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isten segits! 
Isten segíts! Mert mi gyarlók vagyunk, 's ha 

kész a' lélek, a1 test erötelen. De ki benned bízik, 
meg nem szégyenül. És hogy ne bíznánk benned, 
kegyelemnek örök Istene, ki annyi vészeken k e -
resztül megőrzéd közöttünk örök igédnek a ján-
dékait és ezen egyház lámpatartóját nem vetéd 
ki helyéből. Eíezus felett a1 félhold parancsol, 
minthogy s?ket volt ímgyalo I szavára: . .Emlé-
kezzél meg, kitől szakadtál el !lfc 

Nem szakadtak-e el sokan attól, ki az Alpha 
és az Omega, és attól, ki vezérünk volt az örök 
Atyához, és az igétől, melly örökké megmarad ? 
Nem cseréltek-e sokan az álhitért hitetlenséget, 
és az istenit nem vetet ték-e el az emberivel ? Ki 
azt hinné, hogy az álhit szörnyeit a' hitetlenség 
foghatná legyőzni, az csalatkoznék véghetetlenül. 
Soha az évangyéliomi hitre olly szükségünk nem 
volt, mint épen e' korban, hol az két felöl ostro-
moltatik, az álhit és a' hitetlenség által. E ' kettő 
egy és ugyanaz, a ' mennyiben mindenik, Isten 
és igéje helyébe az embert és az ember szót leszi. 
Az ember bálványozása a1 napnak szava. Az 
évangvélmi egyháznak most kell leginkább felöl-
tem p r o t e s t á n s jellemét és tiltakoznia mind-
azok ellen, kik az istenigét nem engedik a' népek 
kezeibe juttatni, mind pedig azok ellen, kik azt ki 
akarják ragadni kezeiből. Az évangyélini e g y -
háznak most kell leginkább felölteni é v a n g y é -
1 i o m i jellemét, 's vallást tennie Isten és világ 
előtt, hogy az istenige a' hiendök és teendők e g y e -
düli zsinórmértéke. Mert ezen egyház csak addig 
álland, míg az évangyéliom alapjában vetendi meg 
lábait ; csak ugv és csak akkor lesz győztes, ha 
szivében és kezében az évangyéliommal fog az 
emberi tételek ellen küzdeni. Azok, kik nem az 
évangyéliomban állanak, kövessenek akármelly 
irányt, ugyanazon vonalon fognak találkozni 's 

menedékök nemleend egyéb, mint hosszas csaló-
dás után az évangyéliom biztos révében kötniök 
ki. Rothan és Bruno urak itt ugy hasonlítanak 
egymáshoz, mint egyik szem a' másikhoz. 

Egyeznek abban, hogy az emberiség ne indul-
jon a' kijelentett ige után; különbözők abban, hogy 
az az istenigét emberek által készített hittanok-
kal, emez a' véges ész álmaival akarja pótolni. 

Nekünk ezen vezérek nem kellenek, nekünk 
elég a ' Krisztus ma is és holnap is és mind örö-
kön örökké. Mi ötscmRothannal, sem Rnmo ú r -
ral fel nem cserél jük. Mi azon szabadságot, mely-
lyel Krisztus megváltott, nem taszítjuk el, hogy 
emberek igáiba hajtsuk nyakunkat vagy embe-
reknek legyünk szolgái. 

Isten segíts ! Segíts, hogy évnngyéHornodat 
s z . , f lélekkel telten hirdessék szolgáid, nem 

: pi -.bereknek, hanem Istemjek v^gyr£n t e t -
szem. Isten segíts! Segíts, hogy igéd az álhit és 
hitetlenség fölött mindinkább diadalmaskodjék. 

Isten segíts ! Segíts, hogy ezen lapok is, mint 
kegyelmednek gyönge eszközei, ama diadalt e lő-
mozdítani törekedjenek, 's jézusi hit, szeretet és 
remény által egyedül országod terjesztésén ipar-
kodjanak. 

Isten segíts ! Segíts, hogy minél többen se re -
geijenek e' zászló alá 's a1 nekik ingyen juttatott 
lelki ajándékok mértéke szerint, szerkesztői ösz-
tönzést nem várva, a' bennök lakozó szent lélek 
indításából jelenjenek meg e ' téren ! 

Isten segíts! Segíts, hogy mindenek megismer-
jék, miként te bizony nem vagy távol mindeni-
künktől, mert hiszen benned vagyunk, mozgunk, 
élünk és lehelünk. 

Isten segíts! Segíts, hogy éltünk legyen élet 
tebenned, hogy Jézus éljen bennünk és mi általa! 

A' reformatio hajnala. 
A' reformatiót a' protestánsok, hogy annyival 

nagyobb fényben tüntethessék fel, öntetsző szük-
keblüségből többnyire kiragadják a' történetek 
lánczolatából, 's szeretik állítgatni, miszerint ho-
mály és setétség fedte a1 lelkeket; nem győzik 
eléggé festeni a' zárdai és szerzetes élet tudat-
lanságát, mintha ez által nagyobbszerüekké vál -

Az idézések legnagyobb részt Gieselerböl vetettek. 
Egyéb forrásaim voltak : Henke, Guerike és Hase. 
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nának a' reformátorok tettei. Pedig, ha történeti 
szempontból nézzük a1 dolgot, mindenek előtt el 
kell ismernünk azt, hogy minden kornak vannak 
saját gondolatai, életkérdései, vajúdásai, és az 
emberek, vagy a1 kor gyermekei , csak arra v a -
lók , hogy a' világeseményt születni segítsék. 
Jóllehet megengedjük, hogy még a' keresztyén 
vallás terjedése óta a' reformatiónál nagyobb 
mozgalmat semmi elő nem idézet t ; de még sem 
mondhatjuk, hogy e ' roppant mü rögtön mint v a -
lami Dens ex machina állt volna e l ö , — hanem 
a"1 mióta a' keresztyén vallás és egyház fenáll, 
mindig élt benne a1 szellem, a' sz. lélek, mel ly-
röl Krisztus, tanítványaitól elbúcsúzván monda, 
hogy h o z z á j o k k ü 1 d e n d i ö t , a' k i ő k e t 
m in d e n i g a z s á g r a v e z e t e n d i . Söt azt á l -
lí thaíjuk, hogy azon sz ik ra , m e % a' Krisztus 
vallásával lángra gvult , soha el nem szunnyadt, 
hanem bár miként törekvék is a ' hierarchia azt 
elnyomni, egyesekben mindig felvillant és g y a k -
ran történtek kísérletek a1 lebilincselt szellemet 
kiragadni a' sötétség és homály leple, a1 gondo-
la t - 's hitzsarnokság borzasztó hatalma alol. De 
minden ebeli törekvések meghiúsultak , és csak 
a ' reformatio idejében, mikor a z , mi hajdan igen 
kevésnek volt tulajdona, egész nemzetek tulajdo-
nává, köz birtokká vált : akkor koronázta l eg -
először örvendetes siker a' tett kísérletet. 

A1 prolestantismus a' keresztyén eszmének 
összes megjelenése, a' mint az (a ' ker. eszme) a ' 
reformatio korszakában a' római egyház ellen 
fellépett, és pedig nem mint új épület a' római 
egyház romjain, nem mint a' történeti összefüg-
gés megsemmisítése, mint sok egyoldalú prot. 
theologus állítni szereti, hanem a1 ker. szellem-
nek egy új phasisa, új fejleményi fok, melly épen 
olly elkerülhetlen volt, mint az előbbiek. Fej lesz-
tése és tovább élesztése ugyanazon szellemnek, 
mellv Krisztus idejében csak önmagában és t a -
nítványaiban é l t , megdicsöíttetése után pedig 
egész következetességgel hiveit nemcsak minden 
igazságra vezette, hanem mel ly , mikor az e g y -
ház látható alakot öltött magára, annak fejévé a' 
római püspököt emelte 'stb. Ha illy elfogulatla-
nul nem nyulunk a' történet ereklyéihez, soha an -
nak titkaiba be nem hathatunk. Czélom ezennel 
nem egyéb , mint visszapillantani a' reformatio 
múltjára, hogy a ' történet aknáiból feltárjam azon 
időket, mcllyekhen a1 reformkísérletek té te té -
nek a' ker. egyházban, és ugy szólván a1 prote-
stánsokat a ' reformatio előtt ismertessem meg a1 

közönséggel. 
Már n leghomályosabb időben is felderül a' 

tudomány néhány szikrája és a1 szilárdul meg-
alapított egyház hatalma a' szabadság után szom-
jazó és sóvárgó Telkekben, mindig elegendő lkot 
vélt feltalálhatni az üldözésre. 

Mar 660 körül egy bizonyos C o n s t a n t i -
n u s , ki M a n a 1 i s b ó 1, S a m o s a t a mellett 

származott, az új szövetség, különösen Pál a p o -
stol levelei olvasása által nógatlatván C i b o s -
s á b a n , A r m e n i á b a n , mint reformátor l é -
pett fel — égvén azon vágy tó l , visszaidézni 
az apostoli kor idejét. Mint Pál igazi taní t -
ványa (Sylvanus) Macedóniában v a l ó d i P á 1-
féle gyülekezetet reménylett alapíthatni ( f 684) . 
Talált magához hasonló köve tők re , kik elvök 
szent Pál apostolnak gyülekezetei és tanítványai 
szerint nevezték el magokat, u. m. Svmeon, T i -
t u s ( f 690) , P a u 1 u s ( f 715) , Gegnaesius, T i -
m o t h e u s ( f 745) , Josephus, E p a p h r o d i t u s 
( t 775) , R a a n e s (o Qv.raoo?). Ezek elleneiktől 
czáfolva P a u l i c i á n u s o k n a k neveztettek; ö n -
magok azonban valódi keresztyéneknek tartották 
magukat, a1 katholicusok ellenében, kiket R ó -
m a i a k n a k nevezlek. 

Vallási rendszerük a ' gnosticismus és mani -
chaeismus véleményein alapul t , hogy t. i. a ' v i -
lág története a ' jó és rósz, — a' világosság és 
sötétség elvének harcza. A ' zsidó vallást csak 
valamellv alárendelt lélek müve gyanánt tekin-
tették. Igaz érdekük mégis az apostoli és szel-
lemi keresztyénség megújítására irányult. Ez e l -
veiken kivül jellemző ismertető jelei különösen 
az új szövetség nagyratartása. S e r g i u s ( T y -
chicus)hoz p. o. ekképen szól azon Paulicianus 
nő,ki öt megtérí t i : „ ' I v a r i rá ősla ovx ávayivoj-

crxstq Evayykha mire ez : „ o v x t&giv tj^lv xoq-

fjtzotg ovo tv r a v r a ávctyivúöxsiv, u /itt) r olq LE-

QEVGI fwvoicmire ismét amaz ugy mond : „ovx 

igiv ovrwq, OJG üv VTIOLCTUFIÁVTIC, ov YCIQ TGI ÍTQO-

awxoltirpícc nciQa r w &S(~>. návraq yccQ i JéXe t , aio 

íh\vai 6 XvQioq, xai slg izíyvwöiv áltj&sLaq él 

üdv. 
De a' mennyire nagyra becsülték az új s z ö -

vetséget , annyival inkább vetet ték meg az ó 
szöv. könyveit, mellyeket nem is néztek sz. Í rás -
nak, hanem csak tévesztek, zsiványok és gy i l -
kosok koholmányának mondtak; mert i l lyenek-
nek nevezték ők a' prófétákat. A ' miből legin-
kább kitetszik reformatori e lvök , az : hogy az 
egyházi élet minden külsőségeit, szertartásait e l -
hagyják ; hasonlókép a1 böjtöt, a1 szerzetes és 
zárdai életet, a1 szűz Mária és a ' péntek, a"* k e -
reszt és az ereklyék tiszteletét megvet ik , mint 
szükségtelen és haszontalan dolgokat az üdv e l -
érésére . A ' keresztelést és az úrvacsörát csak 
szellemi cselekedetek gyanánt tartották meg : 
Ovx tjv aQTog xcti o^voq, ov ó y.vQioq ttiLSov roíq 

fta&)}Talq avrov sxl TOV Stíxvov, á l l á ö •f.t^ohx.oq 

rá QV/LtuTct avrov uvvoíq töíöov, coq ÍXQTOV xal 

o vov. ró (JjirrQiov őiaxrvovreq fiárcrtqua, VTTO-

•xlarrovvai rraQ ottai av ró, rá TOV evayysl ov 

QijucxTcc T~ TOV fjajríoaciroq cpov7j VTCoJullovTzq. 

yctQ CF UÚIVYO xvQioq tcptj. tyoj E^ii ró VSUOQ TU L,MV. 

Főhelyük P h a n a r o e a volt II e 1 e n o p o n -
t u s b a n . Kis Ázsiának keleti részében, A r m e -
niában és a ' szomszéd tartományokban ezen f e -



lekezef a' császárok, rabszolgák és az orthodox 
papság daczára mégis mindinkább elterjedt. M a -
ga a' Pauliciimusok alapítója C o n s t a n t i n u s 
áruló által öletett meg (>84. De midőn ezen eleinte 
ártatlan, erkölcsükre nézve feddhetetlen Paul i -
cianusok képrombolókkal és nianichaeus g y ü l e -
kezetekkel összeszövetkeztek, T h e o d o r a c sá -
szárné, ki a' képek iinádását tartományaiban e g y -
házilag megujíttatá, ollv kegyetlenül bánt velek, 
hogy lOO.OOOet áldozott lel vakbuzgalma szen-
teskedö dühének. Igaz u g y a n , hogy rendszerük 
némeily pontjaiból a' legnagyobb erkölcs te len-
ségre nyiltak tévutak, különösen B a a n e s b e n , 
ki erkölcstelensége miatt o £ n a p o s n a k nevez te -
tett, de mégis S e r g i u s (Tychicus) jótékony 
erkölcsi reformátor gyanánt lépett fel a1 Paul i -
cianusok gyülekezetében, 's olly buzgón hatott 
azoknak további ter jesztésére , hogy egy máso-
dik alapító nevét és tekintetét nyerte. Sergius 
halála után (-J- 8 3 5 ) nem e g y fö, hanem t a n á c s -
g y ü lé s kormányozta a ' Paulicianusok gyü le -
kezeteit. Midőn politicai jellemet is öltöttek m a -
gokra, nem sokára világi főnököt is kaptak. Mert 
mikor a' vakbuzgó T h e o d o r a császárné az ül-
dözést megújította, C a r b e a s vezérlése alatt 
nagy csapatok ( 8 4 4 ) A r g a u m b a folyamodtak. 
Erejök a1 B a a n 11 a k S e r g i o t á k egyesü -
lése és új letelepedések által, mellvek közt T e p h -
r i k e vára legnevezetesebb vo l t , mindinkább 
nevekedett. Ez olly veszedelmes pontvala a1 b y -
zanczi birodalomra nézve, hogy Carbeas a ' S a r a -
cenek seregeivel egyesülvén, a1 byzanczí v e z é -
rekkel meg is ütközhetett. 0 , valamint utódja és 
veje C h r y s o c h e r e s , innen a' vallás dühével 
pusztították Kis-Azsiát . Végre mégis sikerült 
B a s i 1 i u s császárnak eltörölni Tephrike várát 
871. A1 még fen maradt Paulicianusoknak nagy 
részét T z i m i s k e s J á n o s, hogy végkép meg-
törje azoknak az arabokkali szövetkezéseit , 
970 -ben T h r a c i á b a tétette által, őket ha tá r -
örzök gyanánt használván \s teljes vallássza-
badságot engedvén nekik. C om n é n E l e k fo r -
tély és erő által hódítja meg őket 1085. Midőn ez 
seregével 1115. Thariciában telelt, megtéríteni is 
igyekezett őket és sokan meg is adták magokat 
a1 császári apostolnak. A ' B o l g á r o k között 
B o g o m i 1 o k neve alatt terjedtek el. Kisebb 
gyülekezeteik egész a7 közép korig szétszórva 
maradtak fen. 

Ez időben többet mozdítanak azon férfiak az 
egyház haladásában , kik annak gyakorlati olda-
lát támadják meg, mint azok , a ' kik az egyház 
keblében hasonló lelki erővel 's mély tudomány-
nyal felruházva tisztán szellemi vitát pendítnek 
meg. Mert midőn amazoknál, — a' mennyiben a' 
visszaélések szembetűnők, minthogy polgári j ó -
lét érdekeltetik általuk, — a1 részvét már mint-
egy előre biztosíttatik: ugy a' tisztán szellemi 
vitáknál az idők homálya akadályozza meg az á l -

talános részvétet . Hlyen tisztán tudományos v i -
tának mondhatjuk azon mozgalmat, melly a ' I X -
dik században G o t t s c h a l k e ' l ö e l r e n d e l é s 
tana által idéztetett elő, ki szolgailag követvén 
Augustinust , azon elvet állító fel, miszerint f e l -
t é t l e n e l ő r e n d e l é s v a n ü d v r e v a £ v 3 # 
k á r h o z a t r a. De ezen vita 11 h a b a m u s M a u -
r u s és I l i n e m á r érsek által, kik Gottschalkot 
ez állításáért e lkárhoztat ták, elfojtatott. Több 
munkát adott az egyház férfiainak az ú r v a -
c s o r a ! v i t a a"' kenyér és bor átváltoztatásáról 
Krisztus testévé és vérévé . Miután ezen tan két 
izben, — először P a s c h a s i u s R a d b c r t u s -
tólkimondatván, R h a b a n u s M a u r u s t ó l m e g -
támadtatott, — másod izben pedig ugyan ezt az á l -
lítást a' XI. században T o u r s i B e r e n g a r t á -
madta meg, ki ellen ismét a' szűkkeblű L a n f r a n -
c u s kelt ki-— heves viták tárgyává lön: 1215-ben 
III. Incze pápa alatt hittani czikk gyanánt állí t ta-
tott fel, mint a' t r a n s s u b s t a n t i a t i o tana, mi 
által kath. irók ez ügynek szabad vizsgálatától 
eltilfattak, és az egész tárgy berekesztetett . 

A b a e 1 a r d P é t e r a1 XII . század elején e r e -
deti vizsgálódásaiban a' hittanról, azon állításra 
jut, hogy csak a z t k e 11 h i n n ü n k , a1 m i t á t -
1 á t h a t u n k. Ennek annyival nagyobb e re tnek-
ségnek kelle látszania, minél nagyobb tekintete 
volt az egyházban C a n t ua r i a i A n s e l m n e k, 
a1 ki a' Xí -d ik század végével azt állítá, hogy a* 
h i t e n k e l l k e z d e n ü n k é s a1 h i t á l t a l 
j u tji un k a n n a k é r t e i ni é h e z. Neque enim 
quaéro intelligere ut credam, sed credo ut intel-
ligam. — Namqui non crediderit, non experietur , 
et ffui expertus non fuerit , non intelliget. Abaelard 
éles eszével, roppant tudománynyal, honosabb a' 
régi irodalomban és függetlenebb az egyházi 
atyáktól valamennyi scholasticusnál, nyíltan és 
világosan mondá ki a' m v s t i c á n a k ellentétét 
a' s c h o l a s t i c a ellen. Legalább a1 scholastica 
azon b e n s ő e l l e n m o n d á s a , hogy az e g y -
ház tana az észnek egyed urasága m e l l e t t f e l -
tétlenül á I Í j o n , ö általa jött napvilágra ; és e v -
vel nyakát is szegte Abael. a' scholasticának. 
Mert ha a" scholaslicát lényegében és eredetében 
nézzük, az nem más, hanem a z e m b e r i é s z -
n e k , mellynek természettől sajátja minden k o r -
láton túl hatni, ö s s z e s z o r í t t a t á s a és t ö r -
pitése az e g y h á z i t a n a i á. Avval ámíták m a -
gokat a1 scholastikusok, hogy ha finom szörszál-
hasogatásaikkal az egyháznak tanait, mellyek e l -
avultak és korszerűtlenekké váltak, Aristoteles 
categoriái szerint idomítják, mind az egyház, mind 
az ész tekintete meg lesz mentve. Eképen ők a* 
tudomány és haladás emberei voltak ugyan a* 
nélkül, hogy megszűntek volna egyszersmind jó 
keresztyének lenni. Abaelard látván, miszerint a'" 
kettő illyenképen össze nem egyeztethető, ha csak 
szembekötősdit játszani nem akarnak a' dog-
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mával, nyíltan kimondja, hogy az ész az egyház-
nak azon zsarnokságát, melly alatt több századok 
nyögtek, többé nem tűrheti. — És ezen telteért 
köszönetül azt nyerte, hogy az egyháztól e re t -
neknek bélyegeztetett. Tudva levő dolog, hogy 
bevezetését a' theologiába a' s o i s s o n s i zsinat 
( 1121 ) határozata szerint saját kezével kényte-
leníttetett tűzre tenni. De ez hatását a1 helyett, 
hogy csökkentette volna, csakhirétnagyítá, any-
nyira, hogy még a' nogenti pusztába is követték 
öt tanítványai. A ' pápa klastromba záratta. 
Ugyanaz a1 R h e i m s i és S e n s i érsekekhez 
még egy külön iratot is küldött : „Quatenus P e -
trum Abaelardum et Arnolduin de Brixia, pe r -
versi dogmatis fabricatores et catholicae fidei 
impiignaíores, — separatim faeiatis includi e t l ib -
ros erroris eorum ubicunque reperti fuerint, igne 
comburi.u 1? r e s c i a i A r n o l d , ki az akkori 
viszonyokat Krisztus és az apostolok szerint meg-
vizsgálá, azon elvet nyilatkoztatta ki, hogy a' pap-
ság általában semmi világi javakat nem igényelhet. 

Ezen férfiú a' sz. irás olvasásánál kimondhatat-
lan vágyat érzett az egyház és az egyházi élet 
reformatiója után, 's az egyház romlásának okát 
egyedül abban vélte találhatni, hogy az egyházi 
a1 világival öSszevegyíttetett; azért lépett fel 
azon állítással, hogy a' papok ismét csak papok 
legyenek minden világi birtok és hatalom nélkül. 
F r i s i n g e n i O l t ó üt épen ezen elvei miatt 
„clerieorum ac episcoporum derogator, Monacho-
rum persecutor, laicis tantum adulansunak nevezi. 
Dicebat enim nec clericos proprietatem, nec epi-
scopos rcgalia, nec monachos possesiones habön-
tes aliqua ratione salvari posse. Cuncta haec prin-
cipis esse ab tíiusque beneficentia in usum tantum 
laicorum cedere oportere. — B e r n a r d u s még 
azt is mondja róla: Utinam tam sanae esse tdoc-
trinae quam districtae est vilae. Et si vultis sci-
re homo es t : neque mandueans, neque bibens, 
solo cum diabolo esuriens et sitiens sanguinem 
animarum. — Is ad hanc aetatem ubicunque con-
versa tus est, tam foeda post se el lam saeva r e -
liquit vestigia ut ubi semel fixerit pedem; illuc 
ultroredire onininonon audeat. Gunlher Ligurinus 
még versben is ekkép jellemzi : 

Nil proprium clcri, fundos et pracdia nullo 
Jure scqui monachos, nulli fiscalia iura 
Pontificum, nulli curae popularis honorem 
Abbatum, sacras referens concedere leges. 
Omnia principibus terrenis subdita tantum 
Committenda viris popularibus, atque regenda. 
Ulis primitias, et quae devotio plebis 
OfTerat et decimas castas in corporis usus, 
Non ad luxuriam, sive oblectamina carnis 
Concedens : mollesque cibos cultusque nitorem 
Illicitosque jocos, lascivaque gaudia cleri 
Pontiíícumque fastus, Abbatum deinde laxos 
Damnabat penitus móres, monachosque superbos: 
Veraque multa quidem, nisi tempóra nostra fideles 
Respuerent monitus, falsis admixta monebat. 

A1 mi bresciai Arnold eretneki nézeteit illeti 

a1 keresztelés és az úrvacsora körül, az alig v é -
tethetik tekintetbe p o 1 i t i c a i és a n t i h i e r a r -
c h i a i elveihez képest.Kitűnő tehetségekkel fel-
ruházva, erkölcseiben tulságig szigorú önmaga 
iránt, de egyszersmind elolthatatlan dicsszomjtól 
égvén, megtámadja a' papság pompáját 's gaz-
dagságát és nagy zaji ütött azon elv kimondásá-
val, miszerint az Ü d v e z í t ö s z a v a i s z e r i n t 
a' p a p s á g o r s z á g a n e m e' v i 1 á g b ó 1 v a -
l ó , 's liogy ennélfogva annak keresztyén aláza-
tosságban az apostolok életmódját kellene kö -
vetni. C1 e r v a u x i B e r n h a r d közbenjárására 
1139. egy úgynevezett 2- ik laterani zsinat ezen 
veszedelmes eretnekei hallgatásra kénygzerítette. 
Francziaországba ment, G u i d ó n á l , a' pápa kö -
veténél oltalmat keresendő; de ennek nem volt 
szabad öt védni és Incze halála után 1143. az ma-
ga is pápává lön I I . C o e l e s t i n neve alatt. A k -
kor Arnold Zürichbe ment, de ott csak későbben 
kelt ki azon mag, mit refonnatori elveinél fogva 
elhintett. Azonban a'Rómaiak a'legnagyobb e lé-
gedetlenségben levén a' pápák választása ügyé -
ben, kedvezőbb alkalom nyílt neki magában R ó -
mában a' legfőbb hatalomra vergődhetni. Azon 
zajlongások mellett, mellyek a' viszályos pápák 
választásából eredlek, igen csekély fogalma volt 
a' római népnek saját alkotmányáról : de midőn 
a' régi római törvények kikutatása 's tanulása 
mindinkább divatba jött és virágzásnak indu't, 
nagyobb fogalma lett Rómának is régi fényes és 
díszlö állapotáról. Mind ez együttvéve oda h a -
tott, hogy ezen benső forrongás I I . L u c i u s pá -
pa alatt lázadásba tört ki, mellyben ugyanezen 
pápa megköveztetés által vesztelte életét. Illy 
körülmények közöl! lépett fel Arnold Rómában ; 
a' már szikrázó kanóczot lángra gyulaszlá, és 
megerősíti a' tanácsot azon határozatban, inelly-
nélfogva Róma respublicájának régi fényét v isz-
szaadja. Már ezekből látszik, mennyire hatotlak 
Arnold elvei Rómában, ha még azt is veszszük 
hozzá, hogy a' rómaiak 1143-ban a' pápától min-
den engedelmet megtagadtak, öt csupáncsak e g y -
házi kormányára, a' tizedre és önkénvtes áldoza-
tokból álló jövedelemre szorítván. E ' zavarok k ö -
zött egy tanács állott fel, melly III. K o n r á d 
német császárt hívja meg, hogy a' régi császár 
jog szerint Rómában ütné fel lakhelyét. De ez 
nem bízott ezen szabadságszédelgésbe, és tán 
nem is remélhette, hogy az Isten helytartójának 
„szen t" kormányától elpártoló rómaiak királyi 
pálezájának hódolandnak. 

Ezen zajlongások tartottak egész I Y . A d r i á n 
pápáig, ki mint angol koldus íiu kezdvén meg p á -
lyáját, az egyházi méltóság minden fokain keresz-
tül ment, mignem egészen a' pápai székre fel ju-
tott. Ez több szerencsével újította meg a' vitát 
Bresciai Arnold ellen is, mint elődei, kik r e sz -
kettek a' szabadság barátjának lángszavaitóL 
Könnyű volt most az egyháziaknak a' nép embe-



rét I. F r i d r i k (Barbarossa)néraetcsászár előtt 
is mint lázítót festeni, ki épen ugy a 'polgári , mint 
az egyházi hatalom ellen vétett, 's ennélfogva 
kettős halált érdemel. 

Itt látjuk szomorú példáját annak, hogy még 
olly jó és igaz lelkű fejedelem is, mint I. Fridrik, 
ingadoz, ha saját érdeke forog fen, — olt hol I s -
ten és igazság leginkább kivánta volna, hogy min-
dent áldozzon fel az ügy szentségének, a1 hizelgö 
és sima nyelvnek hitelt adván, a' pápával szövet-
ségre lépett. IV. Adrián pápa Rómában minden 
istentiszteletet eltiltott, míg maga az Arnold által 
felállílaíott tanács a' pápával olly szerződésre 
nem lépett, mellynél fogva tartván Arnold hatal-
mának túlságos növekedésétől, őt bitangra eresz-
ték. Futásában 1155-ben elfogatolt és felakasz-
tatott ; holtteste pedig, nehogy követőitől ereklye 
gyanánt tiszteltessék, elégettetett, —és hogy még 
annak se maradjon, semmi nyoma, hamva is a' 
Tiberbe hányatott. 

Franké „Arnold von Brescia und seine Zei t" 
czimü könyvében Arnold sajátszerű irányát a1 

CatharokésWaldensekkeli szövetkezéséből szár -
maztatja ; kortársainak leghitelesebb bizonyságai 
ellenben azt állítják, miszerint ö az egyház t a -
nától el nem tért. Gunther Ligurinus ezeket 
mondja róla : „Yeraque multa quidem, nisi tem-
póra noslra fideles respuerent, monitus." Lálni 
az illyenekből, hogy a'szellem ellenállhatlan e rő -
vel előre tör, önkényt rázza le bilincseit, és ha 
valamelly dolognak kora elért, azt elő is fogja 
teremteni. Azért látunk ugyanezen időben e g y -
mástól távol levő helyeken többféle kísérleteket, 
kiszabadulhatni a' hierarchia járma alól. 

Ugyanezen időben két rajoskodó, T a n c h e l m, 
ki 1115—1124 Német-alföldön, és E u d o d e 
S t e l l a vagy E o n, *) ki 1148- ig Bretagneban 
kószált, zavarták fel az elméket. Frankhonban 
B r u y s P é t e r ( 1 1 0 4 — 1 1 2 4 ) és H e n r i k 
(1110 —1148) két buzgó pap támadt fel az e g y -
házi gépszerűség és a1 papság erkölcstelensége 
ellen. A ' mellett egy időben az előbbi korszakból 
való M a n i c h a e u s o k , kik Németországban 
C a l h a r i (Ketzer) , Olaszországban P a t e r i n i, 
Frankhonban P u b l i c a n i nevet viseltek, mind-
inkább elterjedtek. 

B r u y s P é t e r , alkalmasint a1 sz. irás olva-
sása által indíttatván, 1104. fogva déli Franczia-
országban a' babonás szertartású istenszolgálat 
és az uralkodó egyház opus operatuma ellen kelt 
ki, — névszerint a' gvermekkeresztelés, a' pa -
pok nőtlensége és a ' keresztfák, mint „Üdvezí-
tőnk kínszerei" ellen; a' népeket pedig templo-
mok összerombolására hívta fel, minthogy, ugy 
mond : Aeque in taberna et in ecclesia, in foro 
el in templo, ante altare vei anle stabulum invo-
catus Deus audit, et eos, qui merentur exaudit. 

*) Jlind a1 kellő Messiásnak mondta magát 

A' miseáldozatot papi csalásnak mondta : „No— 
lite, o populi episcopis, presbyter is , seu clero 
vos seducenti credere, qui sicut in multis, sic et 
in altaris olTicio vos decipiunt, ubi corpus Christi 
se coníicere et vobis ad vestrarum animarum s a -
lutem se tradere mentiuntur, mentiuntur pláne. 
Corpus enim Christi semel tantum ab ipso Christo 
in coena ante passionem factum est, et semel hoc 
est tunc tantum discipulis dátum. Ezen férfiú 
20 évi munkálás után 1124 St.. Gillesben máglyán 
dühöngő népcsoport áldozatjává lön. Felekezete 
azonban, a1 P e t r o b r u s i a n u s o k , halálával 
el nem enyészett, hanem új főt nyere Henrikben. 

H e n r i k Lausanneből (1116) Hildebert püspök 
akaratával hathatósan és szépen prédikált, 
M a n sban . Ugy látszik, hogyez eleinte magától a' 
clerustól igen nagyra becsültetett.De ez sokáignem 
tarthatott, mert mint szigorú bűnbánat papja, a' 
nélkül, hogy az egyházat egyenesen támadta vol-
na ugyan meg. mégis feltárta a 'népnek a' clerus 
romlottságát. E ' miatt Mansból távoznia kellett, \s 
egy ideig L a n g v e d o c és P r o v e n c e b a n 
tétovázván Bruys Péterhez csatlakozik. A' P e -
trobrusianusok elveit egyszerűsítette, és az ural-
kodó egyház elleni ellenszegülésekben mindin-
kább megerősítette őket. Azonban az Ariesi é r -
seknek kezeibe kerülvén, a' Pisai zsinaton, 1134, 
örökös fogságra Ítéltetett. De Henrik titkon meg-
szabadult és a1 s z. i r á s h e l y e i r e a 1 k a 1-
m a z t a t V ávnvpredikátzióit, a' legnagyobb hatás-
sal működött, midőn III. J e n ő pápa 1147 A l -
ii e r i c u s bibornokot és sz. B e r n h a r d o t küldé 
ellene. Bernhard győzött, Henrik elfogatott 's á t -
adatott a' Toulousi püspöknek. Egy Rheimsban 
tartatott egyházi zsinattól 1148-ban újra örök fog-
ságra ítéltetvén, meghal a' tömlöczben 1149-ben. 

Most az egész elvilágiasodott hierarchia elle-
nében a' nép életében kezdett feltámadni a1 va l -
lásos szellem az egyház ellen. Még meg nem 
szűnt vala azon harcz, mellyre VII. G e r g e l y 
pápa ingerelte vala a' népeket a' nős papok e l -
len ; sőt ez hasonlóképen csak arra szolgáltatott 
alkalmat, hogy még nagyobb ellenségeskedés 
támadjon az egyház ellen. A ' K a t h a r o k (má-
sok szerint : Paterini, Publicani, Bugri, boni ho-
mines) lemondván minden külső javakról, minden 
földi élvezeteket vétkeseknek mondtak, elvükben 
azonban , minden teremtettnek egy gonosz alap 
okát állítók. — És ezen oldalról összefüggésben 
állnak a* Manichaeusokkal. Közös jellemök abban 
áll, hogy ellentétben állnak a' kath. egyházzal. 
Az isteni lélek velek való közvetlen közösülése 
által minden egyházi 's polgári törvényeken túl— 
érezték magokat. Pápájuk a' sz. lélek. Ezen elv 
legvégsőbb szélsősége abban áll, hogy az egyházi 
hit összeroskad, és a' keresztyénség története 
csak jelképzényekké válik, inellyeket az ember 
benső életére alkalmaztat. 



Míg mind ezen felekezelek, mellyek sok ide-
gent és rajoskodót vegyítet tek az evangvéliom 
tisztasága közé , előbb-utóbb eltűnnek a' t ö r t é -
netből, addig P i e m o n t völgyeiben a' W a l -
d e n s e k felekezete a1 sz. ige hatalmától v e z é -
rel tetvén minden üldözések daczára még mai na -
pig is fenmaradt. 

Azonban ezeken kivül másutt és egyéb idők-
ben is találtattak és gyakran V a l l é n s e k n e k 
neveztetnek. Mind a' két név egyet jeleni, csak 
hogy Vallenseknek azok mondattak, kik az A p -
penninek közölt éltek, Waldensek neve alatt p e -
dig főkép azok értendők, kik déli Francziaország-
ban éltek. Nevök legszokoltabb formái ezek : 
V a 1 d o , W a 1 d u s , V a 1 d i s i u s , V a 1 d e s i u s , 
V a l d e n s i s . Ebrardus szerint (lib. antihaer. e. 
2 3 ) : V a l l e n s e s , eo quod in valle l a -
crymarum maneant ; sőt Bemardus Abb. még 
ekkép is jellemzi őket: „dicti sunt V a l d e n s e s . 
nimirum a valle densa, eo quod profundis et den-
sis erroruin tenebris involvantur.u Egyéb n e -
vök volt még L e o n i s t a c , L e o n a , (Lyontól) 
S a b a t a t i , X a b a t e n s e s , I n s a b b a l a t i , 
„Sabbatum1" ciabatta , , sabal - tó l , u inelly faczipőt 
jelent ,mit viseltek: Calceamenta desuper aperta 
(III . Incze). — Calceos desuper pedem praeci -
debant, et quasi midis pedibus ainbulabant (Chron. 
Ursperg) — hogy ebben is utánozzák az apo-
stolokat. II u m i 1 i a t á k n a k is nevezték őket. 

Ezen gyülekezet eredetéről sok mese költetett, 
mert érdekében állt eredetét a1 legrégibb Időkre 
visszavinni. Már 1100-ban divatozott ez a' példa-
beszéd a' római egyházban: „ V a 1 d e n s i , t- e h á t 
h a l á l t é r d e m e l . " A ' turini perjel egyike a' 
legdühösebb üldözőknek ezeket mondja ró luk: 
„Nem vihetni ugyan ezen felekezet nevét vissza 
bizonyos időkre: de annyi áll, hogy a1 X-dik, sőt 
már a1 IX—dik században is igen új már nem le-
hetett. E g y más ellenségük azt állítja, hogy már 
a' VI—dik és Yll-dik század között élt volna egy 
bizonyos Péter, Valdi tájékában, a1 ki a' szegény-
ség útját tanította. Isinél más történeti adat azt 
állí t ja, hogy az A l b i g e n s e k (a1 111. Incze 
pápa alatt ellenök kiküldött keresztes had Albi 
grói ja ellen is fordult, honnan az eretnekek A 1-
b i g e n s e k n e k is neveztettek) gyülekezete a' 
római püspöktől függetlenné lett azon időtől fog-
va , hogy A 1 a r i c h , a' V i s i g o l h o k királya, 
T ó u l o u s e városát tette királyi székévé (409) . 
Némeüyekaz t állítják, hogy i. S y í v e s t e r , r ó -
mai püspök ideje óta fcnáli (314) . — Ismét má-
sok egészen az apostoli időkre akarják vissza-
vinni eredőtöket. De ez alkalmasint csak monda 
és annyi valót foglal magában , hogy ugyanazon 
szellem, melly az apostolokat lelkesítette a' sz. 
irás erejénél fogva, soha sem szűnt meg ÍC hie-
rarchiának ellentmondani. — Mások azt is mond-
ják, hogy bizonyos L e o t ó 1 vették volna e r e -
dőtöket. a ' ki igen istenfélő ember volt, még a' 

nagy Constantin császár idejéből. Ezen Leo e l -
szakadt az akkori római püspöktől I. Sy lves te r -
töl, ennek pénzvágya és a' császár határtalan 
pazarlásai miatt a' papok iránt ; elvonult egy 
rejteti vidékbe, a' hová sok kegyes keresztyének 
követték öt. 

Ezekből láthatjuk, hogy még jóval előbb, mint 
Valdo Péter déli Frankhonban fellépett, lehettek 
már Valdensek. 

V a 1 d u s P é t e r a' XII—dik században gazdag 
Lyoni polgár és kereskedő volt, kíváncsi a' bib-
liát, mellyet isteni tiszteletkor csak latinul hallott 
felolvasni, anyanyelvén is olvashatni, két pap ba-
rátja által lefordíttatá azt magának és az egyházi 
atyák legfontosabb nyilatkozataiból a ' legfonto-
sabb hittani dolgokról gyűjteményt készíttetett. 
Mások szerint ö maga fordította le egy részét a' 
sz. Írásnak és válogatott darabokat az egyházi 
atyákból lrancziára. Ezeket szorgalmatosan ol-
vasván, elhatározta magát, hogy a ' tiszta evan-
gyéliom ter jesztésére n szegény nép között k ü -
lön egyesületet alapít. Minden jószágát eladta, 
pénzét a' szegények közé osztotta e l , és mint 
apostoli tanító fellépvén 1160. vetette alapját 
gyülekezetének. () maga tanította háza népét , i s -
merőseit és minden szegény embereket , kik m e g -
látogatlak öt. 

Ezen szegény emberek épen nem forraltak 
magokban semmi elszakadást az uralkodó e g y -
háztól, és midőn a1 Lyoni püspököket hallgatásra 
szorítá, egész együgyű bizodalommal III. S á n -
d o r pápához fordultak 1179. Valdus, (Magister 
eorum usurpans Petri officiumait: „Obedire a p o r -
tet magis Dco quam hominihus, qui praeceperat 
Apostolis : Praedicate Evangélium omni crea tu-
r a e u ) folvtatá predikálásait és követei által, k i -
ket a' pápához küldött, ugyanennek a ' sz. irás 
fordításának egy példányát is küldi azon k é r e -
lemmel: alapítná meg mindazt, mint az ö e g y e s ü -
letét. Ez M a p a e u s W a 11 h e r r a bizta az egész 
ügyet, a ' ki elbizakodván scholasticai tudákossá-
gában, mint egészen tudatlan és megvetésre mé l -
tó embereket festette őket a' pápának, mint a' kik 
még a ' „credere aliquid" és „c redere in aliquid" 
közti különbséget sem tudták volna. Azon állítás, 
miszerint Laicusok is taníthatnak, szükségképen 
ellentétbe hozta őket a' papsággal és ígv III. 
L u c i u s pápa a' Veronai zsinaton 1184. kimondta 
reájok az átkot. Azonban buzgón ragaszkodván 
az evangyéliomi igazsághoz és keresztyén szi-
gorú erkölcshez, elterjedtek és fentartották m a -
gokat Piemont völgyeiben. Lassankint kifejlődött 
azon hittanczikkek ellen is az ellentét, mellyek 
alapját teszik a ' katholicus egyháznak. Tagadni 
kezdték, hogy a ' római egyház Krisztus egyháza, 
habár ollyanok mindig voltak benne , kik az 
üdvöt megtalálták. Erkölcsükben betű szerint a1 

hegyen tartott predikátzióhoz tartották magokat. 
Hittanuk főbb czíkkjei ezek : Mind abban, a' mi a* 



boldogsághoz tartozik, egyedül a" s z. i r á s n a k 
kell hinni; egyéb semmi ember és semmi könyv-
nek. Csak egy a' közbenjáró és ennélfogva nem 
szabad a' szenteket imádni. A ' tisztító tüz költe-
mény. Csak két szentséget fogadtak e l : a' k e -
resztségét és az úrvacsorát. El nem fogadták a' 
misét, főkép a' holtakertit nem. Hasonlóképen 
elvetettek minden emberektől származott rendel-
ményeket, u. m. böjti napokat, szükségtelen ün-
nepeket, szerzetes és zárdai fogadásokat, bucsú-
járásokat 'stb. Egyátalában tagadták a1 pápa e l -
sőségét más püspökök, és hatalmát a' világi fel— 
sőség feletU Az úrvacsorát két szín alatt vették. 
Elvetették a' bűnbocsátó levelekkeli kereskedést, 
és a' papi házasság tilalmát. Azok teszik pedig 
Isten igaz egyházát, a 'kik Isten igéjét hallják és 
megértik 'stb. Ok magok eképen nyilatkoznak : 
„Nous non avén conegu autre sacrament, que le 
Baptisme, et la Eucharistia." 

Csak későn látta által III. I n c z e pápa elődje 
meggondolatlan bánásmódját. D u r a n d u s d e 
0 s c a (1210) , ki hasonlóképen egy ideig a' W a l -
densekhez tartozott, ismét visszatér a' kath. hitre. 
Ennek segítségével reményiette Incze visszahoz-
hatni az eretnekeket az igaz hitre. A pauperes 
de Lugduno, más egyletté akarta átalakítani pau-
peres catholici neve alatt, mellynek papjai a1 nép-
nek prédikálnának, magyaráznák a' sz. irást, épü-
letes gyűléseket tartanának, 's mellynek laieiisai 
betegek és árvák ápolgatásával foglalkoznának: 
(Petrus Vallium Cernaji c. 3.) Memoratus epis-
copns adversus hujusmodi perplexitalein salubre 
dedit consilium monens et consulens, ut caeteris 
omissis praedicationi ardentius insudarent, et ut 
possent ora obstruere malignorum, in humilitate 
praecedentes exemplopii Magistri facerent et do-
cerent ; irent peditessine auroet argento p e r o m -
nia formám apostolicam imitantes. Ebből is lát-
szik, miszerint III. Incze értette idejét és hiva-
tását. Nagy volt ö mindazistenészet, mind a' j o -
gászat tudományában. Mutatja ezen egész r en -
delkezése, hogy igazi atyja volt az árváknak és 
özvegyeknek, és hogy ott, hol már a" szellem sza-
bad kitörését meg nem akadályoztathatja, legalább 
engedmények által akar a' Waldensek gyüleke-
zetének más irányt adni. 

De hol az igazságos ügy már nyomást érzett, 
a' mellett azt is látták, hogy ha legkisebbet is 
engednének, nem haladhatnánal olly egyenesen 
és tisztán az igazság leié : bíztak abban,hogy sza-
badokká teendi őket az igazság, mellyet nyomni 
lehet ugyan, de elnyomni azt soha halandónak még 
nem sikerült. Buzgón prédikálták az igét és a' 
legdühösebb üldözések sem voltak képesek meg-
törni bátorságukat. Allhalatosságuk által pedig 
gyakran a' máglyán még üldözőiket, is bírták az 
igazság elfogadására. 

Katliarok és Waldensek mostnémelly vidéke-
ken hatalmasbak lettek az uralkodó egyháznál, 's 

III. Incze pápa korlátlan hatalmat adott az e r e t -
nekek üldözésére. 

VI. R a y r a u n d , toulousi gróf meghasonlott 
C a s t e l n a u P é t e r r e l , a' pápa követével. 
Midőn ez, ki az eretnekek üldözésére vala ki-
küldve (1208) , ismeretlen kéztől megöletett, e* 
bűn sulva Rajmundra háríttatott, és Incze ezen 
alkalmat arra használta. C i t e a u x i A r n o l d 
apát által a' keresztet prédikáltatta Rajmund e l -
len „oinnis, qui dicto comiti fidelitatis scu socie-
tatis aut foederis hujusmodi juramento tenentur 
adstricti, auctoritate apostolica denuncielis ab eo 
interim absolutos, et cuilibet catholico viro licere 
salvo jure domini principális, non solum perse-
qui personam eiusdem verum etiam occupare ac 
detinere terram ipsius (et c. epist. 28). 

Azon keresztes hadat, mellyet Citeauxi Arnold 
prédikált, M o n t f o r t S i m o n vezér le t té , és 
1209. óta 20 éven keresztül borzasztó dühhel 
viseltetett, melly vétkest és ártatlant, férfiakat és 
nőket, őszt és csecsemőt a' legnagyobb kínok 
közt mészárolt. A ' keresztes had l í a y m u n d 
R o g e r , B e z i e r s és A 1 b i grófja ellen fordult, 
a1 honnan ezen eretnekek A l b i g e n s e k n e k 
is neveztettek. Beziers ostrománál történt, hogy 
Arnold a' keresztesektől kérdeztetve : „Quid fa -
ciemus domine? Non possumus discernere inter 
bonos et malos ? " így felel: „Caedite eos ; no-
vit enim Dominus, qui sunt eius." Győzelmét e k -
képen jelenti a' pápának: Nostri non parcentes 
ordini, sexui, vei aetati, fere viginli millia homi-
num in ore gladii peremerunt : factaque hostium 
strage permaxima,spoliata est tota civitas et suc-
censa, ultione divina in eam mirabiliter saevienfe. 
(Caesarius Heisterbac lib. V, c. 21). 

Midőn most ezen általános gyilkolásnak az Albi-
gensek meghódíttatásuk után meg kellett szűnnie, 
azt vélte Incze, hogy szilárdabb és keményebb 
intézkedések által kellend akadályoztatnia e' f e -
lekezet újra feltámadását, és hogy minden ma-
radványát kiirtsa, a' 4-ik laterani zsinaton 1215. 
az i n q u i s i t i o törvényszékét állította fel el le-
nek. Rotteck ekképen szól róla: „Hadd fordítsuk 
el szemünket olly intézettől, melly nem kevesebb 
szégyenére válik azon népeknek, mellyek el tűr-
ték, mint azon zsarnokoknak, kik azt kigondolták, 
's mellyröl csendes vérrel szólani árulás volna 
az emberi nem ellen. 

Az eretnekekkeli bánásmód a' toulousi zsina-
ton 1229. bővebben ekkép határoztatott meg : 
„Minden fejedelem, földesúr, püspök, vagy bíró, 
ki eretneket megkímél, fosztassék meg földétől, 
jószágától, vagy hivatalától; minden ház, melly-
ben eretnek találtatik, rontassék le. Eretnekek és 
gyanúsokhoz halálos betegségben sem orvos, sem 
bűnök (eretnekségük) társa ne bocsáttassák. Kik 
bűnöket igazán megbánják, eltávoztatnak h a -
zájokból, ha az gyanús volna, különös ruhát k a p -
nak, és minden nyilvános jogoktól megfosztvák, 



mig a' pápa fel nem menti őket. Kik félelemből 
bánják meg bűnöket, bezáratnak, 'stb. Azonban 
nehogy rokonaik iránt tekintettel legyenek, IX. 
Gergely pápa 123 2 / 3 -ban a' domokos-rendbeli 
szerzeteseket nevezte ki állandó inquisitorokul. *) 
Ezön törvényszék közvetlen a' pápa alatt állott, 
köteles volt mindenütt eretnekségeket fürkészni, 
miden gyanúst elíogathatott, általános gyónást 
követelt, és a1 kinpad által vallatott; gonoszté-
vőket használt tanuk gyanánt, kiknek nevét e l -
hallgatta. A ' legszokottabb büntetések voltak : 
gyalázó bünbánatok, vagyonvesztés, örök fogság, 
tűzhalál, mellyet gyakran megtérök sem kerül-
hettek el. (Folytatása következik.) 

Egyházi épületek kölcsönös biztosítása. 
Három évvel ezelőtt egy tervet bátorkodtam 

ezen lapokban közrebocsátani, 's ez megtermelte 
kivánt gyümölcseit: dunántúli egyházkerületünk-
ben szépen virágzik egyházi gyámoldánk,'s még 
szebb reményekkel kecsegtet jövendőre nézve, 
— a' többi egyházkerületek 's egyes megyék is 
tettek azóta lépéseket illy nemű intézetek lé te-
sítésére. — Most egy másik, nem kevésbbé fon-
tos tervet vagyok bátor igen tisztelt hitrokonim 
figyelmébe ajánlani. — Hallottam, mikép a' leg-
közelebbi egyetemes gyűlésen a' prot. egyházi 
gyámintézet ügyében üdvös határozat hozatott — 
a' jegyzökönyvet, fájdalom ! még nem olvashat-
tam ; — de bár melly vérmes reményeim le-
gyenek is a' jövőre nézve ezen intézet felöl, fe -
leslegesnek épen nem tartom e' mellett máskép 
is intézkednünk egyházi épületeink biztosítása t e -
kintetében. Az egyh. gyámintézet csak szegé-
nyebb gyülekezeteket fog szükségképen sege-
delmezni, 's vajha elég ereje legyen e z e k sege-
delmezésére ! De hát ha tehetősebb, 's még sem 
eléggé tehetős gyülekezeteinket éri véletlen t e -
temes!) csapás ? — A' régi buzgóság egyházaink-
ban, fájdalom! annyira csökkent, hogy egyházi 
épületeinket, mellyeket boldogult atyáink ugy 
szólván elővarázsoltak, aligvagyunk képesek fen-
tartani, 's ha péld. a" n. k- i roppant templomnak, 
ruelly több mint egy századdal ezelőtt hat hetek 
alatt épült fel, most csak fedele égne le, alig 
hiszem, hogy az, a' gyülekezet saját erejéből, hat 
év alatt újra felálljon. S pedig melly könnyen meg-
eshetik ez! 'S mi történik ekkor? Szegényebb, 
kivált tót gyülekezeteink az egész országot be-
koldulják, s alig gyűjtenek össze pár száz forin-
tot, — a1 tehetősebbek, kivált magyar nemes gyü-
lekezeteink, kik ezt tenni szégyenlik, évekig el-
tanakodnak, mit legyenek teendők, 's végre is, 
sok izellenkedés 's belső meghasonlások után az 

*) Ki ezen iszonyatos törvényszék eljárásairól még bő -
vebben akar értesülni, azt J. A n t. L 1 o r e n t e Ilistoire eri-
tique de T I n q u i s i t i o n d ' E s p a g a e czimii munkájára 
wtasítom. Paris 1817 . 4. Tom. io 8. 

elpusztult szép épület helyett egy nyomorú v i s -
kó áll elő. *) — Mit tegyünk tehát ? B i z t o s í t -
s u k k ö l c s ö n ö s e n e g y h á z i é p ü l e t e i n -
k e t t ü z , s z é l v é s z ' s in á s e 1 e m i p u s z t í -
t á s o k e l l e n . — ím egy rövid terv : 

1) Becsültessék meg minden egyházi épület-
nek, templom, pap- és mesterlak, oskolaháznak 
'stb. tüz, szélvész vagy árviz által elpusztítható 
része, az egész egyházkerületben, és pedig a' 
szerint, a' mint annak jelen alakban 's azon anya-
gokból, rnellyekből jelenleg áll, újonani felépítése 
kerülne. Péld. az x - i templom, melly fazsiridellel 
van fedve, a' pap- és mesterlak, 's oskola, mellyek 
szalmával fedvék, jelen állapotjokban legfelebb 
600 fra becsültethetnének ; de ugyanezen anya-
gokból ujonani felépíttetésük 2000 ftba kerülne, 
— tehát ne 600, hanem 2000 ftra becsültesse-
nek ; mert ha leégnek, 's mi 2000 ft. helyett csak 
600-a t adunk a' károsult gyülekezetnek, mit s e -
gítettünk ezen ? 

2) A ' mint valamelly így megbecsült egyházi 
épület valamelly elemi vész által elpusztult vagy 
tetemesen megrongáltatott, az illető esperesség, 
megbízottjai által azonnal a' helyszínére kimegy, 
az egészen elpusztult épületnél a' megmentett 
épületi anyagokat megbecsüli vagy eladja 's az 
azokért bejött összeget az épület becsüárából le-
vonván, az újonani felépítés, — ha csak megron-
gáltatott az épüle t , a ' kijavítás költségeinek 
mennyisége felől a' kerületi számvevőt haladék 
nélkül tudósítja, 's ez, a' megkívántató összeget 
a' ker. gyülekezetekre, azon arány szerint, a" 
mint épületeik becsültetvék, kiveti. 

3) A ' melly egyh. épület cseréppel van fedve 
vagy a' helységtől elkülönözve a' házak során 
kivül áll, 's így tűzveszély ellen jóformán bizto-
sítva van, becsüjéhez aránylag csak ké t -harmad-
részét fizeti annak, a' mit egy, a1 házak sorában 
épült, vagy gyúlható anyaggal fedett épülettől 
fizetnek; ha pedig elkülönözve áll és cseréppel 
van fedve, csak egy harmadrészét. — Példák j o b -
ban felvilágosítandják a' dolgot. 

Az egész egyházkerület egyházi épületei ösz-
szesen egy millió forintra becsültetvék, neveze-
tesen, az a- i gyülekezetéi, mellyek a' házak so -
rában állanak 's fazsindellel fedvék, 5000 ftra, — 
a' b- i gyülekezetéi, mellyek a' házak sorában 
állanak ugyan, de cseréppel fedvék, 10,000 ftra, 
— a' c - i gyülekezetéi, mellyek a1 falun kivül, 
magányosan állanak *s részint fazsindellel, részint 
szalmával fedvék, 5000 ftra, a1 d-i gyülekezetéi, 
szinte a' házak során kivül, cseréppel fedve, 
10,000 ftra — 'stb. 

1848-ban az x - i templom fedele, melly 2000 
ftra volt becsülve, leégett, némelly megmaradt 

*) Épen inidön ezen sorokat írom, esett értésemre, hogy 
a' b - i nemes gyülekezet, mellynek cserépfedelü templomát 
a' szélvész megszaggatta, hosszas tanakodás után végre abban 
egyezett meg, hogy a* csorbát szalmával fogja kiigazítani. P. 



gerendái eladattak 50 ftért. — a' megtérítendő 
kár 1950 ft. 

— Az v - i templom fedelét, melly 1500 ftra 
volt becsülve, a1 szélvész levetette, 's összetörte, 
az összerombolt anyagok eladattak 300 ftért , — 
megtérítendő kár 1200 ft, — 

— A1 z- i paplak fedelének egy része, hogy a1 

helységben kiütött tűzvész tovább ne terjedjen, 
leszaggattatott, helyre állítása 250 ftba kerül. 
— Az egész kár ez évben 3400 ft, kivetendő az 
egész egyházkerületnek egy millió ftra becsült 
épületeire, esik az a- i gyülekezetre a ' fentebbi 
becsű szerint 17 ft, a ' b-ire 22 f. 40 kr., a ' c - i re 
11 f. 40 kr., a1 d- ire 11 f. 20 kr. 'stb. 

4) Minthogy több idő kell ahoz, hogy ezen az 
uton a1 megkívántató összeg összegyűljön, tehát 
szükség, hogy bizonyos összeg előlegesen is k i -
vettessék, 's addig, mig reá szükség leend, vala-
melly takarékpénztárba, honnan a' szükség e se -
tén azonnal fel lehessen venni, letetessék. Ebből 
azután addig is, mig az egyházkerületre kivetett 
összeg befolyna, nyujtassék a' károsult gyüleke-
zetnek rögtöni segedelem. 

Eddig a' terv. Hallom, inikép némellyek erre 
azt fogják mondani: hisz vannak tüzkármentesítő 
intézetek, a' kinek tetszik, biztosíthatja ezeknél 
épületeit. Ez igaz, 's azoknak, a1 kik ezen inté-
zeteket ismerik, nincs mit felelnem ; de azoknak, 
kik ezekkel közelebbről talán még nem ismer-
kedtek meg, lAácsolom, tegyék ezt, — 's bizo-
nyosan nem fogják indítványomat egészen feles-
legesnek tartani. Egyébiránt, ha az említett in-
tézetek ellen semmi kifogást nem lehetne is ten-
ni, hányszor megtörténik, hogy valaki 30 é v e -
kig folytonosan fizetett valamelly tüzkármentesítő 
intézethez — hiában, 's utóbb, megunván a' fi-
zetést, felhagy azzal, ' s a ' 3 1 - d i k évben leég há -
za, és senki sem téríti meg kárát, holott 30 évek 
alatt annyit fizetett, hogy azon összegen kétszer 
újra építhette volna házát. — Illy bajnak a' t e r -
vezett uton soha sem lennénk kitéve. 

Indítványom egyébiránt az egyházi gyámin-
tézetet épen nem tenné feleslegessé, sőt e ' mel-
lett annál többet, annál üdvösebben működhetnék 
az, mert ha leégett egyházi épületekre nem kel -
lene költenie, annál többet fordíthatna újak fe l -
állítására, vagy az idő által megrongáltak he ly-
reállítására. — De távol legyen tőlem, hogy t e r -
vemet akárkire reáeröszakolni akarjam; elég sze -
rencsésnek fogom magamat tartani, ha ezt s ze -
retett hitrokoniinegy kis figyelemre méltatandják. 

P á l f y J ó z s e f , 
geresdi lelkipásztor. 

Országgyűlési petitio tárgyábau. 
Tdő Jeszenszky László, hold-mezö-vásárhelyi 

pap, barátommal, a' mint sok más tárgyban, ugy 
aa ezen országgyűlésnek, az evang. papság r é -

széről benyújtandó petitio iránt is, tökéletesen 
egyetértek, azon különbséggel, hogy én azt több 
igazságos és korszerű kivánatainkra szerettem 
volna kiterjeszteni. Indítványomat egy e' folyó 
év october 27-kén tartatott papi tanakodásunk 
nagyobb részt helybenhagyván, folyamodtam 
azonnal, közmegbízásból, egy főpapunkhoz, r é -
szint a' petitio tartalmát, részint pedig a" módot 
is indítványozván, melly szerint az aláírások r ö -
vid idő alatt megszerezhetők, az archívumba l e -
teendők, az eredeti petitio alá egy 's ugyanazon 
kézzel le és beirandók, azután pedig egy küldött-
ség által Pozsonyba átviendők volnának. Azonban 
indítványunk ott a1 főnöknél *) helybenhagyást 
nem nyervén, minekutána azóta, mind fentisztelt 
Jeszenszky barátom, mind más urnák is, illy t á r -
gyú czikkeik az Egyházi 's Iskolai Lapban kö -
zöltettek : kérem, álljanak legalább itt a' mi pont-
jaink is röviden: 

1) Határoztassék meg a' magyarországi evan. 
papság caractere és cortesiája. Tábori káplánunk-
ról tudjuk, hogy kapitányi rangja l evén , a' t i sz -
tekhez számíttatik; az egyházfiakról is nincs ké t -
ség, hogy azok 1845-diktöl a' tisztesebbek közé 
tartoznak : de a1 pap politicai állása még mindig 
bizonytalan. Egy királyi k e g y . intézmény, Vil-
finger Ernest János, soproni evang. papról , már 
1803-ban azt mondá : „qua non cívis, sed libera 
persona et condilione nobili aequiparanda" — és 
ismét Suska , volt udvarnoki pap, ü g y é b e n : 
„actoratu VDininistro alioquin competente.u Itt 
tehát, — a1 mint sok megyében is, — nemesek-
nek tartatnak az evangelicus, nem nemes szüle-
tésű papok : de ellenben tudok példát e ' század-
ból, a' hol a' hívek , papjoknak a' íiát katonának 
fogták; Honiban és Gömörben csak egynehány 
év előtt nyertek szavazatot a 'megyében, Sáros-
ban, Szepesben, Baranyában's tb. most sem vok-
solnak; Tornában pedig a' Gömöriek, ámbár már 
táblabírák és megyei követek, eltiltattak a' sza-
vazattól. 

2) Minden parochiához hasíttassék ki egy egész 
házhely, a1 szántóföldekben 's rétekben i s , még 
pedig azonnal, nem várván a' néhol hosszú 
évekre húzott proportiót. A' famennyiség és a1 

makkoltatás szinte egy házhelyhez arányoztas-
s é k , annál inkább, mivel ez utóbbihoz, mint a' 
természet munkanélküli ajándokához, az 183 2 / 6 -
ki országgyűlés a' jobbágyoknak is némi jogot 
tulajdonított. 

3) Biztosíttasséka'papi jövedelem minden h í -
vektől, az uraságokat is ide é r tve , 's állíttassák 

*) Hihetőleg ö nem akart e ' tárgyban e l n ö k i l e g vagy 
f ö n ö k i l e g , hanem k e r ü l e t i vagy e g y e t e m e s g y ű -
l é s i l e g eljárni, hova az illyesek viendők, honnan tovább 
küldendők volnának. Komolyan szólva, nagyon kár, hogy 
ezen tárgyak gyűléseinken szóba nem hozattak. 

3 r n , á / « ^ V szerk. 



jobb alapra, mivel a' bár kire átruháztatható ház -
helyektől vagy a1 marhák számától járó jövede-
lem felette ingadozó és bizonytalan. Szepes me-
gye tavai azt határozá, hogy a' zsidó , a' milly 
felekezetű jobbágytól megvette a' háztelket, olly 
felekezetű papnak fizessen tőle. 

4) Nem annyira másnak, mint egyenesen az 
evang. papságnak annyi bajt és dorgálást hozott 
utolsó vallásos törvény magyaráztassék meg, 
miszerint korlátainkat 's jusainkat tökéletesen 
tudhassuk. 

5) A ' mostoha idök-szülték superintendensek 
— Pázmán után larvae episcoporuin, — szűn-
jenek meg 's legyenek valódi püspökök, val lá-
sunk igénye, szelleme és a' protestáns országok 
példája és praxisa szerint ; kiket, valamint más 
némelly hivatalnokainkat is , a' Felség erősítse 
meg. 

6) Az országgyűlésnél és a' kormányszéknél, 
legyenek papi rendünknek is fizetéses képvise-
lői, a' hol olly sok esetben rögtön szükség volna 
reá jok! 

7 ) A ' házasulandóknál a1 második gradus vagy 
legyen általában ti los, vagy pedig annak eldön-
tése 's felmentése tartozzék a' m i egyházi ható-
ságainkhoz, valsmint az elválók ügye is, a' régi, 
és csak mult században megszűnt, praxis szerint. 

8 ) A ' háromszori kihirdetéstöli felmentés nem 
a' m e g y e i a l i s p á n , de, — a* mi sokkal t e r -
mészetesebb, — a' m e g y e i e s p e r e s jusaihoz 
tartozzék. 

9) Az ágoslai evímgelicusoknál és egyedül 
csak azoknál, szükségből, szokásban levő gú-
nyos iskolai supplicatiók szűnjenek m e g , 's e' 
helyett a' h a z a po'gárait nevelő intézetek ajánl-
tassanak a' h a z a pártfogásába. 

10) A ' fökormányszékek ne a ' consistoriu-
mokhoz, mellyek nálunk nem l é t e z n e k , de a1 

püspökökhöz küldjék intézményeiket. 
Ezek lehetnének tárgya a' tervezett pelitió-

nak, és ha erre, mint különösre, furcsára és szo-
katlanra azt mondaná valaki : „alta petis Phaé-
ton! — k é r e m , lessék higgadtan megfontolni, 
milly sok ige testesülégnek indult immár az o r -
szággyüléséri, a' mi egy néhány év előtt, mii t 
furcsa és szokatlan, csak kigúnyoltatott; tessék 
meggondolni, hogy mi többet nem kérnénk, mint 
a ' miben más vallások, 's ezeknek papjaik mái-
valósággal részesülnek; és ez nem igazságos, 
nem méltányos óhajtás? minekutána hazánkra 
nézve, már három év előtt lehangzott magától az 
igazságos királyi atyai tróntól a ' vallásos v i -
szonosság elve ? Bizony,bizony itt az ideje, hogy 
a ' mindeneket reformáló haza pillantson egyet e ' 
rendre is, a' nem munkátlan, nem képtelen és 
nem felesleges evang. papi rendre! 

O s z t r o h i c z k y M i h á l y , 
poltárl evang. pap. 

Felelet Szabó József tanár árnak, a' prot. egyházi 
hírlap mult évi 49-ik száma alatt megjelent: „Uj-
divatu szorgalomdíjosztas Győrött" czimii guny-

iratára. * ) 
Hogy azon tisztelt biróság, mellyet a' tanár 

úr az előterjesztett ügynek megbírálására felhív, 
igazságos Ítéletet hozhasson, szükséges a1 Stel-
czer-alapítványnak történetét tudnia. 

Néhai Stelczer Dániel győri tanító úr — egye t -
len fiának magvaszakadta esetére — minden j a -
vait a' reformatio 3-dik százados ünnepe emlé-
kére itt Győrben felállított alapítványnak tőké-
jéül, t. i. egy vagy több — főkép saját, vagy neje 
rokoni közöli szegény árva gyermeknek neve-
lésére 's taníttatására hagyományozza. — 1 8 3 0 -
dik évben a' végrendelö úr fia mag nélkül elhal-
ván, a' győri gyülekezet, mint a* kebelebeli ha-
gyományok őre, sürgeti a1 végrehajtó T. J. u r -
nái a' Slelczer-lömegnek általadását. — Ez a' 
végrendelet némelly szavait fonákul értelmezve, 
tagadja akárkinek is ezen hagyomány irányábani 
betekintési jogát, 's magát számadozni nem tar -
tozó és határtalan rendelkezési joggal bíró v é g -
rehajtónak tartván, alapítói minőségben fellépve, 
egy alapítványi oklevelet bocsát ki, mellyben a' 
segedelemben részt veendőknek mindenkori ki-
nevezését magának 'sutódinak fentarlja. A ' gyü -
lekezet, ragaszkodva az 1 7 9 1 : 21. t. cz. 10. 
§ -hoz 's azon okhoz, hogy az örök időkre tett 
alapítványok fölötti intézkedéseket testileg 's, 
polgárilag halandó egyes egyénre vagy családra 
bizni, a" végrendelő czélzata ellen volna, ehez 
járulván, hogy a" végrendelö úr a' hagyományt 
nem egy új alapítványra, hanem egy, már a' g y ü -
lekezetnél fenállónak bővítésére szánta, ellene-
mond a' T. J. úr által kibocsátott alapítványi ok-
iratnak. — Végre 1840-ben a 'gyülekezet egyk . 
udvari parancs által a' végrendelet magyarázata 
's T. J. úr alapítványára nézve törvény útjára 
utasíttatott. Ezen per még most is folyamatban van. 

1830-ik évtől 1840-ik évig a1 tömeget T. J. úr 
kezelte, ekkor a" n. megye néhai H. D. másod 
alispány urat nevezé ki tömeggondnoknak, az 
elébbinek számadási perbe vonatását megrendel-
vén. Ez 5 évig kezelte a ' tömeget 's számot szinte 
nem adva, meghal, — halála után pedig, hátra-
hagyott tömege ellen a' csőd rögtön megnyittatik. 

1846-ki májusban a' n. megye én reám ruház-
za a ' tömeggondnokságot, mellytöl én, az ügynek 
szentségét tekintve, vissza nem rettentem^ 
ámbár nekem egy, számadás alatt még soha sem 
volt, V csak általam a' csődtömegből kiharczo-
landó tömeg adatoltáltal. — Nem egészen három 
hónap alatt sikerült az enyészet küszöbén levő 
tömeget annyira tisztába hozhatnom, hogy Szabó 
tanár úr, ki 15 évek alatt ezen kútfőből egy 

r i 
*) A' czikk későn érkezvén, a' mult évi folyam utolsó szá-

mába, mint beküldő úr kívánta volna, fel nem vétethetett. 
Sterk. 



cseppet sem meríthetett, most 250 vftokat, öcscse 
szamára tőlem felvett. Hogv pedig , / 2 évvel utóbb 
az egész tömeg mind mennyiségére, mind bizto-
sítására nézve tökéletes rendbe hozva lön, erről 
az 1847-ki martius utoljáig elkészített 's a' nemes 
megye által, hűségemet magasztalva, helybenha-
gyott számadásom bizonyságot teszen. 

Ezeknek elösorolását Szabó tanár urnák a' 
Stelczer-tömeg kezelése ellen általánosságban 
irányzott mérges lehellete, melly becsületemet 
azok előtt, kik jellememet nem ismerik, könnyen 
bepiszkíthatná, —- szükségessé tevé. 

Térjünk most már a'megbiráltatni kért tárgyhoz. 
— Szabó tanár űr azt állítja, hogy a' tőlem felvett 
250 vftok nem a' kezdendő, hanem az elmúlt i s -
kolai évre adottaknak tekintendők, mert — ú g y -
mond — a' szorgalomdíjak csak akkor osztat-
hatnak ki, midőn márjtudathalik, ki legyen arra é r -
demes. — Hogy ö az ügyet illy színben adja elő, 
az egy tanárhoz nem igen illő ravaszságot tanúsít. 
Ugyanis: jól tudja ö azt, hogy a' végrendelö úr 
a1 hagyománynak jövedelmeit nem ösztöndíjakra, 
hanem „egy vagy több árva jó talentomu, tehet-
ség nélkül szűkölködő győri liunak nevelésére 's 
taníttatására" szánta. Mikor kell hát a' segedelmet 
kiszolgáltatni, elölegezve-e az év kezdetével, 
vagy az év bevégeztével, midőn már a' szegény 
tanulónak bőre csontjához száradt 's testéről a' 
ruha leszakadt ? Lehetséges volna-e tanszerek 
nélkül illy szegény árvát tanítatni; ezeket pedig 
nem az évvégével , hanem kezdetével kelletik be-
szereznie, — ezt tanár úr tudhatja. — Ennélfogva 
az általam adotl 250 vftok az 1846—ki tanévre 
elölegezetteknek tekintendők, a1 mint hogy a' t a -
nár úr nyugtatványa illy értelemben is szerkesz-
tetett. 

De végre az elmúlt évre adottnak azért sem 
tekintethetik, mivel a1 tömeg, a1 mint mondatott, 
csak gondnokságom kezdetétől, t. i. 1846-ki má-
justól veszi rendszeres állását, az az előtti töm-
keleg valamint az előtt 15 évekig, ugv az 1845-ik 
évre sem adott gyümölcsöt, mellyel tanár úr olly 
igen nagy mértékbeni szomját csillapíthatná. 

Ezen, becsületemet és a' n. megyének tekinté-
lyét is mentő feleletemet azon figyelmeztetéssel 
fejezem be, hogy Szabó tanár úr, kinek sértéseire 
most már két helyen 's kétizben feleltem, a' tri— 
plicára okot ne nyújtson, mert ez még fájdalma-
sabban fog reá hatni, mint a' mellyel első megtá-
madására adni kénytelen vollam. —Györdecemb. 
17-kén 1847. Z a t h u r e c z k y S á m u e l , 

több megyék táblabírája. 

I R O D A L O M . 
M a g á n y o s Á h í t a t o s s á g O l t á r a . I m á d -
s á g o s k ö n y v e v a n g . k e r e s z t y é n e k s z á -
m á r a . K é s z í t e t t e P á l f y J ó z s e f , N a g y -
G e r e s d i ev . l e l k i p á s z t o r . S o p r o n b a n 

1 8 4 7. Ára 30 kr. p p. 16-rét . 128 lap. 

Ha ezen kis könyv ismertetését azon kérdés-
sel kezdenök, mi minden kívántatnék egy olly 
könyvben, mellyböl a' népnek buzgólkodnia rs 
ájtatoskodnia kel l : ugy aligha a' lana caprina-ig 
nem menne a" vetekedés, mert itt ennek ez, más-
nak amaz volna véleménye, a' mint e ' vagy ama 
szempontból indulna ki. Azért legjobb illy köny-
veknél csak azt kérdeni: millyen az, a1 mit nyújt? 
'S már itt örömest bevalljuk, miként mi e1 k ö n y -
vet becses ajándéknak tartjuk 's nagyon alkal-
masnak a r ra , hogy fellelje benne az imádkozó 
nép azt, a' mit keres. Nyelve egyszerű, tiszta, 
távol azon, tudja Isten, a' pogány poesis melly 
berkeiben tépett virágos kifejezésektől, de annál 
gazdagabb a' szentírásból merített szólásokkal, 
mi népre, nem népre egyiránt üdvös hatást gya -
korol ; itt-ott inkább száraz, de ritkán annyira, 
hogy egy magasabb kenet rögtön ne váltaná fel. 
Ha volna némi kifogásunk ellene, az abban álla-
na, hogy míg az Atya és gyermek közötti v i -
szonyt végtül végig feltaláljuk benne, 's örömest 
halljuk a1 magzatok— a' halandók bizalomteljes 
fiúi és leányi ragaszkodását az Atyához, r i tkáb-
ban leljük Jézust a' közbenjárót az Atya és a' 
magzatok között. Isten segítse szerzőt 's engedje 
megérnie, hogy minél többen merítsenek üdvei, 
vigasztalást és erőt imádságaiból! 

M a r c . A u r é l . A n t o n i n u s E l m é l k e d é s e i 
X I I . k ö n y v b e n . G ö r ö g b ő l f o r d í t o t t a 
P e r 1 a k y S á n d o r . P e s t , T r a t t n e r - K á -
r o l y i n á l . 1 8 4 7 . 1 2 - r é t . V I . é s 1 8 9 l a p . 

Alig emlékezem, hogy ezen, minden lárma nél-
kül megjelent munkáról a' lapok szólottak volna. 
Hihetőleg mivel a1 szerény szerző nem lármát 
ütni, hanem használni kivánt. A1 munka eredetiét 
nem birván, a' fordítás hűsége vagy hűtlensége 
felöl nem ítélhetek. De annyit mondhatok, miként 
Marc. Aurél ezen könyvét , mihelyt gyermekem 
oda jutand, hogy eszmélni tisztán tud 's magával 
számot óhajt vetni rendeltetése felöl, azonnal k e -
zébe adom, melly az életbölcseségnek — ugyan 
hányan dicsekedhetnek ezzel ? — a' legnyájasabb, 
csaknem enyelegve és kézzel foghatólag oktató 
mestere. A' fordító úr forró köszönetre kötelezett 
mindnyájunkat, kik az illyeseket becsülni tudjuk, 
e ' munkája által. Minél jobban terjednek a" r e a -
lék, és méltán: annál szükségesebb a1 humanio-
rákat is mivelnünk, 's ha szerző úr e ' részben t o -
vább is kész leend magyarul léptetni fel előttünk 
a' humanitas nagy mestereit , a' helleneket: b i -
zony üdvös dolgot teljesítend. Ti pedig nevelő 
és szülő urak és asszonyok! szerezzétek meg e* 
munkát, inellynek ismertetése se megrendelve, 
se beküldve nem volt, hanem saját lelkem ösz-
tönzése íratta azt velem. 

« * 



Megjelent és minden könyvárusnál kapható: 
K í s é r l e t a z Ú j - T e s t a m e n t o m n a k i s -
t e n i t e k i n t é l y é r ő l . B o g u e D á v i d t r . 
u t á n a n g o l b ó l . B e k ö t ö t t p é l d á n y á r a 
5 0 k r . p. p é n z b e n . P e s t e n L a n d e r e r é s 

H e c k e n a s t , 1 2 - r é t . X. és 2 9 1. l a p . 
Kinek keblében a1 vallásosság iránt fogékony 

érzelem él, 's lelkének megnyugtató őrangyalául 
egyedül e ' szent érzelmeket vá lasz tá ; 's ki J é -
zusnak a ' ker. vallás alkotójának üdvöt árasztó 
tanítását ugy mint igaz keresztyén lelke legszen-
tebb bensöségével kívánja követni és saját jává 
tenni : annak kedvesebb lelki éldeletet alig a jánl-
hatnánk , mint e ' munkát. E g y ez azok közöl, 
mellyet a ' keresztyén vallástól ihletett minden 
ember örömmel karol fel, melly nemcsak styljére 
és Ízletes kiál l í tására, hanem kivált tárgyára 
nézve , nagyon megérdemli a' közönség figyel-
mét. Némimegismertetéseül szolgáljon tar talmá-
nak rövid ismertetése. I. rész. Az U j - T e s t a m e n -
tomnak isteni tekintélyét támogató azon bizonyít-
ványokról , mellyek az abban foglalt alaptanok-
ból erednek. II. rész . Az Új-Testamentom isteni 
tekintélyének azon bizonyságtételeiről, mellyek 
foglalatjának megvizsgálásából származnak. III. 
rész. Az Új-Testamentomnak isteni tekintélyét 
tárgyazó azon bizonyí tványokról , mellyek az 
apostolok tanúságából erednek. IV. rész. Az U j -
Testainentomnak isteni tekintélyét tanúsító b i -
zonyságok, mellyek némelly mellékes körü lmé-
nyek tekintetéből származnak 's az apostoloknak 
tanúságaikat tovább is megerősítik. V. rész. Az 
Új-Testamentomnak isteni tekintélyét tanúsító 
azon bizonyságtételekről , mellyek a' csodákból 
származnak. VI. rész. Az Új-Testamentom isteni 
tekintélyének azon bizonyítékáról, melly a ' j ö -
vendölésekből ered. VII. rész. Az Új -Tes t amen-
tom isteni tekintélyének azon bizonyságtételei-
r ő l , mellyek az evangyéliomnak haladásából 
származnak. VIII . rész. Az Új-Testamentomnak 
isteni tekintélye ellen felhozott kifogásoknak t e -
kintetbe vétele. IX. rész . A ' deistáknak gondol-
kozásmódja és magaviselete, rövideden megvizs-
gálva. X. rész. Némelly vegyes vizsgálódások. 

A r g a y. 

á Z E N T - L A N T . *) 
Dávid, a' honszabadító. * * 

* 

Szent a1 hon és honvédelem, 
Szentek a' honfiak, 
Kik népek üdvei felett 
Híven virasztanak; 

•*) A" Szent-lant értelmét, fájdalom, igen kevesen bírták 
eddig felfogni. Azon versezetek, mellyek számára beküldet-
tek, nagyobb részint búcsúztatók, balladák, versificált pro-
sában hetvenkedő erkölcsi versezetek, alkalmi gratnlatiók, 
chronosticonok, sírversek 'stb. Én nem illyeseket kívánok, 
hanem olly fohászokat és énekeket, mellyek a' protestáns 

Kik lelket és ú j életet 
Köztök tenyésztenek, 
És készek küzdeni, midőn 
Hátrálnak ezerek. 
Kik, hogyha fogy a' pénzerő, 
A' honnak kincseket, 
És hogyha kell véráldozat, 
Adnak egy életet. — 
Azért tisztelve áldalak 
Dávid, te nagy király, 
Kinek emléke, mint a' nap, 
Dicsőn, ragyogva áll. — 
Meg volt gyalázva Izrael, 
Királya, népe félt, 
Filisteusok tábora 
Győzvén, örömben élt. — 
Még egy csata, egy győzelem. . . 
'S Saulnak trónja vész — 
Nem lesz hazája, népe, nem 
Jövője, mellybe néz. — 
"S e* vég csatára hívja fel 
Elcsüggedő hadát — 
'S a" had elébe egymagán 
Jő a ' nagy Góliát. — 
„Mit jö t te tek ti szolganépi? 
Hallatja gúnyszavát — 
„Hódolni? — vagy tán küzdeni? 
Nosza fegyverre hát! 
Földig alázom Izraelt 
Ma, sőt e" perezben itt, 
Ha nincs, ki vívjon meg velem 
'S megóvja biveit." — 
„Fel népem! fel! hevüljetek 1" 
Rebeg Saul király, — 
„Dússá, fiammá lészeni azt, 
Ki véle szembe száll." — 
És jő Izrael Mósese, 
Bethlehem pásztora, 
Nem kard; tarisznya oldalán 
'S kezében parittya. — 

lapból átmehetn.n^k idővel ima- és énekkönyveinkbe, 
mellyek tisztán a' keresztyén evangyéliomi szellemtől á tha-
tott buzgó szívnek volnának ömledezései. Azért azt is s ze -
retném, hogy ezek a p r o t e s t . egyházban divatos énekek min-
tája szerint készülnének. Ehhez járulhatnak aztán illy verse-
zetek is, mint a" most közlöttek, meüyeknek tárgya a' szent-
írásból véve, annak szellemében az erkölcsiség előmozdítá-
sára vannak szánva. De illyeseknek, véleményem szerint, az 
előadásban is át kell hatva lennlök azon evangy. szellemtől, 
*s azon szentírási kenet ől, melly feljogosítsa azokat , hogy 
lapjaink hasábjain helyt foglalhassanak. No de épen ezen 
kellélek hiányzanak leginkább a" beküldött versezetekben. 
Kaptunk például egy újévi fohászt, N. S.- tól , melly félig 
fohász, félig dissertatio, mellyben igen sok szép , "s ismét 
igen sok nem szép van. Például : 

Adj boldog újévet a' régi 
Vallási véres harcz után, 
Tenyésszen, oh tenyésszen égi 
Üdv i béke e borús hazán : 
'S te — a' vallás véres harczival 
Messze riasz ott szeretet, 
Jőj vissza hozzánk, "s szent lánczoddal 
Kapcsold össze a' híveket! 

No ez szép, de ha aztán ugyanazon versben illy kifejezések 
fordulnak elő : K i k e t a' b ü n m i n t e g y r a b o k a t , u n -
d o k c s ö m ö r f e r t ő b e v i t t s egyéb p a n o r a m a , 
p h o e n i x s ki tudja, m'.IIyen mythologiai képek, az ember 
önkénytelenül is elfordul tőlök. Szerk. 



'S könyörg: „ncpemnek Istene ! 
Vezéreld jobbomat, 
Adj győznöm, és ha veszni kell, 
Védjed meg honomat" — 
'S mikint ha tenger vésze raeg-
Törik kis szirtfokon, 
Győzött Dávid pásztorfiu 
A' harczi bajnokon. — 
Párittya, "s köve jól talált, 
Meghalva Góliát 
'S véres fejét Isai fia 
Népének adja át. — 
Mint rém elöl fut szerteszét 
Az ellen tábora; 
A' hon szabad — nem sújtja már 
Az Isten ostora. — 
Azért tisztelve áldalak, 
Dávid, te nagy király. 
Kinek emléke, mint a' nap, 
Dicsőn ragyogva áll. — 

Simei. 

Titkon gyűlölte Simei 
A' nagy Dávid királyt, 
'S hogy meggyalázza szent fejét, 
Csak alkalomra várt. — 
Magán kivül volt, vigadott 
Midőn fia fellázadolt. — 

Jordán vizénél meg-megáll, 
Mind vadleső vadász, 
Romlott szivében káröröm 
'S a" vad boszú tanyáz. 
Nem szánni jött , de véteni — • 
Nem óvni öt, de gyötreni. — 

Búsan remegve érkezik 
Az üldözött király 
'S a' vakmerő a bujdosó 
Felkent útjába áll. 
'S szól, mit rémítő hallani! — 
így senki nem tud bántani. — 

„Ez kelle neked álkirály! 
Késett, de iin elért 
Isten boszúja — veszve vagy, 
Szenvedsz sok vétkidért. 
Mint jó anya gonosz fiát 
Kicsap, melly uralt , tenhazád." 

A' nagy kiséret háborog, 
'S villog kard, ölni kész, 
De csendet int a" jó király, 
Szól, hü népére néz : 
„Tán így akarja Istenem — 
Fáj, de jót kell reméllenem." — 
Meghalt fia — 's ö visszatért 
Sírva, mint távozott. — 
E ' hirre sápult Simei 
'S félt, mint elkárhozott. — 
„Bocsáss meg" esd „uram király, 
Ne érjen vétkemért halál!" — 

Nem fogsz meghalni! bánatod 
És szégyened marad, 
Ismét királylyá lettem, élj 
Simei, 's légy szabad! — 
De tudd : ki más baján örül, 
Megvetve lesz, 's megszégyenül. 

E l e f á n t M i h á l y . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

NekroJog, A ' tiszántúli egyházkerület egyik 
legidösb 's érdeinteljesb lelkészének, a' heves-
nkunsági egyházvidék 20 éven át munkált tanács-
hirájának, néhai nt. t. S z ü c s I s t v á n urnák jobb 
életre szenderültét adják ez egyszerű gyászsorok 
hirül a1 prot. olvasó közönségnek. A ' debreczeni 
főiskolában kezdett, 's különösen a' classicairo-
dalom kedvelése 's mivelésében jeleskedett tudo-
mányos pályáját a' jenai és göttingai egyetemek-
ben folytatván, hazatértével a' tiszaderzsi e g y -
ház lelkipásztori hivatalára lépett ; melly igény-
telen bár, de munkásságra bö anyagot nyújtó t é -
ren, hogy huzamosabban, de mint csendes tartós 
esö, annál sikeresebben használhasson, lelkének 
szép szerénységében minden tovább kecsegtető 
kinézésekről önkényt lemondván, n e g y v e n h é t 
egész éven át atyja és jó nemtöje lön ez öt po-
raiban is áldó gyülekezetnek, mellvhez a' dicsö-
ültet az e ' vidéken sok ágban virágzó röfi B o r -
b é 1 y család számos tagjainak iránta minden al-
kalommal tanúsított bizodalma, becsülő ragasz-
kodása is kegyeletesen vonzotta. Utóbbi években 
érezvén erejének hanyatlását, mint már annak 
előtte az egyházmegyei tanácsbíróságról lemon-
dott, készülőben volt lelkészi hivatalát is szere-
tett egyházának kezeibe visszatenni 's hátralévő 
napjait Kisújszálláson csendes nyugalomban élni 
le, ha a1 bölcs gondviselésnek máskép nem te t -
szék a1 fáradt hü szolga nyugalmáról intézkedni. 
Mert mielőtt szándékát végbevihetné, elhunyt, 
életének 78-dik esztendejében, 1847-dik évi dec. 
hó 7-d ikén , Debreczenben, köztiszteletben álló 
fiának, t. Szűcs István jogtanár urnák ápoló ka r -
jai közt, kihez az évek súlya miatt testben, hü 
nejének tíz nappal azelőtt történt véletlen halála 
miatt lélekben is megtört ősz férfiú, szerető szív 
jótékony melege után epedve vonult. Hűlt tetemei 
felett a'helybeli kisebb templomban J á n . X V I I : 
4, 5 alapigék szerint ihletett beszédét Debreczen 
egyik kedvelt papja, nt. Könyves Tóth Mihály úr , 
elragadó ékesszólással adván különösen a g y ü -
l e k e z e t é b e n m e g ő s z ü l t l e l k i p á s z t o r 
idylli rajzát. Hat élő gyermekei: K á r o l y , nagy -
létai érdemdús lelkipásztor ; J u l i á n n a , t . föld-
vári jegyző Gáál János úr hitvese ; I s t v á n köz 
és váltójogi h. ügyvéd, főiskolánkban a1 hazai 
jogtudomány nyilvános rendes tanára, magyar t. 
társ. 1.tagja; E s z t e r , t. inokai lelkész Csethe 
Pál úr neje ; Z s u z s á n n a , mturi oktató V e r e s 
M i h á l y úr házastársa ; L a j o s h. köz és vál tó-
jogi ügyvéd Pesten. — Ki éltében hasznosan 
munkált, 's haltában i 11 y magzatokat hagyott a ' 
hazának, maradjon örök áldásban emlékezete!! 

Újévi szíves ajándék. Alulirt, „ E l e m i o k t a -
tástan 4 '* czimii könyvecskémmel kivánok a1 két 
magyarhoni magyar protestáns elemi iskoláknak 
kedveskedni. Tartalma: I. Elemi olvasástan, a' 



líezdőt egyszerre értelmes szók és mondatok ol-
vasásába vezető ; rövid útmutatással : miként 
szedje ki a1 gyermek az előtte álló betűk sorából 
az elébe mondott szókat, hogy necsak értse, de 
azonnal tudja is elemezni a' mit olvas. II. Közélet-
ből vett elmegyakorló 's figyelemébresztö apró 
olvasmányok, ezek értését könnyítő 's előmozdító 
kérdésekkel. III. Elemi számtan; alapos és rövid 
útmutatással: miként vezettessék be a' gyermek 
elsőben a' tizig való számviszonyokba, azután a1 

tízesek és ötösökébe, ugy a' római és arab szám-
jegyek ismeretébe, és a' szorzás megtanulásába. 
IIII. Magyarország rövid története, rimes pá r -
versekben. V. A' magyar birodalom vármegyéi, 
székei és vidékei, négyes versekben. VI. Elemi 
gyakordászat ; rövid útmutatással, a' helyes tes t -
tartásra, lépésekre, a' tagok gyakorlata 's fo rgé-
konyítására 'stb. 

Fönczimzett első illynemü munkámnak, majd 
az utóbb kiadandóknak is, tárgyait, megannyi in-
dítványokul akarom tekintetni. Fölkérek minden 
dologértöt, hogy fölöttük nyilatkozva, mi bennök 
jó, elfogadva, mi hiba, kiigazgatva, sőt ujabb tö -
kélyesb nézetekkel pótolva, viszonyos eszmecse-
rék utján, szándékomban : szeretett gyermekeink 
kezébe minél alkalmasb tankönyveket adhatnom, 
elősegítni szíveskedjenek. Részemről csak örven-
deni fogok : ha eszméim, akár tetszést és elfoga-
dást nyervén, akár más tehetősbeknek, az e n y é -
imnél jobbak előállítására indokul szolgálván, a ' 
nevelés oktatás szent ügyét közvet ve vagy köz-
vetlenül előmozdíthatom. 

Könyvecskémet, — hogy vele minél többen 
megismerkedhessenek, elhatározám protestáns 
magyar egyházainknak (a ' más ajkuaknak azért 
nem, mert ők nem használhatnak) nészemröl in-
gyen ajándokul megküldeni. Azért bizalommal 
kérem az igen tisztelt fő egyházpásztor urakat, 
hogy az alább kitett példányokat elvitetvén be -
kölletni, 's megyéjök minden magyar ajkú és e z -
zel vegyes egyházaiba az esperességek által k i -
osztatni kegyeskedjenek. 

A' református és unitárius egyházak számára 
t. Török Pál — az evangélikusokéra t. Székács 
Józset uraknál ennyi példányt tettem le : 

T. Török urnái : 

1) A ' tiszántúli 600 példányi 
2) Erdélyi 600 
3 ) Tiszáninneni 360 „ 
4 ) Dunántúli 300 
5) Dunamelléki 250 „ 
6) Unitárius 90 

T. Székács urnái : 
1) A ' dunántúli 120 példányt 
2) Tiszai 30 „ 
3) Bányakerüleli 20 „ 
4 ) Erdélyi 20 „ 
5 ) Dunáninneni 10 „ 

Protestáns magyar elemi iskoláinknak ennél-
fogva, a' nevezett egyházkerületek magyar e g y -
házai mennyisége szerint, kerek számmal 2200 
példánynyal kedveskedem. Fogadják csekély 
ajándékomat, mint én adom, legszivesb indulattal. 
Tekintsék ne annak csekélységét, hanem az ado-
mányozónak az erkölcs, nemzetiség 's értelmiség 
terjesztésére czélzó legőszintébb akaratát. — De 
hogy adományomnak necsak szellemi, hanem mi-
nél többekre kihatólag anyagi haszna is legyen: 
szabadjon a' t. egyházaktól viszont némi szíves-
ségért esedeznem. Esedezem t. i. hogy minden 
egyház saját kerülete pénztárába, a' főtiszt, e g y -
házkerületi gyűlés által meghatározandó vala-
melly jótékony czélra, minden átvett példányért 
20 pre fizetni méltóztassék. Az így egybegyü-
lendett pénzzel, ha kevés is az, tán egynémeily 
inségeskedőnek könveit törölhetjük l e , vagy 
egy szép reményű ifjú talentumot emelhetünk ki 
az ismeretlenség homályából. 

Azok számára, kik a' könyvet maguknak meg-
szerezni akarnák, a' kisdedóvást terjesztő egylet 
pénztára növelésére a' pesti ovóképezdébe 500 
— a' budapesti jótékony nöegyletéére, az egyleti 
titkárnál ugyanannyi példányt tettem le. — E n -
gedjék a' tisztelt egyletek, hogy szent czéljaikat 
e' csekély hozzájárulásommal én is előmozdít-
hasssam. H ő k é L a j o s . 

A' pesti reformált egyház 1848-ik évi januar 
6 -kán d. e. 9 órakor közgyűlést tart — mellyre 
az illetők tisztelettel meghívatnak. Pest dec. 3 0 -
kán 1847. G e r e n d a y A m b r u s , 

egyh. jegyző. 

K ü 1 f ö 1 d. 
IX. Pius és a' sajtó. A ' reformoknál, mellyekel 

a' mostani pápa a' kormánya által olly sokáig e l -
hanyagolt egyházi birodalomba behoz, lehetetlen 
a' sajtó segítségét nélkülöznie, ha czélhoz jutni 
akar. Mert a' visszaható párt sugalmai 's fondo-
latai ellen nyilt oktatmányokat 's értesítéseket 
kell állítania, mellyeket valóan szabadelvű sajtó 
nyújt 's a' római népnek eddigelé egészen elha-
nyagolt politikai miveltségét oktatás által, mely-
lyet czélszerüen irt népkönyvek, röpi ra toké napi 
lapok nyújtanak, kell javítania. 'S az egyházi bi-
rodalom e' nemű irodalma a1 mostani pápa trónra 
lépte óta csakugyan egészen más alakot vett föl. 
Dolgokról beszél az, mellyek ott azelőtt noli me 
tangere valának 's ez azon országban azelőtt hal-
latlan módon történik. Nyugodt szemlélőnek azon-
ban attól kelle tartania, hogy a' már magában v é -
ve nagyon eleven római nép vissza fog az e' t e -
kintetben adott szabadsággal élni 's hogy e' sze -
rint mulhatlanul szükséges lesz a1 sajtóállapot-
nak az egyházi birodalomban törvényes szabá-
lyozása. Ezt a' pápai kormány is érezé 's e' miatt 
sajtórendeletet adott ki. Ezzel ha az olaszországi, 
miként tudva van, igen számos tagú izgató párt 



mint megelégedve 's Rómába teljes sajtószabad-
ságot szeretett volna behozva látni, más részről 
a' régi papi visszaható párt sem fog a' fenforgó 
rendelettel megbarátkozni. Németországban az 
ultramontanok bizonyos időben a' radicalokkal 
szinte sajtószabadságért kiáltoztak ugyan, nem 
azért, hogy az fegyverül használtassák ellenök, 
hanem hogy a' protestánsokat és prot. kormányo-
kat, péld. a' poroszt, gátolatlanul gyalázhassák; 
azonban a' pápai censurai rendelet a' ném.-prot. 
mostani törvényekhez nagyon hasonlít, mennyi-
ben a' sajtóvali visszaélést csak gátolja 's már 
csupán e' hasonlóság elegendő, hogye ' párt kár -
hoztassa. Aztán megengedi a' római népnek, hogy 
a' politikáról szabadon beszéljen. De az ultramon-
tanok azt óhajt ják, hogy az csak a1 Historisch-
politische Blatler, G ö r r e s , M o n t a l e m b e r t , 
0 ' C o n n e 11 szellemében történjék.A' római cen-
sura végre szabad szólást enged meg az egyházi 
birodalmi kormányrendeletekről. Minő megfértése 
a' cananoknak ! Mivel az egyházi birodalomban 
a' pápa vagy személyesen vagy hatóságai, eddig 
kirekesztölegbibornokok's más papok által kor -
mányzott, az ottani kormányrendeleteket adott 
esetben gáncsolni annyi, mint a' pápát kritizálni. 
Mivel ez, Isten helyettesére alkalmazva, nagy 
vétség, az egyházi jog az ismeretes canonban 
rendeli: A ' pápa minden fölött itél, de fölötte sen-
ki ! Szerencse a' mivelt világra és népére nézve, 
hogy a' mostani pápa máris sok canónon túladott. 
De G ö r r e s, P h i 1 i p p s, v a n B ő m m e l , L a u -
r e n t 's társ. mit mondandanak r á ? (A. K. Z.) 

Vakbuzgóság. A ' pont-de-loupi papot (Belgi-
umban), W e m b e r g e t , perköltségek megtérí-
tésén fölül 2 évi börtönfegyre ítélték a' törvény-
székek. E ' pap borzasztóan heves jellemű férfi. 
Már azelőtt a ' templomban vérig megvert egy fi-
atal leánykát 's 25 fr. birságra Ítéltetett; aztán 
kaczára a1 világi hatóságoknak jegyeseket meg-
áldott, miért szinte feleletre vonatott. De utolsó 
elitéltetésének oka a' következő keresztesháború 
a' protestánsok ellen. Pont-de-Loupban ujabb 
időben több prot. család települt meg. Ezt W e m -
b e r g hallatlannak leié 's illy letelepedési enge-
delemadást szabadságába avatkozásnak neveze. 
F, é. máj.-ban predikátzióiban annyira ment, hogy 
a1 községhatóságokat g y á v a e m b e r e k n e k 
nevezé 's a' protestánsok kiűzését sürgőié. Azon-
ban mivel ez keveset használt, éji kereszteshá-
borút, úgynevezett macskazenét, rendezett elle-
nök, mellyben az egész helységnek kellett volna 
részt venni. Egy borbélytól, ki macskazenében 
részvevés helyett hasznosbnak leié a' borotválást, 
és hajnvirást, kérdé a' pap : „Miért nem volt a' 
menetnél ? " Felelet : ,Mert jobbnak láttam 50 
ctmet nyerni.^ — Pap: „Ha hozzám jött volna 
ön, az 50 ctmet megadám vala ." Ezek szóról 
szóra vannak véve a' kihallgatásból, melly alá a' 
borbély mint tanú vettetett. Aztán szószékről p ré -

dikált W e m b e r g , hogy a' protestánsokat ki 
kell a1 faluból kergetni. Az utóbbi mondat egyik 
föokot a' W e m b e r g ellen hozott 's hír szerint 
már végre is hajtott Ítéletnek. (A. K. Z.) 

MÍSSio. A ' franczia missióknak végre sikerült 
újra egy püspököt bevinni Coréába. Az utolsó 
püspök, miként tudva van, 1839-ben Seoulban, 
Corea fővárosában, lenyakaztatott 's ezen idő 
óta utóda F e r r e o 1, bellinai püspök, hasztalanúl 
tön kísérleteket, hogy egyházmegyéjébe szá ra -
zon bevezettesse magát. Miután minden, mit e* 
czélra tenni lehetett , dugába dőlt , 1815-ben 
Schankhaiba ment, a" legéjszakibb chiriai révbe, 
melly nyitva áll az európai kereskedésnek, 's ott 
várta eljövetelét egy coreai hajónak, mellyet A n -
d r é alva (tulajdonképeni neve K i m K a i Kim), 
az egyetlenegy benszülött pap volt hozzá viendő. 
Ez Chinából surrant be és Seoulba ment, hol azon-
ban olly vigyázónak lelte a' rendőrséget, hogy 
nem merte anyját meglátogatni vagy létezését 
tudtára adni. Egy nyomorú bárkát vett, mellyre 
ö mint kapitány egy halászszal, ki kormányzott, 
egy asztalossal, ki hajóácsul volt szolgálandó, 's 
10 coreai pórral, természetesen merő keresztyé-
nekkel, szállt. Számos veszély után megérkeztek 
Schanghaibe , hol őket angol hadi hajó védte a' 
chinai rendőrség ellen 's a' püspököt egy más 
európaival fölvették. Nagy baj után árboeztala-
nul érkeztek a' parthoz , hol a' püspököt gyász-
ruhában szárazra letlék, mert az ország fátyolos 
széles kalapot viselni megenged. Franczia k ísé-
rője, D a v e l u y , legott be az országba egy kis 
ker. községhez küldetek, hogy ott tanulja meg aT 

nyelvet, ?s mivel nagyon nehéz fegott volna knni , 
két európait egy azon helyen elrejteni. Maga a' 
püspök 1845—ki oct. 29-kén még a1 kang kien 
in-i tengeri révben volt, hol egy ker. kunyhójá-
ban elrejtve fekvék; de a' fővárosba szándéko-
zék utazni, mivel ott könnyebb elrejtőzni. Á l t a -
lában a' coreai keresztyének jobban szeretnek a* 
hegyek közt letelepedni, hol kis falukat képez-
nek, hogy kevésbbé legyenek gyanúnak kitéve, 
mert főleg a' városokban mindig azzal árulják el 
magokat, hogy templomi vagy honi istentiszteleti 
munkát fel nem vállalnak. Az országon felváltva 
két ministerialis párt uralkodik, mellyek közöl az 
egyik sokkal bőszebb a' keresztyénekre, m!nt a* 
másik. Jelennen amaz van a1 hatalom b rtokában, 
mihelyt megtudandja tehát a' kormány, hogy e u -
rópaiak vannak az országban, újra keserves ü l -
dözés fog kitörni. Csaknem kegyetlenség oda 
merő püspököket küldeni, kik üldözést hárítanak 
magokra inulhatlanul 's lefejeztetés legszelídebb, 
fölnégyelés legszokotlabb bürilelésök. Corea hoz -
záférhetlennek látszik, holott Cáina teljes türel -
met hozott be a' keresztyének irányában. Aztán 
e' birodalom barbar szomszédai i s , mellvtal p o -
litikailag függnek 's reszketnek tőle, humanusab— 
bak leendnek ; de eddig a1 coreai gyönge k o r -



mánytól, mellyel félelem tesz kegyetlenné, ba r -
har tetteknél egyebet nem várhatni. (A. K. Z.) 

Apróságok. W e i g e 11 ev. papjelölt ném.-kath. 
lön 's hamburgi pappá választatott. (B. A. K. Z.) 
— Kelettengeri tartományokban a' pórok átme-
nete a1 görög egyházba inkább növekedik, mint 
fogy.Oesel szigeten mintegy 50000 prot. lakik, 
máris 8000 esth bérmáltatta meg magát. (A. Z. f. 
Ch. u. K.) — D i c k s o n R i c h á r d tr. Ameri-
kában nemrég időt vett magának a1 biblia szavait 
és betűit felszámolni. Számolta 3 évig, naponként 
8 óráig 's kisütötte, hogy a' bibliában 31173 
vers, 773692 szó és 3566480 betű van. A ' J e -
hova név 6855 — 's az é s kötszó 45227-szer 
fordul benne elő. A' biblia közepea' 117—ik zsol-
tár. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

L e v e l e z é s e k . 
A* Protestáns Lap szerkesztőitől 

T. NT. FT. Ns. T.N. M. — — — — urnák 
hódoló tisztelettel 

— en 
— ön 

Hivatalból — on 
— ett 
— ött 
— ott 

Ki azt akarja tudni, hogy kinek 
Szól e1 levél, az írja rá nevét 
'S az néki fog bizonnyal szólani, 
Ha szivén fekszik egyházunk java. 
'S ki azt akarná tudni, hogy mi legyen 
Tartalma, nem szükség feltépnie, 
Az szóról szóra ekként szól : 

Uram! 
Tentára, tollra 's rongyból lett papirra 
Pecsétviasz- 's postára és egyébre 
Sokat költénk már, a" midőn külön 
Levélben kérve fordulánk sokakhoz, 
Hogy gyámolítnák e1 lapot. 'S legyen 
Áldott az Úr! nem volt sükertelen 
E' működésíink, mert sokan valának 
Es vannak most is, kik meghallgatának. 
De mit nem hittünk 's nem szándékolánk. 
I t t -ot t botrányt szültünk a' sok levéllel 
'S remegve várók a1 malomkövet, 
A' már szegény nyakunkra hurkolandót 
"S minket tengerfenékre hurczolandót 
Az elkövettük nagy botrány miatt. 
,.Mi szükség nékem irni ? " szólt az egyik 
„Hisz én tudom, hogy kell segítenem 
Szóval, tollal "s pénzemmel e1 közös 
Ügyet, 's azt tettem is 's teendem is. 
A' kérelem csak sérelem, midőn 
Ollyanra hí fel, mit nem kérve is 
Szoros tisztünknek tartunk tel jesí tni!" 
Itten tehát megszidtak, mert iránk. 
Bár a' dorgálás ollyan jól esett. 
Mint a' szomjas szarvasnak a1 patak. 

Egy másik így irt, "s még inkább üzent : 
„Hallom, hogy szerte írtatok fíinek 
Fának, felkérvén minden kócziport, 
'S engem kevélyen elmellöztetek, 
Holott ti még csak embriók valátok, 
Mikor már én a1 Krisztus szőlejében 
Izzadtam 's nem hiába, mint hiszem." 
Itt hát, mivel nem irtunk, szidtanak 
'S ez olly főfájást szült, hogy őszbe kezdett 
Borulni, hajdan barnább üstökünk. 

Megkímélendök hát a' híveket 
A' kérelemtől "s a" nemkérelemtől, 
Egyszersmind költségektől a1 zsebet, 
Megösziiléstöl a' vén üstököt, 
Pipacsszégyenkezéstől arczainkat; 
Kínunkban elhatározók magunkat 
E ' körlevéllel lépni fel "s könyörgni, 
Hogy minden ember, a' ki azt hiszi, 
Hogy e" lapért áldozni érdemes, 
Segítse azt miben telik Kegyétől 
Munkával, pénzzel és ol vastatással. 

'S ez az, mit Öntől is kérünk, Uram! 
Isten 's magunk 's egyházunknak nevében. 

Ha kérelmünkre bicczentend fejével, 
Ám irja vagy gondolja rá nevét 
A1 fent megirt boríték homlokára, 
'S mi biztosítjuk a1 felöl, miként 
Ezen levél Kegyednek szól "s öröm 
'S hálával vesszük a' csatolkozást. 

De hogyha máskép tetszik végezendni 
'S nevét, zsebét, eszét elvonni tőlünk, 
Szabadságában áll e z t tennie. 
"S mi a1 szabadság tisztelő baráti 
Megkísértjük, hogyan lehessen a" 
Másíthatatlant nyugton elviselni. 

Egyébiránt határtalan kegyébe 
Ajánlók mind magunkat, mind ügyünket, 
Maradtunk a' leg és leghódolóbb 
Alázattal szegény szolgái, a' 
Protestáns Lapnak szerkesztői Pesten, 
Ezer nyolez száz negyven hétben keresztyén 
Évszámítás szerint, Karácsonhó 
Utolsó napja végórája végső 
Másod perczében, épen a1 midőn 
Sylvestert a1 kétarczú Jánus az 
Enyészet tengerébe buktatá. 

A1 s z ó n y o m o z á s i t ö r e d é k e k e t , egyedül azon ok -
ból, mivel nem tartoznak lapunkba, fel nem vehetem. S a j -
nálatos, hogy most már alig van tudományos folyóiratunk, 
mellyben ezen t ö r e d é k e k méltó helyet foglalhatnának ; 
de sajnálatomban még sem egyeztethetem meg lapunk 
czéljával, hogy ortho-epi-graphi-tassi-féle, különben tán 
jeles, értekezéseket vegyünk fel. — Széki Béla urnák nagy 
fájdalommal jelentjük, hogy a1 „ R a d i c á l o k a t a z u j a b b 
v a l l á s i b ö l c s e l e t t e r é n " nem kaptuk m e g ; de ha 
szives lesz beküldeni, ezer örömmel közlendjük. A* l e l -
k é s z i á l l á s p o n t o t felvesszük. — Rajcsányi J. úr é r -
tekezését vettük a1 kivánt javítást megtesszük. — D. B. úr, 
ki egy újévi fohászt küldött, ha jól vagyunk tudósítva, egy 
más akolba tért át. Ha ez igaz, méltóztassék saját juhásza 
kamráját gazdagítani, mi magunk szegénységében megelé-
gedve vagyunk. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hnrdássat 3 f t . 4 0 kr. 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pésuben. Előfizethetni Pesten hatvani-ulczai Horváth-há/.ban 4S3 szim a'att fóldizini 

Landerer és lle. kenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kír. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . 



PROTESTÁNS 

EGTHáZI Él 1I11LII IIP. 
2. szám. Hetedik évi fplyamat. Januar 9. 1848. 

Notrc miscrable espéce est tellement faite, que ceux, qui marchent le chemiii battu, jettent 
toujours des pierres á ceux, qui marchent le chemin nouveau. Voltaire. 

TARTALOM: A' reformatio hajnala. P e c z G y u l a . — 

Hunfalvi J. által ébresztett eszmék. J a n e s o v i c s I s t -

v á n . — Utazási naplótöredék. Ifjabb W a l e n t i n y i 

János. — Vegyes közlemények. 

A' refurinatio hajnala. 
(Folytatás.) 

Mig a' római szék a' mint csak lehetett, irtotta 
a' katholicisinus elleneit, addig a' katholicismus-
nak saját keblében sem folytak az ügyek minden 
baj és zavar nélkül. 

A s s i s i F e r e n c z kolduló rendében a' XIII. 
század elején vita támadt K o r t o n a i I l l y é s és 
P a d u a i A n t a l között. Azon tisztelet, mely-
lyel a' ferenczi szerzetesek Páter Seraphicus 
iránt viseltettek, már korán vitte őket arra, liogy 
életét Krisztus élete hü képmásának tekintsék, 
és régibb jövendöléseket életére vonatkoztassa-
nak. Kortonai Illyés szabadnak vélte magának 
szerzetes rendjének azon szigorú szegénység és 
egyszerűség szabályát módosíthatni ós tudomá-
nyos miveltségét sz. Ferencznek dicsőségére 
egybeköthetni földi javakkal. Ez ellen kikelt P a -
duai Antal, a' ki alapítójának szellemében annak 
szigorúságát még tovább vi t te , és csak a' szív-
nek együgyüségében és a' világróli lemondásá-
ban találta üdvét. Amazok, F r a t r e s d e c o m -
m u n i t a t e , az által látták biztosítva gyözedel-
möket, hogy egy kolduló rend dicsőségét a' v i -
lág hatalmával és gazdagságával egybekötik. 
Ezek ellenben, Z e l a t o r e s , S p i r i t u á l é s , 
kikben még folyvást élt alapitójuk bátor szelle-
me, még a' közös birtokról is , lemondtak. Midőn 
a' pápák is Illyés felekezetét, mint a' haszonve-
hetöbbet pár tol ták, a' Spiritualok haragja , olly 
férfiak bátorságával, mint a' kiknek nincsen sem-
mi veszteni valójok, a' római szék ellen is fordult. 
Ekképen a' szigorúbb Ferencziek között apoca-
lypticus rajoskodók pártja támadt, a1 melly nem-
csak az egyház akkori állapotja ellen kelt ki, ha -
nem Krisztus egész müvét csak előkészület g y a -
nánt tekintette a ' sz. lélek tökéletesb időszakára. 
Ámbár ezen elvek megtámadtattak a' p á r i s i 
i s t e n é s z e t t ö l é s I V . S á n d o r pápától (1255) 
el is átkoztattak, azon apocalypticus párt mégis 
sokáig fentartotta magát a' Ferencziek között. 

IV C o e I e s t i n pápa 1294 összeegyeztette 
őket a' c o e I e s t i n i r e m e t é k k e l . VIII B o -
n i f a c i u s azonban ezeknek egyletét ismét fe l -
oldá 1302, és mint eretnekeket üldözte a' Spi-
ritualokat, (Fratricelli), XXII J á n o s pedig még 
az inquisitio üldözéseinek is kitette őket. — Ösz-
szekötési jlbntjokat a' reformátorokkal csak ab-
ban találhatni, hogy a' római udvar gazdagságát 
megtámadták, Krisztus és az apostolok szegény-
ségére hivatkozván. 

Nem kevés hatással voltak a' reformatio e lő-
segítésére a' XIV. századnak mysticusai is. Ezek 
közöl leginkább tűntek ki : E k k a r d , ekkor a' 
domokosok provincziálja Cölnben; T a u l e r J á -
n o s , Dr. sublimis et illuminatus (f- 1361) , ha -
sonlóképen domokos rendbeli szerzetes Cöln és 
Striaszbuj'gban, szellemdús prédikátzióiban lelki 
szögiiTységre bátorított, mint a' mellyben e g y e -
dül állna az Istenhezi hasonlatosság, és miszerint 
a' legfőbb gyönyör található az Istenbem halál-
ban ; R u y s b r o c k J á n o s , dr. exstaticus, a ' 
lélekbeli elragadtatást tekintette állapotunk l eg-
főbb lételének, hol az ember saját lényének min-
den képeitől megszabadítva, elmerül az isteni sze -
retet véghetetlen fenekébe. A ' n é m e t t h e o -
1 o g i a cziinü könyvecske is, inellynek szerzője 
ismeretlen, az Ádám elhalásáról és Krisztus f e l -
támadásáról szól önmagunkban. Ugyan ide még 
S u s o H e n r i k is tartozik. T h o i n a s a K e m -
p i s könyve a' Krisztus utánozásáról a' szentek 
szolgálata és tisztelete ellenében megmutatta, 
miképen csak ugy vagyunk igazán Krisztus k ö -
vetői, ha megsemmisítvén önösségünket, feltétlen 
átadjuk magunkat Isten szeretetének. — G e r -
s o n és C l a m e n g e megbotránkozván abban, 
hogy scholastica szörszálhatogatásaiban elfelejt-
kezik Isten igéjéről, a' theologiai tudomány r e -
formatioját sürgették. B o n a v e n t u r a dr. s e r a -
phicus és G e r s o n dr. christianissimus is tőnek 
hasonló kísérleteket. Az ellentétnek benső meg-
egyeztetését R a y m u n d de S a b u n d e ekké-
pen kisérté meg : Isten az embernek átadta á1 

természet könyvét, mellyben minden teremtmény 
egy az Istentől irott betü. Ezen isteni könyv és 
a' sz. irás nem mondhattak ellent egymásnak. 
Amattól kell minden ismeretnek kiindulnia, mert 



egyedül az áll legközelebb mindegyikünkhöz és 
mindnyájunkkal közös ; egyedül az olvasható 
mijMienkUöl, és nem hamisíttathatikaz eretnekek-
t ö t Dfe a1 legSJbb ismeret Istennek szeretete, és 
egyedül ez azt mit az ember sajátjából adhat I s -
tennek * 

Nem volna nehéz ezekből kivonni az irányt, 
mellyet mind azon férfiak követtek , kik igaz bi-
zodalommal az Istenben és keresztyén, mély alá-
zattal fogtak reformatori müvekhez. Azonban, 
hogy minden reformatori kísérleteket , mellyek 
egy időben különféle helyeken történtek, jobban 
megérthessünk, vessünk egy átfutó pillanatot a' 
római egyháznak akkori alakjára. 

A ' kalholicismusnak mind törzsökében, mind 
ágaiban roppant épülete olly lelkesedés szüle-
ménye volt, melly rögtön akarván kiszabadulni 
a ' természet bilincsei alól, azokat , ha le nem 
győzheti, megvetendőknek kiáltja. De idővel min-
den lelkesedés kialszik, a' természet vissza k i -
vánja jogait; 's e ' szerint mind azon lemondások, 
azon önkinzások és keresztre feszítései a' t es t -
nek , elvesztik komoly jelentésöket. Némellyek 
sem az egyház , sem a1 természettörvénynek 
szent szavaival nem gondolván, mindent, a' mi 
szent, lábbal gázolva, természet elleni élvezet-
ben keresének kárpótlást, mig mások kényszerí t-
vén és megfeszítvén magokat, vagy minden é r -
zékeikben eltompultak vagy elcsüggedtek. On-
nan van, hogy minden egyházi intézetek mindin-
kább sülyedésnek indultak; a' szellem azonban 
mindig újra szülte magát, és így a' szellem hala-
dásának szükségképen ellentétbe kellett jöni az 
egyház megállapodott formáival. Azonban a' t u -
domány tulhaladá a' hierarchiát, az egyház visz-
szaélései elérték legtulzóbb szélsöségöket. F á j -
dalmasan elérte azt az egyház, és a' 1* e f o r m a -
t i o e c c l e s i a e in c a p i t e e t m e m b r is mind-
inkább elismerve lön. — Hogy könnyebben tá jé -
kozhassuk magunkat a' reformi mozgalmakban, 
legczélszerübben Hasét követvén, három pártot 
különböztethetünk meg : 

1 - ö r . A ' m ú l t k o r s z a k b ó l i d e é r ö e 1-
I e n z é k e t , mellynek ellenséges elemei az e g y -
háztól nagy részint megsemmisíttettek, mig az, mi 
igaz volt bennök, a' két másik pártba általment. 

2 -or . O l l y e g y h á z i t a n í t ó k , k i k m é -
l y e n m e g h a t v a a' k a l h o l i c i s m u s s z e l -
l e m é t ő l , a z t a n n a k s a j á t é r t e l m e é s 
t ö r v é n y e s z e r i n t e r e d e t i j e l e n t é -
k e n y s é g é r e a k a r j á k v i s s z a v i n n i . 

3 -o r . A z o k , k i k a' k ö z ö s r e f o r m o n a1 

s z o k o t t u t o n é s m ó d o n e l c s ü g g e d -
v é n , ö n f e j ö k s z e r i n t k e z d t é k a z t m e g , 
é s e g y e r e d e t i , d e a' k é s ö b b i e g y há z -
t ó l e l t é v e s z t e t t v a l l á s s e j d í t é s é b e n 
n e m k é s t e k e l s z a k a d n i a z a k k o r i 
k a t h o l i c a e g y h á z t ó l . De mind ezen i r á -

nyok egymásba átmenvén, sokféle színezetet 
öltenek. 

1) A ' m u l t k o r s z a k b ó l i d e é r ö 
e l l e n z é k . 

A ' Friesek egy törzse S t e d i n g tájékában 
a' W e s e r partján megtartotta még a' régi sza-
badság szeretetét, elrontotta a' várakat, mely-
lyekkeí az oldenburgi gróf földüket fenyegette, 
megtagadták a' tizedet, mellyet a' brémai érsek 
kívánt tölökés daczoltak átkával. Ezen ellen leg-
inkább M a r b u r g i K o n r á d , gyakoroltatta az 
inquisitori szigort (Godefridus Mon. S. Panta-
leonis ad ann. 1234). Fuerunt Stagingi populi in 
confmio Frisiae et Savoniae [siti, paludibus inviis 
et fluminibus circumcincti, qui pro suis excessi-
bus et subtractionibus decimarum multis annis 
excommunicati, contemtores clavium ecclesiae 
sunt inventi. Qui cum essentvir i strenui, vicinos 
populos, immo et Comites et Episcopos bello 
pluries sunt aggressi, saepe victores , raro victi. 
Ob quam causam auctoritate papali verbum c ru -
cis contra eos fűit per multas dioeceses praedi-
catum. — Körülbei ö l 40 évig harczoltak grófok 
és püspökök ezen kis nép ellen, melly a' szabad-
ság bátor önérzete és mocsarai által biztosítva 
volt. Eretnekségök egyátalában nem állt egy b é -
ka imadásában, mint Romában híresztelték. (Man-
si. XXIII , p. 323). Dum novitius in ea quisquam 
recipitur, et perditorum primitus scholas intrat, 
apparet ei species quaeclam ranae, quam bullonem 
consueverunt aliqui nominare : hanc quidam a 
posterioribus, el quidam in ore damnabiliter 
osculantes , lingvain bestiae intra ora sua reci -
piunt, et salivam. Haec apparet interdum in de-
bita quantitate, et quandoque in modum anseris 
vei anatis, plerumque sturni etiarn quantitatem 
assumit. Demum novitio procedenti occurrit miri 
palloris homo. nigerrimos habens oculos, adeo 
extenuatus et mace r , quod consumtis carnibus 
sola cutis relicta videtur ossibus superducta: 
hunc novitius osculatur el sentit frigidum sicul 
glaciem et post osculum catholicae fidei memória 
de ipsius corde totaliler evanescit. — Sokkal v e -
szedelmesebb volt ez az egyháznak, mint egy 
béka imádása lehetett volna: mert ezeknek ha r -
cza volt a' legelső diadalmas megtámadása a" 
nemességnek és a' papságnak. IX Gergely k e -
resztes háborút indított ellenök, és elvesztek, 
szent ügyökért harczolván 1204. Azon tartós 
háborúba a' pápa és a' Hohensl auífi család közölt 
egyik felekezetök 1248. a1 pápát eretneknek 
mondta és a' papságot romlottságaért minden h a -
talomtól megfosztottnak nyilvánította. Hanem e z -
után elenyésztek a' Hohenstaufeni család kiirta-
tásával. 

Midőn Aristoteles bölcsészete különösen A v i -
cenna (Ibu Sina -+- 1036) által újra felvirág-
zott, és különösen A l g a z e lben nagyon sok új 



platonicus eszme vegyíttetett abba, a' XIII. szá-
zad elején két párisi hittanár, A m a l r i c h d e 
B e n e különösen annak tanítványa D i n a n t o 
D á v i d az által pantheisticus tévedésekre csá-
bíttattak, a' mellyek fentartották magokat a' 
s z a b a d l é l e k felekezetében. 

Már 1204 avval vádoltatott Amalrich, hogy 
azt állította volna, miszerint minden keresztyén 
köteles hinni, hogy Krisztusnak tagja (intellige-
bat naturale membrum) és hogy senki nem üd-
veztilhet, a' ki ezt nem hiszi. Vissza kellett von-
nia ezen állítását és bánatában e' miatt nem so-
kára meghalt. Nem sokkal azután sokkal dur-
vább tévelygések támadtak tanítványai között, 
a' mellyek szinte neki rovattak fel terhttl. Sze-
rintük „az Isten lényege, kezdete és vége min-
den teremtménynek; minden kegyes, olly Krisz-
tus, mellyben Isten emberré lesz ; a' feltámadás, 
az újjászületés és a' Krisztus teste a' pap áldása 
előtt is megvan a1 kenyérben, mint Isten az 
egész természetben.41. Miután most már eljött a' 
s z . - l é l e k korszaka, különösen azokra nézve, 
kikben elkezdte gyakorolni hatalmát, nincs többé 
szükség a' külső egyházra, templomra. A ' pápa 
az antikrisztus. Minden, a' mi szeretetben tör té-
nik, tiszta, mert a' sz. lélek, melly mint Isten mű-
ködik bennünk, nem vétkezhetik. Ezen elveiket 
a' párizsi zsinat 1210-ban sokféleképen eltorzít-
va adja elő; noha lehettek állításaik , mellyek a' 
józan észszel egy általában össze nem féreszt-
hetök. Mint például ezek (R i g o r d u s de gestis 
Phil. Aug. ad ann. 1209 és D u c h e s n e Script. 
Rer. Gall. M a r t i n é Thes. Anecd. t. IV. p. 163): 
In hoc tempore dicebant testamenti novi sacra-
menta finem habere, et tempus sancti Spiritus in-
cepisse, quo dicebant confessionem, baptismum, 
eucharistiam et alia, sine quibussalus haberi non 
potest, locum de caetero non habere, sed unum-
quemque tantum per gratiam Spiritus sancti in-
terius sine actu aliquo exteriori inspiratum sal-
vari posse. Charitatis virtutem sic appellabant, 
ut i d , quod alias peccatum esset, si in virtute 
fieret charitatis, dicerent jain non esse peccatum. 
Unde et stupra et adulteria, et alias corporis v o -
luptates in charitatis nomine committebant : nm-
lieribus, cum quibus peccabant, et simplicibus, 
quos decipiebant, impunitatem peccatipromitten-
tes. Ámbár így nyilatkoznak rólok elleneik, és 
így ferdítik el azoknak elveiket, mégis tagadha-
tatlan, hogy tanításukban ezen pantheisticus esz-
mék reformatori nyilatkozatokkal vegyesen t a -
láltatnak. — Mikor a' párizsi zsinat 1210-ben 
Amalrich és Dinanto követőit üldözni kezdé, ott 
megszűntek ugyan, de a' XlV-dik század elején 
B e g h a r d o k és W a l d e n s e k nevezete alatt 
a ' n é p b ő l támadt egy hasonló elvű felekezet 
Franczia-, Német- és Olaszországban, kik e g y -
más között a' s z a b a d l é l e k t e s t v é r e i n e k 
nevezték magokat. Ezen felekezet 0 r 11 i b a r i i 

nevezet alatt mutatkozott Strassburgban 1212. 
(Pseudo-Rainerius). Dicere hominem debere 
ab exterioribus abstinere, et sequi responsa sp i -
ritus inter se, haeresis est cujusdam 0 r 11 e n i 
( 0 r 11 e v i 0 r 11 i e b), qui fűit de Argentin a, 
quam Innocentius III. condemnavit. Ezzel kétség 
kivül összefüggésben van, a ' mit Hartmannus in 
Annalib. Eremi ad ann. 1216 olvashatni : Sub 
idem tempus in Alsatia et etiam in Turgovia hae-
resis novaet pudenda emersit adserentium c a r -
n i u m e t a 1 i o r u m c i b o r u m e s u m q u o -
c u n q u e d i e e t t e m p o r e , turn vero omnis 
veneris usum nullo piaculo contractum licitum et 
secundum naturam esse. — Ezen felekezet 1250. 
Cölnben, 1260. táján a' Beghardok között Sváb-
honban mutatkozott. Különösen említésre méltó 
az, hogy 1230. körül Lyonban a' Waldensek 
közé kerültek. 

Ennek bizonsága, hogy Waldensek és szabad 
lélek testvérei egymással összegyűltek. S t e -
p h a nu s , a' ki szerint ezek a' szabad lélek tes t -
véreinek tanításai: „ A z első ember lelke része 
az isteni lényegnek (substantiae). Minden jó em-
ber lelke maga a' sz. lélek, a' ki az Isten ; ki, mi -
helyt az ember vétkezik, kijön és helyébe az ö r - , 
dög megy. A' jó ember lelke, ha az ember m e g -
hal, ugyanannyi, mint az Isten lelke — maga az 
Isten. Minden jó ember Isten fia, valamint Krisz-
tus. A ' Krisztus igaz testbejövetele, születése, 
szenvedése és feltámadása az, ha a' j ó e m b e r 
fogantatik, születik és feltámad, vagy a' mennybe 
megy a' bűnbánat ál tal ; és az a' Krisztus szen-
vedése, ha a' jó ember a' vértanúság kínjait k i -
állja. Ugyanez nekik a' sz. háromság, hogy az 
a t y a a z , ki mást j ó r a t é r í t ; a' k i j ó r a t é -
r í t t e t i k , az a' f i u ; az, a' mi által a' m e g t é - . 
r é s v é g b e m e g y , a' s z . l é l e k . — Gieseler 
ugy vélekedik, hogy a' kath. egyháznak közös el 
nem ismerése és a' közösen eltűrendő üldözés 
hozta közelebb egymáshoz ezen eretnek feleke-
zeteket ; hogy azután a' szabad lélek tanításai 
először mint mysticus kifejezések, a' lélek e g y e -
sülésére Istennel és Krisztussal nyertek kedvet ' 
és tetszést a' Waldenseknél, és hogy a' myst i -
cismustól a' pantheismusra csak e g y fok vala. • 
Különben nem szabad szemünk elöl téveszteni, 
hogy a' szabad lélek testvéreinek erkölcstelen 
elvei soha a1 Waldenseknél be nem csúsztathattak. 

S e g h a r e l i G e r h a r d , az apostoli t e s t -
v é r e k felekezetének alapítója, 1260-ban P a r -
mában kezdte működését és nagyon hatott az 
elvilágiasodott hierarchia ellen. IV H o n o r i u s 
pápa eltiltotta ezen eretnekséget, és az ez ügy- 1 

ben bekövetkező üldözések alkalmával Gerhard 
el is égettetett 1300-ban Parmában. Helyébe l é -
pett D o l c i n o , barátnéjával M a r g a r e t h á -
v a l . Dolcino elismeri annak történelmi szük-
ségét, hogy az egyház hatalom és gazdagsághoz 
ju to t t ; miután azonban a' földi kincsek utáni s o -

* 



várgás által elhull az igaz szeretet, szükségessé 
lett, hogy újra visszatérjen az egyház az aposto-
lok szegénységéhez. Dolcino az egyház és Olasz-
orsz.újjászületését 1303- ra tet te: de midőn ezen 
é v is eljött és jövendölése he nem teljesült, az 
egyház újjászületését még néhány évvel későbbre 
tolta. Állítá, miszerint a' szentek életének n é g y -
féle állapotja vol t : a' l e g e l s ő b e n voltak az ó 
szövetség atyái, a' m á s o d i k b a n Krisztus és 
az apostolok, a ' h a r m a d i k állapot Sylvester 
és Constantin idejétől kezdődik, a' mellyekben 
a' pogányok tértek mindinkább a' Krisztushoz. 
M i g így megtértek, jobb volt, hogy az egyház 
maga is hatalmasabb és gazdagabbá lön. „Sed 
quando — úgymond — incoeperunt populi re f r i -
gerari a caritate Dei et proximi: tunc melior. fűit 
vivendi modus B e n e d í c t i . — Et quando Cle-
r iciet Monachi quasi ex toto a caritate Dei et p ro -
ximi refrigerati fuerunt, et declinaverunt a priori 
suo statu, tunc melior fűit vivendi modus s. F r a n -
c i s c i et s. D o m i n i c i : — et quia modo est 
tempus, in quo omnes tam praélati, quam clerici 
et Religiosi a caritate Dei et proximi refrigerati 
Sünt,et declinaverunt, — e s t r e f o r m a r e m ó -
d ú m v i v e n d i p r o p r i u m a p o s t o l i c u m : 
— et istum vivendi modum apostolicum incepit 
Fr . G e r a r d u s , et durabit et perseverabit u s -
que ad íinem saeculi. — Es ez a' n e g y e d i k 
és utolsó állapot. Ez különbözik Franciscus és 
Dominicus életmódjától. — Dolcino fegyvert 
fogott az inquisitio ellen, mignem Z e b e l l ő h e -
gyén a' V e r c e 11 i püspök keresztes hadától be -
keríttetvén, éhség és fegyver áldozatja lön. 1 3 0 7 -
ben. 

2 ) A ' k a t h. e g y h á z t ó l k i i n d u 11 r e f o r -
m i k í s é r l e t e k. 

V K e l e m e n p á p a halála után 1314-ben a"1 

bibornokok között két évig harczolt a' franczia 
és olasz párt az elsőségért a' pápa választásá-
ban. Végre győzvén a' francziák 1316-ban, XXII. 
J á n o s lön pápává. Ez most kimondá, miszerint 
a ' német császári székért harczoló b a j o r L a -
j o s és a u s z t r i a i F r i d r i k között neki van j o -
ga döntő határozatot hozni, mellyet azonban még 
vonakodott kimondani. Lajos 1322-től fogva mint 
győztes fél elfoglalja a' császári széket. Midőn a' 
pápa ezt roszalá, Lajos 1323-ban felebb hivat-
kozott egy általános egyházi zsinatra. A' pápa 
1324-ben átkával sujtá, és még inkább kezdte 
üldözni, mikor meggyőzött ellenfelével, Fridrik-
kel kibékült. V. össze Schiller „deutsche Treue." 

„Wahr l ich! So ist's ! Es ist wirklich so. Man hat mir's 
geschrieben." 

Rief der Pontifex aus, als er die Kundé vernahm. 

A1 pápa azon modora által, mellyel a1 f ranci-
scanusok ügyébe szólott, ezeknek szigorúbb pá r t -
ját már azelőtt is felbőszítette volt maga ellen. 

Ezen szigorúbb párt most Lajoshoz csatlakozott, 
és olly éleseszü és szellemdús férfiak, mint 0 c -
c a ni V i l m o s (Lajosnak: „Tu me defendas g la -
dio, ego te defendam calamo) a' császár mellett 
irtak a' pápa ellen. Még kevesebb kímélettel volt 
a' pápa iránt ez időből két más éleseszü férfiú 
közös munkája: D e f e n s o r p a c i s , melly P a -
d u a i M a r s i 1 i u s és J a n d u n ó i J á n o s t ó l 
szerkeztetett. Ezen munkának főpontjai valának : 
miszerint az egyháznak e g y e d ü l és csak t i s z -
t án s z e l l e m i hatalma lehet, hogy a' pápát nem 
illetheti nagyobb méltóság, mint a' többi püspö-
köket, és hogy Pétertől, kinek Romában volt püs-
pöksége, semmiféle hiteles kútfőkből be nem bi-
zonyítható. épen nem származtathatni a' római 
püspöknek elsőségét a' többiek felett. 

Azonban olly iratok sem hiányzottak, mellyek 
a' pápa érdekében szólaltak fel. Mert midőn A l -
v a r u s P e l a g i u s , minoritaszerzetbeli 1330. 
körül az egyház sülyedését siratta (Summa de 
Planctu Ecclesiae, Ulm. 1474), a' pápai tekin-
télynek helyreállításában kereste annak üdvét. 
Munkájában többek közt így szól: „Quum animae 
corporibus sunt pretiosiores et spiritualia tem-
poralibus digniora; — cui ergo commissae sunt 
animae et spiritualia, multo potius res suntet cor -
pora committenda. Temporalia accessoria sunt ad 
spiritum. Matb. 6, 33. H a e c o m n i a a d j i c i -
e n t u r v o b i s : accessorianaturam habent pr in-
cipales sequendi. — P a p a n o n t e n e t u r s e 
p u r g a r e de aliqua i n f a m i a , a quibuscunque 
exorta, bonis vei malis, s i n on v u 11. Quod in 
hac vita, etiamsi injuriam vei injustitiam facit p a -
pa alicui, n o n h a b é t j u d i c e m síi p e r s e . 
nec tenetur eligere judices vei arbitros e t c u Ez 
sokban egészen összevág A u g u s t i n u s T r i -
u m p h u s munkájával (-J- 1328) „Summa de po-
testate ecclesiastica ad Joh. P. XXI I . " Ezen mun-
kából csak a' legkirívóbb és a' legparadoxabb 
állításokat legyen szabad említenem : „Sola po -
testas papae est immediate a Deo. — Et si in-
veniatur, quandoque aliquos imperatores dedisse 
aliqua temporalia summis pontificibus, sicut Con-
stantinus dedit Sylvestro: hoc non est intelligen-
dum, quod suumest , sed r e s t i t u e r u n t , quod 
i n j u s t e e t t y r a n n i c e a b l a t u m est. Omnis 
potestas imperatorum et regum est s u b d e 1 e -
g a t a respectu potestatis papae. M a j o r e s t 
j u r i s d i c t i o p a p a e , q u a m c u j u s 1 i b e t 
a n g e l i . — P a p a e t o t i u s m u n d i j u r i s -
d i c t i o e t c u r a c o m m i s s a e s t , — q u o d 
s u p e r c o e l u i n e t t e r r a m j u r i s d i c t i o -
n e m a c c e p i t . M a g i s tenentur laici subditi 
obedire p a p a e , quam i m p e r á t o r i vei r e g i . 
Tota machina mundialis non est nisi unus princi-
patus ; — princeps autem totius principatus mundi 
est ipse Chrislus, cujus p a p a v i c a r i u s existit 
juxta illud Dan. VII. — Si aliud maiidat papa, et 
aliud imperátor , obediendum est papae et non 



imperátori. Pagani jure sünt sub papae obedien-
tia. — Y i c a r i u s C h r i s t i e s t p a p a , unde 
nulliis potest se subtrahere ab obedíentia de jure, 
sicut nullus potest de jure se subtrahere ab obe-
dientia Dei. — Papa per se ipsum imperatorem 
potest eligere. imperátor est minister papae e o 
i p s o , quod est minister Dei. — Medius inter 
Deum et populum christianum est ipse papa, unde 
nulla lex populo christiano est danda, nisi ipsius 
papae auctoritate. Sicut Deus est factor omnium 
regnorum et provisor, sic p a p a v i c e D e i est 
omnium regnorum provisor. Papa n o n p o t e s t 
aliquos. eximere a se ipso in temporalibus. D e u s 
f i d e l i s e s t e t s e i p s u m 11 e g a r e n o n p o -
t e s t : N e g a r e t a u t e m s e i p s u m , s i e x i -
m e r e t a l i q u o s a s u o d o m i n i o t e m p o r a l i 
v e i s p i r i t u a l i , quia tunc negaret se esse do-
minum omnium tam temporalium quain spiritua-
lium. Cum igitur papa v e r u s vicarius Dei sit, 
si aliquos eximeret a se ipso in jurisdictione tem-
poralium vei spiritualium, negaret, quod non e s -
set verus Dei vicarius, et talis negatio in e r ro -
rem Manichaeorum ipsum induceret, ponentium 
ab aiio principio spiritualia, et ab alio temporalia 
esse producta. — Kétségen kívüli dolog, hogy 
a' római udvar illy szószólók mellett — ha külső 
fényének . hatalmának 's még a' többség előtt 
nem csonkult tekintetének megfelelöleg önmagá-
nál kezdi a1 reformatiót — soha olly crisisbe nem 
hozza az egyházat , mint a1 minőnek a' XVI-dik 
század elején szükségképen be kellett követ -
kezni. Hiába kereste Alvarus Pelagius az e g y -
ház újjászületését a' pápa tekintetének helyre 
állításában. Már nagyon megingatta a' hierarchia 
hatalmát azon körülmény . hogy V. K e le m e n 
pápa ( 1 3 0 5 — 1 3 1 4 ) A v i g n o n b a n ütötte fel 
lakhelyét — és hogy valamennyi az ö szellemé-
ben választott pápa nem volt egyéb franczia ud-
vari püspöknél, ki a' külfölddel 's a' hierarchia 
igényeivel szembe szállott. 

Ámbár VI I n c z e , szilárd és jóerkölcsü f é r -
fiú, kívánta a' reformatiót, mégis még inkább 
kelle sülyednie a' hierarchia tekintélyének, mi-
dőn a' népek Istennek két helytartóját látták a' 
pápai széken. A ' pápák mind a' két részről bi-
Jjornokokkal vették körül magokat, és e' szerint 
a1 pápák halála még a' szakadásnak véget nem 
vetett. 

Hogy két pápának háborúi és udvartartásaira 
a1 szükséges költség elötereintethessék, a' zsa-
rolásoknak mindig új meg új nemei találtattak fel. 
Lehetetlen vala, hogy a" népek fel ne ébred-
jenek , nagykorúságukat ne é r e z z é k , mikor 
egyik pápa a' másikat megátkozta, és mindegyik 
csak az által győzhetett, ha a' n e m z e t e k t ő l 
lön elismerve. 

Avignonban 1394. óta XIII. B e n e d e k 
(Peter de Luna), Romában 1406. ótaXII. G e r -
g e l y (Angelo Corrario) uralkodott. A ' n é p e k 

hivatván fel e' vitában kénybirákul, és a' tudo-
mány képviselői levén legelső műszereik, a1 b é -
két csak azon feltétel alatt látták helyreállítha-
tónak, ha mind a 'ké t pápa egyszerre lemondana. 
A ' két pápa végtére személyes összejövetelt ha -
tározott S a o n c á b a 1307-ben. Benedek, a' 
franczia, ezen meg is je lent ; de Gergely csak 
L u c c á i g ment. Ezen nyilvános szószegés any -
nyira indítá fel a' római bibornokokat, hogy p á -
pájokat elhagyták. Ugyan ez időben Frankhon is 
megtagadván Benedektől az engedelmet, ez csak 
az által kerülte ki a' fogságot, hogy P e r p i g -
n a n b a szökött. A ' bibornokok pedig, kik pápái-
kat elhagyták, felebb hivatkozván Krisztusra és 
egy általános zsinatra L i v 0 r n 0 ban egyesültek 
1408-ban. 

Igaz ugyan, hogy eddig csak egyesek voltak^ 
kik a1 pápaságot teldntvén minden bajok (schi-
sma ingens) forrásának, azt egészen cl kívánták 
töröltetni az egyházból; de a' mitől a' pápának 
leginkább kell vala rettegnie, az vol t , hogy s a -
j á t h í v e i is hatalmának túlságos kiterjesztésé-
ben, világias irányában és világi hatalom utáni 
törekvésében vélték minden egyházi bajok e r e -
detét találhatni. Visszakivántattak az idők, hol 
a' királyok saját belátásuk szerint hívhattak ösz-
sze egyházi zsinatot; nyilván kezdének zúgolódni 
a' pápai zsarnokság és zsarolások ellen; n é v -
szerint sokat vitatták e ' k é r d é s t : „M i n ö v i -
s z o n y b a n á l l a' p á p a az e g y h á z i z s i -
n a t h 0 z ? " és a' vita, az akkori idők szellemé-
ben, a' p á p a e l l e n döntetett el. Az egyház illy 
zavaros állapotában kívánatos volt egy zsinat, 
melly nemcsak a' két pápa közötti vitát v é g k é -
pen eldöntse, hanem egyszersmind a' pápának 
hatalmávali visszaéléséi tovább haladtában e l -
fojtsa. És a' századnak végével a' közvélemény 
által el vala döntve, hogy a' r e f o r m a t i ó n a k 
az e g y h á z n a k f e j é n k e l l k e z d ö d n i e . 

A ' közvélemény szószólói, különösen párizsi 
Iheologok. a' reformatiót lényeges összefüggés-
ben állni mondták a' schisma kiegyenlítésével. 
A' p i s ai zsinat (1409. mart. 25 — aug. 7) t ag -
jai közöl leginkább P é t e r d e A l l i a c o , Cain-
brayi püspök és G e r s o n J á n o s , a' párizsi 
egyetem kanczellára voltak a' reformatori párt 
fejei. Ezen zsinat megerösíté Gerson azon állítá-
sát: hogy az e g y h á z Krisztus erejénél fogva 
ö n á l l ó a' p á p a n é l k ü l . A ' k é t papa, XIII. 
Benedek és XII. Gergely, letétetik, és miután a' 
tervezett reformatio valamennyi bibornok ünne-
pélyes lekötelezése által elegendöképen biztosí-
tottnak látszott, V. S á n d o r választatik pápává, 
így most az egyháznak egy időben három feje 
vo l t ; mert Benedek még Spanyolországtól, Ger -
gely Ruprecht császár és a' német fejedelmek egy 
részétől lön elismerve. Azonban a' reformatio 
Sándortól egy három év múlva összehívandó zsi-
natra halasztatván, az egyház reménye meghiu-



sul t : mert V. Sándor már a' következő évben 
1410, maj. 3 - k á n Bolognában meghalt és a' min-
denféle iszonyok által elhíresített C o s s a XXIII . 
J á n o s neve alatt lön pápává. Természetes , — 
ha felveszszük, hogy ezen ember ifjúságában t en -
geri rabló, későbben sub figura studentis IX. B o -
nifaeius magas egyházi hivatalokra emeltetett — 
hogy most a' pápa részéről egyáltalában nem l e -
hete reményleni az egyház reformját. 

G e r s o n az egyetemes egyházi zsinat önál-
lóságát tartotta az egyház reformjának egyetlen 
törvényes és veszélytelen módjának; a' lélek ü d -
vét azonban a' sz. irás tanulásában és a' népne-
velés javításában kereste. C l a m e n g e M i k l ó s 
( f 1440, De ruina ecclesiae), a' ki 1386. óta a' 
párizsi egyetemet, 1393-ban mint annak igazga-
tója, későbben Avignonban a1 pápai udvart di-
szes í té ; és még azután 30 évig csendes v i ssza-
vonultságban élt, azon érzelemben, hogy eljött 
az idő, mellyben az Ítélet az Urnák házától k e z -
dendő, csak akkor vár ta az egyháznak emelke-
dését és felvirágzását, ha az előbb lealázván m a -
gát, megjavulna. Azon századnak mysticusai l e -
hetségesnek gondolák a' reformatiót belülről, k ü -
lönösen az úgynevezett i s t e n b a r á t o k . B i r -
g i t t a , az éjszak szent neje, a ' k i már 1336-ban 
W a d s t e n a k l a s t r o m á b a n (Ordo s. Birgittae seu 
Salvatoris, confirmatus ab Urbano Y. 1370) olly 
szerzetes rendet alapított, hol barátok és apáczák 
együtt lennének, ugy találván, hogy Rómában 
minden törekvés oda megy ki, hogy pénz jusson 
a1 római széknek, olly reformot jövendölt, melly 
nem a' pápától, hanem a' keresztyénségtől fogna 
kiindulni. 

Ehez járult még az is, hogy az egyház férfiai 
közöl is sokan kezdék megízlelni a' régi kor m ü -
veit , és egész komolysággal törekedtek, hogy a' 
vallás tanításai sikeresebb modorban tá rgyal tas -
sanak, és valóban azt czélozzák, hogy a ' köznép 
erkölcsiségében javuljon. Némelly tájakon el 
kezdték törölni a' sok ünnepet ; — így például 
II . A d o l f mainzi választófejedelem 1466-ban 
olly rendeletet bocsáta ki, melly szerint egyházi 
kerületében az ünnepek száma nagyon korlátol-
tatott. — Es ennek példáját sok más püspökök is 
követték. 

Olaszország legvirágzóbb városaiban bő alka-
lom nyújtatott megtanulhatni a' görög nye lve t : 
és nemcsak gyermekek, hanem férfiak is m e g -
tanulták azt, ha mivelteknek akartak tartatni, — 
annyival inkább, hogy a' régi nyelvekbeni j á r t a s -
ság kezde lenni a' legbiztosabb út statushivatalok 
e lnyerésére is. 

Különösen L i n u s C o l u t i u s ( f 1406) , 
L e o n a r d o B r u n u s ( f 1444) é s P o g g i u s 
J á n. F e r. Florenz kanczellárai tüntették ki m a -
gokat mint szónokok, költök 's történetírók, a ' 
régi Roma remekmüvei után törekedvén. R a -
v e n n a i J á n o s ( f 1420) , P e t r a r c a taní tvá-

nya, ki Paduában és Florenczben sok jeles f é r -
fiút nevelt , is számítható ezeknek társaságába. 
Maga V. S á n d o r pápa is születésére görög volt , 
de még mint gyermek a ' franciscanusok kezébe 
jutott. 

Azonban Y . S á n d o r helyét csak hamar XXIII . 
János foglalta el, a' kinek több gondja volt a' 
maga székének biztosítására, mint a' reformatióra. 
Ugyanis ez minden erejét L á s z l ó , nápoly k i -
rály ellen szedte össze, a' ki XII. Gergelyt v é -
delmezte. Miután minden erőlködések, 1411. óta 
keresztes predikátziók is siker nélkül maradtak, 
nagy kedvezésekkel megnyerte János László k i -
rályt , ugy hogy ez 1412-ben XII . Gergelyt e l -
hagyta. Gergely pápa ezután kénytelen volt M a -
l a t e s t a K á r o l y barátjához menekedni R i m i -
n i b e. 

Nem sokára újra meghasonlott László XXIII . 
János pápával, 1413-ban egész Romáig nyomult, 
a' honnan a' pápát Felső-Olaszországba futni 
kényszerí té , ki ezután Zsigmond császár oltal-
mába ajánlkozott. 

Illy körülmények között sikerült a' császárnak 
a' pápát egyházi zsinat összehívására birni, melly 
zsinat ezen iszonyú egyházi zavaroknak valahára 
véget vetne. És ki lön tűzve az egyházi zsinat-
tartás határnapja C o s t n i c z b a nov. 1 - s e j é r e 
1414-ben . 

1 (Yége következik.) 

Hunfalvi J. által ébresztett eszmék. 
Prot. Egyli. 's Isk. Lap 1847-dik évi 48-d ik 

számában „Irodalom, III. Ellenészrevételek 'stb. 
ezím alatt, Hunfalvi J. aláírásával olvasható egy 
czikk, melly annyiban fontosságot érdemel, m e n y -
nyiben alkalmat ad igazságokat hozni napfényre, 
mellyek nem egy kebelben hallgatólag vesz t eg -
lenek. E ' történt alulírottal is. Látván, miként már 
onnan is puskázni kezdenek, hova épen puskázni 
kellene, nem mintha hasonlót tenni kívánna, h a -
nem hogy tényeket hozhasson napfényre, mellyek 
ismét gondolkozásra nyújtanak alkalmat, bízva e ' 
lap szerkesztőségi igazságszeretetében, miszerint 
engedve a' megtámadást, bizonnyára engedendi 
a' védelmet is, e ' következőkben foglal á e' tárgy 
körüli nézeteit. 

Alulírottnak nincsen szándékában H. urat 
birálni, mennyire czáfolta légyen meg a' tiszai 
ev. papok által kibocsátott röpiratot, szólaljanak 
ott azok fel, kiket a' dolog közelebbről érdekel. 
0 azonban nyilt homlokkal oda mondván ol lya-
nokat, mellyek hahogy megállanának, 's m e g -
czáfolhatlanokká lennének, a' mostani m a g y a r -
országi protestantismusnak egészen új színt ö l -
tenie, 's metamorphosisnak alávetve kellene l e n -
nie : nyilt homlokkal tesz hasonlót alulírott is, 
mond ollyakat, mellyek hogy H. urnák 's r okon-
szenvü társainak nem Ieendnek í n y é r e , előre 



sejti: Pedig* igazságukról lelke mélyéből meg van 
győződve. Igazság, ha éget is, igazság marad. 

Kifigurázza II. úr a' tiszai ev. papokat, hogy 
ők e g y h á z i f e g y e l m e t igényelnek az e g y -
házban, 's nagy eszmezavart árulnak el akkor, a' 
midőn a' presbyterium hatáskörét terjedelmesen 
és kimerítőlegmeghatározzák, leczkét tartva n e -
kik, miként Luther irataiból megtanúlhatták már 
egyszer, hogy nem a' t e t t , hanem a1 h i t által 
igazulunk ? ' s t b . Emez utolsót sz. Írásbeli J a k . 
II. 12—18 mondattal megczáfolva, *) elvárván 
a' tiszai ev. papoktól, miként bebizonyítják eme 
két mondat 1 P é t e r III. 16 és 1 J á n o s II. 18, 
19. igazságát 's helyességét; mi mostanlag a' 
f e g y e l e m mellett maradunk. 

H.úr , a' fegyelemtől irtózva, azt állítja: „a1 va l -
lás teljes lélekszabadságban áll, kényszerítés a n -
nak dolgában legkisebbet sem használ, hanem 
mindenkor és mindenhol sokat, nagyon sokat ár t ." 
Elmellözve annak fürkészését, ki irtózik tulajdon-
képen a 'fegyelemtől, ki nem? H. úr szavait igaz-
ságosaknak ismerjük el saját, de nem a' vallás 
érdekében. Mert az igaz, hogy az egyházi f egye -
lem némellyeknek igen sokat ártana, ezen n é -
mellyek protestáns szabadsága ez által ko r -
látozva volna, mig most szabadon megy kiki k ö -
rösztül-kasűl mindenkin az egyházban, biblia, 
ima, imaház, magának a' vallásnak is sületlen t r é -
fáival neki megy, az úrvacsorájához helyettest 
küld, miér t? mert egyházi fegyelem nincs, 's 
protestáns szabadság van. Hej az a' ti p ro -
testáns szabadságtok sokat ártott már a' prote-
stáns szabadságnak! De még is tán jó volna az 
az egyházi fegyelem papokra nézve, a' világit 
teljes szabadságban hagyván, tegyen, higyen bár 
mit, mi neki tetszik. Alázatos szolgája, aláírom 
mind a' két kezemmel. így volna eldorádo ! Hogy 
a' dolgok illy stádiumán állunk, álljon itt egy 
tény, melly legközelebb történi. Egy főisko-
lai növendék protestáns szabadságával nyil-
vánosan háborgatta a' templomban ájtaloskodó 
híveket , doronggal — mellyel járni szoktak 
— vervén a' templom korlátait , annyira, 
hogy a' bent levő hivek. miként méh a' kas -
ban, felháborodának, 's többen közölök rögtön 
kimentek a' templomból egyházfival együtt, ki is 
csupán ruháját jegyezte meg magának a' főisko-
lába surrant diáknak. Istentisztelet végeztével, 
midőn a' pap egyházfiával bátorkodott volna a' 
tettest az iskolában felkeresni, a* főiskola papjá-
val,ki, mint h. igazgatóoktató,az investigatiót tette, 
érdeklett oktató, minden illedelmet félre téve, a' 
legpongyolább neveletlenséggel kikelt , hogy 
merjük mi őket az ö protestáns szabadságukban 
illy haszontalanság miatt háborgatni? Mi által v i -
lágosan bizonyítá be azt, hogy azon tettes tettét, 
maga oktató úr is magáévá téve, szokott egyol-

*) ? < Szerk. 

dalúságot tanúsított, miszerint szabad nekik bár 
mit is elkövetni, de nem ellenkezőleg. Szomorú 
dolog, hogy magunk kénytelenek vagyunk meg-
vallani, mikép felekezetünkben sok egyén van, 
ki minden más, csak valódi protestáns nem, 's p ro -
testanssága áll egy részről korlátlan szabad ki-
hághatás, vallástalanság 's vallásiránti közönyös-
ség 's a' közteher alóli visszavonulásban, más 
részről szabados uralkodás és kivált a' papi rend 
lealacsonyításában. Hányván ollyan. ki templom-
ban soha vagy ritkán jelenik meg, 's ha megje-
lenik is, nem azért, hogy imádkozzék vagy val -
lásos oktatást hallgasson, vagy az úrvacsorájá-
val éljen, hanem hogy ott is közbotrányra legyen 
a' jámbor hivöknek. De bezzeg, ha valamelly e g y -
házi gyűlés bekövetkezik, ott ö az első, ott már 
vitézkedik megélesített nyelvecskéjével , ' s szór -
ja az élczeket, sértegetéseket, nem kímélve, k i -
vált papban, sem tisztes ősz főt, sem elöljáróját, 
esperes vagy püspököt. Hja ! mert senki be nem 
dughatja száját, 's ö él protestáns szabadságával. 
Szomorú dolog pedig az az egész protestanti-
smusra nézve, hogy illyesmit magunk magunkra 
világ előtt megvallani kényteleníttetünk : mert ha 
van valami kivetni való szent vallásunknál, ez az, 
ez bizonyosan. És kérdem: miért van ez így f e -
lekezetünkben ? Fele le t : mert nincs kellő e g y -
h á z i f e g y e l m ü n k . Fegyelem tehát kell. Nem 
értek én itt holmi rendőri fegyelmet, melly et az 
egvházfi minden rendezett egyházban most is v é g -
re hajt, hanem értem keresztyénszerü, azaz va l -
lásunkban gyökerezett *s szent Írásainkban meg-
határozott szigorú fegyelmet, melly tudjon nem 
egyoldalúlag, hanem minden kereszténynek kivé-
tel nélkül ben az egyházban igazságot szolgáltat-
ni, jogot, rendet, békességet fentartani, 's melly-
nek sanctiója állana egyszerű kirekesztésben, 
épen ugy, mint volt az első egyházban. A ' több-
ség észrevéve némelly csenevész tagját, melly 
mint hitetlen maga sem boldogulván egyházunk-
ban, az egész testületre mint contagiosus vesze-
delmes. egyszerűen kimondaná reá az Ítéletet : 
„Te nem hiszesz ugy mint mi, te nem cselekszel 
ugy mint mi, te nem élsz ugy mint mi, így tehát 
nem tartozhatol mi közénk, ezennel elbocsátunk 
's névjegyzékünkből kitörlünk, válassz magadnak 
más vallást, melly igényeidet jobban kielégítve, 
jobban boldogíthat, mint ez, mellynek minden in-
tézeteit 's tanait megveted." És eme határozat 
közöltetnék a' kormánynyal, miszerint az állada-
lomban egészen vallástalan és így az emberiségre 
nézve veszedelmes lakókat őrszemmel tartva, 
azoknak minden fondorkodásait meghiúsíthatná, 
így tettek első keresztény atyáink, így kell ten-
nünk minekünk is. Erre H. úr hihetőleg ekkép szó-
land: ,Nini, a' római pápa protestáns egyházunk-
ba is akarja behozni az excommunicatiót 's ana-
themát, nem is kell egyéb, így megszűnik a' p ro -
testantismus protestantismus lenni, megszűnünk 



mi is azok lenni, mik vagyunk.1* Igenis megszűn-
nénk, és adná a ' j ó i s t en , hogy mihamarább meg-
szűnnénk dissolutae scopae lenni. Most mint valami 
bö köpönyeg alá minden boldog boldogtalan to-
lúl ide, 's a' protestáns szabadságot szabadosság-
gá törpíti le. a' mennyiben szabadon nem hisz 
semmit, szabadon fitymálja prot. institutioinkat, 
szabadon rontja bontja a1 sort és rendet ben az 
egyházban. Általam óhajtott fegyelem behozása 
által, teljesítenök nagy mesterünk ama rendele-
tét, mellyet megírva találunk M á t é V. 29, 30. 
Hogyha a1 te jobb szemed azt miveli, hogy meg-
botránkozzál, vájd ki azt és vesd el magadtól : 
mert jobb néked, hogy egy a' te tagjaid közöl e l -
vesszen, hogy nem az egész tested 'stb. Hogy a' 
szem alatt k i t ? és vájd ki 's vesd el alatt m i t ? 
kelljen érteni, felteszem H. úrról, hogy kitalálja. 
Kinek a' biblia szent, annak elég a' felhozott ige 
arra, miszerint ohajtásom alaposságáról meggyő-
ződjék. De kegyed II. úr. — ugy hallottam — pro-
fessor, azért még egy argumentumot ad hominem. 
Hogyha, a' mint hiszem, óhajtottam egyh. fegyel-
met mind a' mellett, hogy históriai 's sz. Írásbeli 
okokkal támogatom, még is megvetné : akkor 
kérdem, miért tesznek hasonlót kegyetek is a' 
főiskolákban, hiszen ott is fegyelem van, ott is a' 
csenevész megrögzött, javulni nem akaró növen-
déket kirekesztik a' fötanodai köztársaságból, 
mint ollyat, ki az egész intézetre nézve veszedel-
mes, a' mennyire másokat is megrühesít, meg-
ront? Vagy itt is egyoldalúlag gondolkozik ke -
gyed? Pedig meg van írva L u k á c s VI. 31. A' 
mint akarjátok, hogy az emberek veletek csele-
kedjenek, ti is azonképen cselekedjetek azokkal. 
De itt ismét azon ellenvetést hallom, valaki bán-
kódva azon, ha hogy egynehány csenevész tag 
levágatnék a' testről, így sopánkodnék : „Ugy 
is kevesen vagyunk, és ha még ki is rekeszte-
nénk egviiémellyeket közölünk, számunk még k e -
vesebbre olvadna." Csalatkozol. Egy rothadt 
egyén helyét pótolná más három, avagy olva-
dott-e azért számuk első keresztyén atyáinknak, 
hogy az oda nem valókat kirekesztették ? Koránt-
sem, sőt épen azáltal annyira érdekessé tették a' 
a' keresztyénséget, hogy daczára annak, misze-
rint ki a' keresztyén vallást elfogadta, egyszers-
mind a' halálnak ment elibe, még is egy ki re-
kesztett egyén helyét más három is pótolá; mert 
minden becsületes derék ember , inkább akar 
tagja lenni egy ép, mint rothadozó testnek, 's 
mert midőn a' kínált árunak becse nincs, az ő r -
zött 's becsült áru drága és keresett. 

Menjünk át a' második pontra. Több hóborto-
sok után, a' protestáns szabadsággal H. úr fe l -
mondja a' papoknak az egyházi elnökséget is, 
állítását okokkal eröködvén támogatni. Avatatlan 
kézzel nyúl a' szentíráshoz 's annak magyaráza-
tához 's onnan, hogy Krisztus Mat. 28, 19. 20 
tanítványit küldte tanítani és keresztelni, azt kö -

vetkezteti, hogy a' papokat nem illeti az egyházi 
elnökség. Ez annyit tesz, H. úr tana szerint, H. 
urat praelegálui és tanítani küldte ki a' kerület, 
azért nem illeti öt a 'cathedra, ' snem illeti a' nö-
vendékek közötti elnökség, hanem szükséges, 
hogy tanítványi közöl legyen valaki elnök az i s -
kolában, a'professor pedig alárendeltje. Lám mily-
lyen absurdumokra visz II. úr tana. Tudja meg t e -
hát H. úr, hogy magában a' tanítás eszméjében 
benne rejlik az elnökség eszméje is, és pedig per 
eminentiam. Professor per eminentiam elnök az is-
kolában már tanításánál fogva; a' pap az által, hogy 
tanít, elnökké válik az egyházban. Ez az a' l eg-
gyönyörűbb, legnemesebb elnökség 's ezen e l -
nökségtől csak akkor foszttok meg, midőn ma-
gát az egyházat 's institutioit szétromboljátok. 
„Nem feljebb való a' tanítvány az ö mesterénél, 
mondá Jézus L u k. VI. 40. Mit jelent az, H. uram ? 
De hogy kegyed sz. Írásból akarta a' papoknak 
az egyházi nem elnökölhetést kiolvasni, próbá-
lom én is ugyanazon kútforrásból az elnökséget 
bebizonyítani. Mik voltak Timoteus és Titus az 
első keresztyén egyházban ? Apostolok által k i -
rendelt papok, 's olvasd csak hozzájok intézett 
leveleit Pál apostolnak, ott utasításokat ad nekik 
Pál apostol, millyenekkel csak egy elnök birhat, 
jogok vannak ott kiírva, millyenekkel bár élhet-
nének papjaink, ugy hiszem, jobb lábon állana a' 
ker. protestantismus. Ne többet adjatok, csak mint 
a' szent irás ad, és sokatadtok, és békesség lesz 
köztünk. A ' papok vezérek és kormányzók az 
egyházban, már pedig hogy vezér -e vagy köz -
katona legyen-e elnök, H. úr előtt sem leend k é -
tes dolog. E l ö l j á r ó k és s z á m a d ó k n a k n e -
veztetünk Z s i d ó k 13, 17. „Engedelmeskedje-
tek a' ti e l ö l j á r ó i t o k n a k , k i k v i g y á z -
n a k a' t i l e l k e i t e k r e ugy mint s z á m a d ó k 
(kik lehetnek azok, a' kik a' lelkekre vigyáznak? 
nemde lelkészek ?), hogy örömmel miveljék azt 
és nem bánattal, mert az nektek nem használ." 
A' jeruzsálemi zsidókat így intette az apostol 
I. T e s s a l V. 12, 13. „Kérünk titeket a tyám-
fiai! hogy becsüljétek azokat, kik munkálódnak 
ti köztetek és nektek E l ö l j á r ó i t o k az Úrban, 
és i n t e n e k titeket." Vájjon kik munkálódnak 
ti köztetek, a' papok-e vagy a' mostani in-
spectorok? „ É s azokat felette igen szeres-
sétek az ö m u n k á j o k é r t . " A ' szeretetlen-
ség, melly sokatokból kirí a' papok irányában, 
nem használ a' közügynek, a' papi rend l e -
alacsonyítása 's elnyomása nem emeli a' prote-
stantismust. 

De elemezzük jobban a' dolgot. Ti néhányan, 
a' papot csupán azért, mert pap, nem akarjátok 
elnöknek, vagy tulajdonképen inspectornak, mi 
épen ugy hangzik, mintha a' napot azért, mert 
nap, nem akarnátok napnak, és miért, mert a' pa -
pot azért, mert pap, gyűlölitek, és vele együtt a' 
bibliát, a' templomot és vallást. Mi a' mint e g y -



részt igazságtalan dolog, ugy másrészt illetlen 
i s ; mert ha öt papnak e l v á l a s z t o t t á t o k , 's 
akartátok, kell akarnotok 's elfogadnotok azon 
kellékeket és tulajdonokat is, mellyek a 'papság-
gal járnak. Vagy ha nincsenek valamelly egyén-
nél a' kellő tulajdonok, miért tettétek öt papnak? 
Hiszen nálunk szabad választás létezik, 's miért 
nem tettétek és teszitek azt lelki elöljárónak, az -
az papnak, kit inspectornak tenni méltónak i s -
mertek, és azt annál inkább, minthogy az ugy 
történt az első egyházban is, a' hol a' lelki elöl-
járók magokból a"1 hallgatókból választattak, k i -
ben legtöbb jó tulajdonság találtaték, az lön pap-
pá, az lön vezérré 's lelki elöljáróvá. De arra 
elmosolyodva feleltek, dehogy lenne valamelly 
inspector pappá, hiszen nem ment el az esze. És 
ezt akartam, hogy mondanátok; de arra az a' 
megjegyzésem , ha valaki méltatlanságnak tartja 
papnak lenni, az méltatlan arra is, hogy a' mos-
tani értelemben világi elnök, azaz inspector l e -
hessen. De persze könnyebb munka egyszer ké t -
szer egy évben valamelly gyűlésen elnökösködni 
és parancsolgatni, mint az egyház terhét vállain 
viselni, felelősnek lenni, munkálódni 's az Isten 
országát terjeszteni. Azért tehát méltatlan jogo-
kat ne igényeljetek. Legyenek az inspectorok 
ellenörjeink, mert kinek van jó öntudata, az az 
ellenőrtől nem fé l , kinek nincs, annak ellenőr 
ke l l , de maradjatok is ám az ellenőri korlátok 
közt, ne vegyüljetek tettleg a' dolgok vezetésé-
be, hanem engedjétek át azoknak, kik arra h i -
vatvák, ugy bizony jobban menendnek dolgaink, 
nem lesz annyi rendetlenség és zavar és hátra-
maradás, mint van most. Vagy ha épen akarjá-
tok, legyetek munkatársaink, gyámolóink, de ne 
uraink 's elnyomóink j á r j a t o k templomba is, n e -
csak a' gyűlésekbe 'stb. Jelesebb növendékek 
futnak a1 papi hivataltól, ismerek több candida-
tust, ki elhagyva pályáját, világi lett, miért, mert 
röstelte e' mostani abnormis állapotot, mondván, 
mikép inkább akar úr, azaz világi lenni, ki ura l -
kodik, mint szolga, azaz pap, kin uralkodnak. Ez 
által pedig sokat veszít az egyház. 

H. úr még egy harmadik új tant állít fel, melly 
szerint a' t a n í t ó n e m a l á r e n d e l t j e p a p -
j á n a k , 's a1 p a p n e m e l ő Í j á r ó j a , h a n e m 
m i n d k e t t ő ö n á l l ó 's f ü g g e t l e n . Ezért 
nem egy tanító megölelné 's összevisszacsókolná 
H.urat. De hogy az inspector úrral is egyforma-e 
a' tanító, azt elhallgatta H. úr. Azt nem merte á l -
lítani, hogy nem egyforma ve le , mert ugy saját 
hálójában?fogná meg magát, inkább tehát hallga-
tással mellőzte. Tagadja már, hogy nem egyol-
dalú 's pártnézetü az inspectorokkal kaczérkodó 
czikke! Hogy a' papot ugy mint tanítót is önál-
lónak és függetlennek állítja, az áltál ismét ma-
gára ismertet. I>e a' dologhoz. 'Nekem édes H. úr 
az álladalomról 1s álladalmi viszonyokról egé -
szen ellenkező fogalmam v a n , 's ugy vettem 

észre , hogy ott egy tisztviselő sem független, 
hanem ugy függ egymástól, mint a' lánczszemek 
a' lánczban; hol az nincs, ott az álladalom ha-
sonlít egy összeszaggatott lánczhoz. A ' pap is 
tehát függő, a' tanító is, egyik sem független. A ' 
pap függ egyházától^felsőbb elöljáróitól, a' t a -
nító szinte. Hogy pap legyen elöljárója, vezetője, 
igazgatója a' tanítónak, azt az egyház nagyon is 
megkívánja, és én hallottam több egyházat p a -
naszkodni az iránt, hogy a' pap nem eleget ügyelt 
az iskolára, de hogy valamelly pap szigorúan 
ügyelt volna az iskolára, arról soha sem hallot-
tam panaszt. A ' tanítók magok is szívesen ismer-
ték el befolyását a' papnak az iskolára, 's bá r -
melly órában jelent meg az iskolában, mint atya 
's ügyelő fogadtaték. Most jót nem állok éret te , 
hogy találkozik tanító, kivált kinek a' szigorú 
ügyelet nem volt Ínyére, hogy a' papnak ajtót 
mutatand, miből természetesen botrány lesz. 
Hogy a' tiszai ev. papok nem hajlandók a1 t an í -
tót iskolában helyettesíteni, azt nem hagyhatom 
helyben, miután a' pap is tanító az egyházban, 
sőt azt kívánnám, h a c s a k m á s p a p i f u n -
c t i ó i mellett teheti, kivált a' vallást ö tanítsa 
az iskolában is, mert ez is Krisztus szölleje , hol 
a ' kis venyegékre is közvetlen kiterjessze mun-
kásságát, 's mert mindkettő tanító levén, köztük 
azon viszony létezik, melly van a' nagyobb t a -
nodákban a' rector és subrector professor közt. 
Ezen viszony pedig annálinkább állhat meg, mint-
hogy a' pap szelídebb jelleménél fogva, melly 
nála feltételeztetik, nem fogja éreztetni a' taní-
tóval hatalmát 's elöbbvalóságát, hanem inkább 
minden felügyelési joga mellett ugy tekintendi 
öt, mint közel barátját 's munkatársát; a' tanító 
pedig ugy tekintendi papját, mint olly egyént, ki 
kiképeztetésére több időt 's áldozatokat szen-
telve, az által szellemileg is magosabban áll n á -
lánál, 's azt feltételezvén a' papban az egyház 
is, azért rendezé e' két hivatalt u g y , mint van. 
Egyébiránt megszűnve az ok, megszűnnie kell 
az okozatnak is. Cseppet sem kétlem itt nyilván 
kimondani, mikép ha a'tanító kiképezettebb pap-
jánál, azonnal a' szerep változzék, 's legyen t a -
nítóból pap 's papból tanító. Óhajtható dolog is 
volna, hogy minden pap minekelőtte pappá lesz, 
legalább pár évig tanítóskodjék, 's a' magát jól 
kiképezett tanító emeltessék papi hivatalra. Ezt 
igényli az igaz keresztyén vallás szelleme, így 
van több evangyélicus gyülekezeteknél, n e v e -
zetesen szászoknál 's honi reformátusoknál, azt 
kivánta Luther atyánk is. "*) A' hazatérő candi-
datusokkal tehát iskolákba vélek, hadd tanítsák 

**) „Schulen sind kleine, doch ewige und nützliche Con-
cilien : sie habén ein köstlich Amt und Werk, und sind die 
edelsten "Kleinode der ' Kirfche. Itíh woTIte, dass keiner zu 
einem 'Prediger erwáhlt würde, er ware 'denn zuvor Schul-

ímeister gewesen. Jetzt wollen die jungen Gesellen von 
Stund an allé Prediger werden, und fliehen der Schulen A r -



elébb a1 kisebbeket, ugy a' nagyobbakat. A ' k i -
képezett érdemes tanítóknak pedig elsőbbség 
adassék a' papi hivatal elfoglalására , mi által 
igazán használandunk az iskolának. 

Ne szóljunk édes urak! az istenért, ne szól-
junk vallásunk ügyéhez pártnézetböl megfonto-
latlanul, mert saját ügyeinket minmagunk kocz-
káztatva, nevetségessé válunk; hanem akarjuk 
mindnyájan csupán vallásunk üdvét 's felvirág-
zását, szilárdítását. Saját papjait lealacsonyítani 
akarni, vagy g y á v a s á g , melly át nem látja, 
mikép elnyomott, eltörpült papsággal eltörpül 
azon vallás i s , mellyet azon eltörpültek kezel-1 
nek, a' papság pedig eltörpül azért, mert va la-
mire való ember rá nem szánja magát; vagy 
r o s z a k a r a t , mi által keveset törődve a1 va l -
lással, melly tán nincs is neki, keveset gondol a' 
papsággalis , prostituáltatik-e az avvagy védetik. 

Záradékul még egyet. Feltéve, hogy vallásun-
kat szeretjük 's becsüljük, munkálódjunk mind-
nyájan becsületes észközökkel annak gyarapítá-
sán, adjuk által a1 kormányt világiaknak, hahogy 
általok több erkölcs, több vallásosság, több v i -
lágosság, nagyobb rend, boldogítóbb megelége-
dés idéztetik elő, akkor hátráljunk kedves tiszt-
társaim , átengedve a' tért, 's oldalaslag nézve 
a' dolog menetét, a' tanítókra se ügyeljünk, hagy-
va őket magokra , tán befolyásunk 's közre-
munkálásunk nélkül többet létesítendnek a' ne -
velés szent szöllejében. De ha mind ezen igé-
nyek megfordított alakban tűnnének elő 's az 
egyházban rend helyett zavar, vallásosság he-
lyett vallásiránti közönyösség, megelégedés 
helyett elégedetlenség köszönt be : akkor Pál 
apostol atyánkkal (Efez VI. 16) — felvevén a' 
hitnek paizsát 's a' lelki fegyver t , ne engedjük 
a ' szent ügyet, melly ezreket 's milliomokat bol-
dogít, egynehányok által veszélyeztetni, ollya-
nok által, kik ha zavart csináltak, odább állanak. 

Ne bántsatok tehát minket, hanem tiszteljétek 
jogainkat , mi is viszont tisztelendjük 's tisztel— 
tetendjük jogaitokat , ne legyetek ellenünk, ha -
nem mellettünk. Uralkodást reánk fogni satyra, 
még leebb akarni minket lenyomni igaztalanság 
's kegyetlenség. J a n c s o v i c s I s t v á n , 

szarvasi ev. pap. 

Utazási naplótöredék. 
Nem lesz talán érdektelen külhoni utazásinap-

lómnak néhány kiszemelt, 's főkép egyházi kö -
rünkbe vágó, tárgyait a 'mélyen tisztelt közönség 
elébe bocsátani; annyival is inkább, mivel a' kül-

beit. Sie fliehen sie aber oft, weil sie ihr nicht vorstehen 
können, und noch öfterfl ieht dieArbeit S i e : denn zu einem 
Schullehrer wird doch auch nur der Oberfláche nach mehr 
erfordert, als zu einem sogenannten Kanzelredner, von dem 
es heisst oft nach dem bekannten Ráthsel : Es steht ein 
Mamiiéin im Holz, es schreit und schreit und darf ilim Nie-
mand antworten." L u t h e r . 

földről, az ottani egyházi életről vagy régi e m -
lékekről sokkal gyérebbek a' tudósítások Prot. 
Egyh. és Isk. Lapunkban. — Ezen reménynyel 
tollhoz fogék, 's külhoni tapasztalati zs engéimet 
honom oltárára a' következendőkben le is tevém. 

Mint prot. hittani kijelölt ezelőtt két évvel, 
Némethon egyik virágzó egyetemére, Tubingába 
készülvén, bánatos érzetek közt hagyám el ha -
zámat, 's átkelvén a' Morván , osztrák földet 
taposék, hol, mellesleg legyen mondva, útunkat 
egész egy nyúlnyáj, körülfogá; min midőn mi 
magyarok megütköznénk, kocsisunk visszafordul-
va ezt jegyzé meg: „uraim, ezek itten olly sza-
badok, mint Magyarhonban a' nemesek." — A ' 
roppant Bécsen keresztül Linzbe vezete vándor-
utam, 's nem csodálhatám eléggé a' remek kéz-
alkotta természetnek dicső müveit, mellyek itt a* 
Dunának mind a' két partját környezik. — Ezen 
linzi útamon véletlenül megszólít egy, felsö-welsi 
protestáns paraszt, 's kérdi, mi utazásom czélja ? 
a ' külhoni egyetem meglátogatása, volt feleletem. 
— Igen mivelt férfi l ehe te t t , mert nem kis 
bámulatomra hűn tudá előadni Svajcz- , Francz-
's Némethonnak jelen vallásbeli mozgalmait, 
előtte tudva volt Ronge 's Cserszkinek föl-
adata. — És honnan meríté e' paraszt tudo-
mányát 's tapasztalatait? egyedül a' hírlapokból. 
— Itt fölkelle sohajtanom 's kiáltanom : vajha a' 
mi magyarhoni prot. népünk is valahára az ol-
vasottság illy fokára jutna! — Linznek közel 
30,000 lak. között 1000 ágost. vallású számlál-
tatik, kik immár a' béke édes malasztjait élvezik, 
's nemcsak egyházat képeznek, sőt saját tem-
plommal is bírnak, melly csinos négyszegű épü-
let torony nélkül, a' külvárosban fekszik. — Salz-
burg reánk protestánsokra nézve történetileg n e -
vezetes hely. — A' reformatio idejében számos 
protestáns lakta ezen várost 's környéké t ; de az 
idők mostoha környülményei közt, 1731-ben 
30000-en kénytelenek voltak hazájukat elhagyni, 
's Porosz, Száz, Holland, és más idegen honokba 
átköltözni. — E ' várost nevezetessé teszi Mo-
zartnak, a' zongoraművésznek itteni születése, 
valamint a' régi nagy philosophus 's ritka ügyes-
ségű orvosnak Paracelsusnak, e' városbani laká-
sa. — Salzburgnak 18 róm. kath. temploma k ö -
zöl legrégibb a' már 721 éves „Margi t" nevü 
kápolna. A ' várhoz közel nagy sziklák között t a -
láltatik egy barlang, hol vezetőm nyilatkozata 
szerint 455- ik évben 50 barát lakott, kik az Olasz-
ország felé siető Attila csapatjai által a' kőszirt-
ről ledobattak. A ' várnak termeit megszemlélvén, 
ezekben néhány,paraszt háborúkból maradt, f egy -
verre , 's ezek közt faálgyukra is akadtam, va la -
mint a' kínpad-szobára is, hol a' még ott létező 
2 mázsányi kö, melly a' hitük miatt elitéltek l á -
baira téteték, eléggé mutatja, milly nehéz sors 
érte 1731-ben gróf Firmián Leopold Antal ura l -
kodó érsek alatt, a' börtönökbe fulladásig zárt 



hitrokoninkat. — A ' mostani atyáskodó felséges 
austriai háznak köszönheti a' protestáns, hogy e' 
kín-szoba jelenleg a' pókhálók laka. —München-
be érkezvén, nem győztem eléggé szemlélni a' 
művészet ezen városát. — A' többit mellőzve, 
csak a' templomokat említem meg, mellyek álta-
lában olly izlésteljesek, minőket ritkán lehet lá t -
ni. — A ' márványból készült falak, az üveg fes t -
mények, a' templomokkül's belső alakjakimond-
hatlan hatással vannak az emberre. — Nekünk 
protestánsoknak tetszik az egyszerűség, 's azért 
a' művészetben hátrább is állunk. — Münchennek 
100,000 1. közöl mintegy 8000-ken protestán-
sok, kik evangelikus nevezet alatt egyesülvék; 
egy, kies helyen épült templomuk vagyon, melly-
ben a' királyné 's a1 kir. család, többi protest. 
tagjainak számára fényes székek állíttattak fel. — 
Három lelkész pásztorkodik ezen nem csekély 
gyülekezetben. — Agosta régi, de jeles város, 
hajdan 80000, most 30000 L, kiknek több mint 
egyharmada protestáns vallású; a' prot. lakos-
ság 5 egyházra oszlik el az 5 templom szerint,min-
den egyháznak tulajdon lelkészei vágynák. Azon 
épület után kérdezősködvén, hol 1530-ban az 
ágostai vallástétel adatott által, kielégítő választ 
sietve senkitől sem nyerék. — Ulm Würtemberg-
nek határvárosa, prot. főtemploma nagyobb a' 
bécsi sz. István templománál; az itteni német-
katholikusok száma napról napra terjed, mi az 
egész würtembergi királyságra nem alkalmazható; 
ugyanis ebben mineddig csak három rendes n é -
met kath. egyház létez, a' stuttgarti, esslingeni 
és ulmi. — Stuttgart, Würtembergnek székes v á -
rosa, a' tudományok valódi bölcsője, sok jeles f é r -
finak, ezek közt Schillernek is, kinek érczböl ön-
tött magas szobra a' kir. vár előtti tért ékesíti, 
születési helye, 30 ,000 prot., 2000 róm. kath., 
néhány száz német kath. lakosai jámbor 's ven -
dégszerető emberek. —- A ' kir. könyvtár neve-
zetes szentírási gyűjteményéről, többet számlál 
ez 8000, mindenféle nyelven kiadott kötetnél, 
mellyek közt néhány magyar 's szláv bibliára is 
akadtam. — A ' würtembergi köznép áhítatos, 
jámbor, vallását szerető, sőt itt-ott tulbuzgó is, 
ugy hogy a' pietismus számos követőre talált 
Svábhonban. — Komolyság's magábaszállás fő -
vonása a' würtemberginek, ő korántsem olly v i -
dor, mint a1 szomszéd bajor vagy osztrákhoni; 
megjegyzésre méltó, hogy a' protestáns jobban 
szereti a' fekete, a' katholikus pedig a' vörös 
színt. — A ' würtembergi evangy. isteni tisztelet 
sokkal egyszerűbb a' magyarhoni ágostai szláv 
istenitiszteletnél. — Az alacsony oltáron egy kis 
kereszt látható, villárokat 's gyertyákat a' tem-
plomban soha sem láthatni, még a' legnagyobb 
ünnep-napon sem; oltár körüli szertartások nem 
levén, egy, legfeljebb két ének eléneklése után 
fölmegy a' lelkész a' papoló-székre; papi öltö-
nye a' még nálunk is itt-ott divatozó fejér ing-

ből áll. — Szent beszédét egy rövid fohász, ezu -
tán a' miatyánknak magábani csöndes elmondása 
előzi meg, ennekutána elolvassa a1 jelen vasá r -
napra vagy ünnepre vonatkozó szent leczkét, 
ezt követi maga a' beszéd, ismét egy imádság 
's áldás. — Az áldás után egy, két vers e léne-
keltetik, a' hivek magokban imádkoznak, 's ugy 
eloszlanak; — az egész isteni tisztelet többnyire 
másfél óra hosszáig szokott tartatni. — Innét lá t -
juk, milly nagy a1 különbség külső szertartásra 
nézve protestáns egyházaink között, de ez azért 
nem bontja fel szellemi egységünket. 

Mint a' tubingai egyetemnek volt polgára, 
szünnapok alkalmával a' szomszéd Bádenbe, E l -
sassba, 's innét a' regényes Svajcznak egy r é -
szébe tevék kirándulást: — szabadjon az itt sze-
dett csekély tapasztalataimat is sorokba foglal-
nom. — Herrenbergen 's Calwon keresztül, hol 
egy bibliai társulat alakult , a' ritka szépségű 
Klosterhirschauba érkezém, melly csekély falu 
600 prot. lélekkel, de történetileg nevezetes hely. 
— Figyelemre méltó benne a' hajdan olly erős 
klastromnak omladéka; ez már 1016 éves, 8 3 0 -
ban alapíttatott a' kolostor calwi gróf Erlafrid 
által, ki igen buzgó 's vallásos ember vol t ; — 
1692-ben az egész épület szétromboltatott ide-
gen seregek által,ugy,hogy jelenleg a' zárdai épü -
letnek csak egy kis része, az ehhez tartozott két 
tornyú templomból csak az egyik torony áll fen. 
Az omladék szomszédságában egy dombon áll 
egy templomocska, hajdan róm. kath., most prot. 
istenitisztelet tartatik benne ; — érdekes az is, 
hogy II—ik Henrik német császár e\ helység egyik 
malom épületében született. — E ' falu reformátió-
ját illetőleg, ezt hallám, hogy Ulrik herczeg küldött 
légyen ide egy Reuszmann nevű zürichi papot 
1535-ben, hogy a' protestáns vallást itten e l ter -
jeszsze. — Ezen, helvéthoni pap által vallásában 
megújított gyülekezet az ágostai vallást fogadá 
e l ; jele ez a' még akkor divatozott kölcsönös 
egyetértésnek. — A' zordon's vad tájékú W i l d -
badon, 's a' szelídebb éghajlatú Bádenen ke resz -
tül Strassburgba, Elsassnak fővárosába irányzám 
utamat. — Strassbugba a' reformatio idejében 
nagy szerepet játszott, Bucer 's Capito t e r j e sz -
ték itten a' protestáns hitet, ugy hogy jelenleg 
60000 lakosainak majdnem fele evangy., nagyob-
bára ágostai hitvallású. — Bucer Márton a' leg-
buzgóbb reformátoroknak egyike , minden erejét 
arra fordítá, hogy a' kétfelé szakadt protestán-
sokat összekapcsolhassa; miokból az úri szent 
vacsorára nézve egy közép utat talált föl,Z\vingli 
értelmét kissé lágyítván. — Svajczhonban sokan 
pártolák öt, de a' nagy többség Zwinglinek h ó -
dolt ; — ezért elkeseredvén Bucer, Elsassnak 's 
Würtembergnek némelly szabad városait, ezek 
közt Strasburgot is, mellyek eddiga1 reformált hitet 
vallották , ékesszólása 's kiengesztelő sza-
vai által, 1536-ban Luther értelméhez vezette 



vissza. — A' város nevezetességei közé tar to-
zik : Guttenbergnek, a' kitűnő észnek, a' könyv-
nyomtatás föltalálöjának rézből öntött, 's a' fő -
piaczon diszlö, emlékszobra, a' katbolikus főtem-
plomban találtató óragép, egyetlenegy a' maga 
nemében, 's e' franczlioni ágostaiaknak egyetlen-
egy papinevendék-háza. Vasárnap levén, meg-
látogatám a' tizenegy protestáns templomok leg-
főbbikét, melly telve vala áhitatos néppel. — A' 
templomok benső szerkezete , az isteni tisztelet 
körüli szertartás megegyez a würtembergivel, 
azon kivétellel, hogy az itteni lelkész régi szo-
kás szerint az éneklés alatt folytonosan a' papo-
ló székben ül, 's csak az éneklés elvégezte után 
kél föl ''s elkezdi beszédét; — 's hogy a1 miatyánk 
alatt nem térdel, 's magában halk szóval nem 
mondatja el azt híveivel, mint a 'würtembergi . — 
Az istenitisztelet német nyelven tartatott ; de a1 

hivek, kimenvén a' templomból, francz nyelven 
beszélgetének egymás között. — Nálunk is, gon-
dolám magamban, illő volna ezen szép példát 
utánozni: tartsa meg híven vallásos ős jellemét, 
' s imádja Istenét anyaajakkal a' protestáns keresz-
tyén az ö imaházaiban; de mint honpolgár, a' 
közéletben mindinkább simuljon az édes hon ural-
kodó vagy diplomatikus nyelvéhez. — Basel, 
Svajcznak határvárosa, a' protestáns missiónak 
központja, magára vonta egész figyelmemet. A ' 
szelíd keblű 's mély tudományú Oekolampád, 
vagy más nevén Hausschein,Zwinglinek leghűbb 
barátja, itt lerjeszté az evangyéliom világát, 's 
szeretett hittársát halálában is követé 1531-ben. 
Hogy ezen, 21000 reform, lakost számláló város 
eleinte az ágostai hitvallást követé, 's csak k é -
sőbb vevé föl Zwingli hitbeli magyarázatait : azt 
eléggé bebizonyítja Hagenbach, a' baseli egyetem 
hittan-tanítója az általa kiadott reformatio tör té -
neteiben. — Van ezen reformált városban egy 
egyetem is, 's ennek meglátogatásakor fájdalom-
mal tapasztalám, hogy mindössze csak 50 növen-
déknek szolgáltat lelki tápot, kik közöl 30-nál 
többen hittan-hallgatók. — Milly jeles tanítókkal 
bir ezen egyetem, minők de Wet te , Hagenbach 
' s egyebek, 's a' teremek még is majdnem egé -
szen üresek! — 'S vájjon mi ennek oka ? az, hogy 
Svajczban négy reform, egyetem van: Baselban, 
Bernben, Zűriekben 's Genfben, kisebbeket nem 
is emlí tvén; — ez, ugy látszik, sok 1400,000 
lélek számára ; 's azonkívül is a' svajezi ifjak k ö -
zöl sokan látogatják a' külhoni egyetemeket, f ő -
leg Tubingát, Heidelbergát, Berlint. — Nálunk 
megfordítva áll a' viszony: Erdélyt is ide véve, 
több 3 millió protestánsnál nélkülöz csak egy 
egyetemet is, 's kérdem, mellyik viszony jobb a1 

kettő közöl ? én még is az elsőt választanám. — 
A ' Jura hegyéhez közel fekvő Aarau városa a1 

vallásbeli türelemnek legszebb példánya; — ezen 
5 0 0 0 lakosú kis városban a' főtemplom közösen 
használtatik a' reformátusok 's katholikusok által 

ugy, hogy ezeknek a1 templom hátulsó 's kisebb, 
amazoknak pedig a' többi 's nagyobb része jutott 
használatul, ide értvén azt is, hogy a' katholikus 
rész, egyházi szertartásaihoz képest egészen el 
van rendezve. — A' luezerni kantonba lépvén, a ' 
határon fölállított kereszt tudatá velem, hogy itt 
már tisztán katholikusok laknak. Különös, hogy 
a' kereszteken megváltónk testét nem láthatni; 
hanem csupán kínoztatásának eszközeit. — L u -
zernba ' svajezi jelen vallásbeli forrongásnak f é s z -
két, a ' jézsuitákvédoszlopát, f egyver ' s katonák-
kal megrakottan találtam ; a' jézsuitáknak már 
is egy collegiumok 's néhány száz növendékeik 
vágynák. A ' béke még nem állott helyre, ' s a ' 
város szüntelenül tart a' megtámadtatástól. — 
Remek mii Luzernben a' franczia lázadáskor e l -
esett svajeziak emlékére, egy kőszirtben k ivé-
sett oroszlán Thorwaldsentöl; az oroszlán fölött 
ezen szavak olvashatók: „Helvetiorum fidei ac 
virtuti." — Luzernból, a' Rigi hegye, 's a' zugi 
tó megszemlélése után elvégre azon helyre j ö -
vék, hol egykor a1 nagy Zwingli elmondhatá Pál 
apostollal: „ jó harezot harczoltam ;wfc — Cappel 
vala ez, a 'zürichi kantonnak határfaluja, 's a ' r e -
formált Svajcznak mintegy kezdete. — Vasárnap 
levén, látni kívántam az istenitiszteletet; de mint 
megdöbbenék, midőn a' templomban födött fejű 
híveket szemléltem magam előtt; ez természetes, 
csak addig tartott, mig a' lelkész elérkezett. — Illy 
esetet honunkban még eddig nem tudok, 's tudni 
nem is akarok,nem fér ez össze a' meny 's földurá-
nak szentelt hely szentségével. — A z orgona né l -
küli négyhangu éneklés jó volt, de orgona-kisé-
ret mellett még jobb lehetett volna; a' derék lel-
kész Esslinger, tüzesen papolt, hőn fejtegeté a* 
szabadság eszméjét, mellynek e1 honbani szeren-
csés megállapítása épen e' vasárnapon az egész 
Svajczbanünnepeltetett; 'skölcsönös kibékülésre 
's egyetértésre hivá föl a' külön valláson levő-
ket. — Az isteni tisztelet után ismét egy külö-
nös jelenetnek valék tanuja. — Ugyanis a' tanító 
több, árverés után eladandó dolgokat hirdetelt 
a' templomban, ezek közt ollyakat is, mellyek 
ide épen nem illettek (mint például a' trágyának 
áruba bocsáttatását). — Ezen 's az előbbi je le-
net szomorú behatást tett reám, 's csak az szol-
gált örömömre, hogy nálunk, mennyire tapasz-
talatom terjed, ez sincsen még divatban. — Vall-
juk meg, e' fonák szokás homlokegyenest ellen-
kezik a' protestáns egyház elveivel, miknél fog -
va a' csupa világi a' tiszta egyházitól egészen el 
van különözve Megváltónk tanúsága szerint, ki 
bemenvén a1 jeruzsálemi templomba, kezdé k i -
űzni azokat, a' kik árulnak és vesznek vala ab -
ban, mondván nékik : „meg vagyon írva, az én 
házam imádságnak háza" L u k á c s e v a n g y . 
XIX. 45. 46. — Erre hivatkozott a' waadti kan-
ton papjainak nagyobb része, kik készebbek v a -
lának lemondani hivatalukról, semmint teljesíteni 



a' kormány abbeli parancsát, miszerint a' lelké-
szek köteleztetvék papi-székről fölolvasni az új 
alkotmányt. — Dicséretére szolgál e ' kis falu-
nak, a' benne találtató , 's bő gyümölcsöt hozó 
árva-intézet. — Ezen intézetnek 2 tanítója 's 90 
növendéke van, kik különféle református kanto-
nokból sereglettek ide. Pénzbeli alapítványa nin-
csen, hanem bír telkekkel, 's a' földmiveléshez 
megkívántató számos eszközökkel. — Mig az 
öregebb tanulók tanítóik fölügyelése alatt néha 
szántanak : addig az ifjabbak könyvkötéssel 1s 
más hasznos munkákkal foglalkoznak, kitűzött 
órákban pedig mindnyájan kor 's tehetség sze-
rint a' tudományokban oktattatnak. — Mi távol 
vagy édes honom az illy keresztyén polgári gon-
doskodástól, melly, ha általánosan életbe lépne, 
akkor bizonyosan annyi árva nem jajdulna föl 
elhagyatottságában! — Nevezetessé teszi e ' f a -
lut azon véres ütközet is, mellyben Zwingli, a ' 
bátor 's erős férfiú, 1531-ben vallás ellenei e l -
len harczolván, dicső halált halt. — Egy, mint-
egy másfél ölnyi magas, az országút mellett, a' 
falutól negyed órányi távolságra fekvő kőszobor 
mutatja elestének helyét. A ' szobornak út mel-
letti oldalán ezek állanak : 

„Den Leib können Sie Tödten, 
Nicht aber die Seele. — 
So Sprach an Dieser Státte 

Ulrich Zwingli 
Für Wahrheit 

Und 
Der Christlichen Kirche 

Freiheit, 
Den Heldentod Sterbend. 
Den 11 - t en Octob. 1 5 3 1 . " — 

A ' kőnek más oldalán ezen latin fölirás látható : 
„Hic 

Udalricus Zwinglius 
Post scdecim a Christo Nato 

Saecula 
Liberae Ecclesiae 

Christianae 
Una cum Martino Luthero 

Conditor 
Pro Verbo Et Pro Patria 
Etiam Cum Fratribu» 
Fortiter Pugnans, 
Immortalitatis Certus 

Occidit. 
Die 11-ma M. Oct. MDXXXI." — 

Vájjon mit foglal magában ezen latin fölirat 
első része ? én azt hiszem, hogy a' legszebb 
uniót a' protestánsok közöt t ; 's mi mégis ide-
genkedünk egymástól, mintha nem volna ugyan-
azon egy hitkútforrásunk, ugyanaaon egy hit-
vezérünk 's ugyanazon egy hitreményünk. — 
Zürich, a' reformált hitvallásnak bölcsője, szá-
mos, hasznos intézetet táplál kebelében, ezek 
közt legkitűnőbb a' kantoni iskola, szép physi-
kai gyűjteményével. — Megnézésre méltó a ' 
nagy régi templom , mellyben egykor Zwingli-
nek ajkairól hallatszék az isteni ige; kár, hogy 

e' roppant terjedelmű templom minden vallásos 
históriai emlékektől és jelektől megfosztva, ü r e -
sen áll, 's még orgona sem ékesíti belsejét. — 
A ' kisebb Wittenberg tuda nagyszerű emlék-
szobrot emelni reformátorának 's tanítójának; — 
a' nagyobb 's magasztosabb Zürich ezt tenni e l -
mulasztá. — A' svajczi köznép is vallásos, mint 
a' würtembergi ; a' pietismus azonban itt g y é -
rebben mutatkozik, mint a' szomszéd Svábhon-
ban , — mi talán a ' svajcziak vidorabb kedélyé-
nek tulajdonítható. 

Ifjabb W a l e n t i n y i J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d . 
Vegyes házasoknak ev. lelkész által történt ösz-

szeesketési legelső példája Kemenes alatt. A' ns-
dömölki ev. templomban m. é. dec. 27-kén , délest 
lön összehiteztetve nz. Zvitkovics Miklós úr, söp-
rei közbirtokos, r. kath. ifjú, ns Perlaki Katalin k i s -
asszonynyal ennek illető ev. esperes-lelkésze á l -
tal. A' vőlegény és násznagya az őket illető ple-
banustól, a' háromszori kihirdetést tárgyazó fe l -
mentési, és az elbocsátási okleveleket ugy fogal-
mazva vevé ki, mint véleménye szerint a' meny-
asszonyhoz legközelebbi, r. kath. plebanus által 
összeesketendő. De midőn menyasszonya, az ö 
feleivel egyakaratulag, az ev. lelkész által kivánt 
összehiteztetni, (ubi sponsa, ibi copula szerint); 
és a' vőlegény is bele egyezet t : az ev. lelkész 
a' nyilt és kül czímzetlen oklevelek átvevése 
mellett, és az új vallástörvény erejénél fogva, 
az esketési eljárást jog-szeríien teljesíthetni nem 
kétkedett ; másképen intézkedni az idő és körül-
mények nem engedvén. Egyébiránt is pedig a' 
dimissiot az esketés érvényességének lényeges 
megkivántatásaul nem teszi semmi törvény. *) 

Különösség. Ez a' legkiméletesb elnevezése 
azon ténynek, mellyet itt közlendők vagyunk. A ' 
napokban hiteles alakban illy tartalmú keresztle-
vél akadt kezünkbe: „Kivonat a' m. ágost. hit— 
vall. ev. anyaegyház keresztelési könyvéből: 

*) Nálunk Pesten évenként legalább is 100 vegyes pár 
hirdettetik és adatik össze, s eleinte elég bajunk volt, de 
most minden le van győzve. Most a1 dimissio minden nehéz-
ség nélkül kiadatik 's egyet kettőt kivéve, meg kell val la-
nom, hogy a' pesti rk. lelkész urak, az Úrban testvéreink és 
szolgatársaink, a' közbejövö akadályokat egybevetett vá l -
lakkal hárítgatják velünk. Rajtok a' boldogult Primásnak 
nyugszik keresztyén türelemben gazdag szelleme. Mi azon-
ban dimissio nélkül nem szoktunk copulálni, hanem azon 
esetre ha az megtagadtatnék, tanukat küldünk a" dimissiót 
megtagadó lelkészhez 's a' tanuk bizonyítványa után, — melly 
mindig irásba foglalandó — esketünk. Ellenben ha a1 felek 
ugy kívánják, a" dimissiót magunk is kiadjuk, még pedig t e l -
jes készséggel. Megengedem, hogy hol két és több órányi 
távolsággal 's egyéb akadályokkal kell küzdeni, a1 kivételt 
nem szenvedő eljárás bajos. De a' szabály mindig az marad, 
hogy egy felől a törvény-adta jogainkhoz szorosan ragasz-
kodjunk, más felöl pedig szorosan a1 törvény értelmében j á r -
junk el, Szerk. 



Anno 1820. in ecclesiam. baptisati sunt: Nume-
rus 31. Locus, M. tempus die 6. Maji. Infans: 
Catharina spuria. Parentes: Patre íncerto, tem-
pore messis in H. fabricata; mater infamis bes-
tia : M. K. vulgo J. marito in militia exstincto, 'stb. 

Papgyámolda. A 'bars ivo l t esperes nt. Burray 
Miklós úr az aláírási ivet beküldvén, rajta Hla-
váts J. és Burray Miklós 1846-ra 2 f. írtak alá. 
A1 pénz beküldése jövő mart. pesti vásárra igér -
tetik. 

Könyv-jelentés. Alolírt , néhai t. Matolcsy 
László, kecskeméti lelkész özvegye Márton Má-
ria asszony által fölhatalmazva, szerencsémnek 
tartom a1 két magyarhoni tudós világ előtt j e -
lenthetni : hogy, a' h e i d e l b e r g i c a t e c h i -
s m u s m a g y a r á z á s á r a kidolgozott egyházi 
szónoklatai a' boldogultnak, kinyomásra vá ra -
koznak. A ' tudós szerzőnek híre, neve, személye, 
honszerte ismeretesb, semhogy szónoki keneté-
nek ismertetésére szót emelnem szükség volna : 
kinek valamint mindenféle alkalmi szónoklatai 
olly hatásúak voltak , miszerint egyházkerüle-
tünkben alig van szónokszék 's egyház, mellyben 
azok közkedvességet ne arattak volna: ugy bi-
zonyosan most nevezett munkája is, egyházi i ro-
dalmunknak csak nyeresége leend. Azért is ked-
ves dolgot hiszek tenni e' munka jelentésével, 
minden el nem fogúit szabad elvű vallásbarátok-
nak ; de közelebb illőnek is látom e' könyvnek, 
mellynek tartalmában határozódik egyházaink-
ban a' vasárnap délesti rendes papi szolgálat, 
napfényre törekvését evangyélmi hitrokoninkkal 
is tudatni, ez által a' czélbavett áldott unió óra-
mutatóját, ha csak egy kis perczczel is, előmoz-
dítandó ; különösen pedig teljes tisztelettel föl-
kérem hitfelekezetünk t. cz. főtisztelendő püs-
pökeit, a' nagytiszteletü esperes, fötanodai igaz-
gató tanár, jelen országgyűlési lelkész n. t. Do-
bos János, és más résztvenni szives t. cz. egy -
házi és világi, és könyváros urakat, méltóztas-
sanak hatásköreikben aláírásra fölhíni, kiket e' 
tárgy érdekelhet; 's a' begyülendö aláírásokat a1 

P r o t e s t á n s L a p s z e r k e z t ő i h e z , vagy 
t. E g g e n b e r g e r J ó z s e f , akadémiai könyv-
áros úrhoz P e s t r e , vagy h o z z á m , Buda, 
Fehérvár , Yelenczén által V e r eb r e , ha lehet, 
jövő 1848-diki józsefnapi pesti vásárig, postán 
bérmentesen, vagy alkalmilag beküldeni; hogy 
a1 résztvevők számát tudván, a' többi teendőket 
a ' szerint intézhessem. A' könyv lehető csinos-
sággal nyomva, a' szerző képével, borítékba 
fűzve jelenend meg ; 's pengőben 2 ft. 30 kr. 
lefizetése mellett Pestről, a' jövő médardi vásár 
alkalmával, minden 10 példányra egy ingyen 
példány ráadással, leszen átveendő. írtam Vere -
ben, december 20-kán 1847. 

C z e g l é d y M i h á l y , lelkész. 
Az egyetemes névtár ügyében. Eddigi el járá-

som szerint felkérettek a ' főtiszt, püspök urak, 

hogy az egyházkerületekről, a' nt. esperes urak, 
hogy az esperességekröl átalában, ezen utolsók 
pedig az egyes gyülekezetekről is különösen, l e -
gyenek szívesek beküldeni a1 tudósításokat. Az 
érkező tudósítások azonban azt mutatják, hogy 
az esperességi 's kerületi iskolák vagy ki van -
nak feledve a' számításból, vagy nem külön és 
kimerítöleg közöltetnek. Kérem tehát az esperes-
ségi 's kerületi iskolák, (progymn. gymn. l y -
ceum, collegium) tisztelt igazgatóit : bocsássák 
meg ártatlan figyelmetlenségemet — 's minél 
előbb közöljék velem illető tanodáik schematicus 
mibenlétét. — Különösen kérem pedig tiszt. Küh-
ne és Emericzy urakat, hogy iskolatanítókat kép-
ző egyetlen és új intézeteinket megismertetni 
szíveskedjenek. Egyébiránt eddig beküldték az 
adatokat: 1) Bács-Szerém. 2) Fejér-Komárom. 
3) Gömör. 4) Pozsonymegye. 5) A ' XIII szepesi 
város. 6) Kishont. 7) Mosony-Györ. — A ' su-
perintendentiákat illető adatokat béküldé : 1) A ' 
tiszai, 2) A' bányakerületi püspök úr. Egyes 
gyülekezetek illető espereseik helyett hozzám 
küldték, u. m. 1) B é r , a' nógrádi, 2) P i 1 i s , a' 
pesti 3) F e l s ő l ö v ő , a' vasi, 4 ) Szirák a' nó-
grádi, 5) Körmöcz, a' barsi, 6) A r a d , a' békési, 
esperességekböl . Én nem bánom, csakhogy za-
var ne legyen belőle. S z é k á c s J. 

K ü l f ö l d . 
Egy.graczi esemény. A ' gráczi köz kórházra 

nézve egy törvény azt rendeli, hogy az abba fe l -
vétetett minden beteget, midőn ennek nyavalyája 
halálos alakot ölt, az intézetbeli orvos, hivatal-
vesztésnek terhe alatt,tartozzék felszólítani, hogy 
illető lelki atyjától a' gyónási szentséget fe lve-
gye ; mit tenni ha a' beteg vonakodnék, attól ha -
lálában a' keresztyén temetöbeni eltakaríttatás 
megtagadtassák. Történt nem rég, hogy egy v á -
rosi hivatalnok, mint megbetegült, a' kórházba 
bekérezvén, és halálnak válván, az orvos által 
komolyan felszólítatott a' meggyónásra; egy -
szersmind az orvos neki egy lelkészt állított is. 
A ' halálos beteg az ismerős lelkészt megpillant-
ván, nyilatkozott, hogy ö ehez gyónni nem kí -
ván, hanem jöjjön el ágyához N. N. lelkész, mint 
neki jó barátja. Nyomban küldenek ezen lelkész-
ért , de ö nem vala honn; és mig haza érkeztét 
várták, a' beteg meghalt gyónatlanul. A' fönálló 
törvény szerint, neki a' temetőbe leendő tisztes 
eltakaríttatás a' városi plebánustól megtagadta-
tott. Er re folyamodás nyújtatott a' helyi püspök-
hez, ki hasonlag szorosan a' törvénynek megölő 
betűjéhez ragaszkodott. Ezen ellenszegülések 
hire azonban villám sebességgel terjedt el a1 v á -
rosban , és a' polgárság között átalános inge-
rültséget okozott. Az ügy a' császári kormányzó 
elébe fölebbeztetett, ki minden haladék nélkül a' 
halottat tisztesen a' temetőbe eltakaríttatni pa -
rancsolá, mi meg is történt, kíséretében az egész 



városi népség talpon l evén , közéje vegyülve 
maga a' császári kormányzó is diszhintóján. 
Melly nemes tette a' császári kormányzónak a' 
tömérdek népet annyira elragadta, hogy öt ezer -
nyi é l j e n rivalgások között kisérte vissza pa -
lotájába ; sőt lovait k i fogva, a' polgárok magok 
vonták be a' hintót a' kormányzói lakba. Ellen-
ben vallási boszujokban a' plébanus és püspök 
házaikat megrohanták, ablakaikat behajgálván, 
és az egész lakukat földig lerombolandók, ha a' 
császári katonaság közben föl nem lépett volna. 
(Stuttgarder Zeitung.) 

A' német ultraiiiontanismus jövendője. Miután a' 
német ultramontanismus fő védfala Bajorország-
ban összeomlott, kérdés, hova fog az most fo r -
dulni 's hol fog fÖszállást választani? Azt az u l -
tramontanok nem titkolhatják, hogy ügyök ké t -
ségbeesett helyzetben van. Az ultramontanismus 
magában fővárosában, Rómában is megtagadta-
tik. Mert ott a' mostani pápa által minden tör té-
nik, mit a' liberalok és eretnekek az egyházi bi-
rodalom minden leírást felülhaladó nyomorú á l -
lapotának javítására régóta ohajtottak, a' régi 
maradósdi, Németországban ultramontanismus-
nak nevezett nézet ott egyre több tért veszít. 
F rancz ia - , Spanyolországokban, Portugáliában 
és sok tekintetben Ausztriában is ugyanaz tö r -
ténik. Würtemberg- , Baden-, Hessen-, Hanno-
v e r a - , sőt Poroszországban i s , jóllehet emitt 
némi engedményekkel, a1 kölni esemény után 
győztesen szegültek az ultramontan vihar ellen. 
Ugy látszók, hogy csak Bajorország lön, csak 
ennek kell az ultramontanok Eldoradojává ma-
radni. Onnan törekvének 's reménylettek lassan-
ként az egész r. kath. Németország fölött ura l -
kodni. E ' reményök most szappanbuborékká lön. 
Mit teendnek immár ? Lemondanak minden r e -
mény- és kísérletről kétségbeesett ügyök visz-
szaállítása iránt ? Azt e' párt merevségénél fog-
va nem várhatni. 'S csakugyan látszik is már, 
Bajorországban legyőzött sasaikat, hova szán-
dékoznak átszállítani. Poroszország, különösen 
Alsórajna az , hol jövendő fötanyájokat felütni 
akarják. Már is szó van P h i l i p p s tr., a ' H i -
storisch-politische Blátter szellemdús kiadójának 
Berlinbe utazandásáról; e1 literatort máris okta-
tóul szánták a' boroszlói egyetembe. 'S ö ott in 
finibus Poloniae csakugyan izgathatna, habár fi-
nem Poloniae föl sem is tartóztathatná. De P o -
roszország keleti részében, kivéve tán a' len-
gyel forrongó 's a' szláv tudatlan népességet, az 
ultramontanok keveset reménylhetnek. Az isten-
telen prot. kovász ott mindent felsavanyított. 
Ezen ultrák tehát, kiket Róma és a' pápának li-
beral okos nézetekhez fordulta után római vagy 
pápai ultráknak többé nem nevezhetünk, többet 
reménylenek a' porosz Rajnától. 'S csakugyan 
•ott ragyog a' trieri püspök A r n o l d i , hires a' 
köntösbucsúról; közel hozzá Lütticbben van 

B ő m m e l uralkodik, Luxemburgban L a u r e n t, 
urak, kiknél , ha nem is a' mostani, de az elöb-
beni pápák szava Isten szava. Maga G e i s s e l , 
kölni érsek is, ámbár D r o s t é t ó l abban külön-
bözik, hogy a' dolgokat tűhegyre nem állítja, 
pártolni fogja az ultramontanismusnak Rajnánáli 
uralkodását. Kryptohermesian papjainak m e g -
szeppentéseül máris indítványt tön Rómában a" 
hermesianismusnak még egyszeri kárhoztatására 
's a' különben igen okos pápa végtére is a' r ó -
mai szék következetességéből az okos hermesian 
nézeteket megkárhoztatni lesz kénytelen. Akkor 
jaj e' nézetek papság közti barátainak ! Ök i rga-
lom nélkül fognak hivatalaikból k ivet te tni , mert 
concordatszerüleg nutu amovibiles. A1 status 
hasztalan törekvék Alsórajnánál a' papok alkal-
mazására befolyást szerezni 's őket aztán védeni; 
G e i s s e l csak ideiglenesen teszi őket hivatalba 
's így naponként le is teheti. Azonban örvend 
az egélyes felvilágosodás minden barátja, hogy 
a' berlini egyesült országgyűlés rajnai képvise-
lői nem pártolták az ultramontanismust, hanem 
okos szabadság mellett voltak. Ok tehát otthon 
is nem kedvezendnek a' hierarchia túlnyomósá-
gának, hanem gyámolítandják a' kormányt, mi-
dőn ez amaz ellen fog dolgozni. (A. K. Z.) 

Az ultramontao papság Posenben. Legutóbbi 
lengyel forradalomkor ismét hasztalannak mutat-
kozott az frltramontanismus és forradalom szö-
vetkezése, miként az Belgium- 's más országok-
ban már eléggé mutatkozék; akkoron a' franczia 
's rajnai ultramontan lapok hasztalanulfogták pár t -
jokat a' lengyel lázadóknak: e' párt megmarad 
állításánál, hogy forradalmat a' protestantismus 
szül, a' romanismus ellenben meggátol. Az ul t ra-
montanok mit mondanak most azon lépésre, 
mellyet a' greseni és poseni érsek tenni volt k é n y -
telen ! Tudva van, hogy B a b i n s k y , a' gyilkos 
és lázadó, Posenben Ítélet és törvény szerintmeg-
lövetett. A ' forradalmi, úgynevezett lengyel nem-
zeti párt az igazságé' cselekvényétdemonstratióul 
használta a' porosz kormány ellen, e' gyilkosért 
különös ingerlő szertartások- 's ünnepélyessé-
gekkel miséztetvén. Tudva van, hogy e' miatt a' 
kormány a' nyilvános béke érdekében vizsgálato-
kat tetetett. De kevésbbé van talán tudva, hogy a* 
római papi főhatóság kénytelennek érezte magat 
az ünnepély szóban forgó neméről roszalólag ny i -
latkozni. Hogy B a b i n s k y é r t gyászmisék 
tartattak, azt a' főpap megengedve találja 's ki 
akarná, az tiltani, hogy a' szerencsétlen megva-
kított lelkeért Isten irgalma kéressék. De egészen 
tilosnak mutatkozik, hogy ezen egyházi cselek-
vénynyel politikai demonstratióra éltek vissza 
's azt tisztán világi, a' r. kath. egyháztól egészen 
idegen szertartásokkal környezték. A ' főpap 
egyáltalán megtiltja hasonló demonstratiók i s -
métlését. Ez nagyon czélszerü; de a' r. kath. 
papokat , kik megsérték a' r. kath. ritualt, ezért 



megbüntette-e elöljárójok? Erről az érseki kö r -
levél mitsem szól. Vagy nem történt az meg ? 
Tudva van , hogy a' r. kath. papok megbüntet-
tetnek, ha vegyes házasságokat a' kivánt pápai 
garantiák nélkül megáldanak; azok pedig ne bün-
tessenek, kik egy forradalmi gyilkos tiszteletére 
egyháziatlan, vi lági , nem kath. szokásokat sz. 
misekor behoztak 's az által egyházilag 's de-
monstratiójokkal a' statushatalom rendszabályai 
ellen politikailag vétkeztek ? Igaz, mi Németor-
szágban láttuk , hogy igen magas állású ultra-
montan papok magas és legfőbb holtaktól meg-
tagadták haláluk kihirdetése 's érettök imádko-
zás egyházi tiszteletét; elidegenítő tehát min-
denesetre, ha más tiszttársaik gyilkosnak is rend-
kívüli egyházi tiszteletet megengednek, mert az 
r. kath. és az ugy nevezett lengyel nemzeti pár t -
ból való. Jobbak-e illy nemű egyének és római 
tiszteletre méltóbbak, mint a1 protestánsok, még 
akkor is, ha emezek erénynyel tűnnek ki? így 
kell mindenesetre némi csodálkozással kérdenünk. 
(A. K. Z.) 

OroSZ Ügyek. Mig az orosz-görög egyház leg-
újabb időben más ker. és nemkeresztyén vallá-
sokból számos híveket nyer, néhány évtized óta 
belfelekezetek által tetemes veszteséget szenve-
dett. Illyen felekezetek számát mintegy 30-nak 
mondják. Sokan közölök, hogy hitvéleményeik-
ben háborítatlanul maradjanak, utóbbi években 
Kaukazuson túl kivándoroltak. Ezekhez most fel-
szólítás intéztetett, melly szerint az anyaegyház 
kebelébe vezeklöleg visszatérhetnek, erről az ot-
tani igazhitű papságtól bizonyítványt hozhatnak, 
minden adónak 3 évre tökéletes elengedésével 
honi kormányzóságukba visszajöhetnek 's ott v á -
rosi községekben, ezek bele nem egyezése da-
czára is, tetszésök szerinti czéhekbe fölvétethet-
nek. Vétségek miatt Kaukazuson túlra száműzött 
felekezök is használhatják e'szabadságot, de ama 
előjogok nélkül. (A. K. Z.) 

Konstantinápoly. A ' felvilágosodás és türelem 
általánosan látszik előhaladni. Ezentúl semmi 
rabszolga nem fog többé nyilvánosan eladatni. 
Kawassokat rendeltek, kik e1 rendelet pontos 
megtartását ellenörködendök. Oda utasíttattak 
továbbá minden kalmárfönökök, hogy senkitől, a' 
ki üzletet akar kezdeni, vallását ne kérdjék, l e -
gyen az bár muhamedan, zsidó, görög, vagy ö r -
mény. Állítják továbbá, Iiogy minden rajahnak 
meg van engedve a' mecsetekbe bemenni, mi-
itfán egy hivatalnoktól, ki a' végett van rendel-
ve, engedelemlevelet szereztek magoknak. A ' 
prot, örmények fontos pontot nyertek. Egyikök 
ti&ás mesterséget akart kezdeni 's ahoz engede-

lemlevélre volt szüksége. E ' végett az ichtisab-
hoz folyamodott, de ez a' pátriárkához utasítá őt. 
Ez a1 brit követnek adott kormányi biztosítások-
kal egyenesen ellenkezett, mert ott világosan lön 
kimondva, hogy engedelemlevelet a1 pátriárkától 
hozni egy prot. örmény se legyen kénytelen. Ez 
okból azon férfi ismét az ichtisahhoz ment, k i -
nyilatkoztatván, hogy a' pátriárkához egyáltalán 
nem mehet, mivel az kettőt közölök már is l e -
tartóztatott 's hamis vádakra börtönbe vettetett, 
annálfogva ö is fél, hogy vele szinte az tör tén-
nék. Az ichtisab viszonzá, hogy kawassát küldi 
ve l e ; akkor nincs mitől tartania. ,01r, mondá a' 
fé r f i , engedelemlevélre minden protestánsnak 
van szüksége 's nagyon bajos volna mindegyik-
hez egy kawasst adni! A ' hivatalnok végre e n -
gedett 's kiadá az engedelemlevelet, még pedig 
azon megjegyzéssel , hogy az a' császári k o r -
mány parancsára történik. (B. A. K. Z.) 

P o f . G ö t z e J á n o s M e l c h i o r n a k , e g y -
koron a1 hamburgi luth. ministerium veszekedő 
emlékezetű seniorának, egy előkelő kalmárház-
nál keresztelnie kellett. Nagy boszúságára meg-
tudta, hogy egy reform, hajós, kinek több évig 
épen a1 gyermek atyja volt gazdája, komaként 
lesz a1 keresztelésnél jelen. G ö t z e , ki a' keresz— 
telésnél szükségesnek tartá az exorcismust, a' 
kérdésnél : „ellene mondasz-e az ördögnek és 
müveinek és lényének ? " a' megkereszteiendő-
höz fordulva hozzá tette még : „kodrótjál tehát 
ki te tisztálatlan szellem és —- takarodjál e' po t -
rohós hajósba." Ennek meg kelle természetesen 
nyugodnia; de a'fényes vacsoránál nesztelenül föl— 
kele székéről , G ö t z e senior mögé lépett 's az 
egész társaság elrémülctére durva, csattanó pofot 
ada neki 's aztán ismét nyugottanleüle. A ' senior 
panaszára más nap tanács előtt kelle a' hajósnak 
megjelenni. „Hogyan merte ön seniorunkat fe l -
pofozni ? u — ,Bölcs urak, felelt a' hajós, arról 
lelkem mitsem, épen mitsem tud I4, — „Hogyan, 
tagadni akarja ön ? Látja ön a' tanúkat ! u — -Jgen, 
ha a' tettet mindnyájan egyhangúan bizonyítják, 
ugy igaznak kell lennie, de akkor nem én valék, 
ki öt felpofoztam, hanem azon testesült sátán, 
kit a' senior úr belém volt szíves hajtani." — 
„Hogyan? micsoda?" a ' tanács csodálkozva k é r -
dé a ' vádlottat, „beszélje el a' dolog lefolytát!" 
'S mivel ezt a' tanúk igazolták, a' senior kemé-
nyen megdorgáltatott, hogy a' sz. keresztelést 
olly rútul megszentetleníté 's komolyan megfe-
nyegetteték, hogy ismétlés esetében nyomatéko-
san fog megbüntettetni. A ' hajós pedig, mi ma-
gában értetik, azonnal szabadon bocsáttaték. ( A . 
Z. f. Ch. u. K.) 
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PROTESTÁNS 

EGTKÁZÍ Él ISKOLAI LAP. 
3. szám. Hetedik évi folyamat. Januar 16. 1848. 

Ii, qui ecclesiasticae gubernationi praesunt, multorum piorum votis ac monitis obsequentes, 
ínanífestos abusus, ad regulám divinarum literarum et veteris Ecclesiae, a qua def lexe-
runt, corrigant. Cassander in Consult. 

TARTALOM: A ' reformatio hajnala. P e c z G y u l a . — 
Hitvallási oktatás. K u n B e r t a l a n . — Szerkesztői u t ó -
hang. S z é k á c s J. — I r o d a l o m : Számtan. H e n y e y 
G y u l a . — Irodalmi mozgalom. — S z e n t - l a n t : Téli 
dal. D ú l B e n j á m i n . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 
— L e v e l e z é s . 

A' reformatio hajnala. (Vege.) 
Mind a' mellett, hogy ezen korszakban a' pá -

pai szék tekintélye még a' nép szemeiben is ha -
nyatlott, — mind a' mellett, hogy az egyház leg-
kitűnőbb és legtudósabb férfiaitól, u. m. A11 i a c o 
Péter, C1 a m e n g e M i k l ó s (De corrupto ec -
clesiae statu), G e r s o n J á n o s . (De auferibili-
tate papae ab ecclesia et de unitate ecclesiae), 
P e t i t J á n o s , franciscanus, ki különösen a' 
maga kora pápáinak nagy ellensége volt. 
V a l l a L ö r i n c z (Annotationes in N. Test.; ki 

theologia tanulásának jobb modorát helyre 
állítván megtámadta Constantin a jándékát , és 
csak szavainak visszahuzásával tudott a' mág-
lyától menekülni, f 1457) — folytonosan megin-
gattatok : mégis találkoztak férfiak , kik a' h ie-
rarchiát védelmezni merészlék. Mert ez bo r -
zasztó erővel birta kivonni magát a' reformatio 
alól, és annak azon fejeit, mellyeket sújtani nem 
tudott, csábeszközőkkel csalta a' maga részére, 
— a1 mint ezt leginkább C u s a M i k l ó s é le té-
ben látjuk, ki még ugyanazon zsinat szine előtt, 
hol a1 zsinat önállósága mellett szólalt fel, k é -
sőbben mint bibornok a' legnagyobb erővel v é -
delmezte a' pápai felsöséget. 

Mielőtt a' costniczi és baseli zsinathoz térek, 
legyen szabad még néhány hőst említenem, ki 
mind a1 mellett,a' kath.egyház kebelében maradva, 
vértanuja lett az igazságnak. így C o n e c t e 
T a m á s , carmelitaszerzetes, mint erkölcsi hi t-
szónok, nagy hatással lépett fel Flandriában, de 
elégetett Romában 1432-ben. Hasonlóképen A n -
d r e a s , domokosszerzetes, Crayni érsék és b i -
bornok, megtámadta a' pápa szentségét; és mi-
után az egyházat rongáló, égrekiáltó veszély e l -
hárítására újra zsinatot sürgetett Baselben, ugyan 
Baselben a' tömlöczben halt meg 1484-ben. 

Azonban mind ezeknél nagyobb tűzzel és hig-
gadtabb lelkülettel támadta meg az egyházban 
uralkodó zavarokat S a v o n a r o l a J e r o m o s , 
ki nem gondolá, ' hogy mig vitái VI Sándor pá -

pával folynak, már addig az, ki a' reformatiót 
nemcsak hirdette, hanem végre is hajtotta, Lu-
ther M. Magdeburg és Eisenachban kezdi tudo-
mányos pályáját. 

Savonarola előkelő Patavini családból szüle-
tett Ferrarában sept. 21-kén 1452-ben. Mind 
természeti hajlama sugallatára, mind különösen 
A q u i n o T a m á s (1221 — 1274) tanításaitól 
kecsegtetve, szülőinek akaratja ellen domokos-
szerzetessé lön 1475-ben B o l o g n á b a n . Ezen 
pályáját 1489»-ben Sz. M a r c o zárdában folytatá, 
mellyben perjellé is lön — M e d i c i L ö r i n c z 
kívánatára pedig F l o r e n z b e n . Itt leginkább 
Augustinus és egyéb egyházi atyák tanításai, 
valamint a' sz. irás alapos tanulása által is n ó -
gattatván, mint kitünö erőteljes és lelkes hitszó-
nok példátlan magaviselettel és szent tűzzel bu-
z o g v h' jó ügyért, egyformán kell ki a' nép és 
a' nagyok bűnei ellen. Leginkább János jelenései 
felett prédikálván, jóslólag jövendöli az Isten k a -
rának büntetését Olaszország felett. Jövendöli 
egyszersmind a' M e d i c i ház végromlását , és 
hogy idegen király jöend seregeivel az Alpeseken 
keresztül, megfenyíteni Olaszország zsarnokait, 
a' ki kardjávalreformálandja az egyházat. ( P r a e -
dicabat renovandam sive reformandam ecclesiam, 
sed caedendam prius et purgandam flagello gravi, 
ni poenitentiae partes susciperentur). Eleinte n e -
vették jövendöléseit, azonban Medici Lörincz 
meghalt, VIII K á r o l y Frankhon királya (1494) 
átjön az Alpeseken és Lörincz fiai kiűzetnek 
Olaszországból. Midőn így teljesülének jövendö-
lései, nöttön nőtt tekintélye Florenzben. Ugyan 
az ö tanácsára a' nép hatalmába keríti a' köztár-
saságot , de az álladalom az ö tanácsadásaitól 
függött, a' ki democratiát kívánt apostoli egyház 
szerkezetével, istenállamot népkormányzattal. 
Némelly zárdák valóban át is alakíttattak. 

De most VI S á n d o r pápa megtiltá prediká-
tzióit, 's komolyan meghagyá, miszerint Florenz 
városát azonnal hagyja el, és 1495-ben Romába 
idézte öt. Savonarola avval mentegeti magát, 
hogy épen jelenleg mindenféle okoknál fogva le -
hetetlen neki elhagyni Florenzet. 0 folytatja p r e -
dikátzióit, és minden kímélet nélkül Romát ne -
vezi minden bomlás és romlás eredeti okának. 
A'pápa bosszuállásával fenyegetőzött.Azonban a' 



barát a1 nép embere volt, és buzgó keresztyén 
szavai ahoz nem hangzottak el a1 pusztába. T a -
gadhatatlan , hogy ellenségei is szaporodtak a' 
pártokra szakadt Florenzben. mert sokakat szi-
gorú dorgálása sértett, az élvezetszomjas i f jú-
ság gyűlölte öt, — mikor ez jött a1 tanácsba, a1 

nemes családok felbőszültek a' köznép és a' ba -
rát uralkodásán, és magának Sav. Jeromosnak 
tartós bizodalma a" franczia királyba, Kétes álla-
potba hozta Florenzet. A ' változó szerencse meg-
hiúsítani látszott politikai jövendöléseit, mig 
végre egy bekövetkező inség még a1 köznépet 
is elidegenítette tőle. 

Már az előtt bibornoksággai kínálta volt meg 
öt a' pápa, hogy ezen csábeszköz által lecsilla-
pítsa azon férfiút, kiről „Catalog. test. vérit, qui 
ante nostr. aetat. reclam. papae u emigy szól : 
„Indulgentias damnavit Papae, cardinalium, om-
niuinque spiritualium turpem, sceleratamque v i -
tám et officii neglectionem gravissime est accu-
sare solitus. Negavit quoque primatum Papae 
claves docuit ecclesiae tóti non uni Petro tradi-
tas. Ad haec Papam nec vitám nec doctrinam 
Christi retinere, quia plus suis indulgentiis et t ra-
ditiunculis, quam Christi merito tribuat. ideoque 
eum esse Antichristum etc. — A' mint a' pápa 
neki távolról a ' bíbornoki kalapot mutatta, Sa-
vonarola válaszában a' vértanúság veres kalap-
jáért esedezett. 

Azontúl Savonaroia több ker. fejedelmeknek 
ezeket irá : „EzenSándor nem pápa; pénzen v á -
sárolta méltóságát , bűnben, vétekben fetreng, 
hiányzik nála az igaz hit az Istenben. 

Hiába kívánta most a1 barát kiadatását. Ez csak 
folytatta predikálzióit. 's mondá, hogy a' ki igaz 
hitben él, nem tart e ' világ dolgaitól. Még predi-
kátziója közben meztelen kardok látszottak és a" 
kis gyülekezet lelkesen felkiálta : „ É l j e n 
K r i s z t u s a' k i r á l y u n k és fegyveresen 
kisérték a* szónokot zárdájába, mire ennek a' 
prédikálás újra végképen megtiltatott. Most a' 
pápa egyházi átokkal sujtá öt, és a' halotti ha-
rangok kongás a között a' domtemplomban olvas-
tatott fel a' tilalom (interdictum) Florenz városa 
ellen. Savonaroia mind a' mellett folytatta predi-
kátzióit és : „Csak Te — kiálta fel utolsó pre-
dikátziójában — Uram, Jézus Krisztus vagy pá-
pám és püspököm ! u A7 forrongás Florenzben 
mindig irtózatos!) lön, különösen mikor a' pápa 
a' városnak megkegyelmezett és e g y e d ü l S a -
v o n a r o i a idéztetett törvényszék elejbe. Elke-
seredettek seregei vették körül a" zárdát; ma-
gába a' templomba lángoló üszkökkel tőrének 
be : és akkor 1498 lép Savonaroia azon törvény-
szék eleibe, melly csak elleniből állott. Savona-
roia egyáltalában el nem állott a' kath. dogmától.*) 

' f) Épen azért tárgyaljuk öt meg azon ellenzék rovatá-
ban, melly a' kath. egyházban maradván sürgette a' re for -
matiót in capite et memhris. 

Azon eretnekségek közt azonban, mellyek 
szemére lobbantattak, azon állítás is találko-
zott, miszerint e g y e d ü l a1 h i t á l t a l i g a z u -
l u n k m e g I s t e n k e g y e l m é b ő l . Catal.test. 
vérit. etc. ezeket mondja róla e ' részben : „De 
articulo gratuitae justificationis per fidem in Chri-
stuin recte sensit, ut apparet ex ejus commenta-
riis in Psalm 51. Communionem sub ulraque spé-
cié defendit etc. 

VI Sándor pápa ösztönzésére a' legkegyetle-
nebben kínoztatván, fájdalmában ekkép kiálta fel: 
„Uram elég, vedd magadhoz az én lelkemet — 
A' rendkívüli törvényszék, melly vallatására k i -
nevezve lön, olly vallomásokat sajtol ki belőle a' 
kínpadon, hogy csak dicsvágyból játszotta l e -
gyen a' próféta szerepét, de ezeket még azonnal 
vissza is vette. — Még élete végső idejében nyi -
latkozik hitének és reményének teljessége a ' 3 1 . 
és 51. zsoltár magyarázatában. (Cf. Meditatio pia 
el erudita Hieronymi Savonarolae a papa exusti 
super Psalmos : Miserere mei, et : In te Domino 
speravi ed. Luther. Vittenb. 1523 in 4- to . ) — 
VI Sándor dühében íelkiálta : „Ezen embernek 
meg kell halnia, ha mindjárt maga keresztelő 
János volna is ö 

Savonaroia nyugodt lélekkel hallá ítéletét, és 
önmagának nyújtván az Úr vacsoráját — mint-
hogy azt neki kiszolgáltatni senkinek szabad nem 
vala — isteni örömmel lépett a' vesztő helyre. 
És így a1 pápának Ítélete szerint mint eretnek, a* 
„Signoria" törvényszék ítélete szerint mint meg-
nem nevezhető vétkek miatt felakasztatott és e lé-
gettetett maj. 23-kán 1498-ban, 

Egyenkénti reformkísérleteket látunk még 
V i t r a r i u s J á n o s ferenczbeli szerzetesben, a" 
ki korlátolt baráti szempontból ítéli meg az e g y -
ház romlását; de ez visszahúzta szavait 1498. 
C o n n e c t e A n d r á s , S a v o n a r o i a és V i t -
r a r i u s mind új törvények 's új rendszabások-
ból vártak segítséget. Mélyebben tekintett J a -
k a b , carthausi Erfur tban, a' ki a' babonás v é -
lemények és szokások panaszára kifakadt, és a' 
Sorbonne magistere L a i 11 i e r J á n o s , a' ki a' 
hierarchia zsarnokságában találta az egyház v e -
szélyeztetését, Cf. Gieselernél 2 , 4 p. 438. 
(d 'Argentré II. p. 308). Petrus non bábuit a Jesu 
potestatem supra alios apostolos, neque prima-
tum. Omneshierarchisantes aequalem potestatem 
acceperunt a Christo ita, quod Curati sunt ae -
quales in potestate, regimine et jurisdictione etc. 
Sokkal érdekesebb, a1 mi ennek saját tanításai 
között közölteték, mellyeket a 'népnek adott p r e -
dikátzióiban : „Vous devez garder les Comman-
dements de Dieu et des Apostres : et au regard 
de tous ses Eveques et autres Seigneurs d 'Eg -
lise, tout autant que de paille, ils ont destruit 
l'Eglise par leurs vaverferies. — Les Saints 
riches et pecunieux sont maintenant canonisé, 
et les pauvres delaissé. Par quoi je ne suis pas 



tenu de erőire tels estre Saints. La raison : si le 
Pape reeoit certaine somme de ducats, on monte 
sur vingt echaffaux á Romé pour le eanoniser 
ete. Les Prestre de l'Eglise Orientaíe ne pechent 
point en soiz mariant, et eroy, que ainsy ne f e -
riont nous en TEglise Occidentale, si nous nous 
marions. Kikel azonkívül a' böjt ellen, állításai-
ban Wiklefre is hivatkozik, 's a' szentek legen-
dáit nem becsüli többre, mint a' francziák chro-
nicáját. Ezekenkivül a' Sorbonne azt hányta sze -
mére, hogy az egyházi tanítók közt a' rangkü-
lönbsóget nem ismerte. „Simplex sacerdos po-
test ita bene consecrare Chrisma et sacros O r -
dines conferre sicut Papa. vei Episcopus: et om-
nes sacerdotes sünt aequalis potestatis, tani O r -
dinis, quam jurisdictionis. A ' párizsi püspök 
1486-ban kényszeríté öt ezen állításait vissza-
vonni, 's ugy feloldta. 

III. P r o t e s t á n s r e f o r i n . 
Valamint a' súlyos betegségből, ha csak gyö -

kerestül nem fog gyógyításához, — ha késsel 
nem metszi el orvosa a' matéria peccanst, sem-
miféle felszínes gyógyíttatásokkal vissza nem 
helyezendi az embert egészségi állapotába: ugy 
az egyházban is törzsökös tös reform kellett, hogy 
minden előbbi e' részbeni kísérletek meg ne hiú-
suljanak. Ez időben, hol a' pápai szék hatalma 
azon arányban sülyedt, minőben nyomása növe-
kedett, szükségképen támadtak férf iak, kik az 
egyháznak nemcsak külső rendjének helyreállí-
tásában, nem is csak a' papság közötti nagyobb 
figyelem és tisztaság életbeléptetésére töreked-
tek ; hanem az egyház s z e l l e m é b e n találták 
a' hibát, és azért egész lelkűkből oda törekvé-
nek, hogy a z e g y h á z s z e l l e in e u j u l j o n 
m e g . 

A ' legelső készületek Csehországban történ-
tek, hol az egyház a' görög egyház által állapi— 
tatván, mindig több szabadságot tartott meg al-
kotmányában. és csak nehezen engedett római 
újításoknak. A ' legelső ezek közöl S t i e k n a 
C o n r a d (ab Austria) vala, Teyni pap Prágá-
ban, hathatós predikátziói által sokakat megtérí-
tett ; de „Accusationes Mendicantium** cziinü 
munkájával és a1 papság közt uralgó erkölcstelen-
ség komoly dorgálásai által nem kevés ellensé-
get szerze magának ( f 1369). Több bajokkal 
küzdött M i l i c z J á n o s Kremsierböl Morvaor-
szágban , a' k i , hogy bátrabban hirdethesse az 
evangyéliomot, és Krisztus szegénységét követ-
hesse, archidiakonusi méltóságáról lemondván 
1362-ben jövedelmes papi jószágait odahagyta 
's egyházfivá lön, és mind Prágában, mind má-
sutt is a1 bűnbánat és hitről prédikálván, eleinte 
gunynyal fogadtatott ugyan , de Isten igéjének 
hathatós hirdetése által minden embereknek szi-
vét megnyerte. Öt évi pihenés után Rómába in-
dult, hol Péter templomában szándékozott prédi-
kálni. Ennek híre elkeserítette ellene a' baráto-

kat, és még mielőtt tarthatta predikálzióját, egy 
franciscanus klastromba bebörtönöztetett. De 
a1 pápa eljövetele után, ki akkor Avignonban 
volt, 1367-ben szabadon bocsáttatott. Most Cseh-
országban 1369 óta újra elöbbeni buzgóságával 
folytatta áldásteljes működését, mígnem ellenei 
predikátzióiból bizonyos mennyiségű eretnek t é -
teleket vontak ki, melly eket Rómába küldének. 
XI G e r g e l y pápa 1374-ben dühös levelet ír 
ez ügyben a1 prágai érsek 's a' tartomány 
egyéb püspökeihez. Milicz kihallgatlaték, elleneit 
Rómában hallgatásra bírta, de nem sokára v i s -
szatérte után meghalt Csehországban 1374. 

Az evang. igazság egy harmadik tanuja volt 
ez időben J a n o vv M á t y á s , doctor parisiensis, 
doctor theologiae és IV K á r o l y császár gyón-
tató atyja, a 'ki a1 szertartásos istentisztelet ellen 
erőteljesen kikelvén, eleven benső keresztyénies-
ség után tört, és az uralkodó papság és barátok 
világiasságát és képmutatását keményen meg-
büntette. A1 császárnak is elöadá az egyház r e -
formatiójának szükséges voltát, ki az iránt a' p á -
pához fordula. De az Janowot eretneknek bélye-
gezte , számkiüzte, — és Janow csendes m a -
gányban folytatá életét Prágában, mig 1394-ben 
meghalt. 

A' kolduló barátok által megujíttaték vala a' 
pápák hatalma Angolország felett. De már III 
E d u á r d (1353) alatt azt végzé a' parliament, 
hogy minden hírhozó a' pápa részéről az egyházi 
hivatalok ügyében bebörtönöztessék, megtiltja a' 
Rómába való felebb hivatkozásokat (1353) és a' 
hübérpénzt igazságtalanságnak nyilatkoztatja. 

B a c o R o g e r , franciscanus leginkább G r o s -
t h e a d R o b e r t ( f 1294) dr. mirabilis befolyása 
által neveltetvén a' XIH-ik században, — R i -
c h a r d , Armaghi érsek ( f 1360) a' romlott s ze r -
zetesség dühös ellene a' XlV-dik században több 
tekintetben szabadabb egyházi mozgalmaknak 
törtek utat Angolországban , midőn ugyanott a ' 
XlV-dik század közepe után olly férfiú lép fel, 
ki éles esze "s mély tudománya által általánosb, 
tartósb és üdvesebb ellenzéket támaszta a' pap-
uralom ellen, ez volt 

W i c I i f f e J á n o s , a' ki YViciill'ebenRichmond 
mellett Yorkshire grófságban született 1324-ben. 
Kitűnvén a' biblia melletti buzgósága által (dr. 
evangelicus), legelőször az oxfordi egyetem é r -
dekében, 1360 a' kolduló barátok ellen kelt ki. 
Még ifjú korában J o a e h i m d e F1 o r i s modo-
rában , a' ki a' franciscanus szakadás ügyében 
( f 1202) az egyház végveszélye feletti fájdal-
mában annak tel jes enyészetét és megújítását az 
apocalypsis képzeletei szerint 1260-ra tet te , írt 
az egyháznak utolsó idejéről. Szellemi fejlődésére 
nagy befolyással volt B r a d w a r d i n a T a m á s 
tanítása, a' ki előbb oxfordi tanár, azután can-
terburyi érsek ( f 1349) leginkább abban köz -
pontosítá bölcsészi állításait, miszerint az Isten 



minden történő dolgok szükséges oka , mellynek 
az ember csak árnyéka; egyébként nagyon el-
lenkezett Pelagius elveivel. Wicliffe ekképen mind 
a' scholasticában, mind a' jogok tudományában 
jártas tudós röpirataival védte a1 kormányt igye-
kezetében a1 franczia pápától szabadulhatni. 
1372-ben az oxfordi egyetemen a1 theol. taná-
rává és tudorává lön. 1374-ben részt vett azon 
követségben, melly az angol egyház azon sérel-
meinek megszüntetése vége t t , mellyek az egy -
házi hivatalok szabadabb és igazságosabb betöl-
tését illették, a' pápával Brüggeben értekezett. 
Ez úttal mindinkább alaposabban megismerked-
vén a' római udvar pénzvágyával és ravaszsá-
gával, visszatérte után szabadon nyilatkozott a' 
római „Antichrist" ellen. 

Azontúl mind élőszóval, mind Írásaiban nyil-
ván felszólalt az egyház elnyomatása ellen a1 pá -
pai szék által, kikelt az egyházi átkok önkényes 
volta, a' szerzetesség, a1 tisztító tüz, a' fülbe-
gyónás , a' bűnbocsánat, a' szentek és képek 
imádása ellen. 

Ellenei a ' barátok közöl 1376-ban felolvasá-
saiból és beszédeiből 19 eretnek állítást vontak 
ki, mellyekkel öt Romában bevádolták. XI Ger-
gely ezeket elátkozta ; de Wicliífenek a1 kormány 
és a' főnemesség, különösen L a n c a s t e r he r -
czeg, fogták pártját. És a' vizsgáló itélöszéknek 
megkelle elégedni avva l , hogy Wicliffe ezen ál-
lításait, még jobban, de szelídebben meghatározta. 
Azonban, midőn tanításaihoz most még ezeket is 
hozzáadá, hogy a' pápa hatalma csak a' császár-
tól ered, hogy hazaárulás a1 pápai itélöszéktöl 
meggátolni a' királyhoz való felebbvitelt, hogy 
a' papok égrekiáltó bűneik által minden világi 
hatalmat eljátszottak , hogy ugyan azt a' bűnös 
papságot a' tized és más alamizsnától meg kel-
lene fosztani, hogy az e g y h á z s e m m i t s e m 
t e h e t a' s z. i r á s e l l e n „ végre hogy Krisztus 
csak s z e l l e m i l e g van jelen az úrvacsorájá-
ban : akkor ezek és más ezekhez hasonló állítá-
sok el lőnek vetve a' londoni zsinaton 1382-ben 
és W i c l i f f e az egyetemből kirekesztetett. 0 
azonban személyes szabadságában az angol köz-
ségtől biztosíttatván L u t t e r w o r t h b a vonult 
v i s s za , hol 1382-ben elvégezte scholastico-
realistico- augustini rendszerét és kidolgozta 
reformátori állításait. 

Hogy nagyobb sikerrel működhessék a1 ker. 
néptanítás ügyében, kegyes emberek egyesüle-
tét alapítá, kik mint eretnekek L o l l h a r d o k -
nak neveztettek. Ezek egész Angolhont járták 
be, mindenütt az evangyéliomot prédikálván. Mi-
dőn egy részről a' néptanítást, más részről a' 
biblia terjesztését tartá az egyházi reformatio 
legbiztosabb emeltyűjének („Si essent centum 
papae, et omnes fratres essent versi in cardina-
les, non deberet concedi sententiae suae in ma-
téria íidei, nisi de quanto se fundaverint in scri-

ptura) — 1380-ban lefordítá a1 Vulgatát angol 
nyelvre. Meghalt Lutterworthban 1384-ben dec. 
31-kén. 

Halála után különösen az előkelőbbek közöl 
maradt, fel egy Wicliffe párt, a1 kiknek üldöztetése 
az uralkodó egyház részéről még meg nem szűnt 
Wicliffe halálával. — 1396 és 1408-ban London-
ban tartatott zsinatokon újra átkoztattak el W i -
cliffe tanításai és V. Henrik alatt sokan, különö-
sen L o r d J o h n O l d c a s t l e (von Cobham) a' 
vértanúság halálával mult ki. Még XXIII J á n o s 
pápa 1413-ban egy római zsinaton több iratait 
Wicliífenek, 1415-ben pedig a1 constanczi zsinat 
45 tételt ö tőle mint botrányosokat és eretneke-
ket átkozott e l ; sőt ezen zsinat parancsára W i -
cliífenek még csontjai is kiásattak és szétszórat-
tak, 1428-ban pedig el lőnek égetve. Mind e' 
mellett a1 reformatio ezen csírája ezennel el nem 
fojtatott, hanem minden üldözések daczára egész 
Luther idejéig mindinkább növekedett, különösen 
Chehországban fogékony keblekre találván. 

H u s z J á n o s *) 1373-ban jul. 6-kán H u -
s z i n e c z b e n Csehorsz. született. Kiképeztet-
vén a' prágai egyetemen 1396 u. o. magister, 
1398-ban pedig a' bölcsészet tanára, mint isko-
lai bölcsész, realista, 1402. óta Prágában a ' B e t -
lehem kápolnájában hitszónok, szigorú önmaga 
ellen, mások iránt nyájas, hü szolgája vala a' r ó -
mai egyháznak, mignem 1403. megismerkedvén 
Wikleff irataival és az azokban feltárt igazságo-
kat megészlelvén, nyilván kezdé dicsőíteni annak 
emlékezetét. 

Predikátziói 's röpiratai azóta legközelebb a' 
papság romlottsága és pápai szék visszaélései 
ellen valának irányozva : azonban a' papok egyen-
lőségét, a 'községek jogát, a? pápai szék szükség-
telen voltát és a 'szerzetes élet eltörlését i s é r in -
ték, az evangyéliomra hivatkozván. Az egyetem 
elátkozta Wikleffet, mig tanácsában túlsulylyal 
birtak a' német tanárok szavazatai. De nemzeti-
ségének engedvén, főkép Husz vívta ki, hogy 
1409-ben a' német tagok az egyetemi köztársa-
ságban jogaiktól megfosztattak, a ' mi által az 
egyetem elnéptelenítteték, rögcsehvé vált és Husz 
Németországban gyűlöletessé lön. 

A ' prágai érsektől bevádoItatván mint W i k -
liffita, Rómába idéztetik, hivatalából kitétetik 's 
elátkoztatik ( 1 4 1 0 ) ; és visszahúzni igért min-
dent, ha a' sz. írásból czáfoltatnék meg. A ' job-
ban értesítendő pápára hivatkozott, és minthogy 
a' népnek és Venczel királynak különös kegyé-
ben állott, az érseket kiengesztelésre szorítá 
1414-ben. Midőn XXIII J á n o s pápa 1412-ben 
a' Nápoly ellen küldendő kereszteshadra pénzért 
bűnbocsánatot árultatott, Husz kikelt ez ellen 

*) Innen kezdve ismeretesb levén a" tér, és magam nem 
levén kénytelen az okadatokat is összekeresni, Hase e g y -
háztörténetét fordítám. 



predieatzióiban és a' pápa bünbocsánat-bul-
lája, Husz barátja P r á g a i J e r o m o s (Hiero-
nyinus v. Faulfisch) dühe által a' pelengéren e lé-
getett 's ekképen a' nyilvános csend fel lön za -
varva. 

Husz a' római egyháztól az igaz egyház esz-
ményéhez emelkedett, mint a' szentek egységé-
hez, kik öröktől fogva üdvre rendeltettek és a' 
kiknek feje nem a' pápa, hanem csak egyedül 
Krisztus lehet. Azonban Husz az egyház minden 
kath. állításaihoz ragaszkodván és ezen előre e l -
rendeltek ezen községére vonván , a' mellytöl 
egyedül kezeltethetnének erélyesen a' sacramen-
tomok : egyháza következetesen ltülönczködök 
egyesületévé vált volna. Midőn most egy pápai 
bulla tartózkodása helyét átokkal sujtá (1413) , 
erőteljes predikálásával a' néphez fordult. Felebb 
hivatkozásánál fogva egy általános zsinatra, I s -
tenre 's Krisztusra, Zsigmond K o n s t a n c z b a 
hívta öt. Bátran ment oda igaz hitüsége bizodal-
mában, szükség esetében a' vértanúi halál r emé-
nyének örömével. Ittbebörtönözteték 1414-ben; 
híjába veté magát érette közbe a1 cseh 's lengyel 
nemesség ; a1 császár csak elpirult biztosító út le-
vele megszegése miatt. A1 zsinat csak visszahú-
zását kívánta 's elátkozta makacsságát, melly 
egyedül a1 sz. Írásnak akart engedni. Husz gyen-
gédés hősies búcsúleveleket irt hazájába és Krisz-
tust dicsőítvén, szilárd állhatatossággal 's azon 
hittel mult ki (1415. julius 6 -kán) a' máglyán, 
hogy Krisztus ügye nagyobb lelkek által, kik u tá-
na jövendnének, győzni fog. Ilieronymus szavát 
visszavette, de ismét neki bátorodván, biráit a' 
legfelsőbb bíró elejébe idézte és egy bölcsész 
(Poggius Florentinus in ep. ad Leonardum A r e -
tinum) értesítése szerint stoicus bátorsággal mult 
ki, május 30-kán 1416. hasonlókép elégettetvén. 
A ' hitbeni eretnekségek határozatlanul 's legin-
kább félreértésből álltak a' vádpontok között. Ha 
egy szabadelvű zsinat szabadelvű törekvéseket a1 

máglyával jutalmazott meg: bizonyosan a' scho-
lasticus iskolák viszálykodásai, a' németek gyü -
lölsége a 'szlávok ellen és a 'papság elkeseredett-
sége általános lealjasítása felett is elősegítette 
az t : de ez ügyben hierarchicus párt törekvése 
csak az vala, elleneit egy lelki rokonuk eléget-
tetésével megijeszteni, mig a1 szabadabbelvü 
párt öt föláldozá, hogy az eretnekség miatti bün-
társasági gyanúját magától elhárítsa. 

Ez iszonyú tett Constanczban fellázítá nagy 
részét a' cseh nemzetnek. Husz és Jeromos 
vértanuk gyanánt tiszteltettek és borzasztó v é r -
boszú kezdett végrehajtatni. Azon M i s a J a -
k a b t ó 1 behozott 's H ú s z t ó l helybenhagyott 
szokás, a1 népnek is osztogatni a' kelyhet, a' H u s -
s i t á k n á l szövetségökjelévé vált. Midőn Ven-
czel 1419-ikben meghalt, 's Csehország testvé-
r é r e Zsigmond császárra jutott, a' rendek nagyobb 
része nem akart hódolni a1 szavát szegte fejede-

lemnek, és kitört a 'polgári háború (1420) . Most 
a1 Husziták két pártra szakadtak. A ' s z e l í d e b b 
p á r t a ' c a l i x t i n u s o k ( u t r a q u i s t a e ) 4 .cz ikk-
ben: az Isten igéjének szabadhirdetését, az ú r -
vacsorát két szín alatt, visszatérését a' papságnak 
apostoli szegénységre és minden égre kiáltó bű-
nök büntetését, mint a' községek jogát igényel-
ték. A ' s z i g o r ú b b p á r t ellenben az u. n. t á -
b o r i t á k ; a' kik mint az üdvre előre elrendeltek 
az egyház mindazon állításait feltétlenül elvetet-
ték, mellyek nem betű szerint a' sz. Írásból v é -
tettek, Krisztus közellevő eljövetelét várták, és 
vak vezérök Z i s k a alatt irtóhadat viseltek min-
den szomszéd tartományok ellen. Z i s k a ha -
lála'után (1424) a' n a g y P r o k o p i u s állt leg-
elöl annak helyébe. Némelly seregek vezérök 
vesztét kipótolhatlannak kiáltván ki, Á r v á k -
nak nevezték magokat; ezeknek hadmeneteit a ' 
kis P r o k o p i u s vezérlette. Gyakran viszályban 
egymással mégis egyesültek ezek a' pártok k ö -
zös veszedelem idején ; és mindazon seregek, 
mellyeket a' császár, vagy a' pápai követek v e -
zérlének ellenök, megverettek, mert azok zsol-
dosok valának, keresztes katonák czímjével, fe l -
dühödött nép ellen. 

A ' győzök most a' b a s e l i zsinatra (1431 — 
1443) hivatnak. Hosszú vitatkozások után k ö -
vetkezőképen egyezkedtek a' calixtinusok (1433) 
czikkeik felett: Isten igéje rendesen hirdettessék 
az egyházi felsöség teljes hatalma alatt; a' zsi-
nat tekintete erejénél fogva két szín alatt engedi 
meg az úrvacsoráját ; az egyházi jószágok az 
egyházi atyák parancsa szerint a' papságtól k e -
zeltessenek, és halálos büntettek a' lehetőségig 
a' törvények értelmében a' hatóságoktól büntet-
tessenek meg. A ' táboriták és árvák, a' kik ezen 
egyezkedést megvetették, 1434. május 30-kán 
megverettek, és Csehország meghódolt a' c sá -
szárnak, az i g 1 a u i szerződés által 1436-ban, 
melly a' baseli zsinat egyezkedése alapján mind 
vallási, mind polgári szabadságért kezeskedett. 
De ezen egyezkedés a1 katholikusok részére, kik 
a' táboriták szétveretése után a' calixtinusokkal 
hasonló hatalmuakká lőnek,sok féleképen megsér-
tetett. Zsigmond halála után (1437) midőn a' 
nemzet választási jogát gyakorlá, még trónvi-
szályok is jöttek hozzá, a' polgári háború egyen-
kénti szünetekkel határozatlanul folytattaték,míg-
nem U l á s z l ó a1 K u t t e n b e r g i országgyűlé-
sen (1485) olly vallásbékét kötött, melly által 
mind a' kath. mind a' calixtinusok pártja egyfor -
mán biztosíttatnék birtokában. A ' hussitáknak e' 
hosszadalmas polgári zavarokban semmisem ma-
radt fen, mint a1 kehely külsősége 's nagyszerű 
visszaemlékezések. 

A ' katholikusoknak tett engedmények és az 
evangelicus szellem eltűnte miatt (1450) kedvet-
lenül, egy kisebb, különösen a' T á b o r i t á k 
maradványaiból álló és a' szenvedés kinai által 



elveiben tisztult párt elvált a' c a l i x t i n u s o k -
t ó l. A ' keleti határokra száműzetve kis egyházaik 
súlyos üldözések daczára mégis tovább terjed-
tek Cseh-, Morva- és Lengyelországban a' e s e h 
é s m o r v a t e s t v é r e k neve atatt. Legelső 
püspökeiket a" Waldensek püspökeitől szentelte-
ték fel, és a' Waldensek maradványait egyéb ke -
gyesekkel szinte keblükbe fogadták. Folytonosan 
elnyomva csak szegénységben maradtak, a1 bib-
liában mind a' mellett nagyon jártasok voltak és 
egyházi belszerkezetökre nézve mint békeszerető 
emberek k e z d ő k e t , h a l a d ó k a t és t ö k é -
l e t e s e k e t különböztettek meg. Elvetették a' 
szenteket és a1 kath. egyház fejeit. Az úrvacsorá-
ban Krisztus testének a' kenyérrel és borrali mys-
tieus egyesülését taníták. Nem állították épen 
azt, hogy ők teszik az egyedül-üdvezítö egyhá-
zat, csak annak tagjainak lenni mondták magokat, 
és az első századok szellemében megállapodott 
egyházi fegyelem által erkölcsileg szigorú benső 
és kegyes életet tartottak. 

A ' 15-dik század tudományának és kegyes-
ségének ellentétében az egyház ellen, egyes tu-
dós féríiak csaknem mindent érintettek, a' mi a' 
legközelebbi század harczaiban a'világot megindí-
tá. Azon gondolatban csaknem valamennyien 
központosulnak, hogy az egyház szellemének kell 
megujulnia és pedig megtisztulnia a1 sz. irás által. 

így G o c h J á n o s (Pupper) egy apácza-
klastrom perjele Mechelnben(f l445)azon állítás-
sal lépett fel, miszerint tévelygések mindig ve t -
ték körül a' ker. vallást; de épen a' tévelygések 
közben ki kell találni annak valódi szellemét. Ily— 
íyen tévelygéseknek tartá ö a1 Mózes törvényé-
nek megtartását különféle alakban , hitet jó 
tettek nélkül, a' megnyugvást a' jó tettekben 
az isteni kegyelem nélkül, végtére a' szent fo-
gadásokat mint az evagyélmi tökély feltételét. 

W e s s e I J á n o s (Gansfort) Gröningenböl, 
Cöln-, Löwen- , Párizs-, Heidelbergben, vég -
tére hazájában tanácsnok és tanító (Lux mundi, 
Mr. contradictionum f 1489) iskolai bölcsészi 
humanisticus miveltséggelmyslicus alapokon v a -
lami tisztán bensőnek tekinté a 'ker . vallást, melly 
csak Isten és szivünk között intéztethetik el. A ' 
miért is egyházi intézetek feletti nyilatkozatai 
többnyire korlátozó szelleműek. „A 1 sz. irás a' 
hit eleven for rása ; az egyház szerződésen ala-
pul ; az észbeli természet általános papsággal bir ; 
csak az igazhitű pápának kell adni hitelt; egye-
dül Isten bocsáthatja meg a' bűnöket; az egy -
házbóli kirekesztésnek csak külhatása v a n ; a1 

bocsánat csak egyházi büntetésekre vonatkozha-
t ik ; a' bűnbánat csak bensöleg végeztethetik el 
bűneink feletti szánalom, Krisztusnak igazsága 
és Istennek szabad kegyelme által; az igazi elég-
tétel az Istenben való é le t ; és a' tisztító tűz vég-
re az Isten utáni vágynak tisztító ere je ." 

Barátja W e s s e l J á n o s (Ruchrath), Erfurt i 
tanár és Vormsi hitszónok szigorú augustinusféle 
álláspontból kelt ki az egyház szokásai és szer -
tartásai ellen. Mert — úgymond — ha a' k ivá-
lasztottak öröktől fogva állanak az élet könyvé -
ben : akkor nevüket semmiféle egyházi átok on-
nan ki nem törülheti, — semmi bűnbocsánat bele 
nem igtathatja, — és semmiféle, csak emberi r en -
deletek és szertartások megtartása, mint a' mi-
nőkkel a' kath. egyház meg van terhelve, elő 
nem mozdíthatja. Mig az efféle állítások nem i rá -
nyoztattak a' néphez, addig kedvező körülmé-
nyek közt mint iskolai vélemények eltürettek. 
De Wessel a' domokosszerzetesektöl Mainzban 
bevádoltatott, öreg és beteg korában visszahu-
zásra kényteleníttetvén,!479-ben klastromba zá -
ratott, a1 honnan csak a' halál szabadítá ki öt 
1481-ben. *) 

Ha mind ezeket összefoglaljuk és elgondoljuk, 
miszerint már a-1 7-dik században voltak, kik az 
egyháznak fonák irányát észrevevén, a' sz. Írás-
ban kerestek menedéket az uralkodó egyház t é -
velygései ellen: szükségképen azon gondolatra 
kell jönnünk, hogy már a1 ker. egyház létesülésé-
vel mindjárt meg volt a1 protestáns pá r t ; vagy 
másképen azonnal, hogy kath egyházról volt szó, 
megvolt egy párt, melly a' s t a b i l i s m u s , —1 

meg volt egy más, melly a' h a l a d á s mellett ny i -
latkozott és harczolt. Látjuk mind ezekből elő-
ször azt, hogy a' reformatio egyáltalában semmi 
visszatérést az apostoli időszakra nem foglal ma -
gában, mint azok állítgatják, kik azt gondolják, 
hogy a1 reformátoroknak egyéb tenni valójoknem 
volt, mint elmozdítván mind azt, mi az egyházat 
katholikává tette, az apostoli egyszerűséghez 
visszatérni. Látjuk más részről, mikép a1 re for -
matio nem e g y ember agyában szülemlett meg; 
hanem, hogy az az összes emberiségnek haladása 
magasabb fokra. Mert ha a' történet nem egyéb, 
mint a' szellem fejlődése az időben, és Istenezen 
fejlődésnek indítója: akkor a' reformatio is Isten 
olly müvének lesz mondható, mellyre meg levén 
téve a1 szükséges előkészületek, a' reformátorok 
elevenen áthatva hivatásuk szellemétől, azt mint 
Isten hü eszközei ennek kezében, — az arra ren-
delt időben mind századukat, mind saját rendelte-
tésüket megértvén — a ' legnagyobb buzgósággal 
és a' legönzéstelenebb lelkesedéssel végre h a j -
tanák. P e c z G y ú l a. 

Hitvallási oktatás. 
Senki sem kételkedik azon, hogy a' keresztyén 

vallás dicső alapítójától ugy van adva, mint ast 
emberiség vallása, ugy is van szerkesztve, hogy 
ne legyen égalj a' föld színén, melly alatt ez ne 
virulhasson, 's ne legyen nép, melly ennek birto^ 

*) Eddig Has*. 



kában boldog- ne lehessen: de ebből nem követ-
kezik mintha Jézus egy vallásos felekezet szük 
körébe akarta volna összehajtani a' gondolkodó 
világot ; vagy mintha akarta volna, hogy taná-
nak felfogásában semmi eltérések, igazságaira, 
elveire nézve semmi kételyek 's vetélkedések 
ne támadjanak, — sőt inkább maga mondá: ,,n e m 
h o z t a m b é k e s s é g e t e' f ö l d r e ; " maga (?) 
mondja: „ p r ó b á l j a t o k m e g m i n d e n t , a' 
m i j ó a z t t a r t s á t o k me g " e' parancs nélkül, 
legszebb ékességétől volna fosztva Jézus tana, a1 

józan ész bírálatától, mit ö felette igen becsült. 
Hogy e1 tan körül ma is vannak számtalan el té-
rések, hogy a' széles nevű keresztyén egyház-
ban létezik elvkülönbség, azt azon sürgető kö-
rülmény is bizonyítja, hogy a' polémia theolo-
gia szorgalmasb tanítása evangyelmi egyházunk-
ban naponként nélkülözhetlenebbé válik. A ' szo-
rosabb értelemben vett theologiai téren ugyan a' 
vita sohase nyugott egészen e l , legközelebb 
B a u r , és N i t z s c h tanárok elég hírrel folytat-
ták ezt M ö h l e r ellen. Mi ez alkalommal inkább 
az egyház halárát akarjuk szemügyre venni, és 
azon szükségre emlékeztetni, mikép egyházi 
egész felekezeteknek, valamint egyéneknek is 
bizonyos hitvallási öntudatra kell törekedni: mert 
önhitök biztosb alapjairól csak ugy szerezhetnek 
határozott ismeretet, 's csak ugy állhatnak ellent 
sükeresen az ostromló megtámadásoknak. Hogy 
korunkban, evangyélmi egyházunk ellen illyféle 
ostromok nem hiányzanak, az világszerte tudva 
van : magokban a' protestantismus őrhelyeiben 
bújkál a' kath. proselitismus, majd nyilván, majd 
titkon, de mindig kigyói okossággal. Legszaba-
dabban kalmárkodik ez Bajorországban, hol az 
evangyélmi egyház, megszentelt ősi nevét sem 
viselheti. Azért mondatott ki itt, már régebben 
a' hitvallási oktatásnak szükségessége; a' fő 
egyh. tanács még 1835-ben bocsájtott ki egy pa-
rancsot, mellyben közhírré teszi, hogy mivel 
áttérési eseteknél tapasztaltatik, miként az illető 
egyének sem annak a' vallásnak, mellyröl á t tér -
nek, elveit, hittanait, sem azéit, mellyre áttérnek 
nem értik, felelősekké tétetnek azért a' lelkészek, 
hogy a' két vallás (t. i. r. kath. és evang.) közti 
alap- és különbségi tanok minden lehető alka-
lommal tanítassanak. Hogy illynemü intézkedést 
mind egyházi társulatunk önállása, mind a' ma-
gunk érdekei mellett való őrködés mindenütt, 
ugy magyar protestáns egyházunkban is, sürge t -
ve igényel, az kétséget nem szenved. Eddigelé 
kevés ismerettel dicsekedhettünk a1 különböző 
egyházak hitvallásaikra nézve: oka az, — mert 
nemes félelemmel tartózkodtak lelkészeink a' 
háborgató polémiától, mint a1 melly kellő ova-
tosság nélkül, könnyen ellenségeskedéssé fajul-
hat. E ' tény méltányos vala a' maga idejében: de 
mindennek múlik kora. Hol két hitvallásuak te l -
es nyugalomban 's kölcsönös türelemben élnek, 

ott nagy polgári bűn lenne, polémiái oktatásokkal 
fanatisálni a' népet. Ám de ez korunkban fejér 
holló! most alkalmasint hadi lábon áll a' dolog 
mindenütt, — terjeszkedik minden egyházi fe le-
kezet : azért most fegyvernyugvást kiáltani nagy 
hiba volna, midőn mindenfelé meglehetős a' tüz, 
's midőn mindenik egyház tisztába akar jöni hit-
elveivel : most csak osztogassuk a' lélek f egy-
verét mi is hitsorsosink között, hogy legyen 
élte útjára kinekkinek , tegze , mellyröl a' 
csáb 's gyanúsítgatás nyilai magára az i rány-
zóra pattanjanak vissza. Ez okból látom én 
szükségesnek evangyélmi egyházunkban a' hi t-
vallási oktatást; ez okból szükséges meghatá-
rozni, hol ? mikor ? ' s kikkel kell közleni ezt? 
minthogy amúgy szemszöktiben bánni vele nem 
lehet, mert polémiával van és jő érintkezésbe. — 
A1 tudományos élet térén a' közelebbi időkben 
sok történt erre nézve: sok új munkák jelentek 
meg, sok régiek feleleveníttettek : de mindenikben 
sok a' hiány. V a 1 c h , L a n g e in a c h , S c h u -
l e r , S p é n e r , R a m b a c h , S c h m i d , M ü 1-
1 e r , H o f f m a n n, W i e n e r *) sok érdemet sze-
reztek e' téren magoknak, de mint minden efféle 
irott munkákban, ugy az övéikben is hiányzik a1 

hatályos erő, a' sükeres népszerűség, ezek sok-
szor vagy igen közönségesek, vagy felette t e r -
jedelmesek, a' legkedvezőbb körülmények közi 
is gyéren olvassa a1 nép, vagy ha néha olvassa 
is, hatálya csekély azon szükségekhez képest, 
mellyek a' hitvallási oktatást sürgetöleg igény-
lik. E ' szempontból válik nélkülözhetlenné itt az 
é l ö s z ő v a l i t a n í t á s , melly a' nép legnagyobb 
részét legélénkebben szokta meghatni, mellyel 
a1 serdülő gyermekek természete, a' keresztyén 
községek lénye, 's a1 vallásos oktatás nyilvános 
jelleme leginkább megkívánnak, és melly a' k ö -
zönséges ember egyéni 's bizonyos viszonyt 
szükségeit is legjobban kielégíti. Ehez járul még, 
hogy az olvasás általi vallási ismeret 's tudo-
mány csali magány dolog, egyének tetszésétől 
függ, valamint alkalomtól is , melly az olvasásra 
anyagot szolgáltat, és így történettől i s : illy é r -
dekes tárgy körül pedig semmi történetesnek 
nem kell lenni, — hanem nyilvános kötelessége 
az evangyélmi egyháznak, hogy minden tagjá-
nak elegendő nyilvános alkalmat szolgáltasson, 
a1 hitvallási különbségekkeli alapos ismerke-
désre. 

De hogy lehetne e1 czélt, legkönnyebben e l -
érni ? Ez a' kérdés: czélosabb volna-e iskolai 
körben erre vezetni a' növendékeket, vagy á t -
vinni az egyházi szónoklat térére ? Véleményem 
szerint az első állhat meg, ugy hogy a' növen-
dékséget kell, vallásos oktatásuk alkalmával a1 

lényegesb hitvallási különbségekkel megismer-
kedtetni, hadd tudják, saját vallásuk elvei mellett, 

* Különösen ez utóbbi ismeretes Comparative-Darstel-
lung 'stb. czimii munkájában. 



azon főbb eltéréseket is, mellyek időszakonként 
súrlódásokat okoztak az egyházban. — így fog-
ják magokéikat méltányosabban becsülni : min-
denek felett szükség a' növendekséggel tudatni 
azokat az elvkülönbségeket, mellyek a1 legna-
gyobb egyházi mozgalmat, a' reformatiót okoz-
ták. Az iljuság hitvallási oktatásába iskolai kö r -
ben, mélyebben ereszkedni rosz hatású lenne, 's 
a' türelmetlenség mérgesen tenyeszö növényét 
idézhetné elő. Az évangyéliom azon gyöngéde-
den tápláló tejével, melly a' növendék szívét il-
leti, nem fér össze a' polémia keserűsége. Min-
dennek előtte egy biztos positiv alapot kell vetni 
az ifjú szívében; elő kell adni Isten igéje szerint, 
az evangyéliomi tan főbb tételei t . azokat az i f -
júság szívébe kell csöpögtetni, 's benne mintegy 
élővé tenni. Illy alapra lehet azután biztosan l e -
rakni a' hitvallási oktatás többfelé ágadzó t a -
nait, mellyek kalmárkodást nem fognak űzni, — 
a' felületes, 's össze-vissza szórt ismeretek miatt 
— az emlékező tehetséggel. 

Nézzük tovább, minek kell tovább történni. 
Csak a' fölnevelkedettekre szorítsuk-e tehát a' 
polémiát ? 's ezt is egyházi szónoklatban-e ? Ezt 
ismét nem kell tenni : ez által az egyházi beszéd 
felettébb tanítóvá válnék, tartalma pedig igen 
negatív lenne, pedig ennek feladata az, hogy 
az evangyélmi hitet és életet positiv plántálja, és 
ezt mellőzni nem szabad. A ' polémia egyházi 
szónoklatban, minden egyházi jellemet háttérbe 
szorítana, maga vinné a1 főszerepet, mint ez, az 
iskolások időszakában mégis történt : ezzel igen 
gyűlöletes, keserű hang 's Írásmód csúszhatnék be 
az egyházi szónoklatba. Mi szilárdan a' mellett 
maradunk itt is, hogy minden a' szeretet ösvé-
nyén történjék. Adjuk meg az igazságnak a ' t i sz -
teletet, becsüljük önhitvallásunkat meggyőződés-
ből, tartsuk azt, ha ugy esik jól, másokéi fe -
lett jobbnak, megnyugtatóbbnak, de ez elismerés 
alanyi, benmaradó legyen inkább mint másokat 
kárhoztassunk, — tiszteljük ellenfelünkben, e lv-
harczosunkban is, ha — mi evangyélmit 's k e -
resztyénit találunk. És az a' reformatiónak csak 
dicsőségére szolgálhat, hogy a1 r. katholica e g y -
ház magát ennek példája után sok részben refor-
málta; hogy különösen azon tartományokban, 
hol a' r. katholicismus és protestantismus egy-
más mellett díszlenek, ez utolsó amaz elsőnek 
jótevő nemtöje, forrásba hozó eszköze volt, ha-
tálya, tanja, liturgiái gyakorlatai 's szabadsága 
által, azt a' gyakorlati isteni tiszteletben is in-
kább lélekhez és igazsághoz segítette. 

Kimélö hangon kell tehát a' hitvallási oktatás-
nak történni: de m i k o r ? és k i n e k ? e" kérdés 
még megfejtetlen. Mi ugy véljük, hogy a1 nö-
vendék ifjúságnak, — 's mindjárt az iskolábóli 
kilépés után, — hol a' fölebb említett evangyé-
liomi alapnak, *s a' lényegesb hitvallási különb-
ségek előadásának , meg kellett már azt előzni. 

Ekkor az ifjúság ép az elválasztó évekbe lépi, 
gyakorlati életet kezd, — itt kell a 'vallásos élet-
nek legerösb alapját megvetni , hol az ifjú első 
önállása ellen legtöbb csábok 's kisértetek tola-
kodnak. Az úrvacsorájával először élni k í v á n ó 
g y e r m e k e k o k t a t á s a n y u j t j a i t t a' l eg-
első kedvező alkalmat, hogy evangyéliomi va l -
lásunk igazságait 's annak ellentételeit kimerí-
töleg taníthassuk, — folytatásává lesznek azután 
ezen alkalomnak a' v a s á r n a p i c a t e c h i s a -
t i o k , mellyeknek a' polémia nemcsak érdeket 
fog szerezni, hanem azoknak mulhatlan ténye-
zője. Értekezzünk erről mind kettőről röviden. 

Az ú r v a c s o r á j á v a l e l ő s z ö r é l n i k í -
v á n ó k oktatásának az a' czél ja , hogy a' s e r -
dülő nemzedéket előkészítsük azon fontos lépés-
hez, mellyel ö a' keresztyén gyülekezetben ön-
állási jogát nyilvánítani akarja : itt tehát nemcsak 
az erkölcsi képezést kell tekintetbe venni, hanem 
az egyház , mint társaság által megszabott hit-
vallásban is kellő jártasságot kell a' növendék-
nek szerezni. Az erkölcsi nevelést, minden ifjabb 
kori tanulmányok, szívben megfogamzott e r -
kölcsi elvek elősegítik, a' confirmationalis okta-
táskor ezeket csak oda kell kifejteni 's terjedel-
mesítni, hogy ez bevégzése legyen azon erköl-
csi nevelésnek, melly egy magát nyilvánosan 
keresztyénnek valló polgárt illet. A ' hitvallási 
oktatásra, e' végre meghatározott h i t v a l l á s -
t a n kell, mellyböl a' növendék mind saját hitel-
veiről, mind más vallási felekezetek alapf anjairól 
felvilágosító oktatást nyerjen. Azon egyetlen ok, 
hogy a' confirmationalis oktatás, rendszeres, b e -
végzése az erkölcsi egyén vallásos nevelésének, 
— elég indokul lehet a' lelkismeretes vallásta-
nító előtt, hogy isteni tisztében híven 's komoly 
megfontolással eljárjon, — minőt e' nagy feladat 
igényel. Ezer akadályok állhatnak itt útjában a' 
legjobb szándéknak is. Az iskolai elhanyagolt n e -
velés, a' házi elkényeztetés, a' rosz példák, aka-
dályokat akadályokra halmoznak, de mi lehet 
a' hit és szeretet előtt lehetetlen? Ha az oktató 
egy jól kigondolt tanítási tervet tűz maga eleibe, 
's e ' szerint tanít, ha türelemmel's lelkiösmeret-
tel lát hivatásához, ha ott, hol hiányokat lát, 
's a' növendékek fogalmi gyöngéiket felfedezi, 
— szeretettel mulat, 's tovább nem megy, mig 
világosságot nem szerez ; ha kedves szenve-
délylyel tanít, a' mondottakat gyakorta ismétli; ha 
minden alkalommal visszatér a' vallás főbb igaz-
ságaira, ha a' nagy munkát kitüri , el nem fárad, 
csüggedetlenül hatni kíván, bizalmasan reményi, 
mindenre szükséges időt fordít , ott a' gyermeki 
kedély nem maradhat vallás és szelíd érzés né l -
kül : ehez csak szülei gondos felügyelés kell, 
hogy a' növendékek szorgalmasan látogassák a' 
tanítási órakat , és az egész életre nézve meg 
van vetve a' keresztyéni életnek rendíthetlen 
alapja, 's egy vallásosan nevelt ifjú nemzedék 



haJája és tisztelete kiséri sírjába a1 hü lelkipász-
tort. — Lásd bővebben N i e m a y e r s I I a n d b . 
f ü r c h r i s 1 1 . R e l i g i o n s l e h r e r . 2. T h e i 1. 

105. 
A ' mi illeti a' v a s á r n a p i c a t e c h i s a t i ó -

k a t : ámbár a' confirinalionalis oktatással be van 
végezve a" keresztyén polgár vallásos nevelése, 
de minthogy ö tökéletesedés pályáján áll , 's 
élete egész a1 sírig tanulás, — a' lelkész ez á l -
tal vallásosan hathat felserdült gyülekezetére. 
De minthogy ez nálunk eddig rendezetlen's meg-
alapított alak nélküli tanításmodor, — nehezen 
találhatja e1 téren fel magát a' vallástanító. — Jó 
lesz itt egy pár érdekes szót emelni. Azt mondja 
Thierbaeh : „ezen nyilvános vallástanitáson csak 
azok jelennek meg, kiket a' szülei tekintet, vagy 
más érdek oda v e z e t , mások gyéren látogatják 
e z t : o k á t k ö n n y ű e l t a l á l n i . A1 t a n í t á s 
a l a k j a é s t a r t a l m a n e m f e l e l m e g a' 
v á r a k o z á s n a k . F o r d í t a n á n a k c s a k l e l -
k é s z e i n k t ö b b f i g y e l m e t h i v a t a l u k 
e ' f o n t o s o l d a l á r a , é b r e s z t e n é n e k 
i r á n t a t ö b b é r d e k e t , e g é s z m á s r é s z -
v é t t e l v i s e l t e t n é k e z i r á n t a' n é p ." Az 
említett tudósnak igaza van. Lelkészeink elbíz-
ván magukat, hogy értik a' vallást, többnyire 
rögtönözve, készület nélkül akarnak tanítani, — 
pedig melly tárgyat tanítás tárgyául viszünk a' 
nép eleibe, érdeket is kell annak szerezni, ez pe -
dig eddigi alaktalan 's rendszer nélküli catechi-
satióinkban nincsen meg. 

Következik, hogy a' hitvallasi oktatásra v o -
natkozó, mindkét alkalmi tanításoknak t á r -
g y a i t 's a l a k j á t jeleljük k i : ugy pedig, hogy 
mivel itt szoros rendszerhez csatlakozni nem czé-
los, tárgy és alak egymást áthassák. — Az ú r -
vacsorájával először élni kívánó növendékek ok-
tatásának, valamint az ünnepi catechisatióknak 
tárgya a1 h i t t a n és e r k ö 1 e s t a n igazságai. 
Ezeknek előadásában mindig a1 p o s i t i v k e -
r e s z t y é n j e l l e m e t k e l l m e g t a r t a n i , 
mert a' keresztyén hit 's az ezzel viszonyban 
álló tiszta erkölcsiség nem emberi bölcseségen, 
hanem Istennek erején nyugszik : „ m i n e m 
v e t t ü k a v i l á g n a k l e l k é t , h a n e m I s -
t e n n e k 1 e l k é t . " 1 Kor. 2. 5. 12. Ez elvnek 
azonban többfélekép kell nyilvánulnia. Először 
az ál tal , hogy mi a? szent irást, mint Istennek 
beszédét hirdetjük, és benne semmi tant meg nem 
vetünk, mert okosságunknak felette van. Másod-
szor az ál tal , hogy mi bibliai hitünk tartalmát 
nem ugy adjuk elő, mint csupa tant, hanem ugy, 
mint boldogságunkra alapított üdvintézetet, mint 
isteni kijelentést. 

A ' mi az egyes hitigazságokat illeti, első tárgy 
itt, miről tanítani kell, az I s t e n r ö l i t a n , ennek 
előadásában minden mesterkélt 's túlfeszített hit-
tani, vagy bölcsészeti nézelődést el kell távoz-

tatnunk, nem különben illyféle kérdések muto-
gatását: „ lehet -e nekünk Istenről kimerítő fogal-
munk ? vájjon Isten a' világtól elkülönzött, a1 

világon kivüli ok-e vagy azzal e g y ? " Ezek 's 
több illy tárgyak a' népszerű hitvallási oktatás 
körét meghaladják. Itt csak ezen dönthetlen bib-
liai igazság mellett kell maradni: „ E g y a z I s -
t e n , ennek léte, munkássága nincs időhöz, sem 
térhez kötve, mindent a' mit teremtett, igazgat 
is." Istennek lételét e' téren mutogatni nem szük-
séges, mint minden kétségen felülit kell ezt taní-
tani, legfölebb a' természeti 's erkölcsi e rő s sé -
geket kell megemlíteni, ezeket is azon czélból, 
hogy az ö irántai bizodalmat erősítsék. Istennek 
tökélyeiről renddel 's következetesen kell taní-
tani, hogy ezek a' gyermeki kedély szent örök-
ségeivé váljanak. Mindenütt jelenvalóságából, 
bölcseségéből és jóságából kell lehúzni az i s -
t e n i g o n d v i s e l é s t , ennek világosítására, ' s 
az okkörüli kételyek eloszlatására a1 bibliai t ö r -
téneteket legczélosb felhasználni. Az Istenről 
szóló tan előadásában polémiának helye nincs, 
mert ez csökkentené az ö felé emelkedő növen-
dék kedélyének bizodalmát. Következnek ezután 
Istennek munkái, ezek között leginkább az em-
ber vonja magára a' vallástanító figyelmét: de 
ennek is fényoldala tüstént elhomályosodik az 
eset által. A' bűn hatalma is böv anyagot nyújt 
a' tanításra; ennek eredetét nem az emberi sza -
badságban, sem nem az emberi tökéletlenségben 
kell keresni, hanem ugy kell kimagyarázni, a 'mint 
a' sz. irás tanítja 1 Mos. 3 : 1 — 's több verseiben. 
Az esetröli tanból foly a' megváltásról szóló hit-
ágazat: itt helyettes elégtételről kell tanítani, 
Jézusról mint az emberré lett Isten-fiuról,ki örök-
től fogva volt elválasztva a' váltság nagy munká-
jára, 's ez által arra, hogy ö legyen a' keresz-
tyénség magva. 1 Pét. 1 : 18. 2 ; 24. — Ezután 
következik, hogy Jézus, mint concret megjele-
nése az emberré lett Istenfiunak, elhagyta a' föl-
det, 's egy más vezér lön szükségessé, ki az e l -
kezdett nagy munkát bevégezze. Ezen vezér a' 
megígértetett segítő lélek személyében meg is 
jelent, 's bevégezte a' nagy vállalatot. így kell 
tanítani hitvallási szempontból, a' históriai a t y á -
ról, fiúról és szent lélekről: inert ha a' Jézus m e g -
jelenését tagadni nem lehet, nem lehet a' sz. lel-
ket sem, — és ha ez utolsónak munkáját szi-
vében hordja a' tanító, akkor taníthat tiszta szán-
dékkal Atyát, Fiút és Sz. lelket. — Itt már nem 
lehet elhallgatni az egy Istenhivök véleményét 
— 's így kikerülni a' polémiát, — de elég itt a ' 
sz. irás bírói tekintélyére hivatkozva megemlí-
teni azon kétségtelen sz. Írásbeli helyeket, mely-
lyeken épül a' s z e n t h á r o m s á g tana. — A ' 
sz. lélekröli hitágazattal szoros viszonyban áll 
az embernek újjászületése, ennek lépcsői olly b i -
zonyosok, mint maga a" dolog. Első lépcső a' 
bűntudat, második bűnbánat, harmadik a1 hit. n e -
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gyedik a' inegszenteltetés. Itt azok ellenében, kik 
ezen felosztástroszalják, bekell bizonyítani,hogy 
ennek lélektani alapja van ; különösen az ifjakat 
az imádkozó phariseüsnak és vámszedgnek pél-
dájával kell meggyőzni, kiemelni ebből, mikép I s -
ten előtt semmi más érdemünk nem lehet olly nagy, 
mint a' hit: vigyázni kell azonban nehogy a' j ó -
cselekedeteket kellő beesőktől megfosszuk, meg 
kell magyarázni, hogy ezeknek a' végetlen isteni 
kegyelemmeli viszony irányában van kevés é r -
demök. A1 keresztségről 's úrvacsorájáróli tan 
minden érdemét, az Istenfiáról 's szentlélekről 
szólló hitágazatoktól kölcsönzi. Mit Istenfia r en -
delt, az több a1 külső munkánál, ha szinte annak 
hatását az ész világosan ki nem tudná is magya-
rázni. A' Krisztus úrvacsorájábani jelen létéről a' 
hivő lélek vitát nem indít, 's nem vizsgálódik 's 
vetélkedik azon, test-e vagy szellem szerint van 
abban jelen ? csak ott keresnek ebben anyagot a' 
ezivódásra, hol a' szelíd buzgalom és szeretet hi-
ányzik. A ' vallásos külsőségekre nézve határo-
zottan kell tanítani, hogy a' benső hitben fekszik 
minden vallási dolognak értelme, és a' szeretetben 
az istenieknek valódi esmérete. — Befejezi a' 
keresztyén hittant az utolsó dolgokróli tudomány, 
különösen a' halhatatlanság nagy igazsága. Ezen 
igazságról a' benső lélek szerinti meggyőződés-
nek minden erejével kell tanítani, mert személyes 
létünk sírontúli fenmaradása nélkül minden e r -
kölcsiség hijábanvaló. 1 Kor. 15 : 16. A1 halha-
tatlanság vakmerő tagadói ellen a' józanész, és 
az evangyéliom minden fegyvereit villogtatni 
ke l l ; lehetetlen, hogy ezek, ha a' természetből 
vett erősségeket mellőznénk is, az I s t e n a' leg-
tökélyesb valóság léteiéből folyó, valamint a' 
szivünk alatt dobogó e r k ö l c s i e r ő s s é g e k 
hallatára el ne némúljanak. 

A ' keresztyén erkölcs-tan tulajdonképen csak 
a' keresztyén hittannak kifolyása, 's leginkább 
az Istenről, az ö szeretetéről, parancsolatjairól, 
' s az emberekkeli czéljáról szóló tannal van ösz-
szefüggésben; a' honnan ez a' hittantól elválhat-
lan, mert azon egy életnek cselekedeti részét a l -
kotja, melly vagyon Istenben a' Jézus által. A ' 
legtisztább erkölcsiség nem más, minta ' mi gon-
dolkodás- és cselekvés-módunknak az Istennel 
's az isteni dolgokkal való legbensőbb összeköt-
tetése ; mert mikép a' keresztyén hit az isteni 
kegyelemnek és szeretetnek tudata által, az em-
bernek és Istennek egyesülését eszközli: ugy 
eszközli a' keresztyén erénytan az Istennek te t -
sző élet által az Istenneli egységet, 's így fölté-
telez minden egyes kötelességet. Az Isten iránti 
kötelességek az ö benne vetett igaz hitnek gyü-
mölcsei, embertársaink irántiak pedig a1 Jézusba 
helyhetett hitéi, ki magát mindnyájunkért felál-
dozta, és a1 felebaráti szeretetet, mintegy ennek 
visszapótlásául kívánja. A1 magunkiránti köte-
lességeket a' szentlélekbe vetett hit szüli, ki ben-

nünk munkás, és feléleszti szivünkben az öröklét 
iránti reményt. 

Az újabb erkölcstani rendszer eltérvén a" k e -
resztyén morál szellemétől 's eredetiségétől, 
irányt nem adhat a'vallásos oktatásban, itt is k e -
resztyéni jellemünek kell lenni mindennek, mert 
ez minden igazságnak legerösb alapja. Tiszta r a -
tionalis morállal ép ott vagyunk, hol a' rationalis 
vallással; ha a' moralnak nem a' keresztyén hit 
alapja, nem más az, mint világi erkölcs, szabály-
zóit illedelem. — A ' mi a' növendékek erkölcsi 
oktatásának tárgyait illeti, nem szükség itt azon 
terjedelmes rendszerhez ragaszkodni, mellyen a' 
tudós erkölcstant szokták írni; mert ez csak ösz-
szezavarná a' gyöngeelinéket 's a1 szívre javi tó-
lag keveset hatna. A ' morállal is, mint egyébbel, 
közvetlen az ifjú életére kell hatni. Vannak bi-
zonyos alaperények, mellyekböl a' többiek mint 
kútfőből erednek, vallásos oktatásnál ezekre kell 
főleg figyelmünket fordítani. Legelső ezek között 
a' s z e r e t e t , melly Jézusnak legfőbb parancsa, 
's az egész törvény betöltése; (Mát. 2 2 : 37—39. 
Ján. 1 3 : 3 5 ) ezt nemcsak tanítani kell, de tenyész-
tetni is az ifjú kebelben,hogy a' növendék szeretet-
teljesen növekedjék Krisztus vallásában. A ' sze re -
tetböl támad I s t e n n e k l é l e k b e n é s i g a z -
s á g b a n i imá d á s a ; valóban ki szivének te l -
jességéből tud imádkozni, 's a' belső embert a ' 
külsőből ki tudja emelni, hogy Istennel 's az i s -
teniekkel legbensőbb közösségbe jöjjön, az e r -
kölcsi életében egy szilárd pontra talált, mellytől 
öt könnyen semmi el nem mozdíthatja. Mint az 
egész vallásos és erkölcsi életnek támaszpont-
ját, az ifjú szivébe kell csöpegtetni J é z u s n a k 
a z e m b e r i t ö k é l y i d e á l j á n a k u t á n z á -
s á t : ugyanis az egyházi növendék eleibe más 
példányt nem állíthatunk, mint Jézust, kiben sem-
mi bűn nem lakozék; minden erkölcsi elv, melly 
az ö életéből vétetik, felülmúlja a' legbölcsebb 
ember által kigondoltat, ' s legtöbb meggyőző e r ő -
vel bir. 

Az eddig elmondottakból kétségbe vonhatla-
nul kiviláglik a' hitvallásbani oktatás szükséges 
volta; látni lehet ezekből, mellyek legyenek e n -
nek tárgyai, 's millyen legyen a' tanítási alak, 
vagy rendszer mi ehez legjobban illik. Ez utób-
bira nézve felvilágosításul még azt mondjuk, hogy 
a' növendékek hitvallási oktatásának rendszere 
tehát sem tisztán s o c r a t e s i vagy kérdezödő 
modor, sem tisztán h a l l g a t ó , mellynél a' tanít-
ványok folyvást csak hallgatnak, 's a' tanító 
magyaráz: hanem N i e m a y e r szerint, czélszerü 
összeolvasztása ez a' kettőnek. A ' népszerű va l -
lástanító az előtte álló tárgyra nézve, vagy az 
előre elgondolt igazságból, vagy jól értelmezett 
bibliai mondatból, vagy kézikönyvének tételeiből 
indúl ki, és csak azután szövi át kérdésekkel ma -
gyarázatát, midőn gondolja, hogy tárgyát a' n ö -
vendékek már bizonyosan felfogták. Ez által e l -



hárítjuk azon természetellenies modort, hogy ké r -
dezzünk bár erőltetve is, mielőtt, a' növendék a' 
tárgyat ismerné ; megmentjük egyszersmind ma-
gunkat is az annyira fárasztó folytonos magya-
zattól, — de különösen azt fogjuk megnyerni, mi 
vallástanításban eldöntő erővel bir, t. i. nyer az 
b e n s ö s é g é b e n 's győző e r e j é b e n . — 
Álljon itt két példa felvilágosítás végett: egyik a' 
hitvallási oktatás t a n t á r g y a i t illetőleg, t. i. 
minő következetességgel 's hűséggel kell ezek-
nek elemezése körül eljárni, hogy semmi szük-
ségeseken az azokra tartozókból el ne maradjanak. 
A ' m á s i k a' tanítási előadás a 1 a k j á r a vonat-
kozólag. 

Az elsőre: tantárgy a ' h i t : itt mindeneknek 
előtte határozottan kell tanítani, hogy egy az I s -
ten, egy az Üdvezítö, egy a' segítő lélek: tehát a' 
keresztyén egyházban az e g y s é g megtartása 
végett látható középpontra nincs szükség. Ezután 
kell szóllni a' hitnek természetéről; tudatni kell, 
hogy ez nem puszta tudás, hanem teljes odaadása 
a1 benső életnek, és így minden önérdemünkben 
hiú elbizakodást kizár, — minden opus operatu-
mokat feleslegessé tesz. Krisztus megváltott min-
ket a' bűnből, haláltól, nincs tehát szükség olly 
elégtételre, mellyet az ö naponkénti megáldozá-
sában keresünk: e' helyett tartozunk neki l é -
l e k b e n é s i g a z s á g b a n szolgálni. Tanítani 
kell az igaz anyaszentegyházról, mellyben v i rág-
zik a1 szentek egyessége, melly benső, nem kül-
ső, — csak ezen egyességben van bűnbocsánat 
a ' segítő lélek 's nem papok által. Elő kell adni, 
mit értünk a' tisztító tűzről, szentírásról, hagyo-
mányokról ; a' szentírást világiaknak is lehet ma-
gyarázni, 'stb. Érinteni kell, mit hiszünk a' vallás-
változtatásról ? Isten országában élhet-e az, ki 
nem katholikus? ? ? — A ' tárgy körüli illy eljárás, 
igaz, hogy sok polémiára nyit utat, — de kellő-
leg, az ellentételek kimutatásával győz meg és 
világosít fel. 

A ' másikra: tantárgy a z i s t e n i g o n d v i -
s e l é s . — A' vallástanító egy erkölcsi mondat i 
vagy szenirásbeli hely útmutatása után, az isteni 1 
gondviselést világosan és kimerítöleg fogalmazza; 1 

p. o. megmondja : „az istenigondviselés azon J 
munkája Istennek, mellynek ereje által minden s 
dolgot, a' mellyet csak teremtett, létében fentart, í 
és ugy igazgat, hogy azon czélra munkálkodja-
nak, mellyre azokat előállította. Meg kell említe-
ni, hogy Isten felvigyáz arra is, hogy a' dolgok 
a' magok fajok, nemek, tulajdonságaik szerint ma-
radjanak fel mindvégig ha ez megtörtént, 's J 
gondolja a' vallástanító, hogy növendékei a' tárgy < 
fogalmazását megértették: az elmondottakat illy i 
rövid kérdésekben elemezi: Mit értünk hát az i s - f 
tenigondviselés alatt? miben áll e z ? mire terjed , 
k i ? olly nagy munkájába kerül-e ez Istennek, t 
mint midőn ember egy általa alkotott építmény fen- 1 
állására ügyel ? Mi kivánja azt. hogy Isten min- 1 

denre gondot viseljen, a' mit teremtett ? Mit tesz 
az , hogy Isten nemökben feltartja a' dolgokat ? 

• vagy hogy addig tartja f e l , mig akar ja? 'stb. 
• Ha a' fogalmazást kellőleg fel nem fogták volna 
í a 'növendékek, ismét a' socratesi modorhoz nyúl 
i a' tanító, tovább értekezik a' tárgyról, — majd 

ismét értekezését apró kérdésekben taglalja, míg-
nem kérdéseire rövid, de tárgyhoz illő feleleteket 
nem nyer. Még azután is, ha ez megtörténik, czé -
los dolog néhány kérdéseket ismételni, hogy a' 
kifejtett fogalom mintegy magoktól gondolttá vá l -
j ék : megeshetik ugyanis, hogy a' növendék em-
lékező tehetsége valamit felfogott ugyan, de 
még azért azt nem érti alaposan; vagy megesik, 
hogy a' kérdésre megfelelt, de nem tárgyisme-
retből, csak történetből; a' tanítónak pedig olly 
felelettel, melly az eszmeláncz egyik oldalát érinti, 
megelégedni soha sem kell. Ezután átmegy a' t a -
nító az istenigondviselés i g a z s á g á r a , vagy 
megalapítja, hogy van istenigondviselés; bizo-
nyító okokat hoz fel a' szentírásból, történettan-
ból, tapasztalatból, természetből; azután ezzel 
is a' felebb kimutatott modorban bánik. Utoljára 
az i s t e n i g o n d v i s e l é s f o n t o s s á g á t tün-
teti ki, 's itt is tanítólag, kérdezödöleg 's v i lá-
gosítólag jár el tisztében. 

Ezen vallás-oktatási rendszerben következők-
re kell figyelni: a) kerüljünk a' tanításban min-
den kényszerítőt és természetellenest p. o. g y e r -
mektől soha ne kérdezősködjünk olly tárgyról, 
melly előtte értelmezve még nem volt. b) Az e lő-
adásban a' fogalmak 's kitételek érthetők 's v i -
lágosak legyenek, c) Az előadásban semmit se 
hagyjunk kellő elemezés, eltagolás, 's megfejtés 
nélkül, hogy a'növendékek az előadottakat m e g -
értvén, azokat megtanulják és megtartsák, d) A ' 
kedélymegindítás rovására az értelemhez fárasz-
tó terjedelemben ne beszéljünk. És épen ez a' mi 
megalapított rendszerünknek elsősége más rend-
szerek felett, minden más rendszerhez több kitii-
rés, emberismeret 's gyakorlat kell: ehez a' g y e r -
mek fogalmához leereszkedő népszerűség, sz ív-
hez szóló tanítás, és beszédmód, az ifjúság 
világában magát jóltaláló kedély, példák, példa-
beszédek, szivetképzö történetekben való j á r t a s -
ság, 's ezeknek érzékeny elbeszélése legszük-
ségesebb, 's legtöbb sükert igérö. 

K u n B e r t a l a n . 

Szerkesztői utóhang, 
Mennyiben értek vagy nem értek egyet Kun 

Bertalan atyámfiával az itt előadottakban, az nem 
egészen tartozik ide. Annyi igaz, hogy az általa 
megpendített tárgy igen nyoinos, korszerű és 
tanúságos. Tanúságos, itt fogom fel a' dolgot. 
Azon panasz hallatik sok felölröl, hogy a' papi 
tekintély csökken, 's én elhiszem, hogy ugy van. 
Ezen tekintélyt ismét emelni kell, szólanak so -
kan, 's én ebben alázatos szolgájok vagyok. De 



vC kérdés csak — löbbek közt (mert itt sok k é r -
dés lehet) a' körül foroghat, mellyek volnának 
tehát a' legczélirányosabb eszközök a' tekintély 
emelésére. No és itt a' vélemények nagyon e l -
ágaznak. Nem ereszkedem taglalásukba. Csak 
annyit mondok, hogy ezen tekintély hatalmasan 
fogna nevekedni, ha mi papok a' vallásoktatás 
körül fáradhatatlan buzgóságot fejtenénk ki ugy, 
hogy templommá tennénk minden helyet , hol 
megjelenünk. 'S most következik, mit mondani 
akarok. Kun B. azt jegyzi meg, hogy a' templo-
mi catechisátiók nem felelnek meg a1 czélnak, 's 
Thierbach szavait idézi, mellyek tagadhatlanok. 
Én is idézek valamit utazási naplómból. 1843-ik 
évi utazásomon többek közt arra is kiterjesztém 
figyelmemet., hogy az egyházi élet jelenségeit 
nyomozgassam és pedig szemmel tartva azon kü-
lönbséget, melly itt a' leghivöbb és a' leghitet-
lenebb seregek között uralkodik. — Lön pedig, 
hogy az 1843-dik évi sept. hó első vasárnapját 
Kirchheim mellett Notzingában tölteném. Épen 
a1 délelőtti beharangozáskor érkeztem meg. 
Egyenesen a' templomba menteni. Két ének ,be-
széd, ismét ének 's ezzel be volt fejezve az is-
tentisztelet. Oltár előtt semmi sem olvastatott 's 
így itt a1 berlini agenda nem volt divatban. Tem-
plom után a" papnál ebédeltem. Délután három 
órakor a' templomban voltunk 's rövid ének 's 
imádság után kezdődött a' catechisatio, mellynél 
a' falu ifjai és leányai számosan jelen voltak, 
kátéval és bibliával lábaiknál. Ugyanezen köny-
vek voltak az öregeknél is a' székekben. Ha v a -
lami helyet kellett kikeresniök, felvették lábaik-
tól az irást és felkeresvén, elolvasták 's aztán i s -
mét folytattatott a' kérdezés és felelés. A" ca-
techisatio jeles volt, de itt nem ez a' fő jelenleg. 
A ' catechisatiónak vége levén, következtek a' 
keresztelések és egyházhozmenetelek, mind a' 
hallgatók jelenlétében végezve. 'S még ez sem 
az, mi a ' fő. Templom után azt hit tem, hogy 110 
most már csak vége lesz. A ' paplakra mentünk 
's alig kezdtünk egyről másról szót váltani ' s ime 
bekopogtat az egyházfi, azon jelentéssel, hogy : 
„die Versammlung ist beisammen ! u Mentünk t e -
hát egy a' falu legnagyobb teremébe a' pappal 
— ki most egészen mindennapi öltözetében volt 
— 's ott a' helység férfiait és asszonyait talál-
tam, kik szíves üdvözlettel fogadtak. Egy felöl 
a' férfiak, más felöl a' nők ültek 's mi a' férfiak 
asztala végén foglaltunk helyet. A ' lelkész egyet 
felszólított , hogy kezdené meg imádsággal az 
ülést 's ez egy ősz paraszt volt, ki aztán felemel-
kedvén 's vele az egész sereg, röviden, szívből 
' s így könyv nélkül segedelmül hívá Istennek 
szent lelkét. Hol maradtunk a' mult alkalommal? 
kérdé a' tiszteletes úr, „bei der Zunge im Apo-
stel Jacobus" felelt egy hang. Olvassuk tovább, 
szól a' pap és egyik fenszóval olvasott, a' többi 
saját könyvében követé. „No hát mit mond itt a' 

szentírás ?iC szól a1 pap. 'S az énparasztaim e g y -
másután ez ezt, az amazt jegyezte meg 's az 
egész beszédnél legkevesebbet a1 lelkész beszélt. 
'S jaj volt annak a' gonosz nyelvnek, elbeszélék 
ők tapasztalataikat mások és saját nyelvökröl 's 
aztán a' mi hasonlót olvastak 'stb. Később a ' l e l -
készúr óráját megnézve, a' nyájas beszélgetés-
nek 's épületes vitatkozásnak véget vetvén , az 
egészet még egyszer összevonta, intéseivel gaz -
dagította 's a' folytatást a' jövő vasárnapra 
hagyta. Most már azt hittem, hogy majd vége 
lesz. Nem, most a' lelkészúr egy nyomtatott la -
pot húzott ki zsebéből 's olvasott nekik híreket 
a' Sierra-Leonai keresztyénekről , mire az e g y -
házfi egy nagy almáriomból egy földképet vett 
ki, de mellyet ismét visszatett , miután a' gyü -
lekezetben többen megjegyzették vo lna , hogy 
hiszen tudják, miként S. Leona Afrika nyugoti 
partjain fekszik, miután már másszor is hallottak 
felőle. 'S itt — mellékesen legyen mondva, — egy 
történetesen jelen volt magyarhoni centralis pap, 
dr. és több tudós társulatok tagja 's mi több még 
táblabíró is, fülig elpirult. Aztán a'tudósítás fel-
olvasása végződvén, melly ismét beszélgetési 
gazdag anyagot nyúj tot t , a' lelkészúr kérdezé : 
„ N u n , wie steht es mit unseren Armen ? u És 
felkelt egy tisztes paraszt 's felolvasta, a' mult 
héten ki és mennyit és mi végre kapott közölök; 
ki mennyit fizetett a' szegények pénztárába 'stb. 
miből azt következtettem, hogy itt az ősi egyház 
dicséretes szokása teljesen életbe van léptetve. 
— „Nincsenek-e betegek az egyházban kérdé 
a' lelkész. És ismét feláll egy másik paraszt és 
előadja, mennyi orvosságot hozatott Kirchheim-
ból 'stb. és hogy egy asszony két nap óta beteg, 
megnevezvén és lakását tudatván. Ekkor egy 
paraszt ismét felszólítatván, rövid imádsággal be -
fejezte az ülést, 's magam is intézvén hozzájok 
előbb egy kis oratiót. Kimenetelünk előtt a' t e -
remből az az almáriomtünt szemembe, honnan a' 
földkép kivétetett 's kíváncsiságomra az adatott 
feleletül, hogy abban hasznos könyvek 's nyom-
tatványok foglaltatnak, mellyekböl kinekkinek 
olvasás végett egyiket vagy másikat kivenni sza-
bad, miután közköltségen szereztetnek 'stb. 's a1 

könyvtárnok úr azonnal ki is nyitotta 's ez ismét 
egy paraszt volt. 'S most jó éjszakát, gondolám, 
de roszúl gondolám, mert a' notzingai pap nem 
haza, hanem előbb azon asszonyhoz vezetett, kiről 
megmondatott, hogy két nap óta beteg. — Az 
egész leírásból kiki észreveheti, hogy az tisztán 
száraz 's minden flosculusoktól ment, noha, ha a1 

hatást akartam volna megírni, mellyet e' nap rám 
gyakorlott 's körülményesebben előadni az ér in-
tetteket, egész a ' lelkesedésig hangolhattam volna 
az illyeneket méltatni tudó szívek húrjait. De ez 
nem volt czélom. Czélom csak az volt, megmu-
tatni, hogyan lehessen a' templomi catechisatio 
bevégeztével, a' csapszéktöl e l - é s máshova szok-



tatni a1 híveket; hogyan kelljen tekintélyt sze -
rezni magunknak a' világ előtt, és bizodalmat, r a -
gaszkodást és szeretetet híveink irányában ; ho-
gyan lehessen a' catechisatiót folytatni a' nagy 
gyerekeknél is 's ugy intézni el a' vallásoktatást, 
hogy abban örömest eljárjon még a ' remegő öregis, 
^s egy úttal otl más jót is tanuljon.—Mig tehát Kun. 
B. atyámfiának köszönetet mondok e' tárgy v i -
tatásáért, ezennel üzenem neki, hogy vitesse el 
tőlem az illy czimü könyvet : K a t e k i z m u s , 
m e l l y b e n az e v a n g y é l i o m i p r o t e s t á n s 
é s a' r ó m a i k a t h o l i k a e g y h á z v á l a s z -
t a n a i k e l ő a d a t n a k a' s z e n t í r á s n a k i l -
l e t ő m o n d a t a i v a l e g y ü t t . 8 - r é t . 4 4 l a p . 
Á r a 6 p e n ^ ö k r . Kun B. egy példány ingyen; 
különben pénzért még egy pár százzal szolgál-
hatunk. — Mit is akartam még mondani ? Igaz. 
Elfeledtem megjegyezni, hogy Notzingának la-
kosai p i e t i s t á k . „Pie t i s ták?" Tessék elhinni, 
hogy azok. ..Lehetetlen I " — Becsületemre fo -
gadom. „Már az más ," nem más biz a', kérem 
átossággal, hanem ugyanaz. Mert ha jó az, mit 
Notzingában tesznek, jó lesz biz a z , ha Szalon-
tán történen dik is ; mert hiszen hatalmában ál-
land a' szalontai papnak a1 notzingai formákba 
ollyan lelket 's olly modorban önteni, hogy azt 
befogadja a' szalontai keresztyén is szalontai 
lelkének üdvösségére. Soha sem voltam a' szél-
sőségek imádója, de ha végre be kellene valla-
nom, hogy mellyik felekezet érti jobban meg-
győződéseit a' nép vérével összeolvasztani, a' 
pietisták—e vagy a' rationalisták : amazoknak ad-
nám az elsőséget. Mi következik innen ? Leg-
egyenesebben az, hogy ha tehát a' rationalisták 
szinte össze akarják olvasztani meggyőződései-
ket a' nép vérével és nedveivel, fogadják el a' 
pietisták hathatósnak bizonyult eszközeit, 's ne 
ijedjenek meg tőlök azért, mivelhogy pietisták— 
tói származtak. Most már végeznem kéli, külön-
ben egészen új térre kellene lépnem 's legutol-
jára is azzal fejeznem be, hogy ne méltóztassa-
nak akármilly — ismus végzésü irányokkal bí-
belődni, mellyeknek határozatlanságát már az — 
ismus maga mutatja, hanem legyünk k e r e s z -
t y é n e k és pedig e v a n g y é l i o m i a k , kiknek 
középpontja K r i s z t u s , ki a 'h iendök és t e -
endőkben a' legjózanabb szabadságot 's a' leg-
melegebb bensöséget utolérhetlenül tudta egye-
síteni. Celerum censeo Bartholomaeo Cumano 
dicendum esse : Have ! S z é k á c s J. 

I R O D A L O M . 
S z á m t a n . I r t a K a n y a P á l . P e s t . H e c -

k e n a s t G u s z t á v n á l . k . 8 - r é t . 187. l a p . á r a 
4 8 k r . pe n g ö . — Már valahol csak el kell mon-
dani panaszomat és vigadalmamat. Vigadalmam 
az, hogy sorra jelennek meg oktatóinktól az i s -
kolai tankönyvek, mi nem csak oda mutat, hogy 
mi haladni akarunk, hanem oda is, hogy a' kor 

igényeihez képest a1 tudományoknak magyar 
nyelven leendő elöadatását becsületesen t ö -
rekszünk eszközölni. Szó a' mi szó, de ha Dier-
ner, Melczer, Kanya, Vandrák, Wagner , Tatay, 
PálíFy, Karsay, Vajda, Blocli, Turcsányi, Illés 
per eminentiam, és dr. Illés László, Ilajcsányi, 
Taubner, Töpler, működéseikre gondolok, öröm-
mel vallható— be, hogy oktatóink feladásukat i s -
merik 's nincs okunk szégyenkezni táborunk mi-
att, legkevesebbé akkor, ha egy másik táborba 
nézünk át, hol a' Quae inaribustól kezdve egész 
a* sum quia sumig minden még meglehetősen 
a' régi nyelv árnyékában régies döczögéssel mo-
zog. Panaszunk ellenben az, hogy ezen könyvek 
nem ismertetnek és keveseknek jut eszökbe több, 
mint legfölebb megküldeni a' megjelent munkát 
a' Prot. Lap szerkesztőségének. Azok azt, mint 
gondolom, szívesen elfogadják, ' ) már merő ön-
haszonból is, de ha ügyes, részrehajlatlan és még 
is barátságos tollból eredő bővebb ismertetés, 
sőt birálat is csatoltatnék hozzája, még inkább 
megköszönnék. - ) Mert, hogy maguk készítsék 
a' bírálatot, ez nem kívánható, minthogy : 

1) Nembirnak a* kellő tndománynyal. melly az 
illyesekhez megkívántatik. 3 ) 

2) Nem akarnak olly bírálattal lépni fel, mint 
a' boldogult emlékezetű budai Gemeinniitzige 
Blátterek, hol minden ajándékképbeküldött munka 
bestfreundlichstméltányoltatott. 

3 ) Bizony nem mindig érnek rá. 
Ezeket előre bocsátva, azt is fájdalommal vesz -

szük, hogy Kanya urnák n é p s z e r ű f ö l d r a j -
z i o k t a t á s-á t még eddig senki sem bírálta meg, 
pedig minden jelessége mellett lehetnek tán 
hiányai is, mellyekre nyájasan figyelmeztetni jó 
volna a' tanár urat. Nekem például az 599 lapon 
a' protestantismus fogalmazása épen nem tetszik, 
azért, mert az nem az egyházé , pedig senkinek 
jobban óvakodnia nem kell, mint épen a' t anár -
nak, hogy az egyház tanai lerontásához segéd-
kezeket ne nyújtson. Nincsen ugyan benne v a -
lami égrekiáltó, de én nem szeretem, hogy valaki 
saját egyéni formuláját az egyház formulája 
gyanánt hirdesse. 

A1 mi az itt felhozott munkát illeti, annak t a r -
talma a' következő : I. fejezet. Számtan (beve-
zetés). II. fej. Az úgynevezett négy species egész 
nevezetlen számokban (Alaphányolások.) A ) Az 
összezés. B) A ' kivonás. C) A ' szorozás. D) Az 
osztás. III. fej. Az elöbbenieknek alkalmazása az 
egész megnevezett számokra. IV. fej. Tört szá-
mokkali hányolás. Toldalék. Tizedes törények-
röl. V. fej. Viszonyok és arányok. A ) Az arith-
meticai arányokról. B) A ' geometriai arányok-
ról. C) Arányok alkalmazása. A ) Egyszerű há r -
mas szabály. Told. A1 kamatszámolásról. B) Ösz-

' ) Ugy van. Szerk. 
2) Még inkább, igenis. Szerk. 
3) Alázatos szolgája! Szerk. 



szetett hármas szabály. C) Részvény-számolás. 
D) Vegyületi hányolás. E ) Lánczolati szabály. 
Told. Számtani feladatok. És itt 120 feladat áll, 
mellyekröl be kell vallanunk, hogy az életből me-
rítvék 's nagy mértékben tanúsítják, hogy tanár úr 
igen ügyesen tapogatja a' nevelés és oktatás ü t -
erét. Szóljanak hozzá, kik avatottabbak. Egy 
őszinte tanácscsal még is bátorkodnám szolgálni. 
Előre bocsátom, hogy Kanya urat nemcsak isko-
lánk, hanem magyarhoni egyházunk is egyik leg-
kitűnőbb tagjának tekinti; mint a' ki Schedius 
tanácsos urnák hü bajnoktársa egy negyed szá-
zadon keresztül sokat tett üdvöset, maradót, há-
lánkra érdemest annál inkább is, minél többször 
volt az eset, hogy neve még csak nem is említ-
teték, holott az egyház, verejtéke gyümölcseit 
kényelmesen éldelé. De „van valamim ellene" 
t. i., hogy nem birja egészen a' nyelvet, mellyen 
ír. Nem akarnék félreértetni. Tisztelni tudom és 
szoktam azon nemes igyekezetet, mellyel ö tö -
rekvék és folytonosan törekszik kipótolni a' hi-
ányt, melly nem bűne, melly Schillerrel szólva : 
an der Brust seiner Amme hángt. Miután azon-
ban olly nehéz Pálnak megtanulni, mit Palika, 
alkalomhiány miatt, meg nem tanulhatott, taná-
csom az volna, nézéssé át munkáját, előbb hogy-
sem sajtó alá bocsátja, egy született magyar em-
ber által. Ne restellje ezt. Bizony nincs benne 
semmi szégyenítö, mert mig ezen istenadta ma-
gyar ember tán több érdemmel sem birand, mint 
hogy épen mamája vagy dajkája magyar v o l t ; 
addig K. urnák legremekebb müve is illy köz-
benjárás nélkül a' használatban szenvedni fog. 
Nem mondhatná az ember, hogy ezen magyar-
ság elleni hibák épen égbekiáltók, de az a' baj, 
hogy fülbe kiáltók. Például : m e l l y n é g y s z e r 
az egyenlítőt betakarná — melly az egyenlítőt 
n é g y s z e r t a k a r n á b e ; a' k e r e s k e d e l m i 
b a n k j e g y b a n k n a k l é t e s ü l n i a k a r — 
akar létesülni és bizonyosan nem n a k ; h e t e n -
k i n t k i s c z é d u l á k r a j e g y e z t e t i k , m i l l y 
á r o n a' v á l t ó k v e h e t ő k v a g y a d h a t ó k 
= vehetők vagy adhatók a' váltók. — A ' másik 
„ellene valóm" az, hogy a' correcturák lélekölő, 
de nagyon szükséges kezelésében még távol 
van a1 non plus ultrától , mert bizony számosan 
bukdácsolnak munkájában a' sajtóhibák. 

H e n y e y G y u l a . 

S Z E N T - L A N T . 
Téli dal. 

Atyám! földem termékeit 
Hűségednek gyümölcseit 
Elvevém és éldelem; 
Hála értök Istenem ! — 
Most midőn a' tél bezárva 
Tart, legyen lelkem kitárva, 
Adjad mélyen ér zenem, 
Hogy te jó vagy Istenem ! 

Ha más ország völgye halma 
Felé jár a' nyár fuvalma, 
Mig itt éjszak zord szele 
Dúl, hogy a' táj sír vele; 
Ah ne érje förgeteg 
Szivemet, melly csüggeteg, 
Söt óvjad meg szent nyugalmát, 
Bár rajta búharcz vonül át. 

Ha majd a' hold alább evez, 
A1 nap nehéz ködökbe vesz, 
Megfagy a' föld kebele, 
Elhull a' tölgy levele : 
Ne engedd a1 hitetlenség, 
Ez a' lélekfagylaló jég , 
Borítsa el hitemet, 
Üdvét adó kincsemet 

Ha a' földet, melly nyugalmat 
Ahit, tűrvén fáradalmat, 
A ' tél hószönyegével 
Béfedé mig újra ke l ; 
Adjad, hogy ha örkínaim 
Alatt görnyednek vállaim, 
Hóleplévela' remény 
Fedezzen éltem telén. 

Ha a' mező dísze elhal 
Puszta a' csalit fáival, 
Róna veszti illatát, 
A' cser bokros lombzatát ; 
A' vallás éltem plántája, 
Add, mint az Éden palmája 
Örökzölden viruljon, 
Gyümölcsben gazdaguljon. 

Ha kandallóm hévtüzének 
Sugarai áthevitnek 
'S boldog családom körül 
Szivem remél és örül ; 
Vajha, szent lelked tuzárja 
Lánghatalmával átjárja, 
Hogy én is szellemüljek 
'S csak a1 jóért hevüljek. 

És ha a' tél síromon túl 
Halálálmával rám borul 
'S a' büs éj rémjeivel 
Fed mintegy gyász szemfödel; 
Ha fáradt szivem megszakad, 
Keblemből ének nem fakad : 
Virasszon álmom felett 
Örökléti kikelet. 

D ú l B e n j á m i n . *) 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Budapest. A1 pesti á. h. év. gyülekezetben a' f. 
év jan. 6-kán közgyűlés tartatott. Ez alkalommal 
iktattatott elnöki székébe mélt. Gosztonyi Miklós 
udv. tanácsos úr, mint a' gyülekezetnek közbi-
zalommal elválasztott új felügyelője. Ugyanekkor 
hirdettetett ki az ujonan választott presbyterek 
névsora. A ' magyarok felügyelője Geréb R., a* 
németeké Sartory Gy., a' tótoké Wallaszky J. le t -
tek. Iskolafelügyelö Wagner vegytani tudor. 

*) Hogy az idei Prot. Lap. 1. számú levelezése végéa 
említett D. B. nem Dúl Benjámin, ezen költemény felvételé-
vel is bizonyítom. Szerk. 



Jegyző Grissza Móriez. Sürgetöleg szóba hozatott 
azon két testvértárgy, mellynek szerencsés meg-
oldásától függ a' pesti egyház, sőt a' budapesti 
esperesség jövendője is. E ' két tárgy a' pesti 
hármas egyház elkülönzése, és aztán e' három-
nak és a'budainak összeolvasztása egy külön e s -
perességbe. Az ancien regime minden jó akarata 
mellett sem volt képes megoldani e' kettős cso-
mót, noha mindenki érzi, hogy már tovább fe l -
oldatlanul nem maradhatnak. 'S ezen nyomasztó 
és sürgető érzet működött a' gyülekezetben, mi-
dőn Gosztonyi M. urat választá, azon bizalom és 
hiedelemben, hogy ha valaki, ö lesz képes k e -
resztül vinni ezen ügyet, mellyhez mindnyájan 
hozzá szeretnénk nyúlni és még is fázunk tőle. 
Hogy az új felügyelő úr helyzete e' szerint v a -
lami igen kényelmes volna, nem mondhatnók, de 
épen az szolgál nemes lelke kitüntetésére, hogy 
ö ezen bonyolodott helyzetet ismerve, még is e l -
határozá magát a' nehéz hivatal felvállalására. 
Valamint azt mindenki hálásan ismeri el, ugy 
semmi sem bizonyosabb, mint az, hogy ha Isten 
megáldja törekvéseit és sükerrel jutalmazandja 
azokat, ö lesz az, kit egyházunk új reformatora 
gyanánt fogunk üdvözölni. — A1 többek közt még 
egy csiklandós intermezzo is jött közbe. A ' gyü-
lekezet régebben azon elvet mondta ki, hogy ad-
dig is, inig az esperesség rendezve lesz, az e s -
peresi hivatalt évenként felváltva viseljék a' lel-
készek. A ' három pesti pap már sorra részesült 
ezen infandus dicsőségben, 's most azt hivők, 
hogy a' negyedik a' budai lelkész is épen olly 
lelkésze levén az esperességnek, mint a1 pesti 
lelkészek akármellyike, neki kellene esperesnek 
lennie. Ez határozatba is ment, de a' mit az in-
dítványozó nem álmodott, nem kis ellenszegü-
léssel, mellyröl végre is csak azt lehet mondani, 
hogy non capesco! Ennyi legyen elég. Egyéb-
iránt figyelemmel kisérendjük a1 pesti vajúdá-
sokat. G y o p á r o s y J. 

Csöd tanszékre. A ' t. tokaji ref. egyház polgári 
iskolájában, — lakházzal, kerttel, évenkénti 166 
pfttal, ezeken felül pénzértékben átméröleg 60 
pft természetbeni jövedelemmel állandósított t a -
nítói Cs elöéneklöi) állomásra, mellyhez még 
1300 lélek utáni tanítványi (egytől 1 pft. 12 kr.), 
és temetési díjak is járulvák : kellő képzettségű 
született magyar, de a' német nyelvben is jártas 
ref. egyén kerestetik. A ' folyó 1848-dik év 
mart. 1 - jé ig — szükséges igazolványaik közlése 
mellett akár (bérmentes) levél által, akár sze-
mélyesen jelentkezendöknek, bővebb értesí tés-
sel szolgálhat a' nevezett egyház lelkésze 

U b r i z s y J á n o s . 
A' pesti a. h. ev. egyházban az egyházi jegyző-

és anyakönyvek szerint a' mult 1 8 4 7 . évben. Az 
úrvacsorával élt 4096 személy. Kereszteltetett 
1846. dec. 1 — 1847. dec. l - i g 225 gyermek. 
A ' keresztségben megerösítetett 58 gyermek. 

Hirdettetett 129 pár. Eskettetett 74 pár. Temet-
tetett 274 személy. 

K ü l f ö l d . 

R. kath. szentek hatáskörei. Sz. K r i s t ó f az 
a r a n y - é s pénztárra, sz. V e n d e l az i s t á l ó - é s 
marhára, sz. F l ó r i a n a1 tűzre, sz. K a t a l i n 
a1 malmokra, sz. U d a 1 r i k az egerekre, sz. A n -
t a 1 az elvesztett dolgokra és sz. N e p o m u k az 
ú t - és hídépítésre ügyel föl. A ' szentek nagy r é -
sze orvosi szakban foglalatos. Sz. 0 11 i 1 i a a' sze-
mekre, A p o 11 o n i a a1 fogakra, A g o s t a a' 
mellre, Róbus a1 pestisre vigyáz fel 'stb., 's így 
majd minden ü g y - és szaknak külön szente van. 
(Th. L. — tt.) 

Belgium 'S a' porosz Alrajna. Hogy az ultra-
montan rendszernek Bajorországban megbukta 
kivált Belgiumban fájdalmas benyomást teend, 
előre volt látható, mivel ott van ezen ultrapárt 
egyik főhelye. E ' miatt az mostan ott mindenkép 
intézkedik fenyegetett ügye lehető gyámolítása 
végett. Az ultramontanismus ügye most valóban 
sokfélekép fenyegettetik. A ' pápa egyre jobban 
reformálja a' középkori eszmék- 's intézvénye-
ke t ; magában Belgiumban is a' szabadelvű párt, 
ellene az ultramontannak, számszerint növeke-
dik 's a' választásoknál jelöltei számára győz, 
ámbár a' r. kath. papok püspöki parancsnál fogva 
nyíltan és titkon lépnek a' választások politikai 
mezejére 's községeik élén a' választások helyére 
mennek, miként az 1830-ki forradalomban a' hol-
landok 's jogszerű fejdelmök ellen, társaik pedig, 
a' r. kath. papok, mult évben Krakóban a' láza-
dók élén mentek. E ' körülmények közt az ul t ra-
montan táborban mondva volt : videant consules 
etc.! 'S a 'kath. ultrák Luxemburgban legott ösz-
szegyültek. Ott összegyűlve lehetett látni e' párt 
minden nevezetességét. A ' buzgó v a n B ő m -
m e l , a' Hamburgból száműzetése által hires 
L a u r e n t, a' ném.-katholicismus ismeretes esz-
közlöje A r n o l d i 's mások jövének ott össze. 
A ' belgiumi, hollandi 's porosz ultrainontanismust 
öszpontosítva lehetett ott látni. 'S miről tanács-
kozott, mit végzett e' gyűlés ? Az ultramontan % 
pártnak idegenkedésénél fogva mindentől, mi a' 
világosság-, nyilvánossággal 'stb. összeköttetés-
ben áll, a' luxemburgi klerokrat gyűlés tanács-
kozásainak tárgyai 's végzései alkalmasint csak 
azon rendszabályok által fognak tudomásra jutni, 
mellyekhez annak hatalmasságai a' különböző 
országokban nyulandnak: de az valószínű, hogy 
Belgium- és Alrajnának egyesítése vagy a1 r é -
gen indítványozott szövetség nem fog szem elöl 
tévesztetni. De illyen ultramontan szövetséghez 
Belgiummal nyujtandnak-e kezet a' rajnaiak ? 
az a' jelen pillanatban valószínűtlenebb, mint 
volt azelőtt. Ha a' belgiumi ultramontan fo r ra -
dalmi párt azelőtt a' rajnaiaknak elégületlensé-



gére a' porosz kormány némi rendszabályaival 
kárhozatos reményt alapíthatott is, most már nem 
az az eset. A ' r. kath. egyház, mint ollyan, ott meg 
van minden aggodalomtól szabadítva, mert neki 
a' porosz kormány minden lehető engedményt 
megadott; a' rajnainak nem kell többé olly ked-
ves törvényszéki szerkezete elvesztésétől t a r -
tania, mivel a1 szóbeliség 's nyilvánosság rend-
szere az óporosz tartományokban is el van tö r -
vénykezéseknél fogadva ; a' régóta ohajtott sza-
badelvűbb rendi intézvenyek neki is , mint az 
egész országnak, megadattak 's követei azokban 
szintolly élénkül vesznek Berlinben r é sz t ; A l -
rajna mind ennél fogva fennen 's tettleg a' porosz 
nép nagy testéhez csatlakozik. Illy körülmények 
közt a' belga ultramontan párt minő reményt 
építhet okosan a* rajnai szövetségre ? Képmutató 
's vakbuzgó párthívei ott is vele tartandnak 
ugyan, de ezek nem képezik az alrajnai népet. 
Ennek magva, a' gondolkodó felvilágosodott k ö -
zéprend való érdekeit mindig jobban biztosítva 
látandja a1 porosz sas szárnyai, mint a' római 
püspökpálcza alatt. (A. K. Z.) 

Orosz Ügyek. Az uralkodó egyház egyre foly-
tatja Livlandban proselytismusát, de már nem az 
elöbbeni sükerrel. A ' görög hitre áttérteknek 
meg lön kérelmökre engedve, hogy vasárnapok-
és ünnepeken egyházi istentisztelet után külön 
imagyülekezeteket, rendszerint herrnhuti diako-
nok vezérlete alatt, tarthatnak házaikban. E ' sze-
rint a' herrnhutismus az orosz-gör. egyházban 
fölvétel- és érvényre talált volna. A ' liviandi 
luth. egyház, mint tudva van, már régóta a' her rn-
huti felekezö szellem uralkodó befolyása alatt áll. 
Már m. é. ősz óta lehet a'liviandi proselyták közt 
erős megbánást és hajlamot visszatérésre atyáik 
hitéhez észrevenni; ez adott már mult öszszel is 
alkalmat G o 1 o w i 11 fenyegető, új törvényköny-
vünkbe foglalt fenyítő rendeletére illy hitszegő 
egyének ellen. E ' miatt néhány száz közölök a' 
pétervári ev. föconsistorium utján a ' császárhoz 
folyamodtak, de bizonyosan az uj viszonyban ma-
radásra fognak utasíttatni. — Mivel a' császár 
m. évben kibocsátott úkaz szerint az első 8 osz-
tályú hivatalnokoknak hitkülönség nélkül meg-
hagyá,hogy az istentiszteleten a' cs. palota kápol-
nájában minden vasárnap 's ünnepen jelen legye-
nek, azon alkalommal D m o k o f s k y püspököt is 
figyelmeztették, hogy mint a1 r. kath. egyh. colle-
gium elnöke a' 4-ik osztályú hivatalnokokhoz t a r -
tozik (ha érsek volna avagy metropolita, a' máso-
dik vagy harmadik osztályba soroztatnék), így a1 

cs.kápolnai istenitiszteleten is meg kell jelennie.A' 
félénk főpap—'s ki nem volna Oroszországban f é -

lénk !— azon gyöngeséget követé el,hogy e' külö-
nös kívánathoz alkalmazkodók 's így részt vesz a ' 
schismaticus istenitiszteletben, mellynél, hogy 
annál jobban tüntessék öt az egész világ szemébe, 
különös díszhelyet rendeltek számára. Csak ba j -
jal sükerült fölmentését sátoros ünnepekre esz-
közölnie, a' midőn neki is miséznie kell; de an-
nál szigorúbban ügyelnek föl, hogy a' többi n a -
pokon a' schismaticus istentiszteleten jelen legyen 
az ország egyetlenegy r. kath. püspöke. Minden 
udvari 's országos ünnepen mise után a' pap k ü -
lönös imát fennen végez, melly alatt minden j e -
lenlevő letérdelni köteles. Mi szigorúan tartatik 
meg e' formaság, onnan láthatni, hogy a1 szar -
diniai követ- , S a 1 e s grnak, kit különben nagyon 
kedvelt, visszahivatását udvarától csak azért k í -
vánta a1 császár, mert ezen ima alatt nem akart 
letérdelni, azon véleményben levén valószínűleg 
a' követ, hogy az legalább anyagi elismerése vo l -
na az egyháza részéről megvetett istentisztelet-
nek. Képzeljük már most egy r. kath. püspök 
helyzetét! A' két egyház tettleges összeolvasz-
tásának e' rendszere már azelőtt a' választott, 
azaz a' császár által kinevezett, de a' sz. szék-
től sem el nem ismert, sem nem praeconisált 
P a w l o w s k y érsek halálakor jelentkezett. (B._ 
A. K. Z.) 

Apróságok. Francziaország bibornokok-, püs -
pökök- és érsekeknek évenként fizet 1057000 
fr., a' káptalanok tagjainak 's papoknak 30865600 
f r . , a' st. denisi káptalannak 112000 fr. , 
a' prot. papságnak 1149050 fr., prot. cultusra 
100000 fr., a' prot. födirectoriumra 16000 fr., 
zsidók cnltusára 123000 fr. (A. Z. f. Ch. u. K.)— 
Poroszországban jelennen 1800 papjelölt vár a l -
kalmazást. (A. Z. f. Ch. u. K.) — Egy pap háza-
sulandók, keresztelések, holtak, áldozók kihirde-
tése 's egy utazóérti könyörgés után mindnyá-
jokra egy áldást akart adni 's következőt mon-
dott : „Az Isten pedig, szerzője a' sz. házasság-
nak, adjon az elhalványult testeknek szende n y u -
galmat a' sírban 's ugy éreztesse velünk az ú j já-
születés fürdőjét, hogy méltóan közelítsünk asz-
talához 's mindnyájan szerencsésen térjünk v isz-
sza házunk népéhez." (A. K. Z.) — Az alhesseni 
kormány rendelete szerint a' tanítóknak nem sza -
bad személyekkel , mellyeknek zabgyermekeik 
vannak vagy rosz hirü életűek, házasságra lépni. 
Elég rosz, hogy illyen rendeletre szükség volt ! 
(A. Sch. Z.) — A ' königsbergi szabad egyhá i 
gyülekezeteiben most már világiak is prédikálnak. 
(A. K. Z.) — A ' Schleswig-holsteini bibliatár-
sulat m. évben 4401, 31 éves fenállása óta pedig 
115617 példányt terjesztett el. (A. K.Z.) 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Klöízetési ár felévre Budapesten házhoz-hmdássai 3 f t . 4 0 k r . 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pén/ben. Elfili ethetni Pesten haív^ni-uiczai Horváth-há'/.ban 483. szám a att földszint 

Lanflerer He kenast könyvnyomdája iigyszohájában és minden magyar- és-eidély országi kir. postahivatalnál. 
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EGYHÁZI ÍJ I Í Í ÍM IIP. 
4. szám. Hetedik évi folyamat. Jailtiar 23. 1848. 

1 . OVTIOQ I]/ucig XOYITPTÖ&OJ av&Qinxogywg vntiQÉrág XQMÍTOV, xal olxovó/uovg FN'GTTJQ ITÍV&EOV 

2. 0 Se: '/.oijiov £}]TF.ÍTCCI tv rolg olxovópoig/ivaxiOTÓgTig evQBŐ'tj, 3. Euoi öt elg ikú-
/lOróv tdriv, 'ivet v(p VUOJV ávuy.oiího, //' vxb dv&QutTiívtjg ijuí-naq' u7Sh ovöé tuavróv 
uvaxpiva>• 4. Oi'Sév ycÍQ ifiavrö) ovvoiöct, a)LA' ovx tv TOVTCJ deS/xaíiouaf o öt áva-
XQLVIÚV ue, xvoióg tonv. 5/^gre /uij TTQO XCIIQOV TI XQÍvsze, ecug av tld"/] o xvgiog, og 
xal (pwTÍoei rá xQVTirct rov Oxórovg, xal (pctv8Qu>0£( rag fíovlccg TOJV XUQÖIwv xal TOTZ 

o tTtaivog ytv/jasrai txáorw ctTtó TOV &eov, 1. Kor. 4, 1—5. 

TARTALOM : Lelkészi álláspont. K o t a s z I s t v á n. — 
Főtiszt. Hanbner Máté íir véleménye az egyetemes g y ű -
lési választmány munkálatáról. Közli X. — Magdeburgiak 
nyilatkozata. (A. Z. f. Cli. u. K.) — Monda és kérdés.— 
I r o d a l o m : Praktische Theologie. C z. — Encvklopá-
die und Metliodologie der theologischen Wissenschaften. 
C z . — Irodalmi mozgalom. — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Lelkészi álláspont Sz. Pál apástól korinlhosi l - sö 
levele IV. d része öt első verseinek értelme szerint. 

Szent Pál apostolnak ezen örökké fontos be -
szédre alkalmat adott a' korinthosiaknak a' va l -
lás-tanítók helyzete 's méltósága feletti pöre. — 
Nem csekély jelentőségű lehetett előtte ezen 
ügy, miután iránta a" korinthosiaktól meg is k e -
restetett : nem kevéssé fájhatott neki nem az, 
hogy más kisebb tanítókkal hasonlítatik össze, 
mert azoknak véleményét, kik öt a' többinek fö -
libe emelték, egy szóval sem helyeselle, azokét, 
kiktől megvettetet t , egyenesen nem roszalta: 
hanem az, hogy Krisztus egyházában, melly már 
szép növekedésnek indult, olly korán elkezdet-
nek hintetni a' meghasonlás vészhozó magvai. 
— A' baj gyökere abban állt, hogy a' pártokra 
szakadt egyház egyik része egyik . másik része 
másik tanítóhoz különböző tekintetekből ragasz-
kodván az ellenpárt tanítóit gyűlölte, kisebbítette; 
a ' mi magában is rosz, hát még ha hozzá gondol-
juk, hogy az illven dacz 's kimérgesedés a' sze-
mély után a' tant gyülölteti meg, 's táplálja azon 
hidegséget, mellyel elleneink legüdvösebb dol-
gai iránt is viseltetünk. — Illy körülmények közt 
szükség volt kimutatni a' valódi állást, czimet, 
méltóságot mind a' tanítók, mind a' hallgatókra 
nézve, mit illy kimerítően, 's Jézus elveihez hí-
ven leginkább a' munkás és szellemben hatalmas 
apostoltól lehetett várni 's nyerni , ki élete min-
den körülményeiben előképe volt az e ' részben 
kimutatott méltóságnak, ugy szinte a' Jézus szent 
ügyeért megalacsonyítatni örömmel kész indu-
latnak. 

Több nevezetes szentirás-magyarázók ítélete 
szerint fontos e' lével tartalma, erről írván Luther, 

azt mondja bevezetésül szolgáló élőbeszédében : 
„Diese Cqrinthier mögen wohl sein ein Exem-
pel oder Beispiel misem Leuten zu dieser Zeit, 
welche auch wohl ein solches Epistel bedürfen 
Iledinger pedig utána így szól : „Es karín sieh 
das verfallene Christenthum tiach allén Stands-
und Lebenspflichten gewaltig in diesem Briefe 
spiegeln und wahrnehmen, wie mit den Corin-
thiern ikre Fehler nnd irrige Einbüdungen von 
der wahren Gottseligkeit noch nicht erstorben 
sein. — Wie sehr wird doch die Gemeinde der 
HeiligUn allenthalben gequaelt von den Veruunfl-
geistern und falschberühmten Weltweiscn , die 
ander r/. it * clche geistlich sind, ikre selbst erson— 
nencii L'oiteeple nnd Ordnungen als Regein auf-
dr ingen? Wie sehr ekeit doch manchem über der 
Einfalt des Glaubens ? Wie frech richtet mari 
von geistlichen Sachen nach dem krummen Mass 
eines fleischlichen oder poUtischen Weltwitzes ? 
Wie eigensinnig und aufgeblasen sind nicht 
manche Lehrer nnd Pj'arrkinder in ikrem eitlen 
Wissen 'stb. Zeitschf. — Starke velek össz-

hangzólag : Ja es schicket sich dieser Brief son-
derlich aufmsere Zeit, da unser Christenthum 
in melen Stíleken dem verderbten Zustande der 
damaligen corinthischen Kirche. gleich ist.u — 
Csekélységem is e ' korinth. I -sö levél tá rgyai -
nak érdekességétől indíttatván, megkisértendi a' 
IV. d. rész 5 első verseinek értelmezését, 's ugy 
hiszem — miután korunkban a' paptekintély v i -
ták és harezok tárgya volt, miután az egyházi 
hivatalnokok sokkal kevesebbnek tartatnak, mint 
kellene tartatniok, sokkal kevesebbek mint ke l -
lene lenniök, és sokkal többnek tartják magokat, 
mint valósággal vannak 's lehetnek, nem lesz 
felesleges értekezni, 's exegeticus szempontból 
felvéve tájékozásul felmutatni az t , mit maga a' 
szent könyv, tekintélyesb magyarázók 's józan 
ész útmutatása szerint a' lelkészek gyakorlati 
életére általában és egyenkint, e ' helyből ki-
hozhatni. 

IV. 1. E ' versben így nyilatkozik sz. Pál apo-
4 



stol : „(JVTOJQ . . F.ÍVÖT)]QIIOV *s benne 
ki van mondva a' lelkésznek hivatali állása, ki 
van mondva, minél többnek és kevesebbnek nem 
lehet, nem szabad öt tartani, 's neki tartatni. — 
Nézzük meg közelebbről. — Ugy Ítéljen mi fe-
lölünk az ember = tartson bennünket a' világ 
Krisztus szolgáinak és Isten titkai sáfár-inak. 
.AV&QWXOC, itt az összes emberek vagy is ember-
világ helyett áll. Krisztusnak szolgálni tesz : 
Krisztus földi országában hivatalt viselni, fá ra-
dozni a' végre, hogy innen minél többen men-
jenek át mennyei vagy nem e' földről való o r -
szágába. Édes örömmel nevezi a' világ e' néven 
a1 lelkészt, lelkészeink pedig, ha szinte látják is 
sokszor a' gúnyt, édes örömmel elfogadják sa -
játjoknak 's bátran kimondják maguk, hogy a' 
pap ne tekintessék ollyannak, ki uralkodhatik a' 
földnek határain 's minden rajta levő embereken; 
de ne is gyülekezet béresének, hanem sz. Pál 
apostol szerint Krisztus szolgájának. — Isten 
titkainak sáfára az : ki ex professo, csupán arra 
szentelvén 's áldozván életét, az ige felett e l -
mélkedik, azt népszerű nyelven gyülekezetének 
szivébe beszéli, 's a' kegyelem eszközeit is hí-
veinek kiosztja. Ott,hol az ige kiváltságos kezek 
közt forog csupán 's a' kegyelem-eszközök egé -
szen más színben tűnnek fel, mint nálunk prote-
stánsoknál, rendén van a' dolog : de nálunk, hol 
az igét kincsül bírja mindenki, elmélkedik belőle, 
legalább szabadságában áll, ollykor ollykor furcsa 
nézetek keletkeznek a' sáfárságról. . . Az igaz, 
hogy vannak, kik önerejükkel is képesek sokat 
megtanulni a' vallásból; de az isigaz, hogy illye-
nek nagyon kevesen vpnnak. az is igaz, hogy ez 
a' kevés a' nagy tömeg mellett tekintetbe se j ö -
het : az is tagadhatatlan, hogy többnyire az illy 
vallás-tudósok az ugy nevezett féltudósok, kik 
veszedelmesebbek a' tudatlanoknál, mert böl-
cseknek látszanak magoknak, 's. ezek azok, kik-
nek sokszor meg kell felelni az ö bolondságok 
szerint; az is igaz, hogy a' kik tudnak is vallást 
a' hívek közöl, nem más, hanem saját üdvössé-
gükre tudják azt ; így hát igaz levén, hogy ex 
professo vallási dolgokkal csupán a'lelkész fog-
lalkozik népe javára, tagadhatatlan az is, hogy a* 
lelkész kizárólagosan az Isten titkainak sáfára, 
tekintessék illy módon Krisztus szolgája- és I s -
ten titkai sáfárának. 

E ' vers kisebb nagyobb mértékben Krisztus 
egyháza minden felekezetének nézetét lerontja. 
A ' katholicus clerus roppant uraságának 's mél-
tóságának ellene van, mit az idö, fejlő 's pe r -
czenként hatalmasodó szelleme — bizton várhat-
juk — valaha, — tán a' világszerte megindított 
mozgalmakból következtetve— nem sokára épen 
oda szállítand le, hol e' vers szerint állnia kell; 
mert a' magának önállóságot vívott lélek és ész-
szabadság ezután csupán a' vallás- és észszerűt 
tisztelendi. De ellene van a1 protestáns papság 
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állásának is, melly nem mindenütt ugyan, de a' 
magyar egyházban és sok más helyen igen messze 
van attól, a' millyennek kellene lennie. 'S épen 
ezért igyekezzenek ök magok, de minden külső 
erőre támaszkodás nélkül, csupán magokba bizva 
az említett 's ezután említendő eszközök segít-
ségével oda vinni a' dolgot, hogy az apostoli 
örökségben jutott, apostoli értelemben vett ma-
gas állást apostoli módon víjják vissza. 

Kevesebbnek tartatnak, mint kellene. Mielőtt 
tovább mennék, csodálatosnak nyilvánítom sok 
igen jeles régi és új Iheologusiiak azon megrög-
zött eszméjét, miszerint a1 papság tekintélye 
megbuktával a1 vallás tekintélyének 's hatásának 
szükségkép alá kell sülyedni; 's csupán azért 
nem foghatom ezt meg, mert körömszakadtig az 
ellenkezőről vagyok meggyőződve, nevezetesen, 
hogy a' vallás megbuktával vagy irántai közö-
nyösséggel bukik meg az Isten titkai sáfárainak 
tekintete. A ' papság különködése, organisált á l -
lása, egyfejüsége, 's ennek kezére dolgozás szá-
zadokon keresztül marokban tartotta ugyan a" 
szivet és észt, de ez akkor sem a' papnak, hanem 
a' kezei közt letett isteni titkoknak hódolt. Ebből 
szomorú eredményt húzhatni ki, t. i. azt, hogy 
azon vallás, mellvnek papjai gazdagok, fényesek, 
uralkodók 's állítólagos helyettesei a' Krisztus-
nak — legjobb, legtiszteletreméltóbb és állan-
dóbb : ellenben szegény, ügyefogyott vallás az, 
mellynek papjai szegények 's világilag jelentés 
nélküliek. — Maga Krisztus vallásáról azt mond-
ja, hogy rajta a 'pokol minden kapui sem vesznek 
diadalmat — méltósága tekintete egy marad, az 
apostoloknak pedig ezt soha sem igér te , sőt az 
ellenkezőre eleve elkészítette — 's így világos, 
hogy a' vallás soha sem támaszkodhatik a' pa-
pokra, ha bár lelkismeretes eljárásuk a' vallásra 
nézve sokat tehet is, ellenben ezek amazért t isz-
teltetnek. — Lehet, hogy meggyőződésem alap-
talan és megczáfolható, de én mégis ebből in-
dulva ki, annak, hogy lelkészeink kevesebbnek 
tartatnak, mint kellene, okát egyenesen ott k e -
resem, hogy maga a" vallás is kevesebb hatással 
bir, mint kellene. 

Korunkban a' pietas, ha ki nem halt is, de meg-
kövesedett. A ' millyen mértékben erősödött meg 
az , , é n u - t imádó 's másban üdvösséget nem ke-
reső önzés, épen ollyanban a1 vallási közönyös-
ség. 'S ez a' vád, ha ugyan az öntudatlan vak-
buzgóságot, a' tudatlanság lánczán fogott elme 
vallási felmelegültségét vallásosságnak nem ta r t -
juk, — minden felekezetet egy iránt ér. — Ma-
gok e ' panaszra kelt illyenforma mentségek : ne-
kem a' formalitás nem kell: én a' lelketlen egy-
szerűséget nem szenvedhetem : vallásunknak a' 
legfontosabb hitczikkek feletti nézetei inognak ; 
soha semmi ugy nem rongálta meg «• világot, 
mint a' vallás, — hangosan beszélő bizonysági 
annak.4jp<rv ma legtöbben igen kényes feltételek Heíarmaíi/s f,-^- ^ * 
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melleit szeretik a ' vallási, különben óhajtanak 
tőle menekedni. Mondhatom, hogy hanyugnapon-
ként a' templom nem egy neme a1 szórakodás-
nak, még kevesebbektől látogattatik, mit láthatni 
a' magasabb ranguakon, mint kéj 's élvezet g y e r -
mekein, kik üstökösök gyanánt tűnnek fel olly— 
kor ollykor abban. Kit születése vagy szeren-

sunt qui affectu tere paterno hoc est yratuüo 
Ecclesias prosequantur, seque in earum salutem 
inpendant? Interea plurimi sunt qui mercenariam 
operám sic locant, ut funganturtemporario quasi 
munere, et interim populum in obsequio et admi-
ratione sui detineant" Hatalmas megrovás. Sza -
kasztott képmása korunknak. A ' közvélemény 

cséje, a1 napi szükségen felül emelt, ma már ál-! szájából sokat lehetne mind a' készületi, mind a' 
talában miveltebb, sem mint neki a' vallás akár 
rakonczátlankodásaiban korlátot , akár bajaiban 
vigasztalást 's egyhülést nyújthatna. Korunk v e -
szedelmes kor, mert épeii a' ponton áll, hol a' 
ködös, sötét ábrándokból lehullva, de tiszta mi-
vel tségre nem emelkedve, a1 szívben csak alig 
maradt valami. 

Ezen nemleges okok mellett hozhatók elő 
igenlegesek is. Ha a' lelkész élet vagy történeti 
igazságait a1 szentírásnak nem betürágva ugyan, 
de azért orthodox értelemben, vagyis nem a' r a -
tionalisták igen sokszoi; túlcsigázott, 's épen ezért 
legtöbbször megbukó szabad magyarázata s ze -
rint hirdeti, mondják sokan : mystificál; ha maga 
az igazságoktól áthatva nemcsak feddhetlen, ha -
nem valóban kegyes életetél , ha kész volna, ugy 
kívánván a' körülmények 's érezvén magas h i -
vatását apostoli buzgalmában magát még v e -
szélynek is kitenni, mondják : mystificál. Pedig 
ki nem tudja, hogy a' mystiíicatió és haszon- le-
s é s , ha nem ugyanazon valami is, de minden-
esetre egy apától és anyától származott g y e r -
mekek? E ' baj oka — bátran kimondom — nem 
egyházunkban rejlik. De ki tehet róla, ha s a -
ját fegyverünk fordíttatik ellenünk, hogy n é -
pünk hajlandó 's ránk is megszokta mondani 
azt , mit reformátorainknak ki kellett mon-
dani olly időben, mikor azt elkerülni lehetetlen 
volt, 's ki kell nekünk is mondanunk most, mi-
kor elkerülni épen olly lehetetlen. Ha tehát a' 
vallásnak nincs olly üdvös ha tása , mint kellene 
lenni; ha nem tartatik illő tiszteletben, ha a' l eg-
magasb é le t - 's történeti igazságokat rút myst i -
íicatió eszközeiül tekinti a' lelkész kezében a' 
nép, ha szereti hinni, hogy a' vallásnak legutolsó 
czélja csupán e' földön 's itt is néhány ember és 
család megélhetésében határozódik: akkor nem 
csuda, ha a' lelkészek nem Krisztus szolgáinak 
és Isten titkai sáfárainak tartatnak, hanem e g y -
ház béreseinek, kikre nem tudni, . . . tán épen 
álladalmi czélból van szüksége egy helységnek, 
városnak, hazának. Már ha ennyire nem ment is 
a' dolog, annyi bizony igaznak marad, hogy a' 
vallásiránti közönyösségből a1 lelkészek i rányá-
bani tiszteletlenség 's állások félreismerése h e -
lyesen van következtetve. 

Legyünk őszinték, 's valljuk meg, hogy lelké-
szeink — nagy részről ítélve — valóban k e v e -
sebbek is, mint kellene lenniök. Calvin szerint : 
„Hodie eadem est universalis eeclesiae conditio, 
qualis tunc fűit corinthiacae. Quam enim pauci 

hivatali pályára nézve ennek bebizonyítására k i -
venni, de értekező ezt helyzeténél fogva nem t e -
hetvén, hallgat, hallgatnia tanácsosb, minthogy 
az igazság előadása ma is egyiránt ro szvé r t cs i -
nál ; helyette álljon elő maga az élet, mellynek 
kebelében csíráztak 's fejlettek ki a1 panaszok, 
a' különböző szinü 's nyomatékú je lenetek; á l l -
jon elő a' tapasztalás, melly csak korunkban is 
számtalan keserű adattal gazdagodott, hogy lát-
ván láthasson az, ki ennek igazságáról kételked-
nék, vagy ha életből nem birna tanúságot merítni 
és tapasztalásból — mi mai időben nem ritka — : 
kérdezze meg a' jelesbeket, kik ezekkel küzdöt-
tek 's küzdenek, 's a' felelet igent bizonyító mély 
sóhajtás leend. Elég az hozzá, hogy mindég a' kor 
magas igényeit emlegeti ma minden, ki csak szólni 
tud, pedig ismerjük el,ha van bennünk egy mus tá r -
magnyi igazság-szeretet , hogy a' kor magas igé -
nyeitől minél tovább eltávozunk. A ' kor igénye 
p.o. minél több oldalúság,mi igen egyoldalú embe-
rek vagyunk. A ' kor igénye a' magányos 's majd 
nyilvános munkásság,nekünk minden kell,csak k i -
tartó munkanem. A ' kor igénye feláldozni magun-
kat a 'hivatalnak, mi feláldozzuk magunknak a' h i -
vatalt,—áldozat oltára az,mellyröl minél kevesebb 
fáradsággal szeretünk élni. Szóval : teljesen igaz 
ma is,a'mi a' nagy reformátor szavaiban mondatik. 

Az eddig előadottak megismerése 's megfon-
tolása komolyan serkentő szózat megszerezni 
azon állást, mellynél fölebb emelkedni, de alább 
szállni sem szabad. — Az említett bajok közt egy 
sincs ollyan, mellyen segíteni igen sok időbe k e -
rülne, vagy a' lelkészektől ne telnék ki, holott 
kiszámíthattan következményű lenne Krisztus o r -
szágára \s rátok nézve, ha Krisztus szolgája 's 
Isten titkai sáfárának jelleme életükön, hivata-
lukon félreismerhetlenül tűnnék fel. — Czélhoz 
több eszköz vezérelhet — leghatalmasabb az, 
mellyet sz.Pál apostol maga ajánl, ' s u g y szólván 
kötelességgé tesz, melly ez : 

2. ( / Se IOITIOV T,r\Tuxcu. . . Eddig mintegy a' 
világ kötelességét határozta meg arra nézve, 
millyen tisztelettel viseltessék a' lelkész iránt; 
most azt határozza meg, millyennek kell lenni a1 

lelkésznek, ha méltó akar lenni e ' hivatalra, 
czimre 's vele összekötött tekintetre. A ' szolga 
és sáfár teendőit nem sorolja el, hanem össze-
fogva az egészet, a' teljesítés minőségét adja elő. 
Más munkáiban bővebben ír a' lelkész teendői 
köréről, itt pedig a ' jókészi i letü hivatalnokot csak 
azzal bocsátja széles munkaterére, hogy a' mi és 



mennyi teendőt saját ereje 's igyekezete hatá-
rozza meg, elég módja levén itt megérdemelni, 
hogy hívnek találtassék. Sz. Pál elégnek tartotta 
ezt, mert tudjuk, az ö apostoli utasítása is igen 
kevésből állott. — 0L Ss loirrov £>/ te ivai , . e' 
határozatlan tétel magyarázatának kulcsát az 1 
vers kezünkbe adja, nevezetesen az úr és szol-
ga, az Isten és titkainak sáfára közti viszony fe l -
jogosít azon állításra, miszerint a' hűséget szol-
gájától az úr kívánja meg, t. i. Krisztus, hogy a' 
lelkész a' neki adatott majorságban fáradozzék, 
a' gondviselése és számadása alá bizott nyáj f e -
lett őrködjék. E1 mellett még a' majorságnak is 
tekintetbe kell itt jőni, mert szellemi és mennyei 
majorság ez, melly szigorú bírálat 's szabad Íté-
let után veszi be az általunk előadott elvet, né-
zetet, tudományt; igényeit, ha maga elönkbe nem 
szabná, még körülményeiből, helyzetéből 's mi-
veltségi fokozatából is ki kell vennünk, a1 mi 
semmivel sem tesz kevesebbel , mint a z t , hogy 
hűséget ö is kívánhat. — Társulati összekötte-
tései vannak többfélék a" lelkésznek, szeretete, 
közremunkálása, jóakarata mindenütt szükséges, 
de hivatali hűsége főleg e' kettőhöz költetett. — 
Szükségkép áll itt ezen apostoli nyilatkozat, lo-
gikai egyensúlyba teszi a' jogot a1 kötelességgel; 
különben tág kapu nyittatnék arra, hogy a' czim 
és név mellé szolgai félelemmel kevert tisztele-
tet követeljenek a1 lelkészek magoknak mintegy 
feltétel nélkül, azaz így : adjatok a' nélkül, hogy 
ők adnának, tiszteljétek a' nélkül, hogy köteles-
ség-teljesítési hüségök érdemel adna rá. 

A ' lelkésznek kettős oldalról szükségesített 
hűsége áll hivatala minden ágának lelkismeretes 
megismerése- 's teljesítésében, mint olly felté-
telekben, mellyek egymás nélkül nem lehetnek, 
mellyek nélkül feltételezett nem lehet. — Még 
pedig e' hűségnek magasabbszerünek kell lenni 
minden más hivatali hűségnél, hol a' haszoncsa-
torna a' hűség fokozatával szokott párhuzamban 
szélesedni, vagy szűkülni; mert az illy hűség 
némileg önzés, mellette jólét, kényelem forog 
kérdésben, nem pedig az Úr ügye, holott a* lel-
kész előtt, ha érzi hivatását, első és utolsó czikk 
az anyaszentegyház boldogsága. — Nem ok nél-
kül emelte ki sz. Pál apostol a1 lelkésznek min-
den eredeti és szerzett tulajdonai közt a' hűséget, 
mellyel — egyéb jelességeit mellőzve — maga 
is több helyen szerényen ugyan, de önelégülten 
dicsekszik, mert jól tudta ö azt, ini keveset ér a' 
leghatalmasabb egyéniség hűség nélkül, 's mi so-
kat tehet a' hü parányi erejével is; jól tudta, mi 
vár a' hü és mi a' hűtlen sáfárra. — Valóban, ha 
nehéz lesz a' számadás köz emberre nézve, mi-
után a' legjobbnak sincsen igazsága, mivel Isten 
előtt megállhatna, bizonyosan terhes lesz a' hűt-
len lelkészé. Távol legyen tőlem a' hit, hogy a' 
hallgatók bűne a' lelkésznek volna beszámítandó; 
de ha igaz, hogy ö is a1 szerint veszi el jutalmát, 

a1 mint jót vagy roszat cselekedett, akkor hiszem 
azt is, hogy hivatali hűtlensége, melly sokaknak 
lelki kárát eszközlötte, — neki kétszeresen be -
számítandó. — A' hü ellenben birja azon e sz -
közt, mellyel Istennél érdemet, embereknél s ze -
retetet 's tekintetet nyer, 's általa oda emelkedik, 
hol sz. Pál apostol áll következő nyilatkozatában : 

3 és 4. Efioi ős etg eXa/iörov. . . N. Gergely 
moraljábani nyilatkozata szerint: „Quando quis-
que se minus ridet, eo minus sibi displicet, quanto 
maioris gratiae hímen recipit, tanto amplius re-
prehensibilem se esse cognoscitSzomorú kö -
vetkezést lehetne ebből Pál apostolra húzni, ha 
akár a' 3. verset, — mellyben egy tekintetre nem 
apostoli szelíd bátorság, hanem magaveti felfu-
valkodottság látszik — a' 4-töl elválasztanánk, 
akár a' kettőt együtt egyoldalúlag vennénk. — 
Valóban, hogv sz. Pál apostol rangot és méltó-
ságot, emberi Ítélet, 's jellemzésen felülit hitt, eb -
ből rá lehetne fogni. — De ha összes munkála-
taival viszonyítva vesszük vizsgálat alá, egészen 
másként kell Ítélnünk. — Ugyanis ismerve az ö 
éleiét, nem lehet át nem látnunk, hogy a' fölebb 
idézett tételek inkább mellette, mint ellene van -
nak ; sőt egyenesen az ö életéből merítvék, mint 
ki sokszor legérzékenyebb 's keserűbb hangon 
panaszkodik az ö teste, 's az abban lakó gonosz 
ellen, ki büntetésre méltó voltát elismeri, töké-
letlenségét soha sem palástolja. Valamint szinte 
akkor is felmentendjük e ' vád alól, ha elgondol-
juk, hogy öt a' keserűség *s tiszta lelkismeret 
bátorította fel e' nyilatkozatra, melly Calvin sze-
rint : „est non vulgáris testificatio" Starke sze-
rint pedig: „Seliger Zustand! sichnichts bewusst 
se in. und sicli doch in Demirth nicht rechtferti-
gen így egyenlítve ki a' dolgot, e' két vers é r -
telme ez : hivataloskodásomra nézve, — és így 
nem életemre nézve, melly gyarlóságokkal tel-
jes, — felette vagyok Ítéleteteknek és minden em-
beri ítéletnek, még a' magaménak is, melly épen 
ugy tévedhet mint a1 t iétek; azaz emberi ítéletre, 
emberi kegyet vadászva magas ösvényemről so-
hasem térendek e l ; mert semmiben nem vádol 
engem az én lelkem, azaz: hivatalom körében sem-
mit sem mulasztván el, mivel mesteremnek ta r -
toztam, és semmit sem tevén, mivel czéljának kárt 
okoztam volna, nyugodtan tekinthetek mennyei 
vezéremre, kinek, még lelkismeretem tisztasága 
által sem igazulhatván meg, egyedül tartozom 
számadással. 

Két viszony fejlődvén ki e' szerint: felemel-
kedettség a' világ előítélete, és megköttetettség 
annak irányában, a' kihez a lelkismeret köti, — 
értekezésünk folytán kifejtendjiik, mint áll sz. Pál 
apostol e ' kettős viszonyhoz és e"1 kettő egymás-
hoz, megjegyezvén, hogy e' felosztásra ismét a1 

kezünk alatti rész 1. verse jogosít fel. 
Mi a 'v i lág? eszmék,meggyőződések, 's érde-

kek vegyületéből kevert, 's épen e' belső különbö-



zöségénél fogva önmagával szüntelen harczban 
álló tömeg. Mi ennek előítélete ? hibás meggyő-
ződésen, tudatlan tévelygésen és rosz akaraton 
épült saját czélokh'oz és érdekekhez mért nyilat-
kozat. — Most már a1 világ és annak előítélete 
fölé az emelkedik, kit nézeteiben, cselekvényei-
ben a' világ 's annak előítélete legkevésbbé hatá-
roz ; tettei sokkal magasabb szempontból indít— 
vák, és sokkal magasabb czél felé irányozvák, 
sem mint e' földi tekintetek figyelembe vétethet-
nének. így tekinti sz. Pál apostol magát, és a' 
világot, 's e' viszony minőségében nem gondol ö 
a1 világ előítéletével. E ' felemelkedettségnek mint 
feltételezettnek — melly saját nyilatkozata sze-
rint birtokában van, ha ugyan az 1. vers szerint 
azt kivánja, hogy ugy Ítéljen felöle az ember, 
mint Krisztusnak szolgája és Isten titkainak sá-
fára felöl — feltétele a1 szolgaság és sáfárság, 
melly e' szerint a' legvilágosb alárendeltségi és 
így megköttelettség viszonyába hozza azzal, a1 

kinek szolgája és a' kinek titkait kezeli. A ' ma-
gasabb szempont tehát, honnan indul, a' Krisztus 
tana; a1 czél, melly felé törekszik, Krisztus czéJ ja, 
Isten országa; a1 tekintély, mellyhez forrva felette 
áll a' világnak, 's előítéletének, maga a' Kisztus. 
- így tekinti Pál apostol a' Krisztust, így hiva-
talát, mellvnek lelkismeretes és hü betöltése v i -
lág fölé emelkedésének egyedüli feltétele. 

Mennyire alkalmazkodtak és alkalmazkodnak 
ma is a' különböző felekezetű egyháziak egyházi 
állásukra nézve e' versekhez, vitatni nem felada-
tom : azt még sem tehetem, hogy itt merített egy 
pár egyetemes tanúságomat fel ne mutassam. A1 

szabadság a' törvény határain túl féktelenség, a' 
felemelkedettség Krisztust nélkül nálunk legtöbb-
ször rationalistai kapaszkodás, másoknál egyház 
érdekén hizlalt papuralom. Csodálatos, de nincs 
máskép. A' rationálisták Krisztust cselekedetei-
nél egészen más képben tüntetik fel, mint lehet 
és kell, sokszor magok észrevették — re infecta 
hagyván fel a' munkával, — hogy a1 rationak 
több jogot engedtek, mint lehetett és kellett. Nem 
elfogultság mondatja ezt velem, nem is az. mintha 
a' rationalisták iskoláit 's modorát átgondol-
tan nem ismerném : csak az, hogy e' részben 
Calvinnal tartok, ki Grinaeus Simonhoz írott le-
vele végén a1 sz. irásmagyarázatra vonatkozó-
lag így nyilatkozik: „Si contaminari nefas du-
citur, quidquid est Deo dedicatum: ferendus certe 
non est ille, qui rem omnium, quae in terris sunt, 
sacratissimam, impuris aut etiam non rite prae-
paratis manibus attrectet. Proinde affinis sacri-
legio audacia est scripturashuc illuc temere ver-
seire, et quasi in re lusoria laseivire: quod a 
multis iam olim faetitatum est." — A' zsarnok-
ságot illetőleg nincs történet és történet-philoso-
phia-író, ki arról hallgatott, és nincs kor, melly 
ellene ne panaszkodott volna. Ellenben a' törvény 
és méltányosság korlátain belől hallgatni, és t é t -

lenül állni ott, hol szólás,sőt cselekvékenység igé-
nyeltetik, gyávaság; a' Krisztus 's egyháza é r -
kébeni tágítás, buzgótlanság 's kárhoztatásra mél-
tó közönyösség ; söt ha többet akarunk mondani, 
vagy status-viszonyban vagy belszerkezeti r en -
detlenség 's erőtlenségben feneklö félénkség. 

A1 Krisztussali különös viszony, 's öntudat 
tisztaságán épült magasság, ha bár sz. Pál apo-
stol, — mig fölebb általánosságban marad — itt 
egészen önszemélyéhez fordul is, sajátja minden 
egyes lelkésznek, mert Pál apostol itt nem más-
kép állítja fel saját egyéniségét, mint az összes 
sáfárok akármellyikének typusát. — Kiilsö fény, 
egyéni tulajdonok, és elvonulás gyakran említtet-
nek olly mozzanatokul, mellyek hatalmas emel-
tyűi lehetnek a' paptekintélynek: de azon kivül, 
hogy ennek hivésére sz. Pál összes élete 's ke-
zünk alatti munkája nem jogosít fel, csak amúgy 
sem óhajtjuk apostoli tekintélyét felcseréltetni 
azzal, mellyhez mint a' naphoz minél közelebb 
megyünk, annál kevesebbet láthatunk, vagy leg-
alább láthatnak azok, kik pápaszemen vizsgálják 
Ivrisztus élet-adó tudományát, — valamint szinte 
azt sem akarjuk, hogy az Ur háttérbe szorításá-
val a' szolgának tulajdonítassék a' tisztelet. I g a -
zán, ha akár egyéni, akár összes tekintélyét lábra 
akarja egyházunk állítni papságának, mindazon 
mozzanatokat — mellyek által hiszik ezt sokan 
elérhetni, mint ollyanokat, mellyek által gyűlöle-
tes megbecsültetést (ebben semmi ellenmondás 
sincs) "s ki csikart tekintélyt szerezhetni ugyan, 
de tiszteletteljes állást egyáltalában nem — hát -
térbe szorítván, ki kell mondania, hogy daczára 
az akármerre vágó 's alaposoknak látszó nyilat-
kozatoknak is egy jótával sem kívántatik több, 
mint a" mennyi itt kimondatik. Yédpajzsa a' meg-
támadtatások, vigasztalása a' keserűségek, táma-
sza a 'nyomorúságok köztküszködönek. Jutalom, 
egyetlen jutalom, melly kielégít több fáradalom-
ért, mennyire egész életünk képes. — Én leg-
alább azt hiszem, hogy a' világ józan részének 
elismerése, melly szinte hatékony rugója magasra 
törekvő igyekezetöknek, soha sem lehet felérő 
jutalom az önérzet 's tudat tisztaságával, mellyel 
Pál apostolként Isten elé vihetik a'földön csak-
nem elveszített ügyöket. — Szegénység meg-
vetetté, gazdagság tiszteltté nem tette a' nagy 
apostolt; lelkészeinket sem fogja soha is: de ha 
épen ugy akarná is Istenünk, kinek sáfárai, és 
Krisztusunk, kinek szolgái a' lelkészek, hogy 
mindazokon keresztül menjenek, mellyeket Pál 
apostol kiszenvedett, az ö szellemében kell t ű r -
niük, mert jól tudták, kellett tudniok, mikor e' hi-
vatalra szentelték, hogy rájok épen annyi van 
bízva, mint Pál apostolra, 's jobb sorsra nem szá-
molhatnak, mint ő, ki minden vigasztalását leik-
ismerete tisztaságában találta fel. — Hivatal és 
kötelesség az, minek teljesítésében magasodott 
fel oda, honnan a1 világot előítéletével együtt 



maga alatt szemlélte, kötelességükben kell ne-
kiök is olly nagvgyá lenni, hova fel nem ér a1 zú-
golódás, kárhoztatás és földszint járó előítélet; — 
nem, még azoké sem, kiknek illy nyilatkozatok-
nál különösök ötlenek agyokba. — Egy hajszál-
nyira sem tanácsos magas jogokról álmodozni, 
de elmaradni sem, azaz: egyházi ügyekben 's ba-
jokban háttérbe vonulva engedni, — mert Pál 
apostol igen rendesen járó és igazán tekintély 
gyanánt is felhozható órája így mutat, nem pe-
dig ugy, mint másoké, kiknek bölcsesége bolond-
ság a z ú r szemei előtt. — A'lelkészi kötelesség 
teljesítésével azonban ma már nem jár annyira 
karöltve a' megvettetés és üldöztetés, mint az 
apostolok és reformátoraink korában,—a' munka-
tér sem olly szellemben és testi erőben harczias 
mint akkor, de mostis vannak körülmények, mely-
Ivekben a' viszonyokhoz képest elmulhatlan szük-
ség van ezen erélyre, hogy hiányában Krisztus, 
's szolgái által őrzött egyháza ne szenvedjen. 

Midőn Pál apostol így, lelkismerete tisztasá-
gában felette érzi magát a' korinthosiak 's min-
den ember Ítéletének, utána igen czélszerü óvást 
tesz, hogy t. i. az által, mert lelkismerete nem 
vádolja, nem igazul meg, hanem Isten az, ki öt 
megítéli. A' legdicsöbb, igazán elvszerü követ-
kezetesség. — Ugyanis a' nyilatkozat, mellyel 
hivatalos eljárására nézve az emberi itélet je len-
tőségét félrevetette, czáfolatául szolgálhatna, ha 
saját Ítéletét kivált saját egyénisége lelett döntő-
nek állítaná, a' mi t. i., bírjon bár akárki a' leg-
tisztább öntudattal, véges ember előtt örökké gya -
nús; ha ez nem is, legalább önzés, érdek, hiúság 
színével bir. Csupán minden lehető méltányos ki -
fogást elhárítva szólhatott következetesen a1 ko-
rinthusiakhoz í g y : 

5. cQare /<// ttqlo y.cciQs. . . Lássuk részleten-
kint. Mii ttqco y.cuQs stb. nem mondhatni, hogy 
Pál apostol a' korinthosiakat teljesen leszólítja 
az itélet hozásról, mert itt csak az idő előtti Íté-
letet állítja szükségtelen és károsnak; de ha meg-
magyarázzuk a' következő tételből azt, hogy mi-
kor jő el az itélet ideje, t. i., mikor maga az Úr 
eljö: azonnal kitűnik, hogy csakugyan azt mondta 
ki, némileg gyengítvén szélesítés által a' vers 
keménységét, a' mit, ha egyszerűen akar szólni, 
így kell kifejeznie: „soha se ítéljetek" Krisztus 
ítélete után még feleslegesb levén itéletök, ki 
minden után-birálaton felüláll 's ha eljö, ak-
kor leszen mindennek Istentől dicsérete. — " ( h 
y.at (fcoTioet. . . a' biró magas tökélyei és tö -
kélyein épült csalhatatlansága van előadva, ki 
minden gyarlóságon felül levén, kifogás nélkül 
itélend. — Kai TOTH o ENAT,VOQ... itt sajátképeni 
jelentésében nem vétethetik, mert az azt tenné, 
mintha a1 roszaknak is dicsérete lenne Istentől, 
ígymódosíttandó tehát: akkor Ítéltetik meg min-
denki Istentől. 

Általában pedig e1 versnek, figyelembe vévén 

a' korinthosiak és Pál apostol helyzetét, körül-
ményeit, 1 -ször csak időszerinti jelentése van, 
nevezetesen, hogy a' pártokra szakadt korintho-
siak ne ítélgessenek a' tanítók felelt és ne válo-
gassanak azokban, minthogy Pál apostol és v e -
télytársai hivatali képességének megítélésére ők 
nem bírnak elegendő erővel ; de elvontan a' k o -
rinthosi körülményektől, van minden időre tartozó 
jelentése is. Itt t. i. a' második, 's az elsőnél, 
melly ez, hogy Ítéletükkel nem gondol, sokkal 
nyomatékos!) okát adja annak, hogy ö "s vele 
minden lelkészek felette vannak az emberi Íté-
letnek, azt nevezetesen, hogy hivatali eljárásuk 
közvetlenül Isten ítélete alá tartozik. Nem tehet-
jük fel, hogy Pál apostol ne tudta volna azt, mi-
szerint valamint lelkész, ugy más akármi hiva-
talnok, hűsége feletti legfőbb és csalhatatlan biró 
maga az Isten, miután saját nyilatkozata szerint 
ki ki elveszi annak jutalmát, a' mit a' testben 
cselekedett , jót ,avagy gonoszt; e' helyből tehát, 
mellyben különösen az apostoli munka feletti bí-
róságról szól, mást következtetünk, még pedig 
azt, hogy ö itt közvetlen hűséget vagy hűtlensé-
get ért Isten irányában. Más hivatal ugy szólván 
közvetve tartozik Isten elé, a' mennyiben a' hi-
vatalnok hűséggel majd ennek, majd amannak, 
de mindig embernek vagy társulatnak tartozik, 
ez ellenben egyenesen Istennek , kivel az első 
vers szerint közvetlen számadási és felelösségkö-
vetelési viszonyba jő. Mig más hivatalnok hűtlen-
sége embert vagy társulatot sért elsőben, 's csak 
azután Is tent : addig a' lelkész az ö vagyonában 
sáfárkodván, egyenesen magát az Istent. 'S épen 
ez az, miből a' legtermészetessebben következ-
tetjük, hogy a' lelkész felette áll azok Ítéletének, 
kiknek egyáltalában nincs joguk bele avatkozni 
azon módba, melly szerint Ítéletet tartana Isten 
azok fölött, kikre bizta szőlejének mivelését. Majd 
ha eljö az Úr, ki a 'setétségnek titkait világosság-
ra hozza, és a' sziveknek tanácsit megjelenti: ak-
kor világosságra jövend az is, vájjon Pál, vagy 
Apollos vagy Kefas felelt-e meg a' magas igé-
nyeknek, mellyek Isten sáfárában megkívántat-
nak,'s akkor leszen mindenkinek Istentől jutalma. 

Világos e' néhány versből, mi illeti a1 lelkésze-
ket, és mi az ö kötelességük; kivehető, hová emel-
heti őket ennek lelkismeretes teljesítése, vagyis 
mint hivatalnokok millyen viszonybajönekIsten-
nel és emberrel. Szabadjon most ezen értekezés 
zárszavát sz. Pál apostol jelleméből és saját nyi-
latkozataiból állítni össze, hogy így minél inkább 
kitűnjék, millven jellem és hivatali kellékekkel 
közelíthetni meg apostoli nagy tekintetét. 

Jellemet választani nem lehet, lelki-tehetsé-
geket, birja bár akárki az egész világot, vásá-
rolni nincs hatalmában, de azért magasabb j e l -
lempéldányt követni szabad, sőt kell. A ' lelké-
szeknek magos rendeltetésűket, és a' czélt,melly-



nek elérésére hivatvák, ismerniük szükséges, és 
e' kettőt Pál apostol életében föltalálhatják; őt 
így jellemzi Calvin: „Paulus dirimis homo et in 
admirandis virtutibus excellens, non tamen ex-
terna elegantia nitebat, nec pompa erat inflatus 
qua se renditaret. Denique ut solida spiritus vir-
tute intus erat refertus, ita nihil ostentationis 
habebat; nesciebat blandiri, placere hominibus 
non curabat. — Hunc unum fi nem habebat pro-
positum, ut se et aliis omnibus in ordinem redactis 
Christus regnaret." Meg kell vallanunk, hogy mint 
Pál apostol, ugy lelkészeink is szünetleni össze-
ütközéseknek vannak kitétetve ; meg kell ü t -
közniök gyarlósággal és tévelygéssel, de ez még 
nem nagy baj, mert épen ezeknek elhárítása hi-
vataluknak legfőbb feladata ; meg kell ütközniök 
rosz akarattal, melly ellen — jóllehet e' sérelem 
orvoslására nézve Pál apostol korától fogva te -
temesen változhattak volna a' körülmények, — 
ma is csupán a' türelemben van orvosság. Szemé-
lyes és hivatali minöségök egyaránt kedvetlen 
körülmények közé taszíthatja, de követték a1 t e -
kintetben is Pál apostol jellemét mellyet calvin 
is így sürget: „Observ amirabilem Fauli constan-
tiam, qui quum hoc modo tractari se a Deo vi-
deret,non tamen frangebatur aut minuebatur ani-
mo. Neque enim inpiorum petulantiae hoc inpu-
tat, quod tanquam in ludum arenarium cum 
ignominia protrahatur, sed totum Dei promden-
tiae tribuitE' jellem követésén kivül, vigyék hi-
vatalukat lelkismeretesen , hogy elmondhassák 
Pál apostollal : „a mi dicsekedésünk ez: t. i. a 
mi lelkünk ismeretinek bizonyossága, hogy isteni 
szelídségben és tisztaságban, nem testi bölcse-
séggel, hanem az Istennek kegyelme által való 
ajándékkal forgolódtunk e" világon, kiváltképen 
pedig ti köztetek. Miképen, hogy valamennyire 
meg is ismertétek, hogy mi a ti dicsekedéstek 
vagyunk, miképen ti is a mi dicsekedésünk vagy-
tok, mind az úrjézus napjáig. Mert nem elegyít-
jük meg istennek beszédét, mint némellyek, ha-
nem tisztán szólunk a' Krisztus felöl, mint is-
tentől való sáfárok az Isten előtt. Tisztaságban, 
tudományban, szelídségben, jóságban, sz. lélek-
ben, tettetés nélküli szeretetben, igazságnak be-
szédében, Istennek erejében, az igaz-ságnak bal-
felöl és jobb felöl való fegyvereiben. 2. Kor. 1 — 
12, 14.' 2. Kor. 2, 17, — 2. Kor. 6—6, 7. — 
Továbbá Pál apostolként : „Semmi dologban ne 
botránkoztassanak senkit, hogy ne szidalmaz-
tassék szolgálatuk2. Kor. 6 — 3 : de ha elmul-
hatlan kötelességük, mint fölebb említők, kelle-
metlen helyzetbe hozza is, tágitaniok nem szabad : 
„Mert ha mindenütt nyomorgattatnak is, de nem 
szoríttatnak meg, kételkednek, de mindenestül 
nem esnek kétségbe, háborúságot szenvednek, de 
abban el nem hagyatnak, megaláztatnak, de el 
nem vesznek. Mindenkor a' Jézus Krisztusnak 
öldököltél és ét az ö testükben velők hordozván, 

hogy a Jézusnak amaz élete is megismertessék 
az ö testükben." 2.Kor. 8—10. — Szószékenés 
szószéken kivül Pál apostol helyzetében kép -
zelje magát a' lelkész, ki így szól: 2. Kor. 7— 
4 : „ N a g y bátorságom vagyon nekem a' nektek 
való szólásban — 2. Kor. 1 0 : 2 — 5 : Erre kér-
lek pedig, hogy ne kényszeríttessem bátor lenni 
azzal a bátorsággal, mellyet gondolok bátor-
ságosnak lenni azok ellen, kik mi fölöttünk ugy 
értenek, mintha test szerint járnánk. — Mert 
noha testben járunk, mindazáltal nem lest sze-
rint hadakozunk. Mert a mi vitézkedésünk fegy-
verei nem testiek. hanem Istennek ereje által 
erősek, a' nagy erősségeknek lerontásukban. 
Mikor t. i. minden emberi okoskodásokat elfor-
dítunk és minden nagyságot, melly felemelkedik 
az Istennek ismerete ellen , és az embereknek 
minden gondolatjokat foglyul visszük, hogy a' 
Krisztusnak engedjenek. Azért mondom ezeket 
nektek, hogy jelenlétemben ne kényszeríttessem 
keménységgel élni a hatalom szerint, mellyet 
adott nekem az Ur. építésre. de nem rontásra. 
Ezt maga is tartozik kerülni u g y , mint sz. Pál 
apostol, ki saját nyilatkozata szerint : „ha go-
romba is a' beszédben. de nem goromba CL tu-
dományban.(i 2. Kor. 11—6. Nyilatkozzék benne 
apostoli részvét illy módon : ,.Kicsoda hábor-
gattatik, hogy én ne háborgattatnám, és kicsoda 
botránkozik meg. hogy éri azon nekesergenék; 2. 
Kor. 11. 29. — De kegyre soha se támaszkod-
jék. mertsz. Pál apostol illy kérdést intéz hívei-
hez : „Most embereknek vagy Isten dolgainak 
elhitelekre intelek-e, — avagy embereknek igye-
kezem-e kedveskedni ? bizonyára, ha még em-
bereknek kedvekben volnék, a Krisztus szolgája 
nem volnék. Gal. í. 10. Ha illy jellemmel birand 
a1 lelkész és illy nyilatkozatok folyandhatnak é le -
téből: akkor élete alkonyán is sz. Pál apostol e1 

szavait veendheti szájába : „Én immár megál-
doztatom, és az én halálomnak ideje közel va-
gyon. Ama nemes harczot megharczoltam, fu-
tásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, vége-
zetre eltétetett nekem az igazság koronája, 
mellyet megad nekem az Vr ama napon. — I I . 
Tini. 4 6—8. K o t a s z I s t v á n. 

Főtiszt. Haubner Máté úr véleménye az egyetemes 
gyűlési választmány munkálatáról. 

I. Erangyéliomi keresztyéni egyének egyházi vi-
szonyainak meghatározása. 

í . Minden magyarföldön lakozó ág. hitv. 
evangélikus egyén tartozik magát valamelly evan-
gélikus egyházközséghez, ekklézsiához kapcsolni. 

2. Csak mint bizonyos tagja valamelly ev. 
gyülekezetnek élvezheti minden egyén, mindazon 
jogokat és áldásokat szabadon, melly eket a honi 
törvények az ev. egyháznak biztosítanak : p. 
hit-, vallás-, lélekismeret-, szabadságot, — a1 

kath. papság által megadóztatástóli mentességet, 



— családjának az ev. vallásbani megkeresztel-
tetést, neveltetést, coníirmáltatást, tneggyónta-
tást, összeeskedtetést 'stb. 

3. Minden ev. egyén, ki valainelly ekklé-
zsiának tagja, és az ekklézsiának javait élvezi : 
természetesen tartozik az ekklézsiának terheit 
is viselni. Tartozik annak fenállását, jólétét, fe l -
virágzását tehetsége szerint tanácsadása, szol-
gálatja, pénzbeli adózása által gyámolítani, — 
magát a' közakarattal megállapított szabályoknak 
alája vetni, 's a' jó rendnek fentartásáért képzelt 
egyéni jogairól és kényelmeiről lemondani. 
I I . Ev. egyházközségek vagy ekklézsiák viszonyai 

rendezése. 
1. Egész Magyarhon határai között minde-

nütt, hol ev. egyének elég számban találkoznak, 
kik a' polgári adó csorbítása nélkül összesített 
erejekböl lelkitanítót tarthatnak, ki nekik a" Krisz-
tus evangyeliomát hirdesse, és sakramentomait 
kiszolgáltassa, — azok ev. gyülekezetet alakít-
hatnak. 

2. így alakított ev. ekklézsiáknak a' hon tö r -
vényei egyházi és vallási szempontból véve sa-
ját kebelükben egyházi törvényeink korlátjai kö-
zött tökéletesen szabad háztartási jogot tulajdo-
nítnak. A ' bécsi és linczi békekötések alapjára 
épített 179°/,—diki 26-diki törvényczikk nekik 
egészen szabad és nyilvános vallásgyakorlatot 
tulajdonít, — őket a' rom. kath. egyháztól füg-
getleneknek nyilvánítja, — nekik harangokkal 
ellátott tornyos templomoknak, iskoláknak épí-
tésére, sírkerteknek kiállítására, ekklézsiai föl-
dek bírására 's mind ezek kedvük szerinti hasz-
nálására szabadságot ad 'stb. 

3. Ezen szabad belső háztartási jogánál fog-
va, minden ekklézsia magán ügyeit, kebelbeli 
közgyűléseken hozott végzések által, az egyházi 
/elsőbbség felügyelése alatt, maga rendezheti. 

4. E ' kebelbeli közgyűléseken minden ek-
klézsiai, a1 terheket aránylag híven viselő férfm-
lagnak tanácskozó és határozó szava van. Hozzá 
szólhat mindenkor: 

a) Midőn közterhek kivetése van kérdésben, 
nehogy az illő arány meghatározása körül önkény 
gyakoroltathassék. 

b) Midőn az egyházi birtok kezelése, bevételek 
's kiadások felett tartatnak számadások. 

c) Midőn minden alsóbb és felsőbb egyházi hi-
vatalnokok, elöljárók választatnak. 

5. Minden egyházközségnek legközelebbről 
illető elöjárósága a' maga presbyteriuma vagy 
conventje, mellynek létezését az a' körülmény 
leszi szükségessé, hogy jönnek minden ekklézsiai 
háztartásban ollyan esetek elö, mellyekben el nem 
halasztható ügyek felett serényen kell intézkedni, 
egész közönséget pedig összegyűjteni nem le -
het : illyenkor ez tartozik az egyházközség ne -
vében és érdekében működni. E ' szerint a' p res -
Ijyterium: 

a) mindenkor a' gyülekezet helytartója, kép-
viselője, miből természetesen az következik, hogy 
minden lépéseiről annak számot adni köteles. 

b) Mindenkor a' gyülekezet bizodalmát kell bír-
nia, iniböl természetesen az közetkezik, hogy az 
általános többség szavazata által kell választatnia. 

c) Tagjainak példás, jó lelkű, vallástszeretö, 
becsületes embereknek kell lenniek, miből t e r -
mészetesen az következik, hogy a1 presbytere-
ket rang és vagyonra való tekintet nélkül, a' g y ü -
lekezet minden rendű hivei közöl az értelmesség 
és erényesség méltánylása utján egész életide-
jekre szükség választani. 

d) Az ekklézsiák különböző népességéhez ké-
pest a" presbytereknek száma nem lehet minde-
nütt egyenlő. Nagyobb gyülekezetek conventje 
természetesen több tagokból fog állani, mint k i -
sebbeké. Tagjainak számáttörvénynyel meghatá-
rozniszükségtelen. Háztartásijogának szabad g y a -
korlata szerint szükségéhez képest, minden g y ü -
lekezet maga határozza el presbytereinek számát. 
Kevesebben kilencznél azonban a1 legkisebb 
anyagyülekezetben se legyenek. Érvényes hatá-
rozatokhoz hét tagnak jelenléte szükséges. 

c) Minden egyházközségipresbyteriumnak hi-
vatalos elnöke ugyanaz,a'ki az egész gyülekezeté, 
t. i. a' lelkész; hol azonban találkoznak alkalma-
tos egyének, általános szavazattöbbséggel válasz-
tassák a' lelkész mellé egy világi elnök vagy fel-
ügyelő. Az elnökség egyetértve hívja össze és 
vezeti mind a' presbyteriumnak, mind az egész 
gyülekezetnek gyűléseit. Melly gyűlések általá-
ban annyiszor tartatnak, mennyiszer szükséges; 
de községi közgyűlésnek évenkint legalább ké t -
szer kell tartatnia. 

f ) Mindennemű, mind köz- , mind presbyteriu-
mi gyűléseknek tisztüknél fogva rendes tagjai : 
a pénztárnok, gondnok vagy gondnokok 's a' hol 
illyenek szükségesek : a' levéltárnok, ügyvéd és 
az iskolai felügyelő 's igazgató. A ' gondnokok 's 
pénzkezelök általános szavazattöbbséggel a' g y ü -
lekezet közgyűlésében választatnak, három esz -
tendőkre, mellyeknek eltelte után leköszönni t a r -
toznak. Ha hivatalukat közmegelégedéssel visel-
ték, a' gyülekezet hatalmában áll őket továbbra 
is megtartani, ellenkező esetben a' gyülekezet-
nek alkalom nyilik őket elbocsátani. — A1 g y ü -
lekezet minden birtokáról 's alapítványiról 's 
azoknak kezeléséről, használatáról, bevételéről, 
kiadásairól az illetők számadási könyveket t a r -
toznak vezetni, mellyek évenként közgyűlésben 
átvizsgálandók 's egyházlátogatáskor elömuta-
tandók. 

g) Mindennemű, mind k ö z - , mind conventi 
gyűlésekről jegyzőkönyvek vezettessenek, mely-
lyeket mindenkor az illető gyűlésnek, fontos 
ügyekben végrehajtás előtt, hitelesíteni kell. E' 
jegyzökönyvek vezetője, vagy vezetői minden-
kor hivataluk kezdetekor meghitezendök. 



h) A ' presbyteriumnak soha nem szabad meg-
feledkeznie, hogy evang. keresztyén egyházi elöl-
járóság , mellynek mindenben a' Krisztus szel-
leme által kell meghatva lennie, 's azért minden 
intézkedéseiben a' szelídség, szeretet és mérsék-
lés lelke által vezéreltetnie. Mindazáltal, hol az 
engedékenység gyávasággá fajulna, ott mint az 
egyház község első helyhatóságának, a' szüksé-
ges rend fentartásaért erélyes, szilárd fellépés 
által kell éreznie 's éreztetnie azt a' hatalmat, 
mellyet neki a 'honi törvény (179°/ , , 26. 4.) tu -
lajdonít : „evangeliei utriusque eonfessionis in 
iis, quae ad religionem pertinent, unice a reli-
gionis suae superioribus dependeant.u 

tí. A ' melly gyülekezetben egynél több lel-
készek vágynák, kiknek állásuk eddig egészen 
egyenlő volt, a1 közönséges vetélkedés minden-
kor veszedelmes következése miat t , az ugy ne -
vezett collegiatus idővel mindenütt megszünte-
tendő, 's közölök egyik legyen a' parofhus, má-
sik archidiakonus 'stb.; a' presbyteriumnak elnöke 
lessz a' paroehus. 

7. Ha valamelly ev. gyülekezetben a' lel-
készi hivatal vagy máshova meghivatás, vagy 
halálozás által megürül, a' presbyterium köteles-
sége ezt tüstint az illető esperesnek feljelenteni, 
a1 ki a' megholtnak tisztességes eltakaríttatását 
vagy maga személyesen, vagy más kirendelt 
helyettesei által elintézi, a1 gyülekezet anyaköny-
veit és fontos irományait átveszi és pecsétjével 
lezárva biztos helyre teteti, a' lelkészi hivatal 
ideiglenes czélszerü ellátásáról gondoskodik és 
az elhunyt lelkész özvegyének egy negyed évi 
járandóságának kiszolgáltatását biztosítja. A1 

gyülekezet pedig lehető legrövidebb, hat hetet 
semmi esetre túl nem haladó idö alatt a' gyüle-
kezet összes tagjainak általános szavazati többsé-
gével három egyéneket, kik közöl jövendőbeli 
lelkészét választani kívánja, kijelel és azokat az 
esperes által a' ker. püspöknek feljelenteti; a1 ki, 
ha törvényes kifogása egyik ellen sincsen, szük-
ség esetén melléjök még egyet ajánlván, őket 
a1 választás alá bocsátja. Az általános szavazat-
többséggel megválasztott papi egyén a' gyüle-
kezet meghívását elfogadhatja, mihelyt a' me-
gyebeli esperes által megerősített meghívó levél 
a' superintendens által is , a' ki a' papi jövedel-
meket csorbítani nem engedi 's magának a' lel-
kész özvegyének nyugtatványát felmutatja, é r -
vényesíttetik. Ezt papjelöltek csak rendes ordi-
náltatásuk után tehetik. 

8. Kir. városi gyülekezetekben, rendesen 
több lelkészek levén, az egyik hely megürülése 
esetén a1 matrikulák 's más irományok átvétele 's 
lepecsételése ugy is szükségtelen. Az esperes 
teendőit a' püspökkel a1 presbyterium közvetlen 
maga eszközli. 

9. Az iskolatanítók megüresült helyeiket a' 
gyülekezetek általános szavazattöbbség utján 

presbyteriumaik közlekedése által a' megyebeli 
esperes ellenörködése alatt töltik be. A ' kir. v á -
rosi gyülekezetek, — kivévén a' kerületi tanár-
székeket, — magok vagy alapítványok által a la-
kított tanítói hivatalokat más befolyás nélkül ma-
gok választják. 

10. Akármelly oldalról tekintsük az egyház-
ban a' lelkészi és iskolatanítói hivatalok feladá-
sait, el nem tagadható, hogy ez utóbbi az elöb-
beninek alárendelve van ; következésképen az 
iskolatanító minden hivatalos dolgaiban lelkészé-
től függni tartozik. 

11. Ha akár lelkész, akár iskolatanító más-
hova hivatás esetén jelen helyüket három évek 
eltelte előtt el akarják hagyni, ide költözésükkor 
okozott költségeket tartoznak vagy magok, vagy 
ujdon meghívó gyülekezetük az előbbinek meg-
téríteni. 
III. Ev. egyházmegyék vagy esperességek rende-

zése. 
1. Azon közlekedésnek, összefüggésnek 

szüksége és jótékonysága, melly több egymáshoz 
közelebb esö, szomszéd gyülekezeteket egy tes -
tületbe összekapcsol, egy közös elöljáróság fe l -
vigyázása alatt, szerzette az úgynevezet tsenio-
ratusokat, egyházmegyéket, esperességeket. 

2. Minden egyházmegye, a' körében levő 
egyházközségek küldöttjei, képviselői, megbizott-
jaiből alakuló közgyűlés által kormányoztatik. 

3. Az illyen egyházmegyei közgyűlésre 
minden kebelbeli gyülekezet három képviselőt 
küld, azaz : két elnökein kivül még egy, vagy 
egy elnökén kivül még két községi közgyűlésé-
ben általános szavazattöbbséggel megválasztott 
gyülekezeti tagot, kiket határozott utasítással és 
költséggel ellátni tartozik. 

4. Az egyházmegyei közgyűlésnek elnöke 
az esperes és esperességi világi felügyelő, kik 
mindketten a' kebelbeli egyházközségek közgyű-
lésében általános szavazattöbbséggel választat-
nak életidejekre, melly egyes gyülekezetek lepe-
csételt szavazatai az esperességi közgyűlésben 
bontatnak fel, általános szavazattöbbséget nyerve 
jutnak hivatalukba. 

5. Az esperességi gyűlést az egyetértő el-
nökség hívja össze, 's meghívó kebelében a' fe l -
veendő fontosabb tárgyakat a1 gyülekezetekkel 
előlegesen közli, hogy ezek elhatározott v é g z é -
sek alkotására elkészítve küldhessék követeiket. 

6. Esperességi gyűlések a1 szükséghez k é -
pest évenkint többször is tartathatnak, de i l lye-
neket egyszer kell tartani. 

7. A ' fentebb említett elnöki személyeken, 
u. m. az esperesen és esperességi világi felügye-
lön kivül, egyházmegyei gyűlésnek következendő 
tisztviselőkre van szüksége : fő- és aljegyzőre, 
pénztárnokra^ dékánokra és ügyvédre, kik az e s -
perességi gyűlésen a' képviselők által egyenesen 
általános szavazattöbbséggel választatnak, a ' gyü -
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léseken megjelenni tartoznak, de szavazattal, 
egyéb ha valamellygyülekezetnek képviselői, nem 
birnak. 

8. Minthogy az esperességi ügyekre nézve 
is adhatják elő magokat ollyan esetek, mellyek 
követeléseik sokkal sürgetőbbek, hogy sem az 
egész megyét gyűlésre össze lehetne csődíteni : 
nevezzen ki a gyűlés egy kevesebb tagokból álló 
állandó bizottmányt, melly szükség esetén fe le-
lőség terhe alatt nevében intézkedjék, jegyzőt m a -
ga választhatván magának. 

9. Egyházmegyei törvényszéket (consis to-
riumot), melly egyházakat és iskolákat illető, vagy 
egyházi és iskolai személyek elleni pörök eli té-
lésével foglalkozhatik, — elnökeivel, ülnökei-
vel, jegyzőjével együtt minden egyes perre nézve 
kellő számban az esperességi közgyűlés nevez 
ki, azokat meghi tezte tvén. ,Sa , törvényszék mind-
addig megmarad, mig a ' per végkép elitélve és 
befejezve nincs. 

10. Az egyházi személyek elleni közkere-
setet az esperésségi közgyűlés határozza el, 's 
az esperességi ügyész saját felperessége alatt t e -
szi folyamatba. A ' megjelenés a1 törvényszék 
elnökénél történik. 

11. Minden egyházi per természeténél fogva 
felebb hívott 's az esperességi törvényszék k ö -
teles azt felebb hivatkozás nélkül is birtokon 
belől a ' felebbviteli törvényszéknek fe l ter jesz-
teni, egyéb ha mind két peres felek határozottan 
kijelentik, hogy a' hozott ítéletben megnyug-
szanak. 

12. Az esperességi, illetőleg a ' felebbviteli 
törvényszékeken hozott ítéletek az esperességi 
gyűlésnek bejelentendök, melly az ítéletek v é g -
rehajtása iránt rendelkezni fog. 

IV. Az egyházkerület rendezése. 

1. Mostani állapotjokban a ' négy m a g y a r -
honi ev. superintendentiák III—ik Károly császár 
és magyar király idejétől fogva vannak, a ' ki 
1734-dik évi intézvényénél fogva a ' magyarhoni 
evangélikusoknak négy superintendenst engedett. 
Akkor alakultak, nem ugyan a ' kerületek polgári 
felosztása szerint, az egymáshoz csatlakozó e s -
perességekböl a ' négy superintendentiák vagy 
egyházkerületek. 

2. Mindegyik egyházkerület a ' maga e g y -
házmegyéinek közgyűlésében megválasztott k é p -
viselők által alakuló superintendentialis közgyű-
lés állal kormányoztatik. 

3. A1 superintendentialis közgyűlésre min-
den egyházmegye vagy senioratus általában 
négy képviselőt küld, u. m. két elnökein kivülmég 
egy egyházi és egy világi személyt , kiket ha tá-
rozott utasítással és költséggel ellátni köteles.— 
Több, mint 9, tehát 15, 22 , 30 gyülekezetekből 
álló esperességeUvüldhetnek 5, 7, 9 képviselő-
ket is. — A ' kir. városi gyülekezetek, kik senio-

ratusoknak tekintetnek, megelégedhetnek három 
követekkel. 

4. A ' kerületi gyűléseken elnökölnek a ' 
püspökök és a' világi felügyelő , kik a' kerü le t -
ben levő minden gyülekezetek általános szava-
zattöbbsége által választatnak életidejekre. R e á -
jok kétféle szavazatok adatnak, elsőben kijelelő, 
azután választó szavazatok. A ' gyülekezetek p e -
csétje alatt beadott kijelelő szavazatok felbontása 
után a' három legtöbb szavazatokat nyert e g y é -
nek bocsáttatnak választás alá. A ' választói s z a -
vazásnál általános többséget nyert egyén lesz 
püspök vagy felügyelő. Altalános szavazattöbb-
ség nem nyerés esetén a' választás ismételtetik. 

5. Kerületi gyűlésnek évenkint rendszere-
sen legalább egyszer kell tartatni. Rendkívüli 
gyűlések, ha szükségesek, többször is tar tathat-
nak. Amannak helyét és idejét a' gyűlés maga, 
ezekét az elnökség határozza meg. 

6. A ' kerületnek többi tisztviselői: egyházi 
és világi jegyzők, pénztárnok, számvevő, levél -
tárnok, könyvviszgálók, ügyvéd : kik mind a' ker. 
gyűlés által választatnak. Ezek, mint t isztvise-
lők^ szavazattal nem birnak, de birnak, ha va l a -
inelly gyülekezetet képviselnek. A ' gyűlésekre 
eljárni tartoznak. 

7. A ' ker. törvényszék (superintendentiale 
consistorium) az elnökkel együtt 9 tagból álland, 
kik az elnökkel és jegyzővel együtt a' ker. g y ű -
lés által választatnak. ítélethozásra legalább hét 
bírónak jelenléte kívántatik. Mellyek felebb az 
esperességi törvényszékről a' l-l . és 12. 
mondattak, itt is állanak. 

V. Egyházegyetemes gyűlés rendezése. 
1. Az egész Magyarhonban létező evangé-

likusok összevéve képezik a' magyarhoni ev. 
egyházegyetemet. 

2. Ennek a' magyarhoni ev. egyházegye-
temnek tűzpontja az eddig évenként Pesten t a r -
tatni szokott egyet, gyű lés , mellynek rendezet -
len állapotja miatt, mindekkorig az ev. egyházra , 
ezen egyszeri összejöA^etel által szerzett n a g y -
becsű eszmecserén kívül, kevés hatása volt, mert 
végzései nem tartattak kötelező erejüeknek. P e -
dig megmérhetlen áldást áraszthatna ereinknek 
itteni központosítása egyh. életünk egészére , mi-
helyt ki lenne határozottan mondva: minek kel l -
jen ezen egyetemes gyűlést mindenkinek tekin-
tenie ? 

3. Az egyetemes gyűlésnek nagyban e g é -
szén ugyanazonnak kell l enn i , a' mi fokonkénti 
kisebb körben az egyház községi, egyházmegyei, 
kerületi gyűlés. Tehát tanácskozó, rendező, itélő. 
végrehajtó testületnekmelly ha máskint különö-
sen felhíva nincsen; működéseit mindenütt az 
egészre terjeszti ki. 

4. Az egyetemes gyűlés a négy ev. super-
intendentiák küldöttjeiből alakul. 

5. Minden superintendentia. minthogy ker. 



gyűléseik esperességi képviselőkből alakul, két 
elnökein kivül annyi követeket küld az egyete-
mes gyűlésre, a' hány senioratusai és seniora-
tusokat képező kir. városai vágynák. Olly fo r -
mán a1 dunamelléki süperintendentia küld tizet; 
a' dunántúli tizenhetet; a' bányakerületi tizet; 
a' tiszai szinte tizet. A* ker. követek a' ker. g y ű -
lés által választatnak, — melly őket utasítással 
és költséggel ellátni köteles. Kevesebb számú 
követeket küldeni minden ker. szabadságában áll, 
de többet nem. 

6. Az egyetemes gyűlésen elnököl a fő-
felügyelő, a' ki alább rendelt testületnek elnöke 
nem lehet, 's a' ki életidőre a' kerületi gyűlések 
által általános szavazattöbbséggel választatik 
meg. 

7. Egyéb hivatalnokai az egyetemes g y ű -
lésnek : a' jegyző v. jegyzők, pénztárnok , ügy-
véd, kik szavazattöbbséggel a ' gyűlésben válasz-
tatnak. 

8. §. Egyetemes gyűlés évenként egyszer t a r -
tatik, mellynek helyét 's idejét a' gyűlés hatá-
rozza el. 

9. Az egyetemes fötörvényszék az elnök-
kel együtt, minden külön perre tizenegy tagban 
az egyet, gyűlés által választatik. ítélethozásra 
9 tagnak jelenléte szükséges, egyébként a' többi 
törvényszékeknél mondottak, a 'mennyire ide al-
kalmazhatók, itt is állanak. 

10. § . Ezen szabályok, mihelyt helybenha-
gyatnak, az illetőktől szorosan megtartandók, 's 
velük ellenkező végzéseket bár melly egyházi 
testületnek hozni nem szabad. Közli X. 

Magdeburgiak nyilatkozata. 
Érintők tán már e' lapokban, hogy Uhlichot, a' 

magdeburgiakkedves papját, hosszú húzás halasz-
tás után hivatalától azért, mert az agendától n é -
miekben eltért, a' consistorium felfüggesztette, 
mit a' magdeburgiak következő nyilatkozata kö -
vetett : 

1) Nyilvánítjuk, hogy a mostani egyházi kor-
mány rendszabályaival egyet többé nem érthe-
tünk "s e miatt hazánk statusegyházától elválunk. 

Egyházunkban eddig, intézvényeinek, névsze-
rint szerkezetének minden hiányossága mellett 
is, békésen éltünk, mert hatóságai eddig szabad 
tért engedének a1 különböző hitirányoknak 's tű r -
ték a' formák különféleségét. Most azonban csak 
a' múlt századok tételeit 's formáit teszik é r v é -
nyesekké. Ezek szerint kell keresztelni, confir-
málni; iskolákban ezek szerint kell vallásoktatást 
adni; a' papi hivatalt csak férfiakkal kell betöl-
teni, kik e' tételek szerint tanítanak; kik azt nem 
teszik, hivataluktól megfosztatnak. E ' nyomást 
többé nem tűr jük; mi megkereszteltetésünk óta 
szabad ev. keresztyének vagyunk. 

2) Mi azok maradunk, a' mik vagyunk s rá-
tánk : ev. keresztyének. 

A' tudat, hogy keresztyének vagyunk, velünk 
nőtt fel, bennünk él 's most a' föntebbi elválásra 
ösztönöz. Mi semmi ujat nem akarunk csinálni, 
mi a' ker. közösségtől el nem szakadunk, mi csak 
ev. szabadságunkat, kötelességünk szerint, ótal-
mazzuk. Szabadság valódi egélytölel nem választ-
ható ; mert az egély lelkismeret ügye, abban senki 
nem parancsolhat. Szabadság elve az evangvé-
liomnak; Krisztus megszabadítá övéit a' téteíek, 
papok, minden emberi hatalom igájától. Szabad-
ságot újra kivitt a' protestantismus, melly az á l -
tal keletkezett, hogy atyáink összetörték a' ke -
resztyénségre föleröszakolt emberigát és saját 
búvárkodásra az evangyéliomban utasítottak min-
denkit. Testvéreink hazánk ev. egyházában, mint 
eddig, testvéreknek fognak bennünket elismerni, 
valamint mi is azokul ismerjük őket e l ; ők nem 
okai ama nyomásnak, ők is szenvednek miatta. 
Hol az ev. egyháznak vannak hatóságai, mellyek 
nem korlátozzák az ev. szabadságot, illyen ható-
ságokat, ha ott laknánk, mieinkül örömest elis-
mernénk. Magában értetik, hogy ott mint itt az 
ev. egyházhoz tartozékul maradunk. Hazánkban 
is újra az egyházhatósághoz csatlakozandunk, 
mihelyt ez visszatér az ev. szabadsághoz. Lépé-
sünk csupán életótalom lépése. 

3) A bibliát, mint eddig, a keresztyénség ok-
leveleül elismerjük. 

A' legjobbat, mit kedélyünkben találunk, e r e -
detét nyomozva, a' keresztyénségnek köszönjük, 
melly Jézus által jött e' világra 's oklevele a' 
biblia. A1 biblia magva tehát az evangyéliom, 
azaz, a' tudósítás Jézus tana- és életéről. E ' 
tudósításban semmi tanépület, semmi, fogalmakba 
foglalt vallás, hanem nagy gondolatok, mellyek 
a' legfőbb igazságot foglalják magokban, mellyet 
az emberi szellem felfoghatott, 's mellyek Jézus 
életében tetté lőnek. Az evangyéliom szellem és 
élet. Mint illyen, nem kész gondolatépületként, 
nem külső életrendként ajánlkozik a' kedélynek, 
hanem erőként, melly jóvá tesz és üdvezít, l e -
hetvén mindig különböző felfogások felöle. Az ó 
testamentom előkészület az evangyéliomra, első 
feldolgozását evangyelistákon kivül a' tanítvá-
nyok iratai foglalják magokban. Mult idők bib-
liamagyarázata tanulságunkul szolgálhat, de nem 
kötelezhet. Becsületes búvárkodás, nyelvek és 
történet tudományával fölszerelve, tettbeni g y a -
korlattal összekötve , megtalálja 's megérti az 
evangyéliom szellemét. 

4) Vallásunk ez: Hiszek istenben 's örök or-
szágában, miként azt Jézus Krisztus hozta: e' vi-
lágra. 

Ezzel mást eddigi hitünknél nem fejezünk ki. 
Ezzel a' keresztyénség egész teljét valljuk. Ha 
ezt egyes tanokban kell fejtegetnünk, mindenek 
előtt nevezzük: a' tant a' mennyei atyáról, az 
emberről, mint gyermekéről, melly nem veszhet 
el, a' világról mint atyai házról, mellyben ö t ö -



kélyre neveli gyermekét, a' szeretetről, mellyel 
az atyának akaratát teljesítsük, a1 Jézusról, kinek 
él te- 's törekvésében igéje testté lön 's ki az á l -
tal az emberek megváltója, békítője 's üdvezítője 
lett. De ezen 's más tanokat bevégzett vallásformu-
lává nem állíthatjuk össze. Mindenkinek az evan-
gyéliomhoz kell járulnia 's azt magában feldol-
goznia, meggyőződése tulajdonává tennie, miként 
az kedélyéhez illő. A 'ke r . egyház története óvá-
sunkul szolgál. Eredeti vallása ez volt.: „hiszek 
a1 Jézus Krisztusban" (Ap. csel. 16, 30. 31. v. 
ö. 10, 48., 19, 5.) Nem sokára bővebb valláso-
kat állíta fel 's azokat a' keresztyénség föltétel-
ként követeié. Ebből mindig szolgaitás, képmu-
tatás, szakadás keletkezett, holott Krisztus sza-
badságot, őszinteséget, egyesülést akart. E1 há -
rom: szabadság, őszinteség, testvériesség, szi-
lárdul állnak mint az evangyéliom örök elvei, ' s a ' 
keresztyénség bárminő alakulásához zsinórmér-
tékül szolgálnak; mi is azon vagyunk, hogy azok-
tól gondolkodásunk és cselekvésünk áthatva le-
gyen. Mi a' régi vallásokat illeti, azokat mi t isz-
teljük ev. szabadságban. Ker. hitünk tehát hitté-
teleket foglal magában a'mennyei atyáról, a ' s ze -
retetről, az örök mennyországról, elveit az őszin-
teség- , testvériesség-, szabadságnak, 's Jézusban 
mind ezeknek tanúját 's végrehajtóját ismerjük. 

5) Istentiszteletünk, szabadság és a forma 
sokfélesége mellett, az eddigi marad. 

Közös épületeskedésre van szükségünk. Ez 
okból éneklés, imádkozás és igehirdetés végett 
összegyűlünk. A ' kisdedeket keresztség által 
avatjuk tagjaivá az Isten országának. E ' felava-
tást megújítjuk megáldásával az ifjúságnak. Az 
úrvacsorát mint Jézus emlékünnepét és testvéri 
szeretet szövetséglakomáját ünnepeljük. A1 há-
zassági szövetséget egélyes ünnepélylyel szen-
teljük fel. Mindezeknél a1 forma előttünk mellék-
dolog. A1 szokásos formulákat, mennyiben czél-
szerüekés szükségesek, megtartjuk szabadságunk 
szerint. Szabályunk ez: „Az Isten lélek 's a' kik 
imádják, lélek- és igazságban kell öt imádniok." 

6) Szerkezetünk a' szabadság és szeretet ev. 
elvein alapul. 

Mindegyiktek legyen másnak szolgája, mond 
Jézus ; egyik se akarjon mester lenni. A' község 
maga kormányozza magát szabadon választott 
korosbak ál tal , közgyűlésekkel. Papot választ 
magának, ki azonban nem hivatalánál fogva áll 
a' község fölött, hanem mint egyenlő egyenlők 
közt szellemi szükségeiben szolgál a' községnek. 
Hs több község van, tanácskozás végett követek 
által gyűlnek koronként össze. Es így presbyteri 
és zsinati szerkezet. Magában értetik, hogy az 
ország polgári köztörvényei a' községre nézve 
is érvényesek. Intézkedni kell a' községben, 
hogy a1 testvérszeretet özvegyek-, árvák- , sze-
gények- , betegek-, romlottak- 's fesletteken 

retet illy műveinél lehetőleg sok községi tag k i -
mutatott munkatért kapjon. A ' község keresztyén 
községnek nevezi magát. 

Szerkezet. 
Bevezetés. 

A' föntebbi nyilatkozat mutatja a' szellemet, 
mellyböl a' következő rendeletek folytak, melly-
ben azok kezelendők, kétes esetekben magyará-
zandók, szükség szerint meg is változtatandók. 
Az szelleme az evangyéliomnak, és így a' sza-
badság, őszinteség, testvéri szeretet szelleme, 
melly a' Jézusban életet nyert. 

I. A község. 
1) A ' községhez csatlakozás elnök előtti v i -

lágos nyilatkozattal 's a' névnek a' községi la j -
stromba sajátkezű beirásával történik. írni nem 
tudók jegyét az elnök hitelesíti meg. Mindenki, 
a' ki túl van 14—ik életévén, e ' szerint egélyi 
tekintetben önálló, tagja lehet a' községnek. 2 ) 
Kilépés a1 községből történik csak : 1) elnök 
előtti önkénytes, világos nyilatkozat; 2) lak-
hely-változtatás állal, ha az ellenkező nem jelen-
tetik be. 3) Községügyekben minden hatalom az 
összes községben alapul. E ' hatalmat a1 község-
ben egyesek csak megbízatásuk erejénél fogva 
gyakorolják. 4) E1 gyakorlás : 1) községi gyű -
lések, 2) korosbak., 3) papok által történik. 

II. Községi gyűlések. 
5) A' község gyűlései vagy rendesek vagy 

rendkívüliek. Az elsők rendesen a' hónap első 
vasárnapján délután, utóbbiak a1 korosbak v é g -
zésénél fogva vagy a' község szavazatképes tag-
jai egy tizedének irott indítványára tartatnak. 6) 
Minden tag, ki túl van 20-ik életévén, szavazat-
képes. 7) Ki szóval és tettel ellenedolgozik a' 
község czéljainak, elveszti szavazatjogát. E ' fö-
lött csak maga a' község határoz. 8 ) A ' szava-
zatjogtalan tagok jelenlehetnek a' községi g y ű -
lésben. 9) Érvényes határozathozásra a' je len-
levő szavazók % - a kívántatik meg. Rendkívüli 
gyűléskor annak egy nappal előbb újságban ki -
hirdetése 's a' tanácskozás alá veendő tárgy 
megemlítése szükséges. Helyettesítésnek helye 
nincs. 10) Indítványozhatási jog a ' korosbaké, 
összesen és egyenként, és a' községé, mennyi-
ben egyesnek indítványa 5 más szavazattal pá r -
toltatik (1. 18. § . ) 11) Valamelly indítvány fölött 
csak akkor lehet határozni, ha az a' megelőzött 
gyűlésben tétetett meg. 12) A' végzéshozatal 
elhalasztandó, ha azt a' szavazók ' / 3 - a kívánja. 
Illyen elhalasztás csak egyszer engedtetik meg. 
13) A ' községnek új évi febr. első vasárnapján 
tartandó gyűlésében a1 község állapotáról fötu-
dósítás tétetik, a' pénztárnok számot ad, rendele-
tek az új igazgatásévre hozatnak 's új választá-
sok történnek. 

III. A korosbak. 
14) A ' község papon kivül (1.30. §.) 12) ko-

nyilváníttassék, 's arra kell ügyelni, hogy a' sze- rosbat választ. E ' szám a' község szaporodtával 



növekedik. 15) A1 korosbak magok közöl egy 
évre : 1) egy elnököt 's helyettest; 2) egy j e g y -
zőt 's két helyettest ; 3 ) egy pénztárnokot v á -
lasztanak. A' többi korosbak a1 szegényápolást 
osztják fel magok közt. 16) A1 korosbak gyűlé-
seibe minden községtag bemehet. 17) A ' koros-
bak külső felhatalmazottal 's képviselői a' társa-
ságnak. 18) A ' korosbak kötelességei : 1) elő-
készíteni a 'község gyűlésében indítványozandó-
ka t ; 2) őrködni a' törvényes rend fölött; 3) kor -
mányozni a' vagyont; 4) segélyt adni a' szorul-
taknak ; 5) közjóbani tevékenységre előkeresni 
a' községben kínálkozó egyes erőket ; 6) a1 p a -
pot tanácsukkal segíteni; 7) a' papi hivatal ineg-
tirültekor jelöltet javasolni. Ha a' község szava-
zatképes tagjainak ' / i«~ e valamelly papot mint 
választás alá bocsátandót írva följelent a' koros-
baknak. ezek azt is javaslatba hozandók. 19) A ' 
korosbaknak minden községtag irányában meg-
dorgálási joguk van, összesen vagy körükből v á -
lasztott megbizottjok által. Hatalmok illyenkor 
csak szellemnemü. 20) A' korosbak választott 
birák a' községtagok közti vitákban az illetők kí-
vánságára. 21) Minden korosbnakegy szavazata 
van ; szavazattöbbség határoz ; szavazategyen-
lőségkor az elnöké dönt. 22) A1 korosbak köz-
gyűlésben évnegyedenként tudósítást adnak ha-
táskörükbeni végzéseikről. 23) Az elnök a' j egy -
ző segedelmével korosbak nevében levelez a' 
község helyett. 24) Az elnök a' községlajstro-
mát vezeti 's elfogadja a1 beírásokat (1. § . ) 25) 
Év végén a 'korosbak fele kilép, első évben sors-
húzással; a' kilépők újra csak egy év múlva v á -
laszthatók. 

IV. A' pap. 
26) A1 pap egyetemen kiképzett istenész l e -

gyen 's kielégítő bizonyítványokat hozzon. 27) 
Ot a' korosbak javaslatára (18. próbapredi-
kátzió következtében a' községgyülés szavaza-
tainak 2 / 3-a holtaiglan választja (1. 9. és 11. § . ) 
28) Beiktatása a' korosbak által történik. 29) A' 
pap feladata a1 községnek predikátzió általi ok-
tatása : keresztelés, confirmatio, úrvacsora, há-
zasulandók esketése , ha kívántatik, halotti be-
széd ; végre az ifjúságnak egélyben oktatása. 
30) A1 pap mint ollyan, egyike a' korosbaknak, 
de szavazatjog nélkül. 31) Hivatalától a' pap csak 
három egymásra következett rendes községgyü-
lésben szavazatok 3 / 4 - e által hozott végzésnél 
fogva mozdíttathatik el. 32) Ezen elmozdítást ha 
önhibátlan képtelenség teszi szükségessé, a' s ta-
tusszolgák nyugalmazásáról szóló hazai tö rvé-
nyek rendeletei fognak alkalmaztatni. 

V. Az épületeskedés. 
33) Minden vasárnap délelőtt a' pap prediká-

tziót tart, mellyet ima 's község éneklése előz meg 
's fejez be. 34) Minden vasárnap délután, kivéve 
a1 községi gyűlés napjait (I. 5. § .) , az épületes-
kedés hasonló módon történik. 35) Épületes órák 

szükség szerint hétköznap is fognak tartatni. 36) 
A' hónap minden első vasárnapján délelőtti épü-
leteskedés után keresztelés tartatik a' község j e -
lenlétében. 37) A ' hónap minden utolsó vasá r -
napján. a' délelőtti áhitatoskodás befejezéseül, 
úrvacsora ünnepeltetik a' község jelenlétében. 
38) Virágvasárnap coníirmatio. Papon kiviil a' 
község nevében egy korosb beszédet tart a' fi-
atal keresztyénekhez. 39) Házasulok esketése 
rendszerint a' község előtt történik. 40) A1 többi 
ker. ünnepet is megünnepeljük. 

VI. Vagyon. 
41) A' község vagyona a'szabad szeretet ado-

mányaiból gyűl össze. 42) Az év utolsó hónap-
jában minden tag meghatározza pénzbeli adomá-
nyát a1 következő évre. Az évnegyedenként fog 
befizettetni. 43) A ' megígért adományok kény-
szerítve soha nem fognak beszedetni. 44) Minden 
községi hivatal ingyenes. 45) A ' pap meghatá-
rozott fizetést húz. Égyes hivatalos cselekvénye-
kért fizetés nem jár. 46) A1 templomi székek hasz-
nálása ingyenes. 

Ila a' ker. község a1 szerkezetformákat betöl-
tendi valódi szellemmel, a' szabadság, őszinte-
ség, testvéri szeretet szellemével, miként az élővé 
lett a' Jézus Krisztusban, akkor a' község meg-
közelítőleg állítandja Isten országát elő. Isten s e -
geíjen! (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Monda és kérdés. 
Az ős hajdankorban volt egy dús gazdag apa, 

ki végrendeletében hitesétől nyert tömérdek kin-
cseit egyetlenegy, már emberkort ért fiára hagyta. 
— Halála után hagyományosa, a' gazdag örök-
ség birtokába lépeti, ezzel meglehetős pompás 
háztartást rendezett 's bőségben, pazar fényben 
élt, midőn szerencséjét egy váratlan esemény, 
egy utószületett testvér, megzavarta. 

Az öregebb testvér, a' sajátjának tartott kincs-
től, a' már megszokott hatalomtól megválni s e -
hog vsem akarván,— mint többször már történt a' 
halandók között, — az utószületett édes tes tvé-
rének törvényességét is megtagadta, azt üldözőbe 
vette, sőt életétől is megfosztani törekedett, — 
de őrködött a' gyenge felett az Isteni gondvise-
lés. és hosszú, a' közanyának szívét nem e g y -
szer feldúló vértusa után, törvényessége csak 
ugyan el lön ismerve, de a' gazdag anyai v a -
gyonban, az atyai végrendelet ürügye alatt, nem 
részesíttetett, — ez pedig örülvén élete megmen-
tésének, örökösödési követeléseiiíei/ nehogy a' 
hatalmas öregebb testvér üldözéseinek magát újra 
kitegye, elhallgatott, — a' szerető édes anyának 
védszárnyai alatt, szegénységben ugyan és szám-
talan nélkülözések között, de testi 's lelki épség-
ben erőteljes férfiúvá felnővén. 

A ' testvérek közti véres tusák óta számtalan 
évek lefolytak immár, — az indulatok, a1 gyű-
lölség lecsilapodtak, 's a' szeretett közanya é r -



dekében nem egyszer fogtak kezet a' két tes tvé-
rek, az az iránti hü ragaszkodásban, hős tet tek-
ben, áldozatokban versenyezvén egymással, de 
azoknak egyike, az öregebbik, mai napig is dús-
gazdag, a' másik, az ifjabb, botránykozásig sze-
gény. 

Vájjon ha az fellépne, szülei örökségének leg-
alább egy kis részecskéjét kivetendő, — amaz 
birna-e annyi önmegtagadással, az igazság és 
méltányosság szózatát valahára megérteni, és ha 
nem, és ha a' dolog bíróság eleibe kerülne, r e -
ménylhetne-e az utószülött kedvező ítéletet? 

Az apa : István királyunk, 
Az anya : édes magyar hazánk, 
Az öregebb testvér : a' r. katholika egyház, 
Az utószülött testvér : a' protestáns egyház, 
A"1 bíró : a' törvényhozás. —- G. 

1 R O D A L O M. 
Praktische Theologie von Dr. Carl Immánuel 
Nitzsch, Erster Bánd, Einleitung und erstes Buch. 
Attgemeine Theorie des kirchlichen Lebens. Bonn 

1847. 506. lap. 
Nitzsch, a' gyakorlati theologiának élő fobaj-

noka egy müvei kedveskedik itt az olvasó világ-
nak, melly Hüffel, Ilarms, Palmer és Burk híres 
müveik mellett sem szorúl háttérbe, nem kivált 
azért, mert szerző, mint élőbeszédében mondja: 
„előbb eszményi és történeti megalapítását adja 
minden egyes egyházi működéseknek, tehát o ly-
lyas valamit, melly gyakorlati theologia cziine 
alatt eddig, vagy épen nem váratott, vagy pedig 
csak mint a' bevezetésnek egy része adatott elő. 
Legyenek, így folytatja szerző, munkáimnak ba-
rátjai meggyőződve, hogy az egyes tanok r é sz -
letes előkészítésével fölöslegest kezökbe nem 
adok. En legalább hosszú évek során arról g y ő -
ződtem meg, hogy az ágaknak élete a' törzs és 
gyökértől elválasztatván, különösen korunkban 
illően nem ápoltathatik. Elkerülhetlen szüksé-
gemmé vált, hogy mielőtt a 'mütant fejtegetném, 
az egyházi életről egészben ős és történeti fo-
galmakat állítsak fel. Szerző bevezetésében a' 
gyakorlati theologiának fogalmát, részletes tör -
ténetét és elosztását adja, az első könyvben pe-
dig az egyházi élet fölött tanakodik, 1 - ször annak 
eszméjét vagy ősfogalmát, 2 - szor pedig aze van-
gyéimi egyházélet és a1 jelen kor eszméjét ala-
pítván meg. Cz. 

Encyklopaedie und Methodologie der theologi-
schen Wissenschaften v. Dr. K. H. Hagenbach 
Professor der Theologie in Basel. Zweite umge-

arbeitete Ausgabe. 420 lap. 
Egy olly könyvet van e' munkában szeren-

csénk t. cz. olvasóinknak, nemcsak a' theologia 
terén működöknek, hanem átalában a' vallást és 
theologiai tanokat a' valódi szempontból ismerni 
óhajtóknak ajánlani, melly a' némethoni theolo-
giai irodalom e' szakában, minden mások fölött, 

mellyek között Rozenkranzé nem megvetendő, 
legjobbnak ismertetett el. Szerző a' közvetítő (me-
diatio) iránynak embere, nem hódol kizárólag sem 
az észnek, sem a' szívnek, hanem mindkettőnek 
öszpontosított működésében hiszi rejleni a' valót 
's az emberi kebelnek azon kellékeit, mellynél 
fogva földi boldogságának 's lelkiüdvének ke re -
sésére és megalapítására bizton indulhat; nem 
bolyong sem a1 szemlélet, sem a' nemleges taga-
dás mezején, hanem szorosan a' keresztyén val-
lás lényeges hiendöit és teendőit igyekszik tudo-
mányos, de még is egyszerű, világos és kellemes 
fejtegetésében feltárni. A ' könyv, bevezetésén 
kivül két részre oszlik, u. m. általános és külö-
nös részre. Amabban az Encyklopaediának külvi-
szonyát tünteti ki más tudományok és ezeknek 
külön irányai ellenében; emebben pedig a' theo-
logia tudományos szakairól és ezeknek kölcsö-
nös viszonyaikról részletesen értekezik. Ajánl-
juk e' könyvet ismét és ismét 's biztosítunk min-
denkit, ki a' theologia iránt részvéttel viseltetik, 
hogy e' könyvet olvasatlanul le nem teendi k e -
zéből. Ajánljuk ezt különösen ifjú növendék theo-
logusainknak, kikre nézve részünkről igenkiván-
nók, hogy előbb a1 könyvet olvasnák át és csak az-
tán lennének theologussá, midőn a' theologia szak-
tanairól, a' theologusnak bokros teendőiről 's ne-
mes hivatásáról tiszta fogalommal, tiszta nézettel 
birnak 's ennek következtében némi belső hivatást 
éreznek magukban.Valljuk meg őszintén, magyar-
honi ifjú theologusaink viselik a" nevet, de tettleg 
nem azok, hajnallani csak akkor kezdelöttek, ha 
Néniethonba kimentek; ekkor már szívesen mo-
zognának kézzel és lábbal, szívvel és észel , de 
ijedtségükben a' tágas tér, a1 nagy halmaz miatt, 
azt se tudják, mihöz fogjanak 's e' fölött a" szűk 
erszény, egy rövid évet alig töltve, visszasietteti 
őket. Hogy illy visszás helyzetbe ne jöjjetek, ifjú 
növendékei egyházunknak, 's tájékozni mindjárt 
kezdetben tudjátok magatokat, szerezzétek meg e' 
könyvet, melívből a' theologus feladatának és 
teendőinek ismerete mellett a' részben is nye r -
tek útmutatást, mellyek minden theologiai szak-
ban, valamint protestáns, ugy katholikus részről 
a' legjobb könyvek, a' legnevezetesb kútforrá-
sok, mellyekböl szorgalmasan merítve, egyhá-
zunknak díszeivé és támoszlopaivá vállhattok. A1 

könyvtárak, hála Istennek ! iskoláinkban nem hiá-
nyoznak 's tanítóitok bizonyosan szíves örömmel 
nyitnak utat a' theologia kincsbányájába. Cz. 

Irodalmi mozgalom. 
Sajtó alatt van *s nem sokára kapható lesz : 
1) Főtiszt. Szeberinyi János, bányakerületi 

püspök úrtól a' magyarhoni a. h. ev. zsinatok 
történelme. 

2) Medgyes Lajos eredeti egyházi beszédei-
nek első füzete , melly özv. Barráné és Stein 
nyomdájában jelenend meg Kolosvárott. 

3 ) Gödörházi Gödör József: Urunk végórái. 



VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Halálozások Főtiszt. Szathmáry József úr, a' 
tiszamelléki helv. hitv. f. t. egyli. kerület püspö-
ke, a' miskolczi ref. egyház első lelkésze, több 
tns megye táblabírája, aggságból eredt több héti 
gyengélkedés következtében Miskolczon f. é . j a -
nuar 11-kén megszűnt lenni. 84 évre 's 10 hóra 
terjedt életéből 60 év volt papi szolgálatnak szen-
telve, mellyekböl 58-at mint miskolczi lelkész 
töltött el. — A' tiszamelléki helv. hitv. főtiszt, 
egyházkerület 1820-ban választá el püspökévé 
és így azt több mint egyszázadnegyeden keresz-
tül kormányzá. Benne a' ref. püspökök, az általa 
kormányzott egyh. kerület papjainak legidösbike 
hunyt el. A' bölcs által megírt határon túl, halála 
váratlan nem lehete ugyan már, de azon egyház, 
mellynek már élemedett tagjait is ö avatá be a' 
keresztyének közé , mellynek élete az övével 
több mint félszázadon keresztül összeforrva volt, 
e ' veszteséget csak idő multával fogja megszokni. 
*'s még sokáig körében képzelendi, körében ohaj-
tandja látni a' tisztes aggot, ki korát, erejét meg-
tagadó buzgalmában, még kevés hó előtt is hir-
deté szószékből Isten ^igéjét, gyengültség miatt 
rebegő ajakkal ugyan, de puszta megjelenésével 
áhítatot 's imádást gyerjesztve az iránt, ki hosz-
szu életben dicsöité meg rajta hatalmát. — A ' 
feddhetlen jellemű ember, a' munkás hivatalnok 
feledhetlen marad! 

— — — Zala vármegyében kebelezett I íö-
veskál mezővárosi helvét hitvallású egyház 38 
évig volt ernyedetlen buzgalmu lelkésze Mándi 
Márton Gábor űr, veszprémi egyházvidék köz-
tiszteletű esperese, a' helv. hitvallású dunántúli 
egyházkerület számvevője és könyvizsgálója, 
nincs többé. Folyó hó elsején délelőtti 10—11 
óra közt, 19 napi betegsége után élte 73-dik, lel-
készsége 49-dik évében, tüdösorvadásban jobb 
létre szenderült. 

Gyász tisztességtétele folyó hó 5-dikén dél-
előtti 10 órakor ment végbe, számos vidéki 's 
helybeli fényes gyülekezet jelenlétében. Szóno-
kollak fölölte a' háznál Csekő Péter alsó Örsi; a' 
templomban Tatai/ Sámuel veszprémi — helyet-
tes, — Simon/j Imre b. henyei; a1 sírnál pedig 
elébb Somody Dániel, b. füredi, végre alólírt 
— lelkész urak. — Gyászolják elhunytát kesergő 
özvegyén Vas Mária asszonyságon kivül István, 
Julianna, József és Zsófia önszárnyukra eresztett 
jeles gyermekei 's unokái. Megkönvezé pedig 
minden, ki öt ismeré. 

Erdemei hirdetésével nem zavarom álmait; 
dicsérjék meg azért saját munkásságai 's a' köz 
jó mellett tett fáradozási, midőn a1 közérdeket 
önérdekévé tette, 's legfőbb örömét a' közjó, kü-
lönösen a' bölcs vezérlése alá bízatott egyházak 
jólléte előmozdításában találta. Dicsérje meg ne-
vezetesen saját egyházán kivül, mellyben páratlan 

pontossággal ügyelt mindenre, — dicsérje meg 
a1 pápai ref. anyaiskola , mellynek — szoros 
igazságú számvevése által — több ezer forintnyi 
elveszettnek tartott pénzösszeg hasznot hajtott. 

Adjon a' felséges Isten a' veszprémi egyház-
megyének több illy esperest, adjon a' dunántuli 
helv. hitvallású egyházkerületnek több illy szám-
vevőt ! Öt pedig a'boldogullat a' hit angyala bé -
kés nyugalommal pihentesse sírjában. — Közli 
Köveskál, jan. 8. 1848. Sz. kir. szabadjai 

P ó s a I m r e , segédlelkész. 

K ü l f ö l d , 
R.-kath. egyház statistikája Ejszakamerikában 

1847-ről. Baltimorei megyében 84 pap, 63 tem-
plom, 20 állomás, 7 kolostor, 1 seminarium, 
90000 kath., összes népesség 600000 ; n e w -
yorki megy. 124 p., 120 t., 100 áll., 7. kol., 1 
sem., 230000 kath., ö. n. 2 4 5 0 0 0 0 ; hartfordi 
megy. 9 p., 8 t., 14 áll., 2 kol., 1 sem., 75000 
kath., ö. n. 4 5 0 0 0 0 ; bostoni megy. 46 p., 38 t., 
15 áll., ö. n. 1740000 ; pittsburgi megy. 34 p., 
57 t., 8 kol., 1 sem., 35000 kath., ö. n. 600000; 
cincinnatii megy. 77 p., 70 t., 50 áll., 12 kol., I 
sem., 70000 kath., ö. n. 1150000 ; vincennesi 
megy. 41 p., 51 t., 9 kol., 1 sem., 27000 kath., 
ö. n. 6 8 0 0 0 0 ; louisvillei megy. 40 p., 43 t.. 75 
áll., 17 kol., 2 sem., 30000 kath., ö. n. 800000; 
chicagói megy. 41 p., 40 t., 60 áll., 3 kol., I 
sem., 50000 kath., ö. n. 3 5 0 0 0 0 ; milwankiei 
megy. 29 p., 31 t . , 3 4 áll., 5 kol., 1 sem., 30000 
kath.*, ö. n t 5 0 0 0 0 ; detroiti megv. 24 p., 28 t., 
20 áll., 3 kol., 1 sem., 75000 kath., ö. n. 200000; 
richmondi megy. 11 p., 13 t., 12 áll., 6000 kath., 
ö. n. 1450000; nashvillei me^y. 7 p., 6 t., 20 
áll., 3 kol., 1 sem., 1500 kath.,ö. n. 8 2 0 0 0 0 ; s. 
louisi megy. 80 p., 43 t., 25 áll., 19 kol., 3 sem., 
100000 kath., ö. n. 2 5 0 0 0 0 ; charlestoni megy. 
20 p., 21 t,., 50 áll., 12 kol., 1 sem., 10000 
kath., ö. n. 2 1 0 0 0 0 0 ; natchezi megy. 5 p., 5 t., 
16 áll., 1000 kath., ö. n. 3 7 5 0 0 0 ; new-orleansi 
megy. 60 p., 48 t., 16 kol., 1 sem., 160000 kath., 
ö. n. 3 5 0 0 0 0 ; mobiléi megy. 20 p., 12 t., 30 
áll.. 8 kol., 1 sem., 11000 kath., ö. n. 4 5 0 0 0 0 : 
littlerocki megy. 7 p., 6 t., 10 áll., 1 kol., 1 
sem., 5700 kath., ö. n. 8 0 0 0 0 ; oregoni megy. 
26 p.. 15 t. 1 kol., 6300 kath., ö. n. 170000 ; 
texasi megy. 13 p.. 10 t., 17 áll., 3 kol., 20000 
kath., ö. n. 2 5 0 0 0 0 : philadelphiai me<ry. 59 p., 
71 t., 4 kol., 1 sem., 14000 kath., ö. n. 1500000; 
dubuquei megy. 8 p., 13 t., 9 áll., 1 kol., 1 sem., 
6500 kath., ö.'n. 4 5 0 0 0 ; összesen 865 p., 812 
t., 141 kol., 21 sem., 1177000 kath., ö. n. 
16910900, 2000000 aug. mföldön. Éjszakame-
rikában volt megye 1837-ben 13, 1847-ben 26: 
püspök 1837-beií 12, 1847-ben 24; coadjutor 
1837-ben 4, 1847-ben 2 ; pap 1837-ben 373, 
1847-ben 8 6 5 ; templom 1837-ben 300, 1847-
ben 812. (B. A. K. Z.) 



Történeti adatok. M'Crie Tamás munkájából : 
A' reformatio történeti Olaszországban, kitűnik, 
hogy az új tannak a' XVI. század elején sok 
párthíve volt Olaszország majd minden előkelő 
városában. Behatott az az egyetemek- és kolos-
torokba, föllépett a' püspöki székekbe, becsú-
szott a' bibornokok collegiumába, sőt a' reform 
elnyomása végett 1543-ban felállított szent hi-
vatalba (Congregatio sancti officii) is. Sadolet, 
Bembo, Poli, Maffei, Badia, Filonardo, Ifon-
dralo bibornokok vannak megnevezve, kik ele-
jénte párlolák az új nézeteket 's Paleario tudós-
sal leveleztek. Poli 's Morone bibornokokkal és 
sok püspökkel mint eretnekkel bántak. Fejdelmek 
is és a' velenczei tanács kedveztek a' reforma-
tiónak. E ' miatt Rénée ferrarai hgnö utóbb ül-
dözéseket szenvedett, valamint barátnője Morata 
Olympia is. Sok helyen, mint Yelencze-, Vicen-
za- , Treviso-, Pisa-, Locarno-, Luccában 'stb. 
prot. egyházközségek alakultak. Jeles hirü f é r -
fiak, Vergerio, Altieri, Celio Secundo Curio, 
Franeesco Spira, Beecaria, Occhino, Martyr, 
Paleario, Carnesecchi 's m. bátran hirdeték az 
evangyéliomot 's vértanukká lőnek. A' reforma-
tio olasz barátjainak egy része a' wittenbergi, 
másik a' schweizi istenészek nézeteit követte; 
egy párt Servet és Lelio Soccini antitrinitarius 
véleményeihez csatlakozók. Aliieri Lutherhez 
folyamodott 's ez minden sacramentarius és vak-
buzgó ellen hevesen nyilatkozott. Sokan, hogy 
meggyőződésükhöz liiik maradjanak, Schweiz-, 
Franczia-, Németországokba, Holland- és An-
gliába futamultak. Az olasz szökevények főleg 
(iraubündtenben segítették a' reformaliót elő. 
(A. Z . f . C h . u. K.) 

Apróságok. A ' hollandi budget 1848 /9-re a' 
reform egyháznak 1649896, a' r. kath.-nak 
562378 f. rendel. (B. A. K. Z.) — Az angol bi-
bliatársulatnak bibliaárulást jelentő falragasztvá-
nyai Kölnben más nap feketére bemázolva talál-
tattak. (B. A. K. Z.) — Ender papjelölt a' sza-
bad ev. egyházakban így keresztel: .Megöntöz-
lek a' nazarethi Jézus nevében.L (B. A. K. Z.)— 
Krakónak Ausztriába bekebleztetése után az an-
gol missionaroknak el kelle a' várost hagyniok, 
ugy hozván azt magokkal a' törvények. (B. A. 
K. Z.) — A' madrasi legfelsőbb törvényszék egy 
12 éves, ker. egélyre tért hindu leánykát oda 
nem ítélte az öt visszakövetelő szülőinek. (B. 
A. K. Z.) — Dowiat ném.-kath. pap Newyorkba 
ment el, hol néhány kath. szinte mozog. (B. A. 
K. Z.) — A' hanaűi várostanács a' belügyi mi-
nister rendeletére : „hogy a' ném.-katholikusok 
a' sírkert fala mellett temettessenek el" nyilvá-

nítá : „A 1 temető a1 város tulajdona 's abban a* 
minister nem parancsol." (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
Iíönigsbergben sok zsidó azon czélból egyesült, 
hogy a' szombat megünneplését vasárnapra á t -
tegyék. Nevezetes, hogy ezt a' rendőrség gá -
tolja. Ez a' zsidó község elnökének írt levelében 
a' vasárnap tartandó zsidó istentiszteletet meg-
tiltotta, egy régi ministeri rendeletre hivatkozva, 
melly szerint a' zsidóknak tilos eltérni az isten-
tisztelet szokott formáitól. Ennek folytában a ' k ö -
vetkezett vasárnapi istentisztelet elmaradt. (A. 
Z. f. Ch; u. K.) — Oroszországban 5 egyházi 
lap jelenik meg. (A. Z. f. Ch. u. K.) — Luther 
csakugyan bejö a' Walballába. Mellszobrát, a' 
bajor király megrendelésére, Rietschel készítette 
Drezdában. (A. Z. f. Ch. u. K.) — Lembergben 
Mniatkowszki nevü r. kath. pap fölségsértésért 
halálra Ítéltetett. (A. Z. f. Ch. u. K.) — A' f ran-
czia hadminister rendeletéből Algírban f. é. jul. 
l - j é n 12 xíj községiskola volt megnyitandó. (A. 
Schztg.) —Tirolban 1846-ban volt 1779 iskola, 
mellyek 144 ipar- és 1500 ismétlő iskolával 
voltak összekapcsolva; e'szerint az iskolák 39- , 
az ipariskolák 16- , az ismétlő iskolák 30-czal 
szaporodtak meg. Köztök van 984 olasz, 12 né-
met-olasz (vegyes) tanoda. Hétköznapi iskolák-
ba 108784, ismétlökbe 49783 gyermek járt. (A. 
Schztg.) — Lichtenhagenben újra megkeresztel-
tek egy gyermeket, mellyet a' königsbergi sza-
bad ev. egyház papja, fíupp, már egyszer, de a' 
hatóságok nyilatkozata szerint, nem rendszerüen 
keresztelt meg. (A. K. Z.) — A' glauschei és 
festenbergi (Sziléziában) ném.-kath. egyházak 
feloszlottak. (A. K. Z.) — Londonból írják : Az 
új templomokat építtető kir. biztosok 27-dik évi 
tudósítása szerint a' biztosok rendelkezése alá 
adott pénzen utolsó tudósítás óta az ország kü-
lönböző részeiben 21 új, eddigelé pedig összesen 
391 új templom építtetett. Most épül 34 's helybe-
hagyott építési terv 26-ra van készen.(A.K.Z.)— 
A' broniberginém.-kath. községtemplomot vagy 
imaházat fog építeni. (A. Z. f. Ch. u. K.)— Aug-
sburgban egy irgalmas szüzet kiutasítottak a ' v á -
rosi kórházból; öt már'Münchenben téritgetése 
miatt elbocsátottákegy kórodából 's Augsburgba 
világi ruhában csempésztékbe. (A.K.f.Ck.u.K.)— 
Az akarnaniai püspök kánon ellenes élete miatt 
bevádoltatott az athenei sz. zsinat előtt, de előtte 
mint törvényszéke előtt, megjelenni vonakodott, 
így a' zsinat büntetőítéletet hozott,melly szerint 
a' vádlott méltóságától megfosztatott, egyszerű 
szerzetes rangjára leszállítlatott 's arra kötelezte-
tett, hogy minden egyházi jelleme elvesztésének 
terhe alatt kolostorba vonuljon. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Kloíizetési ár felévre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 k r . 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pén/ben. Elfifi/eihetm J'eslen hatvani-utezai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Hei kenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magjai- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . 



PROTESTÁNS 

5. szám. 
I El IflOLII LAP. 

\ 11 
Hetedik ev^ folyamat. Januar 30. 1848. 

Non ego sum veterum, sum non assecla novorum, 
Sen velus est verum diligo, sive nóvum. Oyen. 

TARTALOM : Bugenhagen emlékezete. B a l ó B e n j á m i n . 
— Ünnepeink az ős keresztyén egyházban. K a r s a y 
S á n d o r . — A' tatavidéki „kegyes társaság*' metamor-
phosísa. — Püspöki egyházlátogatás. Közli X. — Mi hír 
a" kis világban. H e n y e y G y u l a . —- I r o d a l o m : 
Egyneháuy szó. H a m m e r s c h m i d t J á n o s . — ,,A' 
keresztyén vallás." — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Bugenhagen emlékezete. 
A' XVI. századi egyház-újításnak egyik nagy 

és tiszteletre méltó hősét szándékozom az itt 
megkezdett néhány sorban lapunk olvasóinak be-
mutatni , egy nagy érdemii reformátort, kit az 
egyháztörténészek—nem tudni.miért—többnyire 
csak nevéről említenek. Ila tehetném, oszlopot 
emelnék e1 nagy embernek és babérral koszo-
rúznám meg nevét az egyházujítás ezen ihletett 
keblű bajnokának, ki Luther és Melanohton mel-
lett legtöbb befolyásu terjesztője volt az e g y -
házujításmennyből jött sugárainak. De minek osz-
lopot neki ? emelt ö magának nem köböl, nem 
érczből, melly ugy is romlandó , hanem szép és( 

nagyszerű szellemi cselekvényekböl, mellyek a' 
Bugenhagen nevet megóvják a' feledéstől, és a1 

mellyeket én egy kezemnél levő német adattár-
ból olvasván — közlésével kedves dolgot vélek 
tenni egyh. lapunk olvasóinak. Nevezetes e g y -
háztörténeti adatokat és az egyházujítás korsza-
kából érdekes életképeket tartalmazó közlemé-
nyem így következik : 

Bugenhagen Jánost kortársai közönségesen 
Pomerani Doctor névvel tisztelték meg, 's mivel 
a' honszeretet egyik legmélyebb érzelme volt 
keblének, örömmel hallotta ezen honára emlékez-
tető nevet. Tettdús élete mint egy történelem 
négy szakaszra osztható : í f j u életszak, mellyet 
tanulmányai és hona történeteinek nyomozása 
foglaltak el 1521-ig, második életszakában mint 
istenész (theologus) és hitszónok tűnik fel Lu-
ther oldala mellett 1528-ig , és ez évvel kezdő-
dik harmadik legfontosabb életszaka, ugy jelen-
vén meg, mint északi németországi és dánhoni 
protestáns egyház rendező, utolsó életszaka pe -
dig a1 szenvedések éveit és aggkorát tartalmazza 
Luther halálától az övéig (1546—1558) . 

Bugenhagen János —- fia egy tanácsnoknak 
— gzülelett Pomeraniának Wollin szigetén 1485-

ben, junius 24-kén. Még alig volt 20 éves, 's 
már Stettinben és a1 greifsivaldi egyetemen t a -
nulmányait elvégezvén, Treptowban az iskolá-
nak rectorává lett. Ezen iskolának felvilágoso-
dott szellemű gondnoka (Patron) Bolduan János 
egyszersmind a' belbucki zárdának apátja, 1517— 
ben szerzetesei között egy collegium presbyte-
rorumnak nevezett theologiai tanegyletet alapít-
ván, Bugenhagenre bizta oktatást tartania ' szent-
irás-értelmezésböl az egylet tagjainak. Ugyan-
ez időben bizta reá I. Bogislav, Pomerania ural -
kodó herczege, hona történeteinek kidolgozását, 
meg is felelt emberül ezen megbízatásának. Nagy 
becsű kéziratát ,,Joh. Bugenhagii Pomerania, in 
IV. libros dimsa" gondosan gyűjtögették 's őriz-
ték Pomerania könyv- és levéltárai, de csak 
1728-ban Greifswaldban — tehát halála után 
sokkai később került sajtó alá. 

Történelmi müvei , szabadelmü tanításai , 
^szentírás körüli fejtegetései, ugvszólva önkény-
t e ^ n ragadták Bugenhagent az egyházujítás 
mozgalmai közé. Csak alkalom kellett, és az meg-
jött Luther irataival, mellyeket Wittenbergben 
tanuló pomeráni ifjak haza küldözgettek. Luther-
nek „Babilóniai fogsága" — ezen a' pápai k e -
resztyéntelen tanokat ostromló irat 1520-ban 
megjelenvén, az ujdon könyvet Sbitow Ottó, 
treptowi egyházfelügyelönél, fenszóval olvas-
tál^Mryütt a' clericusok; jelen volt Bugenhagen 
i s , ^ P r é g i g hallgatván az olvasást, akkor mind-
járt így nyilatkozott: „illy veszedelmes eretnek, 
mint Luther, soha nem volt több,"' de az eretnek 
éles szavai mint megannyi szúró tövis lelkében 
maradlak, szobájába zárkozolt a1 könyvvel, újra 
meg újra átolvasta és fürkészte tá rgyát : mély 
gondolkozás és elmélet után, a' természete sze-
rint szabadelmü, nyomosán gondolkozó férfin, 
nem kételkedett jobb meggyőződését ekképen 
nyilvánítani. „Csak Luther látja az igazságot, 
mi mind tévedünk.'' E ' nyilatkozat Treptowban 
a1 papoknál visszhangra talált, Bugenhagen Lu-
therrel csakhamar levelezést kezdett, 's a' két, 
szellemileg rokon férfiú rövid idő mulva szoros 
barátsági viszonyban állott együtt. 

Mikor az egyházujítási mozgalmak terjedni 
kezdettek Pomeraniában, akkor lépett Mandütrel 
Erasmus a' camint püspöki székbe, egy buz^ó 



pápaság-védelmező volt e z , kinek lelkét egye t -
len gondolat foglalta el : az egyházujítást me-
gyéjéből gyökerestül kiirtani. Ezen buzgó főpap-
nak üldözései cselekvénynyé érlelték Bugenha-
gennek , egy már régebbi eszméjét : ö bucsut 
vett hona völgyeitől, 's hová keble vágyakozott, 
Wittenbergbe ment. 1521-nek tavaszán még 
mielőtt Luther Wormshaw az egyházujítás ügyét 
védelmezte volna, ment hozzá Bugenhagen és 
csak hamar az egyetemnél mint magány oktató 
(privát docent) alkalmazást nyert. Oktatásait a' 
legfényesebb süker koszorúzta: a' tanuló ifjak— 
's köztök különösön a' pomeraniak — oktatásait, 
mellyekben a' zsoltárokat fejtegette, leírhatatlan 
hévvel hallgatták. Maga Melanchton is hallgatta 
öt. Az egyházujítás ügyére nézve épen jókor 
történt Bugenhagennek — az új , erőteljes , 
és a' dolgok mélyére ható gondolkozású re for -
mátornak föllépése. Ugyanis Luthernek Wart-
burgban magánykodása alat t , az egyházujítás 
éber ellenségei vérszemre kaptak és Carolosta-
diusnak képromboló túlbuzgalma az ügybarátok 
között is mármár szakadást eszközlött. Ezen sok-
féle és mind hatalmas kül- 's bel ellenekkel v í -
vott Bugenhagen, Luther szelleméhen, tiszteletre 
méltó erélylyel. Luthernak Wittenbergbe visz-
szatértc után Bug. házassági szövetségre lépett 
1522. oct. 10-kén és a' következett évben a1 

wittenbergi új egyház öt lelkészévé választotta: 
örömmel fogadta a1 meghívást és új hivatalát 
példátlan önzéstelenséggel és nagy figyelemmel 
folytatta elannyira, hogy midőn 1524-ben Dan-% 
czigba hivatnék lelkészül, maga Luther rábes^é-
lése sem tudta arra birni, hogy a' würtembergi 
gyülekezettől megváljon. Hasonló szilárdsággal 
utasította vissza 1525-ben a1 hamburgi Miklós-
templomhoz való meghivatását is. Lutherhez való 
viszonya a' legbensőbb kebelbarátság volt. 
Megismerte ö, hogy Luther szellemileg fölötte 
áll; de azért önálló méltóságos jellemét Luther 
mellett is mindig megtartotta — 's é p e i j l ^ e n 
önálló jelleme által érdemelte és n y e r t e ® f g ö 
Luthernek különös bizodalmát. A ' veszély- és 
viharos napokban Bugenhagen tanácsa és v i -
gaszai voltak Luther előtt legkedvesebbek és 
Bora Katalinnal kötött házassági szövetségére 
is (1525. jun. 13,) Bugenhagen tette föl a ' m e g -
szentelésnek égi pöcsétjét. 

Bár mennyire fontos lett legyen is Bug. ed-
digi tevékenysége az egyházujítás ügye körül, 
mindazáltal csak 1528-ban lépeti magához méltó, 
munkakörbe. Ö a' protestáns egyházigazgatás-
nak rendezője. Luther — Justus Jónás és má-
sokkal — meg levén erre bizva a' választó fe je-
delemtől — egyház- és iskolavizsgáló látoga-
tást tett Kursachsen és Meiszenben 1528-ban. 
Ugyan ezen évben Braunschweigba hívták, hol az 
új egyházat fenyegető belviszályokat bölcs mér -
sékletével kiegyenlítene, egyházigazgatási rend-

szert tervezett, mellyel a' tanács 1528-ban sept. 
6 törvénynyé emelt. Egy hónap múlva — még ki 
sem pihenhetve magát Wittenbergben — a1 

hamburgi tanácstól fölkéretve — a' választó f e -
jedelem egyezésével — egyház- és iskolaujítást 
alapított Hamburgban i s , hol öt az örvendező 
nép-polgárság a1 legnagyobb és Őszintébb tisz-
telet bizonyságaival fogadta; csak hamar legyőzte 
Bugenhagen a1 még Hamburgban létezett szer-
zetesekből alakult igen tevékeny ellenpártot, 's 
ezután sükerült neki 1529-nek pünköstén egy -
házigazgatási rendszerét életbe léptetni. Innen 
ment aztán Flenszburgba meglátogatni a1 Chri-
stián, holsteini herczeg-rendezte értekezödést 
(colloquium). 

A'Braunschweig és Hamburg példájára Lübeck 
is ohajtá 's meghívta Bugenhagent : egyházát 
rendezni; de Wittenberg nem örömest nélkülözte 
öt, miért csak nehezen tudott szabadalmat e sz -
közölni oda utazásra. Lübeckbe 1530-ban oct. 
28-kán érkeze t t , itt is terhes tusákat győzvén 
le, elrendezte az egyház- , iskola-, szegényinté-
zet; és házassági törvényszék ügyei t , a' tanács 
és polgár közönség pedig, intézvényeit megerő-
sítette. Csak 1531—ik év majusában hagyta el 
Bug. Lübeck falait , visszatérvén csakugyan 
azok közé, müvét még szilárdabbá tenni 1532 -
ben. 

Bugenhagen 1533-ban junius 15-kén a1 w i t -
tenbergi egyetemben Luther elnöklete alatt — 
mellette levén Melanchton is — tudós vitát küz-
dölt a' scot Alesius- és az angol Barns Ró-
berttelI, és ez a' vita szerzé meg neki János Frid-
rich vál. fejedelem indítványára az istenész-tudori 
(theologiae doctor) koszorút. Ez után egy ked-
ves kötelesség várt reá : midőn t. i. 1534-ben 
Barnim és Filep, pomerani berezegek az e g y -
házi ügyek rendezésére tartományukban ország-
gyűlést hívtak egybe Treptowba, a' rendek köz -
akaratból Bugenhagent honfitársukat, a' Hansa 
városok reformátorát együtttanácskozásra h ív-
ták. Lelkesedve fogadta ez a' megtiszteltetést és 
erélyével legyőzve Mandüwel, camini püspök, 
a' nemesség, a' stralsundi polgárság és más 
pártok hatalmas ellentörekvéseit ; a1 pomerani 
egyházi ügyeket protestáns szellemben e l ren-
dezte 1534-ben. Az uralkodó herczegek pedig 
az új rendezés szabályai szerint Pomeraniában 
általános egyházlátogatást tartottak. Ezen láto-
gatás vezetője maga Bugenhagen volt, segéd-

I kedvén mellette Jóst és Miklós. Ezen egyházlá-
togatásivállalatban Bug. fényes bizonyságát adta 
reformátori képességének; megérkezvén ugyanis 
Slralsundhíi kísérőivel, a' polgárságot teljesen 
kibékítette a1 treptowi határozatokkal; hogy 
azonban más érdem iránt is méltányosak legyünk, 
meg kell említenünk, miként ezen kényes munká-
ban nagy segítségére volt neki az ismeretes 
Knipstrow János, akkorban stralsundi első pap, 



később pedig Wolgasti superintendens. Bugen-
hagennek éjszaki Németországon tett reformátori 
érdemei örvendező visszhangra tanáltak Saxo-
niában is, minek következtében Jó,nos Fridrich, 
saxoniai uralkodó berezeg az egész választó f e -
jedelemség föpüspökévé, és így első papjává 
emelte ötet 1536-ban. 

Említettük fötebb, miként Bugenhagen jelen 
volt a' tlenszburgi colloquiumban. Itt ismerte 
meg öt holsteini Keresztéig. Miután tehát ezen 
herezeg III. Keresztéig névvel a' dán trónra lé-
pett, Bugenhagenben vélte föltalálni azon férfiút, 
ki az ellenpárti püspökök merénye i - ' s fondorko-
dásaival szemközt — a dán egyházigazgatási 
rendszernek reforinálása által — trónját legbiz-
tosabb alapra teheti. A ' király hívására tehát 
1537-ben l)aniába utazott, magával vivén — ez 
úttal — nejét is, és azon időn kivül , mit 1540-
ben a' smalkaldi eonventen töltött, 1541-ig 
maradott Daniában. III. Keresztély, liogv az el-
len párti püspököket leültethesse, egy bizonyos 
napon mindeniket befogatta és csak miután meg-
ígérték előbbi méltóságaikhoz való igényeikről 
egészen lemondani, bocsátotta őket szabadon; 
azután pedig 1537-ben aug. 12-kén magát és 
nejét Dorotheát a' koppenhagai országgyűlés al-
kalmával ünnepélyesen megkoronáztatta. A' ko-
ronát Bug. tette fejökre. Ezen legelső protestáns 
lelkészi koronázás, mint hallatlan példa, minden 
felöl kellemetlen érzelmeket keltett föl , és Bug. 
ezen tényért nemcsak a' pápaisták szóvezéreitől 
(Wortfi ihrer) , hanem tulajdon pártfeleitöl, sőt ba-
rátitól is kárhoztató Ítélet dörgött. Mind e' mel-
lett Bug . a' király nevében tovább folytatta az 
egyházujítást és alkalmazgatta az egyházujítás-
nak politikai jelentőségét. A1 székvesztett püs-
pökök helyére ugyanannyi evang. superinten-
dens lön kinevezve, kik amazok halála után csak-
ugyan püspök nevet és czimet vettek föl ; Dania 
új egyházrendszere megalapítatott, a' koppenha-
gai egyetem új, korszerű kül- és bel—alkatot 
nyer t , az egyetem igazgatóságát (Rectorat) 
maga Bug. az új rend alapítója vállalta magára, 
azon közben mint közoktató leczkéket is adott. 
A1 király Bug. ennyi érdemeiért megjutalmazni 
óhajtván, a1 schleswigi püspökséget ajánlotta ne -
ki, de a' szerény férfiú nem fogadta el, hanem 
megelégedett azon évdíjjal, mellyet a' király — 
pártoló kegyének még más jelei mellett — szá-
mára rendelt. 

Visszatérvén Bug. Németországba , ismét 
Braunschvveigra kellett figyelmét fordítani. A ' 
smalkaldi szövetségben egyesült fejedelmek 
Braunsweigot nem hagyták tovább a1 katholicus 
ifj. Henrik berezeg kezén, hanem a' tartomány 
csakugyan fiaira szállott, és a' népnek egyetemes 
kívánsága szerint az egyházujítás egész Braun-
schweigba bevitetett. Bug. Hüdesheimbm 1542 -
ben szónokolta el az első evang. egyházbeszé-

det sept. i - én . A ' braunschweigi fejedelemségek 
részére Bug. és Corvinus ugyanekkor új e g y -
házi rendszert készítettek. 

Bug. ismét meg lön ki sértve — még pedig ha -
tályosabban mint előbb — wittenbergi hivatalát 
püspökséggel cserélni fel. Az ö hatalmas ellene 
Mandüwel Erasmus, camini püspök 1544-ben 
januarban meghalt: a' pomerani két herezeg kö-
vetséget küldöttek Bugenhagenhez meghívni öt 
a' megüresült püspöki székre. És ö megígérte 
annak elvállalását azon föltétel alatt, hogy ismét 
letehesse, mihelyt tetszeni fog, és következőjét 
maga választhassa; de midőn 1544 végén egy 
második követség Wittenbergben nála megje-
lent lebeszélni öt feltételéről : 1545-ben januar 
I napján kijelentette, hogy az ajánlott méltósá-
got el nem fogadja. 

Luther 1546-ban február 18-kán meghalt ; 
Bugenhagennek a' dicső elhunyt fölött a' wi t -
tenbergi vártemplomban febr. 22-kén mondott 
gyászbeszéde a' baráti hűségnek és mély é rze -
lemnek szép bizonysága, és ugy látszik, nagy ba-
rátjának elhunytával az ö magasztosabb életörö-
mei is hervadozni kezdettek. Ez utáni élete ked-
vetlenítö, szomorú eseményeknek egymásból 
folyó lánczolata volt. 0 szemtanúja volt a" nyo-
mornak, mellyet Szászországra a'smalkaldi had-
já ra t , az elvesztett mühlbergi ütközet, (1547. 
apr. 24.) a' választó fejedelemnek fogsága — 
Wittenbergnek bevétele — hoztak. Maga meg-
írta ezen gyászeseményeket illy czim alatt : 
,, Wahrhaftigen História von dem, wie es uns zu 
Wittenberg in der Stadt gegangen 1547.*" Ezen 
külbajokhoz csatlakoztak még több keserű bel-
viszályok is az hiterim, Flacius, Amodorf. Osi-
ander 's más protestáns theologusokkali vi tat-
kozások alkalmával; ezen elleneit ugyan is a' v i -
tatkozás heve ugy elragadta, hogy Bugenhagent 
az igaz lutherismustóli elszakadással 's a' fogolv 
uralkodó iránti árus hálátlansággal vádolták. 
Erötlenítö aggkori bajok, egyik szemének vak-
sága — leverték végre az élet fáradalmait v é -
gig kiáltott tisztes öreget ; az egyet lenMelanch-
ton, ki hasonló mértékben érezte az üldözés és 
rágalmazás keserveit — maradt mellette r é sz -
vékeny keblével, és vigasztalta mindvégig ötet, 
's aggkori szenvedéseit látván, irá egyik levelé-
ben : „ Vajha isten ne engedne nekem illy késő 
vénséget 

Meghalt Bugenhagen 1558 april 20-kán éjfél 
utáni egy órakor. Wittenberg és az egyetem 
atyját gyászolta az elhunyt nagy oktatóban. Egy 
özvegyet, egy fiu- és több leánygyermeket ha-
gyott e' földön. Számtalan iratai maradtak. I s -
tenészeti müvei kiterjeszkedvék ezen széles tan-
mező minden részeire; a1 jelesbek fölebb említ-
vék. A ' Luther szentirásfordítása körül is l é -
nyeges érdemei vanak Bugenhagennek. Van-
nak számos nagy becsű levelei, illy czimü levél-



gyűjteményben: , ,Brie fen gelehrter Maenner an 
die Könige non Daenemark, geliefert von An-
dreas Schuhmacher. Kopenhagen 1758. Legfé-
nyesebb bizonysága azonban Bugenhagen dicső-
ségének az általa alapított protestáns gyülekeze-
tek. Igen! a' Pomerani Doctor, éjszaki Német-
országnak egyházujító apostola! és ha a' gyöze-
lemkoszorus harczvezérek emlékezetére oszlo-
pok emelvék a' harczmezőkön, hol küzdöttenek: 
bizony nem kevésbbé tisztelő emlékezetre mél-
tók Jaegerpriszben azon emlékmüvek, mellye-
ken Luther és Ansgar mellett a' Bugenhagen 
neve örök dicsfényben tündököl. 

B a 1 ó B e n j á m i n . 

Ünnepeink az ós keresztyén egyházban. *) 
1) Vasárnap. Már az apostolok idejében a' 

szombat helyett a' vasárnap tartatott meg. Ezen 
napon az apostolok főleg olly helyeken tárták 
gyülekezéseiket az uri lakoma kisáfárlására, hol 
zsidókon kül pogányok is valának térítendök. 
Pál, a1 hét első napján (ez pedig a' vasárnap) 
rendelt kegyes adakozmányokat gyűjteni 1 Kor. 
16, 2. Jel. 1, 10. pedig világosan ezen nap xv~ 
QicixÓQ-xiük neveztetik. Miért nevezték pedig már 
a' régiek kiválólag a' vasárnapot ekkint y.vqia-

xóv, holott minden nap azúré , ezt az egyházi r é -
giségekben jártas Rhenanus ekként fejti meg : 
„Primi, úgymond, Christiani cum templa in ho-
norem salvatoris conderent, eadem graece %v-
QLttxá (innét a' német Kirche) latiné dominica 
vocarunt, (honnét a' székes egyház per aphae-
resin Dom, Domherren) nam, veteres Christiani 
salvatorem raro Christum, rarius Jesum vocarunt, 
communiter autem róv XVQIOV vei dominum, quod 
nomen quolies absolute ponunt, communiter Chri-
stum intelligunt. Neque vero tantum templa Chri-
sto sacra dominica, sed et diem Christo sacrum, 
Dominicum vocare consveverunt. Ratio nominis 
est, quod Dominus noster Jesus Christus die so-
lis veluti victor et triumphator a morte surrexit. 
In resurrectionis memóriám festivitas sabbati in 
diem solis concessit." — Az apostolok kora utáni 
keresztyének is a* vasárnapot rendesen megün-
nepelték, a' mint ezt Justin 250 évvel K. u. élt 
jeles bölcsész és vértanúnak Antonin császárhoz 
írt leveléből láthatni: „Die, qui solis dicitur, Chri-
stiani omnes ex rure et in oppidis ad sacra con-
venimus." Emlékszik ugyan Ágoston (serm. 25. 
de temp.) némellyekröl, kik az ö idejében a' csü-
törtököt ünnepelték, de ezeket keményen meg-
dorgálá e ' szavakban: „Audio, quodquidamferia 
quinta, non laborent, nec mulieres lanam t rac -
tent. Ego vero coram Deo et angelis ejus con-
testor, quod hí arsuri sínt inferno, ubi diabolus 
ardet. Nullus enim dubito, quin in honorem Jovis 
otientur, quia die dominico laborare non metuunt. 

# ) Joach. Hildebranti. De diebu« fealií libellu*. 

Carissimi siquos tales nostis castigate, si emen-
dare noluerint, nec ad convivium, nec ad collo-
quium eos admittite, imo si sint in potestate vestra 
flagellis eos caedite." Eusebius szerint N. Con-
stantin nyilvános parancsolat által hetenként, 
nemcsak a1 vasárnapot, a' feltámadott, hanem a' 
pénteket is, a' szenvedett Krisztus tiszteletére 
megünneplendönek határozá, mellynek azonban 
megtartása sem tartós sem általános az egyház-
ban nem lett. — Miként ünnepelték meg a1 v a -
sárnapot a' régi keresztyének, Justin jelesen ek-
ként adja elő: „Die solis, úgymond, cum conve-
nimus, apostolorum commentaria velprophetarum 
scripta, prout tempus exigit, leguntur. Cum lec-
tor tacet, praeses sacrorum concionern habét, et 
ad rerum tain pulchrarum, quae praelectae sunt, 
imitationem invitat. Postea surgimus omnes pre-
cesque fundimus, quibus finitis panis et vinum et 
aqua profertur. Tum denuo praeses et gratias pro 
virili instituit, populusque succlamat: Amen. Post 
haec consecrata singulis distribuuntur et fit com-
municatio : absentibus quoqueper diaconum mit-
titur. Denique diviles proarbitrio suo aliquidcon-
stituunt, et quod ita coiligitur, apud praesidem 
deponitur, ut is inde viduis, pupillis, aegrotis, 
captivis , peregrinis, pauperibus succurrat, quia 
praeses sacrorum apud nos pauperumcurator est. 
Ideo autem die solis convenimus, quia hoc die 
inundus condi coepit, et dominus resurrexit ." — 
Ezen ős liturgiából látjuk, hogy az, lényegében 
egyházunkban jelenleg is létezik; csak azt csu-
dálhatni, hogy Justin ezen ős szertartások közt 
egyet einlítetlenül hagy, t. i. az éneklést, holott 
Plinius, Trajanhoz írt levelében erről emlékez-
ve „in Christianis nullum crimen agnoscit, quam 
quod stato die ante Jucem convenire soliti sinl, el 
liymnum Christo tanquam Deo cécinerint." — 
Miként a1 negyedik század elején N. Constantin, 
imperátori tekintélyével elsöparancsolá meg nyil-
vánosan, hogy a' vasárnap ünnepélyesen meg-
tartassák, katonái is azon napon nyugva az isten-
tiszteleten megjelenjenek, a' pogány katonák pe -
dig a1 szabad síkra kimenve, ott bizonyos imát, 
mellynek maga volt szerzője, mondjanak e l ; ugy 
a' nyolczadik század végével N. Károly császár 
Német- és Frankhonban tartott egyetemes gyűlé-
sein érdemesíté magát, az űrnapjának ünnepélyes 
megtartása körül tett 's főleg mind a' férfiak, mind 
a' nők által gyakorlott munkák megszüntetése 
iránt nyilvánított intézkedései által. Nevezetes 
mit a1 Beust Joachim sz. hároms. utáni 17 vasár-
napi evang. felett ira : „Olim apud Bavaros jus 
provinciáié fuisse, ut si quis dominico die curru 
veheretur cum duobis equis,uno equo privaretur, 
et qui die dominico laboraret manu et monitus 
non desisteret, manum dextram amitteret." — 
Ágoston ugyan azt mondá: „Veteres glóriám 
omnem judaici sabbati in diem dominicum contu-
lerunt, ut quod ipsi in typo, nos in veritate cele-



bremus.^ De Ágoston ezen mondatát cum grano 
salis kell vennünk. Mert a1 szombat megtartása 
sokkal szigorúbb volt, mint a1 vasárnapé, miután 
a' zsidóknak szombaton még főzni is tilos volt, 
holott ez a"1 keresztyéneknek vasárnapon is meg-
eng-edteték. — Figyelemreméltó tovább Tertul-
lián (de corona militis) állítása, miszerint a' régi 
keresztyének vasárnapon soha nem szoktak böj-
tölni és térdelni: „Die dominico jejunare vei de 
geniculis orare nefas ducimus.Eadem immunitate 
flexis genibus non orandi, per omnes dies intra 
pascha et pentecostein gaudemus.''4 Ugyanezen 
szokásról írá Dnrandus (Ration. div. oflíc. lib. 6. 
de diecinerum): „Die dominico nondicitur: flec-
tite genua. Nam qui die dominico genua flectit, 
dominum surrexisse negat.'1. Miből kettőt tanulunk; 
először, hogy a' nem térdelés hajdan olly szent 
szokás volt vasánapon, hogy az ellen vétők e re t -
nekeknek vagy hitetleneknek tartatnának; má-
sodszor, hogy a1 régi keresztyének, az úrvacso-
rával nem térdelve, mint ez nálunk történik, ha -
nem állva éltek. — Végre a1 régi keresztyének 
vasárnapon alamizsnát is gyűjtöttek. Cyprián 
is bizonyítja ezt, egy gazdag nőhez intézett eme 
szavaiban: (tract. de eleemos.) „Tu dives es, et 
putas te celebrare diem dominicum, licet cor bo-
num vei aerarium pauperum non respicias. Tu 
partém de sacrificio tollis, et ipsa non offers." 
Ezen régi szokás következménye még nálunk az 
egyházi beszéd közbeni erszényhordozás, mely-
lyet, valamint a' gyónó pénzt is ideje volna már 
egyszer egyházainkban megszüntetni, és czélsze-
rübb adózási rendszert behozni. — Következő 
idökhen a' vasárnap megünneplése körül némelly 
babonás vélekedések is kezdtek elterjedni. Pé l -
dát hoz erre Cranzius Olao dankirályról,ki egykor 
vasárnapon midőn eszmélkedve állna és tollkésé-
vel körmeit metélné, az oldalán állótól tréfából 
meginteték, mért szentségteleníti ekként az iinne- i 
pet; nyomban azt, mit lemetélt, gondosan felsze- : 
degeté és tenyerén megégeté , hogy önmagán i 
boszulná meg az Isten törvénye megszegését. — ] 
Némelly vasárnapjaink nevezetéről megjegyzen- < 
dö, hogy azok nevöket azon napon olvasni vagy i 
énekelni szokott sz. Írásbeli helyektől vették, így i 
p. o. Esto inihi (Zsolt. 71, 3 . ) ; Invocavit (Zsolt, J 
91, 15 . ) ; Reminiscere (Zsolt. 25. 6 ) ; Oculi j 
(Zsolt. 25, 1 5 ) ; Laetare (Ezs. 66, 1 5 ) ; Judica í 
(Zsolt. 43, 1 . ) ; Quasimodogeniti (1 Pét. 2, 2 . ) ; t 
másként fehérvasárnap (dominica in albis), mivel í 
hajdan a 'húsvétkor kereszteltek egy hétig fehér- ! 
ben tartoztak járni és fehérruhájokat csak ezen i 
vasárnapon tehették le a' templomban. — Mise- í 
ricordias domini (Zsolt. 2 3 , 6 , vagy 89, 2 . ) ; J u - Í 
bilate (Zsolt. 66, 1.) ; Cantate (Zsolt. 96, 1.) ; 1 
Rogate (Math. 7, 7 . ) ; és Exaudi (Zsolt. 27, 7.) í 
— még az Adventi és Virágvasárnapjára nézve 
megjegyzendők; miért az elsőre nézve négy va - i 
sárnap tartatott ? ennek okául Hildebrand J. Krisz- € 

tusnak négyféle eljövetelét említi; u. in. a1 testbe, 
i a szívbe, a' halálra és az utolsó Ítéletre. Az egyházi 
i új év pedig azértkezdödék adventtel, mivel Kristus 
, testbejövetele mindenek megújulásának ideje volt. 

Régi szokás szerint Adventben menyegzök sem 
tartattak, melly szokás a' VI. század elején t a r -
tott Ilerdensi gyűlésen megerősíttetett. Későbbi 
években, Karácsont megelőző három napokban 
babonás szertartások is gyakoroltatlak, mellyek-
nek némi nyomai még fenmaradtak. — Virág 
vasárnapja azért neveztetik e ' névvel, mivel ezen 
napon a' Jeruzsalembei menetel emlékezetére 
pálmafa-ágakkal ünnepélyes menetet vala szo-
kás tartani. — A ' mi általában a' vasárnapok 
megünneplését illeti az ős keresztyén egyházban 
az igen fontos dolognak tartatott. Osszegyüle-
kezésül, — néha félrevont helyeken — elébb a1 

nap kelte előtti idő használtatott, nem balvéle-
kedésböl, hanem azon okból, miszerint ez idő-
szakban az üldözök kegyetlenségitöl biztosban 
menekülhessenek. Csak a' szelídebb indulatu f e -
jedelmek alatt kezdtek a' keresztyének napkelte 
után istentiszteletet tartani. Midőn pedig N. Con-
stantin után még templomokat is építhettek, na -
gyobb kényelemmel intézkedhettek összegyüle-
kezéseik körül. Sok helyütt, főleg népesebb e g y -
házakban, két szent beszéd tartatott vasárnap, 
reggeli és estel i ; néha pedig ezen utolsó helyett 
pusztán imák mondattak, mellyek azonban olly 
nagy tiszteletben állottak, hogy az azokat elha-
nyagolok vagy honnvégzök szigorún feddelnének. 
A ' kik sürgetős szükség nélkül az istentisztele-
ten meg nem jelentek, feljegyeztettek. Három v a -
sárnapi istentisztelet elmulasztása az egyházbóli 
kizáratást vonta maga után; ki az egyházi beszéd 
alatt a' templomból eltávozott, szinte megfenyít-
tetett. Az egyházi beszéd után imázni vagy ú r -
vacsorázni vonakodók is kizárattak. Külön, magá-
nyos istentisztelet gyakorlata is tilos volt. V a -
sárnap böjt nem tartatott, N. Constantin minden-
nemű törvénykezéseket is megtiltott; csak elha-
laszlhatlan szükségü és jótékony cselekvények 
engedtettek meg. Nyilvános játékok és látványok 
is tilosak valának. — Egyházunk azon lelki sza-
badságnál fogva, — melly annak belső éltető e le-
me — jelenleg ugyan külső kényszerítő eszkö-
zöket nem használ az istentisztelet gyakorlata k ö -
rül: de kétségkül az egyháznak szolgái, kik hiva-
talukat lelkismeretesen teljesítik, annál kevésbbé 
mulasztják elhasználni e' tekintetből az istentisz-
teletet elhanyaglók körül az erkölcsi kényszer-
nek eszközeit. Vajha az egyháznak minden hivei 
a' lelki szabadságot méltányolva még ezen kény-
szert is feleslegessé tennék, nem feledve, hogy 
Isten senkinek szabadságot nem adott alkalmul 
a' bűnre. 

2) Karácsony. Theophil, antiochiai püspök, Kr. 
u. 170. körül volt az első, ki húsvéti levelében 
ezen ünnepről emlékszik. „Sub finem sec. III., 



cum ultima eaque acerrima esset persecutio Ni-
codemiae multa millia Christianorum, ut natalcm 
salvatoris agerent, in lemplo convenisse dicun-
tur. Re comperta tyrannus antefores templi thus 
in tripode exposuit, et Christianis in templonun-
ciari fecit, ut, qui thura diis offerrent, salvi e t e m -
plo exirent, reliqui omnes vivi comburerentur. 
Sed amore natiJesuline unus quidemtemplo exiit, 
ideoque teinplo inclusi, omnes vivi comburio mar-
tyres facti sunt, et in coelis nasci meruerunt eo -
dem die, quo propter ipsos in terris natus erat 
dominus." (Nieephor. hist. eccl. 7, 5). Azonban 
az első négy században, ámbár több egyházak-
ban a' karácson megtartatott, egyetemes ünnep 
még sem volt; mert Ágoston, ki a' negyedik szá-
zad végén és az ötödiknek elején élt, csak négy 
egyetemes ünnepről emlékszik (epist. 118, ad 
Januarium) ; u. m. Krisztus szenvedésének, fel-
támadásának, mennybementének és a' szent lélek 
kiömlésének ünnepéről. Hogy a' karácson is 
mindenütt megtartassák, ez iránt Nieephor sze-
rint Justin adott ki első, parancsot. — Melly na-
pon kelljen Kr. születését ünnepleni, a' régieknél 
is bizonytalan volt. Néhutt Kr. megjelenését, szü-
letését és kereszteltetését egy napon tartották 
Cassian szerint. A ' nyugoti egyház az ötödik 
században rendelte Kr. születése ünnepeül dec. 
25. napját. A* keleti egyházban jan. 6-án ünne-
pelteték. — A1 régi keresztyéneknek a' karácson 
körüli szokásaikat illetőleg Nazianzeni Gergely 
ezeket jegyzi meg: solitos oliin fuisse Christianos 
die hoc festő januas coronare, molles vestes in-
duere, auro et gemmis superbire, toros altos s ter-
nere et choreas ducere,—melly szokásaikért a 'ke-
resztyéneket Gergely karácsoni homiliájában szi-
gorún meg is feddi. A1 tizedik században éWLuit-
prand írja, hogy Constantinopolban a' született 
Krisztus tiszteletére ünnepélyes lakomák is ta r -
tattak; szavai ezek: Cum nativitas domini quoad 
carnem celebratur Constantinopoli, mensae un-
deviginti ponuntur, iuquibus imperátor et caeteri 
convivae non sedent, sed recumbunt, et per hos 
dies ex aureis vasis editur ac bibitur; és ezt t e -
szi hozzá : varia jucunda spectacula in his convi-
viis exhibita. Karácson estején a' pápa által is 
víg estély szokott rendeztetni. Durandus az egy-
háziakról ezeket írja (Kation, temp.lib. 6) : ineo-
dern festő morém fuisse, ut praelati h. e. episcopi 
et abbates cum subditis suis, b. e. clericis e tmo-
nachis pueriliter colluserint. Interdum ad pilae 
quoque ludum et ad choreas turpiter condescen-
dunt. Régenten Polydorus Vergilius szerint, A n -
golhonban a' szolgák uraik felett nyertek kará-
csonkor hatalmat, melly szokást a' pogány satur-
naliáktól származtatja. — Karácson estve szokott 
a' pápa egy kardot megszentelni és azt mint a' 
barátság kitűnő jelét valamelly fejedelemhez kül-
deni, hogy ez által emlékeztetné, miszerint ha-
talmát a' római pápától nyerte legyen. Szokás 

végre karácson estvéjén a' gyermekeknek kü-
lönféle ajándékokat adni, melly szokás is a' po-
gány saturnaliáktól származottnak látszik, inqui-
bus ethnicos sportulas sive varia munera ultro 
citroque misisse, állítja Tertullián. 

3) Újév. Krisztus környülmetéltetése januar 
első napjára esik, mellyen az újév kezdődik. P lu-
tarch (probl. 49) szerint a' régiek azért kezdék 
ezen a' napon az új éve t : quod circa idem tem-
pus ipsa rerum natura quasi convertatur et sol 
diem sensibiliter prolongare incipiat. De a' k e -
resztyének más okát adják, t. i. az igazság napjá-
nak ujonan felderülését. Ez okból írá Prudentius : 

Quid est quod arctum circulum, 
Sol jam recurreus deserit? 
In őrbe Jesus nascitur, 
Qui lucis auget tramitem. 

Első, ki az éveket Krisztus születésétől szá-
mítani kezdé, Dionysius Exiguus volt, ki 527-ben 
Rómában apát vala. Az ujabb korú chronologu-
sok azonban ezen időszámítást hibásnak és két 
évvel kevesebbnek tartják, miszerint jelenleg már 
1850. évet kellene írnunk. — Szokás vala a ' r é -
gieknél új évkor az ajándékküldés, melly szo-
kást az Antisiodori synodus már kárhoztatá és 
megliltá. Az ős egyházban az új év nem öröm-, 
hanem gyászünnep volt. A ' pogányoknál pedig 
öröm napja; ezek ugyanis azon napon Janus t isz-
teletére áldoztak, tánczoltak, lakomáztak és bot-
rányos látványokat rendeztek, bőrbe öltözköd-
tek, a' féríiak női öltönyöket viseltek. A1 keresz-
tyének ellenben böjtöltek, imáztak, énekeltek, 
fájlalva a 'pogányok által Istennek okozott botrá-
nyokat. Innét inondá Ambrus : Nos die isto j e ju -
namus, ut ethnici intelligant, ipsorum gaudia j e -
juniis nostris condemnari. Később azonban azon 
szokások a' ker. egyházban is elterjedtek. Ez ok-
ból az egyházatyák, főleg Chrysostom, komolyan 
feddödznek a' keresztyének ellen, quod kai. jan. 
ad gentilium morém vivant; sőt ezen szokások e l -
len conciliumok nyilatkoztak. Végre a' ker. val-
lás elterjedtévei az új év első napja is ünneppé 
tétetett, de főleg azon okból, mivel az, Krisztus 
születése után nyolezadik nap volt. Minthogy az 
ős egyházban a' főbb ünnepek egész héten ta r -
tattak, különösen pedig az első és nyolezadik nap 
megünnepeltettek, a1 zsidóknál adott parancsolat 
szerint (Lev. 23, 36.) azonkül ezen nap ünnepé-
lyes volt, Krisztus környülmetéltetése miatt is , ' s 
mint illyen 1222. év óta számíttaték az évi ün-
nepek sorába. 

4) Vízkereszt. (Feslum magorum. 'Exicpctvua 
domini) Nazianzeni Gergely volt az első, ki e r -
ről emlékszik. De mivel a' görögök nemcsak Víz-
keresztet, hanem Krisztus születését és megke-
reszteltetését is 1Enapccvua ünnepnek nevezték, 
kétség, ezek közöl Naz. Gergely mellyiket é r -
tette ? Ezen ünnep Epiphania,Theophania és Beth-
phania névvel is neveztetik. Az elsővel, az új 



csillag feltűnéséért, a' másodikkal, a' háromság-
nak a' keresztségbeni megjelenéseéri, és a' har -
madiknak a' kanái menyegzőn borrá változtatá-
sáért, mivel ezen első csudát ezen napon történt-
nek állíták, azért nevezék pedig Bethphaniá-nak, 
mivel ez a1 menyegzői lakban történt, ?s Betli a1 

zsidóknál házat jelent. —- A ' mi a1 bölcseket il-
leti, kik a' csillagtól vezettetve az uj királyt k e -
resék Jeruzsálemben és Bethlehemben meg is t a -
lálák, ezekről a' régiek különbözöleg vélekedtek. 
Justin és Origenes őket bűbájosoknak tartották. 
Mások őket Chaldaeaiaknak hitték. Ismét mások, 
's ezek közt Tertullián is (a ' zsidók ellenében) 
Arabiából és Sebából jötteknek gondolták, mivel 
írva van: Sebából eljönek, aranyat és temjént 
hoznak. Ezs. 00, 6. De ezen vélemény sem v a -
lószínű, mivel Arabia Palestinától délnek fekszik, 
a' bölcsek pedig keletről jövének. A ' látnók ál-
lítását illetőleg, az, Krisztus országának elterje-
déséről mondatik. Végre mások, például Chry-
sostom és Theodoret helyesen a' bölcseket P e r -
siából jötteknek állíták, mivel Persia Judaeatól 
keletre van és ott a1 bölcsek nagy számmal is vol-
tak, sőt Susa városában — honnét, hihető, jöttek 
— főiskolával is birtak. A1 persáknál a' mágusok 
istenészek 's a' király tanácsosai valának, orvo-
si, természettani, főleg pedig számtani és csilla-
gászati ismeretekkel jeleskedtek. Innét e1 v e r -
secske : 

lile pcnes Persas mágus est, qui sidera novit, 
Q u i q u e scit herbarum vires cultumqne Deorum. 

Köz, de valószínűtlen, hiedelem szerint, a1 Krisz-
tushoz jött bölcsek királyok valának, 's Vízke-
reszt három királyok ünnepének is nevezteték. De 
ámbár olly értelemben, minőben a' király jelen-
leg is vétetik, királyok nem lehetének; néinely-
Jyek őket még is kisebb tekintélyű királyoknak, 
helytartóknak, egyik vagy másik város praefec-
lusának tartják. — Kriszlushozi jövetelek idejére 
nézve is eltérők a 'vélemények. Epiphanius őket, 
Krisztus születése után két évvel később kiséri 
Jeruzsálembe, midőn Heródes az ismeretes g y e r -
mekgyilkolást végrehajtatá ; melly véleményt 
azonban megczáfolja azon körülmény, miszerint 
Jézus szülei akkor már nem lehetének Bethle-
hemben. hanem valószínűleg Názáretbe költöztek 
vissza. — Mások véleménye szerint, Krisztus 
születése után tizenhárom nappal később érkez-
tek, melly napra épen Vízkereszt esik. De ez is 
bizonytalan. Mert Susa városa, honnét jöhetének, 
Jeruzsálemtől kétszázharmincz mértföldnyire 
esik, melly utat tizenhárom nap alatt meghalad-
niok nem lehetett. Valószínűleg tehát Krisztus 
születése utáni első hat hét alatt jövének, mikor 
Mária Bethlehemben még gyermekágyat feküdt. 
Számra nézve hányan lehetének, szinte nem tu-
datik. Chrysostoin őket tizennégyre teszi. Az e g y -
házban elterjedt vélemény szerint csak hárman 
(a ' háromféle ajándéknál fogva) és névszerint 

Gáspár, Menyhért és Boldizsár valának. Tes tö-
ket Kölnben még mai nap is mutatják, de erede-
tiségök felöl, fides sitpenes auctores. — A ' böl-
cseket vezető csillagot némellyek álló, mások 
bolygó, ismét mások (Scaliger) üstökös csillag-
nak. sőt (Chrysostom) angyalnak vagy égi tüne-
ménynek állítják. Legvalószínűbb azok állítása, 
kik azt a1 Stella mirabilis Cassiopejae-nak ta r t -
ják, melly csillag, épen azon időben, mellyben 
Jézus született, szokott látható lenni. 

5) Nagy Péntek. Ezen ünnep eredetét Euse -
bius, Constanlinnak tulajdonítja; ámbár hihető, 
hogy azt már az apostoli időben is megtartották, 
és Constantin imperátori parancsa által azt csak 
nagyobb ünnepélyességre emelé. Ágoston ezen 
napot az egyetemi ünnepek közé sorozza, Hús-
véttal éspünkösttel. — Nagy pénteken a' böjt olly 
szigorún megtartatott az ős egyházban, hogy 
azoknak, kik böjtöt nem tartottak. Húsvétkor még 
a' nyilvános szentségekkeli élés is tilos volt. — 
Szokás vala továbbá Krisztus szenvedésének tö r -
ténetét kezdetétől végéig a' nép előtt felolvasni 
vagy elénekelni. Ilildebrand J. állítja, hogy, in 
papatu passió domini per comoedias quoque r c -
praesentabatur. — Még mai napig is szokás, n é -
melly falusi egyházainkban Krisztus szenvedé-
sének történetét kiosztott szerepek szerint eléne-
keltetni, ott hol a1 nép az illy régi avas szoká-
sokhoz még makacsul ragaszkodik; de sikerült 
már több helyeken ezen. inkább botrányt okozó 
(a' helytelen éneklés miatt), mint áhítatosságot 
szerző éneklést vagy végkép megszüntetni, vagy 
helyette a' felolvasást használni. — Ezen szokás 
megszüntetését kívánta eszközölni a' dunántuli 
ev. egyházkerület, midőn az általa újonnan kiadott 
énekes könyvből a' szenvedés történetét kihagya-
tá ; de ezen egyházkerületi utasítástól eltérve te t -
szett a' bizományos kiadónak, azt ismét a1 ker. 
énekes könyvben toldalékul lenyomatni. — A' 
régi keresztyének szokásait illetőleg Nagy pén-
teken soha le nem térdeltek és egymást meg nem 
csókolák; nehogy a' letérdelés által a' zsidókat 
látszassanak utánozni, kikKrisztust térdelve szok-
ták ezen napon kigúnyolni, a' csókolástól pedig 
Júdásnak árulása tartóztatá őket. Ezen szokáso-
kon kivül később különféle botrányos és babo-
nás tragicai mutatványok is rendeztettek. 

6) Húsvét. Az apostolok kezdetben a' zsidók-
kal közösen tartották meg a 'Húsvétot , de később 
Péter és Pál, élve a' keresztyén szabadsággal, 
azt vasárnapra tevék át. Mások azonban az apo-
stolok közöl, különösen János Ázsiában, tovább 
is a1 zsidókkal egy napon ünnepelték és reoaa-
QtoxaiSexTiTciL (Quartodecimani) nevet nyertek, 
mivel Mózses törvénye szerint Nisan hónap t i-
zennegyedikén ünnepelték a' Húsvétot, 's akkor 
is nem a' feltámadás, hanem az uri vacsora szer-
zésének emlékére. Kr. u. 148. Pius pápa eléggé 
sürgette rendeletével a1 Húsvétnak vasárnapom 



tartását, de hasztalan, sót e' felett még a' római | 
és ázsiai keresztyének közt heves viták is t á -
madtak, annyira, hogy Victor pápa az ázsiai k e -
resztyéneket excommunicatio által is fenyíté, csak 
azon okból, mivel a' zsidókkal egy napon tárták 
a' Húsvétot, melly hirtelenkedő tette azonban 
többek, különösen Irenaeus püspök által meg-
rovatott. — Utóbb N. Constantin Hosius nevű 
püspököt küldészemélyesen az ázsiai keresztyé-
nekhez, őket arra birandó, állnának el a' zsidók-
kal egy napon ünnepelni szokott Húsvéttól; de 
továbbra is ragaszkodva szokásukhoz, a' nevezett 
püspököt azon izenettel bocsáták el, hogy a1 nap 
ugyan, mellyen a' Húsvétot ünnepelik, közös a' 
zsidókkal, de ők is azt keresztyénileg tartják meg. 
— Végre a' Nicacai gyűlés hozá egyértelmüleg 
azon végzést , miszerint Húsvét az egész keresz-
tyén világban vasárnap tartassék meg, és ne az 
urivacsora szerzésének, hanem a' feltámadásnak 
emlékére. Maradtak ugyan még némellyek Ázsiá-
ban az elébbi szokáshoz ragaszkodók, kiknek v e -
zére Sabbatius, az imént említett gyűlés végzése 
ellen, egy másikat alkotott, de végre csakugyan 
sikerült N. Constantin törekvéseinek a' húsvét-
nak vasárnapom megtartását az egész keresz-
tyénség által elfogadtatni. — Egyébiránt az ös 
egyházban ünnepélyesb nap a1 húsvétnál nem volt; 
ezen napon néha még éjjel összegyülekeztek a' 
keresztyének, és a' feltámadott Krisztust nem 
csak nyilvános beszéddel hirdeték, hanem magán 
köreikben is egymást ekként üdvözlék: Csakugyan 
feltámadott Krisztus ? mellyre a' válasz ez lön : 
Bizonyára feltámadott és Simonnak megjelent! 
Húsvétkor a1 böjt megszűnt és a' kijelelt catechu-
menusok megkeresztelteltek. Mert az ös egyház-
ban húsvét és pünkösl ünnepein kivül rendsze-
rint senki nem kereszteltetett meg, miről Leoután 
Khegino ezeket jegyzi meg: Baptizandis in eccle-
sia electis duo sunt tempóra legitima, pascha et 
pentecoste, ideoque dilectionem vestrain mone-
inus, ne alios dies huic observantiae misceatis. 
Licet enini alia quoque festa sint, quibus magna 
reverentia debetur, principaliter tainen festum 
paschae etpentecostes custodiendum nobis est, ita 
lamen,utpericlitantibus baptismum quovis aliotem-
pore conferre liceat. — Az, ki karácsonkor, hús-
vétkor és pünköst napján az úrvacsorával nem 
élt, a"1 régiek keresztyénnek sem tartolták. — A 1 

húsvéttal megszűnt böjt után nyomban vig tréfás 
mulatozások, nyilvános lakomázások tartattak, 
rnellyeken, hogy a1 kellő mértéket könnyen tul-
haladák, annyival inkább hihető, mivel e' tekin-
tetben még az egyháziak sem mutattak legjobb 
példát. 

7) Az ős pünköst. Nem ok nélkül jegyzem meg, 
az ös pünköst; mert ez. és a' mi pünköstünk egé -
szen különböznek egymástól. A' mai pünköstöt 
a' húsvét utáni ötvenedik napon tartjuk a' szent 
lélek kiömlésének emlékére; az ös egyházban 

pedig azon ötven egymás után következett nap 
ne vezteték annak, mellyek húsvét és a' mai pün-
köst közé esnek. Emlékszik ezen ünnepnapok-
ról Tertulli án is, és azokat minden nemzet ünne-
peinek elébe teszi. Ambrus szerint ezen ötven 
nap mindegyike vasárnapként ünnepelteték meg. 
Ezen hosszas ünneplésnek oka a' feltámadás f e -
letti öröm volt, 's annak eredetét Ambrus magá-
nak a' Megváltónak tulajdonítja. Ita, úgymond, 
dominus disposuit, ut per quadragesimam con-
tristemur et per quinquagesimain laetemur. Ilila-
rius ezen napokat az apostoloktól rendelteknek, 
de Tertullián helyesebben az egyházban szokási-
lag elfogadottnak állítja. — Ezen pünkösti na -
pokban a' keresztyének soha nem böjtöltek, le 
nem térdeltek, hanem fenállva imádkoztak, szent 
elmélkedésekkel és örvendező éneklésekkel fog-
lalkodtak, különösen minden egyházakban azAlel-
luját hangoztaták, mellyet a' böjti napokban tenni 
szabad nem volt. De ezen ös pünköstnek, ámbár 
a1 legrégibb és egyetemi ünnep volt, mai nap sem-
mi nyoma, jeléül, milly nagy az egyháznak sza-
badsága, még az egyetemi szertartások eltörlé-
sében is. 

8) Áldozó csütörtök. Krisztus mennybementé-
nek ünnepe külön az első egyházban nem említ-
tetik, mert azt a' keresztyének azon ötven pün-
kösti napokkal együtt tartották meg, mellyek a* 
mi pünköstünk és husvétunk közé esnek, és melv-
lyeknek mindegyike ünnep vala. Ágoston emlék-
szik ezen ünnepről elsőben ezen szavakban (ep. 
ad Januarium): Quae tradita custodimus et toto ő r -
be Christiano observantur, sine dubio ab ipsis apo-
stolis vei plenariis conciliis, quorum saluberrima 
est auctoritas, constituta sunt, v. g. quod passió 
doininica et resurrectio, ascensio in coelum et eífu-
sio spiritus sancti quotannis celebrantur. 

9) Pünköst. Ezen ünnep eredetéről háromfelé 
ágoznak el a' vélemények. Némellyek. 's ezek 
közt Polydor, ugy vélekednek, hogy a' pünköst 
már az élő apostolok által tartatott meg, mivel 
ap. csel. 20, 2. említetik, hogy Pál apostol a1 pün-
köst ünneplésére Ázsiából Jeruzsálembe utazott. 
De ezen idézett helyen a' zsidók pünkösdjéről 
van szó. Mert ha a? keresztyének ünnepe é r t e t -
nék, Pál apostol azt Ázsiában is ugy me^tartha-
tá, mint Jeruzsálemben. De Jeruzsálembe azért 
utazott, hogy ott az összegyűlt zsidóknak Krisz-
tust hirdetné. Mások szerint ezen ünnep nyom-
ban az apostolok ideje után keletkezett az e g y -
házban, mert róla Justin, Tertullián és Origenes 
emlékeznek ; de ezek azon ötvennapos pünkös-
töt érték, mellyröl fenebh már szólottunk, nem 
pedig kirekesztöleg azon ötvenedik napot, mely-
lyet mi jelenleg pünköstnek tartunk. — Mások 
azon időben állítják, és helyesen, a' mai pünkös-
töt eredetinek, midőn azon ötvennapi pünköst az 
egyházban ünnep lenni megszűnt. Ágoston már 
pünköstről, mint külön ünnepről emlékszik, melly 



a' szent léleknek az apostolokrai kiömlése emlé-
kezetére rendelteték. K a r s a y S á n d o r . 

A' tatavidcki „kegyes társaság41 metam irphosisa. 
E' név alatt „kegyes társaság" fenállott a' t a -

tai ref. egyházmegyében 1800 : oet. 7. óta egy 
a1 már nem szolgálható lelkészek 's lelkész-öz-
vegyek és árvák gyámolítására felállított inté-
zet, mellyröl — noha alapszabályai az 1807. évi 
Prédikátori Tárház II. kötetében közöltettek — 
e' lapok olvasói közöl sokan keveset hallottak. 
Ez intézet jelenleg lényeges átalakulási időpon-
ton áll. Miről mielőtt szólanék, nem lesz tán f e -
lesleges eredeti alapszabályait itt rövid kivonat-
ban némi ismertetés, 's munkába vett átalakítása 
könnyebb felfoghatása, kellő szempontból tekint-
hetése végett előadni. 

E ' szabályok két főelvre alapíttattak: kölcsö-
nösség az egyik, — egyenlő segély nyerés a1 má-
sik ; mit így fejeztek ki a' társaság első alakítói: 
„társaságunk minden tagjai elerőtlenült koruk-
ban, vagy haláluk után azok özvegyeik s neve-
letlen árváik, évenként általunk összeadandó bi-
zonyos pénzöszveggel, minden személyválogatás 
nélkül egyformán segíttessenek s vigasztaltas-
sanak.u 'S ezt ők mondották: „végnek,44 „ezé l -
nak;*4 mi értelem-elcsavarás nélkül „elvnek44 

mondjuk. Az alapszabályok — mellyeket (a ' 
22-dik szerint) minden megyebeli lelkész aláír 
— czikkelyenként következők : 1) egy eleröt-
lenült, 's e' miatt hivatalra alkalmatlan, 's többé 
rendes paplizetést nem vehető lelkésznek éven-
kint 50 for. (váltóban) — 2) egy meghalt férje 
nevét viselő özvegynek 30 for. — 3) az a tyát-
lan 's anyátlan árváknak — férfiaknak 18, leá-
nyoknak 16 éves korukig — összesen 20 for. 
— 4) olly árváknak, kiknek anvjok férhezment, 
összesen 10 for. — 5) tes t - vagy elmében hi-
bás árváknak, holtokig, egyenként 10 for. ada-
tik. Társasági igazgató állandóan az egyházme-
gyei jegyző (6. cz.), ki a' tagokat (a ' 18. ez. 
szerint: minden egyházmegyei lelkészeket) éven-
ként májusban gyűlésre összehívni köteles (7.cz.), 
hol a' segélyvárók számba vetetnek, járandósá-
guk összeszámíttatik, 's a1 társaság felső, közép 
és alsó rendre osztályozott tagjai között a rány-
lag felosztatik, ugy, hogy mikor az alsó r. 2 — 
akkor a' közép r. 3 — a' felső pedig 4 — pénzt 
ad. (8. cz.) E' felosztást az igazgató mindjárt 
gyűlés után körözteti, 's a' tagok illetöségöket 
e.látogatás alkalmával átadják neki , (9. cz.) 
vagy, ha beadni nem akarnák, illetőségök kész 
pénzfizetésökböl az egyház gondnokától kivéte-

k. (19. cz.) Az így összeszedett jótéteménye-
ket az igazgató e.látogatás utáii az illetőknek 
nyugtatvány mellett kezökhez szolgáltatja. (10. 
cz.) Igazgató halálakor, a' köv. gyűlésig, espe-
res úr veszi kezéhez az irományokat. (11. cz.) 
A" jótéteményesek kötelesek sz. Mihálynap kö-

rül az igazgatót tudósítani hollétök , "s a' j ó t é -
temény legbiztosabb kézbesítési módja felöl. ( 12 . 
cz.) Levelezési költségek a' felosztatni szokott 
öszveghez toldatnak, (16 .cz . ) melly 150 forint-
nál többre nem hághat ; 's ha ebből a' fentebb 
kiszabott segélyek ki nem telnének: mindenik j ó -
téteményes aránylag kevesebbet vesz. (17. cz.) 
A' hivatalról erötlenségök kora előtt önkénvt 
lelépő tagok az alsó rend adózásmódjával, (23. 
cz.) a1 más megyébe, vagy épen kerületbe, á t -
menők pedig előbbi adózásuk folytatásával, (24. 
cz.) fentarthatják jogukat az intézet hasznához. 
Mivel pedig minden előfordulható nehézségeket 
előre ellátni nem lehet : e' megállapított czik-
kelyeket 15 tagból álló közgyűlés jobbíthatja, 
vagy változtathatja. (25. cz.) 

Itt állanak tehát az olvasó előtt a' tatavidéki 
„kegyes társaság44 röviden kivont alapszabályai. 
Látni való, hogy ez intézet, ha a' segélyezendők 
száma megszaporodik (mint jelenleg is van 10 
özvegy 's két külön családbeli árvák), igen c se -
kély gyámolítást nyújthat; mert az e.megyei 
(28) lelkészektől, mint élő tökétől, 150 for. ka -
matnál több soha be nem jöhet, — az intézet fe l -
állítói pedig nagy mértékben idegenek voltak 
minden mobilizálható tökétől; mert — a' tá rsa-
ság történetírása szerint — „veszedelmesnek 
tartották a' tökének uraságoknál letételét,44 — 
még a' gyülekezetekbeni hirdetésben sem kíván-
tak a' társaság javára jövedelemforrást meg-
nyitni, hogy az intézet kiil befolyástóli függet-
lenségét annál inkább biztosíthassák. — Ma 
ugyan a' társaság e' féltékenységből már kibon-
takozott; 1837. óta évenként hirdettetik a ' me-
gyebeli gyülekezetekben, 's leginkább ennek kö -
szönheti, hogy már 701 v. for. 17 krajczárnak 
is van, mint tökének, birtokában; azon kívül, hogy 
néhai Búús Sámuelné tek. Szalay Juliánná asz-
szonyság 1829—diki végrendeletében a' szegé-
nyebb sorsú prédikátorok özvegyeik 's árváik 
segélésére hagyott 500 v. forintja, 5 % - a l , szint 
e' társaság hasznára jövedelmez; — m. évi m á -
jus 31-kén Ácson tartatott közgyűlésen pedig, 
„indítványoztatván, hogy miután özvegyeink 
ezentúl *) az eddiginél jóval több jótétemény-

*) Néhai b. e. S z a l a y J ó z s e f , k i r . u d v a r n o k ö 
n a g y s á g a 1 8 1 6 : j u n . 16-kánkeJ t végrendelete 9. pontja 
alatt, a' tatai tractusban meghalt református tiszt, prédiká-
torok szegényebb sorsú özvegyei és árváinak fölsegélé-
sükre hngyott tizezer pengő (későbbi pont alatt váltóra 
szálitott) forintokat, mellyeknek kamatját a' nagy tiszteletű 
esperesség (tulajdon fáradságainak jutalmául abból 25 fo-
rintokat megtartván) azon özvegyeknek és árváknak é v e n -
ként meghatározandó arány szerint nyugdíj gyanánt fizesse 
ki 'stb. 

E' pont az 1846 : octoberben Kév-Komáromban tartatott 
egyházkerületi közgyűlésen a" tatai nt. egyházmegyének 
azon határozattal rendeltetett kiadatni, hogy ezen kegyes 
hagyományi összeg, az azon megyében már fönálló régebbi 
özvegyi pénztárral össze ne kapcsoltassék, hanem attól f üg -
getlenül as egyházmegye által kezeltessék, 's a z iróutai 



ben részesülnek, nem jó volna-e az évenkénti 
150 for. segélypénzt, valami társulatnak kegyes 
irányával öszhangzó czélra, gyümölcsöztelöleg 
tökésítni? (Végeztetett) Adassék ki ezen ösz-
vegböl 50 v. for. két hason részben, a Szalay-
féle hagyomány kedvezéseiben nem részesülő, 
két özvegynek; — 100 v. for. pedig a' „köz 
kórpapi- 's özvegy-árvai pénztár" gyarapítá-
sára és növesztésére tőkés illess ék.'' Tehát ma 
már a1 társaság szeretné mobilizálható tökéjét 
megnevelni. De épen a' csak most említett töke-
növesztés iránt hozott végzést mondom én l é -
nyeges átalakulási időpontnak, mellynek indoko-
lásául — véleményem szerint — nem elég azt 
felhozni, mikép özvegyeink ezentúl az eddiginél 
jóval több jótéteményben részesülnek, sem a" 
társaság alapszabályai 25-dik czildtelyére t á -
maszkodni. Ugyanis: igaz, hogy özvegyeink az 
eddiginél több jótéteményben részesülnek ezen-
túl : de ki adja azt nekik? kegyes társaságunk ? 
nem, — a tatai nt. egyházmegye, melly a' Sza-
layféle hagyományt a" már fönálló régebbi öz-
vegyi pénztártól függetlenül, azzal össze nem 
kapcsolva, kezeli. Van jelenleg 10 özvegyünk 's 
2 árva külön családunk : hát szabad lehet-e sze-
gényebb sorsú özvegyeink 's árváink nagy r é -
szét k. társaságunk szokott jótéteményéből ki-
zárni (holott ők, az alapszabályok 20. cz. emlí-
tett részegességgel, bujasággal, vagy más ezé-
géres bűnnel nem bélyegezték meg magokat) 
csak azért, mivel más kútfőből többecske jótéte-
ményt nyerni szerencsések?! Eddig eszünkbe 
sem jutott, szegényebb sorsú özvegyeinknek ke -
vesebbet adni k. társasági jótéteményünkből, no-
ha azok a' Búúsnéféle hagyományban, saját be-
folyásunk mellett, részesültek : most pedig e g y -
szerre eltaszítsuk magunktól nagy részöket, no-
ha a' Szalayanumot — ugy szólva — befolyá-
sunkon kivül veszik? ! Szegény özvegyek 's á r -
vák! beh nagy bajotok a' szegényebb sors ! ime, 
néhai b. e. Szalay József titeket megsajnált , mi 
pedig nem akarunk többé benneteket segíteni 's 
vigasztalni , hogy sok vigasztalótok ne legyen! 
E z , uraim! nem jól hangzik össze társulatunk 
kegyes irányával, melly szerint „özvegyeink- 's 
árváinknak, minden személyválogatás nélkül 
egyenlően kell segíttetniök 's vigasztaltatniok." 
Hát a" „kölcsönösség" elve is hol fog életben 
találtatni intézetünknél, ha semmi segélyt nem 
adunk azok özvegyeik 's árváiknak, kik korábbi 
özvegyeket 's árvákat, az övéik gyámolíttatásá-
nak buzdító reményével, segítettek?! — Mon-

évenkénti számadások jegyzőkönyvileg a" főtiszt, egyház-
kerülethez minden évben fölterjesztessenek, a' végrende-
letben említett 25 ft. kezelési évi díj az egyházmegyét i l -
letvén. 

A' minthogy 1846 : novemberben e' kezelési működe-
iét a* tatai nt. egyházmegye meg is ketdette. 

dom nektek : ez a' k. társaság lényeges átalakí-
tása ; mert alapelveit forgattátok ki sarkaikból 
— Emlékezzetek főtiszt, superintendens Tóth 
Pápai József úr özvegye ns Székely Ilona asz-
szonyság 1829-ki nyilatkozatára , melly szerint 
„ő ugyan nem kiván a jótéteményben részesülni: 
de, mivel jogáról lemondani mégis szentségtö-
résnek tartaná, részét, további rendelkezési jo-
gát fentartva, esperes Kővári Pálnénak akarja 
adatni :£í és ti a' fentebb idézett végzéssel az 
özvegy 's árva-jogokra mit sem ügyeltetek! 

Haszontalan kötelőzködés! — mondják a' v é g -
zés eszközlői — minket erősen véd a' társasági 
alapszabályok, jobbítást, vagy változtatást en -
gedő, 25-dik czikkelye. — Nézetem szerint, 
minden attól függ, vájjon alapelv és i r á n y = e 
alapszabályok? Legalább néhai Pázmándy Jó-
zsef, ker. fögondnok úr ezeket nem vette egynek, 
midőn „az egész institutumot azért nem találta 
in fundamento helyesnek, mivel abban mindenek 
sine discrimine vesznek beneficiumot" Am le -
gyen, hogy épen e1 helytelenségen akart legyen 
a' m. é. gyűlés javítani : de akkor csak az elhalt 
férj, vagy atya befizetéseihez lehete arányosí-
tani nyugdíjt, nem önkényüleg rendelkezni; 
— 's illy lényeges változtatásnál — ugy hiszem 
— az összes társaság intézkedhetik, nem 15 tag, 
melly csak a' „czikkelyeken" tehet változást, 
nem a' társaság „életelvén,u melly annak lé te-
zésével azonos. Mert előttem hihetlen is, mikép 
társaságunk első felállítói nem látták volna az 
elvet, mellyre szabályozó czikkelyeiket építet-
ték ; és ők csak az előre elláthatlan nehézsé-
gekre nézve tartották fen a' változtathatást, — 
csak az áltatok megállapított czikelyekre nézve : 
mint a' felhozott czikkelyben világosan látható. 
Tételtek már e1 korig nem egyszer módosítások 
a' szabályokon : de azok az intézet két fő e lvé-
hez, t. i. a' kölcsönösséghez 's egyenlő segély-
nyeréshez nem közelítettek; csak egyedül a' 
szóban forgó végzés mozgatja meg azokat, töke-
növesztési vágyától elkapatva, sarkaikban, melly 
átalakító miitételre a' véderösségül használtatni 
szokott czikkely fel teljességgel nem hatalmaz. 

Egy van, a' mi első tekintettel védeni látszik 
ez átalakító végzést. Ez az : hogy, miután öz-
vegyeink, kik a' Szalayféle hagyomány kedve-
zéseiben részesülnek, ugy is kevés jótéteményt 
vennének intézetünktől; e kevés pedig évenként 
tőkésíttetve, idővel olly szép tökévé növekeden-
dik, mellynek kamatjaiból valamikor szembetűnő 
gyámpénzt fognak özvegyeink 's árváink húz-
hatni : tehát czélszerűbb a szétcsepegö fillére-
ket egy nagggyá növekedendő folyamba össze-
szorítani, visszavezetni. — Igaz, kedves a tyám-
fiai ! csakhogy azon fillérek nem a' tiéitek, ha-
nem a' szegényebb sorsú özvegyeké, — czél 
nem teheti az eszközöket szentekké, — a' mos-
tani özvegyektől jogosan egy fillért sem lehet az 



övékből elvonni, hogy a' jövendő özvegyek job-
ban gyáinolíttathassanak. 

Van a1 tökenövesztésnek ennél lisztesebb 
módja is : vagy az , hogy eddigi adózásunkat 
évenként néhány tőkésítendő krajczárral toldjuk 
meg ; hiszen, ha ebédköltséget a' jelen nem le-
vök is fizethetnek, miért nem fizethetnénk töke-
növesztésre mindnyájan ? — vagy az, hogy a' 
már meglevő 700 v. for. kamatjaiból, 's a' hir-
detés utján évenként begyülni szokott öszvegből, 
három tagtársunk életére, cC sz. fehérvári első 
magyar kölcsönös életbiztosító intézetnél, inely-
lyet már ugy is alig lehet sokáig ignorálnunk, 
külön-külön 100 p. forintot biztosítsunk. 'S e k -
kor intézetünk nevét sem kényteleníttetünk e l -
bérrriálni, mellyet annak atyáink — kegyes czé-
luktól — adtanak, hanem a' hosszadalmas köz 
kórpapi- 's özvegy-árvai pénztár helyett, melly 
nem név, hanem név-definitio, tovább is jogosan 
's valódilag maradhatunk e' név mellett : „,ke-
gyes társaság." 

Püspöki egyházláíogafás. 
A1 mult évi egyh. lapban nt. Lugossy tanár úr 

egy püspöki egyházlátogalási mintát közlött 1726. 
évről. Nem lesz felesleges illyent a"' jelenkorból 
is felmutatni. A ' dunántuli ev. egyházkerületi gyü-
lekezeteket ez idén kezdvén hivatalosan látogatni 
főtiszt. IlaubnerMáté sup. úr, a' következők so -
rán intézi ez érdembeni működéseit, és szólítja 
az illető ekklézsiai tisztviselőket feleletre, kikkel 
ezek előlegesen közöltetnek. 

I. N. N. egyházközség vagy gyülekezet con-
nentjét vagy presbyteriumát: 

Van-e illyen? A) Helyhatóságáról, azaz e k -
klézsiai, oeconomiai, politicai kormányáról. 1) 
Egyház és iskolák felügyelői kik ? 2) Gondnokok, 
pénztárnokok, számvevők kik ? 3 ) Conventnek 
v. presbyteriumnak egyéb tagjai hányan vágynák 
's kik ? 4) An presbyterium életidőre vagy meg-
határozott évekre választatik? kik által? mi mó-
don ? 5) Ez a1 választmány évenkint hányszor 
ül össze? hol és kinek meghívására? milly h a -
táskörben mozog? 

B) Az ekklézsia állapotjárói: melly vá rmegyé-
ben van ? kir. város ? mezőváros ? falu ? mikor k e -
letkezett ? melly viszontagságokon ment keresztül 
e 'napig ? Vannak-efiliái? loldesuraságai kik? A ' 
gyülekezetek mellyik osztályába tartozik ? ( D u -
nántúl a' gyülekezetek három osztályba soroz-
vák, melly osztály szerint viselik az egyházter-
heket) a) az anya gyülekezetet illetőleg: 1) ké-
pessége : hány család, házaspár ? evangélikusok, 
vegyesek ? A ' legutóbb mult évtized alatt e sz -
tendőnként hányan kopuláltattak, kereszteltettek, 
temettettek ? e1 két utóbbiakból hány férfi és hány 
nönembeli? nemzetségre nézve : magyarok, n é -

metek, tótok ? 2) templom, paplak, iskolaház 
mikor épült ? nagysága, alakja, anyaga, minő-
sége ? oltár, kathedra, keresztelőkő milly ka r -
ban vágynák? torony, harangok vagynak-e? 
egyiken másikon találtató felírások? a' nemes 
családi czimerek felfüggesztetnek-e a' templom-
ban? az egyházi épületek vagynak-e tüzkármen-
tesítve ? Uj építések tervei bemutattatnak-e az 
esperességnek ? 3) istentisztelethez szolgáló drá-
gaságok : ciboriuinok, kelhek, másféle edények, 
ékszerek, gyertyatartók 's telf. milly számban, 
karban vágynák? tehát inventarium. 4) könyv és 
levéltár van-e? Oklevelek, kir. in tézvényekjegy-
zökönyvek? kinek sáfárlása alatt vannak? ho-
gyan kezeltetnek ? 5) birtok: ingó és ingatlan v a -
gyon, szántóföldek, rétek, erdők, milly mennyi-
ség és nagyságban ? hagyományi és alapítmányi 
tőkék, ki által kezelve, millyen állapotban v á g y -
nák ? kamatoznak-e ? 's mire fordítatnak ? Van-
nak-e rólok szóló levelek ? Azoknak hiteles rná-
solatjai beszolgáltassanak. 6) Az egyházi sze-
mélyzet fizetéseire 's egyéb állandó és változó 
mellékelhetlen kiadásokra szükséges költségek 
miuton fedeztetnek? mennyi jövedelem mutatko-
zik az évenként bizonyos oblátumok, adakozások, 
oífertoriumok, templomládák, perselyek, csenge-
tyük 's t. eff. utján? Milly karban van a' gyüle-
kezetnek activ és passiv állapotja? Kivezeti mind 
ezekről a' számadásokat, 's megvizsgáltatnak-e 
mindezek évenkint 's mikor, ki által ? Az ekklé-

! zsiai közterhek birtokarányiag vettetnek-e ki ? 
Iíiszolgáltatik-e az egyházi hivatalnokoknak j á -
randósága pontosan ? Micsoda adózásai vannak 

! a' gyülekezetnek az egyházmegye és kerület 
pénztárába, az alumneumra ? Nincsenek-e hát ra-
maradásai ? 7) Sírkertjét elkülönözve maga bir-
j a -e , vagy más hitvallásbeliekkel közösen ? Ki 
ügyel a1 sírásóra, hogy a' sírgödröket kir. r en -
delések által parancsolt sorban, a ' megéleinedet-
tebb korúak számára 6, a' gyermekhalottak-
nak 3 lábnyi mélységre ássa ? be van-e kerítve 
a' temető 's ki használja a 'benne termő füvet? 8 ) 
Az egészség állapotjárói hogyan van gondoskod-
va ? Van-e keblében vagy közeletén rendes o r -
vos, í r tár? examinált bába? A ' mentő himlő ol-
tatik-e rendesen 's ki által? 

b) Á fiókgyülekezeteket tekintve; népessé-
gűket egyenként számítván: 1) rendesen v a g y -
nak-e az anyagyülekezethez kapcsolva? van -
nak-e hiteles másolatban beadandó szerződő le -
velek ? 2) vannak-e külön ekklézsiai földek 's 
egyéb birtokuk ? 3) van-e saját iskolájuk, ima-
házuk, templomuk, harangjok? 4) hányszor tart 
náluk az anyagyülekezet lelkésze istentiszteletet? 
5) küldenek-e a' lelkész számára, mikor meghív-
ják, illő alkalmatosságot? 6) mennyi fizetéssel 
és szolgálattal járulnak évenként az anyagyül e -
kezet segedelmezésére ? 7)járandóságaikatme g -
teszik-e pontosan ? Végül szabadságában áll az 

* * 



ekklezsia elöljáróságának akármelly bajainak o r -
voslását kérni. 

II. N. N. egyházközség vagy gyülekezet ren-
des lelkipásztorát: A ) saját személyét illetőleg: 
hol 's mikor született ? hol tanult ? ki által ava t -
tatott fel, hol 's mikor ? mióta szolgál mostani 
gyülekezetében ? honnét jött oda ? milly nyelve-
ket ért , melly tudományokkal foglalkozik legörö-
mestebb? mellyik tiszttársának a 'szomszédságá-
ban tehet szükség esetén legkönnyebben szolgá-
latokat 's mellyiktöl várhat szükség esetén lege-
lőbb illyeket ? van-e könyvtára ? van-e felesége? 
vannak-e gyermekei 's milly számmal ? mennyi 
jövedelme van ? meghívó le velét hiteles másolat-
ban adja be. B) Lelkészhivatal viselését illető-
leg: predikátzióit papirosról olvassa-e vagy be-
tanulva mondja el ? a1 kiszabott perikopák sze-
rint predikál-e vagy szabadon választott tex tu-
sok felett ? dogmaticus tanításokat mellőzve szo-
kott-e közönségesen moralizálni ? általános t á r -
gyakról szeret inkább beszélni vagy beleeresz-
kedik az előadni szükséges tárgyak részleteibe 
is, és kikel-e néha a' kor sajátságos hibái ellen 
is? csak a1 szószéken törekszik-e lelkipásztor 
lenni, vagy a' közélet társalgási körében i s? lá-
togatja-e gyakran híveit vagy tőlök visszavo-
nulva szeret-e inkább magán lenni ? Gondolja-e 
hivei többségének hajlamát bírni? megvan-e e lé-
gedve sorsával ? Az úgynevezett katechizatiók-
rtak tulajdonít-e elég fontosságot, hogy azokra 
különös figyelmet fordítson ? Tar t -e confirmatióra 
készítő oktatást és melly évtájban és mennyi idő-
ben ? Az illy tanításra melly vezérfonalat hasz-
nál ? mikor confirmálja tanítványait? melly kor -
belieket bocsát ahoz ?kezdet t -e már azokról r en -
des jegyzökönyvet vezetni? a' nyilvános isten-
/ass/eteíe/ce/hétköznapokon, ünnep- és vasárna-
pokon délelőtt és délután melly órákban és melly 
formákban tartatnak ? melly énekes köny vet hasz-
nál a' gyülekezet, és melly agendát ö ? mellyek a' 
gyülekezetnek megtartani szokott ünnepei ? meg-
tarta t ik-e évenként a' reformatio emléknapja? a' 
nagy hétben énekeltetik-e a' passió ? a' liturgiku-
mokban ragaszkodik-e a ' nép régtől fogva felvett 
szokásokhoz, vagy a' lelkész szabadon változ-
tatja azokat? A1 sakramentumokkiszolgáltatásá-
nál vannak-e valamelly különösségek ? a' szent 
keresztség mindenkor a' templomban hajtatik-e 
végre, vagy divatoznak a1 házi keresztelések ? 
a1 kisdedek megszületése után tüstint kivánta-
tik-e a' keresztelés vagy több napi halasztás 
után? a' komák, u. m. keresztatyák és anyák, meg-
jelennek-e közönségesen a1 keresztelésnél és 
melly számban ? a' bábák által véghezvitt keresz-
telés eseteiben mit szokott tenni a1 lelkész ? di-
vatoznak-e az úgynevezett pasziták ? az üdvezítö 
végvacsorája minden vasárnap szokott-e megün-
nepeltetni vagy bizonyos meghatározott é v r é -
szekben? mellyek ezek a' meghatározott idők? fel-

szokta-e jelelni a1 lelkész a' communikánsok 
számát vannak-e privátcommuniók? a' betege-
kért szokott-e a' gyülekezet imádkozni ? Csak hi-
vatva látogatja-e azokat a1 lelkész, vagy felszó-
lítatlan is elmegy hozzájok? kivánják-e a' bete-
gek közönségesen a' szent vacsorát 's kívánsá-
gukat teljesíti-e a' lelkész ? meghivatik-e a' be-
tegekhez gyóntatás végett éjjeli időben is; 's e k -
kor is elmegy-e ? a' betegekhez hivatik-e a' r en -
des orvos, vagy kuruzslók kezére bízatnak azok? 
a' mentő himlőnek beoltása ajánltatik-e éven-
ként a' sz. székről ? a' házasulókra nézve, melly 
általános szabályokhoz tartja magát? alkalmazza-e 
az ez ügyre vonatkozó törvényeket és kir. intéz-
vényeket, kellő figyelemmel és pontossággal? 
hogy jár el a' háromszor kihirdetés kötelességé-
ben? a' házasulókkal tar t -e az esketés előtt t a -
nításokat ? gátolja-e az éretlen koruaknak össze-
kelését ? micsoda esküformulával él az esketések-
nél ? esküvőre mikor jönek a' menyegzösök ? szo-
r í t ja-e azokat a' délelőtti megjelenésre ? a' v e -
gyes házasulókkal, ha általa kívánnak összees-
kettetni, millyen rendet tar t? a' meghasonlott há -
zasok összebékitésére 's a' különválás meggát-
lására minő eszközökkel él ? őrködik-e az erköl-
csök tisztasága felett ? figyel-e a' megesett sze-
mélyek magaviseletére, hogy a' gyermekgyil-
kolás vétkét meggátolja? Az áttérni akarókkal 
hogyan bánik ? a1 római kath. papsággal e' r é sz -
ben micsoda viszonyba állítja magát? mennyi á t -
térési esetei voltak mindekkorig ? ezek felett 
tar t -e különös jegyzökönyvet ? A megholtak el-
takarítása körül millyen szokások divatoznak 
gyülekezetében? elkiséri-e a1 lelkész minden ha-
lottjait ? ta r t -e mindenikről halotti beszédet, vagy 
csak imádkozik? mindkettőt hol mondja el, a ' h á z -
nál, a1 temetőben vagy a1 templomban ? kiván-
tatnak-e búcsúztatók? a' halotti torok szokásban 
vannak-e ? megengedi-e, hogy a' gyászolók a1 

koporsóra borulva sír janak? Az anyakönyveket 
vagy matrikulákat, mindennémü lelkészi e l járá-
sairól, u. m. keresztelés, confirmálás, áttérés, e s -
ketés, halotti eltakarításról egész pontossággal 
veze t i - e? Hivatalviselésben mikor segíti a' mes-
ter ? van-e lelkészsegédje ? ki ez a' lelkészse-
géd? hol tanult ? ki állal, hol és mikor avattatott 
fel ? ki tartja, a' gyülekezet-e vagy a' lelkész 
maga ? ha a' lelkész, a' gyülekezet hozzászólá-
sával vagy függetlenül? mi okból tartja a' lelkész, 
hanyatló kora, gyengélkedő egészsége vagy hi-
vatalának terhei miatt ? mennyi fizetést ad neki ? 
mint jár el hivatalában ? C) Iskolafelügyelöi kö-
telességét illetőleg: 1) hogyan intézkedik arról, 
hogy az iskolázható gyermekek egész gyüleke-
zetében iskolába jár janak? 's hogy az iskola egész 
éven át tartson? 2) Meglátogatja-e az iskolát 
gyakran, hányszor hetenként ? 3) iskolamesteré-
vel millyen viszonyban van ? van-e jó hatása reá 
és elfogadja-e ez czélszerű tanácsait? 4) tanít-e 



a' lelkész valamit az iskolában ? D) Vallásosság, 
erkölcsiség, lelkimivelődés felett őrállói tisztét 
illetőleg-. Vannak-e gyülekezetében sokan, kik ol-
vasni nem tudnak ? kik olvasni tudnak, birnak-e 
mindnyájan bibliát 's olvassák-e azt, különösen 
az újtestainentomot ? kik azt olvassák, eljárnak-e 
szorgalmatosan a' nyilvános istentiszteletre ? 's 
kik eljárnak, megtermik-e a1 megtérés észreve-
hető gyümölcseit ? nincsenek-e gyülekezetében 
számos megvetöi az egyháznak, elhanyaglói, sőt 
szándékos megferlöztetöi az ünnep- és vásárna-
poknak? gunyolói vallásunk szentségeinek, külö-
nösen az uri sz. vacsorának? nincsenek-e a' v á -
rosban vagy helységben illy veszedelmes ferde-
ségekre alkalmat és ingert szolgáltató visszaélé-
sek, mellyek a' bor- és pálinkaárulók táncz- és 
másféle mulatságot adók, mocskos tartalmú köny-
vecskék terjesztői 's t. eíf. által eszközöltetnek ? 
Millyen általában egyháza körében a' nyilvános 
erkölcsök állapotja ? mellyek a' legdivatosabb 
kicsapongások és vétkek ? szaporák-e a' szeren-
csétlen házasságok és törvénytelen ágyból szü-
letett gyermekek ? mindezen bajok orvosolha-
tására reinénylhet-e az ekklézsiai elöljáróság r é -
széről segédkezeket? történik valami a' vakme-
rőbb rendetlenségek meggátlására? A1 megyei 
vagy városi fogházakban hány rab van? micsoda 
vétségek elkövetéseért vágynák fogva? meglá-
togatja-e azokat a' lelkész, hányszor évenként ' s 
mikor? mit szokott velők tenni? Végül szabad-
ságában áll a' lelkésznek akármelly bajainak o r -
voslását kérni. 

III. N. N. egy. község vagy gyülekezet iskola-
tanítóját A ) saját személyét illetőleg : hol 's 
mikor született ? hol tanult ? honnét jött a' g y ü -
lekezetbe ? hány év óta van ott ? a' sorsnak, melly 
nevezetes változásain ment keresztül? Van-e f e -
lesége ? Vannak-e gyermekei 's hány? mellyek 
jövedelmei?Meghívólevelének hiteles mása bea-
dandó. B) Külső helyzetét illetőleg : 1) kik vagy 
kik legközelebbi felsőbbjei ? lelkész, inspector, 
rector ? 2) Vannak-e tanítótársai 's kik ? 3 ) hány 
osztályban tanítanak? C) Hivatalos körét illető-
leg: 1) Melly iskolában hivataloskodik ? 2) I s -
kolájának népessége ? 3 ) Melly tárgyakat tanít ? 
4) iskolájának milly segédeszközei vannak? 
péld. betüzésre, szótagolásra, számvetésre szol-
gáló táblái, könyvei, földabroszai, golyói 'stb. 
5) Az iskolaév mikor kezdődik, mikor végződik ? 
járnak-e tanítványi folytonosan a1 tanidö alatt i s -
kolába, vagy hanyagon? A ' hanyagságnak mi 
az oka? hogyan lehetne azon segíteni? 6) Milly 
tanrendszert követ ? Vannak-e saját dolgozmá-
nyai a' tanítási tárgyak előadásánál? tegyen ész-
reveteleket, indítványokat honi vagy kerületi 
népiskoláink javítására ! 7) Tartatik-e nyilvános 
examen ? mikor és kiknek jelenlétökben ? 8) Osz-
tatnak-e az iskolai tanvizsgálatok alkalmával 
szorgalomserkentö jutalmak ? miben állnak azok ? 11 

kitől jőnek? 9 ) Énekléssel és imádsággal kez-
detnek és végeztetnek-e naponként az iskolai 
órák? ki az imádkozó? Van-e az illyen iskolai 
áhitatosságoknál tekintet, hogy általuk a' növen-
dékekben az igazi vallásos érzés és buzgóság 
élesztessék és ápoltassék? 10) El jár -e az isko-
lai ifjúság szorgalmatosan a' nyilvános istentisz-
teletekre, könyörgésekre, predikátziókra, ka te-
chizátziókra ? ki serkenti őket a r ra? és kinek fel-
vigyázása alatt vágynák ? Végül szabadságában 
áll az iskolatanítónak akármelly bajainak orvoslá-
sát kérni. *) Közli X. 

Mi hír a' kis világban. 
Hatvan év alatt mennyi változás! A' pesti ev. 

magyar gyülekezet mult évi nov. 11-kén volt 
10 éves, az összes gyülekezet pedig épen akkor 
tölté be életének hatvanadik évét. Az előadások-
ból sok tünt k i , mit a* nagyobb közönségnek is 
öröm lehet tudnia, mert habár nem szabad rész-
vétleneknek lennünk a' legtávolabb 's elrejtel-
tebb vidékeken elszórtan lakó protestáns tes tvé-
rek iránt is, gyarlóságunk hozza-e magával, vagy 
tán becsületre méltóbb nézetek, a' fővárosi pro-
testantismus ügye sok részben érdemli szorgo-
sabb figyelmünket. 1788-ban Budán és Pesten 
csak 7 évangy. keresztelés történt, 1847-beu 
pedig 

a' pesti évangy. egyházban 223, 
a' budai évangy. egyházban 48, 
a' pesti reform, egyházban 168, 
a' budai reform, egyházban 10. 

Összesen tehát 449 gyermek 
született. Sokszorozzuk ezt 34gyel a' vegyes 
házasságok nagy száma miatt, minthogy csak 
minden negyedik házasság tiszta, 's emeljük a' 
449et 450re 's készen lesz a' protestantismus 
népessége a1 két fővárosban. Tehát 4 5 0 x 3 4 = 
15300 protestáns lelket ad. Hatvan év alatt 
mennyi változás ! 

Hatvan év előtt még reform, egyház Buda-
pesten nem volt, ágostai pedig csak egy sze -
rény hajlék vala, melly templom, iskola, tanács-
terem volt együtt. Most négy templom áll: P e s -
ten kettő, a' budai várban egy és Óbudán egy, 
bennök hat lelkész hirdeti a' tiszta évangyélio-
mot, azonkívül a' scót reformátusok két papja 
külön teremben, mihez még egy ref. segédlelkész 
is járulván, a' protestáns lelkészek összes száma 
Budapesten kilencz. Iskola és oktató hatvan év 
elölt egy, jelenleg pedig tizennégy oktató tiz 
elemi és három gymnasiális osztályban, nem szá-
mítván a' nyelvek, ének, szépírás és rajzolás, 
testgyakorlás, női munkák 'stb. oktatóit és ok-
tatónéit. Hatvan év alatt mennyi változás! 

Hát a' jelenben van-e vajúdás? A 'gymnas iu-
És ezen kérdések nyomán a" püspöki látogatás huszon-

négy óráig tart minden egyházban, ha csak különös körü l -
mények közbe nem jönek. * 



mot át ohajták alakítani protestáns főiskolává. 
Fenséges , eléggé nem magasztalható gondolat, 
csak az a' kár, hogy a1 nyárspolgári szellem 
nem birja meg e' nagy gondolatot, elszédül bele 
's végre kifáradnak a' gondolat bajnokai is. De 
itt kifáradni addig, mig a' halál ki nem fáraszt, 
nem szabad, 's ha le nem pottyan a' kész gyü -
mölcs, érleljük addig, mig a' jövendőségnek biz-
tosíthatjuk ép és édes zamatát. 

Teichengraber alias Tavassy tanár úr meg 
akar indítani egy külön iskolai lapot. Isten s e -
gítse öt, mert az iskola ügyeiben is szükséges, 
hogy orgánum legyen, ha velők nem, tehát mel-í 
lettök , a' tér elég tágas , kivált ha egymásba 
öltik karjaikat. 

A ' három ev. egyház rendezni kívánja magát 
két irányban, az egyik az, hogy az egy gyüle-
kezetből legyen a' belső administratióra nézve 
három ; a' másik az, hogy aztán negyedik gya -
nánt magához véve a' budait is, esperességi e g y -
ségbe olvadjon össze a' négy. Ezen utolsó a' 
könnyebb, az első nehéz, mert hatvan éven k e -
resztül ugy összevissza nőttek egymással, hogy 
a' gombolyag végét feltalálni nehéz 's aztán a' 
lebonyolítás közölt minduntalan elöbukkanik egy 
nem várt csomó, mellynek felbontása új bajt sze-
rez. Várjuk el a' történendöket, ha ugy alakul-
nak, hogy a' közönség megítélheti a1 dolgok á l -
lását napvilágra jövendünk velők. — Az óbudai 
hívek nem férnek bőrükbe, azaz: iskolájokba, 's 
kénytelenek valának egy nagyobb termet bérle-
ni, hogy a1 betóduló gyermekseregnek helyt ad-
hassanak. 

De majd el is feledtük mondani, mi örvende-
tesen terjed a' magyar nemzetiség a' pesti év. 
egyházban. Egy adat száz helyett. 1838-ban k e -
reszteltetett 9, 1847-ben 44 gyermek, minthogy 
pedig 9 5 = 4 5 , tiz év alatt a' magyarok szá-
ma ezen adat nyomán csaknem öt annyira növe-
kedett. Még egy adat: az 1837-ki összeírás sze-
rint 246 lélek, az 1847—ki szerint 350 család 
Íratott össze. 

Node hát csak Pesten maradjunk-e ? Gyerünk 
a' szomszédba. Váczott minden vasárnap hirdet-
tetik az évangyéliom, Léván most a' barsi espe-
res lakik, hol előbb még csak tanító is alig vo l t ; 
Laz áll, a' sok szenvedés után, örömünnepet ül, 
Börzsöny hamvaiból újra épült, Kikindának na -
ponként erősbülnek lábai, csak Frint ne csüg-
gedjen és a1 hívek is mozogjanak egy kissé. 'S 
te Ilelvetia és Germania, légy háromszor áldott, 
melly lelsegítéd őket. Hallatik, hogy Pirényi, gr. 
Batthyányi Kázmér jószágigazgatója a' Magyar-
Bolli gyülekezetet kívánja megalapítani, 's ez ál-
tal, most midőn ama vidékekről búcsúzik, ma-
radó emlékezetet hagyni maga után. Isten áldja 
meg őt családjával együtt. 

Nyíregyházán és Felső-Lövőn praeparandiák 
nyiladoznak. A' virágok is nyiladoznak, vajha 

illataik megörvendeztessék az egyházat. Fe lso-
Lövőról panasz hallatik, hogy a' német nyelven 
kiadott programm, melly szerte küldetett, annyi-
ból okozott rosz benyomást, mennyiben azon 
hiedelemre szolgáltatott okot , mintha ott minden 
kizárólag a' pietisticus irány betürágó modorá-
ban történnék. Nálam ezen hiedelem helyet nem 
foglalt, mert az, mi ama programmban a' vallás-
tanításról és vallásos nevelésről mondva van, 
merő ámen és ugy legyen. Bennem más valami 
okozott aggodalmat 's az egyedül az , hogy v á j -
jon elég gond fordíttatik-e amaz intézetben a' 

l magyar nemzetiségre is ? *) 
— Oli S., S., meghallasz-e engem, 

'S nagyra törö nemesebb íiaid hallgatnak-e szómra ? 
Megjön az ej, szomorún feketednek az ormok, az élet 
Elnyugszik 's a' félföld lesz nyoszolyája ; de engem 
Felver az elhunyt szebb számoknak gondja, búsongó 
Lelkem elutt a' bukóit pénztár váltói lobognak 
"S a1 ruminans követek szégyenzászlói suhogva 
Szegdelik a levegőt, sok zaj, csata, lárma, 's ürestár 
S. pénztárad látom 's szemem árja megindul! 

Azt csak nem kívánhatják a' s—k, hogy s í r -
jak miattok. Életem úgyis hanyatlófélben van, 
vigasztaljanak meg előbb, hogysem meghalnék. 
Egy igen leverő levelet kaptam, minap egy 
régi kenyeres pajtásomtól. Tartalmát nem merem 
közölni, mert hihetőleg ö az egyházi dolgoktól 
távolabb állva, zavaros kútfőkből merítheté ada-
tait, noha, úgymond, L. és R. uraknak igen 
jó barátja. — Azt i r j a , hogy az ős s—i 
gyülekezet pénztárában hatvankétezer váltó fo-
rint deficit találtatott az utolsó számadás alkal-
mával, melly az eddigi pénztárnoknak halála után 
tétetett meg. Ezt én nem hihetem, mert : 

1) S. körömszakadtig protestált a' kerületi 
ellenörség ellen, mert félt tőle, nehogy ez a' l eg -
nagyobb rendben levő alapítmányai kezelésébe 
zavart hozzon. 

2) S—n ellenörség volt behozva, eine Ge-
gensperre, mint barátom irja. 

3) Mert tán csak S—n is be van hozva 
a' restauratio 's a' nép minden három évben új 
presbyteriumi tagokat választ 's tán csak nem 
volt a' boldogult pénztárnok tiz vagy tán több 
évig ezen hivatalban, többszöri restauratio nélkül. 

4) Mert barátom levelében nagy az ellenmon-
dás, a"1 mennyiben azt irja, hogy külön ruminans 
választmány létez, melly minden évben a' pénz-
tárnok számadásait megvizsgálja, 's öt mindany-
nyiszor absolutoriummal látja el, 's megjegyzi, 

Legújabb tudósítás szerint, a' felsőlövői iskolák, e l e -
mi i s k o l á k 's mint illyenekben tannyelvül azon nyelvel 
szükség választani, mellyet a' gyermekek anyjok tejével szív-
tak be ; ez pedig azon vidéken, a' n é m e t. Ha tehát e1 me l -
lett a ' magyar nyelv tantárgyképen fordul elő, sőt tán a1 

felsőbb osztályokban egy-két tudomány magyarul is taníttatik, 
a' czélnak 's a' Zay-Ugroczi tervnek elégtétetik. Már pedig 
Lövőn a' magyar nyelvnek egy k ü l ö n o k t a t ó j a van, s ' 
így Henyey úr aggodalma hihetőleg alaptalan. Szerk. 



hogy a' pénztárnok minden évben kapott illy 
absolutoriumot 's hogy ama választmánynak min-
dig a" legbecsületesebb emberek voltak tagjai. 
Ez contradictio, mert feltéve, hogy volt illy v á -
lasztmány 's hogy ezek a' legbecsületesebb em-
berek voltak, lehetetlen volt észre nem venniök 
a' pénztárrablást; ha pedig ez lehető vol t , vagy 

a) nem áll az előzmény, vagy 
b) még most is eléggé becsületesek, hogy 

megtérítik a' hiányt. 
Megtérítik a' hiányt. 'S ez volt az én első 

gondolatom is. De barátom azt irja, hogy vala-
mellyik tisztelendő úr szóba hozván a1 gyüleke-
zet tagjainak megadóztatását, azt nyerte legyen 
válaszul : Wir habén hier nie gezahlt und w o l -
len auch fernerhin nicht zahlen! — Krumpli és 
burgonya! ez ezudar rágalom a' s—k el -
len, 's ajánlom kenyeres pajtásomnak, informál-
tassa magát jobban. Mondom, hogy krumpli és 
burgonya! Mert a' burgonyában csak az a1 jó, 
mi a' föld alatt van, 's ezek volnának a1 megbol-
dogult s•—k , kik gazdag alapítmányokat 
hagytak magok után ; mert a' mi a' burgonyán 
föld felett van, az a' zöldje, az hasztalan, az tűzre 
sem jó, 's ezek volnának azon s — k , kik 
midőn elpazarlották a1 földalattiak kincseit, ma-
gok semmi áldozatról tudni nem akarnak. Ezt f e -
lölök feltenni nein szabad 's e ' részben ne mél-
tóztassanak védekezni a' s—k, mert ezt én f e -
lölök nem hiszem és senki más, ki a1 s—i gyü-
lekezetnek nyilatkozásait az 1846-ki Protestáns 
Lapban olvasta. 

A ' tisztelendő urakról semmit sem ír az én 
igen tisztelt pajtásom, egyedül azt, hogy ők igen 
hallgatagok. Én pedig kiáltanék, mert a' rumi-
nans választmány tetemes bűnének tetemes r é -
szét Isten nekik rovandja fel, kik mint annak per 
eminentiam tagjai, illy lelkismeretlen játéknak v é -
get nem vetettek. Vagy nem törhettek keresztül? 
Hol tehát az apellatio? Igaz, majd elfeledtem, 
hogy hiszen ők protestáltak legjobban a' super-
intendentia befolyása ellen! Pernicies tua ex te 
Israél! 

Továbbá azt is irja barátom, hogy L. ok-
tató úrnak, ki egy szük osztályban 180 gyerme-
ket tanít, száz váltó forint fizetése van, valami 
női munkákat tanító kisasszonynak pedig ötven 
váltó, tehát naponként annak 16, emennek 8 krja 
vál tóban, a' pénztárnoknak pedig 1000 váltó 
forintja. 

No ezt már legkevesebbé hiszem, ez kézzel 
fogható kisebbítés. A ' pesti egyház , mellynek 
keblében a' teleket töltöm, évenként 17000 pengő 
forint kamatait fizeti, évenként 8000 pengő fo-
rintot szerez össze, 's három papot, tiz oktatót, 
három egyházfit 'stb. fizet. A* pénztárnokok Lie-
demann, Gömöry, Krausz, Fuchs, nemcsak hogy 
semmi fizetést nem húztak, de sőt valahányszor 
200 pengő forinton alóli deficit volt, saját zse-

bükből fedezték. Hogy ezek jobbak leltek volna 
a' s—i pénztárnokoknál, azt én nem hiszem. 
Hogy pedig egy oktató csak 50 váltó forintot 
kapna, szinte nem hihető, mert hiszen a' pesti 
egyház, melly nagyobbára csak aláírások által 
fedezi szükségeit, minden egyházfinak négyszer 
annyit fizet. — Szeretnők azonban ezen pontot is 
felvilágosítva látni. 

Még azt is í r ja , hogy S—n mindig az 
a' gyülekezet világi elnöke, ki a' legmagasabb 
városi hivatalt viseli. E1 felöl is szeretnék felvi-
lágosíttatni, mert ez legalább olly sajátság volna, 
mellyet, ha valósulna, inaeternam rei memóriám 
s—nak kellene nevezni. 

Végre még egyet-mást is hord fel, de a' mi 
alig érdemel említést 's ugy látszik, azon rosz -
kedvüségböl ered, melly pajtásomnak az auszter-
iiczi ütközetben kapott 's azóta meg-megújuló s e -
bei következtében lett tulajdonává. No hogy 
mégis egyel kiemeljünk, még pedig eredetiben, 
hogy a'lefordítás bajától meneküljünk. Die Geisl-
lichkeit hat den schriftlichen Vorschlag gemacht, 
dass der sonntágliche Gottesdienst statt ura 3/4 

auf 8 ura 9 Uhr beginnen möge. Die Sache wurde 
ím Convent verhandelt und fand allseitigen Bei-
fal I, einige der Hochmögenden R. L. P. ausge-
nommen. Man weisst den Gegenstand an eine 
Deputation. Diese billigt des Vorhaben der P r e -
diger und giebt eine zustimmende Meinung ab. 
Endlich wird der Vorschlag mit 40 Stimmen g é -
gén 4 angenommen, unter diesen das sorgenge-
beugte ílaupt des Prásidenten. Jene Abstiin-
mung fand ara 26- ten Dec. statt und ara neuen 
Jahre soíite der Beschluss von der Kanzel herab 
bekannt gemacht werden. Da sehickt das Prási-
dium den Notár zum Prediger Ií. und verbietet 
ihm die Verkündigung, bevor das Protocoll in 
der náchsten Sitzung recapitulirt, authenticirt 
und eanonisirt wáre . Der Herr Prases aber, der 
die potestas conventum indicandi ausschliesslich 
besitzt, hat sich in den Kopf gesetzt vor dem 2. 
Febr. keinen Convent zu haltén und so vexirt er 
die Gemeinde. Ezt egyedül azért hoztam fel, hogy 
kiki lássa, miként ez, németesen szólva stark 
nach einer Fabel riecht. Tessék nekem, ha ez 
igaz volna, azon praeses úr képét megküldeni 
azon protestáns ritkaságok és régiségek közé, 
mellyeknek jól rendezett tárát testamentomom-
ban az egyetemes gyűlésnek szándékozom hagyni. 

De komolyan szólva, igen kérem a1 s—i 
urakat, legyenek szívesek nyilatkozni ezen ü g y -
ben, hogy a' szállongó hír, melly ereseit eundo, 
megezáfoltathassék. Ha nevemmel rokon lelküle-
tem megengedi, a' folytatás másszor fog követ -
kezni. H e n y e y G y u l a , 

nyug. kapitány. *) 

*) Hozzánk is érkeztek tudósítások a1 sopronyi gyüleke-
zet pénztári zavara felöl, de minthogy adatokban szegé-



I R O D A L O M . 
Egynehány szó. 

Szigor név alatt Nők világi bírálójának a' Pro-
testáns Egyházi és Iskolai Lap m. évi 40-dik 

számában foglalt megjegyzésére. 
Közölvén a' gyülekezetemben divatozó iskolai 

rendet e ' lapok hasábjaiban, jól tudám előre is, 
hogy olly olvasókra is találandok, kik túlságos 
nézeteiknél fogva szúnyogban elefántot lelni, e n -
gemet balra érteni és szavaimat tágasabb é r t e -
lemben venni fogják, mintsem én vettem. Mégis 
Szigor urnák megnyugtatására legyen mondva, 
hogy tizennégy éves gvülekezetembeni hivata-
loskodásom alatt, az iskolás gyermekekkeli olly 
bánásmódra soha sem kénytelenítettünk fakadni, 
hogy jelenlétemben csak egyszer is botoztatást 
kellett volna gyakorolni. Egyébiránt ha Szigor 
úr nem általában véve, hanem a' különös e s e -
tekre is kiterjedve, arra tudna tanítani bennün-
ket, hogy főiskolában egészen nélkülözhetnők a' 
testi büntetést, velem együtt sok száz oktató és 
nevelő legmélyebb tisztelettel és hálával fejet 
hajtana bölcsesége előtt és közlésemnek czélja 
már az által is reménységen túl el volna érve. 

H a m nie r s c hm i d t J á n o s , 
locsmándi lelkész és soproni felső 

vidéki esperes. 

Kecskeméten megjelent, 's Pesten a' köve tke-
ző józsef-napi vásárkor t. cz. Eggenberger és 
Heckenast könyvárus uraknál, 's általok egyéb 
vidéki könyvkereskedésekben megszerezhető, 
'stb. cz. aláírók által elvitethető a' következő czi -
mii — az egyetemes keresztyénségnek ajánlott 
— könyv : 

„A keresztyén vallás 
a1 heidelbergi catechismus magyarázatául LII. 
űrnapban kathedrai használatra írta : 

Pap István, 
egyházkerületi tanácsnok, vámosi ref. prédiká-
tor. — Újra átnézte 's kiadta : 

I f j . Vári-Szabó S. 
tiszaföldvári lelkész. — P. I. arczképével. P o m -
pás kiadás ; ára 2 ezüst. f. 

nyék, nekünk pedig néni keserűség, nem káröröm, nem 
gyanúsítások, hanem adatok kellenek, visszautasítok azokat. 
Ha mindazonáltal azon s — i urak, kik felöl hisszük, hogy 
képesek is felvilágosítást adni és ezt olly szellemben meg-
tenni akarjak is, hogy a' csapás, melly őket érte, a" nagy 
közönség szives részvéte által enyhittessék, tovább is hall-
gatni fognának, nekünk nem álland hatalmunkban, sem ked-
vünkben, a' mindenünnen toluló felszólalásokat a" nyilvá-
nosság teréről leszorítani. Dr. T., K., M., H., I. 'stb. urak 
nagyon leköteleznének, ha megnyugtató szavokat felemelni 
szíveskednének. Szerk. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d . 

Örök váltságnak némi nyomai evang. egyház-
b a n . Vas megyében, a1 ns-dömölki ág. e g y h á z -
ban a' tag-osztály tavai megtörténvén, a ' k imet-
szett telektagban akkora térnyi szántóföldeket, 
mekkorát a1 hivek közösen megmunkálni a ' hivó 
levélnél fogva köteleztetvék és szerte fekvésű 
alakokban tizenhat éven által gyakorlatilag mun-
kálták is — a1 lelkész indítványából jövőre p é n -
zen váltandanak meg ; mindenegy holdtól éven -
ként kétszeri inegszántásért ugyan két ezüst f o -
rintot adván váltságdíjul a1 lelkésznek. 

Tudósítás Azon keveseket,kik az általam kiadni 
szándéklott Dorkaféle predikátziókra aláírókat 
gyűjteni szívesek valának, ezennel van sze ren -
csétlenségem tudósítni, hogy az aláíró urakat 
minden kötelezi,etés alól bátran fölmenthetik, mert 
a' nevezett predikátziók aláírás utján nem je len-
hetnek meg. — 72 aláíró ugyan nem épen t r é -
faság illy szük időben, de mégis kevés. — Pro 
notitia, szabadjon ez aláírási ügyre vonatkozólag 
kitárnom, hogy épen azok nem gyűjtöttek csak 
egyetlenegy aláírót sem, kik Dorkát legközelebb-
ről ismerték "s munkái kijövetelét legszíveseb-
ben ohajtották; — egyszersmind szabádjon nyi l -
vános köszönetet mondanom n. t. Fodor Pál (ki 
maga 34 aláírót gyűjtöt t) , Maller Ferencz, Nagy 
János, Pap István (püspöki pap), Széki Béla u r a k -
nak, kik ez ügyet elömozdítni lelkesen iparkod-
tak, és Materny János ágost, evang. lelkész u r -
nák, ki az ágostaiak közöl egyedül írt alá. 

S z e n e i F ö r d ö s L a j o s , 
kunszentmiklósi reform, pap. 

Az egyetemes névtár ügyében. Beérkeztek : 
1) Kerületi adatok, a' tiszai, a' bányai, a ' du -

namelléki püspök uraktól. 
2 ) Esperességiadatok, a ' bács-szerémi, f e j é r -

komáromi, gömöri, pozsonmegyei, szepesi, kis— 
honti, mosony-györi , sopronyi alsó, pozsonyvá-
rosi, mosonyi, külső somogyi, összesen 11 e spe -
resség részéről. 

3 ) Iskolai adatok, a' pozsonyi lyceum r é s z é -
ről. S z é k á c s . 

A' helv. hitvallást követödimamellékiegyházke-
rület folyó 1848-dik évben sz. kir. Pest vá rosá -
ban tartandó közgyűlése május 15-kén fogja k e z -
detét venni, az ezt megelőző két napon a ' papi 
kijelölteknek szokott vizsgálata fog tartatni, k ik -
re nézve a' hely szinén leendő megjelenés ha tá r -
napja május 12-ike fog lenni. 

B á t h o r y G á b o r , 
egyházkerületi főjegyző. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer : vasárnap. Klóli/.etésí ár fdévre Budapesten bázhoz-hordássaí 3 f t . 4 0 kr. 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utezai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

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

Szerkesztő-kiadók : S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . 



PROTESTÁNS 

E&IHálí ÉS ISKOLAI LAP 
6. szám. Hetedik évi folyamat. Február 6. 1848. 

Eine Form — nnd das ist doch jede Verfassung — kann gar kein Leben hervorbringen. Die 
neue Form kann mehr al« die anderc dazu geeignet sein, das Leben zu erhalten, zu nahren 
und zu pflegen, aber erzeugen kann sie es nicht, yvo es nicht bereits vorhanden i s t . 

Zimmermann Erneszt. 

TARTALOM : Az egyházszerkezet a1 porosz fozsinaton. — 
Országgyűlési petitiom tárgyában. J e s z e n s z k y L á s z -
ló. — Mi hír a' kis világban? H e n y e i G y u l a ^ — 
I r o d a l o m : Praktische Anleitung zur schnellen und 
leichten Erlernung der ungarischen Sprache. — Külföldi 
irodalom. — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . — Levelezések. 

Az egyházszerkezet a' porosz fozsinaton. 
Miután nálunk szinte az egyházszerkezet van 

a" napi renden 's ha valakinek, ugy a' Protestáns 
Lapnak feladata e1 nyomos tárgyat előkészíteni; 
szükségesnek véltük a' nem rég tartott porosz 
fözsinalnak — mellynek egyéb működéseiről 
1846-ki lapjaink közlöttek egyet-mást — e g y -
házszerkezeli vitatkozásait és határozatait a1 k ö -
zönséggel tudatni. Ezen tárgy a' porosz zsinat 
által egy választmányra bízatott, mellynek szer -
kesztője *s referense Stahl oktató volt. A ' v á -
lasztmányi javaslat, melly négy főrészre : Beve-
zetés-, főtételekindokok- és egyház-szerkezet 
alapvonalaira oszlott, először a' 36-dik ülésben 
vétetett fel *s azután a' 39-dikben (aug. 11.) 
folytattatott. A ' tanácskozások eredményeit ugy 
véljük legrövidebben közölhetni, ha a1 javaslatot, 
aztán annak új formulázását vagy módosítását 's 
végre mintegy szövegjegyzetül a' végzés alap-
jául szolgált vitatkozásokat adjuk. 

Altalános határozatok. 
1 -sö tétel: A ' monarchia keleti tartományai-

ban a' consistorialis szerkezet megtartása mellett 
presbyteri és zsinati intézkedések tetessenek az 
ev. föegyházban ugy, miként a1 következőkben 
elöadatik. — Végzés : A ' porosz monarchia k e -
leti tartományaiban a' consistorialis és presbyteri 
szerkezet ugy egyesíttessenekaz ev. egyházban, 
miként a' következőkben elöadatik. 

E' tétel eredeti szerkezetében a' presbyteri 
elemet a' consistorialis mögé látszék nagyon ál-
lítani, sőt azt csak mellékesen oda függeszteni, 
ez okból ellene — mivel, egy szónok kifejezése 
szerint, fizetni nem akarás szine van alapos k ö -
vetelés irányában — igen élénk 's tartós ellen-
zés támadott. E ' mellett az uralkodó joga az e g y -
házban a1 legszabadelvüebben hozaték szóba 's 
a* túlnyomó hatalom, melly neki e ' javaslatban is 
— a1 fölvett consistorialis elemek, csaknem az 

egész egyházkormányzás ráruházása 's az e g y e -
dül általa kinevezett consistorialis tagok, gralis 
superintendensek és superintendensek (e ' két 
utóbbiakról a' tartományi i 's kerületi zsinatokat ő 
csak ki fogná hallgatni) utjáni eldöntő tö rvény-
hozási részvét által — adatik, nyomatékosan 
ostromoltaték. Egy szónok ugy leié, hogy illy 
módon az egyházi élet egyik tényezője hyper -
trophiában szenved, aztán figyelmeztete, minden 
szerkezetben minő túlsúlya van az igazgató h a -
tóságnak, mivel a' kormányzásban ver az egész 
élet ütere 's azzal a"* törvényhozás mindig u tán-
vonszoltatik 's arra emlékeztet, hogy az uralkodó, 
miként a' tapasztalás már megmutatá, az egyházi 
életen kivül állhat egészen , miből az egyházra, 
ha ebben olly korlátlan hatalma van, a' legkáro-
s.- »» következmények hárulhatnak ; e* miatt szó-
nok, ha a ' javasla t ideiglen helyeselhető is, szük-
ségesnek tartá kimondani, hogy az nem lehet ál-
landó elve az egyházszerkezetnek's már az első 
tételnek fogalmazást ohajta, melly a1 két t énye-
zőnek : község- és fejdelmi egyházkormánynak 
szükséges és összhangzó egymásbaillesztését 
mint szükségest jelölné ki. — Egy másik szónok 
a' presbyteri szerkezetnek szinte szabadabb fe j -
lődési tért 's a' községnek nagyobb jogkört 
igényié; épen a" consistoriumok uralkodó- *s 
legközelebbi organuniaitóli függésükben, vélé, 
annál szabadabbak lesznek felülről, minél leko-
töttebbek alulról 's csak a' presbyteriumok- és 
zsinatoknak adott korlátlanabb hatalom által ju t -
hatnak kellő állásba, hogy a1 fejdelmi hatalom 
homályának ellenálljanak ; 's ámbár szónok a ' j a -
vaslatot átmenetkorul nem tekinté kielégítőnek, 
annál inkább törekvék az 1-sö tétel fogalmazá-
sával kimutatni azt, hogy épen csak kezdet, k í -
sérlet teendő , 's e ' czélból jobbítványt ajánla, 
mellyböl az új fogalmazás lényegben keletkezett. 
— A ' javaslat 's jelesül referense elveitől l eg -
messzebb eltérőnek mutatkozék egy szónok, ki 
a' collegialis rendszerben is, legalább mennyiben 
ez a' társadalmi szerzödvényt a 's tatus egyházba 
avatkozásának terére viszi át, igazságcsirákat 
lelt 's ezeket az angol, skót és amerikai, a' s ta -
tustól egészen elkülönített községek volontary 
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principle-jében igen áldásdúsan kifejlődve látá. 
'S ámbár ezen általa szemmel látott 's az ottani 
viszonyok közt jeleseknek elismert intézvénye-
ket nem tekintheté a' német állapotokra alkal-
mazhatóknak 's az unió érdekében a' luth.és ref. 
egyházakból vett eonsistorialis és presbyteri e le-
mek összekötését óhajtania kel l , mégis az ev. 
uralkodónak, jóllehet ennek mint, ugy szólva, fö-
korosbnak a' föegyház szivébe kell benőve len-
nie. csak vetojogot akart adni, mellyet az lelkis-
merete, de nem fejdelmi, hanem, mit az egyház-
nak egész tisztelettel kell kérni, ev.-istenészeti 
lelkismerete szerint gyakoroljon. Mert Jézus 
Krisztus egyházában semmi ponton nincs helye 
annak, min világi ügyekben a' község szilárd-
sága alapul, születés vakesetének vagy vallási-
lag kifejezve, isteni rendeltetésnek; egyházban 
nincs uralkodó dynastia, urunknak királyi mél-
tóságában nincs utódja, nincs organuma, mellyet 
papi népe irányában valami teljes hatalommal e l -
lásson. Megért e' változtatásra a' kor, az egy -
ház, ezt csak az határozhatja meg, ki egyháza 
tagait egyetemes papságra hivá meg. 'S ö most 
legvilágosb jelekkel mutatja. hogy a? kifejlődés 
és tovaképzödés új kora elérkezett. Ez okból 
presbyteri és synodalis szerkezetet kell eonsisto-
rialis elemekkel összekötve megalapítani; ezt kí-
vánja érdeke az egyháznak, melly csak szabad 
fejlődésben ns az ez által föltételezett szabad ösz-
szeköttetésben a' tudománynyal diszelghet; azt 
kívánja a' község elidegeníthetlen joga, mert a ' ' 
társadalmi ösztön elidegeníthetlen j o g ; azt k í -
vánja a1 nemzet erkölcsi elöbbrevitele 's a1 s ta-
tus becsülete és egészsége. — Ezen és sok más 
szónok irányában többen a* fenállónak jogára, 
magoktól a' reformátoroktól származott lut.h, 
elvre, melly szerint az egyház alája van rendelve 
az uralkodó véduralmának, valamint ennek min-
den korbani áldásai- 's jótéteire figyelmeztettek, 
intettek az egyház áttételétől terére a* mostani 
liberalismusnak, melly külső képviseleti alakok-
ban keresi az üdvét 's melly alakok legkevésbé 
alkalmazhatók az egyházra , mellynek vezeklés-
és kegyből kell épülnie, az első tétel fogalmazá-
sát is jobbára fogárdtalannak lelék, mivel az csak 
azért tevé előre a"1 eonsistorialis szerkezetet, 
mert épen ez a' fenálló, mellyhez új kötendő, rs 
végre referens valóban mesteri beszédben leg-
nagyobb ügyességgel védé mind elveit a" fejdel-
mi kormány egyházbani fontossága felöl, mind a1 

tétel fogalmazását; de mégsem menlheté azt 
meg: a' javaslat egyik védője is. ki azt minden 
territorialismusi vádtól megtisztítani "s a" fejdel-1 

mi-egyházkormányzati működést az egyházban 
nem mint uralkodást, hanem mint szolgálást tö-
rekvék elölüntetni, kénytelen vala mégis elis-
merni. hogy a' tétel azon sejtelmet ápolja, mi-
szerint a' eonsistorialis szerkezet egészen fen-
tartandó 's így végre , miután 4 ülést húzott ki 

ezen elvharcz, a' föntebb közlött új fogalmazás 
42 szavazattal 19 ellen elfogadtaték. Azon indít-
ványt.. hogy az új szerkezetnek a ' keleti ta r to-
mányokban megalapítása után az a ' nyugotiak-
nak is adassék, hogy ezentúl válaszfal ne külö-
nítse a' haza részeit, a1 referens ostromlá, ki a : 

még megmaradó, azon országrészeknek alkot-
mányos és történeti sajátságaiban feneklö. de cse-
kély különségekben válaszfalat látni nem akar t : 
az elnök is nehezen kivihetőnek állítá azt, mivel 
épen ar két honrész állapotai különbözők, a' nyu-
gotinak lakosai pedig szerkezetökkel, mellyböl a1 

keletiek számára nem lehet mindent átvenni (péld. 
pap- és superintendensválasztást és superinten-
densváltozást), annyira megelégedvék, hogy vá l -
toztatást tötök nem várhatni ; ez okból az indít-
vány abban maradt. Egyébiránt mennyire meg-
elégedvék szerkezetökkel a* nyugoti tartományok 
követei, azt majd mindnyájan a' leghöbben's l eg-
élénkebben nyilváníták, midőn a' föntebb érinteti 
szónokok elseje ama szerkezet minden elismerése 
és becsülése mellett mégis oda nyilatkozott, hogy 
néha azt is túlbecsülik 's post hoc ergo propter 
hoc szerint néha érdemetlenül is dicsérik, mit n é -
hány közelebbi bizonyítványnyal erösíte,mellyek 
a' tudomány, légy. egyházi birtok hanyatlását 
még most is bizonyos központfutamban nyilat-
kozó hajlamot az independentismusra. melly a' 
consistoriumoknak sok bajt szerez, rogúl az előb-
bi presbyteri szerkezetnek tulajdoníták. Ez ellen 
azon tartományok püspöki föpásztora ifjúi e le-
venséggel 's részint éles, részint gyönvörítö k i -
fejezésekkel szólalt fel, követve öt azon tar to-
mányok majd valamennyi papi s világi követe, 
mielőtt e' hazafiúi ömlengések okozójának alkal-
ma lehetett volna ártatlan 's inkább hajdani v i -
szonyokra irányzott észrevételeit kifejteni. 

2-dik tétel: Az ev. egyház szerkezetének 
ezen, nagyobb önmunkásságra tovaképzésével 
az egyházi életnek ev. hitvallás terén előmozdí-
tása czéloztatik. — Végzés: Az ev. egyház szer-
kezetének ezen. nagyobb önállóságra tovakép-
zése az ev. egyház- szellemével megegyez 's azt 
eszközlendö, hogy a1 község ev. hit és hitvallás 
alapján mindig tökéletesebben épüljön. 

A ' második tétel első fogalmazást sokakban 
azon aggályt ébreszté, hogy általa az új szerke-
zet csak eszközül jelöltetik ki az egyházi élet 
előmozdítására, sőt hogy az egyházkormány min-
den organumával untalan csak arra vélendi ma-
gát utasítva, miként őriztessék meg a' hitvallás, 
mi által megháboríttatnék a' fejlődés szabadsága, 
holott ellenkezőleg inkább joga van az egyház-
nak. öt illető létegesítést adni magának. Ez é r -
telemben egy tag már ülés előtt jobbítványt adott 
át aT referensnek, mellyet ez. minden aggályt 
megelőzendő, elfogadott, mit a' gyűlésnek 43-ik 
(aug. 14-ki) üléskezdetkor följelentett. Valamint 
a' választmány, ugy a* gyűlés több tagja legott 



igen megelégült e" változtatással, *s ámbár e g y -
némellyek a1 régi fogalmazást ohajták megtar-
tani, mert ugy látszék nekik, hogy az a' hitval-
lásnak, mint minden szerkezet változatlan alap-
jának, megőrzését jobban 's erösebben fejezi ki, 
mi annyira szükséges olly korban, midőn a' hit 
többség szerint eldöntendő, mégis a' megváltoz-
tatott fogalmazás néhány kis módosítással 6 sza-
vazat ellen elfogadtatott. 

I. rész. 
A helyi község- és presbyteriumról. 

I. A presbyterium képezése. 
3 -d i k tétel: Minden egyházközség presbyte-

riumot kap , melly a' papból vagy illetőleg az 
egyház összes papjaiból 's bizonyos számú világi 
tagokból (korosbakból) áll. A' világi tagok szá-
mát a' község állapítja meg szükségletéhez k é -
pest a' consistorium megerősítésével. A ' legki-
sebb szám négyből, két korosbból szorosabb é r -
telemben, egy egyházfi- 's egy diakonból áll. — 
Végzés : A ' tagok számát első elrendezéskor a1 

község szükségletéhez képest állapítja meg a' 
consistorium, utóbb a' kerületi zsinat igazgató-
ságának megerősítése által. (A ' többi változat-
lanul marad.) 

E ' tételnél fölegazon intézkedés, hogy a 'szám 
a' consistorium megerősítésétől függjön, adott 
vitatkozásra alkalmat. Erre némellyek elegendő-
nek találták a' világi hatóságokat, mi, mint a' sze r -
kezet egész elvével meg nem egyező, visszavet-
tetel t ; mások a' megállapítást a' kerületi zsinat 
igazgatóságára ohajták átruházni; de épen ez 
vezete arra, hogy itt két dolog forog fen, egyik 
az első behozatás, hol nincs egyéb hátra, mint 
hogy a' consistorium bizza meg a' superinten-
denst, miszerint a 'helyszínén a' községgel álla-
pítsa meg a' számot, — a' másik pedig azon k é -
sőbbi idő, midőn az ev. egyháznak valamelly 
helyen netaláni megnövekedte kívánatossá teszi 
a' presbyterek számának megszaporítását 's ek -
kor a' rendszerített orgánumok jóváhagyólag lép-
hetnek föl ; mivel pedig referens nyilvánítá, hogy 
itt csak ideigleni intézkedés vétetett föl, elnök a' 
föntebb kifejezett két nézpontot állítá fel 's ezen 
értelemben a' tétel általánosan elfogadtatott. A ' 
mellett egy másik indítvány, ámbár hosszabb v i -
tatkozást okozott, hatástalan maradt a' fogalma-
zásra nézve ; mialatt t. i. egy tag azt indítványo-
zá, hogy valamint a' pap, ugy a' polgármester, 
egy hivatalnok 's iskolatanító is állandó tagjai 
legyenek a' presbyteriumnak, mire például Kur -
hessen idézteték, mi szonban a1 két elsőre nézve 
egyhangúan mellőztetett; egy másik tag követ-
kező jobbítványnyal lépett f ö l : adassék hozzá : 
„Azonkül az egyháznak legalább egy önálló e le-
mi tanítója minden ügyben, mellyek öt magát nem 
illetik, mint tandiakon szavazatjoggal lép a' p r e -
sbyteriumba." Ezen indítvány, mellyet javaslója 
utalással az ifjúság tanítójának nagy fontosságára 

a' községben, mint értelmes és egyházilag t a -
pasztalt tagnak hasznosságára sok presbyter ium-
ban, 's különösen azon reménynyel támogatott, 
hogy az által az iskolatanítói kar ismét szo ro -
sabban fog füzetni az egyházhoz 's megszabadít-
tatni az emancipatio eszméitől, tetszett ; de azon 
gondolat, hogy illy határozat által tag hozatnék 
be a' presbyteriumba, melly egyetértve a' pap -
pal, amannak szabad mozgalmát legott gátolhat-
ja, egyet nem értve pedig nagy bajokat okozhat, 
továbbá a* rajnai tartományokbóli azon közle-
mény, hogy ott is régóta megvolt ezen eszme, 
de attól mindig elállottak, valamint megfontolása 
azon nehézségnek, egyazon egyházbani tanítók 
nagyobb számából egyet választani 's az által öt 
mintegy mások fölébe helyezni, mindez eszközlé. 
hogy e' vonzó gondolatról legalább a' presbyte-
riumnak első behozásakor lemondottak 's a' j ob -
bítvány 10 szavazat ellen félrevettetett. E g y é b -
iránt az iskolatanítóknak ugyanazon választha-
tási minőséget, mellyet minden más házatyának, 
általánosan megadák, mi fölök a' 6- ik tétel s ze -
rint el sem is vitázható. Azon intézkedést, a' p a -
trónus legyen-e tagja a' presbyteriumnak, a' 
18-ik tételre, melly a1 patronatusról összefüggő-
leg szól, halaszták. 

4 -d i k tétel: A ' világi tagok hivatala 6 évig 
tart, három három évenkint kilépnek belőle 's i s -
mét választhatók. — Végzés : Változatlanul e l -
fogadtatott. 

E ' tételnél némellyek rövidebb hivatalidöt j a -
vasoltak ugyan; de már referens arraf igyelmez-
tete, hogy e' határozattal a' régi presbyteri sze r -
kezet elvétől, miszerint a' hivatalok holtiglaniak, 
elállottak, de szükséges tapasztalatgyűjtés 's á l -
talában a' collegiumnak némi állandósítása végett 
hosszabb hivatalidö 's ezért ujraválaszthatóság 
is és tiszteletbeli korosbak elsősége indítványoz-
taték 's mivel erre, valamint a' presbyteri h iva-
talnak az ev. conferentia által 6—9-ben meg-
állapított éveire ismételt utalás tör tént , e' tétel 
végtére általánosan elfogadtaték. A ' tiszteletbeli 
korosbak intézete is mint valami új ostromoltaték 
's kerületi zsinatra, mellynek a' presbyterium 
fris életéből kell mindig összeállítva lennie, v á -
lasztatásuk ellen tiltakoztak, de tisztább fénybe 
állíttatván az ügy 's azon figyelmeztetés után, 
hogy a' kerületi zsinatra nézve a1 választás ha -
tároz, melly a' legügyesbeket 's legfrisebbeket 
szemelendi k i , e ' határozat is 4 szavazat ellen 
elfogadtatott. 

5 -d i k tétel: A* község a' világi tagokat azon 
3 jelöltekből választ ja , kiket a' presbyterium 
minden megürült hivatalra kijelöl. — Végzés : 
A ' község a1 világi tagokat általános szavazat-
többséggel választja ; e ' választásra presbyterium 
tesz intézkedő javaslatokat, de ezekhez a' köz -
ség kötve nincs. 

44-ik (aug. 15—ki) ülésben e' tétel élénk vitát 



kelesztett. A' választó szabadság korlátozása, 
mellyel a1 választmány a' régi reform, egyház-
nak általa félretett cooptatio rendszerét — melly-
töl tartott, hogy megcsontitaná az intézetet — 's 
minden képviseleti rendszer szabadságát törek-
vék közvetíteni, jóllehet az indokokban csak za-
vargó jelenetek ineggátlásáról volt szó, bizo-
nyosan azon aggályból eredett, hogy a' mostani 
körülmények közt egészen szabad választás 
által férfiak jöhetnének a' presbyteriuinba, kik az 
egyházi érdekeknek kártékonyak 's a' pap sza-
bad hivataltevékenységének terhére lehetnének, 
mi lassanként nem is tagadtatott: sok szónok 
azonban határzottan nyilatkozott e' korlátozás 
el len, melly véleményök szerint a* cooptatio 
rendszerére vezet vissza 's az új szerkezetet 
mindjárt elejénte megutáltatandja. Ez okból da-
czára az ellenemlékeztetéseknek. mellyek a' j ö -
vendő veszélyeitől intének 's történetére ligyel-
meztetének az egész egyháznak, mellyben a' de-
mokratái rendszer tetszést soha nem talált, több 
jobbítvány közt, mellyek vagy a' községnek te l -
jes választó szabadságát, jobbára a' pap pontos 
ellenörködése alatt készítendő válaszlójegyzék-
nek ótalma mellett, vagy a' presbyterium általi 
választást a' község részéről ajánlandó 3 jelölt 
közöl, vagy a' választottaknak kerületi zsinat 
igazgatósága általi megerősítését indítványozák, 
a' föntebbi közlemény 35 szavazattal 24 ellen 's 
ehez 34 általános szavazattöbbséggel 25 ellen 
elfogadtatott. 

6-dik létei : Választásra feljogosítva!; minden 
ker. házatya, ki alamizsnából nem él és feddhet-
len hirü. Választhatók pedig csak ollyanok, kik 
feddhetlen életűek 's istentisztelet- és úrvacso-
rábani részvétükkel egyházi érzületüket bebizo-
nyítják. — Végzés : Több jobbítvány félrevetése 
után változatlanul elfogadtatott. 

E ' tételnél újra fölvétetett az 5- ik tétel egyik 
ellenének több tag által pártolt indítványa, hogy 
választó sorjegyzék, vagy, mi jobban tetszett, 
választó anyakönyv készíttessék, mellybe min-
den magát jelentő 's az által készségét bizonyító 
házatya, ha a' pap állal alkalmasnak elismerte-
tik, beirassék *s ez által mint választásra feljo-
gosított és választható constatiroztassék. De az 
ahoz kötött hosszadalmasságok, mellyek a' pap 
nem pártoló eldöntése ellen még folyamodvá-
nyokra felsőbb hatóságokhoz nyujtának kilátást, 
's a1 félelem, hogy illyen bejelenlések 's kritika 
alá vetés miatt az emberek el fognak kedvetle-
nedni az egész intézettől, ezen indítvány elején-
íei pártolóit is róla lemondásra birták, így az 
majd egyhangúan félrevettetett. — Igen nagy el-
lenzéket szült azon követelés , hogy az egyházi 
érzület templomba járással 's úrvacsorábani r é sz -
véttel külsőleg bebizonyíttassák; abban alkalmat-
lan ellenörködést láttak és képmutatás előmozdí-
tását ; ugy vélék, hogy az által az úrvacsora czél-

elérési puszta eszközzé alacsonyíttatik l e ; attól 
féltek, hogy illy korlátozás által derék erők fog -
nak elvonatni a' presbyteriumoktól, reménylék 
ellenben, hogy kevésbbé egyházias emberek az 
egyház szolgálata- és érdekébe bevonatva idő-
vel egyháziasbakká fognak tetetni; 's ezen okok-
ból javasiák, hogy a1 követelés legalább tagadó-
lag fejeztessék ki : „kiknek egyházi életök ellen 
nincs semmi kifogás." De sok tag igen melegen 
nyilatkozott e' változtatás ellen ; szinlést nem 
vártak olly hivatalért, melly semmi hasznot nem 
hajt, hanem munkateljes szolgálatot és alázatot 
kiván; az úrvacsora annál kevésbbé gondoltat-
hatik kritériummá lealacsonvítottnak e' rendelet 
által, mint a' keresztség le nem alacsonyíttatik 
az állal, hogy polgárjogokbani részesülés fölté-
tele a" ker. álladalomban; az erőket, mellyek e' 
korlátozás miatt tán elveszíttetnének, nem akar -
ták magasra fölvenni 's a' presbyteriumbani meg-
jobbulás reményét kétesnek találták; neki az 
ollyannak látszik, mondá referens, mint ha kissé 
tunya embert oktatónak akarnának tenni, hogy 
szorgalmas legyen. Felhozák ellenben, hogy f é r -
fitól, ki az egyház szolgálatába lépendő 's annak 
legszentebb érdekeiért működendő, ki a' ker. 
fegy erkölcs fentartásaért másokkal működni 
's arra másokat inteni köteles , kevesebbet nem 
kívánhatni 's hogy épen ezért választási feljogo-
sításra. miszerint senki meg ne sértessék-'s visz-
sza ne taszíttassék, tág kört húztak, egyházi 
hivatalra nézve keskenyebb kört kell húzni 's fi-
gyelemmel azok iránt nem lehetnek, kik tán va l -
lásosak, sőt keresztyéniek, de alanyi belsösé-
gökben, mi kivált korunkban egészen tiszteletre 
méltó férliak sajáta, nimtlen külső istentfszteiel-
töl visszavonulnak. E ' kivánat tagadólagos kife-
jezése ellen felhozaték az is. hogy a' r a jna -wes t -
phaliai egyházszerkezetben ugyanazon rendelet, 
melly a' javaslatban foglaltatik, e 'szerint az a t -
tóli eltérés aggodalmas következtetésekre ad-
hatna alkalmat. így ama jobbítvány 46 szavazat-
tal 13 ellen félrevettetett. Más indítvány ok a1 kor 
meghatározása, a" községbeni lakidö *s válasz-
tásra összehívás iránt, mint részletességekbe na -
gyon bocsátkozok, az alapvonalak felöli tanács-
kozástól elválaszlattak 's indítványozóik megelé-
gültek megemlítésükkel a1 jegyzőkönyvben. 

7-dik tétel: Ha nagyobb községekben (azaz, 
mellyek 500-nál több lelket számlálnak) vala-
mennyi házatya általi közvetlen választáskor 

! visszásságoktól lehel tartani , megengedtetik, 
jhogy a1 korosbak választását választó férfiak, k i -
kel valamennyi házatya osztályonként vagy azok 

[nélkül választ, teljesítsék. Közelebbi megállapí-
tás a* kerületi zsinat indítványára történik. — 
Végzés: Elfogadtatott a1 zárjelig, mellyet megvál-
toztattak (azaz, mellyek 1000 lelket számlálnak.) 

E ' tételhez referens mindjárt a' 45—ik (aug. 
17-ki) ülés kezdetén egy, vele közlött jobbít-



ványt terjeszte elő. melly sierint közvetett vá -
lasztás végett inagasbra volt emelendő a' lelkek 
száma 's mellyet annálinkább elfogadott, mivel a' 
választmány is lehetőleg közvetlen választás mel-
lett volt, mivel ez sokkal jobban éleszti a' köz-
ség érdekét. Ez okból minden esetben közvetlen 
választást ohajtotl egy tag, ez azonban kivihet-
lennek látszék, így a1 referens által is pártolt 
jobbítván) 8 szavazat ellen elfogadtatott. 

8-dik létei: Hol a' községnek papot kell vá -
lasztania, maradjon a1 fenálló tö rvények-és szo-
kásnál. De ha visszásságok fenyegetőznek, itt is 
a1 föntebbi határozat lépjen életbe. —- Végzés : 
Kimarad. 

E1 tétel legott a 'községi választások vitás r e -
giójába 's az akkor majd mindig előjövő visszás-
ságok elbeszélésére vezetet t ; 's mivel a1 keleti 
tartományokban e1 választások általában gyérek 
's a' hol történnek, törvény és szokás által ren-
dezvék, e1 tétel csak igen kivételes esetekre lát-
szott alkalmazhatónak 's mivel az egész presby-
teri rendszer tervezetével nem is függött szoro-
san össze, elnök indítványára könnyen mellöz-
teték. 

9-dik tétel : A ' választott korosbak meghatá-
rozott formula szerint ünnepélyesen beiktattat-
nak 's egyházi becsületbeli jogokat nyernek. — 
Végzés : A ' választott korosbak meghatározott 
formula szerint ünnepélyesen megeskettetnek, 
beiktattatnak 's egyházi becsületbeli jogokat 
nyernek. 

E' tétel általán helyeseltetek; csak egy tag in-
dítványozá, bogv a' korosbak hivatalhüségre es -
kettessenek meg 's mivel ez is helyeseltetett. a1 

föntebbi beszúrás elfogadtatott. 
11. Á presbyterium hatásköre s belső tágulása. 

10-dik tétel: A ' presbyterium kötelességei kö-
vetkezők : a) A ' fegy. erkölcs fentartása 's ker. 
érzület élesztése a' községben felügyelés, intés 
és törvényes fegyeszközök által. — Végzés: A ' 
presbyterium kötelességei következők : a) Fegy 
és erkölcs fentartása 's ker. érzület élesítése a' 
községben. 

E ' tételnél mindjárt az első kötelesség, melly 
a' presbylerekre rovatott, sokféle ellenzésre ta -
lált, mellyeket főleg a1 „ törvényes fegyeszkö-
zök*'1 idéztek elö. A ' helyett egy jobbítvány ezt 
javaslá : egyházi vagy illető fegyeszközök ; r e -
ferens szerint az első kelleténél tovább megy, 
mert az egyházi fegyeszközökhez a' nagy e g y -
házi átok is tartozik, de az „ i l le tö a -vel egye tér -
te t t ; egy másik jobbítvány általán mellőzni akarta 
a' fegyeszközöket 's csupán ezt javaslá mondani: 
..egyházi érzület és élet fentartása a1 községben,4* 
egy harmadik javaslá, hagyassék meg fogalma-
zásában a' tétel, de csak e' szóig : községben, 
ugy, hogy az eszközök egészen kimaradjanak. 
Ez legegyszerűbbnek látszott 's ámbár referens 
mind a1 két jobbítványra megjegyzé, hogy mivel 

a' 17—ik tételben szó les* a' presbyterium által 
gyakorlandó egyházi fegyröl, ez már itt is meg-
említendő, azt mégis mellözhetönek, söt mellő-
zendőnek vélték, nehogy további határozatokra 
nézve praejudicáljanak magoknak, így az 1-ső 
positio második részének kihagyása általános be -
leegyezéssel elhatároztatott. 

b) Gondoskodás istentiszteletkori külső rend 
's vasárnap megünneplése iránt.— Végzés: Egy 
jobbítvány mellőzése után elfogadtatott. 

E ' második kötelesség némellyek előtt annyi-
ban látszott aggasztónak, hogy általa a' presby-
terek rendörnemü jellemet kapnának's egy tag a' 
„vasárnap megünnepléseukihagyását indítványo-
z á ; de meg lön jegyezve, hogy épen üdvös vol-
na, ha előkelő községtagok, kiknek sem rendőri 
jellemök nem volna, sem hierarchiai irányok g y a -
núját nem ébresztenék föl, intés és előterjesztés 
által említett czélokra működnének, így a' job-
bítvány 4 szavazat ellen félrevettetett 's a1 t é -
tel aztán egyhangúan elfogadtatott. 

c) Kezelés vagy illetőleg ügyelés a' helyi, 
egyházalapítványi és iskolai vagyonra, törvényes 
illetőség szerint. 

d) Felügyelés és intézkedés az egyházi épü-
letek iránt. 

e) Egyházi szegény- és betegápolás. — Vég-
zés : c.—e. vitatkozás nélkül elfogadtatott. 

0 Ügyelés az iskolára törvényes határokon 
belől, különösen az iskolába járásra. — Végzés: 
Együttműködés az iskolára felügyelésnél meg-
örizése végett az egyházi érdeknek az ifjúság 
ker. nevelése körül. 

f -nél attól tartának, hogy a' presbyteriumok 
összeütközésbehozatnak a' városokban már fen-
álló iskolai elöljáróságok, névszerint iskolai v á -
lasztmányokkal, ez okból ar positio kihagyása in-
dítványoztaték: egyik tag arra is ügyeltető, ily— 
lyen határozatokból egyenlőség ürügye alatt mi-
nő következtetéseket tehetnének a' r. kath. isko-
lahatóságok, 's nyugoti tartományokból közölte-
ték, hogy hasonló határozatok máris összeütkö-
zéseket szültek az iskolai elöljáróságokkal. Más 
részről olly természetesnek találták, hogy tes tü-
let, mint a" presbyterium, az iskoláról, az e g y -
ház nevendékházáról, névszerint az abban esz -
közlendö oktatásról is vallás- és egyháziasság-
ban gondoskodjék : így végre a1 föntebb közlött 
fogalmazásban 49 szavazattal 9 ellen állapodá-
nak még, azt határozván még egy tag indítvá-
nyára, ki az iskolai elöljáróságok 's presbyte-
riumok különválasztása fölött sajnálkozék, de 
változtatást mostanra lehetlennek tartott, hogy 
a" jegyzőkönyvbe e* nyilatkozat iktattassák: „mi -
szerint azon bizalommal vannak a' magas é s l e g -
magasb iskolahatóságokhoz, hogy utakat és mó-
dokat lelendnek a' ker. nevelés biztosítására az 
iskolában.14, 

g) Együttműködés 's a' köaség nevébeui nyi -



latkozás liturgiaváltoztatáskor, új istentisztelet 
behozatalakor vagy a' fenállónak eltörlesztése-
kor, mennyiben ez iránt a' község általán meg-
kérdezendő 's nem olly nemű a" dolog, hogy min-
den szavazatképes tag iránta kihallgattassék. — 
Végzés : Elfogadtatott „liturgiaváltoztatáskor" 
utánezenbeszúrással : „u j énekeskönyvek beho-
zatalakor." 

Itt a' legott elfogadott 's énekeskönyveket il-
lető beszúráson kivül még egy beszövés : „papi 
hivatalok betöltésekor 's vocatio kiadásakor," 
indítványoztaték, hogy a1 feriálló patronusi jogok 
megsértése nélkül legalább halk lépés tétessék a' 
községek velojogának jelentékesb gyakorlása felé. 
Ez azonban nagy ellenzésre talált részint azok-
tól, kik már ezen érintés által is a' patronusi j o -
gokat veszélyeztetve, egyszersmind agitatiókat 
és lesködéseket provocáiva láttak, részint azok-
tól, kik illy fontos ügyet nem akartak mellékesen 
beszőni. De mivel a' jobbítvány védői állíták, hogy 
itt csak a1 forma meghatározása czéloztatik, hogy 
a' presbyteriumnak alkalmat akarnak adni, kimu-
tatott pap felöl tudakozódni 'stb., elhatároztaték, 
főleg a' presbyterium minden kötelességének le-
hető elöszámlálása végett, hogy ebből még külön 
positio készíttessék. Szinte ezen teljességohajtat-
nak köszöni fölvételét a' k. positio 's mindezen 
változtatás- és hozzátétellel végre a' 10—ik tétel 
elfogadtatott. 

h) A' község képviselése törvényes ügyekben 
a' tartományi zsinat helybenhagyása mellett. — 
Végzés : Vita nélkül elfogadtatott. — Elfogad-

tattak még ezen uj posítiók is, mint imént ér in-
tők : 

i) Intézkedő lépések a' községet illető jogok 
gyakorlása iránt paphivatalok betöltésekor 's v o -
catio kiadásakor. 

k) Alsóbb egyházszolgák meghivánása, meny-
nyiben arra más személyek- vagy testületeknek 
joguk nincs. 

11--dik tétel: E ' tevékenység meghatározott 
ágaira egyházfii (Kirchmeister) 's diakoni külön 
hivatalok állíttatnak fel a' presbyteriumban. E g y -
házfi az egyház pénzbeli háztartása 's épületek-
és leltárra ügyelés, a' diakon szegényekről gon-
doskodás végett. Azonkül még más diakonok al-
kalmaztathatnak a' presbyteriumban mindennemű 
szükséget szenvedők és segélyre szorultak iránti 
ker. szeretet tevékenység különféle ágaira. 4 v i -
lági tagú legkisebb presbyteriuniban egyházfi 's 
egy diakon alkalinaztatik, azonkül a' diakonok 
száma szükséghez képest a' 3—ik szám zsinór-
mértéke szerint állapíttatik meg. — Végzés : E ' 
tevékenység meghatározott ágaira egyházlii 
(egyházelöjárói) 's diakoni(segédi, ápolói) külön 
hivatalok állíttatnak fel a' presbyteriumban; e g y -
házfiak az egyház pénzbeli háztartása 's épületek-
és teltárra ügyelés,a' diakonok szegényekről gon-
doskodás, valamint a1 községbeni szükséget szen-

vedők és segélyre szorultak iránti, különféle ágú, 
ker. szeretettevékenység végeit, kik, a' mennyire 
megkívántatik, rájok bízathatnak is. 

E ' tételnél már az elnevezés, mint új 's más h i -
vatalokkal összeütköző,ellenzést szült,de a' mely-
lyet azon határozat, hogy arról most misem á l -
lapíttassék meg, hanem behozatalkor a' nevek 
tartományi nyelvszokás szerint választassanak, 
elhárított. Csak a' többes szám azon lehető e s e t -
re, ha nagyobb községekben több olly nemű hi-
vatalnokot kellene választani, nyert jelesül a k -
kor elsőbbséget, midőn elhatároztaték az utolsó 
pontnak egészen kihagyása, mivel tulajdonképeni 
rendelkezés már a' 3- ik tételben foglaltatik, a' 
diakonok számának szaporítása pedig a' p resby-
terium tiszta ügyének, mellynek nincs szüksége 
máshonnani megerősítésre, látszék lenni. — De 
sokkal hosszabban tanácskoztak maga a' dolog 
fölött, mert részint a' diakonok különféle nemeit 
nem tudták egymás mellett helyesen elképzelni, 
részint azon nézet ellen víttak, hogy a' ker. s ze -
retettevékenység minden ága presbyteriummal 
összekötendő. 'S mivel e' vitatkozáskor akar ta-
lanul a' 14—ik tételre vezettettek, elnök javaslá 
egyszersmind e' fölött tanácskozni 's discussio 
tárgyává tette azt. Tanácskozás folyama alatt a' 
presbyterium által felfogadandó segéddiakonokat 
többen szükségteleneknek nyilváníták, mivel r é -
szint nem egykönnyen fog találkozni, a' ki így 
alárendelje magát a1 presbytereknek és szolgál-
jon, e' miatt jobb volna szükség esetében magát 
a' presbyteriumot illy diakonokkal megszaporí-
tani, részint pedig, mivel illyen szolgálattételek 
nem épen nagyon gyakran fognának előfordulni 
's a' hol ez, tán nagyobb községekben, megtör -
ténnék, e' részben inkább szabad, mint presby-
terium által rendezett szeretettevékenységnek 
kell működnie; ujabb ko rban , inegjegyezteték 
névszerint , a' ker. szeretettevékenység annyi 
sok ágára külön egyletek alakultak, ezeket kell 
előmozdítani és szabadon hagyni, hogy elenyész-
szen a' látszat, mint ha Németországban nem le -
hetne illy nemű tevékenység, ha csak egyházi 
életbe nincs berendezve. Ez ellen felhozaték, hogy 
ez volt egészen a' választmány nézete is 's hogy 
a' hol illyen egyletek vannak, azokat örömest kell 
elkülönítve hagyni, de azok hiányozhatnak is 's 
ekkor a' presbyteriumnak kötelességet és jogot 
akarnak segítöleg föllépésre adni ; névszerint 
ujabb korban saját intézetekben képezett techni-
cai diakonokra is gondoltak, kik kórházak-, bör -
tönök-, kisdedovódákban 'stb. működnek ; i l lye-
nek épen nem igényeltek ülést a' presbyterium-
ban 's részvétet annak tanácskozásiban. E' nyi -
latkozatok után majd egyhangúan tartaték meg 
a' 14—ik tétel őket illető része, csupán a' beho-
zatalra nézve történt az alább közlendő változ-
tatás. — De az, hogy a' papsegédek intézvénye 
a* 14-ik tétel második részében sanctionáltassék, 



nem sükerült a' referensnek; megjegyezteték, 
hogy ezen, pap által egészen önállóan, csak hozzá 
t artozó eszközökkel gyakorolt tevékenység gyak-
ran keresztülvághat a' presbyteriumén 's balvi-
szonyokat könnyen idézhet elö pap és presby-
terium köz t ; arra is emlékeztettek, hogy ezen 
intézvény mint egyenértékű a' presbyteri szer-
kezettel javasoltaték m á r a ' tartományi zsinatok-
nak, de ezek által jobbára félre vettetett, most t e -
hát azt törvényes intézkedésként nem lehet az 
uj rendszerbe behozni. Ha egyes, erre különös 
talentummal felruházott papok örvendeztetöt te t -
tek illy módon, ez szép kortünemény, de általán 
behozva a' segédek hasonlíthatnának azon ha j -
tásokhoz, mellyek elveszik a' fa erejét. Ezek i rá-
nyában referens csak azon papok számára, kik 
ezen eszközt lelkipásztorkodásuk- 's más hiva-
talos müködésökben alkalmatosnak lelnék, főleg 
elejénte, a* midőn nem volna tán nekik egészen 
használatos presbyteriumuk. akará fentartani a1 

szabadságot, hogy szokásuk szerint tovaműköd-
jenek; de válaszoltaték neki, hogy azt szükséges 
eszélylyel tehetik, mert egy pap sem gátoltatik, 
hogy működésében valami segélyt szerezzen ma-
gának, csak nem tanácsos azt itt törvényesen 
előidézni. 'S így végre e" tétel kihagyása 41 sza-
vazattal 20 ellen elhatároztatok, jegyzőkönyvben 
pedig egyhangúan nyilváníttaték, miszerint e' 
végzéssel nem szándok a' papot szabad működé-
sétől hívei gyámolítása mellett eltiltani. 

14 -dik tétel: Közvetlen szolgálattételre dia-^ 
konia terén a' presbvterium segédeket (segéd-
diakonokat) fogadhat. Ezek nem tagjai a* p res -
byteriumnak, de ha állandóan, habár elmozdítha-
tólag is, alkalmaztatnak, hivatalos jellemet kap-
nak "s ekkor ünnepélyesen be is iktattatnak. A ' 
pap segédei diakoniaczélokban, kik hivatalos je l -
lemet nem kapnak, pap által fogadtatnak 's bo-
csáttatnak el. — Végzés : „Hivatalos je l lem u - ig 
elfogadtatott, aztán így módosíttatott: 's a' pres-
byterium gyűlésében : ünnepélyesen beiklattat-
nak 's a' községnek kihirdettetnek. — A1 máso-
dik pont : A1 pap segédei 'stb. kimarad. 

12 -d ik tétel: Presbyterium elnöke a pap sza-
vazategyenlőségkor eldöntő szavazattal. A1 ko -
rosbak és diakonok lelkipásztorkodási tevékeny-
ségét ö igazgatja. A ' preshyteriuin hatáskörén 
belől annak határozatihoz van kötve. Személyes 
hivataltevékenységében, mi a' tant, lelkipásztor-
kodási, szentségkiszolgáltatást 's papi cselekvé-
nyeket illeti, attól független. A ' korosbakat csak 
a' felügyelés és kellő esetben a' suptendensnek 
följelentés illeti. Kivételt tesz a1 confirmatio, 
mennyiben a' confirmálandók befogadása csak a' 
presbyterium beleegyeztével történik. — Vég-
zés : Több jobbítvány ellenére elfogadtatott e' 
szavakig : A ' korosbakat csak a' felügyelés 'stb., 
azután pedig ez jő : Ha a' korosbaknak ugy lát-
szanék, hogy a1 pap hivatalviselésében arra ok 

adatott, szintúgy feljogosítvák, mint kötelesek 
azt a' felügyelő hatóságnak följelenteni. Confir-
matióra bocsáttatáshoz is a' presbyterium belee-
gyezése megkívántatik. 

A' 12-ik tétel ellen sok kifogás tetetett ; mind-
járt ar presbyteriumbani elnöklés legalább na -
gyobb városokra nézve a' papnak kétessé 's i n -
kább szabad választástól függővé letetett ; ez e l -
len azonban megjegyeztetett , hogy ez minden 
egyházi szokás ellen volna, hogy annak, kire a' 
község a' legfőbbet, tanhirdetést és szentségki-
szolgáltatást, bizta, minden egyházügy felöli t a -
nácskozáskor elnökölnie is kelPs hogypéld. egé -
szen ellenkeznék egy rajnainak érzésével, ha azt 
máskép csak gondolnia kellene is Erre irányzott 
jobbítvány tehát 5 szavazat ellen félrevettetett. 
A' következő pont is: A1 korosbak 'stb., megtá-
madtaték, mennyiben egy részről a" korosbak lel-
kipásztorkodási tevékenységét nehezen lehetne 
gondolni, más részről annak igazgatásával a' pap-
nak sokat véltek megengedni; referens azonban 
válaszolá, miszerint ezen, a' würtembergi pres-
byteri szerkezet conferentiai végzéseken alapuló 
tervezetéből kölcsönzött határozatnak elfogadá-
sával arra gondollak, hogy egyes presbyterek 
lelkipásztorkodási tevékenység iránti határoza-
tokat, mellyek in corpore hozattak, minők az in-
tések 'stb., hajtsák végre, de mindig a' paphoz 
recurráljanak, tehát nem arra, hogy bizonyos szá-
mú önálló lelkipásztorok keletkezzenek: e' ma-
gyarázatok után azon indítvány is, hogy e' pont 
hagvassék ki. 10 szavazat ellen, 's egy jobbít-
vány. hogy e ' s zó személyes hivatallevékenység, 
tulajdon kép érti papi tevékenységre változtassék, 
mivel ezt nem találták ugy kifejezőnek, 12 sza-
vazat ellen mellőztetett. A' pap függetlensége 
szentségekre vonatkozólag az alábbi határozat-
tal. hogy a' presbyterium az úrvacsorátóli eluta-
sítás felöl is együtthatározzon, sőt a" mindjárt 
következő, confirmatio irántival összeütközőnek 
találtatott, referens azonban kéré, hogy a' kiszol-
gáltatás szó nyomassék meg 's a' rítusra gon-
doljanak. min az ellenző megnyugvék. — Leg-
aggasztóbbnak 's lesködés- és uralomhiúságra 
felhivónak lelék e' pontot: A'korosbakat csak a' 
felügyelés 'stb. 's ha meg is engedék, hogy le-
hetnek esetek, inellyekben följelentés szükséges 
's annak egészen más nyomatéka van, ha a' p res-
byteriumtól, mint ha egyestől ered, a' fe lügye-
lést mégsem találták czélszerünek ; mit megelő-
zött a' föntebbi, túlnyomó többséggel elfogadott 
változtatás. A ' confirmálandók fölvételét is a' 
presbyterium beleegyeztétöl függővé tenni sokan 
aggasztónaklelék, ugy vélve főleg, hogy ez csak 
a' presbyterium jelenlétében! vizsga után tör tén-
hetik meg, mi által az bíróvá is emeltetnék a' pap 
eoníinnálandókat oktatása fölött; de mivel e' ba -
lulértés elenyésztetett 's bebizonyíttatott, hogy 
a' presbyterium részvéte az elhatározásban óta-



lom lesz a' szülék tolakodása ellen,azon következ-
tetés pedig, hogy a' presbyterium is rátolhat con-
firmálandót a' papra, mint e ' tételen épen nem 
alapuló, elmellöztetett, a' végzés föntebbi fogal-
mazásban elfogadtatott. 

13-dik tétel: A ' templomoknak más cselek-
vényekre, mint mellyek az ev. egyház istentisz-
teletéhez 's egyházi épüléseszközeihez tartoznak, 
használása csak a' presbyterium 's consistorium 
által közösen rendeltethetik el. A ' liturgiailagki-
szabottakon kivül minő cselekvények tekintesse-
nek az ev. egyház istentiszteletéhez 's egyházi 
épüléseszközeihez tartozékul, a1 consistorium ha-
tározza el. — Végzés : Többféle ellenvetés után 
elfogadtatott e' beszúrással: a' presbyterium, pa-
trónus és consistorium által. 

E ' tétel kivált a' honi törvénynyel, melly a' 
községnek, mint egyházi épületek tulajdonosá-
naknagyobb jogokat ad, látszék összeütközni 's 

•á gondolat, hogymissioünnepélyekre a' templo-
mok néhol megtagadtattak's a1 német-kath. moz-
galom által támasztott kétségek ama jogok iránt 
e' tételt fontosabbá tevék, mint különben mutat-
kozott volna. Végre mégis mindkét része elfo-
gadtatott, miután még a1 patronusi jogok épség-
ben megőriztettek. 

lb-dik tétel: A ' pap könnyebbségére világi 
ügyekben 's hogy papi hivatásának szentelhesse 
magát egészen, a' presbyterium egy tagja köze-
lebbi utasítás mellett megbizathalik a1 világi ügyek 
(Externa) , különösen a' vagyon igazgatásával, 's 
e' czélra presbyteri választmány is adathatik hoz-
zá. Illy ügyekröli tudósítás a' presbyteriumnak, 
melly határozatokat hozand, teljes, a' pap elnök-
lete alatt összegyűlt ülésében történik minden-
kor. Levelek illy esetekben is a' paphoz, mint a1 

presbyterium elnökéhez utasítandók 's a' tudósí-
tások- és válaszokat ö írja első alá. Ezen intéz-
kedés, hol az czélszerünek találtatik, csak a1 pres-
byterium előleges véleményadása után supten-
dens tudósítása következtében consistorium által 
hozatik be. A' világi ügyek igazgatására pap el-
nöklete alatt megválasztot t tagnak neve : presby-
terium rendezője, e* tulajdonban még annyi v á -
lasztó időre beiktatás által választatik 's consisto-
rium által megerősítendő. Az egyházfi számadá-
sai, ha a' rendező nem egyszersmind egyházfi, és 
a* diakonokéi elibe vagy egyszersmind a' hozzá 
netalán adott választmány elé megvizsgálás és 
megítélés végett terjesztetnek, aztán a' presby-
teriumban az elöljáró tartományi hatóságnak, 
mellyhez a' superintendens által véleményező tu-
dósítással felküldetnek, helybehagyása mellett 
megállapíttatnak. — Végzés: Kimarad. 

16-dik tétel ;Hol alkalmas személyek találtat-
nak és semmi nehézség sem nem forog, az anya-
könyvek vezetését a1 pap együttműködése és 
együttaláirása mellett a' tartományi hatóság, 
presbyterium előleges véleménye és suptendens 

véleményező tudósítása után, egyházfira vagy a' 
község más, arra alkalmatos, különösen meges-
ketendő tagjára bizhatja, ki a' helyes és pontos 
beírásért pappal együtt felelős, a' kivonatokat 
pappal együtt írja alá 's a' második példánynak 
törvényszékeknéli letevését eszközli. — Végzés : 
Kimarad. 

A ' 15—ik 's 16-ik tételekre vonatkozólag egy 
tag azonnal indítványozá, hogy azok hagyassa-
nak a' tervezetből ki, mint rendeleteket magok-
ban foglalók, mellyek bizonyosan csak kivételes 
esetekben kívánatosak és végrehajthatók. N é v -
szerint a' 15—ik tételt illetőleg maga referens sem 
tudott más világi ügyeket, mellyek alól a' pap 
feloldozandó volna, előhozni, mint a' vagyonke-
zelést, ez azonban most nincs törvényesen rá 
bizva 's ezentúl kezelje az egyházfi; egy másik 
választmányi tag akart ugyan illyen ügyeket ki-
mutatni, de az neki nem sükerült, mert több ügyet 
horda fel, mellyek a' presbyteriumot, mint mely-
lyek a' papot illetik 's általán nagyon is általá-
nosan beszélt. Elnök, ki e1 napon e' két tétel f ö -
lötti tanácskozások végéig Neander püspök volt, 
felhozott ugyan néhány sorjegyzéket és tudósí-
tást, mellyek a' pap kötelességei, de azt is meg-
mutatá, hogy azok részint olly csekélyek, részint 
egy évben annyira gyérek, miszerint azokból egy 
segéd szükséglete nehezen világlik ki. Többnek 
látszék tehát, hogy a' kerületi zsinat később in-
dítványozott világi elnöke, mint suptendens s e -
géde, analógiájára 's tán igen népes városi köz-
ségekre nézve hasonló intézkedés indítványoz— 
taték, hol szükség esetében külön rendeletek min-
dig hozhatnak ; ez okból a' zsinat 36 szavazat-
tal 24 ellen a' tételt kihagyá. — Még könnyeb-
ben dönteték el mintegy egyenlő számú szava -
zattal a' 16-ik tétel kihagyása, melly azonfölül 
még nem látszék a' presbyteriummal tulajdonkép 
összefüggni; ismételve nyilváníttaték, hogy egy 
pap sem véteté el magától egykönnyen az anya-
könyvek vezetését, mivel ez öt sokféle lelkipász-
tori viszonyba hozza híveivel 's nem nagy meg-
könnyítést láttak feloldoztatásban olly foglalko-
dások alól, mellyekért felelős marad az ember, 
így e' tétel is megbukott; de mind a' kettőre nézve 
nyilváníttaték, hogy illyen intézkedések egyes 
sürgetős esetekben nincsenek kizárva. 

1 7 - r M tétel: Egyházi fegyet a' pap 's illető-
leg presbyterium fenálló törvényes korlátok közt 
gyakorolnak. Az intés elrendelt fokozatonként 
előbb a' pap, aztán az összes presbyterium által 
történik. Ha a' pap tétováz feladni valakinek a' 
szentségeket, az ügyet presbyterium elé ter jesz-
sze. Ez ha tétováját alaposnak leli, további tuda-
kozásra a' felsőbb hatóságnál szükség nincs; de 
a' szentségektől kizártnak nyitva áll a' folyamo-
dás , előbb a' kerületi zsinat igazgatóságához, 
aztán a' consistoriumhoz. Ha a' presbyterium nem 
leli alaposnak a' pap tétováját, ennek szabadsá-



gában áll, a' presbyterium eltérő határozatának 
beküldése mellett a' kerületi zsinat igazgatósá-
gának idézését, ha pedig ezzel meg nem elégülne, 
a' consistoriumét kikérni, az ált. honi törvény II. 
r. XI. ez. 88. és 90. közelebbi rendelete sze-
rint. — Végzés : Elhalasztatott. 

Referens megjegyzé ugyan e' tételre nézve, 
hogy az a' felöli törvényes rendeletekben, mit 
egyházi fegynek nevezünk, mitsem fog megvál-
toztatni, sem a' fenálló léteges folyamattól el tá-
volítani, hanem csak azt tudatja, az egyház új 
létegei minő részt vegyenek abban 's tulajdon-
képeni anyagát illetőleg különösen az egyházi 
fegy tárgyában kiküldött választmány javaslatá-
ra utalt. Lehetségesnek azonban még sem látszék 
alakot és anyagot így elválasztani 's legott több 
szónok, kik nagy számban jelenték szólásul ma-
gokat, az egyházi fegy megengedhető- és lehető-
sége 's annak presbyter. segélyével gyakorlása 
fölötti vitatkozásba bocsátkozék. Az első szónok 
minden, presbyterium által gyakorlandó egyházi 
fegy ellen föltétlenül nyilatkozott, mellyet ö e le-
gendő végrehajtási eszközök, névszerint idézési 
jog hiányában valami tisztán illusoriusnak, kivált 
a' raagasb rangúak irányában kivihetlennek t a r -
tott, sőt a' melly a1 pap czélszerübb és siikerdú-
sabb fegyét, véleménye szerint, gátolni fogná 
okvetlenül, mennyiben ez valamelly községtagot 
önállóan meginthet, sőt íirvacsorátóli elutasítás-
sal fenyegethet, holott nagyon fogna félni pres-
byteriumot bevonni 's ennek hivei hibáit és vé t -
ségeit felfödözni. Inte egyszersmind a' rósz be -
nyomástól, meliyet csak e' szó : egyházi fegy, 
teend 's melly az egész új szerkezetnek igen ká-
ros lehet, 's arra emlékeztete, hogy annak beho-
zatala a' frankföldön 1822-ben csak e' ponton 
szenvede hajótörést, mitől korunkban még inkább 
félni lehet. Ebben következett szónok is kimon-
dottnak leié véleményét 's csak azt tevé hozzá, 
hogy ö „fenálló törvényes korlátokat," inellye-
ken belől gyakorlandó az egyházi fegy, épen nem 
ismer, mert egyházifegyröl törvény nincs 's a r -
ra senkinek semmi joga ; 's hogy illyen ujdon 
rendeletek nemcsak a* népnél igen rosz benyo-
mást tehetnek, hanem elfogadtatva igen veszé-
lyes kísérletekre kiterjedtebb használás végett 
adhatnak alkalmat. E1 két szónok tehát az egész 
tétel kihagyását indítványozá. Ezt egy másik nem 
akará ugyan, mennyiben eseteket látott, midőn 
a' presbyterium intése üdvösen hathat, de ö is 
az egyházi fegy szót napjainkban gyanús hang-
zatának leié, ez okból e' tételnek enyhítő 's e ' 
szót egészen kikerülő megváltoztatását javaslá. 
Leghosszasabban terjeszkedett ki még egy v á -
lasztmányi tag e1 fontos tárgyra ; nézete nem e l -
lenkezett ugyan a' javaslattal, csak a' végrehaj-
tás nemében tért attól e l ; szónok t. i. arra fi-
gyel tete, hogy az egyházi fegy ugy a' honi tö r -
vényben, mint még halárzottabban már az ág. 

hitvallásban és schmalkaldi czikkekben el van 
ugyan rendezve, így mindenesetre törvényesen 
fenáll, de sok vidéken szokásból egészen kiment, 
sőt a' nép nem is ismeri, e' szerint az, mi magá-
ban véve semmi új, valami újnak fogna tekintetni 
's épen ezért kedvetlenül fogadtatni, mennyiben 
a' szokásnak erösb hatalma van, mint minden tö r -
vénynek. 'S mivel továbbá megjegyzé, hogy mit 
hatalmával nem pártol a1 szokás, az kívülről be 
nem hozathatik, hanem csak a' községek saját 
akarata által állíttathatik vissza, ez okból a' r a j -
na-westphaliai egyházszerkezet is fel nem állítá 
elejénle a' fegyrendet, mig ezt a' zsinatok v é g -
zése nem érvényíté — 's miután névszerint az ú r -
vacsorátóli elutasítást minden nehézségében elö-
terjeszté,mivel iráselv nem szól mellette, mást fe l -
állítani pedig fölötte veszélyes; 's mivel fölötte 
nehéznek látszik illy büntetést kivánó bűnök mér -
tékét megállapítani 's még inkább a' büntetést 
külső hatalom „és az ember külső életalakulá-
sába beavatkozás" (honi törvény) nélkül v é g -
rehajtani — a' tételhez következő tartalmú hoz-
záadást javasolt tetetni : „Hol e ' törvényes h a -
tározatok foganatba nem mentek 's mindenütt, 
hol azoknak visszaállítása miatt bajoktól kell t a r -
tani, az a' mellett megtartandó eljárás iránt a' 
kerületi és tartományi zsinatok megkérdezen-
dök." — Azonban ezen előadás után még a' t a -
nácskozás kezdete előtt belépett ininister arra fi-
gyelteté a' gyűlést, hogy e' tétel iránt nehezen 
lehet határozni a' nélkül, hogy az egyházi fegy 
felöli anyagi tanácskozásba bocsátkozzanak, e ' 
szerint javasolja, miszerint vagy azonnal szöves-
sék be az egyházi fegy tárgyábani vélemény, 
vagy hagyassék e' tétel eldönletlenül 's térjenek 
rá vissza, ha lehetséges lesz még ama javaslatot 
tanácskozás alá venni. Névszerint a' tervezet 
védői sajnálták ugyan, hogy csupán ellenvéle-
mények, rnellyek nemiekben megigazítandók v a -
jának, hallgattattak ki 's az említett javaslat r e -
ferense, Vogt, állítá, hogy az nehezen fogna sok 
időbe kerülni, a' gyűlés mégsem határozhatá el 
magát a' tanácskozás jelen tárgyát elhagyni, 's 
ugy vélé, tekintve a' nyugoti tartományokat, hol 
a' fegyrend csak 9 év múlva lépett életbe a' 
presbyteri szerkezet u tán , hogy itt is eldöntő 
végzéshozatal kár nélkül elhalasztathatik, így el 
lön határozva, hogy a' 17-ik tétel fölötti további 
tanácskozástól ez úttal elállanak. 

III. Patrónus viszonya. 
18 -d ik tétel: A ' patrónus eddigi jogait a' p re -

sbyterium igazgatása irányában is megtartja, 
csak az egyházi vagy on önálló kezelőjének ( e g y -
házi elöljáró) kinevezése helyett ezentúl, ha ezt 
fentartá magának, egyházfiakat nevez ki a' p r e -
sbyteriumban. Mint ollyan, nem tagja a1 presby-
teriumnak, de mint községtag, presbvternek meg-
választható, ha a1 választást el akarja fogadni. — 
Végzés : Elfogadtatott e' változtatással : e g y -

6* 



házfii vagy egyházfiakat . . a' presbyteriumftö; 
és e ' hozzáadással : ekkor azonban azon időre, 
mig a' presbyteriumban ül, lemond az egyházfi 
kinevezéséről. 

Bármi kevés változtatáson esett át a' 18-ik 
tétel, az irántai tanácskozás mégis majd az egész 
14-ik (aug. 20-k i ) ülésben tartott, mert majd 
minden passushoz jobbítványokat javasoltak. Kö-
zelebbi megalapítása végett először a1 patrona-
tus fogalma és értelme fejtegettettek történeti-
és jogilag, 's minden elismerés mellett, hogy a' 
jogállapotban misem változtatandó meg a' patro-
nusok legfensöbb akarata 's beleegyezése nélkül, 
igen láthatólag bebizonyíttaték, hogy a' patro-
nusnak közjogban csak tiszteletbeli jogokra szo-
rított 's a1 r. kath. egyházban is mindig tisztán 
és correct megőrizett és csupán temporalia-kra 
korlátolt állása az év., névszerinl luth. egyház-
ban földesúri 's felsöségi jogokkal összeköttetve 
consistorialis színezetet kapott és spiritualia-kra 
is befolyást nyer t , mik a1 községjogokat igen 
megkorlátozák 's a' presbyteri szerkezet szabad 
kifejlődését is igen gátolandnák ; azonkül a' t é -
telben hiányzik a1 fejdelmi, testületi 's egyes 
magánpatronatusok közti klilönség, melly annyi-
ban fontos, miként a' tétel első szakasza mind a' 
háromra, 's ámbár reményleni lehet az uralko-
dónak egyházfikinevezésröli lemondását, e' te -
kintetben legalább a1 két utóbbi neme alkalmaz-
ható, holott az utóbbi nemnél csak egyes ma-
gánszemélyt gondolhatni, mi azon indítványra 
vezete, hogy a1 második szakasz e' szavakkal : 
,,az egyes magánpatronus" kezdessék, de a' melly 
utóbb az uralkodónak, mint országos jószágok 
birtokosának sajátságos állására elnök részéröli 
figyeltetés által mellőzve lön. 'S ha mindezen, a' 
patronatusnak egyházi hasznossága ellen i rány-
zott nyilatkozatok daczára joga mégis elismerte-
ték, miszerint kárpótlásul az egyházi vagyon ke -
zelésére eddigi önálló befolyás helyett legalább 
egyházlit nevezzen ki a' presbyteri kormányba 
— mert két tag indítványa, hogy a' patrónus csak 
pénztárnokot nevezzen ki, a' ki, presbyleriumon 
kivül állva, neki számoljon, mint kivihetlen félre-
vettetett— ezen egyházfi viszonya mégis többféle 
vitát okozott még. Kérdeték először, a1 község ál-
tal már megválasztott presbyterek közöl nevez-
ze-e azt a1 patrónus ki, vagy választása által ke-
belezze be a' presbyteriumba? 's mivel ez utóbbi 
a' patronust egyedül kielégítőnek > épen ezért 
a' választmány által czélba vettnek nyilvánítta-
ték, nagyobb világosság okáért a' ban-nak ba-
ra föntebb érintett megváltoztatása határoztalék 
el. Ekkor kérdés támada, az egyházíinak csak 
vagyonkezelésre vagy minden ügyre nézve le-
gyen-e ülése és szavazata a* presbyteriumban? 
a' referens és több választmányi tag nyilváníták, 
hogy csak az utóbbit lehet gondolni, mert a' nél-
kül az egyházfi épen csak künnálló pénztárnok 

fogna lenni; azonban egy választmányi tag ha -
tárzottan állítá, hogy ő legalább személyére nézve 
e' rendeletnél az elsőbb értelmet érté vala 's azt, 
ünnepélyesen elszakadva a' választmánytól, e' 
jobbítványnyal akará kifejeztetni: „hogy ugy az 
év., mint r. kath. patrónus által kinevezett e g y -
házfi vagy egyházfiak a' presbyterium belső t e -
vékenységébe ne avatkozzanak 's az egyházi, 
névszerint alapítványi vagyon kezelésére szo-
rítva legyenek,u hanem e' jobbítvány utóbb 48 
szavazattal 13 ellen félrevettetet t 's csak e' vá l -
toztatás : „egyházfi vagy egyházfiak" tartatott 
meg. — Legvitásb volt azonban a1 patrónus 
részvéte a' presbyteriumban. Referens bevezető 
tudósítása szerint a' választmány, jóllehet abban 
egyetértve, hogy a1 patrónus nem lehet született 
tagja a' presbyteriumnak, mi a' presbyteri szer -
kezet elvével ellenkezik 's a' presbyteriumnak, 
mint a' község érdekei képviselőjének, sokszor 
tán ellenzéki állásánál a' patrónus irányában nem 
is tanácsos, tétovázott mégis, a' patrónus mint 
házatya 's községtag nem választható-e; végtére 
mindazáltal választhatósága mellett főleg azért 
nyilatkozott, mivel a' nélkül a' szerkezet magasb 
tiszteletfokaibói, kerületi és tartományi zsinatok-
ból, kizáratnék, minthogy oda csak azok külden-
dők, kik mint korosbak alakilag meg vannak hi-
teltetve. De ez ellen mind a' két ellenoldalról e l -
lenvetések tetettek : néhány szavazó, elvi ellen-
okok daczára, szükségképen! ülést, sőt elnöksé-
get a' presbyteriumban, mennyiben arról maga le 
nem mond a' pap részére, követelt a1 patrónus 
számára, mivel a' patronusok csak így fogadják 
el a1 presbyteri szerkezetet 's a1 presbyterium-
ban így működhetnek hasznosan; némellyek p e -
dig, kivált mint testületi patronusnak városok-
ban, legalább azon jogát akarák biztosítva látni, 
miszerint a' presbyterium gyűléseiben mint hall-
gató és tanácskozó mindig lehessen jelen, hogy 
a" községek nézetei- "s vallási hangulatáról fo ly-
tonos ismerete legyen. Ennek ellenében még több 
tag, névszerint egy választmányi i s , a1 választ-
hatóságot is meg akarák tagadni a" patronustól, 
mivel ez egész viszonyával nem presbyteriumba 
való, mivel ezt, minthogy már papot és egyház-
fit hoz abba be, személyes megjelentével minden 
önállóság- és függetlenségtől megfosztandja egé -
szen, 's mind a' melleit, ha akar, presbyteriumon 
kivül is azon hasznot, mellyet a1 presbyteriumban, 
eszközölheti; zsinatokra választhatóságát ezért 
még el lehet határozni 's e" tekintetben neki tiszte-
letbeli korosb jogait megadni. E1 nézetnek a ' j avas -
lattal! közvetítése végett egy tag végtére azt j a -
vaslá, hogy a' patronusnak presbyteriumha be -
léptekor lemondás az egyházfi kinevezéséről k ö -
telességül tetessék 's így túlnyomó befolyása 
meggátoltassék. Végre még e" hozzáadás is : „ha 
a' választást el akarja fogadni1,1 mint valamennyi 
keresztyénnek a1 presbyteri szerkezet által czé l -



ba vett egyenlőségével össze nem férő elsőség 
ostromoltatott, referens által pedig védetett, mert 
ha más községtagok presbyteri hivataltól ismé-
telt vonakodásukért elvesztik arrai jogukat, ezt 
a' patronustól kivételes állásában, melly vona-
kodását néha igazolhatja, kivánni nem lehet. 'S 
midőn végtére az elnök elöadá a' hosszas tanács-
kozás foglalatát, ismételé az egyházkormány r é -
széről is, hogy a' patronusi jogok minden meg-
szorítása általában lehetetlen 's e' tekintetbeni 
indítványok azok megváltoztatása iránt a' zsinat 
álláspontjából nem tanácsosak, mivel az csak az 
uralkodó által meghatározandó törvényuton *s ek -
kor is a ' tartományi rendek beleegyezésével t ö r -
ténhetik meg. Ennélfogva inkább azt tanácsolá a" 
zsinatnak, hogy ez ügyben határzott végzést ne 
hozzon, hanem inkább oda nyilatkozzék: „misze-
rint a' patronusok jogát teljesen elismerve, de azt is 
szorgosan óhajtva, hogy az ne gátolja az új s ze r -
kezet behozatalát, kebelében javaslatokat, mi-
ként kelljen azt végrehajtani , hallott, mellyek 
nagyobb vagy kisebb viszhangra találtak, de a' 
helyett,hogy ez iránt határozott volna, az egyház-
kormányra bizza, hogy e' felöl az új szerkezet 
behozatalakor határozzon." Ezen javaslat alkal-
masságát elismerék ugyan, ugy vélék mindazáltal, 
hogy a' patrónus személyes viszonyáról a' p r e -
sbyteriumhoz legalább határzott véleménynyilat-
kozat fogárdtalan *s ennélfogva a' jobbítványok 
fölötti szavazás megengedhető, sőt kívánatos. 
Ebbe az elnök is szívesen beleegyezett, így a' 
patrónus szükségképeni ülése a' presbyteriumban 
egészen, abban kedveszerinti megjelenése 2 sza-
vazat, nem választhatósága 18 sz., az utóbbi pont 
kihagyása 23 sz. ellen félrevettetett, ellenben az 
egyházfi kinevezéséröli lemondást illető hozzá-
adás 36 szavazattal 25 ellen elfogadtaték. Utol-
jára két tag indítványára jegyzőkönyvileg majd 
egyhangúan lön elhatározva : 1) azon kérelem, 
a' magas egyházkormány legyen kegyes arra fi-
gyelni, hogy a1 községeket papi hivatalok betöl-
tésekor 's vocatio kiadásakor illető jogoknak ed-
diginél nagyobb biztosítás adassék — 's 2 ) azon 
óhajtás és remény, hogy a ' patronusok jogaik-
ról, mennyiben ezek a' presbyteri szerkezettel 
ellenkeznének 's mennyiben az a' ker. élet ujdon 
fölélesztésére szükséges volna, örömest lemon-
danak. Ezután az egész tétel, de az elnök által 
javaslóit nyilatkozat értelmének világos, közös 
megemlítésével, elfogadtatott. 

IV. További kiizségképviselet képezése, 
19 -d ik tétel: Határozatokat a1 község földbir-

toka állományának megváltoztatása, a' község-
tagokra kivetendő adó 's hasonlók iránt, miket 
eddig a' törvények egyházelöljáróknak egyedül 
meg nem engedlek (általános honi törvény II. r. 
XI. cz. 2 1 9 . - 2 2 ? . , 6 4 5 . , 647., 7 0 7 . - 7 5 6 . § § . ) , 
a* presbyterium maga ezentúl sem hozhat. Illy 
határozatok iránt kis községekben valamennyi 

házatya, nagyobbakban ( 5 0 0 lelken fölül) rendi 
községképviselet, melly a' község nevében kö-
telezöleg nyilatkozik, megkérdezendök. Illy ha -
tározatok azonban előbb mindig a' tartományi 
hatóság által megerősítendők. Illyen képviselők 
számát 's hivataluk idejét a' presbyterium v é g -
zése tartományi hatóság helybehagyása mellett, 
a ' kerületi zsinat igazgatóságának kikért v é l e -
ménye után, határozza meg. — Végzés : A ' z á r -
jel kimarad. 

E ' tétel mindazoknak, kik a' nehézséget 's az 
illetők idő- és pénzköltségeit, miket gyakran 
csekély dolgok fölötti egyenkénti szavazás okoz 
a1 községeknek, ismerik, igen czélszerünek l á t -
szott 's lehetőleg széles használását szorgosan 
ohajták. Ennélfogva egy jobbítvány, hogy azon 
községekre nézve, hol illyen képviselet elkezde-
tik, ezerre emeltessék a1 szám, mert ez megfelel 
a' presbyterválasztásra nézve nem rég elfogadott 
mértéknek, viszhangra nem talált, sőt inkább e l -
határoztaték, hogy minden számmeghatározás k i -
hagyassék , nehogy a' községek és hatóságok 
szabadsága korlátoltassék. Azon jó szándékú j a -
vaslat, hogy irkálás kikerüléséül illyen község-
határozatok, ha tallérnegyednyit egy fejre nem 
tesznek, ne terjesztessenek előbb a' hatóságok 
helybenhagyása alá, szinte nem pártoltatott, min-
den elhamarkodott határozat ellen biztosítani 
akarván a' községeket. Ezután a' tétel egyhan-
gúan elfogadtatott. (Folytatása következik.) 

örszággyiil si petitiont tárgyában 
néhány szót fölvilágosításul mondanom kell nóg-
rádi esperes Osztroluczky Mihály barátomnak 
és conferentialis társainak, mert a' mint nyilat-
kozatából kiveszem, nógrádi barátim más szem-
pontból nézik a ' tárgyat, mint én. Midőn én a' 
szóban levő petitioi indítványba hoztam, indít-
ványomat minden m is kérdésektől, mellyek e g y -
házunk pubiico-politico érdekeivel közelebbi, 
vagy távolabbi érintkezésben állanak, abstra-
háltam, elkülönöztern és figyelmemet kizárólag 
csak az 1836. VI. I. cz. értelmében támasztha-
landó telekkövelel jsürikre fordítottam; petitioné-
ban csak azt akarom kimandatni, hogy miután a* 
fenidézelt törvény megrendeli nekünk az acces-

1 soriamat — a' legelöt — : a' principálét is : azaz, 
egy és respective lelsessio anyaföldet *) is ez 
országgyűlés adassa meg. Én ezt és a' papság 
nevében csak ezt és többet nem akarok kérni. 
Ha petitionkat szélesebb talapzatra akartam volna 
fektetni és benne olly húrokat is megpendíteni, 
mellyeknek rezgése egyházunk pubiico-politico 

*) Sok helyűit a' föl lesurasag , ha helyben több tanító 
is van, csak annyi legelői illetőséget a d , mintha csak egy 
tanító volna; nekünk pe.lig azt kell sürgelni, a' mennyi t a -
nító, professor, pap van az nrbarialis helységben vagy vá -
rosban, annyi fél és egész scssio földet legelőn kivül adjon. 

Jeszenszky. 



állását hangoztatná vissza : akkor nemcsak azon 
pontokat, mellyeket ön , tisztelt barátom! felho-
zott — ámbár azok közöl néhányat, mint az o r -
szággyűlés eleibe nem tartozót kihagynék — 
szőttem volna belé, hanem még többet i s , p. o. 
a' térítvényeket, a' tökéletes vallásszabadságot 
vagy legalább a' viszonyosságot; a' magyar 
egyetemnél protestáns tanszékek felállítását fel-
sőbb dicasteriumoknál protestánsoknak sűrűbb 
alkalmazását, a1 nvolcz kerületnek országgyűlé-
sem képviseletét, egyházrendszerünknek, mely-! 
lyet ha az Isten lelke velünk leend, jövő augustus-
ban alkotandunk, törvény általi szentesítését; 
'stb. 's tb.: ámdeillyesmiket. hiveink hozzájárulása 
nélkül a' General-Convent elmellözésével az o r -
szággyűlés eleibe felterjeszteni nekünk papok-
nak nem szabad, ennyi jogot és hatalmat az e g y -
ház nekünk nem adott. Egészen másként áll a' 
telekkövetelés, erre feljogosít minket a' fenemlí-
tett törvény, mert itt hivatalunk anyagi „ e n y é -
mérÖl" van szó, mellyet hogy gyarapítsuk, az 
egyház némileg hivatalos kötelességünkké is 
tette, és ha önök indítványoztam telekkövetelés-
töl el nem távoznak vala: akkor azon püspök úr, 
kihez folyamodtak, pártfogolását meg nem tagadta 
volna petitiojoktól, de midőn más tárgyakat is 
szőttek belé, a' püspök úr eljárása ellen nehez-
telésük nem lehet. Igenis : kár, hogy illvesmik-
röl szót nem tettünk gyűléseinken , mert az én 
elvem is az : hogy mi az egyház körébe vág : 
arról intézkedjék az egész egyház in concreto, 
azonban augusztusban senki sem tudta . mi-
csoda irányt veend a1 mostani országgyűlés; az -
tán —- köztünk legyen mondva — gyűléseinken 
mindnyájunk nyelvéről csakaz hangzott le legin-
kább: ..menjünk tovább, sok a1 tárgy 's kevés az 
idöu minden ember haza sietett, mert a' tanyán 
nyomtattak, et istud est, quod nos conservat — 
két napon olly fényes és nagy testület, mint e g y -
házunk, ügyeiben minden oldalról intézkedni nem 
lehet, azért is gyűléseink a' sietségnek színét 
viselik. — Indítványoztam petitiot augusztusig 
halasztanunk nem lehet, mert akkor késő men-
nünk velePosonyba, minthogy egy az örökvált-
sággal igen szoros kapcsolatban áll: aztán pedig 
az egyház jogainak sérülése nélkül mi magunk 
is megtehetjük. Én bátor vagyok a' főtisztelendő 
püspök urakat a' legmélyebb tisztelettel felkérni j 
itten az iránt, méltóztassanak mentül elébb e ' p e -
titiot Posonyba az országgyűlés eleibe felter-
jeszteni, ott van főfelügyelőnk, ott a' föcurato-
rok, ott vannak protestáns követek és a' főren-
dek. kik ezen igazságos és méltányos petition-
kat okvetlenül pártolni fogják, vagy pedig az e l -
lenkezőről méltóztassanak nyilatkozni itten, mert 
ezen esetben, ha magam leszek is, személynök 
ő nmtságának petitiomat benyújtom. 

J e s z e n s z k y L á s z l ó , 
h.-m.-vásárhelyi évang. pap. i 

Mi hír a1 kis világban ? 
Az unalom íróvá tesz engemet. Pestnek egyik 

kávéházában a1 pesti német lap 590-dik száma 
akadván kezembe, egypár dolgot találtam benne, 
mellynek visszhangja még most is rezeg lelkem 
húrjain. Christianus Sincerissimus, ki ezen aláírás 
után ítélve Rhenius grammatikáját már egy rész-
ben elfeledte, folyamodást nyújt be a' hazának 
országgyülésileg egybegyűlt atyáihoz, mellyben 
ezen kérelmet terjeszti elő : 

! „Vajha a' királyi városok rendezését tárgyazó 
törvényjavaslatba egy külön paragraph vétetnék 
fel és 0 Felségének megerősítés végett ter jesz-
tetnék elébe, mellyben ezen határozatok foglal-
tatnának : hogy és miként kelljen a1 vegyes hit-
vallású lakosokból álló minden sz. kir. városnak, 
a' lakosok száma, és az általok fizetett contribu-
tiói mennyiség aránya szerint, a' honban tö rvé-
nyesen létező keresztyén hitvallásoknak — a" 
mennyiben valamellyikök a' r. kath. egyház mel-
lett coéxistál a' városban •— egyházi és iskolai 
szükségeihez pénzosztalék által járulnia." 

Minthogy ezen tárgy bővebben fog e1 lapok 
utján — mint hallottam — tárgyaltatni, legyen 
elég róla ez úttal ennyit mondani. 

Ugyanazon lapban azt olvassuk Tiszolczrói, 
hogy f. é. jan. 25-kén ülte meg főtiszt. Joz-efj'y 
Pál püspök úr, püspöki hivatalának 25—dik évét, 
mint ki 1823—diki jan. 25-kén, tehát épen neve 
napján választatott püspökké a' kézsmárki gyű -
lésen. F. é. jan. 25-kén tehát, mig a1 tiszai e g y -
házkerület semmit, de semmit sem tön e' napnak 
és hősének megdicsöítésére, három egyházkerü-
let papjai, számra tizenegyen, minden összebe-
zzélés nélkül, saját keblök ösztönző sugallatától 
indítatva megjelentek Tiszolczon 's ott, mi nekem 
legjobban tetszik, örömeikkel Isten elébe siettek 
's a* templomban mutatták be a'mennyei atyának 
hálájok érzelmeit, azon ritka kegyelmeért, mely-
lyel az ősz főpapra annyi évek során át ki ter-
jesztett. Nekem nincs szerencsém ismerni azon 
lelkész urakat , kik az ősz bajnokot üdvezelni 
mentek, de hálámat szivesen fejezem ki irányuk-
ban, hogy némileg elháríták jelenlétökkel a* fi-
gyelmetlenség vádját kerületök — söt az egész 
magyarhoni évangy. egyház testületéről. Mert a' 
mennyiben tudtomra esett, püspök úr közel ötven 

! éves papsága alatt jézusi szelídséggel 's apostoli 
buzgósággal működött mindenkoron, ?s alig lesz 
ember, ki be nem vallaná felöle, hogy még azon 
tetteinél is, mellyekhez a' szempontok különfé-
lesége miatt , különféle magyarázat férhetett, 
szándéka tiszta volt és akarata feddhetetlen. De 
tegyünk fel felöle, az ember felöl, gyarlóságot 
bár, ki lesz vakmerő, saját kebelébe nyúlva, az 
ítéletet, melly Istené, *s mellytöl az ősznek leg-
kevesebb oka lesz tán remegnie közöttünk, ki-
mondani felette. Bizony bizony egy illy napom 
egy illy dulce caput irányában, a' hálás és ke -



resztvén kebel, mindent feledve, csak azon e l -
vitáz ha tl a n érdemeket idézi elő a1 múltból a' j e -
lenbe. meliyeket a' sírhoz közel álló főpásztor 
gyűjtött magának a' tövisteljes pályán. 'S én egy 
pillanatig sem kételkedem, hogy ezen érdemek-
ből egy gazdag koszorú bőven kikerül, mellyet 
örvendezve üdvözöl egyházunk minden lelkesebb 
tagja, a' munka- és verejtékteljes hatáskörtől 
búcsúzó 's az enyészet törvénye alá hajladozó 
főpásztor tisztes fején. Kedvezzen a1 kegyelem 
Atyja életednek 's fogadd üdvözlet gyanánt az 
ország szivéből: Te nemes harczot harczolál, 
végzendő vagy pályádat, megtartád hitedet, vé-
gezetre vedd el az igazság koronáját, mellyet 
adand neked az igaz bíró, az Úr. ama napon ! 
(1 Tim. 4, 7. 8.) ' 

Tegnap kisértük sírjába GömörvJ. nyugalma-
zott ezredest, kit velem együtt megkímélt a1 ha-
lál, midőn a' síkon szemközt álltunk vele. 0 tes t -
vére volt azon Gomöry Károlynak, kinek a1 pesti 
egyház annyival tartozik. Nem azért teszek em-
lítést felölök, kik most egy sírban egymás mel-
lett feküsznek, hogy érdemeik tolmácsává len-
nék ; hanem egészen sajátszerű okból. Az ezre-
des felett nem tartatott halotti beszéd, ö azt kí-
vánta, hogy egy egyszerű ének és buzgó imád-
ság legyen minden, mi hangozni fogjon hamvai 
felett. 'S ez megtartatott, 's reám kimondhatatlan 
jó benyomást tett. Tudom, mi nehéz megfeneklett 
szokásokat eltörölni, pedig én ezt szeretném 
tenni a' halotti beszédekkel? Hogyan, azt a' tiszt, 
urak jobban tudnák, mint én. Mert inig nem taga-
dom, hogy vannak esetek, hol az illy beszédek 
írcseppeket hullatnak minden szóval a' sebes szi-
vekre, hol a' szónokot keble érzelmei kénysze-
rítik szólni 's illy beszéddel megrázza, vigasz-
talja, oktatja 'stb. a' híveket: sokkal több az olly 
eset, hol a' taksához szabott beszédek felett Les -
sing epigrammja jut eszünkbe, mellyet szeren-
csénk van ide írni : 

Auf einén gewissen Leichenredner. 
0 ttedner! dein Gesicht zieht jammer'.ichc Faltén, 
lndem dein Maul erbármlich spricht. 
Eh du mir sollst die Leichenrede haltén. 
Wahrhaftig, lieber sterb1 ich nicht! 

Nem lehetne-e itt valami középutat feltalálni? 
De hogy a' tegnapi temetéshez visszatérjünk, 

egy körülményen az én lelkem nagyon megbot-
ránkozott. Unalomból bevetődöm néha minden-
hova 's így néha a' német színházba is. Rég sze-
membe vagy inkább fülembe tűnt ott egy magas 
sovány termetű karénekes, kinek igen kellemes 
hangjában gyönyörködtem. Később, ha nem csa-
latkozom, ugyanazon személyességet a" magyar 
színpadon is észrevevék füleim. 'S íme tegnap 
ugyanazon, individualitást látták szemeim, és 
hangját hallották füleim a' halotti énekkarban 
Gömöry ezredes hamvai felett *s a' többi ének-
lők is színpadi emlékezéseket újítottak meg ben-

nem. A1 dolgot nem tudom megmagyarázni ma-
gamnak 's még nem értem rá u tánajárni ; de ne -
kem jobban tetszik azon gyermekkar, mellyet a' 
kántor vezet 's az apáiktól 's oktatójoktól tanult 
egyszerűen szép egyházi énekeinket hangoztat-
ják. De mondom, majd végére járok 's aztán e l -
mondom véleményemet 's inkább egy kis funda-
tiót teszek egyházi karénekesek számára, hogy-
sem tűrjem vagy legalább rendes dolognak ta r t -
sam, hogy ugyanazon gégével találkozzam, melly 
a' : Mein Jesus ist rnein Leben-t épen olly forin-
tos áhitatossággal hangoztatja fülembe, mint a' 
színpadon a' : 

Bebet! Wenn in der Stürme Drohn, ruft des 
Echo banger Ton, Diavolo ! Diavolo! Diavolo! 

Pesten 1848. febr. 3-kán. 
He n y e y G y u l a , 

nyug. kapitány. 

1 . R O D A L 0 M. 
Megjelent rs Heckenast könyvkereskedésében 

kapható : Praktische Anleitung zur schnellen nnd 
leichten Erlernung der ungarischen Sprache. 
Samarjay Károlytól. Második bővített és javított 
kiadás. Ara kemény borítékban 20 kr. p., boríték 
nélkül 16 kr. E ' gyakorlati nyelvtant az is igen 
ajánlja, hogy az első kétezer példányból álló ki-
adás, két hónap alatt egészen elkelt. — Ugyan-
azon szerzőtől megjelent: Magyar nyelvtan kez-
dők számára. Ara csinos borítékban csak 8 kr. 
p. E ' kis nyelvtant is számos tanodákban fogad-
ták el tankönyvül. Kapható Heckenastnál. 

KÜLFÖLDI IRODALOM. 
Die religiöse Bildung der Jvgend und der sitt-
liche Zusfand der Schulen im sechszehnten Jahr-
hundert. Ein Beitrag zur Geschichte der Pae-
dagogik. Von Kart Julius Löschke, vormals Leh-
rer am königl. ev. Schullehrer-Seminar in Bres-
lav, Boroszló. 1846. n. 8. r. VI. és 244. 1. Ára 

1 tall. 
E ' könyv többet ad, mint a' mennyit czime 

igér: kiválólag vette ugyan a' vallásos miveltsé-
get 's vallásban! oktatási szemügyre 's abban leg-
terjedelmesebb is, de annyi sokat közöl egyszer -
smind az iskolák állapotáról, hogy az némileg a' 
XVI. századi pÉidagogika kis történetének mon-
dathatik. A" könyv nagyobb része okleveles köz-
lemények- 's a' kútfőknek szórul szóra kivona-
tából áll: ez állal az egész, miként maga sz. is 
megjegyzi a1 bevezetésben, kevésbbé tetsző 's 
kikerekített 's az előadás itt-ott szárazzá lön, ha -
nem e' hiány azzal van tudósító hite szerint t ö -
kéletesen kipótolva, hogy ar sz. eljárásánál fogva 
magát a' XVI. századot halljuk beszélni 's így 
pádagogikai nézetei- 's iskolaintézvényeiröl v i -
lágos képet nyerünk. Csak abban tehetett volna 
sz. tán kissé többet, ha gyakoribb 's alaposb ered-
ménveket vont 's összehasonlításokat a' későbbi 



századokkal 's korunkkal tett és ez által az egész-
nek átnézetét megkönnyítette volna. Egyébiránt 
legközelebbi okot a" sz.-nek jelen munkája k é -
szítésére azon nem egészen alapos panasz adott, 
hogy jó vallásos oktatást ugy legfelsőbb mint leg-
alsóbb iskolákban gyéren találunk ; ugy vélte t e -
hát, hogy azon korhoz kell fordulnia, melly, mi-
ként tudva van, legélénkebb életet fejtett ki 's 
mellyben mostani iskolaintézvényeink is gyöke-
rednek, a' XVI. századhoz, de sem az ev., sem 
a' r. kath. egyházban fel nem találta azt, a1 mit 
kivánt. 'S valóban ha a' mult időknek vallásos 
oktatás tekintetében magasztalóit képes valami 
megszégyeníteni 's megezáfolni, ugy az a' sz. 
közleményei. Ezeknek tehát korunk felvilágosí-
tására nézve a1 hajdani állapotokat illetőleg nagy 
becset tulajdonítunk. (A. Schztg). 

Clemens der Vierzehnte. Ein Lebens- und 
Charakterbild. Jelige : Als du starbst, der du so 
glorreich für der Menschheit Wohl gestritten, 
trauerten die Mensehen, Clemens, jubelten die 
Jesuiten. Lipcse, 1847. n. 8. r. VII. és 104. I. 
Ára 12 gr. 

E ' munkát, melly IX. Pius mostani pápának 
van ajánlva, az ajánló lap megjegyzése szerint, 
prot. irta. E ' világos megjegyzés nélkül aligha 
sejtenénk protestánst a' szerzőben, mert a 'mun-
kában semmi j e l , melly vallásra mutatna ; a' 
szerzőben egyiránt lehetne a' r. kath. egyház 
szabadelvű tagját vagy ném.-katholikust, főleg 
pedig egyenesen amazt gondolnunk, mert hősé-
nek föllelkesült tisztelőjéül mutatkozik. Szerző-
vel az álláspont fölött, mellyet elfoglalt, felesel-
nünk nem lehet, nem is akarunk; ö azt vélte, 
hogy az által egészen tárgyilagos lesz. Ezen 
tárgyilagossággal azonban, miként legújabban is 
egyre jobban 's hafárzottabban van elismerve, 
furcsán állunk 's álláspontját maga a' szerző 
odább tolá helyéből 's meg nem őrizé a' tárgyi-
lagosságot, mert csak magasztalóul jelenik meg. 
Mi pedig általában ugy hiszszük, hogy kitűzött 
feladatát sz. meg nem birta. A ' munkához füg-
gesztett utóiratból kitűnik, hogy ö „gyakorló 
jogtudós, ki egész éltében pápai bullák- és b re -
vékkel nem sokat foglalkodott;" innen már ma-
gában következik, hogy sz. mezőre mert kilépni, 
mellyen nem nagyon járatos. Bizonyosan leg-
alább XIV. Kelemen b reve- 's bulláival egészen 
meg kellett volna ismerkednie, ha emberének 
jellemképét is akarta adni. De ennek a' munká-
ban semmi nyoma. Ha az történt volna, ama ne -
vezetes és némi tekintetben fölötte jeles pápát 
éles lelkészeti szemmel fogta volna fel — azon 
szellemi tehetségek, ezeknek kifejlődése, azon 
viszonyok 's körülmények szerint, mellyek közt 
hőse képződött 's ugy házi mint nyilvános élet-
ben ugy is mint világi diplomata, ugy is mint 
egyházi fejdelem mozgott , ugy bizonyára egé -
szen más eredményekhez jutandott, mint minö-

ket neki e ' franczia munka: La vie du Pape Clé-
ment XIV. (Ganganelli). Par. 1775 — mellyböl, 
miként maga megjegyzi az előszóban, munkáját 
meríté — nyújtott. Ama franczia munka szerzője 
Caraccioli bibornok vol t , ki álláspontjából nem-
csak a' pápa személyiségét fogta f e l , hanem a' 
római egyház viszonyait is a' világi koronához. 
'S épen az utóbbi tekintetben annyi sok fordul 
a1 franczia szerzőnél elö, mi szerzőnknek, ha 
szükséges dologismerete volt 's azt értette vol-
na, ujmutatásul kellende szolgálnia, hogy a' so-
rok közt is olvasson. Az ö munkája 's Caracciolié 
közti viszonyt pedig maga ollyannak állítja, hogy 
az övét amannak „szabad fordításául" kell tekin-
tenünk 's „minden ténylegesben eredetiéhez s zo -
rosan ragaszkodott és stylaris tekintetben azon 
feladata volt, miszerint gallicismusoktól egészen 
's idegen szóktól lehetőleg megtisztított, valódi 
német munkát adjon." Ezen magában véve nem 
nehéz feladatot szerzőnk egészen jól megfejté. 
Szabad átdolgozása, miként tovább mondja, csak 
abból á l l , „hogy az anyagot , hol az czélszerü-
nek látszék, másként rendezé, az egymáshoz t a r -
tozót jobban összeállítá, némelly ismétlést kiha-
gyott, néhány történeti hézagot kipótolt, ellen-
ben ollyan észrevételeket és szemlélődéseket 
politikai 's egyházi állapotokról, mellyek Gan-
ganelli élettörténetét vagy jellemzését nem egé -
szítik, kihagyott." Sz. e' feladatot is jól megoldá, 
de az utóbb említett pontnál azon nagy hibát kö -
veté el, hogy hősét nem valódi tárgyilagosságá-
ban fogta fe l , különben lehetetlen volt volna 
Ganganelli életét és hatását ugy felfognia, hogy 
hozzá legkisebb hiba sem férne. Azt szerzőnek 
tudnia kellett volna, hogy a1 nagy férfiú is min-
dig ember, jelesül hogy a1 római szék tulajdo-
nosa, habár sok külső dologban nagy férfiú volt 
is és jelesen érté a1 világi kormányzás mester-
ségét, mindig — pápa marad. E ' megjegyzés 
tökéletesen valósul a' pápaság történelmében, 
valósul XIV. Kelemenen, valósul most is IX. 
Piuson. 

Igaz, XIV. Kelemen nagy fejdelme volt a' r ó -
mai egyháznak; ö nagy mérséklettel nagy bátor-
ságot, nagy eszélyt, önállóságot 's tevékenységet 
köte össze; ö érté, mint nehezen valaki elődei k ö -
zöl, a ' nagy mesterséget, engedni ott, hol haszta-
lan volt az ellenszegülés; ö nagyon méltóságteljes 
módon viselé magát 's prot. részről is — meny-
nyiben nagyon jól megismeré kora szellemét — 
igényt szerze magának tiszteletre, midőn a' h í -
res In coena domini bullát megtiltá zöld csütör-
tökön felolvasni — de a' pápát 's pápai maximá-
kat mégsem tette félre. Elve a' status- és e g y -
házi élet politikájában nemcsak az volt, mellyet 
sz. többször említ, hogy a' fejdelmeket jó ba rá -
tokká kell tenni 's velők ellenségeskedésbe be 
nem bonyolodni, hanem az i s : „egyháziakban a' 
pápának Isten helyett kell cselekednie." Ezen 



elvnél fogva Kelemennek is más fényben kell föl-
tűnnie, mint ha egyoldalúan csak az első elv sze -
rint Ítélünk felöle. 'S itt a' sz. ollyan megjegy-
zések- és szemlélődéseket a' politikai és e g y -
házi állapotokról hagyott ki, mellyek Ganganelli 
élettörténelme- 's jellemzéséhez lényegesen 
tartoznak. E ' részben csak pár pontra utalunk. 
Bármi sokat beszélt is Kelemen a1 fejdelmek iránti 
engedelmességről, mellyet a' papok valának a* 
népbe csepegtetendök. mégis soha nem nyilatko-
zott a' még mindig vitás kérdésről, a' papok is 
személyeikre nézve alája vannak-e vetve a1 vi-
lági fejdelmeknek's engedelmeskedni kötelesek-e? 
Bajorországban és Ausztriában megengedé meg-
történni , hogy egyházügyekben rendeletek is 
kibocsáttattak az uralkodói hatalom által 's még-
is megtámadá a' német statusjogot, a' német 
birodalom alkotmányát és egyházát, ha reményl-
heté, hogy kis vagy épen semmi ellenszegülésre 
nem találand. Ennek szembetűnő bizonyítványa 
a' tudós cziszterczita Mayer Ulrich, elleni el já-
rás a' kaisersheimi kolostorban, ki akkoron a ' v i -
lági korona, különösen a' német császár kivált-
ságait nagyon nyomatékosan védelmezé a' p á -
paság igényei ellen, söt ezt alája rendelé minden 
világi fejdelemnek. Kelemen itt nem várt ellen-
szegülésre talált ' s eszélvesen engedett, mert mit— 
sem nyerhete. Törekvését, kibékíteni a' római 
széket a' világi fejdelmekkel, nemesnek kellene 
mondanunk , ha annak rendkívül finom politika 
nem szolgált volna alapúi, melly által sokat nyerni 
reménylett, mert azt megmondá magának Kele-
menazt átlátta élesen látó szelleme nagyon jól, 
hogy más politika azon, mindent erőszakosan fel-
forgató felvilágosodási korszakban a' hierarchia 
teljes felbomlását meg nem gátolhatja, innen kell 
a' jezuitarend eltörlesztését is felfognunk — cse-
lekvényt, melly mindig becsületére szolgáland, 
de a' melly fejdelmek iránti politikájából lénye-
gesen folyt 's abban gyökeredett, hogy e' r en -
det — minden érdemei mellett, mellyeket az a1 

pápai szék körül szerze magának — ö is f é reg -
nek tartá, melly Péter székén rágódik, melly ma-
gát a' pápaságot is fegyveszszeje alatt tartja, a' 
status és egyház fölött teljes uralmat ragadott 
magához 's ezzel a1 pápa fölébe is állítá magát. 
Innen magyarázhatni idegenkedését a1 jezuiták-
tól — ö eltörleszté őket, mert a' pápaságot, mi-
ként azt korszerűnek tartá, belső alapjában meg-
szilárdítani 's ez által fenállását és méltóságát 
akará status és egyházi tekintetben a' róm.-vi-
lági fejdelmek 's protestánsok irányában biztosí-
tani. 0 , miként ingadozása e' perben mutatja, 
elejénte hajlandóbb volt e' rendet inkább refor-
málni, mint eltörleszteni. nagyon jól tudván, mit 
jelentsen e' lépés és Péter széke mennyit kö -
szönhet a' jezuitáknak. — Kelemen azt nem tevé 
's a' rendel politikai-egyházi okokból eltörleszté, 
valóban nem a1 róla előterjesztett súlyos vádak 

tekintetbe vételéből, mint azon szilárd meggyő-
ződésből, hogy az által lényegesen megközelíti 
a' maga elibe kitűzött czélt. (Th. L.—tt.). 

S Z E N T - L A N T . 

Tamás. 
„A ' síri éj után 
Lesz-e feltámadás?" 
Kérdi — 's az égre néi 
A' kétkedő Tamás. 

„Szeretett mesterem 
Megáll-e majd szavad, 
Megláthatom-e még 
Egyszer szent a rczodat?" 

„El vagy temetve mély, 
Sírodnak fenekén! — 
Nehéz kö ajtaján. . . 
Többé nem látlak é n ! " — 

„Mert sírok éjeién 
Túl nincs feltámadás! 
Mondád ugyan magad : 
De nincs, csak rothadás." 

Mig így sopánkodik 
'S zaklatja kétkedés, 
Valósult Jésuson 
A1 síri ébredés. — 

Hirdetik szemtanúk, 
A' sok hivő kebel: 
„Urunk feltámadott," 
De ó nem hiszi el. 

Nem hisz Tamás a' mig 
Előtte meg nem áll. . . 
Pirul ""s térdére hull 
Dorgáló hanginál. — 

Szégyen az oktalan 
Beszéd és ketkedés; 
Nem üdv, nem kéj, hanem 
Örök kínszenvedés. 

E l e f á n t M. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Etymologiai kérdés. A ' Jézus híveinek egyik 
sakramentoma , a' baptismus, magyar nyelven a' 
keresztelés és keresztség szókban sok értelmű és 
olly ingatag jelentésű nevet viselvén, melly nem 
is a' dolgot fejezi ki : Vájjon nem volna-e óha j -
tandó, hogy helyébe egy czélszerübb új divatú 
szó gyártassék, mellyet minden felekezetű m a -
gyarajku keresztyének elfogadhatnának és g y a -
korlati életbe léptethetnének ? — Kérdést tevő 
pl. e" czélra ime szókat ajánlaná : szentöntés, 
szentöntésezni. 

Sírvers. Az europaszerte ismeretes szemorvos, 
a' mull évben elhunyt FabiniTófor, orvostudor-
ra, kinek a' pesti ev. egyház is átalában, a' ma-

') Pace mea! Tessék hozzá szólani. Minthogy kifogást 
tenni könnyebb, mint megfelelő szót ajánlani, én azzal Mó-
lok hozzá, hogy az új ige igen nehézkes hajtogatású leend. 

Sz. 



gyar különösen, sok hálával tartozik, egyik t i sz- ' 
telöje, kinek a' hellen remekírók magyarosítása 
körül elgyengült szemeit a' boldogult gyógyí -
totta, a1 következő sírverset küldé be hozzánk : 

Dr. és kir. tanácsos Fabini Tófor sírjára : 
IijTQog Ttor (xvfjQj xoXXwv dvTcc^iog oXXcnv 

í'attjg O^vyyctQiySjg őevrsQog r/eXiog. 2) 
magyarul : 

Itt nyugszik Fabini a' szemészek apja, 
Egy nyavalyás fajnak második szép napja. 

Második jelentés a' Vajda-emlék ügyében. — 
Begyült a'pozsoni főiskola ivén 20 ft. 10 kr . ; a' 
kézsmárkién 10 ft. 55 3 / s k r . ; a' debreczenién 
4 ft. 44 k r . ; a' lőcseién 12 ft. pengőben. Ezen 
begyült összegből az alulírott csak a' három első 
iskoláktól vette fel a' gyűjtöttél, összesen tehát 
35 ftot 's 4 9 y 5 krt pengőben. 

Ezen kivül jelentetik, hogy a' »együll pénz-
összeg — mig az emlék maga nem fog elkészülni 
— kamatra fog kiadatni. Szarvason, elöhó 15-d i -
kén 1848 3 ) . G r e g u s s Á k o s , 

mint a' Vajda-emléki pénzek jegyzője 
's tárnoka. 

K ü l f ö l d . 
Kivándorlás. A ' németeknek ujdon készülő ki-

vándorlása Brémából Kanadába Angliára nézve 
ugy egyházi , mint politikai tekintetben nagyon 
fontos. Semmi kétség t. i., hogy a' túlzó r. kath. 
párt Kanadát, franczia lakosaiért ezen egyetlen 
túlnyomó r. kath. országot Éjszakamerikábán, 
emennek katholizálására nézve tevékenysége 
közép- és támaszpontjává teszi. A1 jézuitamissiók 
Alsókanadából mennek Oregon felé 's a' jézuitai 
háló innen vettetik ki a' szövetség egyes állo-
dalmaira. Anglia, az alsókanadai népességnek 
irántai ellenséges indulata miatt méltán aggódva, 
mindent megtön, hogy eleget tegyen az ottani r. 
katholikusoknak. Egyházuknak meghagyta régi 
gazdag jövedelmeit. Ezzel más vallásúak meg-
elégednének. De a1 rómáskodók sehol, főleg prot. 
kormányok irányában, nincsenek megelégedve, 
mig valami kívánni valójok marad. Kanadában is 
ez az eset. A1 jézuitáknak mult században pápa 
általi eltörlesztésekor jószágaikat a' status fog-
lalá el 's azok most is, mint mindenütt, a' korona 
tulajdonai. Mégis a' jézuiták és védőik azt merik 
most Anglia irányában, mint r. kath. kormányok, 

! ) A' hexameter kevés változtatással az iliasból, a' p e n -
tameter az Anthologia graecaból van véve, hol az (fvyyct-
Qiy.r;g, 'DJ.VQiöog helyett áll. 

3) A' többi lapszerkesztőségek tisztelettel felsiólíttatnak 
ezen sorok közlésére. G. 

minők Ausztria, Francziaország 'stb. irányában 
sem mernek : Nagybritanniától visszaadatását 
kívánják a' hajdani jézuitai jószágoknak. Ezek 
közel 1000 • mf. tért foglalnak el. Ott tán új 
jézuitastatust, mint hajdan Paraguayban, akar -
nak alapítani ? A ' mi ebben kétségtelen, az, hogy 
így az angol uralom Kanadában , az unió által 
különben is fenyegettetve, végéhez fogne sietni. 
E ' miatt John Bull nagyon felbőszülne ugyan 's 
oczeánontúli testvéreikért az angol jézuiták fog-
nának lakolni; de Kanada Angliára nézve meg-
menthetlenül el volna veszve. Ez okból Anglia 
ott csak a' prot. elem erösbítésével tarthatja fen 
magát. Ez pedig prot. kivándorlás utján legköny-
nyebben kieszközölhető. Nagybritannia érdeké-
ben fekszik tehát, hogy angolok és skótok kiván-
dorlása mellett, irek lehető mellőzésével, prot. 
németeknek is Kanadába kivándorlását lehetőleg 
gyáinolítsa. (B. A. K. Z.) 

L e v e l e z é s e k . 
Kohányí Ferencz úr Prot. Lapi tavalyi számai még mind-

eddig elvitelre várakoznak. — A" „csak egy pár szó még 
Vályi úrhoz" a' közönségre nézve hieroglyphon levén, tár-
ciánkban maradand. — Miskolczi P. verseit adni fogjuk. «— 
Boleman Istv. taaár úr czikkét adni fogjuk. — Nt. Osztro-
lutzky M. esperes urnák az egyet. gy. jegyzökönyveket és 
ker. számadásokat rég elküldtem. Valahol úton lesznek. 

Nagyon sajnálom, de a' Vé g v á 1 a s zo k-at ki nem adha-
tom. A" személyes feleselések stádiumán e' Lap már túl van, 
kivált ha általok a1 mult september lándzsatörései szándékol-
tatnak megujítatni. 

Jeszenszky úr vegyes házassági adatait nem k i - , hanem 
beadom, oda t. i. hol hasonló esetek nagy serege nyug-
szik , várakozván a' feltámadásnak küszöbön álló napjára. 
Nyugodjék meg ezen eljárásomon. A' törvényczikk hiányai-
ról se értekezzék, mert ez már készen van 's nem sokára 
kiadom. Pótló és kiegészitö észrevételeit aztán szívesen 
veendjiik mindnyájan. Egyébiránt az illy esetekben én tanácso-
sabbnak tartom s o k a t t e n n i és k e v e s e t í r n i ; nagyon 
is nagy buzgósággal nem vinni oda a" dolgot, hogy a kos 
örökre megszökjék az akolból, hanem szelídséggel megma-
rasztani *s alkalmat adni neki, hogy gödöllőivel együtt m e g -
térvén, újra oda sompolyódhassék a' sóhoz, mellyet a* szelíd 
lelkű juhász tart elébe. Ezt pedig annál inkább is ajánlanám, 
minél tisztábban áll előttem, hogy minél évangyéliom- és t ö r -
vénysrerüebben járunk el mi 's minél nyomasztóbban és 
dörgödelmesebben járnak el a z o k , annál több síikért a ra -
tandunk mi. Higye el J. úr, hogy az új törvény nem a' mi 
érdemünk, "s ha rám bízatnék a' hálaadressefeltevése e l f o g -
na csudálkozni a* hátirat felett. 'S még egyet! Tiz évi pász-
torkodásom alatt 8 eset fordult elö,hol a' juhok compelle in-
trare elv szerint akartak elűzetni az eddigi akolból, 's ez csak 
kettőnél sikerült s az egyik i 845-ben minden gödöllőivei 
visszatért. — If. Vári Szabó úr i r o d a l m i s z ó z a t á t min-
den esetre a' káté elébe nyomtattassa, mert az ott lesz igazán 
helyén, honnan aztán ismertetésül hozzánk is átszivároghat, 
mig ellenben a' közönség nem foghatandja fel az összefüg-
gést a' Prot. L. czikke és a' káté között. 

Megjelelik & Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Előli,eté>i ár felévre Budapestem házhoz-hordassai 3 ft . 40 k r . 
postán boiiiékban küldve 5 ft . pengő pé.uberi. Klőli/chetni Pesten hatvani-utczai Horváih-há/.ban 4*3 sz-un a at> földszint 
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PROTESTÁNS 

EMHiZ! Él ISKOLAI LAP. 
7. szám. Hetedik évi folyamat. Február 13. 1848. 

Sicut ante morbos necesse est cognitos esse quam remedia eorum ; sic cupiditates prius natae 
sunt, quam leges, quae iis modum facerent. Cato. Liv. 

TARTALOM : Merengések. S z é k á c s J. — Az egyházszer-

kezet a 'porosz fözsinaton. — Vélemény, G. — V e g y e s 

k ö z l e m é n y e k . 

M e r e n g é s e k . 
I. 

Az 1 8 4 8 - k i III. tczikk és a ' gyakorlat. 
Szent Lélek Isten, szentelj meg minket a' te 

igazságodban, mert a' te igéd igazság! Ámen. 
Valahányszor az 1844-dik országgyűlésen a' 

vallás dolgában hozott III. törvényczikket f o r -
gatom, 's eredete, értelme, áldásai 'stb. felett e l -
mélkedem : mindannyiszor a' legkülönfélébb é r -
zelmek támadnak lelkemben, mellyek nem akar -
nak benmaradni szülemlésök rej tekében, hanem 
eröködnek kitörni és szavakba olvadni és k i -
áradni a' nagy közönségbe, azon hiedelemmel, 
hogy ha nem egyetemes részvétre is, de legalább 
engedékeny méltánylatra taláiandanak. 

Mi, kik megszoktuk, hogy legméltányosabb 
kivánataink sürgetése körül is, hosszas és ismé-
telt esengések után, a' lehető legsoványabb ered-
ménynyel kelljen beérnünk; mi, kik megszoktuk, 
hogy még ezen lehető legsoványabb eredmény 
is olly ingatagértelmü alakban nyujtatik, hogy a' 
gyakorlat kiforgathassa azt minden sarkaiból 's 
a' remélt áldás helyett új sérelmek forrásává t e -
gye : nem csuda, ha valamint sok egyebet , ugy 
ezen törvényt is gyanús szemekkel néztük 's a' 
bizalmatlanság keblünkben, taglaló kése alá vevé 
minden § - á t , minden szavát, sőt minden betűjét, 
hogy feltalálhatná a' kákán a' csomót 's azon 
possint-féle hátulsó ajtócskát, mellyen suttom-
ban e' törvény tárházából ki lehessen hordani 
mindent, mi ügyünkre nézve kedvező találtatnék 
benne. Ezen periódusnak azonkívül, hogy hosszú, 
még az a' hibája van, hogy többesben szól. Nem 
azt mondom tehát, hogy mi szoktuk, hanem azt 
mondom, hogy én szoktam, mert én csak magam 
nevében szólok. 

És ezen szokásomat gyakoroltam az új t ö rvé -
nyen az 1844-dik év alkonyán 's miután szé -
gyenkedve kellett magamnak bevallanom, hogy 
a' hátulsó ajtót nem találom 's legyőztem volna 
magamban azon gondolatot, hogy meg kell ben-

ne valahol lennie, csakhogy együgyüségem 's az 
illyesekbeni járatlanságom nem lel i : boldogítóbb 
érzelmek éldeletének nyitám meg szivemet 's lel-
kem teljéből szóltam : 

— Társak! Éljen a' király! 
Mi, kiknél a' h i t - 's a' lélekszabadság, 
Hitvallásunknak elve 's jelleme, 
Mellyért váltságul onták véröket 
A1 nálunk hitben óriásb apák, 
Mi a1 királyhoz, a' ki e' szabadság 
Szent templomába tárt utat nyitott, 
'S a' kényszert, a' b e l hitnek k ü l n y ü g é t 
Leoldozá a1 törvénynek szavával, 
Tekintsünk fel h á l á v a l 's b i z o l o m m a l , 
'S áldást kérvén mennyből felkent fejére, 
Mondjuk szabad hitünk szabad szavával, 
Egy szívvel szájjal : Éljen a" király! 

'S ti, kik hitünkért bátran küzdtetek 
Minv egykor Wormsban a' nagy szerzetes ; 
Ti, kik Rómának vagytok hívei 
'S Luther- 's Calvinért lándsát törtetek, 
Istenre bizván az ítéletet! — 
Ti mindnyájan, ti, kik a' békeszerző 
Király szándékát bölcsen érlelétek 
Szentelt termében a1 törvényhozásnak, 
Egy szívvel szájjal mondjuk : É l je tek! 
És ez nem olly sujtásos puszta szó, 
Mellyet tüdő vall 's nem lélek sugall, 
Ez millióknak hálaszózata, 
És milliók reményének szava. 
Oh mert néktek valóban é l n e t e k k e l l , 
Hogy az igéret várt földébe jussunk, 
Hol a1 hívőket e g y jog boldogítja, 
Hol a" királynak minden gyermeke 
Csak édes gyermek és nem mostoha. 
Fel hát testvérek : Éljen a1 király! 
E' várt hazát már megmutatta nékünk, 
Nem a' bús távol kékellö ködében, 
A1 zöld jelennek biztos reggelében, 
Mellynek mármár Ízleljük harmatát. 

Azóta három teljes év múlott el 's ha most 
újra kellene nyilatkoznom, ismét csak azzal kez -
deném 's végzeném: Éljen a' király 's a' t ö rvény-
hozás ! 

Én nem szoktam az érzelmeket csinálni, h a -
nem azok önkényt csinálódnak bennem. Azok, 
kik az érzelmeket csinálták, így nyilatkoztak : 
No ugyan van is sok ok a' hálára, hiszen e' t ö r -
vény nem is annyira nekünk, mint azoknak üd-
vös ; 's mit használ ezen kis llastrom a' nagy 
sebre, melly csak akkor leend betapasztva, ha a' 
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királyi^ajkakróljlehangzott perfecta reciprocitás 
valósággá lesz; hát még hol van a' többi, mi ezen 
valóság nyomán szükségképen kivívandó le-
szen ? 'stb. 

Bennem pedig önkényt csinálódtak azon é r -
zelmek , mellyeket a' jambusok mutatnak, mert 
elvonva mindentől, a' lélek nekem azt mondja, 
hogy ezen törvény a' földkerekség minden t rón-
jának^ 's minden törvényhozásának dicsőségére 
válnék 's kétszeresen azzá válik az , azon t rón-
nak, mellyen a' római katholika egyház legfőbb 
világi védője ül, 's azon törvényhozásnak, melly-
nek tagjai nagyobb részben Róma hivei; kivált 
ha meggondoljuk, hogy ezek emelék fel leghan-
gosabban a' világtestvérüléssel rokon 's így az 
előítéleteket messze túlszárnyalt lelkes szózatai-
kat ezen szent ügyben , mellyre tetszéssel néz 
alá a' menny. Igen, igen, hozathatott és hozat-
hatandik a' magyar országgyűlésen sok üdvös 
törvény, melly a' józan felvilágosodás pecsétjét 
viseli és viselendi homlokán; de hatvan év óta 
nem hozatott törvény, melly épen az emberiség 
legfőbb, legféltettebb ügyében, a' hi t- 's lelkis-
meret szabadságában alkottatván, maradóabban 
tanúsítaná a' jézusi szellem 's az évangyéliomi 
testvérszeretet diadalát. Igaz, hogy mondatott 's 
tán még mondatni fog, hogy mi itt annyira dicső-
íttetik, az nem egyéb, mint a' hitbeli közönyös-
ség bűne. Ha valami csinált érzelem, ugy épen 
ez lesz az per eminentiam. Mert a' csinálódó é r -
zelem a' keresztyénség összes lelkismeretében, 
míg ez Jézust és tanát és szellemét vallandja ma-
gáénak, itt is az leend, melly meg van irva: So-
kan etjőnek napkeletről és napnyugotról és lete-
lepednek Abraham- Izsák- és Jákobbal a' 
mennyországban. A' szeretet a törvény betöl-
tése. A' szeretet a' tökéletesség kötele. Minthogy 
pedig senkinek nagyobb szeretete nem lehet, mint 
volt Jézusé, ki életét adá övéiért: nagyobb sze-
retetet a' törvényhozás nem bizonyíthatott, mint 
a' melly törvény által vet határt az életkeserítö, 
életoltó kényszernek, üldözésnek 's utat nyit a' 
szabadulásra az elnyomott lelkismeretnek. 

En azon hitben é lek , 's ha ina szólítna magá-
hoz Is tenem, azon hittel halnék meg , hogy a' 
törvényhozás az új törvénynyel áldást kivánt 
árasztani hazánkra. De ezen hitem nemcsak azt 
teszi szoros tisztemmé, hogy imádságomban há-
lámat fejezzem ki Atyámnak a' mennyben, ki ugy 
vezérlette a' törvényhozók lelkét, hogy áldás-
hozó törvényt alkossanak, 's megközelítvén ha-
sonlatát Istennek, ki áldva és szeretve leng a' 
világok milliói felett, a' testvérszeretetnek em-
léket állítnának benne : hanem kötelességemmé 
teszi kimutatni azt is, mennyire biztosíttattak a' 
törvény áldásai a' gyakorlatban, 's mellyek azon 
akadályok, mellyek útjába gördültek ezen szép 
törvénynek. A ' többit aztán a' törvényhozásra 
és azon Istenre bizom, kinek hatalmas keze alá 

kénytelen meghajolni a' törvényhozás is. Az ügy 
nemcsak a' mienk, hanem még jobban az övé 's 
neki az idő teljességében lesznek eszközei, hogy 
mindent legjobb végre vezéreljen. 'Si t t , minthogy 
már ugy is merengés minden müvem, legyen 
szabad megjegyeznem, miként az istenség nagy 
czéljait ugy fognók legjobban előmozdítani, ha 
nem egyedül ugytekintnök magunkat, mint Bihar 
vagy Ruszt, hanem még inkább vagy egyszer -
smind mint Isten követeit, kikről meg van irva 
Jakab apostolnál, hogy számolni fognak minden 
szóért az Isten előtt. 

No de lássuk tehát az 1844-diki III. törvényt 
a' gyakorlatban. 

Itt a' l eg - és legelső észrevétel az, hogy min-
denütt nem is jött gyakorlatba , név szerint , 

! határőrző vidékekben nem. Nekem nincs kedvem 
azt kérdezni : mi lehet oka, hogy ott a' kihirde-
tés meg nem történt ? mi lehet oka, hogy a' k e -
leti egyházra is csak később terjesztetett ki? En 
egyszerűen csak azt kérdezem : mi szülemlett 
abból , hogy a' törvény ama vidékekre ki nem 
terjesztetett? 'S itt sajnálattal kell bevallanom, 
hogy abból bizony olly dolgok szülemlettek, mik 
a' törvényhozás szándékában sehogy sem fek-
hetének. A ' német bánáti, a' pétervár adi és brodi 
határezredekben több protestáns gyülekezet van, 
az antalfalvai, ludwigsdorfi, franzfeldi, mramo-
raki, debeliatsai*, pancsovai, ó - és újpazovai, a* 
neudorfi 's egyéb gyülekezetek. Ha ezen gyüle-
kezetek a' honi protestáns superintendentiáktól 
egészen különvált egyháztestületet képeznének, 
's mint illyenekre a' törvény ki nem terjesztetik 
va la : tán az anomaliák elkerülhetők voltak vo l -
na. De ezek részint a' bácsszerémi, részint a' 
bánáti esperességeknek 's ezek által a" bánya-
kerületi superintendentiának levén kiegészítő r é -
szei, az egyházkerületi közgyűlésen kihirdetett 
törvény áldásait méltán igényelték magoknak; 
mig ellenben azon világi hatóság, mellynek kebe-
lében hely ezve vannak, letiltotta őket annak g y a -
korlatba vételétől. Ha ezen viszás állapot a' l e -
folyt három év alatt nem terem vala kézzel fog-
ható eseményeket, ez úttal elég volna a' figyel-
meztetés; de miután illy kézzelfogható esemény 
csakugyan történt és pedig több, tájékozás v é -
gett egyet vagy kettőt szükség lesz megemlíte-
nünk. 

1846-diki jan. hava utolsó napjaiban Daja 
György, Tataru Nestor és Zejko Faun Illadia 
krassómegyei r. katholicusok a' hozzájok legkö-
zelebb eső, de már a' határezredben fekvő an-
talfalvai gyülekezet lelkészénél, nt. Ambrosz 
Mátyás akkor bánáti esperes urnái megjelennek, 
's bemutatván neki az áttérési bizonyítványokat 
a' törvény 6 és 7 ér telmében, az évangy. 
egyházba leendő felvétetésöket kérik. Ez tudtára 
esvén a' katonai hatóságnak, ez az áttérni k ívá-
nókat. letartóztatta, áttérési bizonyítványaikat 



elszedte 's az egész dologról Pancsovára je len-
tést tett. Innen 1846-diki febr. 3-kán 666. szám 
alatt költ olly tartalmú parancsolat érkezett,melly-
ben az esperes urnák „bedeutet wird, wienach 
far die Militár-Grenz-Provinzen eigene Gesetze 
bestehen, und so wie sonstige, auf den ungari-
schen Landtagen gefassten und von Sr. Majestát 
dem Könige sanctionirten Gesetze auf die Mili-
tár-Grenz-Provinzen keinen Bezúg nehmen, 
auch jener Landtags-Artikel, welcher im Provin-
zial-Ungarn den Katholiken den Uebertritt zu den 
akatholischen Religions-Confessionen erleichtert, 
keine Anwendung in der Gránze finde, und dess-
halb auch nicht in derselben publicirt worden 
se i" 'stb. Minek aztán az lett következménye, 
hogy az év. lelkész az áttérni kívánók felvéte-
létől eltiltatott ; meghagyatván egyszersmind n e -
ki, hogy hasonló tettek elkövetésétől a' többi ha-
tárvidéki protestáns papokat is eltiltsa, közölvén 
velők az idézett parancsnak tartalmát. 

A ' második eset O-Pazován a' péterváradi ha-
tárezredben történt 's a' következő: Wawreczki 
János ópazovai rkath. kézművesnek leányai A n -
na 24, Mária 22, Magdolna 20 évesek , évangy. 
gyülekezetben évangy. özvegy anyjok által az 
évangy. vallásban neveltetvén, abban tovább is 
megmaradni kívántak 's négy éven keresztül 
mindent elkövettek, mit a' régiebb és ujabb tö r -
vények e' részben rendeltek 's végre csakugyan 
a1 legújabb törvény értelmében azokká is lettek 
a' mik voltak 's az úrvacsorai szentséggel az 
évangy. egyház szertartása szerint éltek is. Meg 
kell jegyeznünk az illető rkath. lelkész dicsére-
tére, hogy az a' törvénynek szabad menetet en -
gedett 's hogy az esetet feljelentvén a' rk. püs -
pöknek, ez amaz áttérést — ha ugyan annak ne -
vezhető — törvényszerűnek ismerte legyen el. 
— De midőn az említett leányok 1845—diki oct. 
hónapban férjhez akartak menni és a' határőrző 
vidékeken divatos házassági engedményért folya-
modtak , a' compagnie-commando ezen enged-
ményt megtagadta 's jelentést tett a' szlavóniai 
general-commandohoz Péterváradra , ez pedig 
az udvari haditanácshoz. Innen aztán olly t a r -
talmú Rescriptum érkezett „wodurch das ganze 
Verfahren der geistlichen und weltlichen Behör-
den in dieser Angelegenheit für gesetzwidrigund 
die Sacramental-Function für null undnichtig e r -
klárt wurde ." Miről nt. Sztehlo János bács-sze-
remi esperes úr adhat legbővebb felvilágosítást. 

Nekem e' tények felett nincs kedvem meren-
geni. A ' mi merengésre érdemes volna, az azon 
körülmény, hogy elnézve ezen esetektől, pro te-
stáns atyánkfiainak helyzete a' határvidékeken 
más tekintetben is igen súlyos. 

Ugyanis ama pancsovai hivatalos le vélben még 
ezek is előfordulnak : dass die evangelische und 
jede sonstige Geistlichkeit, nachdem sie in der 
Grenze fungirt, auch der Militar-Jurisdiction 

unterstehe, und nur nach den dort gültigen Ge-
set zen das Ámt handeln dtírfe 'stb. Korántsem 
óhajtóm, hogy a' világi hatóságnak az évangy. 
egyház, az évangyéliom ellenére felmondja az 
engedelmességet; csak azt akarom kitüntetni, mi 
nehéz a' protest. egyház állása o t t , hol az e g y -
házkerületi végzések 's az egyház autonómiájá-
ból fakadó intézkedései körül, Magyarhonban a' 
világi hatóságoktól gyámolíttatik, a' határvidé-
ken pedig minden illy esetben külön kell folya-
modnia engedelemért, melly ha valahogy meg-
tagadtatnék, saját testületének határozatait kény-
teleníttetnék foganatosítás nélkül hagyni. Például 
a' bányakerületi superintendentia 1842-ben 
pénztára öregbítésére minden lélekre egy pengő 
krajczárt vetett k i , minden esperességek 's így 
a' bánáti 's bácsszeréminek is bele egyezésével. 
Ezen krajczárokat a' határvidékeken mindaddig 
be nem lehetett szedni, mig a' Helytartó Tanács 
közbe nem veté magát 's három év múlva ki nem 
eszközlé a' határvidéki hatóságoknál az enge-
delmet. 

Hogyan lehessen ezeken segíteni, azt én nem 
tudom, a' bibliában nem találok rá citátumot, a' 
polgári törvényhozáshoz pedig nem értek, mert 
az én országom nem e' világból való. Csak any -
nyit tudok, hogy adataim valóságáért kezeske-
dem 's hogy ezeket nem declamatiói viszketeg-
böl hordom fel, hanem hogy a' törvényhozási 
bölcseségnek mezőt nyissak a' működésre, a' 
kölcsönös béke, a' rend 'stb. ügyében. 

Azt mondtam fölebb, hogy az új vallási tö r -
vény csak később terjesztetett ki a' keleti e g y -
házra. Ki hitte volna , hogy még ebből is e red-
hetne valami, mi aggodalmat okozzon bennem? 
Ezen aggodalom az 1846-ki jun. 23-kán 24190 
sz. helytartótanácsi intézmény által gerjesztetett. 
Abban ugyanis a' nm. Helytartó Tanács hivat-
kozván az 1846. mart. 31-kén 12955 sz. alatti 
azon intézményre, mellybenÖ Felsége az 1844 -
ki III. tczikket a' görög n. e. vallásuakra is k i -
terjesztette, így nyilatkozik, hogy ez által Ö Fe l -
sége „korántsem akarta az egyesülés terjedését 
gátolni; miért is azon esetben, ha valamelly köz-
ségben a rkath. lakosok számosabban vagy egész 
gör. egyesült községek a' nem egyesült szertar-
tásra átmenni készülnének, az illető törvényható-
ságok magoknak illy esetekről alapos ismeretet 
szerezvén, ezekről mind a" HTTanácsnak, mind 
legfelsőbb helyre jelentést tegyenek 's a' legfel-

sőbb kir. választ óvatosan várják beu 'stb. No 
itt már az a' ké rdés , hogyan tartozik ezen kk. 
intézmény a 'protestáns superintendentiákra, ho-
va egyenesen megküldetett, holott abban a' min-
ket e' részben legalább nem illető keleti és n y u -
goti egyházakról van szó. Én megrögzött, k ü -
lönben ártatlan szokásomnál f o g v a , azt gyaní-
tom, miként itt tudtunkra kivánt adatni, mit ke l -
lene magunkra várnunk olly esetekben, hol egész 



római községek akarnának a' protestantismusra 
áttérni. Bevallom együgyüségemet, hogy nekem 
illyesmik forogtak eszemben és nem tudtam mi-
attok aludni, mig nyugalmamat vissza nem adta 
a' biblia és a ' corpusjuris hungarici. Mondhatom, 
hogy desperatióból kerestem menedéket ezen 
utolsónál, consilii inopia me docuit volvere leges. 
Dicső emlékezetüll . Mátyás királyunk az 1606-
ban kötött bécsi békeszerződést törvénybe ikta-
tandó, minthogy annak némelly szavai bővebb ma-
gyarázatot kívántak,a'törvényhozó felek közmeg-
egyezésével 1608-dik dec. 6-kán kiadott koro-
názás előtti oklevelének első czikkében ígyszól: 

Articulus I. 
Quantum itaque ad primurn Constitutionis Vi-

ennensis Articulum attinet, deliberatum est per 
Status et Ordines Inelyti Regni Ungariae : 

1. Ut religionis exercitium tam Baronibus 
Magnatibus, Nobilibus, quam etiam liberis Civi-
tatibus ac Universis Statibus et Ordinibus regni 
in suis ac Fisci bonis; item in Confiniis quoque 
Regni Ungariae militibus Ungaris, sua cujusque 
religio et confessio : nec non oppidis et villis 
eam sponte ac libere acceptare volentibns ubi-
que liberum relinquatur 'stb. 

Miszerint tehát, ha honunkban is bekövetkez-
nék azon idő, hogy egész rkath. helységek, vagy 
azoknak számosabb része seregestül kívánnának 
át térni , mi az ujabb időkben Franczhonban tö r -
tént — ezen törvény által fedezve leendenek. 
Miután pedig e ' törvényt felkerestem, ismét szé-
gyenérzelem csinálódott szivemben, a' gyanú és 
bizalmatlanság felett a' honi legfőbb hatóság i rá-
nyában. Melly szégyenérzelmet nem sokára öröm-
érzelem váltotta fel, midőn az én egyedüli cor-
pus jurisom, a' bibliában felütöttem Apóst. Cs. 2. 
részét, hol Péter apostol szent szellettől ihletve 
hirdeti az évangyéliomot 's prédikálásának ha-
tását így jellemzi Lukács : Á kik azért örömest 
Derék az ö beszédét, megkeresztelkedének és 
megszaporodának azon a napon mintegy három 
ezer lélekkel. No már három ezer lélekből igen t a -
karos villa, sőt oppidum is keletkezhetnék, 's az 
apostoliegyháznak nem lehetne kifogása azapostoli 
eljárás ellen, kivált ha Péter apostolról van szó. 

Ennyit a' törvénynek gyakorlatba nem véte-
léről 's annak alkalmazásáról a1 protestáns egy -
házon kivül. Folytatni fogjuk, ha predikátziós ha-
lottaink nem lesznek. S z é k á c s J. 

Az egyházszerkezet a' porosz fözsinaton. 
II. rész. 

Á kerületi zsinat. 
20 -d i k tétel. A ' kerületi zsinat áll a' supten-

densböl, a' kerület valamennyi papjából, kik ön-
álló, nem csupán segédhivatalt viselnek (ált. honi 
törvény II. r. XI. cz. 318. szerint) 's egy v i -
lági követből minden község részéről, mell 
saját presbyteriuma van. Több illyen kipéég, 

mellyek egy pap alatt egyesülvék, ha akarnak, 
közösen is küldhetnek egy követet, vagy ebben 
felválthatják egymást. Illően kell gondoskodni, 
hogy ollyan községek, mellyek más német állo-
dalmak egyházaihoz csatolvák, az e1 képviselet-
beni részvétet el ne veszítsék. Világi követet a ' 
presbyterium önkoréból vagy tiszteletbeli koros-
bak közöl választ. — Végzés : A ' kerületi zsi-
nat áll a' suptendensböl, a' kerület valamennyi 
papjából, kik önálló hivatalt viselnek, ide tudva 
az intézeti és tábori papokat is, valamint a' k e -
rületben létező ordinált segédpapokból, kiknek 
azonban csak tanácskozó szavazatjoguk van, 's 
egy világi követből minden község részéről, 
mellynek saját presbyteriuma van. Több illyen 
község, mellyek egy pap alatt egyesülvék, ha 
akarnak, közösen is küldhetnek egy követet vagy 
ebben felválthatják egymást. Ott azonban, hol 
különös viszonyok következtében nagy arányta-
lanság volna a' papok 's világiak száma közt, az 
egyházkormány beleegyezése mellett gondoskod-
nia kell mindenesetre a1 kerületi zsinatnak, hogy 
az elháríttassék, de azon elv fentartásával, hogy 
minden község, mellynek presbyteriuma van, k ö -
vetet is küld. Világi követet a' presbyterium ön-
koréból vagy tiszteletbeli korosbak közöl választ. 
Végre minden kerületi zsinatban részt vesz még 
egy kebelbeli elemi tanító is, ki a' kerület elemi 
tanítói közöl általok választatik a' kerületi isko-
laügyeié vezérlő javaslatai szerint. 

A ' változtatások 's hozzáadások mutatják, hogy 
e' tétel sokoldalú tanácskozás tárgya vo l t ' s csak-
ugyan egy hosszú ülést (49-ke t aug. 21 -kén) 
húzott ki. A ' határozaton kivül, hogy az intézeti 
és tábori, valamint ordinált segédpapoknak, ezek-
nek csupán tanácskozó, amazoknak teljes szava-
zattal, helyök legyen a' kerületi zsinaton, mi cse-
kély ellenzésre talált, főleg miután azt haliák a' 
tábori préposttól, hogy katonaközségekben is 
presbyteri szerkezetre közel a' kilátás, és e' t é -
telnek kihagyásán kivül , ,a ' külföldi egyházakkal 
összekötött porosz községekről gondoskodjék," 
melly,mint nagyon kivételes,inkább jegyzőkönyv-
be utasítandónak látszék, kivált a' papok 's vi lá-
giak közti számarány a' kerületi zsinaton volt 
az, mi hosszú és élénk vitát idézett elő. Mialatt 
t. i. városi részről esetekre történt utalás, mely-
lyekben kevés egyházak számos!) papjai a' ke rü -
leti zsinaton túlnyomó többségben állandnának 
az egyes világi presbyterek irányában, másfelől 
a' tekintet ollyan paphivatalokra, mellyek két, 
sőt 3 és 4 anya- 's fiókegyházat egyesítenek 's 
ezek mindegyike egy presbytert 's csak egye t -
len papot fogna kerületi zsinatra küldeni, azon 
aggodalmat ébreszté, hogy ekkor a' papi elem 
egészen túlnyomatnék 's innen két jobbítvány 
eredett, az egyik, hogy a1 második pontban e1 sza-
vak<u^h%^akariiak, küldhetnek(i „küldj enek£i-ké 
^jí]^pztass%iak, a' másik következő foglalatú: 
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, ,A' kerületi zsinat áll. . . és annyi világi követ-
ből mindenik egyház részéről, mennyi pap jelenik 
meg a1 zsinaton." Ez ellen említve lön ugyan, 
hogy illy aránytalanság miatt, mellyet sokféle-
kép lehet kiegyenlíteni, nem kell fölöttébb ag-
gódni, a' zsinatélet tapasztalása mutatja, hogy 
nem rendek, hanem inkább város és falu, külön-
féle vidék, vallási irány eszközlik a' vélemény-
szakadást, melly aztán papokat 's világiakat mind-
két oldalon összecsoportítja; más tag pedig em-
líté, miszerint a' választmánynak e' pont fölötti 
gondtalanságán épen örül, hogy semmi gépi elv 
nem fog alapul tetetni, hogy presbyteri szerke-
zettel misem ellenkezik annyira, mint kölcsönös 
bizalmatlanság, 's vidám működés csak benső ba-
rá tság- és szíves bizalomból ered, hogy már a' 
világi gyűlések rosz lábon állnak, az egyháziak 
pedig mégroszabbon állandnak, ha a' rendek e g y -
mást szemközitik — referens azonban nyilvánítá, 
hogy ö a' világiaknak kerületi zsinatokon túlnyo-
móságától már kezdet óta igen is aggódott 's ezt 
a' választmányban ki is mondá 's hogy most azok 
után, miket az egyházak viszonyairól hallott, s e -
gélymódról gondolkodást kell tanácsolnia; mert 
azon aránytalanság nem csekély; a' papok 's v i -
lágiak egysége mellett ők mégis különböző e le-
mek maradnak, mellyek külön képviseletet kíván-
nak ; ez minden reform, egyházban is el van i s -
merve, kivéve az egyetlen calvinit Genfben, még 
pedig nem a' világiak iránti bizalmatlanságból, 
hanem azon természetes nézetből, hogy az egy -
házi tudatnak, melly csakugyan papokban mutat-
kozik kiválólag, a' zsinattal illő mértékben kell 
feltűnnie, sőt maga a' zsinat decoruma helyes 
arányt kiván papok 's világiak közt. De ez ellen 
egy másik választmányi tag a' legnagyobb nyo -
madékkal felszólalva nyilvánítá, miszerint ö l é -
nyeges haszonnak, sőt életkérdésnek tekinti a' 
községekre nézve, hogy közölök egyik se veszít-
se el követküldési jogá t ; község, melly amúgy is 
nélkülözi a' jótétet, hogy pap volna körében, 
még azon jogát is vesz ítse el, hogy zsinatra kül-
dött követe által amannak áldásátvegye egyházi 
életére 's mintegy ker. érzület- és életre ébresztő 
szózatot birjon kebelében; ezt ö meg nem enged-
heti 's inkább jóváhagy minden, papi elemet e rös-
bítö eszközt, mint a' községjogok e' csonkítását; 
egyébkint hozzátevé, hogy a' decorumra emlé-
keztetés legalább az egyetemes papságróli tan-
hoz adalékul épen nem szolgál. Egy másik v á -
lasztmányi tag is a' korlátozó végzés benyomá-
sát községekre nézve igen fájdalmasnak 's a' 
presbyteri szerkezet első behozatalára károsnak 
tartá, holott a' költségpont utóbb maga fog ön-
kéntes korlátozást előidézni.'S midőn az elnök — 
most is Neander püspök — azon nyilatkozattal: 
hogy csak szilárd elveket kell megállapítani; ezek 
pedig itt megvannak : önálló község mindegyik, 
mellynek elkülönített vagyona van, illyen köz-

ség presbyteriumot képez a1 maga körében 's e n -
nek joga van egy követet küldeni a' kerületi zs i-
natra — előbb a1 „küldhetnek" „küldjenek"-ké 
változtatását illető jobbítványt bocsátá szavazás 
alá 's ennek 16 szavazat ellen félrevetése után 
néhány tag, kikkel referens egyesült, új, föntebb 
közlött jobbítványt hoztak fel, melly az a rány-
talanságon segítést a' tartományi zsinat- és e g y -
házkormánytól kívánja, de egy másik tag legott a ' 
föntebb szinte közlött toldalék — mint sousjobbít-
ványnyal lépett föl. E ' két jobbítvány fölött meg-
kezdett tanácskozáskor némellyek azon kárt eme-
lek ki, melly kivált korunkban eredhet a' világi-
aknak kerületi zsinaton túlnyomó számából, 's 
melly a' választások által mindig tovább fölfelé 
harapózik, ugy. hogy irányában a' községek ko r -
látozása 's ezeknek tán pillanatnyi érzékeny meg-
sértése számba sem veendő, 's arra emlékeztet-
tek, hogy illy módon a' mostanában sokak által 
ápolt vélemény, mintha a' papok nem volnának 
helyes képviselői az egyháznak 's mintha is te-
nészeti ismeret 's egyházi tapasztalat épen semmi 
fontossággal sem bírnának többé, még jobban el 
fog terjedni 's megerősödni; de a' teljes község-
jog védői válaszolák,hogy itt is elvtől függmin -
! den; ez pedig a' presbyteri szerkezetben, hogy 
az egyházi élet mind a' két tényezője, papok és 
községek képviseltessenek, minő számarányban, 
az mindegy, csak az egyik tényező, a' község, 
ki ne legyen zárva ; gyakorlati szempontból p e -
dig megemlítteték, hogy íiók- és anyaközségek 
sokszor meglehetősen távol vannak egymástól, 
hogy köztök többnyire bizonyos vetély uralko-
dik, melly a' barátságos megegyezést megnehe-
zítendi 's a' mellőzést érzékenyebbé teendi, 's 
végre, hogy a' túlnyomó többségben menendő 
presbyterek többnyire mezei lakosok leendnek, 
kikre egy derék pap bizonyosan mindig befolyást 
gyakorland, melly több presbyterrel megjelené-
sét a1 zsinaton más oldalon teheti aggasztóvá. 
Bekövetkezvén a' szavazás, a ' jobbítvány 33 sza-
vazattal 27 ellen elfogadtatott 's az előbbi, fön-
tebb közlött jobbítvány elmellöztetett, de a ' s o u s -
jobbítvány javaslója is szavaztatni akart toldalé-
ka fölött, minek a' referens ellene szegült, mert 
az az elfogadott végzéssel ellenkezik ; de vála-
szoltaték, hogy a' számaránytalanságon segítés-
nek több módja van, péld. papok megszaporítása 
más egyházmegyékből, szavazatoknak papra hal-
mozása, mi a' tanácskozás folyama alatt indítvá-
nyoztaték is, 's ekként, kivált mivel többen a ' 
jobbítvány mellett szavazók közöl nyilváníták, 
hogy a' toldalék is szemeik előtt volt, ez is sza -
vazásra bocsáttatott 's túlnyomó többséggel e l -
fogadtatott. 

Ekkor az iskolának már előbb meleg képvise-
lőjeként föllépett egyik tag kettes indítványnyal 
lépett még elő, hogy minden kerületi zsinatra 
ennek körében levő gymnasiumok és seminariu-



mok igazgatói 's az iskolatanítói kar egyik kép-
viselője elemi tanítók közöl küldessenek, mit ö 
szükséglettel, hogy egyház és iskola ismét ben-
söbbleg egyesíttessenek, utóbbi az egyház szol-
gálatára vidámul készebbé tetessék, és e ' tagok-
nak a' zsinatra, valamint ennek amazokra 's élet-
köreikre nézve kölcsönös hasznosságával indo-
kola. Az első indítványnak több barátja akadt 
ugyan, jóllehet azon módosítással, hogy nem min-
denkor az igazgató, hanem a' tanítói collegium 
egy követe küldessék a' zsinatra, de több ellen-
zője is találkozott, kik illyen elemet tartományi 
zsinatra, hova azt a' javaslat is utasítá, nem p e -
dig kerületire valónak 's ennek sokszor tán cse-
kélyeknek látszó tanácskozásival 's igazgatási 
és fegyi ügyeivel össze nem férőnek találták, 
inkább azt óhajtva, hogy illyen férfiak, mint köz-
ségtagok, ugy vegyenek részt az egyházi élet-
ben, hogy mint presbyterek utat leljenek a' zsi-
natra. Ezen indítvány tehát 36 szavazattal 24 e l -
len elmellöztetett. Ellenben az iskolatanítókra 
vonatkozó sokkal nagyobb viszhangra lelt 's az 
iskolatanítók presbyterekké választhatásának több 
ellenzője nyilvánítá, hogy e1 helyen örömest ad-
ják jelét szeretetöknek 's bizalmoknak az iskola 
iránt. Egy fontos szózat többször inte ugyan az 
innen lehetőleg bekövetkezendő inconvenientiák-
tól 's illy határozatban fölcserélve látta az isko- j 
lát 's iskolatanítói kart, más szózat pedig illy kép-
viseletet igen csekélynek 's a' tanítóknak egy -
házhozi viszonyára inkább károsnak leié, de sza-
vazáskor az indítvány 29 szavazattal 25 ellen 
mégis elfogadtatott. 

21 -dik tétel: A ' suptendens elnöke a1 ke rü-
leti zsinatnak. Öt a' fejdelem holtiglan nevezi ki, 
de kinevezése előtt a' kerületi zsinatnak följe-
lenti 's ennek felölei véleményét kihallgatja. Sup-
tendensen kivül a' kerületi zsinat egy papi 's egy 
világi ülnököt 's egy papijegyzöt választ 6 évre 
a' consistorium helybehagyása mellett. Ezek ösz-
szesen képezik a' zsinat igazgatóságát. — Vég-
zés : A ' suptendens elnöke a' kerületi zsinatnak. 
Öt a1 fejdelem 3 jelöltből, kiket a' tartományi zsi-
nat vezérlő javaslatai szerint a' kerületi zsinat 
terjeszt föl, holtiglan nevez ki. (A ' többi egyhan-
gúan elfogadtatott.) 

Az 50-dik (aug. 29-k i ) ülést azon, minden 
tagnak méltán örvendetes közleménynyel nvitá 
meg a' minister, hogy ö elismerve a' zsinatnak 
évnegyed óta tartó megfeszített munkásságát 's 
a1 tagjaira nézve beállott lehetlenséget, miszerint 
honi foglalkodás- és hatáskörüktől tovább el tá-
volítva maradjanak, és sajnálva, hogy illyen gyű -
lés helyes tanácsát a' még hátralevő, választmá-
nyok által kidolgozott tárgyak felöl nem lehet 
kikérnie, mult napon azt javaslá a' királynak, 
hogy a' zsinatot aug. végével bocsássa szét, mi-
be ö fölsége ugyanazon sajonnal beleegyezett, 
de ugy, hogy meghívására, minek idejét ö fogja 

meghatározni, ismét egybegyűljön, a' többi ( 2 5 -
nél több) javaslatot elintézendő. Ehez elnök azon 
kérelmet csatolá, hogy a' tagok egyházszerkezet 
fölötti, még hátralevő tanácskozás közben a' l eg -
lényegesbre annálinkább szorítkozzanak, mivel 
az az első választmánynak utolsó, „ordinatiokori 
hiteltetést" tárgyazó véleménye végeldöntése á l -
tal még egyszer fog félbeszakíttatni. 

Átmenve azután a' napi renden levő 24-dik 
tételre, a' suptendensek e' szerkezet szerinti h i -
vatalára nézve legott háromféle nézet mutatko-
zék a' gyűlésben; mig némellyek a' választmány 
javaslatait, mint a' keleti tartományok viszonyai 
's nézleteire legalkalmasbakat helyeslék 's l eg -
fölebb a' kerületi zsinat véleményező nyilatko-
zatát vetojogig kiterjeszteni ohajták, mások j a -
vasiák, hogy a' kerületi zsinatnak kijelölési jog, 
álljon ez bár 3 kijelöltből, kik közöl a' fejdelem 
vagy suptendens válaszszon, 3 neki ajánlott sze-
mélyből, adassék, egyszersmind holtiglani hiva-
talkodást óhajtván; egy harmadik töredék pedig 
tökéletes egyenlőséget kívánt a' nyugoti t a r to -
mányokkal : kerületi zsinat általi választást 6 
évre. A ' második 's harmadik nézet onnan indult 
ki, hogy ez egyike azon pontoknak, mellyek sze -
rint az első tétel elve : egyesítése a' consistoria-
lis és presbyteri rendszernek, igazsággá valósu-

I landó 's tekintve a' suptendensnek mint kerületi 
zsinat elnökének — mert illyenül ismerék öt el 
mindnyájan — új helyzetére, ugy vélék, hogy a' 
zsinat teljes bizalma megnyeréséül, általa válasz-
tott férfiúnak is kell neki lennie, utalva különö-
sen a' tartományi tanácsosválasztásokra, mely-
lyeknél a' kerület világi elöjárója, ki szintúgy 
organuma a' kormánynak, mint képviselője ke rü -
letének 's többnyire személyes, bizalmon alapuló 
befolyással kell hatnia, három jelölt kijelölése á l -
tal választatik. 'S ha e' két, elvben egy nézet 
egymástól mégis eltért, ez azért történt, mivel 
némellyek részint saját tapasztalatból, — mellyet 
a' rajnai tartomány igen tekintélyes követei is 
képviseltek — részint a' dolog természetéből me -
rített okoknál fogva változást, melly derék t a -
pasztalásra 's magát hivatalának egészen oda-
adásra soha nem juttat, nem helyeseltek, 's mi-
vel a' consistoriumolmak, mint a' személyiségek 
minősége fölött állásuknál fogva legalább egyen-
lően illetékes bíráknak nagyobb részvétet akar -
tak a' suptendensek kinevezésében adni, miként 
ez a' keleti tartományokban az unió elvénél f o g -
va is illeti azokat. Mások ellenben, jelesül W e s t -
phalia, de a1 keleti tartományok két követe is, 
kik a' most talán még szükséges holtiglani hiva-
talkodástól legalább jövendőre elállást ohajtottak, 
egész erejökböl magasztalák a' nyugoti tar tomá-
nyok intézvényeit, állítván, hogy suptendense-
kül nemcsak minden zsinaton mindig egészen de-
rék féríiak vannak ( 1 4 papból álló zsinatban 5 
suptendens ül), hanem a1 legnagyobb áldását is 



erezik ezen intézvénynek, melly a' zsinatba leg-
bensőbb bizalmat olt elöjárója iránt 's épen azért 
ennek tevékenységét végtelenül előmozdítja; 
melly mindig fris életet hoz a' kerületbe; melly 
minden papot a' kitűzött czél által buzgalom- 's 
derékségre ösztönöz, a' zsinatoknak ügytapasz-
talt férfiakban olly fontos elemet ad 's lehető — 
de állítólag igen ritka, a' rajnai tartományban két 
esetre szorított — balfogásokon legalább 6 év 
múlva már segít. De a' javaslat védői azon n é -
zetnél fogva, mellyet a' suptendensi hivatalról és 
kellékeiről — derék pastoralis és homileticai k i -
képzettség-, ügyszerete t - és ügyesség- , jeliemi 
szilárdság- és erélyröl kapcsolatban alapos t u -
dományossággal — a' keleti tartományok egész 
nézlete szerint köteleseknek vélék magokat fen-
tartani, nem reménylhették, hogy a' zsinati körön 
belül csak egy, annálkevésbbé 3 alkalmas férfit 
találjanak, künn magátkörülnézés pedig egy k e -
rületi zsinatra nézve igen bajos, valamint álta-
lában ennek egész összeállítása igen aggasztóvá 
teszi a' suptendensnek általa választását. Figyel-
tettek továbbá azon nehézségekre, mellyeket a' 
tisztikar patronusjoga olly sok egyházban; mely-
lyekkel a' suptendensi hivatalok legjobban vol -
nának összekötendők, háritand a' kerületi zsinat 
szabad választása e lé ; valamint azon összeköt-
tetésre is, mellyben a' suptendens iskolákat ille-
tőleg a' kormányokkal áll, inellyeknek épen azért 
a ' consistoriumokkal mindig részöknek kell a' hi-
vatal betöltésében lenni, 's midőn végre egy szó-
nok a ' hivatalnak consistoriumok általi betöltésé-
től idegenkedés titkos okára azon gyanúban — 
mi azonban, egy másik szónok megjegyzéseként, 
a ' vitatkozás folyama alatt sehol ki nem kandi-
kált — vélt rátalálni, hogy illy módon fölülről 
mindig bizonyos vallási irány fogna pártoltatni, 
erre nyilvánítá, hogy az addig épen nem történt 
's nem is történhetik, mennyiben a' consistoriu-
mok kebelökben mindig különféle irányt képvi-
viseltek; de nem is kormányozhatnának, ha e g y -
oldalúak akarnának lenni, valamint általában a' 
suptendenseket nem lehet kormányi tetszés vak 
eszközeiül gondolni 's hogy az eddigi kinevezés-
mód szintolly derék suptendenseket állít a1 nyu-
goti tartományok tapasztalatainak ellenébe. Ehez 
még azt tevé az utolsó szónok, hogy csak az 
együvetartozónak összekötését kell szem előtt 
ta r tani ; vagy, miként a' rajnai tartományokban, 
a1 suptendens állása szerint, melly kerületi zsi-
nat felé hajlik, kerületi zsinat általi választás, de 
akkor balfogások helyrehozása végett hivatal-
változás is, vagy, miként a' keleti tartományok-
ban, az ephorusnak inkább egyházi hatóságok 
felé hajló állásánál fogva, holtiglani hivatalkod ás, 
de akkor az egyházkormánynak kitűnő befolyása 
általi kinevezés i s ; egyiknek összekeverése a' 
másikkal mindig károkat s'zülend. Azon fontosnak 
érzett ellenvetést, hogy a' kerületi zsinat nehe-

zen találand kebelében mindenkor 3 alkalmatos 
jelöltet, kívülre körültekintésben pedig korlátol-
va van, azzal törekvének megelőzni a' második 
kezvetítö indítvány védői, hogy vagy a' consis-
toriumnak 3 jelölt kijelölését akarták adni, kik-
ből aztán a' zsinat válaszszon, mi azonban kivi-
telben nehéznek, következményeiben veszélyes-
nek látszék, vagy, mi általánosb tetszést talált, 
hogy minden kijelölésre nézve a' tartományi zsi-
nat igazgatóságának vezérlő javaslatait indítvá-
nyozák. Miután a' hosszú 's élénk vitatkozás v é -
gén, annak tartalmát ismételve, referens kivált a' 
luth. typus különösségét, melly itt is kitűnik, 's 
jogait a1 fejdelmi egyházkormánynak, mellynek 
kezeiben kell szükségkép lenni a' középponti ha-
talomnak, védette volna, az elnök felszólalva, 
miután még egyszer biztosíta, hogy a' nyugoti 
tartományok intézvényei a' mostani gyűlés ha -
tározatai által nem fognak megváltoztatni 's meg 
nem változtathatnak, a1 suptendensnek, mint egy 
egész egyházi kerület szellemi középpontjának, 
fölötte fontos és befolyásdűs állásáról 's e' miatt 
rajta keresendő követelményekről igen meggyö-
zöleg nyilatkozott. Ehez, hogy tényeket állítson 
tények éllenébe, azon nyilatkozatot csatolá, hogy 
a' régi tartományokban egészen jeles suptenden-
sek vannak, mivel hosszú hivatalkodás tapaszta-
latával bírnak, mint a' nyugoti tartományok sup-
tendensei elérni fölötte alkalmatosak ugyan, de a' 
gyors változás mellett elérni képtelenek, 's hogy 
mig amott összeütközések a' világi 's egyházi 
hatóságokkal majdnem soha nem történnek, emitt 
mindig előfordulnak, ugy hogy a' papok a' vi lá-
giaknak presbyteri rendszertől idegenkedésére, 
emezek pedig arra panaszkodnak, hogy a' papok-
kal boldogulniok lehetetlen, ennélfogva a' w e s t -
phaliai utolsóelőtti rendi gyűlés esengve kérte e' 
viszonyok megváltoztatását. E ' megjegyzések 
után, mellyeknél egyébiránt annak eldöntését, ki 
tulajdonkép a' hibás, magától egészen elhárítá 's 
mellyek csupán tényeket valának fel hozandók, a' 
kérdés föltevésére ment át 's a' holtiglani kine-
vezés túlnyomó többséggel félrevettetvén, a* 
második párt föntebb közlött indítványa 30 sza-
vazattal 29 ellen elfogadtatott. A ' tétel második 
fele ellen majd semmi ellenvetés sem tetetvén, 
az egyhangúan elfogadtaték. 

22 -d ik tétel: A ' kerületi zsinat legalább min-
den 3 évben egyszer gyűl össze. — Végzés: E l -
fogadtatott. 

2'S-dik tétel: A ' kerületi zsinat hatásköre: 
a) Erkölcsi és értelmi befolyás, mellyet e g y -

házügyekröli közös tanácskozással gyakorol. — 
Végzés : Elfogadtatott. 

b) Véleményadás a' consistorium elöterjeszt-
vényeiröl. — Végzés: Véleményadás (nyilatko-
zás) a ' consistorium által hozzá intézendő (és 
így a' tartományi zsinattól is származandó) elő-
terjesztvény ékről. 



c) Indítványozási jog a' consistoriumnál 's ke -
rületi zsinaton. — Végzés: Elfogadtatott. 

d) Felügyelés a' kerület egyházi állapotára a' 
suptendens felügyelése mellett. Gyakorolja pedig 
azt a' suptendensnek a' kerület egyházi állapo-
t a - , az egyházlátogatás miként kiütése-, a' dia-
konia állapotáról 'stb. tett jelentése tudomásul 
vétele 's consistoriumnak följelentési és előtte 
panaszkodási jog által. — Végzés: Elfogadtatott. 

e) Részvét a' papok- 's korosbakon gyakor-
landó fegyben. A ' suptendens t. i. csak testvéri-
leg meginthet, a' kerületi zsinat igazgatósága pe -
dig int és dorgál. Nagyobb büntetések iránt a' 
kerületi zsinat consistoriumnak tesz jelentést. A ' 
consistorium azonban sem a' megdorgálás szelí-
debb büntetés eszközétől nincs elzárva, sem ál -
talában büntetésrendeléskor nincs a' kerületi zsi-
nat följelentéséhez kötve, hanem mindenütt saját 
ösztönéből léphet közbe. Ez okból az igazgató-
ság vagy kerületi zsinat minden fenyítő intézke-
dése., legyen ez egyeztető vagy feloldó, consi-
storiumra fölebbezendő, hogy ez sulyosítás utján 
büntető eljárást kezdhessen. A ' consistorium ak-
kor is közbeléphet, midőn valamelly fegyügy a' 
kerületi zsinat vagy igazgatósága előtt folyamat-
ban van. — Végzés : Elfogadtatott azon meg-
jegyzéssel, hogy daczára némelly kétértelmű k i -
fejezésnek, dorgáló és intő hivatalul mindig a' ke -
rületi zsinat igazgatósága tekintendő. 

A ' 22-ik 's 23-ik tétel kevés , a' fentebbiek-
ből kitetsző megjegyzés mellett egyhangúan e l -
fogadtatott. 

Ezután 51- ik (aug. 24-k i ) ülésben az e g y -
házszerkezet megvitatása, mint már említők, a' 
t an- és hitvalláskérdése utolsó, még hátra volt 
pontjának fölvételével, félbe lön szakítva. Az 
első választmány legutóbbi megbízatásánál fogva 
még az egyházszerkezetbe fölveendő tanrend fő -
alkatrészeit összeállítván, I. sz. alatt az ev. fő -
egyházban érvényes symbolumokat számlálta 
elő; II. sz. alatt azoknak egyházra nézve vezérlő 
tekintetét közelebbről megállapítá 's III. sz. a. 
miként azt maga referens a' feladat kitűzésekor, 
mint egyedül eszközölhetöt, nemcsak a' consen-
sus felállítására eszközöket és módszert ter jesz-
tett elő, hanem annak vázlatát is elkészíté, melly-
ben nemcsak minden föhitágazat, hanem azok is, 
mellyek névszerint az év. egyházban kiváltkép 
fontosak, valamint azok, mellyek iránt a' két f e -
lekezetben dissensus forog fen , ezek hitvallásai 
szerint , de névszerinti idézetek nélkül röviden 
terjesztetnek elő. Az I. sz. a. felszámolás az oe-
kumenikus symbolumok megemlítése után ugy 
történt, hogy előbb az eredetiek, mintegy alap-
tevők — az ágostai hitvallás, mint a' német ev. 
egyház egyszersmind statusjogi 's általában leg-
főbb hitvallása 's az erre vonatkozó marki hitv., 
a' helv. második és franczia hitv., mint az egyes 
községeknél egyedül elismert hitvallásiratok — 

azután az inkább népiratnemüek — Luther két 
kátéja és a' pfalzi — végre a' hitvallást tovább 
fejlesztők és magyarázók — Apologia és a' 
schmalkaldi czikkek, a' lipcsei beszélgetés és 
thorni nyilatkozat — állíttattak egymás ellenébe, 
a' többiek pedig — mint a' Formula Concordiae 
vagy dortrechti végzemények — egyes patro-
nusok és községek vocatiójára bízattak, mivel 
mindig ostromlott tekintetüek valának 's a' má-
sik felekezetről kárhoztatólag nyilatkoznak. — 
A' II. szám foglalata ez : „Az ev. egyház, mi-
ként neve mutatja, évangyéliomon alapul 's az 
isteni igeért, mellyben hisz 's mellyet őriz, t é te -
lek- és betütöli szabadságra van hivatva. Ez ok-
ból a' hitröli bizonyítványok, mellyeket a ' v i l ág -
nak 's magának adott, 's mellyek által magát min-
den föczikkre nézve irásszerinti nyilvános tan 
birtokában lenni tudja, csak ugy birnak teljes és 
folytonos é rvénynyel , ha a' sz. irás alapjára 
visszavezettetnek 's a' ker. község hitével és 
istenészeti tudománynyal, mellynek ők vivői 's 
ennek amazok szolgálnak örökül, összefüggnek. 
Mindazáltal az egyházi eljárás és hivatalos cse-
lekvés, még pedig annál nagyobb mértékben, 
mivel az egyházi közösség nevében történik, 
feljogosítása legközelebbi alapját mindenkor az 
érvényes hitvallásban köteles felmutatni 's a' 
nyilvános tan és személyes tanszabadság e' s y m -
bolikus kezességének megtagadása és eltörlesz-
tése sem a' tanhivatalos, sem a' liturgiái vagy 
egyházkormányzati . tevékenység terén joggal 
fen nem állhat névszerint 's főleg akkor, midőn 
a' Krisztusbani üdv alaptényei 's alapigazságai, 
mellyek által a' ker. vallás különbözik más va l -
lásoktól, vagy az üdvrend alaptanai, mellyekkel 
az ev. egyház eltér a' r. kath.-tól, vagy az ev . 
tan és egyházszerkezet elvei , mellyekkel anar -
chia 's ábrándos felekezeteskedés ellen őrzi 's 
ótalmazza magát, forognak szőnyegen." Egy tol-
dalék azt mutatá m é g , az egyházkormány mi-
ként erősítse meg 's őrködjék a' különsymbolu-
mokrai vocatióból folyó kötelességek fölött 's mi-
ként távolítsa el a' föegyházban egyesült hitval-
lások onnan származó megtámadtatásait. Végre 
a' consensus ennek fogalma értelmezésével 's 
utalással az arrai törekvés ügyében azelőtt tett 
lépésekre 's megkísértett előadásokra kezdődött, 
aztán a' közösen vallott 's magában a' dissen-
susban is némi pontokra nézve egyező tanokat 
fejtegeté az ág. hitv. rende szerint. Záradékul 
azon ohajtat nyilváníttaték, tegyen a' zsinat l é -
pést, hogy a' föntebb megnevezett hitvallásira-
tok gyűjteménye hivatalosan nyomassék ki. 

Referens e ' javaslat fölötti tanácskozásokat 
közelebbi nyilatkozattal nyitá meg a' választ-
mány eljárása felöl, melly kivéve egy nemiste-
nész t ago t , ki a' tanácskozásoktól elvonult, az 
egész javaslatot egyhangúan fogadá el. Az elvekre 
nézve megjegyzé: a' symb. könyvek megnevezése 



és előszámlálása nem történt sem korrendileg, 
minek itt épen semmi fontossága nem fogott volna 
lenni, sem confessiók szerint, mi az egyes hit-
vallások megegyezését nem fogta volna olly v i -
lágosan elötüntetni, hanem bizonyos kategóriák 
szerint, mi által az összehasonlításnak legjobban 
van megfelelve, egyszersmind az Augustana j e -
lessége kiemelve. Továbbá nem látszott taná-
csosnak visszamenni ezen istenészeti kifejezé-
sekre : quia és quatenus, vallási állomány és i s -
tenészeti felfogás, különben istenészeti értekezés 
került volna ki ; e' fogalmakat tehát körülirák, 
egyszersmind a' quia és quatenus iránt már az -
előtt a' jegyzökönyvekben tett határozatokra 
ügyeltek. Kivitelt illetőleg előbb az előszámlált 
hitvallásiratok fölvételét 's a' mellözöttek elha-
gyását, péld. a' Gallica és Helvetica C. fölvéte-
lét azzal igazolá, hogy ezek a' keleti tartományok 
tulajdonképeni ref. községeiben egyetlen syinbo-
lumok, a' Helvetica pedig nemzeti határokon túl 
is messze van el terjedve; a' Form. Conc. 's dort-
rechti végzcmények elhagyását pedig azzal, mi-
szerint ezek történetileg soha nem jutottak e g y e -
temes symb. tekintetre 's épen azon tartomá-
nyokban, hol a1 luth. és ref. hitvallás különös 
hangnyomattal bir még — Pomerania- és Jülicli-
Cleve-Bergben — érvényesek soha nem valá-
nak. II. sz. illetőleg arra figyeltetett, hogy mind-
nyájok megegyező nézete szerint a' symbolumok 
nem istentörvényi, theokratiai érvényűek, épen 
azért mindig a' sz. írásra, de egyszersmind a' 
rajtok felnőtt községéletre 's a' sz. iráson alapuló 
tudományra visszavezetendők; és hogy így, mi-
dőn tekintetök e' korlátok közt megállapíttatik, 
jogi tekintettel kell birniok az egyházban, miként 
az a' papok hivatalkodását tárgyazó javaslatban 
adatik elő. III-nál megmutatá, miszerint a' con-
sensus módszere ugy van választva, hogy általa 
a' symb. könyvek tanulmánya nem tetetik ha-
szontalanná, hanem inkább reájok mint élő for -
rásokra utaltatik 's a' velöki foglalkodás az e g y -
házi 's istenészeti tudatra nézve sürgetős szük-
séggé tetetik. Végre ajánlá az indítványt, hogy 
mind a' két hitv. symb. könyveinek hivatalos 
gyűjteménye, még pedig, miként azt utóbb is több 
tag ohajtá, német nyelven adassék ki, 's ugy nyi -
latkozók, miszerint meg van győződve, hogy ha 
a' zsinat a' tanrend-javaslatot csakugyan elfo-
gadja 's a' fő egyházkormánynál lépéseket tevén, 
megnyeri, miszerint e ' symbolumok együtt fog-
nak kinyomatni, ugy, hogy a1 világiak is e' for -
ráshoz mehetnek 's bele nézhetnek, az ev. posi-
tiv unió állást nyerend, minővel még soha nem 
birt 's a' symb. könyvek tekintete szilárdabbul 
lesz megalapítva, mint valaha, legalább mint 100 
év óta megalapítva volt. 

Ezután elnök megnyitá ugyan a1 tanácskozást 
jelen javaslat fölött, megjegyzé azonban, hogy 
az, névszerint I I I . sz. a. lényegesen istenészeti 

természetű 's I . és I I . számokat illetőleg saoro-
san függ az egyházkormánynyal össze, e ' g y ű -
lésen tehát kimerítőleg nehezen fog tárgyaltat-
hatni ; de mivel férfiak munkája, kik az is tené-
szeti világban a' legnagyobb elismerést 's magá-
ban a' gyűlésben a' legnagyobb bizalmat bírják, 
sőt férfiaké, kik az előbbi tanácskozások folyama 
alatt egészen ellenkező nézetűek valának, most 
pedig egyesültek, mi ez ügynek bizonyosan nagy 
erkölcsi súlyt ad, lehetne tán, hogy a1 zsinat azt 
tüstint hagyja helybe 's továbbfhasználás végett 
adja át az egyházkormánynak; ha pedig ez el 
nem fogadható, legalább vitatkozáskor tartsák 
mindig szem előtt a1 tett észrevételeket 's teendő 
ellenvetéseknél fontolják meg, a' dolog lényegé-
re, mi itt különben is tekintetbe veendő, valóan 
vonatkoznak-e azok. Ezen ohajtatokhoz előbb 
egy közönségesen tisztelt, élemedett világi tag 
csatlakozott és szokott egyszerűen, de szívélye-
sen szóla, hogy ő indítványait e' javaslatnak, 
mellyet a' legnagyobb érdekkel 's hálás érzület-
tel tanult,* teljesen elegendő alapoknak tartja az 
egyházkormány határozatira nézve, hogy visz-
szaállíttassék az egyházi szilárdság és egyesség; 
azok minden oldalról kielégítők 's nemcsak a ' h a -
zában, hanem ennek határin túl is, meddig az unió 
kiterjed, megelégedéssel fogadtatnának és egye t -
értést eszközölni segítenének, egyetértést, mert 
egyesség csak a' túlvilág tisztább fényében lesz 
lehetséges ; ez okból szívesen óhajtja, hogy meg-
világosultabb társai osztozzanak véleményében, 
hagyják helybe a' választmányi munkálatot 's 
emigy tegyenek koronát fel a' zsinat tanácsko-
zásira. — Erre az óegyházi állapotnak egyik v é -
dője, ki mindig ellene volt a' válaszmánynak, éles 
kifogásokkal lépett a' javaslat ellen föl, mellye-
ke t , minél szilárdabb alapot óhajt ö is az év. 
egyháznak, adalékul alioz adni ösztönzöttnek 
érezé magát. 0 a' symb. könyvek érvényessé-
gének fogalmát nem találta eléggé világosan fel-
fogottnak 's kerek és határzott nyilatkozatot nél-
külöze azoknak tekintete iránt; sajnálá sorukból 
kihagyását a' Forrn. Conc.-nek, mellyet a' r e fo r -
mátusok ellen mérget és epét pökönek kiáltanak 
ki rendszerint, holott keserűsége csak az akkori 
kryptokalvinisták ellen van i rányozva, kik alat-
tomos fondorlataikkal arra okot adának , 's épen 
e' könyvben valódi ker. gondolatok teljét 's iga-
zán épületes elemet magasztala; azon határoza-
tot továbbá, hogy az egyházi hatóságok hitvallá-
silag elkülönzött községekben is akadályozzák 
az ellenkező hitv. minden megtámadását, igaz-
ságtalannak leié, ha azzal elvétetik a ' jog , mások 
tanát ostromolni, mivel ez lelkismeretkorlátozó 
tilalom 's roszabb volna, mint a 'Brandenburgban 
200 év előtt kibocsátott rendelvények, mellyek 
csak eleuchus nominalis-t, nem realis-t tiltának 
meg; végre nagyobb szabatosságot ohajtott a ' 
consensus tanhatározásira nézve , korholá n é v -

7 * 



szerint e' kifejezést: „ki mint atya, fiú és lélek 
nyilatkozék minekünk," mit a1 sabellianok és 
swedenborgianok is mondhatnának, így a' 3 sze-
mély lényegysége világosabban volt volna kife-
jezendő ; továbbá a' sátánnak, mint az emberek 
bűnre csábítójának meg nem említését, mert a' 
félelem, hogy sokan megbotránkozandnak e' t a -
non, minden ker. alaptan kihagyására vezetend; 
különösen pedig az úrvacsorának, mint csupán 
épületes és serkentő eszköznek felfogását, mi e l -
len már Spener azon megjegyzéssel vitt, hogy 
ha az úrvacsora nem lesz egyéb, más kegyesz-
közöktöl , mint ima-, istentisztelet 'stb., miben 
sem fog különbözni. 

E ' szónok után megint világi tag lépeti föl, ki 
már néhány nappal azelőtt e' javaslat fölötti t a -
nácskozás első kihirdetésekor azt javaslá , állja-
nak el minden vitatkozástól 's adják azt az egy-
házkormánynak azon nyilatkozattal á t , hogy a1 

zsinat nem tartja magát tanrendkészítésre feljo-
gosítottnak 's ezt egy későbbi, létegesen össze-
állított gyűlésnek kell hagynia, de a 'választmány 
által kidolgozott javaslatot alkalmatosnak tartja, 
hogy arra bevezetésül szolgáljon, 's gondos fi-
gyelembevétel végett ajánlja azt. 'S midőn e' tag 
ujdon indítványát ismételé, annak indokairól kö -
zelebbről nyilatkozék; szivén fekvék jelesül, hogy 
a' választmányi munkálat formális elfogadása és 
jóváhagyása által ne állíttassék föl papokra nézve 
új hitelletésnonna, mi ellenkeznék a1 zsinat ujabb 
határozatival, mellyek szerint csak az ordinatio-
formula fogna tanszabadsági határokat egyes 
alanyokra nézve képezni; véleménye tehát az 
volt, hogy a 'zsinat ne bocsátkozzék a'javaslatok 
bírálata- 's magáévá tételébe, hanem tekintse 
azokat csak bevezetésnek, miként állapítsa meg 
tanrendét utóbb az egyház 's így adja azokat to -
vábbi szerkezetszerü lépések végett az egyház-
kormánynak á t ; minden másféle eljárás praeju-
dicáló lesz ugy az egyház- , mint az istenészeti 
tudományra nézve; mert minden elismerés mel-
lett a' gyűlés islenészei magok nem képezik az 
istenészetet, e' miatt javaslatuk felöl előbb a' tu -
domány 's közvélemény szava kihallgatandó. — 
Ezen indítvány lön tulaj donkép a' harcz főtárgya, 
kivált a'tulajdonképeni eldöntéskor; mert ámbár a' 
javaslat — mint a' symb. könyvek rendelete 's 
ezeknek mintegy becsmeghatározó egymás elle-
nébe állítása, vezérlő tekintetök felöli nyilatko-
zat fogalmazása 's különösen a' consensus egyes 
pontjai — ellen több kifogást tettek még ugy 
azok, kik vele a' fődologban megbarátkozottak-
nak nyilatkozának, mint azok, kik azt inkább e l -
vileg ostromiák, mindazáltal magok ezen ellenek 
sem kívántak tulajdonkép szavazást, hanem in-
kább csak bírálatot mint anyagot e' tárgy további 
meghányására 's a' javaslat védői is, egy iste-
nész választmányi tag és referens, fontos ellen-
okaikat csupán e' czélból hozák fel. De az iránt, 

a" zsinat legalább elvileg fogadja-e el a' j avas -
latot 's ennek megfelelő nyilatkozattal adja át az 
egyházkormánynak, vagy minden tanácskozástól, 
valamint minden saját itélethozástól álljon-e el 's 
a ' javaslat használását jövő gyűlésre bizza-e egé -
szen, igen hosszú élénk vita keletkezett. Azok, 
kik az első nézet mellett szóltak, ugy vélték, hogy 
hatalma- és feladatában fekszik a' zsinatnak, 
hogy választmánya munkája, mint tanácskozási-
nak habár csak összeges kifejezése irányában ál-
lást vegyen 's müvet, melly isteni áldás mellett 
annyira sikerült, magáévá tegyen; a' zsinat egész 
tevékenysége csak tanácskozó, de tanácsadásra 
felszólíttatva miután azt minden pontnál, végtére 
még az ordinatioformulánál is adott, azt itt sem 
tagadhatja meg 's méltóságával nem egyez, hogy 
jövő fözsinalra bizza azt, mit maga is megtehet; 
mert hosszú vitatkozás nélkül is Ítéletet mind-
egyik képezhetett magának; habár a' III. sz. in-
kább istenészeti természetű, az I. és II. mégis 
leglényegesb elemeit illeti az egyházi állapotnak; 
itt nem az forog fen, hogy a' symbolumoknak új 
érvény adassék — az nekik megvan — hanem, 
hogy a' zsinat tudata folytonos érvényéről újra 
kimondassék; 's ha a' III. sz. inkább istenészeti 
természetű i s ; meg kell gondolni, hogy az ordi-
natioformulábani hitvallásról is végzés hozatott 's 
hogy minden jövő gyűlésen világiak is lesznek 
jelen, így e' szakasznak legalább elvéről nyilat-
kozni lehet; sőt a1 zsinat e' javaslat felől határ-
zotlan nyilatkozni köteles is, mert az ordinatio-
kori hiteltetés 4-ik pontjáróli végzés csak aaon 
világos elöreföltevés mellett hozatott, hogy 5—ik 
pont után a' symbolumoknak egyházbani vezérlő 
tekintete meg fog magyaráztatui, e' kérdést t e -
hát többé nem mellőzhetni; egyébiránt .az igyen 
nyilatkozott tagok is mindnyájan reménylék, hogy 
illyen magyarázat, melly ámbár nem új hitv., de 
az egész hit velejét mégis mintegy újra emeli 's 
örömest vallja, az egyházra nézve nagy fontos-
ságú lesz, annak új szilárdságot adand, az előbbi 
végzések által tán aggályba ejtett kedélyeket 
megnyugtatandja 's névszerint az egyesült föegy-
házat is benső consensusa mindig tisztább tuda-
tára fölsegítendi. — Ez ellen más részről felho-
zaték, hogy hosszabb, felvilágosító tanácskozás 
nélkül meggyőződésen alapuló teljes beleegye-
zést nyilvánítani nem lehet 's illyen tanácskozás-
nak az olly fontos és az egyháztól olly epedve 
várt szerkezet felöli vitatkozások kárára intézése 
sajnos gátlásul tekintendő ; e' gátlásból azon t i t -
kos aggály is mindinkább kitűnt, hogy e' tanrend 
szilárd elfogadásával 's nyombani használásul az 
egyházkormánynak átadásával szorosb korlátok 
közé fog szoríttatni a' tanszabadság, mint az az 
előbbi végzések által történt. Ez névszerint v i -
lágosbbá lön akkor, midőn az elnök előadva, hogy 
a' javaslat anyagi alkata ellen tulajdonkép semmi 
indítvány nem tetetett 's formális pontok, kife-



jezések és sterkezet felöl itt határozni nem épen 
szükséges, a' javaslatnak gyűlés részéröli elfo-
gadása mellett kérdéskitüzésreakartátmenni ' s e ' 
szerint az I., II. és III. számokat egymástól e l -
választani ; mert az indítványozó, ki mindjárt 
elejénte minden rögtöni elfogadás ellen nyilat-
kozott, most is a' javaslatnak egyházkormány 
részéröli ideigleni használása ellen kötelesség-
nek vélé tiltakozni. Erre az elnök nyilvánítá 
ugyan , hogy az egyházkormány arra nem is 
gondolhat, hogy az istenészvilág ítéletét bizonyo-
san előbb bevárandja, tán egész istenészkarok 
véleményét is kikérendi 's utóbbi zsinatokat is 
megkérdend, de nem tanácsos ezen utat a' zsi-
nat nevében elibe szabni — az aggódok mind-
azáltal ezzel nem lőnek megnyugtatva, több kí-
sérlet teteték tehát formula kitalálása végett, 
mellyben mind a' két félt kielégítő nyilatkozat 
adatnék. Végre a1 legtöbb vezérszónok követke-
zőben egyezett meg : , ,A' zsinat végzései foly-
tában első választmánya által a' papok ordina-
tiokori hiteltetése iránt kidolgozott javaslat ered-
ményei 5- ik pontjához készített indítványokat 
alkalmasokul elismeri, hogy azok tanrend meg-
állapítására nézve alapul szolgáljanak az e g y -
háznak, határozza tehát, hogy azok további e g y -
házszerkezetszerü alkalmazás végett a' magas 
egyházkormánynak adassanak át ." E ' nyilatko-
zat aztán szavazásra bocsáttaték 's csak 8 sza-
vazat nem fogadá azt el, 6 azért, mivel az egy -
háznak a' választmányi javaslatok szerint sym-
bolumai irányában elfoglalandó állását, névsze-
rint mivel a' zsinat határzottan el sem isrneré a' 
a ' symbolumokat, nem vélték eléggé kötelező-
nek 's kifogásaikat az egyes pontok ellen nem 
látták figyelemre méltatva; 2, pedig a' túlsó oldal-
ról azért, mivel a' symb. könyveknek a' második 
szakaszban biztosított tekintetét nagynak 's e1 

szerint azt nézeteikkel egyezőnek nem találták. 
E ' hosszú tanácskozással végtére az egész fon-
tos tan- és hitvallási kérdés egészen befejeztetett. 

Átesvén e' tárgyon a' zsinat, az egyházszer-
kezetet vevé újra elő, így mi is felfogjuk az e le j -
tett fonalat. 

24 -d i k tétel: A ' kerületi zsinat e1 hatáskörén 
belül a' superintendenst amannak határozatai kö -
telezik. A ' kerül, zsinat határozatai előbb meg-
erősítendők, ezt azonban alkalmas esetekben a' 
suptendens, felhatalmazás következtében, azon-
nal megteheti. A ' suptendens, mint a1 consisto-
rium felelős organuma, kormányzói és ügyelői 
hivatalát a' kerül, zsinattól függetlenül gyako-
rolja. Ennek terjedelme iránt a' keleti tartomá-
nyok eddigi törvényei maradnak épségben, meny-
nyiben föntebbi határozatok nem tesznek változ-
tatást szükségessé. E ' törvények szerint végzi 
suptendens az egyházlátogatást is, de fölvételé-
vel a' presbyteri szerkezet azon határozatának, 
hogy egyházlátogatáskor a' suptendens minden-

kor megkérdje névszerint a' korosbakat aVpap 
tana 's élete felöl. A ' suptendensnek minden h i -
vatalos foglalkodásában a' kerül, zsinat papül-
nöke helyettese. — Végzés : Változtatás nélkül 
elfogadtatott. 

E ' tétel csak egy oldalról mint homályos és az 
eddigi törvényekkel nem egészen megegyező t á -
madtaték meg, de a' referens és elnök némi ma-
gyarázatai után, mellyek szerint jelesül a' „ f e l -
hatalmazás" egyes esetekre szoríttatott, szint-
olly egyetemesen elfogadtaték, mint egy tag j a -
vaslatai, hogy a' zsinat még az ephorusi igazga-
tás rendszabályai és egyházlátogatás rendezete 
iránt indítványt tegyen 's a' kérdés felöl, ezen-
túl minden suptendensnek nem kell e' kerületben 
ordinatiót végezni, nyilatkozzék, mint szerkezet-
terv alapvonalaihoz nem illők visszautasíttattak. 

25-dik tétel: Hogy a' suptendens, hol az v é g -
rehajtható, csak az egyházi felügyelés és igaz-
gatás fontos ügyeinek éljen 's megmentessék min-
den foglalkodástól, mellyek öt a' községek szel-
lemi és egyházi életére, valamint a' diakonia ozél-
jaira 's a' papjelölteknek jó papokká képzésére 
nézve olly fontos hivatása teljesítésében gátol-
hatnák, megengedtetik, hogy a' suptendentia e x -
terná-i, különösen a' kerület vagyonügyei igaz-
gatása a' kerül, zsinat igazgatóságának világi ü l -
nökére bizassék, ki az a' suptendens elnöklete 's 
együttműködése alatt elvállalja 's a' megkíván-
tató munkákat 's előkészületeket végrehajtja. A ' 
levelek 's rendeletek suptendenshez intéztetnek, 
ki a' válaszokat 's parancsokat mint elnök aláírja. 
Ezen intézkedés csak a' kerül, zsinat igazgató-
ságának előleges véleménye után végeztethetik 
's a' világi ülnök e' minőségben, mint a' kerül, 
zsinat rendezője, consistorium által megerősíten-
dő. Munkálkodása két választásidéig tart. Neki is, 
mint a' suptendensnek, e' foglalkodásokban e l -
járásért jutalom adathatik. —• Végzés : Elfogad-
tatott kihagyásával e' szavaknak: „Munkálkodása 
két választásidéig tar t ." 

E ' tétel is, mellyet referens mint a' 15-iknek 
megfelelőt, egyszersmind a' suptendenseknek 
sokkal nagyobb munkaterhe mellett sokkal fon-
tosbat, elfogadásul ajánlott 's melly mellett n é -
hány szózat is emelkedék, mellyek azt legalkal-
masb eszközül tekinték, hogy a' suptendens tu -
lajdonképeni működésének nyeressék meg, mivel 
a' rendező hivatal iránti intézkedés csak facul-
tativlag állapíttaték meg, igen hamar elfogadta-
tott, ámbár a' legtöbb pap véleménye oda járult, 
hogy ezen intézkedést nehezen fogja sok supten-
dens használni, mivel az externá-k itt is inter-
ná-kkal bensöleg összekötvék 's összeütközések 
és foglalkodásháborítások nehezen maradnak ki 
's a' suptendenseknek adandó jutalmazások a l -
kalmasb segédeket szerzendnek nekik. Csak a' 
rendezőre nézve határozott két választásidö lá t -
szók aggasztónak 's a1 presbyterek megengedett 



újraválaszthatósága melleit szükségtelennek; ez 
iránti határozat tehát kihagyatott. (Folyt, köv.) 

Vélemény. 
Ezen lapoknak idei 4- ik számában egy alkal-

mi ötlet szülte „Monda és Kérdés" czimü, sze-
rény czikkecske közöltetet t ; mert, ha a' legke-
resztyénebb, a' francziák királyának országlása, 
a' 36 millió r. katholikusok közt lakó, 4 millió 
protestánsok egyházi szükségeire évenkinti, r en -
dezett segedelmezéssel járul, miért nem lehetne 
a' 3 millió magyar protestánsoknak i s , 6 millió 
r. katholikusok irányában, illyesmiröl eszmél-
kedni? mert, ha találkoznak protestánsok, kik 
országos segedelmezésért országos felügyelést 
cserébe elfogadnának, lehetnek , kik autonomiá-
jokból, semmi áron nem áldoznának; — tehát e' 
tárgy feletti békés és illedelmes vitatkozások f e -
leslegesek talán nem lennének. 

A1 „Religio és Nevelés" csak hamar lóra ült, 
's a' pár sorból álló, szerinte, — meglehet, — 
rosxul férczeit 's összefüggés nélküli mese ellen, 
ez idei 8 - ik számának, majd csaknem három ne -
gyed rész hasábjaiban olly drasticus modorban 
kel ki, melly itt-ott rágalomnak is beillenék, — 
's elkeseredés-szülte kifakadásaiban harczot, 
polgári háborút, zsákmányt, elfoglalásokat 's tudja 
Isten, mit nem összehabar; — kár mérgelődni! 
Korunknak fegyverei az okszerű meggyőződés, 
és ha valami általános meggyőződéssé vált, nincs 
erőhatalom, melly a' kor kivánatainak ellentáll-
hatna. 

Ha X. Leo pápa, ugy mint a' nálánál sokkal 
eszélyesebb IX. Pius cselekszik, kora kivánatait 
felkarolja és a' szükségesnek elismert reforma-
tiónak, in capite et membris, makacsul ellen nem 
szegül , hihetőleg 100 millió keresztyén nem 
emancipálja magát a' római tiara mindenhatósá-
ga alul. 

Hiába uraim! a' concessiok korszaka bekö-
szöntött, 's akárhogy dúl fúl a' „Religio és N e -
ve lés , " már országgyűlésen nemcsak megpen-
dítve , de egyenesen ki lön mondva : hogy a' 
tömérdek papi jószágok, mellyek a 'várak fentar-
tására ugy is már megadóztatvák, álladalmi j a -
vak, ' s ha igaz, hogy a' mult a1 jövendőnek szü-
lőanyja, képzelhető, hogy az, mi más nemzetek-
nél már megtörtént, nálunk is be fog következni, 
's eme vélemény törvénynyé emeltetni. 

Akkor, — a1 mikor, — vagy a' győri kápta-
lannak mult országgyűlési követe Wurda nyilat-
kozatakint, mindenik vallás szabadon a' világi 
halalomtól, függetlenül fog mozoghatni a' maga 
körében , azaz, mindenik felekezet maga fogja 
fizetni papjait, püspökjeit, a' mint bir ja ; — vagy 
az álladalom fogja kellő felügyelés és ellenörkö-
dés mellett, mindenik egyháznak szükségeit köz 
pénztárból fedezni. 

A' „Monda és Kérdés" nemcsak vallási p ro-

testáns , hanem magyar polgári szempontból is, 
az utóbbit óhajtaná, mert megtörhetlen meggyő-
ződése : hogy minden világi hatalomnak legszen-
tebb kötelessége erényes polgárokat nevelni, 
erény pedig vallásosság nélkül, szappanbubo-
rék. — Ha olly szerencsés e' részben a' „Rel i -
gio és Nevelés" nézeteivel találkozni, miről csak 
kételkedni is bűnnek tartaná; — szükségképen 
katholikusoknak, protestánsoknak egyesitett e r ő -
vel a? közös czél felé törekedniök kellend; és 
miután a' vis unita fortior, kár olly fejtegetések 
ellen pattogni, mellyek in ultima analysi , a' k a -
tholicusok érdekeivel sem ellenkezendenek. 

A ' „Religio és Nevelés" a' „Mondának" azon 
kérdésére: Vájjon a' r. katholikus egyház birna-e 
annyi önmegtagadással, szent István királytól 
öröklött, vagy ha jobban tetszik, kapott, tömér-
dek javadalmainak egy kis részecskéjét , a' p ro-
testáns egyháznak, ha követelné, testvéri szere-
tetből átengedni ? nemmel felel; — tehát nem. 

Szabadjon már most , a1 „Mondának" másik 
kérdésére : vájjon, ha a1 dolog biróság elébe ke -
rülne , reménylhetne-e a1 protestáns egyház 
kedvező Ítéletet? igénytelen véleményt monda-
n i ; — de ne haragudjunk, csak véleményt, melly, 
miután honunkban a' pereknek kimenetele any -
nyira ké t séges , hogy már köz példabeszéddé 
vált, „jobb sovány egyesség, kövér pernél ," — 
csalhatatlanságra számot nem tart. 

Nem említtetik a1 méltányosság, a' te rmé-
szeti örökigazság, — nem a' honfitársak között 
lenni kellő szeretet, melly nem tűrheti, hogy a' 
közösen szerzett, közös vérrel megtartott 's á z -
latott földből, — mellynek gyümölcsei, magának 
a' „Religio és Nevelésnek" vallomása szerint, 
olly dúsak, hogy az öregebb testvérnek minden 
szükségeit nemcsak bőven fedezik, hanem a' f e -
leslegből már kincsek is halomra gyűjtettek, — 
az ifjabb testvérnek annyi se jusson osztalékul, 
hová fejét lehajthassa ; — a' politikai tekintetek 
sem hozatnak fe l , mellyek csakugyan megkí-
vánnák, hogy a1 protestánsoknak jutandó sege-
delmezéssel az országlás magának a' protestáns 
ügyekre, az eddiginél nagyobb befolyást szerez-
zen, hanem magának szent István király tö r -
vényeire, mellyekre a1 „Religio és Nevelés" is 
hivatkozik, állapíttatik a' győzedelmi remény. 

És ugyan : 
1 - ö r . Szent István király, noha Rómából kapta 

koronáját, noha már akkoron a1 keresztyénség 
görög és római katholikusokra szakadt, első t ö r -
vénykönyvének 1 - s ö czikkjét, a' r. katholikus 
egyház világi javadalmainak föpalládiumát nem 
irta de fide Romano Catholica, — hanem csak de 
fi,de Catholica ; — következik ebből, hogy böl-
cseségében a1 nem római katholikus keresztyé-
neket nem kárhoztatta. 

2 -or . Hogy Szent István király nem kirekesz-
töleg a' római katholicismust, hanem átaljában a1 



keresztyénséget kívánta népében megörökíteni, 
ugyanazon törvény 1 még bővebben tanú-
sítja, — mellyben fiának és utódjának Imre f ö -
herczegnek, nem a' r. katholicismust, hanem a' 
keresztyénséget köti szivére, mondván : ut te 
verum Christianae professionis nominent virum. 
Már pedig, ha saját íiában csak a' keresztyénsé-
get, nem pedig a ' római katholicismust kívánta 
meg, okosan fel nem tehetni, hogy a' nem r. 
katholikus, de azért mégis keresztyén magyaro-
kat, az általa, a' közanya a' magyar földből va l -
lásos czélokra rendelt javaknak élvezetéből ki 
akarta volna zárni, hanem, valamint a' „Religio 
és Nevelés" szerint, a' veszprimi görög apácza-
kolostorra alapított, ugy bizonyosan a' prote-
stánsokról is , ha már akkoron léteztek volna, 
meg nem felejtkezik. 

3 -or . Ha valaki a* mondottakon még kétsé-
geskednék, olvassa meg azon törvény 4. § - á t , 
melly szóról szóra így hangzik: 

„Fides ergo, de qua loquor, haec est: Ut Pa-
trem Deum Omnipotentem factorem totius erea-
turae : Et Unigenitum ejus filium, Dominum no-
strurn Jesum, de Maria Virgine, Angelo annun-
ciante, natum, pro totius mundi salute in crucis 
patibuto passum : Et Spiritum Sanctum, qui per 
Prophetas et Apostotos et Evangelislas toeutus 
est, unam Deitatem perfeetam, indissolubilem, 
incontaminatam esse, ftrmiter credas; et sitié 
omni ambiguitate teneas. 

Ezek szerint , miután „quisque optimus v e r -
borum suorum interpres44 és miután a' protestán-
sok István királynak idézett magyarázó szavait, 
betűről betűre hiszik 's tanít ják, valóban szent 
István király elleni hütlenségi bűn nélkül aligha 
állíthatni, hogy a1 protestánsok a1 „Religio és 
Nevelés44 fogalma szerint, nemcsak túl a' vi lá-
gon elkárhoznak, hanem már e' magyar földön 
is, a' közhaza javadalmainak tökéletes nélkülö-
zésére kárhoztatvák. G. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Az egyetemes névtár ügyében. Az egyházke-
rületi adatok beérkeztek. A ' dunamellyéki super-
intendentiában van nyolcz esperesség , beküldte 
három: a' mosonyi, a' pozsonymegyei, a' po -
zsonyvárosi ; nem küldte öt: az árvái, liptói, nyi t -
rai, trenesini, turóczi. — A ' dunántúli superin-
tendentiában van tizenegy esperesség és négy 
valami, a 'mi , ha akarják esperesség, ha akarják 
nem az. Beküldte hét: a' fejérkomáromi, a' győri, 
kemenesalji, alsó és felső sopronyi, külső somo-
gyi és a1 veszprémi; nem küldte be négy : a' 
belső somogyi, felső és közép vasi és a' zalai. 
A ' valamik közöl beküldte Komárom és Soprony; 
nem küldte be Győr és Kőszeg. — A' bányake-
rületi superintendentiában van kilencz esperes-
ség. Beküldte négy : a' bács-szerémi, barsi, bu-

dapesti, honti; nem küldte be öt: a'bánáti, békési, 
nógrádi, pestmegyei, zolyomi. — A ' tiszakerül, 
superintendentiában van nyolcz esperesség. B e -
küldte három a' gömöri, kishonti, XIII szepesi; 
nem küldte be ö t : a' VI szabadvárosi, a' hegy-
alljai, a' sáros-zempléni, a' hét bányavárosi, a ' 
karpátalji. — Ide számítván tehát a' dunántúli 
négy valamit, összesen volna épen negyven e s -
peresség. Beküldte 19, nem küldte be 21. 

A ' főbb iskolák közöl, idő szerint beküldte az 
osgyáni, a' pozsonyi, a' temesvári, a' sopronyi, 
az eperjesi, a' verbászi. A ' többié váratik. 

A ' dunántúli superintendentia határain belől 
még egy valami van, mivel nem vagyok tisztá-
ban 's e' végett utasítást kérek adatni magam-
nak. Ez a' valami a' ruszti gyülekezet, mellyröl 
tudom, hogy valami, de azt nem tudom, hogy mi. 
Az 1844-dik dunántúli névtárban a1 sopronyi 
felső esperességhez van csatolva; most ellenben 
az esperes úr kihagyta gyülekezetei sorából 's 
maga Ruszt azt állítja egy hozzám érkezett pa -
renthesisben, hogy „ ( a ' n s . sz. k. városi conven-
tek sorába tartozik, mellyek magukban seniora-
tust képeznek.)44 E ' szerint tehát Ruszt convent 
volna, és ismét senioratus is volna. Most már hova 
csatoljam? Maga kizárja magát a' felső sopronyi 
esperességböl, a' schematismusban pedig a' v á -
rosi valamik sorában nem találom. 

S z é k á c s J. 
Csődhirdetés. A ' temesvári egyesült évang. 

egyház elemi iskolai tanszéke üresedésbe jővén, 
ennek betöltésére azzal nyittatik csőd : hogy a' 
vállalkozó helvét hitvallású, magyar és német 
nyelvet tökéletesen értő, jó erkölcsű legyen, és 
orgonán játszani tudjon. Fizetése álland200 ezüst 
ft. — három öl fa — minden iskolai gyermektől 
— kivéve az egyházgyülés által szegényeknek 
elismert, mindkét felekezetű protestáns g y e r -
mekeket — járuló két ezüst ft. temetési stolából 
's szabad szállásból. Ezen állomást elnyerni k í -
vánók folyó 1848. eszt. april 30-dik napjáig vagy 
bérmentes levelekben, vagy személyesen a' t e -
mesvári egyházgyülekezetné] jelentsék be ma-
gokat. 

K ü l f ö l d . 

Gotha- Itt f. é. jan. 22-kén halt meg Brett-
sehneider Kár. Gottl. a' Szász-Coburg-Gothai 
föconsistorium elnöke és Generalsuperintendens, 
kinek e' honban is számos tisztelője és tanítványa 
van. Ö a' rationalistáknak volt feje és vezére, 's 
tudományos munkái, mellyeket alaposság 's ki-
vált értelmes világosság 's vonzatos könnyüd-
ség jellemzettek, sokáig maradandnak a' theolo-
gia barátainak tanúságos olvasmányai. Ö a' pro-
testáns egyházat nemcsak bel ölről ép í té , hanem 
kívülről is védelmezé 's ezt kiváltképen az általa 
sokáig szerkesztett darmstadti Alig. Kirchenzei-



tungban tevé, legközelebb pedig kirchlich-poli-
tische Zeitfragen czimü munkájában, melly a , 

mult évben jelent, meg Lipcsében. A ' theologiá-
nak és egyházi életnek alig van ága, mellyet 
ezen tevékeny, fáradhatlan lélek hosszú élete 
folytán nem müveit, nem gazdagított volna. 

Erfurt. Julius 5 , 6. 1841. Erfurt egy ószerü 's 
bástyákkal megrakott nagy vén város. Magasdad 
's döledezö épületei közöl 3 0 — 4 0 torony nyú -
lik föl ; utczái elég tágasok. Idegennek leghőbb 
vágya : meglátni a' szült cellát, melly 1505-töl 
1508- ig zárta a' világrendítö egyszerű barátot. 
A ' zárda elöudvarában gyermekcsoport lepi meg 
az utast, kik mint elhagyott árvák 's földönfutó 
szerencsétlenek lakot, szülét, iskolát, 's élelmet 
találnak itt. 1668-ban szövetkeztek néhány buzgó 
férfiak ez árva intézet alapítására. A ' gyermekek 
kezdetben fontak, 's hetenként kétszer kéreget-
tek a' város utczáin ; lelki foglalkozásuk olvasás, 
írás, vallástan, és ima volt. Majd évenkénti bö 
segélyek biztosíték a' csecsemő intézetet, 's nö-
vendékei olvasás, írás, számolás, vallás, tör té-
net, földrajz, nyelv, 's éneklésre tanítatnak j e -
lenleg. Minden reggel este közima; ünnepeken 
együtt mennek az ágostonegyházba. Közvizsgálat 
évenkint tartatik. A ' kinőttek vasárnapi iskolát 
járnak. A ' hálótermet fűteni tilos. A' felügyelő 
minden évben köteles számot adni a' jövedelem-
's költségről. 

Luther cellája és a' hajdani barátlakok két sor -
ral nyílnak egy nagy hosszú teremből, mellynek 
falait nagy darab képes vásznak födik ; mindenik 
mást ábrázol, mindeniken halálfö vagy csontváz 
sajátságos német versekkel. E ' 7 0 — 8 0 darabból 
álló 's haláltánczot mutató képcsarnokot 1736 -
ban nyitották meg. Sort kezd a' halál, csontváz-
alakban és síppal. Lábainál hivatalok, művészet, 
tudomány,becsület és gyalázat jelképei hevernek 
és az emberhez így szól : 

„Herbei ihr Sterblichen! Schaut dies Gerippe an, 
Bedenkt, wie ballt ich euch zum Tanze rufen kann. 
Ihr müsset alle fórt, niemand ist ausgenommen ; 
Wenn meine Pfeife schallt, muss Fürst und Bauer kommen." 

Az ember így válaszol : 

„Was ist doch wohl der Mensch, in dieser Eitelkeitl 
Wie bald ist der erblass t ; wie kurz is seine Zei t ! 
Der ist nur weise, klug und aucli beglükt zu nennen, 
Wer dieses Todtenbild bei Zeiten lernet kennen." 

Ádámon és Éván kezdve illy szellemben szó-
lítja föl a' Krisztust, császárt, császárnöt, k i -
rályt, pápát, bibornokot, hadvezért, birót, papot, 
polgármestert , tisztviselőt, orvost , csillagászt, 
ügyvédet , gyógyszerészt, kereskedőt, vadászt, 
vendéglöt, sírásót, vöféll, hangászt , bányászt, 
molnárt, kádárt, fazekast, czigány jósnőt, fes -
tészt, grófot, szüzet, öreget, ifjat, színésznőt 's 
több efféléket. — Mennyi a' tárgy, annyi az áb-
rázolvány és a' kötött jelmondatok sajátságos és 

alkalmazott modorban szólítják mindeniket halál-
tánczra. 

A ' terem egyik végében faoszlop, 's rajta L u -
ther koszorúzott képe, mellyet Márton napra k é -
szítettek e' fölirattal : „Es werde Lidi t ," alul : 
„Heil Glaubensvater Dir! Dr. M. Luther. Eine 
festeBurg ist unser Gott." A ' terem másik végén 
két föstött árvagyermek perselyt tart, a' 41-dik 
zsoltár szavaival. Luther cellájának ajtaja előtt 
cserágból font hosszú füzér nyúlik e' szókkal : 
„Heil unsern Wohlthátern und Versorgern." A ' 
cella ajtajának küloldalán német, belsején hason 
értelmű diák fölirat : 

„Cellula 
Divino magnoque habitata 

Luthero 
Salve! Vix tanto Cellula digna 

Viro. 
Dignus erat Regum qui splendida 

Tecta subiret 
Te dedignatus non tamen 

lile fűit ." 

A1 cella széle hossza négy lépés. Falain azon 
nevezetes bibliai helyek láthatók, mellyeket Lu-
ther ónnal irogatott és életnagyságú függő a rcz -
képe; fejénél e' szók : „Martinus Lutherus. S. 
Theol. D. natus Islebiae anno 1 4 8 3 , ibique in 
Christo obiit anno 1546 d. 18. Febr. et Vitten-
bergae sepultus est, aetatis 63. M. L. Nordhau-
sanus. P. — íróasztalán vén szekrényes tinta-
tartó, mellyet útban is használt. Középasztalon a' 
hires StofFel—biblia , melly L. 1672-diki német 
fordítmánya, rézmetszvény 's egyéb ékitvények-
kel; Stoffel ügyes remete müve, ívnagyságu. 
Ószövetség, ívnagyságban, L. fordította Vitten-
bergában 1540-ben. Újszövetség, nagy 12 dré t . 
L. fordította 1530-ban. — Hat üveg alá foglalt 
kézirat pergamenen, Luther, Bugenhagen, Me-
lanchton, Creuziger , Justus Jonas, Agathontól. 
Ezek, mint értelmezett bibliai jelmondatok, a1 mai 
emlékkönyvek helyét pótolták. Két nagy n é v -
könyv, harmadikba most irnak, sok fejdelmek és 
nagyok neveivel, kik ottlétök emlékjeleit k é z -
iratban hagyák. Ezeken kül az egyházjavítás ba -
rátai 's elleneinek arczképei a' 16. d. századból 
és a' reformatiói almanach 3 diszkötetben tartat-
nak e' világhírű cellában. 

A ' reformatio három századosünnepe elönap-
ján 1817. esti 5 órakor, katonai,polgári t i s z t v -
selök 's nagyszámú lakosok gyűltek e' tág te rem-
be, mellynek gazdagon világított hátrészében 
magasan állt Luther nagy gipszszobra 6 szál 
viaszgyertya közt : „ E s werde Licht" átlátszó 
fölirattal. L. kivilágított cellája nyitva állt, 's a j -
taja jobb felén vörös posztóval bevont kis eme-
let látszott. 

A ' szomszéd egyházban, mellyet e' teremhez 
ablakok kötnek, mellyben Luther pappá szentel-
tetett, 's oltára előtt egykor térdelt, hangszerki-
séretű karének zendült meg Schroch ihletett tolla 



a ló l : „Vom Hímmel lioch kam Licht herab ; w — 
és a' mint az emlékkönyv mondja : „Az utósó 
gor alatt Hermann egyházi 's kormányszéki t a -
nácsnok úr a1 cella melletti emeletre állt, és Lu-
ther zárdai életét rajzolá elevenen — föstvén az 
ő a1 reformatiomunkájáhozi előkészületét, "s vá l -
lalatának a' vállásos képzettség, művészet 's tu -
dományra! nagy hatását." Szózatát így zárta be: 
„Holnap, én, és a' többi királyi kormánytagok, 
minden reformált vagy lutheri vallástétel különb-
sége nélkül (oline Unterschied der reformirten 
und lutherischen Konfession) az évangyélmiak 
ágostonegyházában, a' szent vacsorát, egészen 
isteni szerzője szavai szerint (ganz den Worten 
des göttlichen Stifters gemász) kenyérmegtörés-
sel (mit Brodbrechen) fogjuk legelőször fölven-
ni." A ' beszéd ünnepélyes imával rekesztetett 
be. Majd a' Luther készítette híres „Erösvá -
runk"-a t kezdték rá, 's amen-ét háromszor han-
gozván vissza a1 tanuló kar, dicső hatást szült az 
egyház mélyében. És az egész ünnep alatt t isz-
teletteljes csend uralkodott azon épületben, 
mellyböl egykor L. templomba járdáit, hova szá-
zadok múlva buzgó sereg gyülend hasonló hálá-
ra. De az ünnepélyes felszólítás, fájdalom ! foga-
natlanul hangzott el, mert Erfurtban ekkorig sem 
létesült az unio. 

A ' rom. kath. székesegyház hegyen fekszik, 
's kivülbelül méltóságos. Benne egy emlékkép 
Erzsébetnek Il.d. András magyar király leá-
nyának szentté avatását ábrázolja, melly Ér fu r t -
ban végeztetett nagy ünnepélylyel. Az öskirály 
sok magyar országnagyokkal volt akkor ott j e -
len a 'képes ábrázolvány szerint is. Közel ez e g y -
házhoz Bonifácz kápolnája látszik, mellyben a' 
pogányokat ker. hitre térítette; az épület pará-
nyi, millyen az akkori keresztyénség volt. 

Másnap reggel 8 óra tájon az Orsolyaszüzek 
zárdájába mentünk. Bejelentés után egy közép-
korú, igen jó külsejü apácza várt ránk az elő-
szobában ; 's mielőtt a1 kolostorban meghurczolt, 
nömüveket mutatott, mellyek közöl drága szabott 
áron akaratunk ellen is vennünk kellett. Vásár-
lás után az egyházat és a' szüzek karzatoni ima-
helyétjártuk be. Közebédlöjökben, minthogy evés 
előtt és után fenszóval imádkoznak 's elmélked-
nek, könyvekkel megrakott szónokszék áll. Ren-
desen leves, hús- és főzelékkel élnek. A1 cellák 
egyesek 's nagyon szűkek, mindenikben ágy, 
asztal, feszület, varró műszer, virágbokréta. A k -
kor tanításra voltak elcsukva, és vágyunk : csak 
egyet is láthatni, sikeretlen volt. Vezetőnk egy 
ujoncz cellájába is vitt, 's magasztalólag rajzolta 
szépségét, mintha meggyónni akarta volna, hogy 
regényes szellemnek vagy remény-hagyott sze-
relemnek révpartjára jutott. Asztalán hervadt v i -
rágbokor volt; 's bár a' párhetes szép áldozatot 
nem láthattuk is : egyegy szálat huztunk ki az 
edényből. Vezetőnk mosolygott: és mi szivünk-

ben üdvözlők az ismeretlen, az örök magányba 
temetkezett szépet. Nem kiméivé 's nem méltá-
nyolva andalgásunkat, jelt adott indulóra; ajtóra 
mutatott: meghajtotta magát — kijöttünk — 's 
kicsukott. Uti naplójából közli 

V á l y i P á l . 
A' königsbergi szabad év. egyház állást magá-

nak a' föegyház és a' m. é. mart. 30-kai pátens 
közt vön 's e' szerint szabad ugyan mind e' ke t -
tőtől, de a' kettő közé is szorult. Hogy ez k é -
nyelmetlen állás 's mindenféle csodálatos fordu-
latok- és ugrándozásokra kényszerít, magában 
értetik. Ezt a' két utóbbi hónap dúsan bizonyítja. 
A ' vasárnapi gyülekezetek részint a1 német R e s -
sourceban, részint a' zsidó Harmóniában folytat-
tattak. Ama helyen Rupp körül még mindig n é -
hány száz ember gyűlt össze 's miután a' nyi l -
vános előadások aug.-ban a' Ressourcekertbe 
tétettek á t , a' hallgatóság mintegy 400-ról i s -
mét mintegy 800- ra szaporodott; mi tán azon 
körülménynek is következménye, hogy aug. 1 5 -
kén 5 héti szünet után ismét egy keresztelés, ez 
úttal egy földbirtokos, Papendiech tisztviselő á l -
tal végeztetett. Ennek folytában Ender papjelölt 
is daczára a' vizsgálatnak, mellybe a1 zsidó Har -
móniában jul. 11-kén megkísértett keresztelés 
öt bonyolítá, ismét bátorságot kapott 's aug. 2 2 -
k é n , vasárnap, ugy nevezett keresztelést egy 
czipész magzatán végzett. Papendiech kereszte-
lését Rupp beszéddel külön papi rend nélkülöz-
hetéséröl vezeté be. Már az valóban eléggé n e -
vetséges, hogy Rupp e' szélmalmok elleni ha r -
czot ollyan rend ellen, melly az év. egyházban 
általában nincs, a' legnagyobb kitartással foly-
tatja ; még nevetségesb, hogy buzgó fér f i -és nö -
párthiveinek köre illyen örökös beszéd által te t t -
leg azon dőre babonába esett, hogy az év. e g y -
házban hemzseg a' sok pap; legnevetségesb p e -
dig az, hogy a' világiak keresztelése illy módon 
igazolandó. Minden jól oktatott confirmálandó 
tudja, hogy a' keresztelés olly cselekvény, melly-
nek hatályossága a' keresztelő méltósága- vagy 
rangjától épen nem függ; de minden okos ember 
tudja, hogy minden dolgokban, egyháziakban is, 
rend helyes, rendetlenség helytelen 's hogy az 
apostol is egészen egyszerűen parancsolja : 
„Mindenek ékesen és jó renddel legyenek ti köz-
tetek^ (Kor. I. 14, 4 0 ) ; de hogy nagy oktalan-
ság, miután bizonyos személyeket ige- és szent-
ségszolgálatra előkészítettünk, elkülönítettünk 
's kirendeltünk, őket e' szolgálatra nem , hanem 
helyettök más hívatlanokat használni. Azon e l -
lenvetés pedig, hogy az , miként Papendiech 
mondá, ,,a' kedves tanító súlyos állása miatt" 
történt, magában enyészik az által el, hogy En-
der, ki szintolly súlyos állásban van, maga mód-
ja szerint mégis keresztel. Ha pedig e' két úr 
keresztelésénél a' főpontot, t. i. a1 keresztelési 
formulát, kissé pontosabban megnézzük, Ender 



Westphal aranyműves gyermekénél ezt mondá : 
„Keresztellek Istened nevében, hogy^lelked olly 
tiszta maradjon, miként a1 v i z , mellyel megned-
vesítem fejedet; keresztellek Megváltód nevében 
és keresztellek a' sz. lélek nevében," és Migge 
czipész magzatánál: „Keresztellek a' nazarethi 
Jézus nevében, ki arra taníta bennünket, hogy 
az Istent lélekben és igazságban imádjuk;" Pa-
pendiech tisztviselő pedig keresztel : „Istennek, 
az örök atyának, Jézus fiának és sz. léleknek ne -
vében," 's a' cselekvény bevégzése után bizo-
nyosakká teszi hallgatóit, hogy a' gyermek most 
már nemcsak a' szabad, hanem a' ker. egyházba 
is fölvétetett. — Papendiech tisztviselő jul. 1 8 -
líán Rupp helyett prédikált i s , mit olly módon 
végze, hogy előbb újra előhozta a' kedves t á r -
gyat, miszerint a' szabad egyházban elvileg papi 
rend nincs, e' szerint mindenki, a' ki arra hivatva 
érzi magát, testvérei tanítójaul fölvetheti magát. 
Aztán az Áhítatosság óráit vagy más ártatlan 
könyvet vesz kezébe , hogy belőle az ember 
erkölcs - vallásos rendeltetéséről egy szakaszt 
felolvasson, cselekvény, mellyet az egyházli vagy 
akárki is, a' ki olvasni tud, végezhetne. Azóta a' 
zsidó Harmóniában Westphal aranyműves és Ma-
tern könyvkötő könyvvel kezökben felváltva lép-
tek a-1 vasárnapi gyülekezetekben föl 's aug.-ban 
mint papok szerepeltek. Ez a1 hallgatóknak k e -
vésbbé látszik tetszeni, mint az éjen át előlép-
tetett papoknak ; a' Harmónia látogatóinak szá-
ma mintegy 100 személyről rögtön mintegy 25 - r e 
olvadt le, körülmény, mellyen legkevésbbé sem 
csodálkozunk, mivel tudva van, hogy sem a' fe l -
olvasott dolgok, sem a' különben mint művesek 
vagy művészek valószínűleg igen tiszteletremél-
tó felolvasók, hanem Rupp személye az, melly, 
mint kezdet óta, most is összetartja még a' fele-
kezet megmaradt, tagait. Ama gyülekezetek lá-
togatói kétségkül Ruppal bizonyos természetes 
idegenkedésben az egyház- és minden egyházi 
rendtől osztoznak; az egyetlen positiv pedig, mit 
vallanak 's mi őket némi egészszé egyesíti — 
Rupp. Épen innen származik a1 felekezet tagjai-
nak egész tehetetlensége is, hogy magokból va-
lamit előteremtsenek. (B. A. K. Z.) 

Magdeburgi Ügyek. Az enthusiasmus, melly 
Uhlich iránt ünnepélyes fogadtatásakor, mit mi 
is említénk, nyilvánult, kiterjed a' körülfekvő 
városok- és falukra is és ott nem csekély alá-
írásokban nyilatkozik Uhlich 's más prot. papok 
mellett, kik hitirányuk miatt el fognák hivatalai-
kat veszíteni. Magdeburgban e1 czélra az éven-
kinti aláírások már 4 — 5 0 0 0 tall. közt állnak. A ' 
várandó szabad községek javára is egy özvegy 

végrendeletileg 10000 's egy magdeburgi v á -
rosi tanácsos 1000 tall. tett le. A ' polgárok már 
is kezdik törvényszéknél bejelenteni kilépésöket 
a1 consistorialis szövetségből, hogy aztán gá to-
latlanul tanácskozhassanak szabad községek ala-
pítása felöl. Hasonlót hallani több város - és köz-
ségről, mellyekben a' consistoriumtól elszakadni 
szándékoznak. Köztök Naumburg lesz az első, 
melly a' hivatalától nem rég elmozdított Baltzer 
élén szabad községgé alakuland. E ' mellett Mag-
deburgban kérelmi aláírások a' királyhoz teljes 
folyamatban vannak; 200 tekintélyes férfi h á -
zankint gyűjti azokat. Ezeket, valamint az a lá-
írásokat is a1 rendőrség eddig nem akadályozza; 
az a' katonai hatóságokkal együtt azon meggyő-
ződésre látszik jutottnak, hogy a 'ké t hatalom ki-
fejtése illyen mozgalom irányában nem tanácsos 
és hasztalan volna. (A. K. Z.) 

Apróságok A ' merseburgi városi iskola a l -
sóbb osztályaiban másfél év óta az úgyneve-
zett beszélve író olvasási rendszer használtatott, 
minek eddigelé olly meglepő 's örvendetes e red-
ményei voltak, hogy e' rendszer minden uj iránti 
különös előszeretet nélkül a' leghathatósabban 
ajánlható. Mivel ezen egész rendszer gondolko-
dásgyakorlaton alapúi, a' gyermekek is csodálat-
raméltó gyorsasággal tanulnak a' gyermekvilág 
minden tárgyáról beszélni és írni. E ' rendszer a1 

régi iskolai mechanismusnak *s gondolatnélküli 
utánmondásnak halálos döfést ad. E ' miatt az 
öröklött hit emberei- és képviselőiben máris he -
ves ellenekre talált, (A. Z. f. Ch. u. K.) — A1 

laibachi prot. községnek megengedé az ausztriai 
kormány, hogy évenként két nyilvános istentisz-
teletet tarthasson. (A. Z.f. Ch. u. K.) — A' Gusz-
táv-Ádolf-egyletnek m. é. sept.-ben Darmstadt-
ban tartatott fögyülése, mellyröl/2w/>/mafe 1 8 4 6 -
ki gyűlésből kizáratása miatt annyi veszélyt, 
legalább harczias vitákat jósiának, szerencsésen 
végződött , mert a' pártok kiengesztelődtek, a' 
béke megköttetett. Hivatalos jelentés szerint ed-
dig az egylet mintegy 182000 tall. osztott szét. 
(A.Z.f.Ch.u.K.)— Baltzer naumburgi pap is azért, 
miért Uhlich, hivatalától elmozdíttatott. (A. K. Z.) 
—Bajorországban nemcsak minden statushivatal-
nak, hanem minden nyilvános hivatalban állónak is 
megtiltatott részt venni a' német philosophok 
gothai gyűlésében. (A. K. Z.) — Meiningen-
ben az 1835-ben megállapított legcsekélyebb 
papfizetés 400 ftról 450- re , helyetteseké 350- re , 
tanítóké 200 - r a , helyetteseiké 175- re emelte-
tett. (B. A. K. Z.) — A' darmstadti ném.-kath. 
egyház sorsa iránt részvétet bizonyító levéllel 
tisztelte meg Uhlichot. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 k r . 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pén/.ben. Ehíivehctni l'esten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alati földszint 

Landerer és líec.kenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és eidélyországi kir. postahivatalnál. 
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ElTlálí ÉS ítlIUl LAP. 
8. szám. Hetedik évi folyamat. Február 20. 1848. 

Wo das Wort Gottes verstanden wird, da bcssert es den Menschen, \vo cs aber nicht verstanden 
wird, da árgert es den Menschen. Luther. 

TARTALOM : Mi árta leginkább a1 keresztyén vallás hitele 
's tekintélyének? — Az egyházszerkezet a' porosz fo -
zsinaton. — Észrevétel a' dunántúli ref. egyházkerület 
határozatára. D ö m j é n F e r e n c z. — I r o d a l o m : E m -
lékszavak .— V e g y e s k ö z i e m é n y e k . — Levelezés. 

Mi árta leginkább a' keresztyén vallás hitele 's te-
kintélyének? 

Én. Szolgálhatok önnek egy bibliával? 
A. Ne boszontson! száz bibliánál is többet 

tudok. 
B. Ezek a' papok mindig csak bibliával g y ö -

törnék az embert. 
C. Pedig fele sem igaz, mi benne van. 
Én. Olvasta ön? 
C. Majd még arra vesztegetem időmet! Elég 

az hozzá, hallom, mit beszélnek a' mennyország-, 
pokol-, föltámadás és Krisztusi csudákról, miket 
okos, tanult ember nem hihet. 

En. No szépen vagyunk! ajánlom magam. 
Nyitányul Én. 

Hogv a' ker. anyaszentegyház, habár számra 
nevelkedik is, kivált Oceaniában, de erőre, é r -
tékre nézve fogy, ezt tagadni nem lehet. Nem-
csak nálunk, külországokban is elég a' panasz a' 
nagy hidegség, hitetlenség 's ezekből származó 
erkölcstelenség miatt, mellyek az anyaszentegy-
házat a' véres háborúknál is jobban pusztítják. 
Ragályként terjed mindenfelé azon hit , hogy a' 
ker. vallás nem kielégítő, csak együgyü népnek 
való, sokat kellene benne reformálni; hogy nincs 
sem Mennyország, sem pokol; hogy mit Krisz-
tusról beszélnek, az nagyobbrészint csak monda, 
's terjed ezen gonosz hittel a1 bünöktőli nem i r -
tózás. Ez nem nagyítás. Menjünk ki csak a' tem-
plomon, vagy hivatalos szobákon kivül, 's k e -
veredjünk az élet hullámos tengerébe, a' nagyok 
és kicsinyek, tanultak és tudatlanok, mulatók és 
munkásak, gazdák és cselédek körébe 's lessük 
meg, mit hisznek, beszélnek, cselekednek, milly 
életet követnek ott, bizonyosan meg fogunk győ -
ződni a' felöl, hogy azon panasz nem oknélküli. 

Ki vallását szereti, lehetetlen, hogy gyakran 
ne tűnődjék azon, mi lehet ennek oka ? honnan 
van, hogy Krisztus tábora olly igen hidegszik, 
gyengül, tanával oilv sokan nem tudnak megelé-

gülni, abban annyi kivetnivalót találnak? talán 
csakugyan van abban, mi az okossággal, mivelt-
séggel össze nem férhetvén, idegenít, vissza-
taszít ? 

Ki mit tud, mondja el, én is elmondom a' ma-
gamét. 

Én a' ker. vallássali elégületlenség, 's az a t -
tóii elpártolás föokát a' szentirat hitele s tekin-
télyének sülyedésében látom. A ' biblia nem olly 
valami, mint némellyek gondolják, mellyet csak 
amúgy könnyen, minden káros következés nél-
kül el lehetne dobni- Ollv szorosan összefügg az 
a' ker. vallással, mint forrás a' folyóval. Abból 
ismerhetjük meg ennek mind eredetét, mind fog-
lalatját. Arról kell előbb ítéletet hoznunk, 's csak 
azután határozhatunk e' fölött is. Ki milJyen v é -
leménvnyel van az i ránt , ollyannal k.ell.kn: i > 
ez li'uiii Ha annak hitelességét kérdésbe hoz-
zuk, ennek hitelessége felöl is kételkednünk kell. 
Soha nem idegenült el a' ker. vallástól, ki a ' b i b -
liát is tiszteié. 

Már most kérdezzük, ha föntartatott-e a' 
szentirat hitele 's tekintélye ? mondjuk ki nyíl-
tan : nem. Iskoláinkban többnyire csak annak k r i -
tizálásával foglalkozunk, ott mindent tanulunk, 
csak annak mélyébe lehatni, isteniségét átlátni 
nem. Mire az életbe kilépünk, vagy egész hábo-
rúba keveredünk avval , vagy csak töredékével 
birunk az irántai tiszteletnek, vagy pedig Strauss 
és Bruno Baurként az egész csakmythusszá vá -
lik előttünk. 

Ki ne tudná, milly nagy befolyásuk van az is-
kolának 's könyveknek az életre ?Mit ott hallunk, 
az nem marad csupán köztünk , kik azt halljuk, 
hanem velünk együtt kijö onnan a' közéletbe is, 
ha máskép nem is, negatíve. Mert ki onnan hi-
deg kebellel lép ki, az azon körben, hová a' gond-
viselés által rendeltetik, hallgató hideg önvise-
letével is olthatja a' vallásosság tüzét. A ' köny-
vek pedig, épen a' kíváncsiságot gerjesztők, 
tudjuk, millv gyorsan terjesztik a' magokban fog-
lalt eszméket az olvasni-szeretök, 's ezek által 
az olvasással nem foglalkozók közt is. Az úrtól, 
tanulttól hallja az inas, hajdú, ezektől a' közem-
ber mind azt, mit vallanak a' fensöbb körökben. 
Így a' legutolsó pór is hamar megtudhatja, mi-
ként tekintik az elsőbbek a' szentiratot , 's ha 
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látja, milly kevésre becsülik azt odafön, bizony 
ö is vagy kételkedni kezd annak értéke felöl, 
vagy egészen megszűnik iránta pielással visel-
tetni. 

'S mi ennek következése ? Nem a' ker. vallás 
bitele 's tekintélyének sülyedése-e? Az ember 
szereti hinni, hogy azon forrás, mellyből vallása 
merítetik, szent, isteni eredetű. Mihelyt ezen hite 
ingadoz, vagy enyészik, azonnal ingadoz, vagy 
enyészik vallása iránti bizalmával szeretete is. 
Ha tökéletlen, vagy mondával teljes az , melly-
ből számára a1 tudnivalót, serkentőt, vigasztalót, 
erősítőt szedegetik, kinek kellene az , mit abból 
szedegetnek ? Nem bizonyítja-e ezt a' tapaszta-
lás ? Nem azt vetik-e a' vallásmegvetők a' ker. 
hit iránti tiszteletlenségük okául, hogy hiszen 
mennyi a' bibliában 's ennélfogva az egész ker. 
tanban a' hihetetlen, miveltséggel. okossággal 
össze nem egyeztethető ? 

Koránsem akarom azt mondani. hogy a" bib-
liát vizsgálnunk ne legyen szabad, ezt ha újra 
ránk parancsolnák, sem tudnók megállani. Az 
embernek nemcsak joga, de szüksége is van, ha 
hír hozzávaló képességgel is, megvizsgálni, jó, 
üdvös, hihető-e az, mit vallania, követnie kell? 

Ugy! de mikép férhet e' kettő, kritika 's bib-
lia össze, miután az emezt szentségéből egészen 
kivetkeztetvén, jámbor mythusszá alacsonvítá le ? 
A ' tapasztalás eléggé mutat ja , hogy ezek egy 
fedél alatt többé nem lakhatnak, egyiknek vagy 
másiknak hallgatnia, vesznie kell. 

Semmikép ! Sem egyiket, sem másikat nem le -
het föláldoznunk. Eszünket megtagadni, ha le -
hetséges volna is, nem lenne tanácsos, szentirat 
nélkül pedig a1 ker. vallásnak nem lenne alapja, 
*s mint illyennek össze kellene roskadnia. Nincs 
tehát más hátra, mint bevallani azt, hogy a' kettő 
közöl valamellyikben hibának kell lenni. 

Én a1 kritikában találom a' hibát, nem azért, 
hogy kutat, bírálgat, hanem . mivel azt nem ugy 
teszi, mint tennie kellene. 

A ' kritikának a' szentirat birálgatása körül 
kettős mértékkel kellene forognia, ha azt 's vele 
együtt a' ker. hitet megdönteni nem akarja. Egyik 
véges vagy természeti, másik végetlen vagy 
szellemországi, vagy más szóval, megkell előbb, 
mielőtt annak vizsgálásához fogna, győződnie 
a' felöl, hogy e' földvilágban nemcsak természeti, 
érzékiségeinkbe ötlő, hanem földöntúli, mennyei 
események is adták 's adhatják elő magokat, hogy 
a' szentiratban léleknyelv is szól, mysterium, — 
symbolumban fejezve ki magát. Eddig a' ratio-
nalisták abban vétkeztek "s a' mythikusok azért 
hasonlottak meg annyira a1 bibliával, mivel ab-
ban mindent természeti utón akarának megfej-
teni. mindent a1 mostani miveltség, philosophia 
szemüvegén néztek, mi ezeknek jelen állásához 
nem illett, azt félremagyarázák, vagy a' mondák 
országába utasítók. Pedig ki merné állítani, hogy 

a1 19—ik század az emberi nem életének már 5 0 -
ik esztendeje ? hogy a' bölcselet, melly már any-
nyiszor változék, 's az egész tudományosság a' 
kifejlettség korát e lérvén, biztos vezetőink l e -
hetnek megítélésében a'szentiratnak, melly nem-
csak véges, földi eseményeket foglal magában, 
hanem a' nagy szellembiralomba is belevág, 
mellyet ugyanazért én ugy tekintek, mint egye-
düli hírmondót a mennyeiekről, \v kapocsköny-
vet az érj és föld közt. 

Talán nem eléggé világos, mit értek a1 véges, 
természeti mérték alatt. Értem az alatt azon ma-
gyarázási modort, melly szerint a' paradicsom-
kert voltját eltagadjuk , mivel azt szemeink-, 
lábainkkal keresvén, nyomára nem akadhatunk ; 
el a' Jordánban keresztelkedő Jézusra szállott 
szent lelket 's a' szózatot : ,,ez az én szerelmes 
fiam, kiben megengeszteltettem," mivel így okos-
kodunk : milly sz. lélek volna az, melly galamb-
bá változhatnék, 's ide 's tova röpködhetne? 'S 
a' mennyből ha szólhatna is az atya, nemde i s -
teni nyelven kellene ezt tennie, mit pedig ember 
meg nem érthetne? Az emberi szólásra pedig 
avvagy illyen szájalkat nélkül, millvénnel mi bí-
runk, alkalmas volna-e ? Es oda megyünk T á -
bor hegyére, 's látván ott Mózest. Illyést. Krisz-
tust. azonnal elővesszük a ' v é g e s mér t éke t , ' s 
nézzük ezt, nézzük azokat szemre fejre. Mózes ! 
Illyés! hm! mit akarnak ezek i t t , kik már régen 
elhordák sátoraikat e" földről? Mértékünk csak 
az élőkre szól, nem pedig a' holtakra is! Krisz-
tus pedig fényes arczczal. mint a1 nap, 's olly 
hófehérségü ruhában, millyent földön senki nem 
készí thet? Márk. 9 , 3 . \S ismét isteni szózat : 
„ez az én szerelmes fiam, öt hallgassátok?" 
Különös! ez így nem történhetett! De tudom 
m á r , mit jelent az egész tünemény! Ama két 
férfi kétség kivül Krisztus titkos tanítványai, ba-
ráti. kik Nikodemuskint éjjel jövének hozzá; a' 
fényesség a' kelő napnak sugarai , mellyek oda 
a' hegy magasságára, hol Jézus álla, lövelvén. 
a" hótömegben megütődve erre visszavetődtek : 
a* szózat pedig a' két férfiak valamellyikeé, 
mellyet egyikök. épen indulóban levén, az alan-
tabb helyen tartózkodó három tanítványhoz in-
téze, inteni akarván őket, hogy tanítójokat ez -
után még jobban higyjék messziásnak lenni, Az 
egész tünemény tehát természeti esemény, csak 
az álmos tanítványoktól értetett félre. ..Micso-
d a ? " kiált a* mythikus. megakarván a' biblia 
szentségét menteni, „hiszen így egészen kifor-
gatod az évangyéliom ér te lmét!" Tehát hiszed, 
hogy a' megdicsőülés ugy tör tén t , mint előadva 
van? „Nem." . .Tehát?" „No te együgyü! tudd 
meg, hogy a' szentiratot ugy kell hagyni, mint 
van, mint azt maga a" közlő veszi : de mivel azt 
magam sem hiszem. hogy Krisztus valaha ama 
hegyen, vagy akárhol másutt, megdicsőült volna 
— mert én is tanultam philosophiát. — azt pe -



<iig föltennem nem lehet, de nem is szabad, hogy 
a' három évangyélista hazudott volna, tehát az 
egészet mythusznak kell neveznem." „Mit be-
szélsz?!** „Csak lassan, kérem szépen, hadd 
lejtsem ki magamat. Tudniillik, ugy kell az egész 
tüneményt, minden egyéb évangyéliomi csudák-
kal együtt, vennünk, hogy mielőtt Krisztus szü-
letett volna, már a' messziáskabát öregébiü ki 
volt szabva. Mintául szolgált arra nézve az ó 
testamentomi próféták, de leginkább Mózes és 
Illyés öltözete, kik szinte csudatévő's megdicső-
ült férfiak valának. Nem hibázott más, mint azt 
ujabb divat szerint összeállítani, 's valakinek 
nyakába akasztani. Krisztus születvén, bámulatos 
hölcseséggel tanítván, és szenvedései után e' 
földön lenni megszűnvén, a' maga iránti nagy 
esudálat és szeretet mellett még azon meggyő-
ződést is hátraha^yá követőinek, hogyö volt le -
gyen a' várt messziás. Minél váratlanabb ' s m e g -
hatóbb volt szomorú vége, annál jobban beszél-
lek róla, emlegetik öt. A ' benne való hit, mint 
az igért messziásban, 's az ó testamentomi mesz-
sziásidea mágnesi erővel vonzódt ik egymáshoz, 
mellyet csaknem ama nagy természetbúvár Cu-
vierkint, ki egyes antidiluvialis állattetem meg-
kövült darabjából az egész egykor élt állatot 
képzete után eonstruálá, az ujabb ker. ízlés sze-
rint addig forgattak, szellőztettek, poroltak, ke -
féltek, szabdaltak, mig végre az, hogyan, hogyan 
sem, magok sem tehettek róla, Krisztusróli n é -
zetekkel egészén összeforrott. Ebben csudálák 
ezután öt, erről olvasák le isteni származását, csu-
datételeit, megdicsőülését, föltámadását, menny-
bemenetelét; erről irák le biographiáját azok, kik 
azt leirák. Nemde így legalább a' nagy messziás-
idea meg van mentve ?** Igen! de ha valaki azt 
mondaná, hogy így az évangyéliom nem más, 
mint messziáskabát-leirás, a' ker. vallás pedig 
annak imádása, avvagy hazudnék-e az? Hiszen 
szép ! szép! az . mint az idealisták a' messziás-
ideát aplicálják, hogy t. i. az Isten, mint véghe-
tetlenség, magában nem bir valósággal, sem az 
ember, mint véges szellem, magába bezárttan nem 
létezhet, hanem az Isten csak ugy lehet valóvá, 
ha magát az emberinemben testesíti, kinyilatkoz-
tatja, ez pedig, ha magát ahhoz visszagondolván, 
abban mintegy elmeríti; tehát nem Krisztus a' 
megtestesült ige, hanem az Isten az emberi nem-
mel összevéve, vagy az emberi nemzet átalában, 
bele gondolván az örök lényt. Ezen istenember 
a' csudatévő, mivel szellemi származása 's e r e -
jénél fogva a' természet fölött uralkodik, azt na -
ponkint jobban hatalma alá vet i ; de egyszersmind 
a' megalázódott szolga is, mivel emberisége kö-
vetkeztében a1 természet befolyásának kitéve 
levén, sokféle szükséget, Ínséget, nyomorúságot 
is kell éreznie ; ez a' szeplőtelen bárány, a' 
mennyiben semmit nem magáért, hanem mindent 
Istenért kiván, akar, — a' bün csak egyesekre 

hárámlik, nem pedig az egész embertestületre; 
ez a' haldokló, föltámadó, mennybemenö. 'S így 
nem is Krisztus az üdvezítö, hanem maga ezen 
idea,- melly egykor az emberi nemben aludván, 
Krisztus által bennök fölélesztetett, kik azonban 
azt, mint mindnyájokat illetőt, félreértésből csak 
egy re , t. Jézusra alkalmazák. Szép, mondom, 
ez, de közelebbről megtekintve csak idea, melly-
nek valósága nincs, csak ker. pantheismus, melly 
embert istenít, tévutakra vezet. 

így kell mindent, mi a1 ker. vallás veleje, t á -
masza , eltagadnunk vagy bérmálnunk , ha a' 
szentiratot természeti uton, magunkhoz mére -
getve, bírálgatjuk. Mit dem endlichen Maassstabe 
des subjectiven Geistes das Unendliche messen 
zu wollen, führt auf I r rwege , olvastam valahol 
az A. K. Z. -ban, mihez még hozzátehetni: ist 
eine grosse Selbsttáuschung. El kell a' kritiká-
nak ezen útról térnie, különben nyugalom az em-
ber bensejében, béke 's virágzás az anyaszent-
egyházban soha nem lehet. Nem hihetem azt, mit 
sokan mondanak, mintha eszünknél fogva épen 
tehetlenek volnánk a' szellemiekről bizonyos 
meggyőződést szerezni magunknak. Igaz, hogy 
mi itt csak tükör 's homályos beszédek által lát-
hatunk (1. Kor. 13, 1 2 ) , de mégis átláthatunk, 
habár homályosan, vagy egy kis kárpit r epedé -
sen is, a' túlvilágba. Ki mutathat rá kezével azon 
lánczra, melly lakhelyünket a' naphoz köti? 'S 
ha lehetséges volt ezt elhinnünk, miért volna le-
helten meggyőződnünk azon csudák megtörtén-
téről , mellyek a' ker. vallás fénypontjai, táma-
szai ? Csak ne keressük azoknak megfejtésére az 
okokat ott, hol azok nincsenek, a1 természetben, 
hanem a' nagy szellembirodalomban. 

Nézetem szerint azon másik ú t , mellyet a' 
szentirat helyes magyarázása végett használnunk 
kellene, ezen szabályok követéséből állana: 

1) Hogy e' kis embercsalád a' nagy istenbi-
rodalomban valósággal benne van, mellyel min-
dig összeköttetésben — forgalomban — állott, 's 
álland az idők végéig. 

2) De ezen embercsalád korán sincs azon á l -
lapotban, mellyben lehetne, ha paradicsomi so r -
sát el nem vesztette volna ; melly lesülyedt hely-
zetéből csak a' bibliai, krisztusi hit által emel-
kedhetik ki föl az Istenhez, juthat lelki erősségre 
's azon pontra, hol más világosságot is láthat, 
nemcsak e' földit, más nyelvet is hallhat 's é r t -
het, nemcsak ez emberit, más bölcseséget is t a -
nulhat, nemcsak az akadémiait 's egyetemit. 

Azon fönséges nevezet, Istenbirodalom, mintha 
már maga mondaná, hogy ezen roppant világal-
kotmány, mellynek, hogy van-e , 'shol van vége, 
még csak elgondolni sem lehet, nem valamelly 
nagy üresség, hanem teljes az Űr dicsősége 's 
hatalmának jeleivel; hogy abban nem mi embe-
rek élünk egyedül, hanem kivülöttünk számtalan 
szellemcsaládok léteznek a' tökély véglietetleii 

• 



fokozataként föl az Istenig-, léteznek azon ellál-
hatlan .csillagözönben, mellyet Üdvezítönk is I s -
ten hajlékainak nevezett Ján. 14, 2. Nem más t e -
hát e ' nagy világalkotmány, mint roppant szel-
lembirodalom az Isten hatalmában. Tudom, hogy 
evvel sem újat, sem feltűnőt nem mondok, mit 
mondani akarok, csak ebből áll : hogy soha senki 
helyes Ítéletet nem hozhat e1 földről, ennek em-
bereiről, bibliája- 's vallásáról, ki azt a' nagy 
Islenbirodalomból kigondolja. Nem kivül van az 
azon, hanem bele van kebelezve. Istenben élünk, 
mozgunk és vagyunk ap. cs. 17, 28. Nem is ugy 
akarom ezt érteni, mintha abban csak egy bizo-
nyos pontot elszigetelve bírnánk, hanem, hogy 
avval valóságos szellemi összeköttetésben, f o r -
galomban élünk. Ama nagy szellembirodalom, 
vagy a' biblia szerint mennyország, csak egy 
bizonyos szövetsége, társasága a' lelkeknek. Kü-
lön hajlékokban élünk, de ugyanazon egy biro-
dalomban, egy országfö alatt. Külön munkálko-
dunk, de ugyanazon egy közös czél felé. Külön 
törvényeink is vannak, de mindnyájan egy főtör-
vény alá tartozunk. Van mindenik hajlék- 's 
családnak külön házi szerkezete, de legfőbb, 
álalános szerkezet is van, melly mindnyáját kö-
telezi. Lehet mindegyiknek külön nyelve, de kö -
zös nyelv is van. Csak azon különbséggel, n é -
zetem szerint, hogy minden egyéni tulajdonok, 
jellemek annál jobban múlnak 's oszolnak, minél 
közelebb ejti egyiket vagy másikat a' tökély az 
Istenhez. Lám, földünk is bir egyéni é le t -me-
leggel, de teljes élete, melege csak a' többi csil-
laggali összeköttetésben van ; van külön forgása, 
pályája, de a' többiekkel is együtt kell pályáznia. 
Nem lehet, hogy a' szellembirodalomban szellemi 
isoláltságban állanánk. Leér az a 'mi földünkre, mi 
szellemi erőnkkel fölérünk abba. Lábainkkal hoz-
zá vagyunk ugyan kötve ezen ideigleni anyánk-
hoz, mellynek emlőjét szopjuk, de lelkünk föle-
gyenesiilve nézeti velünk az eget, hogy onnan 
más eledelt is szívjunk magunkba. Az ember nem-
csak kenyérrel él, hanem Istennek minden igé-
jével is. Máté 4, 4. Mert ha igaz azon természet-
tani állítás, hogy a" magvakban is az élet. eleven-
ség nem más, mint az anyagisággal összevegyült 
naperö, napvilár, bizonyosan mi is, a' melly é le-
tet élünk, nem egyedül e ' föld emlőiből, hanem a" 
mennyből is vesszük azt. 'S minél jobban fölsza-
badítjuk magunkat a' természet, az anyagiság ha-
talma alól, minél jobban égfelé vesszük irányun-
kat, annál jobban elmondhatjuk Fái apostollal : 
élek, de már nem én, hanem a' Krisztus él ben-
nem, 's a" melly életet most élek e' testben, az 
Isten fijában való hit által élem. Gal. 2, 20. 

E ' szerint, láthatatlanul bár a' mennyország-
gal mindig összeköttetésben lehetünk. Jóra buz-
dulásunk, abbani megerösülésünk, állhatatossá-
gunk, rosztól visszarettenésünk, nyomorúságok-
ban erényes viseletünk 's megedzésünk az ég -

geli összeköttetésnek-; roszra, feslettségre, r ab -
lás 's gyilkolásra 'stb. vetemedésünk, a' gonosz-
ságban megrögzésünk nem más, mint az égtől 
elhajlásunk, föld felé sülyedésünk 's az anyagi-
ság rajtunki elhatalmasultának következménye. 
Hitték ezen a1 föld 's mennyország közti össze-
függést az emberek mindig, hitték a' legbölcsebb 
férfiak is. Sokratesnek jó daemona, akár angyal-
nak, akármiféle más nevü szellemnek nevezzük 
azt, koránsem azon egyszerű érzelem volt, mely-
lyet mi elösejdítésnek, linóm tapintatnak vagyjó 
indulatnak nevezünk, hanem egyenesen azt mu-
tatja, hogy ezen bölcs 's a' szellemvilág közt az ő 
jó szivüségénél fogva közvetlen szövetség vala. 

De nemcsak ezen láthatatlan közösülését a ' 
mennyeieknek a' földiekkel hiszem, hanem azt is, 
hogy az szembetünöképen vagy észrevehetöleg 
is megtörtént ' s megtörténhetik. Okaim pedig erre 
a' föntebbieknél fogva ezek: a' föld *s mennyor-
szág nem zárják ki egymást, nincs közlök e g y -
más ellen korlát, van olly főnt *s mód a' kettő 
közli szellemi nyilatkozatra, melly a' természeti 
törvényeken, a' földnek egyéni törvényein fölül— 
áll, mellynek magát ezekbe bejeszabni sem nem 
lehet, sem nem szükség, de a' melly azért eze -
ket nem háborítja, nem bontja föl, sem ezek azt 
nem tartóztathatják vissza. A'földön, mint földön 
magában, minden csak természeti uton mehet 
végbe, p. o. az élet-lehellethez tüdő 's levegő, a" 
szóláshoz nyelv, száj, utazásra láb. kocsi, hajó, 
légbe emelkedésre léghajó kívántatik: de a' föl-
dön. mint a' szellembirodalomhoz tartozó hajié— 
kocskában supernaturalis események is adhatták 
's adhatják elő magokat nem véges, hanem super-
naturalis törvény szerint, vagy más szóval: nem 
szükség az isteni nyilatkozathoz emberi száj. 
nyelv, 's t i idö,levegő,hajó,szárny stb. Sötépen 
mi supernaturalis. az naturalis utakon, ha csak 
testesülni nem akar. mint az ige Krisztussal, nem 
mehet végbe. Tessék bárkinek ezen oskoskodás 
még olly absurdumnak is. én a1 földnek a* szel-
lembirodalomból kigondolását, melly a' superna-
turalis tünemények, isteni, angyali, krisztusi nyi -
latkozatok föl nem foghatását. *s el tagadását, 
vonja maga után, nevezem absurdumnak. Így so -
ha el nem találjuk a" valót. Mig így gondolko-
dunk, örökké csak kis körűek, csak a' légkörbe 
beszorított és zárt szellemtelen emberek mara-
dunk, soha föl nem egyenesülhetünk az egek felé, 
hol atyánk, testvéreink, rokonaink vannak. S o -
hasem volt erre annyi szükségünk, mint most. 
Eleinknek meg volt gyermekhoni hitök, 1s azért 
nemcsak Isten közelében, hanem annak közvet-
len ereje 's igazgatása alatt is él tek; mi fölne-
velkedvén, a' kiskorú természettel annak hitét is 
elhagytuk, semmit nem hihetünk, mire majd kéz-
zelfogható okot nem találunk, 's keressük azt, de 
nem ott, hol kellene, 's azért nem is akadhatunk 
rá. Mindent földi kaptafára akarunk húzni, 's mi-



vei ezt nem lehetjük, inkább azt mondjuk, hogy 
mi nem arra való, az nem is eshetett meg. Bon-
takozzunk ki csak e' szük léghatárból, 's nyis-
suk föl előttünk a' nagy Istenbirodalmat, majd rá 
akadunk a' hitnek okaira, 's lesz ismét meggyő-
ződésünk. 

Az embercsaládnak a' mennyországgali köz-
vetlen egybekapcsolatát bizonyítja továbbá an-
nak egész lefolyt élte, különösen a* szentirat, 
mellyben azon szellemi viszonynak legszebb bi-
zonyítványai vannak lerakva. Hogy Isten Ádám-
inai beszélt, Mózesnek a' csipkebokorban megje-
lent, hogy a' kegyes férfiak angyalokat láttak, 
hogyÜdvezílönk a' Táborhegyen Mózes és I l lyés-
sel társalkodók, hogy az üldöző Saulus az égből 
szózatot halla, „mit kergetsz engemet ap. cs. 
9, 4., vagy, mint másutt maga mondja, a' harma-
dik égig ragadtatott 2 Kor. 12, 2—4. , ez mind 
annak nyilvánvaló bizonysága. Mindez előttem 
nem csekély adat állításaim erősítésére. Nem ugy 
vehetem én ezen szentirati adatokat, mint csak 
gyermekkori szájhagyomány költeményeit. Elöl-
tem az, hogy az embercsalád története eleitől 
fogva sok supernaturalis tüneményeket foglal 
magában, igen erős okannak elhivésére, hogy a' 
dologban kell valaminek lenni. Isteni nyilatkoza-
tok. angyalok látása, föltámadás 'stb. nem kelet-
kezhettek semmiből. Semmiből költeni sem lehet. 
'S az a' valami, mellyböl a' bibliai supernatura-
lis események származtak, ismét nem lehetett 
merő idea, phantasia szüleménye, vagy termé-
szeti tünemény-okozta félreértés: mert habárj 
megengedem is, hogy az ember egyéni te rmé-
szete, miveltségének állapota szerint sokat te-
het a' valóhoz, vagy vehet el abból, de az idea, 
phantasia szüleményeit, természeti tüneménye-
ket még sem bérmálhatja el annyira, hogy azok-
ból olly annyira ellenkező eseményeket cornpo-
nálna. Ha az isteni, mennyeinyilakozatokban v a -
lóság nem lett volna, nem is támadhattak volna 
föl. Minek valósága nincs, annak a' valóságban, 
az emberek közt, helye nem lehet. 

Azért nem is tarthatok azokkal, kik a' bibliai 
úgynevezett csudaeseményeket egyes egyig a' 
zsidónép, vagy a' forró égalj terményeinek állít-
ják. A' föld ' ségközt i szellemi összeköttetés hite 
nem egyes népé, hanem az egész embercsaládé. 
Nemcsak, hogy a' bibliát, de még a' görögök 
mythologiáját sem merném mondának, költemény-
nek nevezni. Ez sem lehet más, mint az ember-
család egy igen régi, nagy nevezetességű múlt-
jának a' görögök közt megmaradt töredékhis-
toriája képek- , jelek-, symbolumokban, mellyek-
nek jelentését mi most csak ugy értjük, mint az 
egyiptomi hieroglvphákat. Mit egyes nemzetek-
től öröklénk, az nem egyes nemzeté, hanem az 
egészé. Minden népnek volt Istene, majd minde-
nik, nemcsak a' forró, hanem a' hideg égalj is 
emlékezik öröklött vallásában az é^nek a1 föld-

rei közvetlen szellemi befolyásról, habár ezt min-
denik különböző alakban, több vagy kevesebb 
módosítással adja is elő. A ' kiilönféleség, melly-
ben a' népek e' részben egymástól eltérnek, leg-
kevesebbet sein bizonyít annak valósága ellen. 
Egy apa 1s anyától született testvérek írják le, 
kivált hosszú időköz után, egymás szándékának 
tudta nélkül, szüleik történetét *s azokkali k o -
rábbi önviszonyukat, nem lesz-e az előadásban 
nagy különbség ? 's avvagy azért eltagadhatjuk-e, 
hogy azokat nem láták 's ismerék? Hát a' s zé -
les földön annyiféle elszórt népek vallása hogyan 
vághatna mindenben, még az árnyéklatokban is 
össze? De mi örökké csak a" külsővel vesző-
dünk. A ' külsőről következtetünk a' belsőre. Ha 
az hibás, emberi gyarlóságra muta t , ezt is 
annak kiáltjuk ki. Ha látjuk, hogy a' bibliában az 
angyalok zsidó néven neveztetnek, vagy azokat 
a1 zsidók Isten körül udvari cselédeknek tekintek 
's rang szerint elosztva képzelék, mindjárt azt 
mondjuk, „110 már ezért sem igaz, hogy angya-
lok vannak, ez csak gyermekkori, keleti költe-
mény. Ila azt akará Isten, hogy nyilatkozatainak 
állandó hitele legyen, miért nem adta azokat elő 
tökéletesebben, nem olly gyarló módon ? u En is 
teszek egy kérdést, miért nem tökéletes az em-
ber, ámbár Isten lehellé bele a' lelket ? Kiknek 
nyilatkozott ö ? nem embereknek-e ? Kik irák 
meg a1 nyilatkozatokat ? nem emberek-e ? Igaz ! 
Istentől indítatva irák meg azokat. Hogy a' t e -
remtés históriája annyi ezerek múlva föl jegyez-
tetett, ez Isten lelkétől volt azért, hogy az ö 
neve el ne felejtessék: hogy az egész szentirat 
keletkezett, ez szinte annak akarata, sugallata 
által ment végbe azért, hogy legyen egy olly 
táperö, mellyel nagyra neveltessünk, 's ki tagad-
hatná, hogy ekkorára neveltetésünket nem a* 
bibliának köszönhetjük ? De avvagy nem magunk-
róli elfelejtkezés-e azt követelni , hagy abban 
minden mostani Ízlésünk szerint a1 legnagyobb 
pontossággal legyen előadva ? Földi események 
kifejezésére is alig találunk sokszor szókat, 011-
lelkünk gondolatai is sokszor akkorák 's ollya-
nok, hogy azokat nyelvünk majd képtelen ruhába 
öltöztetni, 's ha megtestesíti is azokat, már ma-
gunk előtt sem olly szépek, tetszetösek, mint mi-
kor még meg nem szülemlettek, érezvén azt jól, 
hogy eredeti t isztaságuk's minöségökböl a' m e g -
testesülésben vesztének: hát az isteni, szellem-
világi tüneményeket melly ember lett volna v a -
laha képes ugy kifejezni, mint azok valósággal 
megtörténtek? Nincs-e megírva 2 Kor. 12, 4., 
hogy a' mennyei beszédeket ember ki nem mond-
ha t ja? Nem mintha nem mennyei szellemmel bír-
nánk, hanem mert a' nye lv , mellyen az isteni 
nyilatkozatoknak keresztül menve új alakot ven-
ni, újra születni kell, emberi. Lehetetlen, hogy 
azok az emberi fölfogás 's kimagvarázás által 
változást ne szenvedjenek. \S avvagy azért azo-



kafc e lve the t jük-e? Ki a' megtestesült igére rá 
nem ismer, az még kevesebbé fogja érteni, mi a' 
testnélküli ige, melly kezdetben az Atyánál volt, 
7s melly által mindenek te remte t tek ; mert nem az 
a ' megfoghatatlan, hogy miután a' menny ns föld 
elkészült, mikép hallathatott szózat a' mennyből, 
jöhetett onnan ide angyal, vagy ragadtathatott 
innen oda valaki lélekben, hanem az, hogyan t e -
remtethetett e1 nagy Istenbirodalom a' semmiből 
csupán az ö igéje „legyen*'* szava által? 

(Vége következik.) 

Az egyházszerkezet a' porosz fozsinaton. 
111. rész. 

A' tartományi zsinat. 
2 6 - d i k tétel: A ' tartományi zsinat tagjai : 1) 

a ' tartomány fösuptendense; 2) valamennyi k e -
rület suptendense 's katonai főpap ; 3 ) egy pap "s 
egy korosb, kiket minden kerületi zsinat e1 czélra 
választ (ha a1 tartomány nagyon népes — ugy, 
hogv a' zsinaton 120 tagnál több volna — több 
kerület közös vagy felváltó képviseletre rendel-
tetik el ollyanténképen, hogy minden kerületből 
legalább egy tag vegyen részt a' tartományi zs i - ) 
na ton ) ; 4 ) tartományokban, hol egyetem van, az 
istenészeti 's jogtani karok egyegy oktatója, k i -
ket az illető karok év. tagjai választanak; 5) az 
istenészeti seminarium igazgatója ; 6) egy isko-
lai seminariumigazgató; ha illyen több van egy 
tartományban, felváltják egymás t ; 7) egy év. 
gymnasiumigazgató, kit a' tartomány összes év. 
igazgatói választanak, —- Végzés: Elfogadtatott, 
de ugy, hogy a' ( ) közt levő tétel kimarad, a' 4 -
ikhez pedig hozzáadaték : A ' poseni tartományi! 
zsiratra istenészeti és jogtani képviselőket az 
egyházkormány máshonnan rendel. 

A ' 26-dik tételben javaslóit összeállítás egész-
ben véve egyetemesen helyeseltetet t ; csak azon 
rendelet , hogy ha a1 zsinat 120-nál több tagból 
állna, több kerület a 'küldésben váltakozzék, mél -
tánytalannak tar ta tot t ; referens elháríta ugyan 
egy fömegütközést, melly a 'szerkezetből látszott 
eredni, hogy t. i. a* számcsökkentés csak a' meg-
választott papok- 's világiakat illetné, kinyilat-
koztatván, hogy a' választmány értelme szerint 
a ' suptendensek száma is leszállítandó 's így péld. 
3 kerületet véve föl az egyikből suptendens, má-
sikból pap, harmadikból világi jövendő 's így köz-
tök forda (Turnus) létezendik ; de így is e' hatá-
rozat jogszorításnak látszott igen népes év. t a r -
tományi községre nézve más, kevésbé népesek 
i rányában; a1 nehézséget , hogy nagyobb gyűlés 
kerülne ki, melly péld. szásztartománybau 3 0 0 
tagú lehetne, nem tekintheték olly nagynak, hogy 
miatta benső jog megsér tessék, egyházkerüle tek-
nek azon áldás, melly reá jok a ' tartományi zsi-
natból visszaözönlendő, megrövidíttessék 's a' 
zsinat e ' vagy ama kiválólag hasznos tagtól, kit 
a ' forda kiléptetne, njegfosztassék. határozva lön 

tehát, hogy csak a1 legnagyobb szükség esetében 
belépendő számcsökkentés a1 jövendőre 's e n -
nek közelebbi tapasztalatára bizassék, most p e -
dig e' hely kitörültessék. — A ' 4—ik pontnál in-
dítványoztatott, hogy azon tartományok is, hol 
nincs egyetem, tartományi zsinatra máshonnan 
rendelt istenészeti és jogtani oktatót kapjanak, 
mint a' posentartományi papok erősen pártoltak 's 
részökre az el is fogadtatott, de Westphaliáról, 
melly kivül esik az új szerkezet körén, misem 
határoztathatott. Az istenészeti seminarium, vagy 
miként lehető fölcserélés miatt az egyetemi s e -
minariumokkalmondatni javasoltatott, a' papi s e -
minarium igazgatója előbbi határozatoknál fogva, 
hogy illy nemű seminariumok többé ne alapíttas-
sanak, ugy látszék, hogymint állandó tag illy á l -
talánosan nem említtethetik, de az elnök m e g -
jegyzésére, hogy illyen intézet elrendezése emitt 
vagy amott még mindig lehetséges, a' megvál -
toztatástól elállottak ; ugy szinte egy tag indít-
ványa ellen , hogy a' seminarium- és gymna-
siumigazgatót az előbbi tartományi zsinat jelölje 
ki a' jövőre, mivel névszerint gymnasiumigaz-
gatót az egymással tán nem eléggé ismeretes 
tiszttársak választása által nehezebb lesz kapni, 
a' választmány javaslatánál maradtak. Végre 
ugyanazon tag, az iskolai kar részére mindig igé-
nyelt. kivánatai következtében, indítványozá még, 
hogy egy választott elemi tanító küldessék a' 
tartományi zsinatra, de a' zsinat semmi okot nem 
találhatott az indítvány elfogadására, mivel ez a' 
presbyteri szerkezet elveivel össze nem illő kép -
viselete volna az iskolatanítói karnak, mit semmi 

í nem parancsol, mert az eddigi határozatok sze -
rint nyitva áll tanító előtt az út, hogy tagja l e -
hessen a' presbyter ium- 's kerületi zsinatnak, 
honnan tartományi zsinatra szinte megválasz-
tathatik. 

27-dik tétel: A ' fösuptendens elnöke a1 t a r -
tományi zsinatnak. Öt a' király holtaiglan nevezi 
ki, de kineveztetése előtt bejelenti a1 tartományi 
zsinatnak 's ennek felölei véleményét kihallgatja. 
Hozzá a' zsinat egy ülnököt választ, ki egysze r -
smind helyettese a' fösuptendensnek, és egy Í r -
nokot a1 papi tagok közöl. Ezek képezik a' t a r -
tományi zsinat igazgatóságát. — Végzés : E l fo -
gadtatott. Csak az ülnök után hozzáadott „ 6 é v -
r e " és e ' szavak „ki egyszersmind helyettese a1 

fösuptendensnek" kitörültettek; „ i rnok" == toll-
vivő. 

E' tétel ismét hosszú 's élénk vitát szült. A ' 
siiptendensnek kerül, zsinathozi viszonyáról a n -
nakelötte kimondott 's akkor zsinati határozatok-
ká is emelt nézeteknél fogva itt is sok tag az 
egész presbyteri és zsinati szerkezet elve szerint 
egyátaljában szükségesnek találta, hogy a' t a r -
tományi zsinat valódi részt vegyen a' fösupten-
dens, mint elnöke, választásában, mi neki puszta 
bejelentéssel és véleménye kikérésével megadva 



nincs 's a' véleményadás nehezen fog-valaha bele 
nem egyezöleg kiülni 's végtére figyelembe v é -
tel nélkül is maradhatna. E ' miatt egy tag követ-
kező jobbítványt hozott fel: „Fösuptendenst a' 
fejdelem választ 3 jelöltből, kiket a' tartományi 
zsinat az egyházi ministerium vezérlő javaslatai 
szerint terjeszt föl neki." Ezt ö hosszas, nagy 
tetszéssel fogadott beszédben támogatá, előbb az 
elvre utalva, aztán a1 rajnai tartományban tettleg 
fenálló viszonyokra emlékeztetve, mellyek a' fö -
suptendenst és consistoriumot az egyházi jólét-
nek nem kedvező viszonyba folytonosan hozzák 
a1 tartományi zsinat irányában, annakutána visz-
szautasítva névszerint a' referens által képviselt 
elméletet, hogy csak a1 magasb tekintélyből, nem 
pedig választásbóli származat ad kellő tekintetet 
a ' hatóságoknak, azon előnyökre utala, mellye-
ket elöjárójának tartományi zsinat általi válasz-
tása szülendne, mennyiben így teljes bizalmát é l -
vezendné 's kellő hatékonyságot csak ernigy n y e -
rendne, a' tartományi zsinatot mint bizalomteljes 
közbenjáró a' consistoriummal összekötné 's ki-
engesztelné és territoriális álbefolyás minden 
gyanúját 's minden veszélyét elhárítaná. — Ha-
nem ezen előadás is, mint messzemenő, sokak ál-
lal oslromoltaték 's ellenében indítvány tetetett, 
hogy a' fejdelem 3 jelöltet javasoljon a' zsinat-
nak, kik közöl ez aztán válászszon: így a' fe j -
delem. vélék, még jobban megtartja kezében a' 
meghatározást , mi annál méltányos!), mivel a1 

fösuptendens kinevezése sokszor összeesik ki-
rályi patroiiatusu fontos paphivatalra választás-
sal 's a' kir. bőkezűségnek mindig fen kell méltó 

jövedelemrendelésben tartania a' fösuptendens 
állását: így, megjegyzek továbbá . a' szükséges 
kellékeket illy magas hivatalra nézve jobban 's 
tökéletesebben lehetne szemügyre venni, mint 
az tartományi zsinattól várható 's távolabbi, sőt 
külföldi, személyek is választathatnának, mi ily-
lyen hivataloknál néha kívánatos lehetne; söt. így 
elháríttatnék a' lehetség, hogy a" fejdelem kény-
telen volna mind a' három neki ajánlottat mel-
lőzni. mi olly sok sérelmet idézendne elő. De 
azok közt is, kik ezen utóbbi indítványt pártolák 
"s az elsőt ostromiák, többen vol tak, kik a' v á -
lasztm. javaslat felé majdnem jobban hajolni ku-
szának s védenczökben csak túlságos követelé-
sek elleni segítőt ótalmaztak: mások határzot-
Iabban nyilatkozának a1 tartományi zsinatnak fö -
suptendens választásábani tanácskozó szavazaton 
túlmenő minden részvéte ellen, mert ugy vélék, 
hogy az egyházi élet alsóbb köreiben uralkodó 
eleme a" presbyteri rendszernek a1 magasbakban 
engedni köteles a1 consistorialisnak, ha ez elle-
nére az elvnek egészen meg nem rövidítendő, 's 
inivel a' fösuptendensbe helyzendö bizalmat 's 
egész tevékenységét nem annyira a' választás 
módja, mint inkább személyes becse 's hivatal-
viselésben kifejtett ügyessége által hitték fölté-

telezettnek, mivel többség általi választástól, 
mellyel mindig elkedvetlenített kisebbség álland 
szemközt 's melly végtére az egész tartományi 
község érzületeit nem is képviseli tökéletesen, 
a' fösuptendens tevékenységére nézve még na-
gyobb veszélyeket vártak 's mivel a' fösupten-
denst hivatalánál fogva, mint a' consistorium igaz-
gatóját, szorosabban látták összefűzve az e g y -
házkormánynyal, hogysem ez a' nélkül, hogy 
magát egészen meggyöngítse, a' fösuptendens 
kinevezése jogáról nagy korlátozás nélkül l e -
mondjon. Ezen okokat névszerint referens sok 
ehneéllel lejtegeté zárszavában 's az elnök, ám-
bár minden véleménynyilvánítástól tartózkodók, 
biztosíta, hogy a1 véleményadási jog, miként az 
a' zsinatnak adandó, nem olly csekély, mint v é -
lik, mennyiben egy részről e' hivatalokrai csö-
dülést igen megcsökkenti, e' szerint sok nem al -
kalmatos hivatalkeresöt visszatartóztat, más 
részről pedig a' kinevező hatóság , ha ezt köte-
lesség és közvélemény iránt egészen közönyös-
nek nem gondoljuk, sokkal nagyobb vigyázatra 
kényszeríttetik. Szavazásra bocsáttatván külö-
nösen a1 jobbítványok, az első 44 szavazattal 19 
ellen, a' második 42-vel 21 ellen félrevettetett. 
Közvetítésül a1 vita vége felé, különösen a' r a j -
natartományi 's westphaliai papok, azt indítvá-
nyozák még, fogadtassék el az ottan fenálló in-
tézkedés, melly szerint az elnökség különít tes-
sék el a" fösuptendens személyétől 's elnököt a' 

. zsinat válászszon. Ezen indítvány, mellyet a' fej— 
1 delmi kinevezésjog néhány védője 's referens 
is eleibe tevének a' jobbítványozóénak, elnök 
által azon esetre, ha a' jobbítványok lelrevettet-
nének, fentartatott 's így további megvitatás alá 
volt vetendő. 

Ez meg is történt az 53—ik ülésben, mellyet 
e' tárgy majd egészen kihúzott. Mig t. i. egy 
részről — még pedig különösen a' nyugoti t a r -
tományok papjai által, püspökük élén — az o l -
tani szokás igen előnyös- és áldásdúsnak rajzol-
tatott , az elnöknek fösuptendenshezi viszonya 
igen szívesnek :s egymást kölcsönösen gyámolí-
tónak előadatott 's hasonló megállapítás a' keleti 
tartományokra nézve indítványoztatott, mit a z -
tán több tag, hogy legalább a' presbyteri szer-
kezet elvének elég tetessék *s a1 tartományi zsi-
nat függetlensége biztosíttassák, erősen pártolt 
— sokan — még pedig a' legtöbb világi tag a' 
nyugoti tartományokból, azok is, kik múlt ülés-
ben fösuptendens választása mellett hévvel be-
széltek és szavazlak — az elnökségnek fösup-
tendens személyétöli elválasztása ellen nyilat-
koztak. Mindnyájan l. i. attól féltek, hogy fösup-
tendens és zsinatelnök kettes hivatala köztök 's 
a' zsinat és consistorium között folytonos össze-
ütközéseket idézend elö 's egyik gyöngítendi a' 
másik tekintetét és tevékenységét : 's épen a' 
nyugoti tartományok ama követei igazolák ezt 



észrevételeikkel, mennyiben papi társaik örven-
detesb bizonyítványait azon einlékeztetéssel 
gyöngíték, hogy azok mellett csak 11 éves, ily-
lyen viszonyokra nézve tehát igen rövid tapasz-
talás szól. 's hogy épen most a' végzetnek kü-
lönös, így nem mindig várható kegye férfiakat 
állított egymás mellé, kiknek személyisége súr-
lódásokat lehetőleg távol tart. 'S mivel ezenfölül 
még a' fösuptendens elnökségében semmi ollyan 
fontos, a' tartományi zsinat függetlenségét v e -
szélyeztető befolyást nem láthattak, mert abban 
bizonyosan mindig szabadelvű, derék férfiak 
ülendnek, kik a' zsinat jogait védni tudandják, 's 
mivel más részről, elnöki felvilágosítások szerint 
is, el kellett ismerni, hogy a' fösuptendensnek 
nem csupán fejdelmi jogokat kell képviselnie, ha-
nem épen a' consistoriumban világi elnök elle-
nében az egyházi érdekeket és igya ' tartományi 
községéit védenie, valamint aztán több fösupten-
dens is erösíté, hogy ők minden körben mindig 
csak tartományi papjaik tiszttársiul 's papoknak 
érezék magokat, söt mivel történetileg is be lön 
bizonyítva, hogy a' fösuptendensnek itt ajánlott, 
homályos viszonya a' zsinathoz a' nyugoti ta r -
tományokban tulajdonkép csak később elővett 
segélyeszköz volt, mellyet más körülmények 
közt nem fogtak volna választani — így szava-
záskor a' jobbítvány, melly szerint a' zsinat maga 
választana elnököt, a' fösuptendens pedig csak 
mint kir. biztos volna jelen, 17 szavazat ellen 
félrevettetett; egy másik pedig, melly szerint a' 
fösuptendens elnökül választható legyen, mi az 
elnökséget számára legtöbb esetben biztosítaná, 
de a' zsinatnak is alkalmat bizalmatlansági sza-
vazatra adhatna, szavazás előtt visszahuzatott; 
végezetre egy harmadik, történetesen tett indít-
vány, hogy a' fösuptendens legyen ugyan elnök, 
de szavazásjog nélkül, csak 4 szavazatot kapott. 

Egy választmányi tag emlékeztetésére hatá-
roztatott még, hogy az ülnök (i évre választas-
sék 's mivel a' fösuptendensi helyetlességét tá r -
gyazó kifejezés kétértelműnek látszott 's a1 do-
log természeténél fogva csupán elnökségre é r t -
hető helyettessége már az ülnök lényében rejlik, 
az illető passus kihagyása indítványoztatott 's 
helybehagyatott, aztán az egész tétel elfogadtatott. 

2 8 - d i k tétel: Egy kir. biztos, ki a' consistorium1 

elnöke is lehet, feíhatalinaztatik, hogy a1 zsinaton 
jelen legyen 's a' statushatalom és egyházi fel— 
söség jogait netaláni túllépések ellen védje. A' 
consistorium összes tagjai is szolgálati engedelem 
mellett részt vehetnek a' zsinat tanácskozásai-
ban, de szavazásjog nélkül. — Végz-és : Egy kir. 
biztos felhatalmaztatik, hogy a1 zsinaton jelen le -
gyen 's az egyházi felsöség jogai fölött őrködjék. 
(A ' többi elfogadtatott.) 

A ' 28-dik tét. rövid vitát kelesztett, mennyi-
ben részint a' kifejezés „netaláni túllépések e l -
len" szükségtelen bizalmatlanságot látszék a1 zsi-

natok iránt magában foglalni; részint a' consis-
torium elnök illy „örhivatalra" kevésbbé látszék 
sokak előtt alkalmatosnak,mintbármelly m á s v i -
lági hivatalnok; 's ámbár az első be volt vallva, 
egy választmányi tag mégis védé a1 consistoriumi 
elnöknek kir. biztossá rendeltetését, mert ö leg-
pontosabban ismeri mindazt, mi a' zsinaton tán 
indítványoztatik vagy tárgyaltatik ; 's ámbár n é -
hány tag illyen biztos szükségességét általán ké t -
ségbe voná, mások mégis ugy tárták, hogy a' 
jus circa sacra-t fen kell tartani 's erre a' s ta-
tushatalomnak orgánum szükséges; 's egy r a j -
nai tag magasztalá az előnyöket, miket egy t a -
pasztalt 's derék ügyférfi jelenléte hona zsinataira 
hárított. Ez okból végtére — mivel az elnök is 
nyilvánítá, hogy a1 fejdelmi jus in sacra-nak e l -
méletben szükséges fentartása az évang. e g y -
házban gyakorlatilag aligha lesz valaha szüksé-
ges és e ' miatt legalább „netaláni túllépések" 
nem is várhatók — a' föntebbi szerkezetben ál-
lapodtak meg, miként azt egy, túlnyomó többség-
gel elfogadott jobbítvány javaslá. 

29 -d ik tétel: A ' tartományi zsinat legalább 
minden 3 évben gyül össze. — Végzés : E l fo-
gadtatott. 

E ' tétel minden ellenmondás nélkül fogadta-
tott el. 

30 -d ik tétel: A ' tartományi zsinat kötelessége 
a' tartománynak tan- , istentisztelet- és fegybeni 
egyházi állapota fölött őrködni 's észrevett hiá-
nyoknál jelentést és panaszt a' consistoriumnál 
tenni. E1 czélból vele a' kerületi zsinat indítvá-
nyai consistorium által közlendők. — Készt vesz 
a1 papjelöltek vizsgálásában kebeléből választott 
szavazatjogos követek által. —Ha valamelly pap 
ellen tana vagy magaviselete miatt, melly tanróli 
nézetén alapul, fenyítő eljárás indíttatik, a' con-
sistoriumnak nem szabad végső ítéletet hoznia a1 

tartományi zsinat véleményének kikérése nélkül. 
E ' czélra kebeléből a' zsinat bizottmányt választ, 
melly indokolt véleményt dolgozand ki 's azt zsi-
nati véleményként fölterjesztendi. Deitélethozás-
ban a' consistorium e' véleményhez kötve nincs. 
Ezzel a' vádlott pap hivataltóli előleges fölfüg-
gesztése ki nem záratik. —• A' zsinat egvház-
ügyekröl határozatokat hoz, de a' mellyek csak 

1 akkor lesznek egyházi rendeletekké, midőn fe j -
delmi hatóságok által helybehagyattak. — Javas-
latokat ad egyházi tárgyakról, mellyeket az e g y -
házi hatóság véleményezésül terjesztett elibe. — 
A' rendelkezések, mellyek valamelly tartomány 
sajátságos 's jogilag elismert alapszerkezetét tan-, 
istentisztelet- vagy léteges rendelkezésekben 
képezik, ugyanazon tartomány zsinatának bele-
egyezése nélkül meg nem változtathatók : de köz-
ügyekben a' tartományi zsinatok alárendelvék a' 
lozsinat határozatainak. — Végzés: E ' tétel pont-
jai következő módosításokkal fogadtattak e l : a' 
második „ — " után : a' consistorium nem hozhat 



maga végső Ítéletet, hanem iilyen esetekben a' 
consistorium tagjaival egyenlő számú tagok a' 
tartományi zsinat részéről, fele papok, fele v i -
lágiak, kik 3 évre választatnak, bizottmánynyá 
alakulnak, melly ítéletet hoz 's ezt a' consisto-
rium hajtja végre. E ' bizottmány a' tartományi 
egyetem két istenészoktatójával, kiknek egyike 
tagja a' zsinatnak, másikát kara'3 évre választja, 
megszaporíttatik. — Az 5-ik „ — " után e' sza-
vakra vonatkozólag : „de közügyekben" 'stb. 
azon biztosítás adaték, hogy azok a' nyugoti t a r -
tományok jelen viszonyaira nem vonatkoznak. 

Referens legott megjegyzé e' tételre, hogy 
csak két pontja lesz vitás, indítványozá tehát, 
hogy azok, ha a1 tétel egyéb részeit tán mindjárt 
elfogadja a' zsinat, elkülönítve vetessenek további 
tanácskozás alá. E ' pontok a' zsinat részvétét pap-
jelöltek vizsgálásában 's papok elleni fegyeljá-
rásban illették. 'S miután a' gyűlés elnöki ké r -
désre az egész tételt, kivéve az említett két pon-
tot,elfogadá, referens a' fegyeljárási indítványok-
ra fordítá közelebbről a' figyelmet, mert megle-
het, hogy az e' tárgyban kinevezendő választ-
mány arra is rendeltethetik, hogy részt vegyen 
a' vizsgákban. Arra emlékeztetett, hogy itt az 
ordinatiokori hiteltetés tárgyában munkálkodott 
első választmány javaslatának vitatásakor egyik 
elhalasztott pont figyelembe veendő, melly e ' 
tárgyra vonatkozik 's eltérése miatt a1 második 
választmány javaslataitól eldöntés végett ide uta-
síttatott. Mig t. i. amott az első választmány j a -
vaslá, hogy ollyan esetekre a' tartományi zsinat 
igazgatósága nevezzen ki választmányokat, mely-
lyek magok hozzanak végitéletet, mit a' con-
sistorium csak helybehagyjon, még pedig Ítéletet 
esküttszékek analógiájára, e' szerint csupán vé t -
kes-t vagy nem vétkes-t mondva — a' második 
választmány itt azt javasolja, hogy illy czélra 
maga a' tartományi zsinat válászszon kebeléből 
bizottmányt, de a1 melly csak indokolt véleményt 
adjon, ehez azonban a' consistorium itélethozás-
kor kötve ne legyen. Az elsőbb indítványokat t e -
hát, mellyek szerint a' zsinat a' consistoriumot 
egészen megkötő ítéletet volna hozandó, ugy^ 
hogy a' consistorium assisei bíróként csak a'jog-
ról, a ' választmány pedig esküttszékként a' tény-
ről volna ítélendő, referens visszautasítandóknak 
vélé, mert ama megkülönböztetés gyakorlatban 
igen nehéz, névszerint ezen papi dolgokban Íté-
let a' tényről, azaz, valamelly tan irásszerü-e 
vagy eretnek, nem hozathatik a' nélkül, hogy a' 
jogi következményekről egyszersmind Ítélet ho-
zassék, e' szerint a' consistoriumtól itélethozás-
bani minden részvét elvetessék. Késznek nyilat-
kozott ellenben új, a' javaslattól eltérő indítvány-
nyal kezet fogni azokkal, kik elvből sürgetik, 
hogy a' vádlott rendtársaitól Ítéltessék; egyik 
zsinattól t. i. másikig küldetnék ki állandó v á -
lasztmány, melly consistorialis és zsinati ele-

mekből összeállíttatva 's a' tartomány istenészeti 
karának két tagjával megszaporíttatva Ítéletet 
hozzon, mellyet a? consistorium hajtson végre, 
így, vélé, az első választmány eszméjének majd 
egészen elég volna téve, a' consistoriumnak ál-
lásához méltó részvét adva 's két talán ellentö-
rekvö elem egy harmadik semleges által r ész re -
hajlatlan egészszé összekötve. Ebben látott ugyan 
némi nehézségeket, névszerint, miként hivassék 
össze annyi sok zsinattag és oktató, de remény-
lé, hogy á' consistorium, mint fegyelmi törvény-
szék, megteend minden előkészületet, miszerint 
a' tudósítás megküldethessék az egyes tagoknak 
's így a' tulajdonképeni választmányt csak n é -
hány eldöntő ülésre kellene egybehíni. 

Megnyittatván ezen új, a' választmányi tagok 
által világosan vagy hallgatagul helyeselt indít-
vány fölötti tanácskozás, ellene tulajdonkép csak 
két szónok nyilatkozott, mig mások, habár r ész -
letességekben jobbára eltéröleg, elfogadhatónak 
állíták azt. Első ellenzője, ki a' tanácskozást 
megnyitá, a' választmánynak tulajdonképeni j a -
vaslatában foglalt indítványai ellen fordult, azo-
kat még territoriális elveken nagyon is alapulók-
nak 's tekintve az ujabb kori eseményeket, ki nem 
elégitöknek állítva. ílivataltóli elmozdítások, 
mondá, mikkel illyen nyomozások végződhetnek, 
elő csak ott veendők , hol az egyház mint e g y -
ház szól 's ennélfogva nyilvánítja, hogy hivata-
lát az eltérő az ö tekintete alatt tovább nem foly-
tathatja ; az egyházkormány, az istenészeti kar, 
a' papság még nein az egyház maga; illy nemű 
ítéletet tehát törvényszéknek kell hoznia, melly-
röl joggal el lehessen mondani : Az egyház szól. 
Ez annál szükségesb, ha egyoldalulag fejdelmi 
hatóság, melly jóllehet egyházinak mondatik, de 
azért még nem az, hoz ítéletet, inellynél csak a' 
fenálló, a' betű, szolgál neki alapul. Az egyház-
konnánynak mindenesetre védenie kell a' fenál-
lót, de nem minden fenálló, mi betű alatt fentartá 
magát, 's nem minden egyetemes, mi külső, több-
nyire politikai érvényben átvonczolá magát a' 
múltból. 'S illy viszonyokban áll sok a' mi e g y -
házunkban, 's tiszta csalódás, ha illy viszonyt, mi-
vel külsőleg nincs megszüntetve, egyetemesen 
fenállónak nevezünk. Ev. egyházban a1 fenálló-
róli ítéletnek mozgékonynak kell lenni és soha 
nem nélkülözheti a' hitvallásiratoknak a' közsé-
gek és istenészeti tudomány tudatábani élő é r -
vénye figyelembevételét, miként az meg van 
„általok hordoztatva, de nekik is örül szolgálva." 
E ' szempontból 's nehogy visszatérjen az idő, 
midőn egyesek estek a' megzavarodott kor v i -
szonyoknak áldozatul, kik az összeség rogaért 
lakolnak, habár nem lehet is mondani, hogy öma-
guk nélkül lakolnak, tanbani eltérésekre nézve 
birói hatóságról kell gondoskodni, melly igazán 
hallassa az egyház szavát 's az leghelyesebben 
fog a' tartományi zsinat kebelébök istenészeti és 
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ogtani oktató odatudtával választatni 's két con-
sistoriumi taggal megszaporíttatni; aztán végső 
ítéletre alapul szolgálandó véleményt kell a' 
consistorium elibe terjesztenie, mellytöl emen-
nek nem szabad eltávoznia; ezzel az előleges hi-
vataltóli felfüggesztések nincsenek kizárva, de 
főlebbezés egy felsőbb hatósághoz megengedve, 
mellynek a' tartományi zsinat szabadon válasz-
tott tagjaiból 's a' felállítandó föconsistoriuméi-
ból kell állnia. Ezen értelemben szónok jobbít— 
ványt hozott fel 's egy választmányi tag kérdé-
sére, ki ítéljen tulajdonképen, ha a' consistorium 
köréből választott tagok által befoly a' vé le-
ményadás szerkesztésére , nyilvánító, hogy az 
érintett választmány ugy a' külső tény- , mint a' 
belső rogállapotról itélend, mert a' consistorium 
benne is képviselve van, de hogy ez összeségé-
ben csak egyházi végrehajtó hatóság. 

A ' második szónok nem is illyen választmány-
ra , hanem az egész tartományi zsinatra akarta 
bizni a ' fegyelmi vétségek fölötti bíráskodást, 
mivel illy választmányok nem mindig találják az 
egész véleményét el 's a1 papnak hivataltól! e l -
mozdítása sokkal fontosb , hogysem neki minden 
garantia meg ne adassék; a" zsinat adathat ma-
gának választmány által véleményt, de Ítéletet 
maga hozzon. Indítványa ellen, vélé szónok, ki 
lehet ugyan fogni , hogy a' tartományi zsinatok 
nincsenek olly gyakran összegyűlve 's nem is 
gyűlhetnek rendkivülileg össze, miszerint minden 
illyen esetben bíráskodjanak; de ugy tai'tá, hogy 
illyen esetek nem fognak gyakran 's épen azért 
nem mindjárt a' tartományi zsinat eloszlása után 
előfordulni 's ha a' közbeeső idő alatt elöfordu-
landnak, az ügynek presbyterium 's kerületi zsi-
nat előtt megfordulta elég időt fog elvenni, leg-
roszabb esetben pedig a' hivat nItóit felfüggesz-
tés nyomban segítend. 

Más szónokok közöl, kik mindnyájan a' javas-
lat első indítványával elégületleneknek nyilatkoz-
tak ugyan, mert az a' tartományi zsinatot csupán 
tanácskozó hatósággá 's véleményzésére nézve 
kötelező erönélkülivé akarja tenni, de a' re fe -
rens új indítványához állának; az első szónok 
arra utalt, hogy e' rendelet legjobb kezese fogna 
lenni az új szerkezet első tételében kimondott 
elvnek — a' presbyteri és consistorialis szerke-
zet összekötésének -— 's hogy a' nyolezadik v á -
lasztmány is olly papokat illetőleg, kik elválasz-
tott házasfelektől lelkismerethabozás miatt meg-
tagadták az esketést, hasonló itélö hatóságot ja-
vasolt. 

Leghosszasabban, de tiszta előadásával annak, 
mi itt a' helyes, legsikerdúsabban beszélt a1 k ö -
vetkezett szónok, kinek jobbítványát, kis módo-
sítással, a' referens, végre az egész zsinat is el-
fogadá. Mintegy következőleg szólt : Egyházi 
tanszabályok papok általi megsértése fölött itélö 
törvényszék igen fontos, mert egy részről az 

egyházi tan fentartásáról kell gondoskodnia, más 
részről személyek 's ezek egész élethelyzete f ö -
lött ítélnie. Összeállítása annál fontosb, minél 
szabadabbak itélethozásának normái. Eddig csak 
a' consistorium volt bírói hatóság, 's jogszerű á l -
lásáról 's eddig hozott Ítéletei érvényességéről 
semmi kétség nem lehet, mert arra a' szerkezet 
jogosítá öt fel. De annál maradni nem akarunk; 
zsinati elemeknek kell hozzá járulniok. Mert az 
egyházkormány ugy tekintse helyzetét, miként 
a' minister úr ismételve olly szépen kimondá : 
hogy hivatása a1 közösét képviselni. Ezt tulaj-
donkép minden felsöségnek, minden statusható-
ságnak. minden biróinak is kell tennie; mert a ' 
jog is nem a' felsöség által előidézett, hanem már 
a' közösségben tárgyilagosan meglevő valami, 
mellyet föl kell keresni 's érvényesen alkalmaz-
ni,, miként ónémet jog szerint táblabírák feladata 
volt, jogot a' nép közös jogtudatából meríteni 's 
egyes esetre tisztán alkalmazni. így legyen az 
egyházban is, midőn arról van szó, hogy az igaz-
ság világossá tetessék. Mondhatni ugyan, hogy 
van örök codexünk a1 sz. írásban 's annak szi-
lárd magyarázata a1 symbolumokban; de mind a1 

kettő mint szellemi szabadabb természetű 's épen 
azért egyes esetben kevéssé alakadó; e l téré-
sekkor tőle nemcsak azt kell kérdeni, mi korunk-
ban a' hitvallás, hanem azt i s , a' kor mit képes 
elviselni ? Ez okból a' consistorialis- és zsinati-
nak összekötése szükséges. Javaslat azonban na-
gyon kevés itt és nem is maga a' kellő : a' zs i -
natnak magának kell ítélnie; nem hogy a' gyű-
löletet elvegye a' consistoriumtól, hanem hogy 
magasb bizalmat ébreszszen az ítélet iránt 's a' 
visszaható befolyás miatt, mellyet illyen Ítélet-
nek az összeségre gyakorolnia kell : társaimtól 
kimondva, az ítéletet csak akkor fogom valóan 
igaznak látni, csak akkor fogja az bennem 's 
másokban az egyházi igazság tudatát kellően 
megalapítani. Javaslat, névszerint minden köte-
lező erő nélkül, ha nem is lenne egészen sem-
mivé. de igen csekély fogna lenni, mivel a' bírói 
hatóság könnyen tartaná magát bölcsebbnek 's 
azt figyelembe nem venné ; javaslat mindig 
technikai valami 's e1 miatt csak egyetemi 
karok, nem zsinat által kellene kidolgoztatnia. Az 
első választmány indítványait méltán találtuk na -
gyon szabadelvűeknek: azok a' eonsistoriumnak 
semmi részt nem adnak az itélethozásban 's ne -
künk nagyon kell őrizkednünk, hogy a' legfon-
tosb ügyekbeni megszorítás által tekintetük-, 
egyszersmind önérzetüktől meg ne íoszszuk az 
egyházi hatóságokat; a1 consistoriumra pedig 
jogkimondást, a' zsinat választmányára, mint v a -
lami esküttszékre, ellenben tényfólötti ítéletet 
bízni, ki nem vihető : mert ha az esküttszéknek 
illyen elkülönítés sokszor nehéz, ugy, hogy í té-
lete mindig magában folalja már a' rog jogfogal-
mát. az még nehezebb volna itt, hol a' tény leg-



bensőbben van a' joggal összekötve. Legczélsze-
rübb bírói hatóság lesz tehát referens jobbítvá-
nya szerint a' consistorium, megszaporítva zsi-
nati választmánynyal és egyetemi kartagokkal. 
Most az a1 kérdés, e' választmány csupán papok-
ból álljon-e ? Papjelöltvizsgáknál bizonyosan; 
de a' szóban forgóban világiak nem hiányozhat-
nak. Lehetne ugyan mondani, hogy ítéltessék min-
denki rendtársai által; de a' táblabírák vagy e s -
küttek is közvetve rendtársai a' vádlottnak mint 
tagjai a' közösségnek, mellyböl a' törvényszék 
ered 's mellyhez a' vádlott is tartozik 's egyhá-
zunkban nincs két rend, hanem minden tagja ke -
resztyén — istenész vagy világi; 's meghívásuk 
mellett szól az egyenszámúság consistoriumok-
ban, a' község joga, miként az a' zsinaton is kép-
viselve van, 's azon körülmény, hogy a' vilá-
giak, miként gyűlésünkben is tapasztalok, igen 
fontos eleme „a1 közvetlen ker. hitérzés ítéleté-
nek." Javaslá e' szerint szónok, hogy a' consis-
oriumhoz tagjai hasonszámában mindig zsinatiak, 
ele papok, fele világiak 's emezek fele jogtudó-

sok, adassanak 's az igyen összeállított választ-
mányhozzon végső Ítéletet, melly tői azonban kell, 
hogy fölebbezés legyen. 

Ezen meggyőző előadás után a' legtöbb beje-
lentkezett szónok egyszerűen nyilvánítá, hogy 
az általa közelebbről megállapított indítványok-
ba beleegyez; csak egy jogtudós ohajtá, hogy 
már az első vizsgálatkor vegyes választmány 
működjék, mitől azonban referens tanácsára, ki 
azt nemcsak szükségtelennek, hanem az ügyme-
netet is nagyon megnehezítenek elöadá, elállot-
tak; egy másik tag pedig a' javaslóit összeállí-
tást, melly szerint világiak is elhivandók a' tör -
vényszékre, azért is találta jóváhagyásra méltó-
nak, mivel már a' reformátorok mindig ohajták, 
hogy illyen ügyekről necsak theologi, hanem viri 
pii et eruditi egyszersmind ítéljenek. 

Ellenben egy másik tag, ki a' jogformáknak 
egyházbani legszabadabb kezelése mellett vitt 
mindenkor, még egyszer visszatért az első szó-
nok által felhordott elvekre nyilatkozva, misze-
rint nekie lehetetlen e ' pontnál is már azelőtt 
nyilvánított elvét érvényessé nem tennie, hogy 
mindenütt, hol a' pap tana forog fen, tulajdonké-
peni törvényszék-, fegyelmi vizsgálat-, büntető 
eljárásról szó nem lehet, hanem ott csak az egy -
háznak kell kimondania, hogy az eltérő papot 
vele összefüggni el nem ismeri. 'S épen ezért a' 
consistorium, tisztán fejdelmi hatóság, illyen ese-
tekben nem határozhat, hanem a' zsinat, mint 
képviselője az egyháznak; ennek kell szólnia, 
minek zsinat által tudományos elemek odavoná-
sával kell történnie; a' consistorium csak ítéle-
tet végrehajtó hatóság legyen, melly már is min-
den intézkedő lépést megtön 's tulajdonkép maga 
ítéletét mondja ki, midőn az egyházat határozásra 
felszólítja. — Ezen elvek szerint új jobbítványt 

hozott ugyan szónok elö, melly két istenészet-
oktatóval megszaporított tartományzsinati v á -
lasztmányt, papoknak egyháztantóli eltéréseik fö -
lött ítélendő törvényszékül, mellynek Ítéletét a' 
consistorium csak előkészítené, aztán végrehaj -
taná, javasolt ; nein leié mindazáltal aggasztónak 
a' legutóbb ajánlott jobbítvánvhoz állni, habár ez 
néhány consistoriumtagot ad a' választmányhoz, 
így szavazáskor a' magáét visszahúzta. Még egy 
választmányi tag, megvallva, hogy már a' v á -
lasztmánybanhasonló elvek mellett vitt, oda ny i -
latkozott, hogy tulajdonkép szándoka volt indít-
ványozni, miszerint a' javaslati indítvány egé -
szen elfogadtassék, csak következő erejű legyen 
consistoriumra nézve itélethozáskor a' ta r to-
mányizsinati bizottmány véleménye, e' szándok 
azonban referens indítványai 's a' jobbítványo-
zóéi által szinte el fog éretni. E ' szónoknak csak 
az istenészeti kartagok meghívására nézve azon 
aggodalma volt, hogy azok már sokfélekép tag-
jai a' consistoriumoknak, megválasztásuk tehát a' 
bírói választmányba, sőt mint kartagoknak te t t -
leges választásjoguk azon bizalmatlanságot éb -
resztheti, hogy a' consistoriuini befolyás túlnyo-
mó. Erre megjegyzé zártszavában referens, hogy 
tulajdonkép csak egy nézet lépett föl ellene, az, 
mellv pap ellen semmi fenyítő eljárást nem akar ; 
de nevezzék bár ezen eljárást, a' hogyan tetszik, 
jóllehet az a' szokásos szó annak kifejezésére, a' 
papok elleni föllépést mint lehetségest mégsem 
lehet soha eltagadni; mert az egyház nem tekint-
heti a' sarkalatos tanaitóli eltéréseket rogtala-
noknak a' nélkül, hogy önmagáról lemondjon 's 
az mindig alanyi roga az egyesnek, ha ez annyira 
eltérve mégis hivatalban marad. Ha pedig ugy is 
volna, hogy arról csak az egyház ítélete ha tá-
rozhatna, oda a1 consistoriumok is tartoznának 
mégis; mert ezek volnának az egyház organu-
mai. 'S ha az ellenzék indítványai fogadtatnának 
el, az itélethozás széke nem volna többé a' con-
sistoriumban, hanem a' tartományi zsinatban 's 
ahoz még tagjainak egy csekély számában; e ' 
mellőzés pedig világosan ellenkezik a' szerkezet 
elvével — presbyteriuini- 's consistoriuminak 
összevegyítésével — mert ha valami maradvány-
nak kell még fenmaradni a' consistorialis szer -
kezetből, a' consistoriumnak igazgató, és így fel-
ügyelő hatóságnak kell lennie, az ellenindítvá-
nyok szerint pedig tartományi zsinat lesz a' fe l-
ügyelő hatóság 's a' consistorium csak organu-
ma. Ellenben az indítványnyal, melly a' zsinat-
ban olly nagy tetszésre talált már, egészen egye t -
ért, mert az az övének csak tovább fejlesztése. — 
Ezután elnök szólalt fel 's néhány, a' tanácsko-
zás folyama alatt történt nyilatkozatokra az e g y -
házkormány részéről következőleg szólt: Van-
nak szavak, mellyeketcsak kikeli mondani, hogy 
azonnal botrányt okozzanak; illyen az egyházi 

fenyíték; ez is fenyítő eljárás, mégis az egész 
* * 



történettudomány által ki van alakítva, hol vala-
melly tekintély összeütközésbe jö alárendelt o r -
gánummá!, vagy bíróhoz kell folyamodnia, vagy 
az ügyet szolgálati viszonyon belől magának sza-
bályoznia ; ezen utóbbi út, usus est tyrannus sze-
rint , fenyítő eljárásnak neveztetik 's a' dolog 
ugyanaz maradna, ha a1 név meg is változnék; 
ha tehát képviselői az egyháznak ennek szolgá-
jában nem vélnek valamit eltürhetönek 's birói 
helyett fenyítő eljárást választanak: akkor még 
nincsen szó tulajdonképeni büntetésről, hanem 
korlátról az eltérő irányában. Azon nyilatkoza-
tokra nézve , mellyek szerint ugy látszhatnék, 
mint ha csupán a' zsinat képezné uralkodó i rá -
nyában az egyházat, nyilvánítá elnök, hogy az 
Poroszország ev. egyházára nézve épenséggel 
nem áll, hanem, hogy az uralkodó, mint maga is 
év., az egyházban áll 's ettől el nem választható; 
valamint nem mondhatni, hogy csupán a' rendek 
status és nép. 

E ' felvilágosítások után, mellyekkel azon tag, 
kinek nyilatkozatai elöidézék azokat, egyetér tő-
nek nyilatkozók, elnök szavazásra bocsátotta a' 
különféle jobbítványokat, de mindjárt az első csak 
1 szavazat ellen elfogadtatott. Az istenészeti kar 
részvéte ellen nyilvánított aggodalom szántszán-
dékkal volt még eldönletleniil hagyva, ekkor te-
hát rövid vita keletkezett a' mód iránt, mellvsze-
rint az istenészeti tudománynak szükséges rész-
vét a' tantóli eltérések fölötti ilélelhozásban biz-
tosíttassék a' nélkül, hogy a1 consistoriumnak 
túlfuly adatnék 's a1 községtudat a' tudós istené-
szet nagy túlnyomósága által elnyomatnék. Végre 
abban egyeztek meg, hogy a' föntebbi tétel, mely-
Ivet mint jobbítvány! referens formulázott, sza-
vazásra bocsáttassék rs ekkor 25 szavazattöbb-
séget kapott. 

Ezután a' 30—dik tétel második, még nyitva 
tartott pontjára — a1 tartományi zsinatnak pap-
jelöltvizsgákbani részvétére — mentek át. A b -
ban, hogy az nem csupán assistáló, hanem tevé-
keny legyen, egy tag kérdésére referenssel tö-
kéletesen egyetértettek; az elöbbeni tanácskozás 
folyama alatt szintén világossá lön, hogy ugyan-
azon tagok, kik a' fenyítő törvényszéket képez-
nék, az által nincsenek megválasztva egyszer-
smind vizsgabizottmány tagjaiul. De a' meghí-
vandó vizsgálók száma "s az iránt, tekintélyüket 
ezek csupán a" zsinattól nyer jék-e vagy a' con-
sistoriumtól is, a' szavazatok megoszlottak. N é -
mellyek attól féltek, hogy nagyon sok lesz a' 
vizsgáló, mások előtt a' megvizsgálandók nagy 
száma mellett igen kívánatosnak látszott az e rő-
szaporítás ; némellyek attól tartottak, hogy a' zsi-
nattagok nem lesznek mindig egészen alkalmato-
sak, e ' szerint consistoriumok által kívánták meg-
erősíteni a' választottakat, mások pedig meg v a -
lának győződve, hogy a' zsinatok bizonyosan leg-
nagyobb vigyázattal választanának; némellyek 

különséget akarlak lenni az első és második vizs-
ga közt 's csak az utóbbihoz hivatni practicus 
papokat vagy az elsőhöz csak e g y e t ; mások a7 

vizsgáló zsinatlagok számát egészen egyenlővé 
akarták tenni a' consistorialistákéval 's a1 v izs -
gálók nagy számakor ezek, hogy váltakozzanak; 
emlékeztetve lőnek ellenben a' költségekre,mely-
lyeket legalább Westphaliában a' papjelöltek v i -
selnek, ámbár egy másik szónok megjegyzé, hogy 
intézvénynél. melly a' községélet előmozdításául 
is szolgál, a* költségeket aggályosan nem kell 
számba venni. 'S hogy ez van a' dologban, 's hogy 
községekre nézve fontosnak kell lennie a' r é sz -
vétnek férfiak megvizsgálásában, kikre egyko-
ron rábizandják magokat, hogy tehát ez ha neru 
is elönv a' consistoriumokra, de becses előjog a' 
zsinatokra nézve — ez egészben véve elismer-
tetelt 's rajnamelléki és westphaliai örvendetes 
tapasztalások által igazoltatott. E ' szerint a' né l -
kül, hogy a' kél hatóság részvéte pontosan e l -
döntetnék, végre abban egyeztek meg, hogy a' 
zsinatoknak vizsgákbani részvétét tárgyazó 's a' 
30-ik tételben felállított általános indítványát a1 

választmánynak elfogadják 's ezzel a' zsinat az 
egész tételt, miként módosítva lön. magaévá tette. 

(Vége következik.) 

Észrevétel a' dunántúli ref. egyházkerület határo-
zatára, a' lelkészi pályára szándékozók vizsgálata 

tárgyéban. 
A" mult évi augustus 15-én Pápán tartatott 

helv. hitvallású dunántúli egyházkerület köz-
gyűlésében. a' papi hivatalra fölvétetni kívánó 
egyének megvizsgáltatása tárgyában, hat e g y -
házmegye véleménye következtében; 3 megye 
sem meg nem jelent, sem véleményt nem küldött, 
— határoztatott: „Az eddigi magánvizsgálatok 
ezennel megszüntettetnek, 's az öt helyébe kettő 
állítatik. u. m. egyházmegyei és kerületi vizsgá-
latok, kellő szigorral és nyilvános helyen végre -
hajlandók. Az egyházmegyei vizsgálatot, melly-
nek a' papi tudományokon kivül , az ész- , t e r -
mészet-. történet- és neveléstan . ugy a' föld-
rajz. zsidó, görög és német nyelvekböli szoros 
megvizsgáltatásnak is mulhatlan kellékének kell 
lenni, fogja követni szinte az egyházmegye á l -
tali kibocsátás és segédül alkalmazás, ugy azon-
ban , hogy e z , a" kezek reávetését megelőzni 
kellő kerületi vizsgálatnak, mint legfőbb szemlé-
nek abbeli jogát és szabadságát, hogy a' papi hi-
vatalra netalán elégteleneknek, 's illő készség-
gel nem biroknak tapasztalandó egyéneket visz-
sza utasíthassa, vagy teljesen el is vethesse, sem-
minémü ürügy alatt nem korlátozhatja 's gátol-
hatja. Mind a' két vizsgálatban törvényszerüleg 
használandó és érvényességgel birandó tanjelek 
— calculus — ezek : „jeles, dicséretes ós e le-
gendő." Az egyházmegyei vizsgálatok idejének, 
helyének és módjának elrendezése az egyház-



megyék szabadságára hagyatván; — a' kerületi 
vizsgálatra ezennel határozatilag kimondatik, 
inikép az mindenkor a' közgyűlés elölt két nap-
pal fog megkezdetni és nyilvánosan tartatni." 

Közlém a' határozatot szóról szóra 's kik is-
merek az előbbi eljárást, csak örülhetnek e' vá l -
tozatnak. Örülhetünk, látszik, mert az egyház-
kerület fölfogta a' kor jeleneteit, — mellyekbö! 
olly világosan következtethetjük, hogy e' nem-
zet újjászületésében a1 lelkészekre nevezetes 
munka várakozik, — alkalmas egyénekkel kí-
vánja betölteni a1 lelkészi állomásokat. De épen 
ezért, minthogy e1 változtatásnak illy nevezetes 
iránya van, élénk figyelemmel tartozunk követni 
azt, észrevételeinket nyilvánosan is elmondani 
erkölcsi kötelesség. 

Igen óhajtható, hogy ügyeink több oldolról *s 
nyilvánosan vitattassanak meg. Mert ha zsinat 
fogja is fölkarolni azokat, csak ugy működhetik 
sikeresen, ha a ' sa j tó lehetőleg megérlelte 's t e r -
jesztette egyházunk tagjai között a1 nézeteket, 
mellyeknek kötelező érvényességre jutását az 
egyház java kívánja. Egyházunk éltető elvét t e -
kintve nem örülök azon nvilatkozaloknak, mikor «n 7 
hiányokat tapasztalván, egyet sóhajtunk zsinat 
után, mi majd ezeket eltörölje, — nem, kezeink 
Istennek hála! szabadok, segítsünk magunkon, 
majd megsegít az Isten. Es ha zsinat log is be -
állani, minek, ugy hiszem, messze van még kora, 
nem szeretném, ha cardinalok gyűlése lenne az, 
kik határoznának a' nélkül, hogy az egyháztes-
tület rájuk elégséges hatást gyakorolhatna. T e -
hát egyengessük az Úrnak utá t , a' protestanti-
smus szelleme szerint javítgassuk a'' hiányokat, 
csak ugy intézkedhetik üdvösen ügyeinkben a1 

jövendő. Ez nem szorosan tartozik fölvett t á r -
gyamhoz, de elmondani még sem volt szükség-
telen. 

Elmélkedjünk hát a' közlött határozat fölött. 
Ez új rendszerben sajátképen csak a' főiskolai 
tanároknál, esperes és püspöknél végezni kellelt 
vizsgálatok vannak eltörölve, 'S mind ez az es -
perességi úgynevezett kibocsátási nyilvános vizs-
gálatra vonatott össze. Ez összevonás követ-
keztében most nem csupán a' lel késze ti tudomá-
nyokból kérdeztetik ki a* vizsgálandó, miként 
eddig a' kibocsátásokon szokásban volt. Alkal-
masnak találtatván, az illető egyén segédül hasz-
náltatik, — lelkésznélküli gyülekezettől elválasz-
tathatik és mint gyülekezeti lelkész tartozik az 
úgynevezett felszentelés alkalmával még egy 
vizsgálatot kiállani. Melly vizsgálat azelőtt is 
megvolt, ugyanazon jogokkal és hatalommal föl-
ruházva, mint most, csak hogy nem olly te r je-
delmű időben, miként most határoztatott. Épen 
e' vizsgálatokróli jelentések foglalnak magokban 
legtöbb panaszt az ifjú lelkészek csekély képes-
ségéről. Tagadhatatlan, hogy ez új rendszer á l -
tal sokban segítve van a' dolgon, de ugy hiszem. | 

a' reform csak félig van megtéve *s kivánt ered-
vényre nem vezethet. Föntartotta ugyan magá-
nak az egyházkerület a' társulat eszméjéből k ö -
vetkező 's kétségbe nem vonható jogát, hogy az 
illő készséggel nem bíró egyéneket visszauta-
síthassa, vagy teljesen elvethesse: de épen azon 
körülmények, mellyek eddig visszalarták kezét 
e' jog használatától, még mindig állanak 's még 
mindig erkölcsileg kötve tartják azt. És kérdem, 
megegyeztethelö-e az igazgatási bölcseséggel. 
hogy miután a' lelkész egy vagy több évet is 
töltött gyülekezetében — mert lehet illy eset, 
vándorló gyűléseink miatt nem szenteltethetik 
föl egyhamar 's ez alatt meglehet, családapa is 
lelt — most mozdítatik el teljesen hivatalától? 
Itt okvetlenül ellentétbe kell jöni a' kerületnek 
a' megyével : az illy czivódásokra alkalmat adó 
rendszert pedig helyeselnünk nem lehet. A ' visz-
szautasított 's elvetett, már rendes lelkészi állo-
mással biró egyének gyalázata — egyszersmind 
gyalázata lesz rendszerünknek és a1 tanítói hi-
vatalnak; — botrány a' közönség előtt. Mert a' 
ki eddig érvényesen szolgáltatta ki a' kegy-
szereket, érvényesen kötött házasságókat: most 
egyszerre alkalmatlannak nvilvánítatik a' papi 
hivatalra tudatlansága miatt. 

Érezték ezt jól azok, kik csak egy és püspöki 
vizsgálatra szavaztak, mint p. o. a' pápai espe-
resség: — kik föntarták ugyan magoknak a' 
vizsgálatot, de az ünnepélyes fölhatalmazást a1 

lelkészi kötelességek teljesíthetésére a' kerületi 
vizsgálatra halaszták, mint p. o. a' veszprémi 
egyházmegye. 

Igaz ugyan, hogv a' reformatio korszakából 
ránk maradt vallástételek egyházi szabályok 
nyilatkozatai szerint csak akkor lehet fölszen-
telni a' lelkészeket, midőn azok valamelly g y ü -
lekezettől állandóul elválasztattak. De hogy a' 
reformatio forradalom volt az egyház életében, 
azt mindenki tudja 1s mint illyen jogokért vívott 
a' fenálló jogot tipró rendszer ellen. Kormány-
zati szabályainak tehát rendkívüli körülmények 
között kellett származnia, a" szerencsésebb kor -
szakban bizonyosan módosítandók. — Hogy a" 
reformatio előtt semmi tekintet nem volt a' k e -
resztyén egyházban a' gyülekezetekre a' papok 
fólszentelésére nézve, a1 tridenti zsinat épen azon 
határozatiból, mellyek az egyházi élet 's rend-
szer javítására hozattak, lehetne bebizonyíta-
nom, mi, ugy hiszem, felesleges. Az apostoli kor -
szakból pedig tudjuk, hogy tanítóit a' nép v á -
lasztolta 's a' választattak azután szenteltettek 
föl. E ' rendszert, a1 gyülekezetek e' jogát visz-
szaállítá a' reformatio : mindenütt gyakorlatban 
látjuk a' prot. egyházak történetében, a' vallás-
télelek egyhangúlag, a' gyülekezetek választási 
joga mellett nyilatkoznak , 's ezt teszik alapjául 
a' fölszentelésnek, péld. az 1-sö helvét vallás-
tétel 18-ik fejezete : qui electi sünt. ordinentura 



senioribus cuin orationibus publicis etimpositione 
manuum. A ' scot vallástétel 22-ik czikke csak 
azokat ismeri el törvényes lelkészeknek, qui ad 
verbi praedicationem designantur, quippe per 
aliquam ecclesiam sunt ad illud legitime electi. 
A1 franczia reformált egyház szinte így szól sza-
bályaiban : les ministres ne seront elus sans leur 
assigner un certain troupeau et seront propres 
aux troupeaux qui leur auront été assignés. Di-
scipline de l'eglise reformée de Francé. Chap. I. 
art. 10. A ' geleji-féle szabályokban is a1 15-dik 
szabály nyilván rendeli, hogy belső és külső hi-
vatással birjon a' fölszentelendő lelkész, azaz, 
hogy szellemi képességén kivül valamelly gyü-
lekezettől is elválasztott legyen. 

Tisztelem éne ' határozatokat, tisztelem e' sza-
bályokat, miket az egyház szabadságaért lángoló 
szív függetlenségén dolgozó értelem létesített. 
E ' szabályok szerzői nyugalmukat, vagyonukat, 
életüket készek voltak áldozatul vinni egyházunk 
javának oltárára. De a1 körülmények — Istennek 
hála! — sokat változtak már. Háromszáz év le-
forgása alatt a' vérrel öntözött új növény szépen 
meggyökeredzett, magasra nőt t , meglomboso-
dott. Bizony nem teszünk szolgálatot az első mun-
kásoknak, nem mutatunk elég tiszteletet a' refor-
mátorok fáradozása iránt, ha azon szük korláto-
kat, mikre abban az időben szükség volt, 1s a' 
veszély ellen czélszerüen védték az új növényt, 
még most is fön akarjuk tartani. A ' szentírást is 
azon körülmények érett megfontolása után értel-
mezhetjük helyesen, mellyek akkor a' római, kü-
lönösen pedig a' zsidó nép viszonyai felett ural-
kodtak : vallástételeink, a1 reforinatio korából 
ránk maradt egyházi rendeletek értelmezésében 
nem kell-e még inkább ezekre ügyelnünk ? Mint 
vélekednénk az ollyan emberről, ki felnőtt korá-
ban is gyermekkori fövegét használná, 's nem 
akarná belátni, hogy az egykor alkalmas ruhada-
rab most már czélszerüen nem használható, 's t a -
lán épen innen származnak többféle apró bajai? 

Vallástételeket 's a' régi egyházi szabályokat 
tekintve az ecclesia szó nagyon szük értelemben 
vetetik, mert alatta egyes gyülekezetek értetnek 
csupán, 's féltékenyen minden kül befolyás iránt, 
teljes hatalommal fölruháztattak. Az akkori viszo-
nyok közt nem is lehetett ez máskép. Mert a z ú j -
don alakult gyülekezetekben hierarchiának he-
lyet adni megtapadása lett volna a' forradalom 
elvének; a' fejlődés ezen stádiumán több egy -
házakat átkaroló kormányról szó sem lehetett, e r -
re a' vallástételek alkalmával lön megtéve az első 
lépés : mi természetesebb, minthogy a 'gyü leke-
zetek iure divino függetleneknek nyilatkoztat-
lak minden hatalomnak birtokában. Alapkönyvül 
az egyházi szerkezetben is a' szentírás vetetett, 
mellynek nyilatkozata szerint mindnyájan királyi 
papság, szentnép vagyunk. I. Pét. 2 : 9. Hogy az 
összes vallástételek közöl, mellyek mind ez é r -

telemben nyilatkoznak, csak a1 helvétvallástételt 
emeljem ki, melly így szól a' 18—ik fejezetben : 
nuncupant apostoli christi omnes in Christum c re -
dentessacerdotes. . . quod per christum omnes li-
deles facti reges et sacerdotes olFerre possumus 
spirituales Deo hostias. A ' szentírás nyomán 
mondja a' nagy reformátor Luther a' németne-
mességhez írt levelében: alle Christen sind wah r -
haftig geistlichen Standes, und ist unter ihnen kein 
Unterschied, denn des Amtes halber alléin. . . 
alle Mitchristen sind Mitpriester, mitgeistlich, mit -
máchtig in allén Dingen. 

Ezekben nyilatkozik a' protestáns egyház n e -
vezetesen eltérő nézete a' római egyházétól a" 
lolszentelésre nézve, t. i. hogy a' felszentelés á l -
tal magasabb tehetség nem közöltetik a' felszen-
telt egyénnel; hogy az egyház férfia csak hiva-
talára nézve és így külsőleg különbözvén társai-
tól, a1 fölszentelés nem egyéb, mint társulati meg-
erősítés, fölhatalmazás hivatalának folytatására. 
Miből igen természetesen azon szabálynak kel-
lett származnia, hogy ecclesia habét ius ordi-
nandi ministros. Azonban e' szabály ellen té te t -
tek kifogások. Az apostoli korszak nyomán 
ugyanis már az első századokban a' püspökökre 
ruháztatott e' dísz-hivatal, hogy a' leendő taní-
tókat fölavassák. Hyeronimus in epistolal46. ad 
evangelium. 'S igen természetes dolog, hogy e' 
századok óta fönálló , 's helyeselt hatalma a' 
püspököknek az új egyházban is talált pártolók-
ra, 's a' reformált egyházba áttért püspökök itt 
is érvényesnek kívánták ismertetni e' jogot. De 
az ecclesia szó értelméhez hiven — minthogy a' 
fölavatás nem egyébnek tekintetik kormányzati 
ténynél, a' kormány pedig a' gyülekezetnél van, 
a' íolavathatási jog a' gyülekezetek sajátjának 
nyilvánosan elismertetett. Hiven képviselik e , 

tárgyra vonatkozó különbféle értelmeket a' smal-
kaldi czikkek, p. o. a' 10-dik czikkhen mondatik, 
hogy posset illis (episcopis) committi nomine 
charitatis et tranquillitatis non ex necessitate pe r -
mitti ut nos et nostros concionatores ordinarent 
et confirmarent, — ha pedig keresztyéni szabad-
ság ellenére zsarnokoskodni akarnak — így szól 
továbbá ugyanazon czikk : sicut vetera exern-
pla ecclesiae et patrum nos docent idoneos ad 
hoc officium ipsi ordinare debemus et volumus. 
Art. smalcald. art. 10. E ' nyilatkozat szelleme 
lengi át a' helvét 1 - sö vallástétel 8-dik fejezetét 
is, hol mondatik : vocentur et eligantur electione 
ecclesiastica et legitima ministri ecclesiae. . . et 
qui electi sunt, ordinentur a senioribus cum ora-
tionibus publicis et impositione manum. — De 
legnevezetesebb a' smalkaldi czikknek azon része, 
mellynek czime de potest. et iurisdictione epi-
scopi, mellyben mondatik : Cum iure divino non 
sunt diversi gradus episcopi et pastoris, manife-
stuin est ordinationem a pastore in sua ecclesia 
factam iure divino ratam esse . . . Nam ubicunque 



est ecciesia. Ibi esi ius adniinislrandi evangelii, 
quare necesse est ecclesiam retinere ius vocandi, 
elijrendi et ordinandi ministros. Et hoc ius est 
donum proprie dátum ecclesiae quod nulla hu-
inana auctoritas ecclesiae eripere potest. . . Ubi 
est igitur vera ecciesia, ibi necesse est ius eli-
gendi et ordinandi ministros, sicut in casu ne -
cessitatis absolvit. etiam laicus et üt minister et 
paslor alterius. — És most az egyes egyházak 
jogait annyira védő nyilatkozatok után azt ké r -
dem, mellyik jogon gyakorolják nálunk a' super-
intendensek a' felszentelési jogot, a' katholicu-
sok egyházi jogán-e vagy a' protestáns szabály-
lyok szerint, hogy ecciesia habét ius ordinandi 
ministros ? Semmit sem kételkedem kimondani, 
hogy e' protestáns nézeten alapul fölavatási hi-
vataluk püspökinknek. Mert Istennek hála ! val -
lásos intézményeink annál biztosabban lehető 
föntartásaért egy nagy egészbe egyesültünk 's 
jogainkat a1 közegyházat érdeklő nevezetes t á r -
gyakra nézve ez egyesület általunk választott 
kormányára biztuk. Ha van valami t á r g y , mi az 
egyházat közösen érdekli és így a' fő kormány-
hatalom körébe esik : tehát a' lelkészet az. Van-e 
fontosabb tárgy egyházi tekintetben, mint hogy 
minő készületü 's erkölcsű férfiak lesznek pa-
pokká, munkásokká az Úr szőlőjében ? Követ-
kezőleg az egyes egyházaknak a' reformatio ko-
rában nyilvánított és kétségbe nem is vonható 
jogát a' papok ordinatiójára nézve nálunk az 

nek, mielőtt segédlelkészekül használtatnának, a ' 
kerületi kormány által is megvizsgáltatva föl-
szenteltetnének. Mert ha a' gyülekezetek jogán 
ordinal az egyházkerület elnöke, miért nem le -
hetne azon segédeket, kik az egyházmegye, és 
így tágabb értelemben vett ecclesiától választat-
tak, a' lelkészi foglalatosságok teljesítésére, kik 
e' foglalkozásból, mint egyedüli hivatalból élnek, 
kik adandó alkalommal rendes lelkészi állomásra 
jutnak, miért nem lehetne ezeket is electi ab ec -
ciesia cziinmel fölruházni 's mint illyeneket, fe l -
szentelés alá bocsátani ? Az egyes egyházak v á -
lasztási joga ez által semmiben sem csorbulna, 
hanem azt nyernök vele, hogy segédlelkészeink 
olly egyének lennének, kiknek képességök a' f ő -
kormánytól elismertetett, hivataluk 's kötelessé-
gük teljesítésére ünnepélyesen fölhatalmaztalak. 
Ezt kívánja egyházunk 's lelkészeink jöven-
dője, vallásunk iránti szent tisztelet. Mi átadtuk 
a1 fölszentelési jogot az egyházkerületnek, tehát 
kötelességünk megtenni mindent, hogy e' jogát 
üdvösen, hiven gyakorolhassa. Most már az egy -
házkerület e' tekintetben fölhatalmazott elnöké-
nek szól az apostoli mondás : kezeidet hirtelen 
senkire ne vessed : I Tim. 5 : 22. e' szabály 's a' 
dolog természetéből következő fölavatás előtti 
vizsgálatot, 's talán visszautasítást, — mi mind 
az egyház javának tekintetéből történik, — csak 
az ajánlott módon gyakorolhatja botrány nélkül. 
— Öt illeti végrehajtani, hogy az egyházi szol-

egyházkerületre kellelt ruházni. Es így, midőn Igák előbb megvizsgáltassanak, azután szolgálja-
a1 superintendens fölavatja a' lelkészeket, mint 
a ' nagy ecclesiának az egyházkerületnek, minden 
gyülekezettől szabadon választott 's illy tárgyak-
ra ünnepélyesen fölhatalmazott első papja cse-
lekszi azt. Ezt én jobban szeretem a'franczia r e -
formált egyház szokásánál, hol a' tanács által ki-
nevezett két egyén erősíti meg hivatalukban a1 

iolszentelendöket. Discip. ch. I. 8. Mert miután 
a' tanítói hivatal olly nagy fontosságú az e g y -
házi társulatra nézve , 's miután a1 fölszentelés 
nem egyéb egyházkormányzati cselekvénynél, 
ugy hiszem, a' kormány elnökét illeti az, ki a' 
testület nevében működik, 's e1 rendszer által 
csak egyházférfiaink hivatala iránt fejezzük ki 
tiszteletünket. 

De tiszteljük is közönségesen püspökeink a' 
társulattól nyert fölszemelési jogát, és pedig mint 
a' protestantismus nézetén alapultat tiszteljük azt. 
E ' szerint az ordinatiora nézve az ecciesia szót 
kiterjesztjük az egész kerületre, az elecliora 
nézve pedig megmaradtunk annak szük jelen! é -
sénél. 

Innen származik, ugy hiszem, mindazon baj, 
melly a' vizsgálat változtatására okot adott e ' 
kerületnek. Véleményem szerint legczélszeriib-
ben lenne segítve a1 dolgon, ha az electiora nézve 
is tágabb értelemben vetetnék az ecciesia, és így 
a' megyei vizsgálaton alkalmasnak talált egvé-

nalt Tim. 3. 10. Ot illeti azt megtartatni, mi a 
helvétvallástételben áll : eligantur non quilibet, 
sed homines idonei, eruditione iusta et sacra, 
eloquentia pia.prudentia simplici, denique modera-
tione et honestate vitae insignes. . . Damnamus 
ministeros ineptos et non instructos donis pasto-
ris necessariis. Helv. Conf. I. Cap. 18. 

Hogy tehát ezen kormányunkra ruházott jogok 
és kötelességek ne önállílás legyen csupán, mint-
ha egyházi életünk e' nevezetes tárgyára nézve 
is minden jó rendben volna: intézkednünk kell, 
hogy e' jogok az egyház érdekében gyakoroltat-
hassanak is. Mit, ismétlem, ugy lehet legczélsze-
rübben eszközölnünk, ha kifejlettebb egyházi é le-
tünkhöz képest az esperességek által megvizs-
gált és állandóul segédlelkészekül alkalmazott 
egyének az egyház választottainak elismertetnek 
's mint illyenek fölszentelés alá bocsátandóknak 
Ítéltetnek. D ö m j é n F e r e n c z . 

I R 0 D A L 0 M. 
Megjelent: Emlékszavak néhai idősb Schedius 

Lajos Ján. halotti tiszteletére apestiprot. évang. 
tanoda által tartatott gyászünnepély alkalmával 
az 1847 - ik évi decemb. 2 0 - k á n . Pest. 1848. 
Landerer és Heckeuast n. 8 rét. 30. lap A ' pesti 
év. gvmnasiuin, mellynek a1 boldogult Schedius 
volt a' földön legnagyobb jótevője, 1847-dik dec. 



20-ká t , mintáz üdvözültnek születésnapját, v á -
lasztotta ki, hogy emlékezetét megülje. Azon al-
kalommal verség és szellem szerinti rokonok 's 
az ifjúság nagy része jelenlétében megtartatván 
az ünnepély, dr. Tavassy L. igazgató egy az idő-
höz mérve átalános, de ezért érzelemteljes, e l -
ragadó, de egyszersmind melegítő magyar beszé-
det mondott, de szerintünk ennél minden tekin-
tetben jelesebb német gyászkölteményt olvasta-
tott, melly az egész ünnepély koronája volt. Szinte 
akkor Kanya oktató úr, a' holdogultnak tanítvá-
nya, barátja, pályatársa egy egyszerű, de annál 
éldelhetöbb német beszéddel lépett fel 's szívből 
szívhez szólott, nem szavakkal, hanem dolgokkal 
beszélt. — Es ezen két beszéd, ama német köl-
temény 's még Neumann Józseftől egy magyar 
gördülékeny takaros elegia teszik ezen könyvecs-
ke tartalmát. Kár, hogy a' nyomtatásra ügyelő 
roszu! értvén a' magyar prosodiához, Neumann 
úr költeményében hibákat hagyott, mellyek nem 
a' szerző, hanem a' kiadó rovására Írandók. A' 
lapidár irmodoru ajánlat a" jobbak közé tartozik, 
mellyeket e' nemben olvasánk. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

A. augsb. egyet, újság f. e. 36. sz. melléklap-
jában egy hirdetés áll, mellyet kivált magyar-
honi görög nem egyesült testvéreinknek ügyei-
mébe ajánlani kötelességünknek tartjuk. 1846-
ban midőn Dresdában az egyházi ügyek ministe-
riumánál Lipcsében az egyetem tanácsánál a1 ma-
gyarok számára szánt stipendiumokat nyomoz-
nám, valami Balla nevezetű stipendiumról ér tesí-
tettek, a' nélkül, hogy a' hitvallásról csak szó 
lett volna is. Később 's nevezetesen ezen idézett 
hirdetményből az látszik kiviláglani, hogy a' sti-
pendium nem protest., hanem görög 11. egy. ma-
gyaroknak van szánva. Ugyanis a' hirdetmény 
magyarítva szóról szóra ez : Az itteni lipcsei 
egyetemnél jelenleg a' néhai orosz császársági 
cancelláriai tanácsnok Ballai Theodorovics Atha-
nász által alapított 42 talléros két stipendium 
ürességben van. Minthogy ezen stipendiumok az 
alapítmány értelmében : a) Az alapítónak ma-
gyar vagy az ausztriai tartományokból származó 
rokonai t , a' rokonsági fok közelsége szerint, 
illyenek nem létében, b) Az alapítónak Orosz-
országból származó rokonait, vagy ha illyenek 
nem volnának, egyéb orosz alattvalókat, kik r á -
szorulnának, azután pedig c) azon görögöket il-
letik, kik Lipcsében orvosi , bölcsészeti, vagy 
mathematikai tudományokat tanulnak, 's csak 
mindillyeneknek nem létében adathatnak szász 
országi születésüeknek, ezennel mindazok, kik 

a1 fenebbiek szerint külön igényt képezhetnek 
ama stipendiumokra, felszólítatnak , hogy három 
hónap alatt és legfölebb 1848. maj. 1 5-kéig az 
egyetemi tanácsnál magokat jelentsék 's a' f e -
nebbi határozatokon alapuló illető igényeiket hi-
telesen mutassák ki. Lipcse 1848. jan. 25. Az 
egyetem rectora H a r t e n s t e i n Ch. 

Köszönet. A ' nógrádi évang. ág. hitv. tanítók 
még 1844-dik évben iskolai egyletet alapítottak 
olly czélból, hogy tanácskozmányaikban szakuk-
ba bevágó értekezéseket tartsanak, 's ez által 
részint önmagok mivelődjenek, részint a-1 neve-
lésügyet, mennyire azt szűk körük engedi, jav í t -
sák 's ekkép jobb honpolgárokat neveljenek. E ' 
feladatuk 's czéluk elérhetésére nélkülözhetlen 
eszköznek a 'könyveket ismervén : egyúttal isko-
lai könyvtárt is alapítottak, melly tisztán neve-
lési, vagy e' szakba bevágó könyveket foglal 
magában. Minthogy azonban az a' tanítók ismert 
szegénységénél fogva évenkinti adakozásból 
csak lassan szaporodhatik: tanácskozmányukban 
több kútforrások közt a' könyvtár javára társas 
vigalmat is határoztak, f. é. jan. 30-kán Loson-
ezon megtartandót. Minthogy az iskolai egylet 
czéljaival együtt igen sokaknál eddig terra in-
cognita volt, nagy részvétre számítani nem le -
hetett; azonban egy reménycsillag Pulszky F e -
renezné ö nagyságában tünt fel, kit az iskolai 
egylet háziasszonynak kért fö l , ' s ő kegyeskedet 
szívesen magára vállalni e' szerepet, követke-
zőleg az intézet pártolását. Ezen hír a' megyét, 
's különösen Losoncz vidékét annyira megvilla-
nyozta, hogy sokan, kik az úgynevezett tanítói 
körben számukra mulatságot 's elegendő fényt 
lelni nem gondoltak, siettek benne résztvenni. 
Ekkép a' lelkes asszonyság e' jótékony czélú 
tánczvigalomnak nemcsak fényét , de hasznát is 
elösegíté, mert eredménye az volt, hogy a1 terem 
tömve, 's igen csinos vendégkoszorúból állott, 's 
a' szegény könyvtár, leróván a' rendezési költ-
ségeket, 60 ezüst forintnyi összeggel gazdagíta-
tott. E? nyájas szívességért köszönetet szavaz a ' 
tanítói kar ö nagyságának, 's kivánja: hogy ho-
nunk nagy fiának Pulszky Ferencz urnák, mélyen 
tisztelt nejét az Úristen sokáig éltesse ! !>! 

K á 1 n i c z k v A n d r á s. 

L e v e l e s é s. 
A' „balatonvidéki csat togánynak" a' Szent-lant számára 

küldendő verseit szívesen veendjük. A"1 „ jambaeum" inkább 
magunkat illetvén, azt méltányolva megolvastuk és a' l e c z -
két hálásan vettük. — T. Iíolbenhayer úr czikkét a' s o p r o -
nyi ügyben csalt a1 jövö számban adhatom. 

Igazítás. A1 7 - d i k szám első czikkének czimében h i -
básan áll az 1 8 4 8 - k i az 1 8 4 4 - k i III. tezikk helyett. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Előfizetési ár félévre liudapesten házhoz-hnrdással 3 f t . 4 0 k r . 
postán borítékban küldve 5 l't. pengő péh/.ben. Klrilueihétni Pesten hatvani-utezai Hoiváth-házban 483. szám alatt földs/.irit 

Landerer és He<kenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI Él 1SI1LA1 LAP 
9. szám. Iíetedik évi folynmat. 

• 
Február 27. 1848. 

Conentur sibi res, non se submittere rebus. Horat. 

TARTALOM : Merengések. S z é k á c s J. — Mi árta legin-
kább a1 keresztyén vallás hitele "s tekintélyének? 
R a j c s á n y i J á n o s . — Az egyházszerkezet a1 porosz 
fözsinaton. — Válasz Henyey Gy. urnák. K o l b e n h e y e r 
M ó r i c z . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

M e r e n g é s e k . 
II. 

Az 1844 -d ik i III. tezikk és a gyakorlat. 

Elmondtam, mi származott reánk nézve onnan, 
hogy a' legújabb vallási tcz. a' határvidékeken 
gyakorlatba nem vétetett. Elmondom, milly b o -
nyodalmakat szült a' törvény ott, hol gyakor -
latba vétetett. Meg kell jegyeznem, hogy mind-
ezen bonyodalmak elkerülhetők valának, ha a' 
törvény értelmét mindenki felfogni akarta, vagy 
birta, ha azt kelleténél szűkebbre vagy tágabbra 
szabni nem igyekezett 's ha az engedelmességi 
készség mindenütt és mindenkor meg lett volna. 
De itt elvben tértek el a' felek egymástól. A ' 
protestánsok nézete az vol t , hogy számukra 
mindazon áldásokat biztosítsák, mellyeket a' t ö r -
vény betűje vagy szelleme által elvonhattak 
belőle; a' nemprotestansoké pedig , hogy minél 
kevesebb engedményt lehessen kiereszteni a' t ö r -
vényből. Azok a' kivitel minden lehető akadályait 
elhárítani; ezek minél több akadályt görgetni; 
azok minél jobban kiterjeszteni, ezek minél szü-
lebbre vonni töreledtek a' törvényt. Mindenik 
maga részére magyarázta azt. Az összeütközé-
sek, a' nézetek, magyarázatok 's tb.ezenkülönfé-
leségéből származtak. 

Minthogy én érzem, miként magasabb tö r -
vényhozási szellemből kiindulni 's ezen törvényt 
a' múltnak históriai fejleményeivel kellő kap-
csolatba hozni képes nem vagyok — a' mennyi-
ben ez sem vágyam, sem kenyerem — : nem 
emelkedem fel olly magas pontra, honnan a' kút-
főt és minden patakait átpillantanom szemeim 
megerőtetésével és kápráztatásával kellene, ha-
nem csak alant maradok 's azon egyes eseteket 
sorolandom elő, mellyek a' törvény alkalmazá-
sából szülemlettek 's a' törvényhozás bölcse-
ségére bizom,, akarja-e azokat tovább is fentar-
tani vagy szükségesnek látandja elhárítani. Ezen 
eljárás önkényt azt ajánlja, hogy csak azon § § - r a 
szorítkozzam, mellyek már vagy a1 kifejezés in-

gatagsága vagy a1 mi kölcsönös berzenkedéseink 
által, — miben egymáshoz csak nagyon is h a -
sonlítunk — Eris almáivá lettek közöttünk. 

Hlyen mindjárt az 1. melly így hangzik : 
Kijelentetik, hogy azok, kik 18 éves koruk el-

ér éseig az evangelika vallásban neveltettek, a-
nőszemélyek pedig férjhezmenetelök után, habár 
még ezen időkort el nem érték is, sem magok, 
sem maradékaik vallásos kérdés alá többé nem 
vétethetnek. 

Ezen gyakorlatba vételére nézve a' nm. 
Helytartótanács 184ö. évi pünkösthava 20-kán, 
19237 szám alatt ezen k. k. intézményt hirdette 
k i : „Miután mindinkább szaporodnak az az iránti 
panaszok, hogy az átmenetről szóló 1843/4 évi 
3 tcz. szakaszait több evangelikus mindkét fe le-
kezetű hitszónokok, a' még 18 évet be nem töl-
tött egyénekre is alkalmazzák, holott a' felhívott 
tr/:' ' V lécsi és íinczi békekötések alapján csak 
bővíti illetőleg módosítja, de el nem terii az 
1790/9i tezikket és e ' módosítások közt a1 most 
említett 179°/, 26. tcz. 15. a' gyermekek ne-
veléséről szóló rendeletét is, csak a' 18 éves kort 
meghaladott vagy férjhezment személyekre néz-
ve szünteti meg, ennél fogva tehát az a' mondott 
kort még el nem ért vagy férjhez nem ment s ze -
mélyekre most is fenáll, és az illy koruaknak 
valláskövetéséröl most is rendelkezik, a' miből 
már nyilván következik az is : hogy az 1843/4 

3. tcz. 5-dik 's következő § § - b a n leirt és az 
évang. vallások bármeliyikére leendő átmenet 
eseteit elrendelő szabályok csak a' 18 éves kort 
meghaladott vagy férjhez ment egyénekre al-
kalmazhatók; mert kinek, vallásos állapotát t ö r -
vényesen kérdés alá vehetőnek hagyja az 184 % 
tcz. 1. §. és kinek miféle vallásban neveléséről 
rendelkezik az 179°/, a z sem maga, sem 
pedig bárki másnak befolyásával, mint még va l -
lásos nevelés alatt álló, nem rendelkezhetik saját 
vallásával és így azt meg sem változtathatja, 
vagy is a' legújabb 1843/4 3. tcz. 5-dik 's kö -
vetkező az átmeneten körül irt szabályai reá 
nem alkalmazhatók. Ugyanazért az illy panaszok-
ból támadó vallási súrlódások elmellözése és a' 
kölcsönös felebaráti szeretet fentartása, de főleg 
a' törvény valódi értelme és e' vallásos érzés 
tekintetéből is ezen egyházkerület oda utasitta-
tik, miként illető lelkészeinek körlevélben hagyja 
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meg: hogy csak ollyan átmenni szándékozó egyé-
neket fogadjanak be, kik ugyanazon tcz. 1 ér-
telmében többé vallásos kérdés alá nem eshetnek" 

Erre a' protestánsok a' legfenségesebb királyi-
szék zsámolyához egy alázatos kérelmet tettek 
le, mellyben véleményüket ama kk. intézményre 
nézve a' következőkbe foglalták (L. Protest. 
Lap. 1846. folyam 35. szám 829 .1 . ) : „Törvény-
könyvünk vastag tömkelegében alig találunk v i -
lágosabb 's határozottabb törvényre, mint az á t -
menetről alkotott 1844 : 3 t. ez. 5 's mégis a1 

n. m. m. k. helytartó tanács hosszas értelmezé-
sébe bocsátkozik és annak azon értelmet akarja 
tulajdonítani, melly abban 's mind azon régibb 
törvényekben, mellyeken alapul 's mellyek val -
lásbeli szabadságunkat biztosítják, teljességgel 
nem rejlik. 

Ugyanis a1 k. intézvényben az átmenetre meg-
kívánt 18 éves kor a' bécsi és linczi békekö-
tésekben, mellyeken az 1844 : 3 t. cz. alapszik, 
fel nem található, sőt ott teljes és korlátlan va l -
lás - és hitbeli szabadság biztosíttatik az évangeli-
kusoknak, — az 1791 : 2 6 t . cz. szinte nem emlé-
kezik semmi nemű átmeneti korszakról vagy 
évekről, — az 1844 : 3. t. cz. pedig ugyancsak a' 
bécsi és linczi békekötések alapján hozatott, 's a' 
mint már czimje mutatja, bővíti 's illetőleg mó-
sítja az 1791 : 26 t. czikkelyt; — jelesül nem 
mehetvén törvénybe a 'mult országgyűlésen azon 
pont , miszerint minden gyermek apja vallását 
kövesse , a' vegyes házasságból született olly 
gyermekekre nézve, kiknek az 1791 : 26 t. cz. 
15. § - a szerint katholicusoknak kellett volna 
lenni, ha tettleg valamelly ik évangy. vallásban 
neveltettek 's oktattattak, 's e' miatt majdnem 
egész éltök fogytáig kérdés alá vétetni szoktak: 
törvénybe iktattatott az 1 's általa megbövítte-
tett az 1791 : 16. t. cz. 15 § - a és kijelentetett, 
hogy azok, kiknek az 1791 : 26. t. cz. 15 § - a 
szerint vagy erkölcsi erőltetéssel kivett tér í tvé-
nyek következtében katholicusoknak kellene len-
ni, de a' szülői vagy gyámi hatalomnál fogva, v a -
lamellyik évangelika vallásban tettleg minden á t -
meneti formalitások nélkül neveltettek 's oktat-
tattak, — ha ezen tettleges neveltetést 18 éves 
korukig vagy a' nöszemélyek férjhez menetelü-
kig folytatták, vallásos kérdés alá többé nem v é -
tethetnek. — Az illy egyének igen is az 1844 : 
3. t. cz. 1 § - a erejénél fogva, 18 éves koruk be-
tölte után, vagy nöszemélyek, ha férjhez mentek, 
előbb is — tettleg évangelicusokká lesznek a1 

nélkül, hogy az 1844: 3. t. cz. 5 § - b a n körülirt 
formálításokat, mellyek a1 fentebbi cathegorián 
kivül eső 's katholica vallásban neveltetett egyé-
nekről szólanak, — megtartatni kényteleníttet-
nének. — E ' szerint az 1844 : 3. t. cz. 1 § - s a 
származásából azt semmikép sem következtet-
hetni, hogy átalában 18 éves kora előtt senki a' 
kath. vallásról az évang. vallásra át nem mehetne. 

Továbbá ufyanezen t. cz. 5- ik 's következő 
§ § - a i olly egyéneknek, kik soha évang. vallás-
ban nem neveltettek, forma szerinti átmenetelét 
a' kath. vallásból valamellyik évang. vallásra el-
rendelvén, szinte bővíti 's illetőleg módosítja az 
1791 : 26. t. cz. 13 § - á t , mert ez az átmenetelt 
a' r. kath. vallás értelmével ellenkezőnek állítá, — 
az ujabb törvény fentidézett § § - a i pedig azt ké t -
szeri bejelentés mellett, négy hét elforgása után 
megengedi 's semminemű évekhez vagy korszak-
hoz nem köti. Ezen § § - o k tehát egészen más 
cathegoriáju személyekről szólván, mint az 1 
de különben is az átmenetről szóló 5-dik 's követ-
kező § § - o k a' törvény 1 § - áva l , közben esvén, 
három egészen különböző tartalmú § § - o k , semmi 
kapcsolatban sem állván, a' formaszerinti átme-
netet semminemű korszaktól nem feltételezhetni. 

De ellenkezik ez a' viszonyosság elvével i s ; 
mert tudva van, hogy a' kath. papság az évang. 
gyermekeket , bár gyenge korúak legyenek is, 
felveszi a' maga egyházába, tőlünk pedig világos 
törvény ellenére azt megtagadja, 's bizonyos 
évekhez kötni akarja. 

Nem találván tehát törvényeinkben ezen k. 
intézmény rendeletének semmi alapját, azt vé l -
tük, hogy az talán előbbi kir. rendeletekből me-
rí t tetet t ; azonban bár mi soha el nem ismerhet-
jük, hogy alkotmányos álladalmunk mellett kir. 
intézvényekkel kormányoztathassunk , 's bár a' 
vallás dolgában kibocsátott minden előbbi intéz-
vények 's rendeletek törvény által el volnának 
törölve, mégis ha fenállanának is azok, onnét a' 
18 évet levonni nemcsak nem lehetne, sőt a' v i -
szonyosság elvénél fogva épen megfordítva mel-
lettünk szólanának.— Ugyanis 1782-ik évimaj. 
21-én 3430 sz. alatt, 1797-dik évi oct. 2-kán 
20248 sz. alatt 's 1801. dec. 1. 26,457 sz. a. 
kelt k. intézményekben kimondatott : „ut prole 
nullo habito ad aetatem respectu in fide catholica 
institui et initiari possint:" 's miután a' mult o r -
szággyűlésen teljes viszonyosság elvének kimon-
dása mellett, a' kath. vallásról az átmenetel v a -
lamellyik év. vallásra, minden tekintet nélkül a 
évekre, törvény által megengedtetett, ezen k. in-
tézvények, ha fenállanának, szinte csak mellet-
tünk szólanának. 

Végre lelkipásztoraink által nem is teljesíthető 
ezen k. intézvény; mert az 1844 : 3. t. cz. 10. 
§ - a szóval sem rendeli, hogy a' mi papjaink az 
áttérőt befogadják-e vagy ne ; hanem azt mondja, 
hogy mihelyt az átmenni akaró a' 8-dik 's 9-dik 

rendelete szerint vett bizonyságleveleket azon 
vallásbeli lelki pásztornak, melly vallásra által-
menni szándékozik, bemuta t ja ,—már ez által az 
átmenet egy vallásról a' másikra teljesen befe-
jeztetett; következéskép ha a' törvény által k í -
vánt bizonyítványok bemutattatnak, — nem függ 
többé papjainktól a' befogadás, mert az átmenet 
már ekkor teljesen be van fejezve. 



Ezen felhordott nyomos okoknál fogva ugy 
vélekedvén az egyetemes gyűlés , hogy a' f e n -
tebbi k. intézmény sem törvényeinkkel, sem a' 
méltányossággal, sem felséges koronás fejedel-
münk által is nyilván kimondott viszonyosság e l -
vével össze nem egyeztethető, őszintén kinyilat-
koztatja, hogy azt, mint fölötte sérelmes rendel-
vényt, el nem fogadhatja, 's lelkészeinket annak 
teljesítésére nem utasíthatja, hanem azt egész 
tisztelettel félretéve, mély alázattal 's egyszer-
smind teljes bizodalommal kéri a' n.m.m.k. htartó 
tanácsot,méltóztassék ezen sérelmes és csak ujabb 
ingerültségre 's viszálkodásra 's kedvetlen vitat-
kozásokra alkalmat nyújtó intézvénytöl elállani." 

Ezekben minden meg van mondva, mit rövi-
den mondani lehet. 

Történt azonban még valami, mit én hajlandó 
vagyok ezen 1. kifolyásának is tekinteni. A ' 
fönebbiekből az tetszik ki, hogy a' különbség ab-
ban áll, miszerint a' nm. Helyttanács ama <§-nak 
más, a' protestáns egyház pedig ismét más ma-
gyarázatot ad. Mi tagadás benne, hogy sokan az 
egyház bővebb és kedvezőbb magyarázatához 
szítva, ezen § - b a n visszaadva láták magoknak 
eredeti szülői jogukat, melly szerint gyermekeik-
nek melly vallásban leendő neveltetéséről sza-
badon rendelkezhetnek, melly nézetben a'királyi 
perfecta reciprocitás elvének felemlítése mellett 
még inkább megerősítettek. Innen aztán igen sok 
következett. Többek között az, hogy a' rkath. 
szülök seregesen vitték gyermekeiket protestáns 
iskolákba. Az iskolai igazgatóságok nagy zavar-
ba jöttek, mert már megszokták a 'kir . resolutiók 
nyomán járni el illy ügyben. Különös, hogy fel-
vételi vonakodásaikra, mintegy ösztönszerűleg, 
azon válasz adatott, miként hiszen a1 legújabb 
törvény szabadságot adott a' szülőknek arra, 
legjobb belátásuk szerint rendelkezhetniük g y e r -
mekeik iskoláztatása felöl, 's ezen a' sokaság 
lelkismeretében nyilatkozó szózat ellen, haszta-
lan volt minden felvilágosítás, kivált ha a' szülök 
mindannyiszor ugy feleltek, hogy hiszen ők min-
den feleletterhet magokra vállalnak 'stb. így tö r -
tént, hogy aztán némelly iskolák egyenesen be -
fogadták — mi különben sincs törvény által tilt-
va — a' rkath. ifjakat 's ezt a' szokott fel ter-
jesztésekben a' nm. Helytartótanácsnak fel is j e -
lentették. Innen aztán 1847. jan. 4-kén 154. szám 
alatt olly kk. intézvény érkezett a' prot. e g y -
házkerületekhez, mellyben a' rkath. ifjaknak áta-
lában, különösen pedig ollyanoknak, kik rkath. 
tanodákban vagy rosz tanjegyet nyertek, vagy 
a' vizsgálatot elmulasztották, — tanodáinkba le -
endő felvétele 's vizsgálatra bocsátása azon meg-
jegyzéssel tiltatik, hogy az illyeneknek tanáraink 
által kiadandó bizonyítványok a' tanulmányok-
nak köztaniintézelekbeni folytatására é rvényte-
lenek leendnek 's az illy iíjak a' tek. kir. táblá-
nál hites jegyzőknek fel nem vétetendnek. 

Erre a' válasz a' következő volt : 
, ,A' róm. kath. tanintézetekből vizsgálattélet. 

osztályzat és bizonyítvány nélkül elutasított, 
megrovott 's nálunk menekvést kereső róm. kath. 
ifjaknak iskoláinkba való felvétele vagy vizsgá-
latra bocsátása protestáns testületünk méltósá-
gával ellenkezvén : nehogy távolról is azon vád-
dal illettethessünk, mintha illy bélyegzett és e l -
utasított róm. kath. ifjakat tanintézeteinkbe édes-
getnénk 's vadásznánk : tanodáink igazgatóinak 
és tanárainak ezennel meghagyatik, hogy a' róm. 
kath. tanintézetekből elutasított vagy vizsgálatot 
ki nem állott és nem osztályozott róm. kath. i f -
jakat tanodáinkba egyátalján fel ne vegyenek; 's 
e ' részben a' fenlidézett k. k. intézvény teljesí-
tetni fog; — más részt azonban, minthogy a' r. 
kath. ifjaknak, a' n. inéit. magyar kir. Helytartó 
Tanács tudtával is rendezett, 's nyilvános hitellel 
biró tanodáinkba leendő felvételét fenálló tö r -
vényeink sem tiltanák, 's a' mi ezekben tiltva 
nincs, — arra alkotmányos állásunknál fogva e l -
vitázhatatlan szabadsággal bírnánk, — annyival is 
inkább, mivel a' szüléknek gyermekeik czél-
szerü neveltetési joga szent és sérthetetlen l e -
vén, gyermekeiket bármelly bevett keresztyén 
vallású rendezett tanodákban oktattathatják; hoz-
zájárulván, hogy maga ö kir. Felsége a' mult o r -
szággyűlésen a' törvényes vallású hitfelekezetek 
közti teljes viszonosság elvét kimondván, ha a' 
róm. kath. tanintézeteknek szabad a' mi ifjainkat 
bevenni, — mi kétségtelen, — a' mieinktől min-
den törvényes ok nélkül hasonló szabadságot 
megtagadni nem lehet; — ezeknél fogva, e' r é sz -
ben a' mult évi végzéséhez tovább is ragaszkod-
ván ezen egyetemes gyűlés , egész tisztelettel 
meg fog kéretni a' n.m. m. kir. Helytartó-Tanács, 
hogy ezen tilalomtól kegyesen elállani méltóz-
tassék ; ellenkező esetre ezen, mind reánk, mind 
főleg a' r. kath. ifjakra nézve felette szérelmes 
intézkedés a' jövő országgyűlésre orvoslás v é -
gett fel fog terjesztetni." — (L. az 1847. egyet, 
gyűlés jkönyve 23—dik pontját.) 

A ' 2. így hangzik. Á jelen törvény kihir-
detése után keletkező azon vegyes házasságok 
is, mellyek évangyélmi lelkipásztor előtt köttet-
nek, törvényesek. 

Ezen § -nak életbeléptetése különféleképen 
akadályoztatott, 's minthogy ezen különféle aka-
dályok, a' három év alatt, fokonként fejlődtek ki, 
jó lesz történetileg adni elő a' dolgot. 

Régi szokás, hogy ha a' házasulok két külön 
parochiákból valók, mindenikben ki kell hirdet-
tetniük 's az illető — itten a' prot. vagy rkath. 
lelkész—csak akkor adhatja össze őket, ha a' má-
sik fél lelkésze beküldte hozzá azon dimissio-
nak nevezett bizonyítványát, mellyben tanúsítja, 
hogy A. vőlegény B. menyasszonynyal egyházá-
ban is kihirdettetvén, semmi akadály fel nem j e -
lentetett 's így az illető lelkész által Végzendő 
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esketést az ö házasulandó hiv© részéről semmi 
nem gátolja. 

A1 rkath. papság aT törvény 2. § - á t az által 
kivánta kijátszani, hogy ezen dimissio kiadását 
megtagadta. Ez által a1 protest. papság igen k é -
nyes helyzetbe hozatott, mert ha nem esket, mi-
vel dimissiót nem kapott, a' törvény áldásától 
végkép elütteti magát 's a' törvény, mint mondani 
szokták, csak irott malaszt lesz; ha pedig esket 
dimissio nélkül, a' mellett, hogy egyházi és pol-
gári törvényt ront, azon veszélynek teszi ki ma-
gát, hogy olly párt ad össze, mellynek egyike 
ellen illető papja előtt tán törvényes akadály j e -
lentetett fel. A1 dimissio-megtagadás tehát jól ki 
volt számítva. Legyünk részrehajlatlanok, a1 p ro-
test. papság is megtagadta a1 dimissiokat, kivált-
képen olly esetekben, hol tudta, miként a' prot. 
vőlegény részéről lérítvény adódott vagy adaíolt, 
az at képzőt factitivum értelemben véve. 

Mit tett a' prot. papság a' dimissio megtaga-
dása esetében? Hármat tett, a' szerint, a' mint 
félékeny, óvatos vagy bátor volt. A ' félékenyek 
négy levelet írtak, egyet az esperesnek, egyet 
a' püspöknek, egyet a' rkath. lelkésznek, egyet 
a' Hittanácsnak, sőt még egyet tán a' főfelügye-
lőnek i s , 's az alatt a' rkath. lelkész a' feleket 
összeadta. — Az óvatosak azt gondolák, hi-
szen az a' dimissio korántsem olly nyoinos, 
mint az á t térés , megkérdezteték tehát két 
tanú által az áttérési norma szerint; a) Kihirdet-
tetet t-e A Bvel ? b) Jelentetett-e akadály? c) 
Kiadja-e a' dimissiót a' tiszteletes plébános ú r? 
Aztán visszamentek, a 'választ feltették, aláírták, 
megpecsételték, átadták 's mentek a' templomba, 
az esketés megtörtént és u. m. egy felföldi leve-
lezöm salvavi et capram et caulim. A' bátrak pe-
dig eskettek minden dimissio nélkül 's e' mellett 
Horatiust citálták, impaviduin ferient ruinae. 

Innen okvetlenül panaszoknak kellett kelet-
kezni, miket a' nni. Helytartótanács 1845-kinov. 
J l - k é n 11723. szám alattikk. intézvényével k í -
vánt megszüntetni, mellyben az osztó igazság 
szoros korlátai között „annak megjegyzésével, 
hogy a' rkath. lelkészek a1 vegyes házasságok-
nál szükséges 's a' háromszoros kihirdetésről 
szóló bizonyítványok késedelem nélküli kiadá-
sára utasítva vannak — lelkészeinknek is meg-
hagyja, miszerint semminemű házasokat mindkét 
félnek saját imaházábani háromszoros kihirdetés-
ről szóló bizonyítvány nélkül össze ne adjanak, 
és ha e ' részben valamelly önkényes akadályok 
tételét tapasztalnák, ezek elhárítása végett illető 
felsöbbségök utján folyamodjanak." Itt még csak 
azt kell megjegyezni, hogy ezen kk. intézmény-
nek a' protest. püspökségek fejet hajtottak, de 
az akadályok halasztást nem tűrhető elhárítására 
nézve, a' fenebbi óvatosak eljárását, egyetemes 
gyülésileg szabálylyá emelték. 

Ez által ugy látszott, hogy a1 koezódásoknak 

vége lesz. Korántsem! Aztán itt-ott azon szokás 
jött divatba, hogy a' rkath. papság a' kihirdetést 
tagadta meg; vagy az összeadandó leányt vagy 
ifjat oktatásra rendelte magához 's így késlel-
tette az egybekelést; vagy mivel az esketést n á -
lok a1 gyónás előzi meg, az afoo/tt^'othalasztgatá. 

Tudtommal ezek volnának azon nehézségek, 
mellyek az 1844-diki III. tezikk gyakorlatba 
vétele körül felmerültek, 'smellyeknek elhárítása 
minden egyházra nézve kívánatos. — Itt egyéb 
számos kérdéses esetekről bővebben szólani f e -
leslegesnek tartom, részint mivel általok és miat-
tok a' törvényt módosítatni nem óhajtanám ; r é -
szint mivel nem elég fontosak, hogy zaj üttessék 
miattok; részint mivel az egyház és az illetők 
erélyessége által megszüntethetök; részint mivel 
még nem fejlődtek azon fokig, hogy a' feljajdu-
lás! igénybe vegyék 's még nem hanyatlott el 
azon remény, miszerint a' gyakorlat kiegyenlí-
tendi körülök az eltéréseket. 

Vannak egyébiránt más, az utolsó vallási tör -
vényen kivül fekvő számos óhajtásaink, mellyek 
a' társak által itt-ott megpendítettek, kimondat-
tak 's mellyekre visszatérni — ha Isten éltet — 
merengési kötelességemnek ta|-tandom. 

S z é k á c s J. 

Mi árt* leginkább a' keresztyén vallás hitele 's te-
kintélyének? (Vége.) 

A' mondottakból elég világos, hogy a1 szenl-
irati istennyilatkozatok, csudák magyarázása k ö -
rül kétfős hibában forgunk : 1) magunkat az i s -
tenbirodalomból kigondolván, épen nem hisszük, 
hogy itt supernaturalis tünemények is történhet-
tek, 's 2) azt követeljük, hogy azokon, ha meg-
történtek, emberi, népi, égalji szín, külsőség ne 
legyen. Csak egykét helyet idézek elő Strauss-
ból ennek bebizonyítására. I. B. 1. Absch. 1. K. 
86-ik lapján ezt olvassuk * ) : vorausgesetztauch, 
dass es Engel gebe, so können sie docli, urtheilt 
man,denMenschennichl erscheinen, denn sie g e -
hören der übersinnlichen Welt an, welche auf 
unsre Sinnorgane nicht einwirken kaim. Nem v i -
lágos-e itt, hogy mi az istenbirodalomból kigon-
dolva levén, köztünk 's a' között egy erős fal 
van képzelve, az a' Sinnlichkeit, melly miatt az 
Isten itt nekünk nem nyilatkozhatik, mi pedig in-
nen oda föl nem érhetünk ? hogy kettőnk közt ha 
lehetne is észrevehető közlekedhetés, az csak a' 
sinnorganok által eshetnék meg? Van az ember-
nek nagyobb organuma is, mint azon édes ked-
ves sinnorgánok, mellynek segedelme által m a -
gát az éggel összekapcsolhatja. Ez a' hit. Ezen 
hit nem a' hiszekegyistennek gondatlan elcsacso-
gásából áll ám! ez magában kezetlen, lábatlan 
tuskó. A' hit nem a' szájban, hanem a' bensőben 

*) Das Lel>en Jesu, az első kiadass zerint. 



van, mellyet egyebek élőnek neveznek, de mely-
lyet én éltetőnek szeretnék nevezni, mivel általa 
van csak életünk, erőnk Róm. 1, 17. A ' lélek-
nek élete az a' Jézus Krisztus által Istenben, 
melly e' földről az érzékiségen is áttörve, kihat a' 
nagy istenbirodalomba; ez életcsónakunk i rány-
tője, melly mindig egy helyre mutat, oda az igaz 
hazára; ez a' valódi horgony, 's a" révpart, melly-
be kapaszkodik, a' jövő. Nem tévelyeg, nem 
eviczkelödik, bolondoskodik, fetreng a' bűnben 
az, ki ez által magát a' földről fölegyenesítvén, 
Istenéhez kapcsolá. Az már jól tudja 's látja, ha-
bár tükör által is., honnan való ö, hová 's merre 
kell mennie. Ez a' valódi organuma az embernek. 
Hiszem, hogy ki minél jobban égfelé vette i rá-
nyát, kiben ez minél erösebb, elevenebb, annak 
öt érzékiségei is annál nemesebbek; hiszem, hogy 
ki minél jobban aláfelé irányzá élete módját, ki-
ben a' hit igen gyönge, vagy egészen hiányzik, 
annak öt érzékiségeire sem lehet támaszkodnia, 
az önmagát könnyen elámíthatja. Azért hozza elő 
odafön Strauss a' sinnorgánokat, mivel azon an-
gyal, kiről az idézett helyen szó van, Zakariás, 
K. János apja, által láttatott 's beszélni hallatott, 
tehát szeme 's fülébe kelle ütköznie. Ezt ö lehe-
tetlennek tartja. Előttem pedig, miután az isten-
világban a' szellemi erő, lény 's nyilatkozat út já-
ban semmi határt, akadékot nem tudok gondolni, 
ez sem látszik lehetetlennek azért, mert, mint fe j -
tegetni kezdtem, hiszem, hogy a' mint a' testiség 
szellemiségünk fölébe emelkedhetik, 's azt ben-
nünk egészen megsemmisítheti, melly esetben ama ^VEV^A TOV &SOV nem sétálgat, röpköd ide 

lek lényege 's nyilatkozata közt választást tenni 
nem akar, mert azt jól tudja, hogy valamint a' mi 
énünk 's hatásunk vagy nyilatkozatunk közt van 
egy kis különbség: ugy a' sz. lélek 's azon ga -
lamb is különböznek egymástól. Véghetetlen a* 
sz. lélek, 's mindent betölt az, de épen azért nyi -
latkozhatik mindenütt. Nem kell járnia, mindenütt 
ott van ö. Csak ha észrevehető vé, láthatóvá akarja 
magát tenni, kell mintegy megvillannia. Egész 
magát, mint véghetetlenség, nem teheti oda o r -
runk elébe, csak hatása 's nyilatkozatának adhat 
szembetűnő alakot. Hogy pedig a' nyilatkozat 
épen galamb-ábrában történt, mi megütköző van 
ebben? Nincs az a' sz. iratban mondva, hogy azon 
kis fehér állat valóságos galambtojásból kelt volna 
ki, 's az Isten lelke ugy bujt volna bele, mindenes-
tül, sőt világosan azt olvassuk, hogy annak nyi -
latkozata csak hasonlíta a' galambhoz : xai elSs ro 
Ttvevfia TOV ítsov xaTafíuívov w a e t TitQiOTeQciv 
Mát. 3, 16. 'S a' többi évangyélistáknál is csak 
a>oei vagy wg találtatik, mi hasonlítást jelent, Nem 
testesült tehát a' sz. lélek madárrá, nem vett ma-
gára galambvért , csontot, hust, tollat, hanem 
csak ollyan ábrában jelentkezék. Mi ellen ugyan 
kifogásunk nem lehet, mert tudjuk, hogy az isteni, 
szent lelki nyilatkozatok mindig hozzájok illő áb-
rákban, symbolumokban történtek meg. Csóka, 
lud, pacsirta vagy más madáralak bizonyosan nem 
illett volna oda. Azután meg abban találni kifo-
gást, hogy a' sz. lélek az égből leszállani, tehát 
ide 's tova mozogni látszott! Jól tudom azt, hogy 

csaknem végkép barmokká válhatunk, még csak 
külsőképen hordozván magunkon emberiségünk 
billeget: ugy viszont a' hit által fölébresztett 
szellemiségünk is annyira föleinelkedhetik, hogy 
bennünk az az anyagiságot majd egészen sem-
mivé teheti, melly esetben már e ' földön inkább 
égiek, mint földiek, a' szellemi nyilatkozatok lá-
tása vagy hallására is alkalmasok lehetünk. Hát 
Zakariás, kiről irva van Luk. 1, hogy az I s -
ten elölt igaz vala, 's az L r̂ minden parancsolata 
's rendelésében feddhetetlenül élt, nem tarlozha-
ta-e azok közé, kik megmosattak, szenteltettek 's 
igazítattak az Isten lelke által? 1. Kor. 6, 11. 

De menjünk tovább. I. B. 2. Ahsch. 2. K. 376-ik 
lapján ezt olvassuk : wie ist es mit richtigen Be-
griffen von dem heiligen Geiste, als der göttli-
chen, Alles erfüllenden Kraft, zu vereinigen, dass 
sich derselbe, wie ein endliches Wesen, von ei-
nem Orte zum andern bewegen, und vollends gar 
in einer Taube sich verkörpern solle ? Vegyük 
csak jól figyelemre a' dolgot. Itt t. i. arról van 
szó, hogy mikor Krisztus a' Jordánban megke-
reszteltetett, a'megnyilatkozott egekből az Isten 
lelke galamb-ábrázatban reá szállá. Strauss ab-
ban ütközik meg,hogy a' véghetetlen szent lélek 
hogyan járhatna egyik helyről másikra 's pedig, 
mi több, galambbá testesülten ? Ö tehát a' sz. l é -

's oda, de azt is tudom, hogy más az, miként tör-
ténik a' nyilatkozat, más az, kiknek történik. Szel-
lemileg, nem anthropomorphistice megy az v é g -
be, de emberileg fogjuk azt föl. Annak jelenete, 
meg emberek általi fölfogása közt különbség van. 
A ' fölfogásban, vagy annak kifejezése 's meg-
magyarázásában földiségünk- 's végességiink-
nek mindig van nagyobb kisebb része. 

Endlich aber, dass Gott menschlich articulirte 
Töne in einer bestimmtenn Landessprache von 
sich gegeben habe, hat maii mit Recht abenteu-
erlich gefunden, olvassuk ugyanott. Itt látszik 
még jobban, mennyire ferde egész magyarázati 
modorunk. Már annyira bezártuk magunkat az 
érzéki világba, hogy orrunknál tovább épen nem 
láthatunk. Isten Krisztus keresztelkedésekor így 
szól : „ez az én szerelmes fiam, kiben megen-
geszteltettem." Ki hihetné ez t? így kiáltanak so -
kan. Igen! az nem hiheti, ki így okoskodik: ki e* 
légkörben beszélni akar , annak ollyan mellre, 
szájalkatra van szüksége, millyennel mi emberek 
birunk, 's ki épen zsidóul akar szólani, annak 
vagy zsidóul születnie, vagy legalább tanulnia 
kell, 's avvagy mindezt az Istenről föltehetjük-e ? 
Nem! ez abenteuerlich! Valóban magam is azt 
mondom, abenteuerlich, de nem azt hinni, hogy 
Isten szóla 's pedig zsidó nyelven, hanem az i s -



teni szóihatást emberi tüdő- 's nyelvtől föltéte-
lezni. Mint legfőbb lélek, mint ki a' nyelvet adá 
's az észt a' gondolatok, érzelmek, látások élő-
szóval! kifejezésére, kinek birodalmában annyi 
számtalan nyelven imádkoznak, kit földiek 's 
mennyeiek serege dicsér, 's ki mégis mind-
nyáját megérti, nem szólhatna-e egyes ember-
hez is a' nélkül, hogy magát azon pillanatban^ 
azon egy perczenetért, hozzánk kellene idomí-
tania ? 

De azt kérdezhetné tőlem valaki: honnan van, 
hogy hajdan isteni,angyali, szóval: szellemvilági 
nyilatkozatok többször voltak, most pedig nin-
csenek? Ha megtörténtek azok akkor, miért hall-
gat most a' mennybirodalom? Igaz, hogy most 
az hallgatni látszik, de csak azért, mivel mi hall-
gatunk. A ' benső húr, a' hit, melly a' földöntullal 
összhangozhatna, nemhogy fölhúzva nincs, sőt 
egészen megtágula, le van eresztve. Korunk je l -
leme az anyagiság, hitetlenség, A' boszorkányok 
korából a1 másik túlságba, a1 semmit nem hivósbe 
estünk, mintha evvel akarnók megbőszülni előbbi 
ostobaságunkat. Nem a' pénz, muló kéj, test 's 
lélek-aszaló gyönyör vadászata, a' fölizgatott go -
nosz indulatok telhetetlenségének tápkeresése 
most a' főczél? Nem öli-e a' lélekvilágot min-
denfelé a' pálinkafabrika 's a' pálinkacsapszék? 
Már az emberek majd alig tudják, kell-e valamit 
hinni, 's kinek, minek higyjenek? Sokan, igen 
sokan nem is hiszik, hogy van más jutalom 's 
boldogság, mint a' inellyet az ember magának e' 
földön akármelly alávaló aljas uton összekapar-
hat 's élvezhet. 'S lót-fut utána, veszkődik, töri 
marja magát, hízelkedik, csal, lop, zsarol. Midőn 
legjobban emlegeti mások javát, midőn legtüze-
sebben lármáz a1 közjóért, akkor gondol álnok-
ságot az ő szivében, 's eped az önhaszonlesés-
ben. A1 hitetlenek, pálinkaivók, fölizgatott gonosz 
indulatuak, önhaszonlesök, bűn miatt kiaszott 
lelkűek országában szólana-e a' szellemvilág? 
Vallástalanságban elsatnyult ész és szívből, meg-
fonnyadt bűnös lélekből nem származhatik más, 
mint ismét tévelygés, bün, végre testi lelki nyo-
morúság 's élhetetlenség. Az aljas, mocskos szen-
vedélyektől üldözött lélek nem alkalmas az isteni 
nyilatkozatok elfogadására. A ' lélek kis világá-
ban van az istenvilág kezdete, annak kell előbb 
hit által fölébrednie, mindjárt fölébred ez is, 's 
minél jobban tisztul 's erősül az, annál érthetőb-
ben szól ez neki. Denn nur ein reines, wahrhaft 
fromines Gemüth kann sowohl höhere Dinge und 
Wahrheiten selbst einsehen, als auch Göttliches 
vernehmen, denn wer hat, dem wird gegeben, 
Mát. 13, 12., mondja Ennemoser az orvos. 

Egyébiránt az nem igaz, hogy a' mennyország 
elhallgatott volna. Szól, hat az most is ott, hol a' 
szívnek mélyéből az Istenhez fölemelkedni tud-
nak, hol a1 föld 's menny közt összhangzás van. 
Bizonyosan,ha figyelmesebbek volnánk a' szellemi 

tüneményekre, vagy nem tartanánk mindent ba -
bonaságnak, e' kornak minden hitetlensége mel-
lett is, vehetnénk itt-ott mennyei jelenetet, de 
még Pál apostolként égbe, paradicsomba ragad-
tatást is észre. 

Azért azt sem hihetem, mit Strauss 1 köteté-
nek 86-ik lapján olvasunk : die ganze Vorstel-
lung vonEngeln ist eine solche, welche in unsrer 
Zeit nicht mehr entstehen würde, sondern ganz 
nur der alterthümlichen Weltanschauung ange-
höre. Jól tudom, hogy a'mennyországot kristály-
égboltozat alatt, az Istent thrónon ülve, angya-
loktól körülvéve képzelni, ezeket rang szerint 
elosztani, elnevezni, ez mind emberi hozzáadás. 
Tudom azt is, hogy az égaljnak, nemzetiségnek, 
hitfelekezetességnek, nevelésnek nagy befolyása 
van a' földöntuliak kiábrázolására; de hogy van 
Isten, vannak másutt nálunknál sokkal tökélye-
sebb lények, akármiként nevezzük azokat; hogy 
Yanmennyország's pokol,hogyaz istenbirodalom-
mal összeköttetésben állunk, ezen hitnek, hanem 
öröklöttük volna is azt eleinktől, előbb utóbb ínég' 
kellett volna, vagy ezután kellene megszülemle-
nie, csak azon egyszerű oknál fogva, mivel mi 
nem a' falu végére, vagy annál is totábbra v a -
gyunk dobva a' szellemvilágban, hanem valóság-
gal belepolgárosítva élünk. Én minél jobban vizs-
gálom korunk földöntuliakróli hitének mivoltát, 
annál jobban meggyőződöm aífelől, hogy mi most 
az istenbirodaloinróli, 's annak lakhelyünkhez v i -
szonyáróli nézetünknek alig hanem azon pontján 
állunk, mellyen álltak a' geographiai ismeretben 
a1 spanyolok épen akkor, mikor Iíolumbus hoz-
zájok menvén, Amerikát nekik Ígérte. A ' vi lá-
gért sem lehete velők elhitetni, hogy a' föld göm-
bölyű, 's annak túlsó felén még száraz földrész 
is van. Szegény Kolumbus volt a' kinevetett, 
szánandó együgyű ábrándos; ők! oh ! ők olly bi-
zonyosok valának földünkrőli nézetök alapossága, 
igazsága felöl, hogy az máskép már nem is lehe-
tett. Alighanem a' tudós egyetemből hozák azt 
ki. Jámbor eleink világnézetét ócsároljuk, pedig 
habár sokban megelőztük is őket, a' szellemiek-
ben hátrább vagyunk náloknál. Ugy hetvenke-
dünk, esküszünk, verjük öklünkkel még az asz-
talt is, hogy ugy van, ugy kell lenni mindennek, 
mint azt mostani tudományos, philosophiai mi-
veltségünk tudnunk adta; pedig ki tudja, ha e g y -
kor, vagy nem sokára nem találkozik-e egy má-
sik Kolumbus, ki ránk pirít ? Ha nem é r -
tük még el az embernem életének közepét, 's 
ha képes az emberi eline mindig tovább 's t o -
vább fejlődni, emelkedni 1*01, lehetetlen avval ámí-
tani magunkat, hogy világnézetünk már jó, 's 
hogy az olly nagy krisisen ne menjen egykor át, 
millyenen átment Kolumbus után a' földteströli 
nézet. Az iskolák, tudományok dolga megkülön-
böztetni a* mennyei tüneményeket azoknak em-
berek általi fölfogásától, nem pedig evvel együtt 



azokat is elvetni, 's az egész szentiratot mythus-
szá bérmálni. Eddig pedig abban hibáztak mind-
ketten, hogy a' vizzel együtt a' gyermeket is 
kiönték. A ' kristály-erősségű égboltozat meg-
szüntetésével az örök élet, szoros Ítélet, jutal-
mazás is kétségbe hozatott; az angyalok rangkü-
lőnbsége 's neve valótlanságának kitalálásával 
az angyalokat is eltagadák, vagy ha lételöket 
megengedik is, fölhelyezék 's bezárák őket a' 
csillagokba, hogy mi közük velünk, maradjon kiki 
maga körében ; 's mivel a' föld gyomrában sem 
ürt, sem elegendő helyet nem leltek a' boldogtala-
nok számára, a' poklot is agyrém-költeménynek | 
nevezék. 'S ezt cselekedni nem fölötte káros-e ? 
Mihelyt a' mennyország 's avvali összekapcsolta-
tásunk 's a' pokol hite odavan,a' testi szenvedélyek 
is azonnal neki szabadulván, mint Aeolus bar -
langjából a' kieresztett szelek, élettengerünk tü-
körét fölturják, 's ide 's tova csapkodják rajta 
úszó kis bárkánkat, vagy elverik azt a' szirének 
szigetéhez, hogy ott azoknak csábító kegyetlen 
ölükben tes t - 's lelkestől együtt elveszszünk,'s így 
az emberi társaság erkölcsi banquerouttot valljon. 

Mert csak nem kell azon hibás gondolatra v e -
temülnünk, mintha mi emberek az Isten, menny-
ország 's pokol hite nélkül is elég erőt találhat-
nánk magunkban az erényességre, a' legfőbb czél 
elérésére. Avvagy csak mythusz, vagy üres szó 
volna-e az, hogy első szüleink paradicsomban 
valának, de vétkök, engedetlenségök miatt abból 
kiűzettek? Ki ezt annak tartja, az nagyon hibá-
zik, helyes ítéletet az emberi nemzet mostani 
sorsáról hozni, Krisztus váltságának érdemét 
méltányolni nem képes, az embert istenemberré 
keresztelvén isteníti, hogy vak önhittségében ö r -
döggé legyen. A ' paradicsomkert nem mythusz, 
hanem első szüleink állapotának symboluma, egy 
olly kulcs, mellyel a' megváltás titkát fölnyithat-
juk. Az bizonyosan azt jelenti, hogy az Isten k e -
zéből kijött emberek tökéletes harmóniában v a -
lának önmagokkal, istenökkel 's a' természettel; 
meztelenen = tisztaság rs ártatlanságban jár tak; 
Istennel beszélgettek — Isten akaratát, szavát 
minden megerötetés nélkül érték, haliák, mert 
lelkök világa még nem homályosult el, 's abban 
az istenvilág fénylet t ; de engedetlenségök miatt 
onnan kiűzettek = a' harmónia önmagok, Istenök 
's e' világ közt fölbomlék, szellemi erejök meg-
gyengüle, lelki világuk homályosabbá lön; álla-
tok bőrébe kelle öltözniök — az anyagiság a' 
szellemiség fölé libbent, a' rosz szenvedélyek á r -
jai elözönleni kezdék őket. Az elhomályosult, a' 
természet hatalma alá jutott emberi nemzet mi-
nél tovább esett a' paradicsomtól, annál nagyobb 
tévutakra vetemült. Keresé Istenét, érezvén azt 
magában, hogy ö nem csupán a1 föld porából v a -
ló sár,de már csak itt olt egykét, hitben erős egyén 
ismeré azt, a' nagyobb rész nem találá öt, 's t é -
vedésében a' gyenge ész pislogó lámpájánál fogva 

annak munkáit összezavarván magával a' terem-
tővel, mert azok valóban isteniek, fetischimádóvá 
lön. Hallá szájhagyomány u tán , néhány milly 
fönséges ember lakozott egykor e' földön, de azo-
kat ö, a' nagyon elfajult, őseinek többé nem is-
merhetvén, álistenekké tevé, bálványokban f a -
ragá ki, részint, hogy el ne felejtse, részint, hogy 
imádhassa. Testi szeme előtt kelle állani a ' moz-
dulatlan képnek, mert lelki szemével az örökké-
valót, a' szellemit többé nem láthatá. Pogány-
ságba inerüle. Föl-fölébredt néha benne azon 
homályos öntudat, hogy ö égből való, 's az em-

I berek mind testvérek, 's féltében, hogy a' hazát 
végkép el ne veszejtse szemei elöl, sem az em-
bereket testvéreinek lenni meg ne tagadja, to r -
nyot akara építeni, égig emelkedőt; de mivel azt 
nem szellemi, hanem földi anyagra alapítá, nem-
hogy czélját el nem érheté, sőt inkább még job-
ban elsodortatott a' világ hullámai által a' nyel-
vek zavarába. Nem érték ezután a' közös nyel -
vet, melly a" hit, szeretet, nem az Isten akara-
tát, nem ismerék egymást testvérekül. Többé nem 
félt és szeretett, hanem rettegett 's czivakodott 
az emberi nemzet. Természeti, szellemországi t ü -
nemények mind rémalakok lőnek előtte. Támadt 
ugyan néha itt-ott egyes igen bölcs férfi, de a v -
vagy az is ki tudott volna-e bontakozni egyszerre 
a' pogányi, nemzeti előítéletek, babonaságok ho-
mályából ? Isteni erőnek kelle leszállva megtes-
tesülni, 's ott kezdeni a' munka fonalát, hol az 
elvesztetett, a' hitnél, melly éltet 's az égiekhez 
köt. 'S az isteni erő, az ige vala Krisztus, ki a' 
hitet 's ezzel együtt a' szeretetet föltámasztá. Ö 
a' mennyei lajtorja, mellyet Jákob láta, a" nagy 
torony, melly égbe ér. Az ö hite és szeretete a' 
fönyelv, mellyet ki megtanul, az Isten szavát 
megérti 's ráakad testvéreire. Azért sürgeti ö 's 
vele együtt az apostolok is annyira a' hitet, sze-
retetet, hogy az idvesség elnyerését csak egye-
dül ettől föltételezék. 0 az, ki által az állatbört 
levethetjük, az anyagiság kötelei alól fölszaba-
dulhalunk, 's ismét a' paradicsomba juthatunk 
Hiszem, ha a1 kigyó meg nem csalt volna ben-
nünket, a' megváltásra nem lett volna szükségünk, 
mert mi most nehéz, sokunk előtt majd megfog-
hatatlan, akkor az könnyű 's világos lett volna. 
Azért jól mondja Oehler G. F. *) egy helyen: 
hominis natura ab initio ita fűit comparata, ut 
possit eliam non mori. Peccatum et mortalitas 
hominis necessitate quadam inter se conjuncta 
sunt. Milly nagy kár tehát a'szentiratot mythusz-
nak keresztelni, Krisztus föltámadását, menny-
bemenetelét, egész váltságát elvitázni! Nem más 
ez. mint az embereket, a' földhez amúgy is na -
gyon hajlókat, a1 szellemvilágtól még jobban e l -
szakasztani, 's örök halál útjára vezetni. Nem hi-

*) Comnieutationmn ad theologiam bibi. pertinentium pars 
prima, Stuttgart 1846. 



szem ugyan, hogy kik a' szentiratot együgyű 
mondának nevezék el, ezt eltökélelt rosz szán-
dékból tevék. Ok bizonyosan az ö nézetök sze-
rint a' vallásnak, 's mivelödésnek akarának hasz-
nálni, az hivén, hogy a' csudák hite babonaságra 
vezet, pedig nem ugy van. Vannak ugyan be-
csempészett rosz dogmák is a' ker. vallástanban, 
de azon isteni, angyali jeleneteknek, mellyek a' 
föld és mennyország egymássali összeköttetésé-
nek bizonyságai, továbbá az ige megtestesülté-
nek, csudahatalma-, föltámadása- 's mennybe-
menetelének hite nemhogy nem árt az erkölcsi-
ség - 's mivelödésnek, söt inkább ezeknek táma-
sza. Miért hogy Sokrates bölcsesége nem nyert 
többséget, Krisztus tana pedig annyira elterjedt? 
Mert ö hozá legtisztábba az emberi nemzet ügyét 
a1 mennyel, mert az ö vallása figyelemgerjesztö, 
elragadó, azt nem ugy okoskodá ki, hanem csak 
azt beszélte nekünk, mit atyjától halla 's égből 
hoza le ; mert az az emberből szól ki, 's emberbe 
szól be, 's csak azáltal fölébresztetve érezzük 
magunkban, hogy bizony nem ugy kellene ám 
lennünk, mint vagyunk, 's milly fönséges lények 
lehetünk, ha atyánkkal összehangzunk. 'S azon 
vallások is, mellyek a' ker. vallás mellett el ter-
jedtek, mind azért lőnek győzelmesekké, mert 
kisebb vagy nagyobb mértékben ehez hasonlók. 
Százszor elvitázhatják a' ker. vallás sarkalatos 
tanait, de mig az istenbirodalomból mindenestül 
ki nem szakasztanak bennünket, addig czélukat 
el nem ér ik; meglankadhat ugyan az azokbani 
hit, de idővel ismét föl kell ébrednie. Mindig bo-
szonta, vagy inkább busíta azon állítás: ez és ez 
vallási szempontból igaz lehet, de bölcseleti, t e r -
mészeti, orvostani 'stb. szempontból nézve nem 
áll, képtelenség. Illy formán tehát arra volnánk-e 
kárhoztatva, hogy mit az iskolákban hazugság-
nak neveznek, a' templomban igazságnak prédi-
káljuk ? A r r a , hogy a' keresztyén vallás 's a' 
többi tudományok egymásnak mindig ellentmond-
janak? Oh! ez sokszorkeseríteengemet. 'Shogy 
is ne? hogy mit nagy nehezen építek, az mások 
által lerontassék ? vagy pedig elő se merjek ál-
lani avval, hogy én azt hirdetem, ki föltámadott, 
mennybe ment, a' nélkül, hogy ámitónak, tudat-
lannak ne neveztessem? De Krisztus vallása, k ö -
zelebbről megtekintve, meggyöze arról, hogy az 
nem ámítás , 's hogy a' tudományok egymáshozi 
viszonya annyiban, mennyiben egymás szemébe 
hazugságot mondanak, jó nem lehet. Azon úgy -
nevezett mythusz, hogy a' muzák nemcsak test-
vérek, mind egy apa 's anyától származván, ha -
nem egyszersmind a1 legszebb és szeplőtelenebb 
szüzek is, eléggé bizonyítja, hogy a' tudományok-
nak nem egymás ellen, hanem egymásért, tes t -
véreknek kell lenniök, 's a' tárgyhoz, mellyel 
foglalkoznak, nem pajkos, hanem tiszta szüzke-
zekkel kell nyulniok, hogy ámbár mind külön 
uton járnak, mégis mindnyájan egy közös czél 

felé törekedvén, közösen segítsék az emberi 
nemzetet a' föboldogság elérésére, melly e g y e -
dül a' vallásos szívnek az Istenhez minél köze-
lebbi fölemelkedésében áll. Hm barátom! szóla 
nekem egyszer egy emberbonczmester, jó az 
önök vallása a' tanulatlanoknak, de nekünk ! mi 
tudósak meg biblia! mint ég a' földtől, annyira 
távol állunk egymástól. Mi az a' lélek? Mi elég 
embert bonczolunk, de azt az önök lelkét sehol 
nem találjuk. Mennyország, meg pláne pokol! 
E j ! nem is akarom hallani. 'Slátám, milly szána-
kozva pillanta rám együgyüre, 's viszont én is 
rá-rápillanték magas homlokára, szánakodván 
rajta, hogy ö szánt engemet. Pláne pokol! Hi-
szen meglehet, hogy csalódom, de ki tudja, ha a' 
természettannak is nem kell-e nem sokára beval -
lania, hogy az van, pedig épen ollyan, millyent 
maga Krisztus már régen taníta, t. i. a' kivül való 
sötétség Máté 8, 12. Belől és kivül lehetünk e' 
világalkotmányban. A ' belől jelenti magát a ' l a k -
helyet vagy csillagot, a' kivül pedig az ürt egyik 
égtesttöl a' másikig. Világosság, élet 's öröm csak 
a' hajlékokban, a' csillagokon van, ezeken kivül 
azon szörnyűséges űr, melly egyiktől a' másikig 
's így az egész világon elterjed, merő sötétség. 
Földünktől is kifelé már 30 ezer lábnyira, mint 
a' léghajósok mondják, szörnyű fekete az. Ma-
gunk is, ha tiszta, de sötét éjjelenkint föltekin-
tünk a' csillagözönbe, nem látunk azon kivül 
mást , mint koromfeketeséget, mellyhez hozzá 
tudván a' síri csöndet, melly ott uralkodik, e l -
gondolhatjuk, millyen hely lehet az. Ez nézetem 
szerint a' külső sötétség, hol leszen sírás, fogak-
nak csikorgatása. 

Azon ellenvetés, hogy a' pokol hite a' tiszta 
moralitas akadálya, nem nyom semmit. Habár 
meg kell is engednünk, hogy az sokakat csak f é -
lelemmel telt b e , 's csak az által kényszerít a' 
bűnök távoztatására, de eltagadása százszorta 
több roszat szül. Lám hiszen mekkora már a' h i -
tetlenek serege , 's mutassuk meg az erkölcsi 
gyarapulást ? Nemde inkább minél nagyobb v a -
lahol a' hitetlenség, annál nagyobb ott a' bűnökre 
hajlás, 's azokbani vakmerő bátorság ? Hadd fé l -
jen, a' ki fél, a' félelem is sok ezereknek hasz-
nál, kijózanítván őket r é szegségök- , bolond-
ságukból ; az igazak bizonyosan nem rettegnek. 
Inkább azt tapasztaljuk, hogy a' példás életűek, 
kikkel találkozunk, többnyire mindnyájan hiszik 
a ' jövő jutalmazást 's büntetést , 's még sincs 
cselekedeteikben kényszer ; távoztatják a' bűnt. 
mert abban nincs kedvök, 's követik a' jót, mert 
azt szeretik. Pokol hite ugy el nem maradhat, 
mint a' mennyországé. Hasztalan beszéd az, itt a' 
mennyország, itt a' pokol. Igen! itt van mindegyik 
kezdete , mert a1 mint itt végezzük, ugy kezdjük 
a' síron túl, de ezen föld magában, hogy egy köz -
ember kifejezésével éljek,menny országnak bizony 
igen rosz, pokolnak pedig nagyon is jó volna. 



Ha van ellenmondás a ' ker. vallás 's egyéb t u -
dományok közt, az vélekedésem szerint onnan 
van , mivel a1 te rmészet tan , melly a' vallás 's 
bölcselet közti kiegyenlítésül 's kibékítöül szol -
gálhatna, még kis korú, nagyon fejletlen. A ' t e r -
mészettan igazi tárgya az ember. Mindent tanu-
lunk, mi kivülöttünk van, csak azt nem, mi ben-
nünk találtatik. Kutatjuk a1 föld bensejét, özön-

előtti rétegeit és sorsát , vizsgáljuk virágait 
' s állatait India- 's Kaplandtól föl Grönlandig, 
kikandikálunk a' csillagok seregébe, csak az e m -
bert nem vesszük figyelemre. Azt nem tagadom, 
hogy ezt is eleget nem fejtettük 's bonczoltuk 
volna már, de nem késheggyel kell ám benne k e -
resni a' valót ! Legyen az még olly igen k ikö-
szörülve, mégsem bökheted azt, mit mi kutatunk, 
vele föl. Mi a' kés alá kerül , az csak műszer. A ' 
való az emberben a' lélek munkássága, hatása 's 
tüneményei, mellyek a' test ébrenlétében, vagy 
altában tűnnek elő. Ezekben fekszik a' szel lem-
világnak, a' jövőnek egyik nagy titka. Ezeknek 
vizsgálása 's fej tegetése adhatna szép elötudo-
mányt a' szellemiekről, vezethetne azon elöpit-
varba, honnan a1 nagy istenbirodalom nagysága 
's fönségébe kikandikálhatnánk. Az ember ben -
seje a' legfőbb csillagásztorony, ide kell bezá r -
kóznunk, 's itt vizsgálódnunk., hogy ebből mint 

^ kis világból a' nagy világot az ő valódiságában 
ismerni tanuljuk. Jól érzék már a1 görögök, milly 
fontos tárgya a ' tudománynak az ember, azért 
nevezék azt mikrokosrausnak, azért tartá Sokra-
tes is a' bölcselet kezdetének a ' magunkba l e -
mélyedés t ' s az ottani kutatást, a ' yvuad-i aeavróv 
— ismerd meg magadat. De most a1 benső e m -
ber majd egészen feledékenységbe ment. Kivált 
a' jelen korban az úgynevezett realtudományok 
fölvirágzásával egyesek ,'s álladalmak legfőbb 
törekvése az, hogy a' nevendékekből a' polgári 
társaságnak minél hasznosabb t agok , tudósak, 
művészek, kereskedők, ügyes földmüvelök k é -
peztessenek. 'S be nem volna esze, ki ennek szi-1 
véből nem örülne í Hanem ha csak ennél ma ra -
dunk, ugy neveltetésünk félszegü lesz, ugy csak 
egyedül e ' földvilág, földélet számára képez te-
tünk ki. A ' nevelés föladatának kell lenni, az e m -
bert mint kettős világ polgárát tekinteni, 's mint 
illyent, e ' jelen életre is minden szükséges i sme-
rettel ellátni, de a' jövőre is függeszteni s ze -
meit, 's annak bizonyos reményét megerősíteni 
kebelében, hogy midőn e' földi társaságban él, 
ugyanakkor már a' jövőben is, már mint az örök 
istenbirodalomba beirt tag, éljen. 

Ha miben tévelygek, azt nekem valaki szépen 
fülembe súgja, megköszönöm ; ha megdorgál, még 
ezt is elszivelem; de ha nagyon megmos vagy 
czibál, már ezért megharagszom. 

R a j c s á n y i J á n o s . 

Az egyházszerkezet a' porosz fözsinaton. 
IV. rész. (Vége.) 

Fö zsinat. 
31 -dik tétel: A ' főzsínat tagjai : 1) a ' c o n -

sistoriumok elnökei; 2 ) a' fősuptendensek; 3 ) a ' 
négy udvari pap: 4 ) három pap ' s 3 világi minden 
tartományból, kiket köréből a' tartományi zsinat 
választ ; 5 ) egy istenészeti 's egy jogtani kartag 
az ország összes egyetemei részéről föntebb ki-
jelelt módon. — Végzés: A ' 2 - ik ponthoz ez jő : 
és helyetteseik. — A ' 3 - ik pont ö fels. a' király 
külön intézkedésére bízatott. — Az 5—ik pont -
ban : az ország mindenik egyeteme részéről. — 
6) Az iskolai kar két képviselője, egyik a ' tudo-
mányos, másik a' népiskolák részéről. 

Legnagyobb megütközést okozott e ' tételben 
a' 3 - ik pont, melly a' 4 udvari papot, azaz, a ' 
berlini udvari és székesegyházi papokat született 
tagjaiul jeleié ki minden fözsinatnak. A ' g y ö n -
gédség mellett, mellyel épen e ' pont vala szóba 
hozandó, ámbár hárman az itt érintett egyházi 
méltóságviselök közöl hosszabb vagy rövidebb 
idő óta elvoltak a' gyűlésből 's e ' tanácskozás 
kezdete előtt a' negyedik is eltávozott, mindjárt 
az első szónok köszönetet érdemelt, hogy elvi 
ellenkezését e ' választmányi indítványnyal igen 
finomul nyilvánítá. Megjegyzét . i., hogy neki ugy 
látszik, miszerint ezen összeállításból hiányzik 
valami, de kissé sok is van benne ; hiányzik benne 
az, hogy bizalmasan a' királyra bízatnék, misze-
rint e ' vagy ama jeles férfit híja meg a' zsinatra, 
mi politikai testületek analógiájára megtör ténhet-
nék ; de kissé — kimondja nyíltan — soknak látja 
a' 4 udvari papot ; a' jelen gyűlés bizonyosan 
örömmel látta körében e' hivatal mostani v i se -
lőit 's haszna volt jelenlétökből, de hol léteges 
intézkedés forog fen, személyiségek tekintetbe 
nem vehetők, hanem kérdeni kell, vala melly tag-
mi oknál fogva vetetik be a' létegbe 's ezt ö itt 
belátni nem képes ; ama papok kir. bizalmú f é r -
fiak 's már mint ollyanok, bizonyosan igen t isz-
teletre méltók, de az ország összes egyházában 
nincs ollyan állásuk, hogy főzsinat tagjainak szük-
ségkép kellene lenniök ; beléptükkel meg fog z a -
vartatni a1 papok 's világiak számszerinti e g y e n -
lősége is, mire mindig volt ügye le t ; javasolja 
tehát, hogy e ' ponthagyassékki 's elfogadásával 
az intézkedésnek, mellyet előbb hiányzónak mon-
dott, bizassék a' királyra, hogy ha jónak látja, 
egy vagy több udvari papot fözsinatra híjon meg, 
— Bármi jól kiszámítottnak látszott, is e ' r és , 
mégis néhány tag, de a' kik az udvari papokat 
meghivatni nem akarták, és referens ellenzék azt, 
mennyiben az nekik az egyházi képviselet min-
den elvével ellenkezni 's a' fejdelmet csak z a v a -
rokba bonyolítani lá tszék; egy másik indítványt, 
hogy a ' főconsistorium 4 világi tagja hivassék 
meg, mi helyreállítaná az egyenlőséget , referens 
szinte nem pártolt, mert a' főconsistorium felöl 
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határozat még nincs 's az a' javaslat eszméje 
szerint nem képezi az egyházigazgatás ollyan 
csúcsát , miszerint fözsinaton képviseletet igé-
nyelhetne. Ellenben folyvást törekvék igazolni 
indítványát a' választmánynak, mennyiben ez azon 
nézetből indult ki, miszerint az egyház föméltó-
ságainak régi egyházi szokásnál fogva ott kell 
lenni a' fözsinaton, 's hogy az udvari papok, mint 
előkelő egyházi hivatalnokok 's férfiak a' király 
legközelebbi környezetéből mindenesetre ollya-
nokul tekintendők.— De mielőtt eziránt határoz-
tak volna, más indítványok is tetettek még a ' f ő -
zsinat kiegészítésére nézve; az egyik inkább 
kérdő alakú volt : fösuptendensek alatt helyette-
seik is értendök-e, mi legott igenelteték; egy 
inásik, hogy a' hadsereg is, melly csak tábori 
prépost által van képviselve, még egy világi kö-
vet által képviseltessék, általán nem tetszett 's 
referens válasza által, hogy nem a' hadsereg mint 
ollyan, hanem benne csak az év. keresztyének 
szükségeinek 's találnak egyházi képviseltetést, 
mennyiben az egyházi képviselet minden fokán 
választhatók, eléggé megczáfoltnak tekintetett. 
Ellenben egy harmadik indítvány azon tagtól, ki 
a' szerkezet minden pontjánál olly élénk pártfo-
gása alá vette az iskolai kart, több figyelemre 
méltatott, az t. i., hogy fözsinaton az iskola is 
képviseltessék 's oda legalább egy férfi hivassék 
meg, ki jól meg levén ismerkedve az iskolával, az 
egyháznak iskoláhozi viszonya fölötti tanácsko-
zásokkor használható lehetne. Erre megjegyzé 
ugyan referens, hogy a1 zsinat tagjai közt min-
dig lesznek iskolai férfiak is, mint most, midőn 
az iskolai hivatalok minden neme itt képviselve 
van, mégis több tag igen határzottan az indítvány 
mellett nyilatkozott 's az elnök is kedvezően mu-
tatkozék iránta. Csak a' képviselet neme, csupán 
a' népiskolák vagy a' tudományosak is vetesse-
nek-e figyelembe, ugy a' kinevezés módja iránt, 
egyházi ministerium, vagy tartományi zsinatok, 
vagy tanítók választása által tör ténjék-e az, mu-
tatkozott nagy véleménykülönség, elnök tanácsá-
ra tehát határozva lön, hogy csak elvileg mon-
dassék ki, miszerint az iskolai kar képviseltessék 
a' fözsinaton, még pedig mindkét oldalról, de min-
den közelebbi intézkedés az egyházi és iskolai 
igazgatóságra bizassék. Végre a' vitássá lön 3—ik 
pont iránt is megállapodtak. Elnök megjegyzé, 
hogy az udvari papoknak sajátságos állásuk van; 
ők különösen egyházi intézvény egészen, mellyet 
csatlakozásuk a' kir. házhoz, midőn ez külön hit-
valláshoz tartozott, 's a' székesegyház különös, 
többfélekép kivételes viszonyai képeztek. Mint 
udvari papok tehát meghivassanak-e mind a' n é -
gyen, vagy csak egyik választassék, annak e l -
döntését a' zsinatra kell bíznia. De ez sem tökél-
hette magát e" pontra nézve jól el, így egy tag 
indítványa, bizassék ennek eldöntése közvetlen 
kir. határozatra, egyetemesen elfogadtatott. 'S 

miután a' korábbi indítvány, hogy egyes tagok 
kinevezése is a1 királyi bizalomra bizassék, visz-
szavettetett, a" 31—ik tétel föntebbi változtatások-
kal egyhangúan elfogadtatott. 

32-dik tétel: Elnököt a' zsinat körén belül 
vagy kivül a' király nevez ki. A ' zsinat alelnö-
köt 's titoknokokat választ. — Végzés: Elfogad-
tatott. 

E ' tétel semmi vitát nem támasztott. # 
33-dik tétet: Fözsinat csak különös alkalmak-

kor a' király jónak látása szerint hivatik össze. 
De összehívását tartományi zsinat indítványoz-
hatja. — Végzés: Fözsinat minden9—ik évben ' s 
különös alkalmakkor 'stb. 

Több szónok aggasztónak leié, hogy a' fözsi-
nat összehívása a' fejdelem puszta önkényére 
hagyassék, ki, lehet idő, semmi érdekkel sem fog 
viseltetni az egyház iránt, mind arányosság t e -
kintetéből, mind azon szempontból, hogy az egyes 
országrészek tartományi különködései ellensúlyt 
kapjanak a' szabályszerűen előkerülő fözsinat-
ban, igen tanácsosnak vélék eziránt szilárdul ha-
tározni. így a' föntebb közlött változtatás jobbít— 
ványilag indítványoztatva egyetemesen elfogad-
tatott. 

34-dik tétel : A ' fözsinat egyházügyekröl ha -
tározatokat hoz, de a' mellyek csak királyi meg-
erősítés után lesznek egyházi rendelvényekké. 
Véleményeket ad, miket tőle a' legfőbb egyházi 
hatóság kivánand. Változtatások a' föegyház alap-
jaiban, tant, liturgiát és szerkezetet illetőleg, f ö -
zsinat beleegyezése nélkül nem tetethetnek. — 
Végzés : Elfogadtatott. 

E ' tétel semmi ellenzésre nem talált. 
rész. 

Új határozatok a' eonsistoriumokról. 
35 -d ik tétel: Mint legfőbb egyházi collegium 

a' fegy fentartása 's egyházügyekröl fejdelem-
meli tanácskozás végett föconsistorium fog fe l -
állíttatni, melly világi elnökből álland 's papi és 
világi tanácsosakból, kiknek számában lehetőleg 
legyen képviselve mindenik tartomány 's kiket a' 
föconsistorium véleményadására 's az egyház-
ügyi minister javaslatára a' király nevez ki. — 
A' föconsistorium feladata : 1) Egyházi f egy-
ügyekben, mellyekben a' consistoriumokmint első 
bíróság Ítéltek, mint folyamodványi biróság i té-
lend. 2) Belső egyházi fegyügyekben, egyetemi 
istenészettanítókat illetőleg, az egyházügyi mi-
nisternek véleményt adand, mellynek alapul t é -
tele nélkül tant és egyházi életet illető esetekben 
fenyítő eljárás nem indíttathatik. 3 ) A ' tartomá-
nyi zsinatok végzéseire válaszokat készítend, 
mellyek az egyházügyi minister által megerősí-
tendők. 4) A ' tartományi zsinatokhoz intézendő 
elöterjesztvények, aztán minden, különösen tan- , 
liturgia-, f egy- 's egyházszerkezetre vonatkozó 
egyetemes rendelvények iránt véleményeket 
adand, mellyek nélkül ollyan esetekben az e g y -



házügyi minister el nem járhat. 5) A' consisto-
riumok- 's egyetemi istenészeti karokban meg-
ürült hivatalokra nézve véleményezöleg nyilat-
kozandik; 6) Az egyházi hatóságok közt netán 
keletkezendő összeütközéseket szabályozandja, 
az egyházügyi minister megerősítésének fentar-
tása mellet t ; 7) A ' hozzá különösen utasított 
ügyeket elintézendi. — Végzés : A ' szerkezet 
kiegészítő tágjául annak idejében föconsistorium 
állíttassák fel, melly 1) folyamodványi bíróságul, 
2) véleményező, egyszersmind az igazgatás kellő 
tulajdonival felruházott legfelsői) collegialis ha-
tóságul szolgáland. De tantóli eltérések miatti f e -
nyítő eljárásnál folyamodványi bíróságra szükség 
nincs. (A ' többi elfogadtatott.) 

E ' tételt, mellynek tárgyalása a' következő-
vel majd az egész utolsó (55- ik) üléstfoglalkod-
tatá, referens következő előadással vezeté be : 
„Év . egyházban az egyházügyi ministerium, mint 
zárköve az egyházi épületnek, szükséges hiva-
tal ; az, miként a' consistorium, egyházi hivatal 
is és a' fejdelmet mint az egyház legelőkelőbb 
tagját képviseli, mindazáltal mégsem tisztán e g y -
házi hivatal, hanem állodalmi, politikai tulajdonai 
is vannak: a' r. kath. egyház irányában jus circa 
sacra-t is kell gyakorolnia ; mind a 'ké t egyházra 
nézve egyszersmind oktatási ministerium ; mind-
ezen viszonynál fogva az egyházi ministerium 
nem tiszta képviselője az év. egyháznak 's tekin-
tetbe kell vennie a' statust, a' r. kath. egyházat, 
mi azt az év. egyház érdekeivel összeütközésbe 
hozhatja. Innen kiviláglik a' szükséglet, hogy ha 
a' szerkezet épületének bevégzettnek kell len-
nie, orgánumot kell bírnunk, melly az év. egyhá-
zat mint középponti hatóság tisztán képviselni 
legyen alkalmatos, mellynek azonban, nem is t e -
kintve fegyelmi el járásokra, collegialisnak kell 
lennie; benne az egybázkormány is középpontot 
fogna lelni, mi annál szükségesb, minél teteme-
sebben fog idővel erősbülni a' községtudat. Ezek 
azon okok, mellyeknél fogva a' választmány fö -
consistorium felállítását javasolja; de csak két 
tulajdont adott neki, t. i. hogy folyamodványi bí-
róságul 's véleményező hatóságul szolgáljon. 'S 
e ' részben magam is más véleményű valék, mint 
a' választmány többsége, 's azon nézetet képvi-
selém, melly a' javaslathoz adott indokok közt 
mint eltérő van följegyezve 's mellyet itt egyéni 
szavazatomként ki kell mondanom. Valamint t. i. 
a' consistoriumok igazgató hatóságok, a' locon-
sistoriumnak is ollyannak kell lennie ; a' nevezett 
tulajdonoknak meg kell számára inaradniok, de 
még többet is kell kapnia; gyakorolnia kell a' 
fejdelem összes jogait, mennyiben ezek nem tar-
toznak az úgynevezett fentartott jogok közé ; 
consistoriumok utján legfensöbbleg kell felügyel-
nie a ' t a n - , is tent isztelet-és liturgiára; állásá-
nak kell lennie, honnan saját ösztönéből, vélemé-
nyezésre felszólíttatás nélkül, az év. egyház é r -

dekeit meglátja 's irántok javaslatokat tesz ; a' r. 
kath. egyház, sőt a' stalushatóságok territoriális 
beavatkozásai ellen ótalmaznia kell az év. e g y -
ház jogai t ; mintegy ezek pártját, ha szabad e' 
szót használni, kell képviselnie, mert az egyház-
ügyi ministerium egy párthoz sem tartozik. Ily— 
lyen föconsistorium nagy áldással létez Bajor -
országban, Würtembergbem, Hessen-Darmsladt-
ban; így létezett az a' legújabb korig Szászor-
szágban, sőt 1808-ig magában Poroszországban; 
állása épen nem hasonlít az egyházügyi ministe-
riuméhoz, mert csak ugy nevezett jura vicaria. 
emez pedig reservata gyakorol *s általában mégis 
az marad súlypontúi mindenha. Én nem akarom, 
hogy illyen föconsistorium nyomban felállíttassák 
's mintegy ugrás tör ténjék; de illyen közép ha -
tóságnak, mint azt a' javaslat indítványozza, csu-
pán véleményezési joggal felállítását még k e -
vésbbé tartom tanácsosnak, mert az mindig 
gyönge maradand 's tanácsosb volna meghagyni 
ideiglen a' mostani állapotot 's csak a' fölépített 
szerkezet mintegy zárköveül föconsistoriumot 
tágabb tulajdonokkal felállítani, ugy hogy ennek 
életbe lépte előtt presbyteriumok-, kerületi, t a r -
tományi 's főzsinatnak kellene létezniök. Most 
pedig előbbi határozatoknál fogva a' föconsisto-
riumra mint fenyítő eljárásokban folyamodványi 
bíróságra vagyunk utalva 's e1 czélra annak más 
alkotmányítására egyszersmind kötelezve; e ' 
szerint a1 tanácskozások arra is irányozandók." 

Referens e' nézeteit igen helyeseknek találta 
ugyan a' legtöbb szónok, kik ezen, mindnyájok 
előtt nehéznek látszott tárgyban felszólaltak; e l -
isinerék, hogy eszméje egy föconsistoriuinról 
sokkal magasb és méltóbb, mint a' javaslaté; de 
más részről emezé könnyebben kivihetőnek 's a ' 
mostani állapotba helyesebben beilleszthetönek 
látszók. így nyilatkozott jelesül a1 választmány 
egy másik tagja; ez szintugy,mint referens, é r e -
zé, hogy indítványai egy föconsistorium eszmé-
jének koránsem felelnek meg tökéletesen, de 
mostanra csak a' legsürgetőbb kívánalmakat v é -
vé szemügyre, így a' föconsistorium tevékeny-
ségét fenyítő eljárásokbani 's fontos hivatalok 
betöltésébeni együtthatásra szorítá. Tulajdonkép 
a' consistoriumok sem azok még , miknek eszme 
szerint lenniek kellene, jogaik egy részét még 
mindig a' kormányok kezeiben lá t ják; 's ha azo-
kat nem vonták még magokhoz, miként tehetendi 
azt a1 föconsistorium ? De legnagyobb nehézség 
fekszik a' status felügyelésének 's minden hitval-
lás igazgatásának egyházügyi ministeriumbani 
egyesítésében; ha e'ministerium tisztán év .vo l -
na, elnöke természetes főnöke volna a' főconsi-
storiumnak's ez akkor egészen más jogokat kap -
hatna ; ez azonban mostani viszonyok közt nem 
lehet. Most tehát álláspontjából a1 zsinat tegyen 
tanulételt, az év. egyházra nézve tulajdonkép mi 
kívánatos, azzal nem gondolva, mennyiben fog 
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az valósít tatni; a' választmány csak kivihetőt 
vett szemügyre. — Egy másik szónok közép-
pontot az egész egyházban, hatóságot, inelly a1 

tartományi zsinatok fölött álljon 's az egyetemes 
föegyházat képviselje, szinte kívánatos- és szük-
ségesnek tar to t t ; de megvallá, hogy tanácsot 
nem tud adni , mikép kelljen azt tulaj donkép e l -
rendezni; ha csupán véleményadólag kell hatnia, 
ugy csekélységgé sülyedend a l á , ha egyszer -
smind igazgatónak kell lennie, a' fenálló s tatus-
hatóságokkal össze fog ütközni. 0 a' föconsisto-
riumot valami igen fontosnak gondolhatja ugyan, 
ha egészen az egyházügyi ministerium helyét 
foglalná el 's a' minister elnöke volna a' föcon-
sistoriumnak, de kivihetö-e ez, arról nem Ítélhet. 
Ha pedig a' föconsistorium elválasztandó egészen 
a' ministeriumtól, akkor ez csak tíj középható-
sággá leend , mellyel mitsem nyertünk, söt az 

ügymenetet csak megnehezítettük. E ' körülmé-
nyek közt, végzé szónok beszédét, 's mivel e lőre-
látható, hogy a' hatóságokban meglesz a" jó aka-
rat meghallgatni a ' tanácsot , mostanra csupán 
véleményadó hatóság sem maradna minden ha-
szon nélkül, e ' szerint legczélszerübbnek látszik 
elfogadni a' választmány javaslatát. — Ellenben 
egy harmadik szónok határzott elfogadásával a' 
referens nézetének nyilatkozott. Olly magas ha -
tóság, vélé, olly kevés és a 'valóságban olly r i t -
kán igényelt tulajdonokkal , sokkal csekélyebb 
hivatal, hogysem felállítása ne volna nemes erők 
pazarlása; ha pedig a' benne szolgálandókat más 
hivatalokkal akarnók összevetni , mint osztálya 
az egyházügyi ministeriumnak fogna mutatkozni 
egészen. Ezért ö is hiszi, ámbár ez iránt semmi 
positiv indítványokat nem tehet, mert a' v iszo-
nyokat pontosan nem ismeri, hogy a1 föconsisto-
riumnak igazgató egyszersmind véleményező ha -
tóságnak kell lennie. Csak azt látta mulhatlannak, 
hogy illyen hatóság felállítása halasztassék még 
el 's más hatóságokkal tán ne léptessék egyszerre 
é le tbe ; mert épen az új szerkezet behozásánál 
a' kir. legfelsőbb hatóságnak dictaturafélére lesz 
szüksége, e ' szerint a' főconsistoriumnak zárkö-
vet kell előbb képeznie. — 'S mivel e ' kétes 
tárgyhoz senki többé szólni nem akart, hanem 
némellyek javasiák, hogy azt a' zsinat , nem l e -
vén képes indokolt véleményt róla adni, általá-
nosan ajánlja a' hatóságnak, mások pedig egy 
legfelsőbb folyamodványi bíróságot nem tar to t -
tak épen szükségesnek 's helyette ideiglen más 
módozatokat javasoltak : felszólalt az elnök 's 
ezen, hivatalos állásában öt olly közelről érintő 
ügyről igen nyíltan 's elfogulatlanul emigy ny i -
latkozott : , ,A ' mostani viszony mindenesetre ab -
normis, mert az egyház fölötti legfőbb hatalmat 
egy férfi kezébe tette le a ' k i rá ly : e' miatt már 
előde legnagyobb vigyázattal gyakorlá azt 's ö 
is mindjárt hivatala átvételekor é r e z é , hogy itt 
változtatás szükséges. De az egyházon annyi so -

kat kell építeni, miszerint haboztak, hol, alul-e 
vagy felül, kelljen kezdeni. Sokan mondák, a' r e -
formot egy föconsistorium felállításával, a1 régi, 
1808. előtti szerkezet visszaállításán kell kez -
deni , a' többi megjö ; de erre válaszolva lön : 
igen, a' fenálló állapot épségben tartására illyen 
rendelkezés kielégítene, de reformi törekvések-
nél collegialis hatóság igen gátló fogna lenni; 's 
a' föconsistorium miként volna összekötendő a' 
consistoriumokkal a' né lkül , hogy ezek hatását 
paralyzálja 's azokat puszta eszközökké tegye^ 
vagy a' föconsistoriumot egyenesen ministeri t e -
vékenységgel fölruházza ? Ehez járul, hogy mig 
az előbbeni egyházhatóságok az egész igazgatást 
kezelték, most gyakorlatilag még ki nem v ihe tő-
nek látszik, hogy a' consistoriumokra az externa 
igazgatása is bizassék. E ' szerint egy igazgató 
föconsistorium azonnali felállítása ellen sok h a r -
czol. Ellenben egy folyamodványi bíróság szük-
séglete nagyon érezhető; a1 mostani intézvény 
fölötte tökéletlen 's változtatást kíván 's csak-
ugyan esetről esetre kelle magunkon segíteni. 
De ha e ' czélokra egyházi hatóságot állítunk fel, 
ennek jelesnek 's tekintélyesnek kell lenni 's e n -
nek eléréséül teljesen kell foglalkodnia 's fontos 
hatással bírnia. A ' választmány tehát collegialis 
alakú, folyamodványi és véleményezési tulajdo-
nolni hatóságul föconsistoriumot javasol egysze-
rűen , további indítványokba nem bocsátkozva; 
kérdés e1 szerint, a1 zsinat, is illyen hatóság mel-
lett, de azon hozzáadással nyilatkozandik-e, hogy 
illyen egyházi hatóság csupán ama működések-
kel czélt nem érend, hanem az igazgatásban is 
részt kell vennie." 

Ezt a1 zsinat is legtanácsosbnak lá t ta , A r é l e -
ményének e1 képeni kifejezéseül tehát több job -
bítvány lön formulázva, mellyek közöl a*' fön -
tebbi túlnyomó többséget nyert. 

'S midőn a' föconsistorium itt folyamodványi 
törvényszéknek lön kijelelve, a' gyűlésnek első 
fenyítő törvényszék összeállításáról hozott ha tá -
rozatai meg nem engedék, hogy a' végső í té let-
hozás csupán reá bizassék; hanem amannak ana-
lógiájára zsinati elemekkel is meg kelle szapo-
rí t tatnia; ennek módja tehát vetetett még tanács-
kozás alá. Analógia szerint e ' szaporításnak a' 
fözsinat tagjaiból kellende történni; de ennek 
megalakítása olly messze fekszik még. m á s r é s z -
ről összegyűlése jövendőre nézve is ritkábbnak 
látszot t , hogysem a' szükséges erők mindig 
egyenlően 's állandóan készen lehessenek; más 
utak javasoltattak tehát, mellyek a' tartományi 
zsinatokra vezettek vissza. De ugyanakkor több 
szózat emelkedék , mellyek egy folyamodványi 
törvényszék szükségletét újra általában kétségbe 

• hozták 's annak legalább büntetéssulyosítási j o -
got adni nem akarnak, melly minden más téren 
is nagyon veszélyes, egyházin pedig sokkal l e -
hetetlenebbnek látszik. E ' nézet mellett nyilat-



kozott az elnök is, mondván: hol élet *s életmód 
forog fen, ott a' vádlott érdekében szükséges a' 
folyamodás, de ekkor sulvosbitás már valami új 
's ez iránti határozást legalább az egyházi fegy 
tanácskozás alá vételeig el kellene halasztani. 
De tanra nézve két itélöszéket ö is czélszerüt-
lennek lát; mert azt, predikált-e valaki az e g y -
ház tana ellen, consistorium 's tartományi zsinat 
dönti e l ; ha ezen ítélet immár kihirdettetik, de 
a' második Ítélőszék által félrevettetik, minő v é -
lemény keletkezzék akkor az egyházban ? Min-
den oldalon derék férfiak állanának 's egy pap 
tanításáróli nézetben különbözőknek nyilvánul-
nának ! — E ' nyilatkozat azon meggyőződésben 
erösité meg a' gyűlés többségét, hogy fenyítő 
esetekben, hol tantóli eltérések forognak fen, f ö -
lebbezés veszélyes és az első itélethozásról olly 
gondosan hozott végzések után nem is szüksé-
ges , föltett kérdéskor tehát túlnyomó többség 
második fölebbezési törvényszék felállítása ellen 
nyilatkozék. 

3 f i - d i k tétel: A' consistoriumok 's föconsisto-
rium összes tagjaira nézve ollyan kötelezettségi 
formula fog behozatni, mellyböl tisztán kiderül-
jön, hogy azok egyházi hatóságok, az egyház 
czéljait és normáit előmozdítani kötelezvék. — 
Végzés : „Kötelezettségi, de nem esküi, formula 
fog behozatni." — Ez pedig kimarad : „az e g y -
ház czéljait és normáit előmozdítani kötelezvék. 

E1 tétel ellen szinte nagy ellenzés támadott, 
azon nézetű levén sok tag, hogy statusszolgai 
eskün kivül consistorialistákra nézve külön esküre 
szükség nincs ; 's ámbár referens ugy, mint más 
választmányi tagok arra emlékeztettek, hogy 
egyenesen esküi köteleztető forma indítványoz-
va épen nincs — jóllehet ezen tétel indokai közt 
például adott formulából az látszott k i ; — az e l -
lenzők mégis kevésbé szigorú külön hiteltetést, 
nielly, véleményök szerint, szükségtelenül kötné 
meg a' lelkismeretet, sem akartak; névszerint e' 
hiteltetés állítólagos czélja, miszerint kitűnjék, 
hogy a1 consistoriumok egyházi hatóságok, erősen 
lön megtámadva, mivel az az ünnepélyes hitelte-
tés cselekvényének egészen új használása volna. 
Ez ellen azonban mondaték, hogy illynemü ün-
nepélyes lekötelezés, melly nemcsak a' fejdelem, 
hanem az egyház iránt is tartozó kötelességekre 
lekötne, nemcsak a' külvilágban erösebbcn kie-
melné a' consistoriumok-, mint egyházi hatósá-
goknak sokszor egészen félreismert fontosságát, 
hanem, mi sokkal fontosb még, a' tagoknak szi-
vébe is azon tudatot, hogy ők az egyház szolgá-
latában vannak, mélyebben benyomná és súlyos 
esetekben őket egyház iránti hűségben megerő-
sítené. Egyszersmind mondva volt, hogy az egy -
házi élet minden fokán, minden egyes keresztyén-
re nézve confirmatiokor, presbyter- , papra nézve 
illyen lekötelezés fenáll 's névszerint az utóbbi-
nak ismételt igérö „ igen" adaték ordinatiokor 

szájába, hogy ünnepélyes beléptekor a1 sz. hiva-
talba ne hagyassék némának, e ' szerint belépés-
kor az egyházra nézve olly felette fontos hiva-
talba, minőt consistoriumi tag v ise l , kevesebb 
nem történhetik; nekik tan fölött kell örködniek's 
irántai hűségre őket magokat nem akarnók lekö-
telezni? E ' vita után az elnök is főleg több szó-
nok irányában a1 consistoriumoknak, mint fejdelmi 
ugyan, de nem állodalmi, hanem tisztán egyházi 
hatóságoknak különségét kiemelé 's a' fejdelem-
nek év. egyházbani sajátságos viszonyát megala-
pítá, a' consistoriumi tagok lekötelezése mellett 
nyilatkozott, hogy szűnjék meg a' consistoriu-
moknak statushatóságokkali fölcserélése 's ben-
nök és kivülök tiszta tudatra jöjön év. egyházbani 
valódi 's tulajdonképeni fontosságuk. Javaslá 
azonban, hogy szavazáskor a' tétel osztassék fel 
's névszerint annak utolsó szavai, mellyek meg-
ütközést 's különösen a' kissé homályos kifeje-
zéssel „normák" ellenzést okoztak, külön eldön-
tésül hagyassanak fen. Ekként történvén a' sza-
vazás, ama szavakignagy többség elfogadá a' t é -
telt, de még nagyobb az utolsó szavak kihagyá-
sára szavazott. 

Zárhatározat. 
Ezen új rendelkezések első behozására nézve 

azon határozatok megtartandók, mellyek a' fő té-
telek 17—ik § -ában foglaltatnak. (E ' részint 
azt rendelé, hogy e' szerkezet lehetőleg hamar 
hozassék be, részint, hogy annak életbe lépteté-
sekor a' mostani egyházelöijárók ne mellőztes-
senek, hanem mindjárt az első választási időszak-
ra lépjenek be a' presbyteriumba. Némelly más 
rendeletek kevésbé fontos formaliákra vonatkoz-
tak.) — Végzés : Ezen új szerkezet első beho-
zására nézve a' kellő rendelések megtétele az 
egyházi hatóságokra bizatik. 

E ' zárhatározatban 's a' főtételek reá vonat-
kozó § - h a n főleg azon rendeletet, hogy az ed-
digi egyházelöljárók azonnal lépjenek az új pres-
byteriumba, több szónok ellenzé, általa ugy v á -
rosi, mint falusi viszonyokra nézve nagy bajtól 
félve, mennyiben a' mostani egyházelöljárók,egé-
szen más czélokra 's egészen más módon meg-
választva, söt nagyobbára sorosan 's kénysze-
rülten hivatalaikba lépve, a' presbyteriumoknak. 
kivált a' kisebbeknek, vegyületet adhatnának, 
melly tekintetöket 's hatásukat mindjárt első fe l -
tüntökkor nagyon csökkenthetné. Ezt általánosan 
elismerék 's mivel általán czélszerübbnek látszék 
olly fontos szerkezetváltozás korszakára nézve 
szabadabbnak hagyni a' legfelsőbb hatóságok k e -
zét, azon általános rendeletben, melly föntebb 
van adva, állapodénak meg. Ellenben a' 17 - ik§ . 
második rendeletét, hogy a1 szerkezet lehetőleg 
gyorsan behozassék, erösehben ohajták kifejezni 
's egy tag indítványt tön, hogy ezen ohajtatot, 
miszerint határozatai lehetőleg gyorsan behozas-
sanak, mivel új szerkezet legsürgetőbb szüksége 



az egyháznak, mondja ki jegyzőkönyvileg a1 zsi-
nat 's ajánlja azt ugy magának a' minister urnák, 
mint hatályos szószólásának a' királynál. 'S ám-
bár néhány szónok nem tekinté az egyház leg-
sürgetőbb szükségét épen új szerkezettel kielé-
gítettnek, mindnyájan elfogadák mégis az indít-
ványt 's ezzel a' fözsinat tanácskozása mostanra 
befejeztetett , a' minister azon nyilatkozatával, 
hogy a' zsinat f. é. tavasz- vagy őszkor újra 
össze fog hivatni. A. K. Z. után 

D a r u . 

Válasz Henyey Gy. urnák. 
Szokott elmés, de komoly dologhoz — érze -

tem szerint — nem igen illő modorában rostálja 
e ' lap f. é. 5-dik számában Henyey úr a' legkö-
zelebbről hozzá szállongo tt s—i (soproni) hireket. 
Sokban, fájdalom ! igaza van, némellyekben pe -
dig nincsen. Emezekre nézve kötelesnek érzem 
magamat következő felvilágosítást adni 's a' r ó -
lunk elterjedő közvéleményt ferdén értesítő ada-
tait, mennyiben kitelik tőlem, útbaigazítani. 

Tagadnunk nem lehet, mert csakugyan tény és 
szomorú valóság, miszerint mult évi april 20-kán 
az örök birószék eleibe szólított Schneider Jakab 
János helybeli egyházgondnok halála u tán , az 
egyház- és alapítványbeli pénztárban, melly 
mind a' kettő tiz és több évig általa kezeltetett, 
hatvankétezer váltóforintra menő hiány találta-
tott. Találtatott pedig azon körülmény daczára is, 
hogy a' hűtlen sáfárkodó számadásai a' fenálló 
úgynevezett ruminans deputatio által évenkint 
revideáltattak, sőt super is revidealtattak és, hogy 
ellenzár — Gegensperre — volt be hozva. Olly 
linómul tudta csalárdságát leplezni az elhunyt 
gondnok, hogy hivatalárólileköszönése alkalmá-
val annak további viselésében annyiszor a' meny-
nyiszer megerösítetett a' contventnek benne 
helyezett bizalma által. 

A ' csapás meg van. Czikkiró urnák első gon-
dolatja az volt, hogy a' kiket illet, megtérítik a' 
hiányt. E ' véleményben kétség kivül osztoznak 
mindazok, kik ugy fogják fel a1 dolgot, hogy kép-
viselői hibája miatt semmi esetre kárt nem vall-
hatván az egyház, számot méltán kérhet és fog 
is kérni azoktól, kikre az ügyei feletti őrködést 
bizta 's kik azon feltétel mellett is, hogy intéz-
kedéseikről számolni kötelesek, felvállalták a1 

képviselői szerepet. Második aggodalmára nézve 
azonban, miszerint a' soproni gyülekezet tagjai 
még mindig olly annyira vonakodnának a' meg-
adóztatás eszméje valósulásától, mondhatom, 
hogy szebb remény tölti el keblemet. Annyi bi-
zonyos , hogy mikor ezen eszme gyűlésünkben 
elsőbben megpendíttetett, a' mindenünnen vissz-
hangzó refrain nem volt egyéb , mint nem adó-
zunk ! Hanem máskép hangzik immár most a ' k ö z -
akarat nyilvánuló szava. Nem egyszer, hanem 
többször „mind alkalmatos, mind alkalmatlan idő-

ben*1 (2. Tim. 4. 2) szóba hozatván „valamellyik 
tisztelendő" által a' fizetés szükségessége, vég-
tére minap f. é. január 30-diki gyűlésünkben a' 
megadóztatás elve jegyzőkönyvileg ki lön mond-
va. A ' külső — nem conventbeli — egyház a' 
presbyteriumi tagok irányában igenis devalvált 
bizodalma helyreállítása tekintetében ugyanazon 
tisztelendő indítványozni bátorkodott : miszerint 
kezdetben példaadás végett csupán a' convent 
adóztassa meg magát, hivatkozva e' részben a' 
győri convent példájára. A ' gyűlést megelőző 
napon győztes maradt ugyan a' választmányban 
ezen indítvány ; a' gyűlésen pedig megbukott, az 
levén mondva némelly tagok részéről, hogy ha 
kizárólag a' convent kezd fizetni, az egyéb e g y -
ház kiváltság gyanánt tekintetvén adómentessé-
gét, nem olly könnyen fogna hozzá szokni a' fi-
zetéshez, mi oknál fogva misem lett az ajánlott 
szűkebb képviselő körünkben tett indítványból 
's hasztalan volt a' győri atyánkfiaira hivatkozás, 
mi azért nagyon is sajnálandó, mert e' hirtelen (?) 
eltökéléstől ama 180 gyermekes iskola két osz-
tályai elválasztása leginkább függött. Ki azonban 
azt hiszi, hogy azon tagok, kik a' kezdetben 
csupa conventiinkre alkalmaztatandó adófizetést 
ellenezték, azt azon remény fejében tették, mi-
szerint az általános megadóztatás a' helybeli g y ü -
lekezetnél nagy nehézséggel vagy semmikép sem 
életbe léptetendő 's így ők is továbbá adómente-
sek maradandnak — mondom, ki azt hiszi, k é t -
ségkívül tévedésben van ; nekem legalább a' kép-
viselő testületünket most átható szellemről e g é -
szen más felfogásom van. 

Kényes pontra megyek át, a' midőn czikkiró 
úr ama vádja megczáfolásába ereszkedem, „hogy 
a ruminans választmány tetemes bűnének tete-
mes részét Isten nekünk, sopronyi lelkészeknek, 
rovandja fel, kik mint annak per eminentiam 
tagjai illy lelkismer etlen játéknak véget nem 
vetettünk" Sok itt a' mondani való. A ' helybeli 
három lelkész egyike alig egy éve, hogy hivata-
loskodott, mikor az első évenkinti számadás a l -
kalmával a' szóban forgó deficit íolfedeztetett; a' 
másik pedig csak néhány héttel ezelőtt lépett k ö -
rünkbe. Mi ketten tehát új emberek valánk, mi-
kor e' tetemes pénztárrablás napfényre jutott. De 
azon esetre is, ha már hosszabb ideig itt lettünk 
volna, könnyen történhetett vala, hogy a' pénz-
beli ügyek iránt nagy ismeretlenségben valánk, 
mivelhogy a' nálunk divatozó, mindeddig meg nem 
változtatott rendszer szerint a' lelkészek nem 
tagjai a' ruminans választmánynak, annál keve-
sebbé annak per eminentiam tagjai. Továbbá m e -
rem állítani, hogy milly részletes és kimerítő vala 
is dicsőült eldödeinknek, kiknek sarujoknak k ö -
tőjét, hogy megoldjuk, nem vagyunk méltók — 
gyülekezetünk egyéb körülményei körüli isme-
rete a 'pénztár mibenlétét illetőleg ők is féligmed-
dig homályban jártanak, melly állításnak igaz volta 



abból derül ki, hogy a1 reánk nehezedett financi-
ális betegség nem egy esztendős, hanem talán 
évtizedes is. A' hol pedig, mint a' soproni évang. 
egyház körében, sok a' teendő 's a' mindenünnen 
fenforgó bajokkal csaknem mindennapi a' harcz, 
ott a' meg ujabb keltű lelkipásztortól követelni 
méltányossággal nem lehet, hogy rövid idö alatt 
minden visszásságnak elejét vegye,hozzá járulván 
az is, hogy városi gyülekezetnél csekélyebb — 
kivált a' külügyekre nézve — a' lelkésznek be -
folyása, mintsem falusi ekklézsiáknál. 

De hiszen az is mondatik ama czikkben, hogy 
a' helybeli „tisztelendő urak igen hallgatagok." 
Már engedje az elmés közlő úr, hogy midőn az 
általa több izben említett levélben annyi ellen-
mondást felfedez, e1 helynél saját logikája i rá-
nyában némi kétséget fejezzek ki. „Hallgatagok 
a' tisztelendő u rak" és mégis általuk szóba ho-
zatott a' gyülekezet tagjainak megadóztatása; 
mégis ök indítványozták, sőt keresztül is vitték a1 

vasárnapi istentisztelet alkalmasb órábani tar tá-
sát ; mégis czikkiró úr állítása szerint ök prote-
stáltak legjobban a' superintendentia befolyása 
ellen. Mindez hogyan egyeztethető azon váddal, 
hogy a" lelkészek olly annyira hallgatagok ? Idéz-
ni, miként a' lelkészek eme vagy amaz életkér-
désnél felszólaltak és azután hallgatagságot vetni 
szemökre, nemde nagy ellenmondás ? 

A ' mi a' superintendentia befolyása elleni pro-
lestatiól illeti, ellent nem állhatok, hogy ezen ál-
lítást is azon mértékre hozzam vissza, mellyben 
az igazsággal összefér. Protestálni a' superinten-
dentia befolyása ellen, ez általános kitétel, melly 
annyit jelent, mintha mi mindenben akarnók ma-
gunkat a* kerület és a' püspök ellenörködése alól 
elvonni, mi eszök ágába sem jutott a' soproni-
aknak. Mi tavai nem in uninersum protestáltunk a' 
főtiszt, superintendens ellenörködése ellen ; ha -
nem in specialissimo, tudniillik papválasztásnál a1 

kijelöllek névlajstroma suprens urnák átküldése 
ellen és azt tettük nem valami kiváltságainkhozi 
makacs ragaszkodásból, nem is saját másokétó 
elváló érdekünkben,hanem az egész magyarhoni 
protestáns egyház szabadsága érdekében, szem 
előtt tartva az egyéb három superintendentia pap-
választási gyakorlatát és különös tekintetet vetve 
az egyetemes convent által kidolgoztatott és 
1848-ban életbe léptetendő egyházrendezési 
tervre, mellyben eme reánk nézve egészen új 's 
a' papválasztási jogot tetemesen csonkító rend-
szabálynak legkisebb nyoma sincs. Már azt kiál-
tani ki az egész olvasó közönség előtt, hogy mi 
általában protestáltunk a' superintendentia befo-
lyása ellen, a* midőn mi azt csak egyes körül-
ményre nézve tettük, nézetem szerint nem a' l eg-
loyalisbb tactica. Előttem fekszik boldogult Ga-
mauf Theofil urnák azon kézirata, mellyben a' 
dunántúli superintendentia 1s a' soproni gyüleke-
zet közti viszonyt okiratokon alapulva előadja. E ' 

jeles munka 63—ik lapján a' következő szavakat 
olvasom : „Zu allén Zeiten gestand man in Oe-
denburg dem Superintendenten dasRecht d e r V i -
sitation zu, ob es gleich Keiner bisher ausgeübt 
iát. Und dies und nichts weiter wurde jetzt v e r -
angt und zuAnfang des folgenden Jahres(1807, 

7. Januar) durch eine königliche Ratification b e -
státtigt.u Ezen idézett helyből láthatja mindenki.*, 
logy a' legrégibb időktől fogva egész mostanig 
a' sopronyi gyülekezet korántsem vonakodott 
magát a1 superintendens ellenörködésének alája 
vetni 's előtte kitárni mind bel- mind külügyei 
állapotját, noha föpásztoraink közöl mindaddig 
egyik sem élt vala ezen ellenörködési jogával. 
Itt el nem nyomhatom keblemből kifakadó azon 
sóhajt : Vajha hold. Kis János suprns úr néha-
néha átvizsgálta volna a' sopronyi pénztár t ; bi-
zony, bizony a' csapás nem ér vala, mellynek 
súlya alatt most nyögünk. 

Azonban senkise vélekedjék, hogy a' sopro-
nyi gyülekezet számadásait vizsgálólag áttekin-
teni olly gyerekség, mellynek egy pár óra alatt 
végére lehetne járni. Nem ám! Sok időbe, bajba 
kerülő munka az! Több száz ezer váltó forintra 
menő különféle alapítmányokat a' végrendelök 
akaratja szerint kezelni, a1 tökéket biztos helye-
ken kölcsönre adni, a' kamatokat pontosan be-
szedni, az egyház és az iskola annyi magasabb 
és alsóbb fokozatú hivatalnokait, a' kalmárokat, 
mesterembereket, díjpénzes tanulókat, á rva-
gyermekeknek gondját viselő embereket 'stb. 'stb. 
nyugtatványaik mellett kifizetni, az elágazott 
szőlő- 's pinczegazdászatra kellőleg ügyelni, 
már magában nem csekélység, és mind ezt ellen-
őrködő szemmel tartani, az ezerféle bevételek és 
kiadások felett vitt könyveket pontról pontra át-? 
vizsgálni szinte nem könnyű egy feladat. E n -
gedje tehát, czikkiró úr , hogy a' ruminans v á -
lasztmányt illető a) és b) alatti dilemmája logi-
cai helyességét némileg kétségbe vonjam. Le -
hettek igenis 's voltak is a' nevezett választ-
mánynak tagjai a' legbecsületesebb emberek, de 
egyéb közhivatalbani foglalatosságuk miatt nem 
győzvén a' roppant sok fáradságot 's bízván 
egyébiránt is a' gondnok becsületében, v izsgá-
latukban idö szülte miatt nem járhattak el a' leg-
féltékenyebb pontossággal. Mit mond arra ? 
Kétségkívül azt, hogy azon esetre be kell hozni 
a' munkafelosztás rendszerét és nem egyesekre , 
hanem többekre bízni azt, a' mi annyi időt és 
munkát igényel. Már erre nézve tökéletesen 
egyetértek, különösen azér t , mivelhogy ezelőtt 
itt is az alapítványok nem egyetemben egyes 
személy, hanem egyenkint egyes conventbeli t a -
gok által kezeltettek, valamint az Pozsonyban 
még ma is divatban van. Ez által kimélnök a' 
pénztárnoki díjt is, mi mostani körülményeink 
közt nem csekély dolog. 

Ez utolsóra nézve szinte kis tévedésben van 



ban igenis meg volt határozva az 1000 váltófo-
rintnyi pénztárnoki fizetés, hanem a' következő 
rendes ülésben sükerültnémelly, jelen állásunkat, 
kivált polgáriskoláink nyomasztó helyzetét f igye-
lembe vévö tagoknak, kik közöl ama „hallgata-
gok" is emelek szavukat, a' tervezett évdíjnak 
negyedét elhúzni 's így 1000-ből lett 750 v. f. 
Hogy pedig az alapítványok kezelője — mert a' 
pénztárnok nevezete alatt Ö értetendő —- jelen-
leg, miután az egyházgondnok hivatala 's így f á -
radalmainak fele is vállairól elvétetett, amaz 
alábbszállítás daczára is nagyobb fizetést húz, 
mint elhunyt S., kiben mind a' két hivatal e g y e -
sítve volt, az nagyobb garantia tekintetéből r en -
deltetett. Már erre nézve őszintén megvallom, 
hogy én a1 szükséges garantiát nem a' pénztár-
nok nagyobb fizetésében, hanem az illy hivatalra 
választatandó egyén ismert becsületes jellemében 
és a' conventnek eljárása feletti nem felületes, 
hanem szigorú ellenőrködésében találom. 

A1 mi végtére a1 helybeli conventet és ennek 
egyedül világi elnökét illeti, czikkiró úr meg-
nyugtatására mondhatom , hogy mindaddig szá-
zados gyakorlat nyomán csakugyan mindig a' 
polgármester vagyföbiró, mint ollyan, minden v á -
lasztás nélkül volt a' gyülekezet főnöke 's hogy 
üresség esetére a1 presbyteriumi tagok nem az 
egész gyülekezet, hanem a' fenálló presbyterium 
által választattak meg; de 
találtatott és már ki is lön mondva, miszerint 
ezentúl mind a1 képviselő testület, mind annak 
elöljárói az összes gyülekezet által lennének 
megválasztatandók. Illymódon a' sopronyi con-
vent vas ajtaján is kopogván a' nyilvánosság, a' 
képviselet és a' protestáns szabadság ujja, mél-
tán remélhetni, hogy újjászületésünk alkalmával 
a' tisztán lelki vagy egyházi ügyekre nézve a' 
méltányosság elvénél fogva szinte nálunk is el 
lesz ismerve a' lelkész testvér elnöksége 's an-
nak — a' világi főnökkel egyetértve — gyülést-
összehívhatási joga. Quod Dii hene vér tant ! 
Soprony, február 8 -kán 1848. 

K ő i b e n h e y e r M ó r i c z 
évang. lelkész. 

VEGYES KOZLEMENYEK. 

B e l f ö l d . 

Örvendetes hír az országgyűlésről. A ' jelen o r -
szággyülésen a' febr. 16—kí kerületi ülésben a' 
városi törvényjavaslat feletti tanácskozásokban 
„a protestáns iskolák is a városi házi pénztár-
ból aránylag segíttetni rendeltetnek 

Senkire sem hatott ez nagyobb örömmel, mint 
reám. Hála nektek! De van egy aggodalmam, 
melly tán felesleges, melly tán már is el van osz-

nyiból áll, hogy ha a1 javaslat a' fenidézett sza-
vak szerint lenne törvénynyé, csak a1 protestáns 
iskolák fognának segíttetni, nem pedig a' p ro te-
stáns egyházak, istentisztelet is. Pest városa pé l -
dául 1846-ban a ' rkath iskolákra fizetett 7500 f., 
a ' rkath. egyházakra pedig 5223 f., összesen 
12,723 ft. Ha a' törvény csak protest. iskolákat 
említend, ugy a' szoros értelmű magyarázat s z e -
rint az egyház semmi jótéteményben sem része -
sülend. Ha tehát nem szándékoltatik az egyház 
rövidítése a' törvény így lenne kifejezendő : a 
protestáns egyházak és iskolák is a' városi házi 
pénztárból aránylag segíttetni rendeltetnek. 

S z é k á c s . 
Nyilatkozat. Kénytelenek vagyunk kinyilatkoz-

tatni, miképen mi a' kiadásunkban megjelenő ú j -
ságlapok szerkesztőségeinek a' szabadpéldányok-
ból, saját rendelkezésökre, meghatározott és e le-
gendő mennyiséget állapítottunk meg, e1 szerint 
egészen saját itéletökre van hagy va azokat akár 
más lapokkal cserébe adni, akár levelezőikre n é z -
ve használni. Ennélfogva ki azon ujságlapokból 
magának cserébe kivánna, a' végett az illető sze r -
kesztőséghez forduljon. *) 

L a n d e r e r és H e c k e n a s t . 
Nyilatkozat. Miután a' gyülekezetünk nevében 

és érdekében kiküldetve volt segedelempénz-
gyüjtegetö Novotny Mihály úr ellen különbféle 

hogy szükségesnek vádak és panaszok nemcsak emeltettek, hanem a* 
sajtó utján nyilván is kimondottak : mi alul-
írottak felhivatva látjuk magunkat az által a' k ö -
vetkező nyilatkozásra : Hogy mi az 1846-ki k e -
rületi gyűlésnek esperességünk utján hozzánk in-
tézett felszólítása következtében a' fennevezett 
Novotny M. urat számadás végett ide Lévára meg-
híttuk: — öt — miután az épen lefolyt é vnek dec. 
havában köztünk megjelent — szoros kérdőre 
vet tük, minden irományait szigorúan megvizs-
gáltuk 's ezeket nagyobb részről helyeseknek t a -
lálván, — öt — a' még kiegyenlítendöknek fen-
tartása mellett — minden további felelősségi t e -
her alul a' multakra nézve e' gyülekezet részéről 
feloldottuk 's ennek tanuságául egy, azt k i je -
lentő bizonyítványnyal is elláttuk — nem gátol-
ván az által senkit, kinek netalán személyes igé -
nyei vagy követelései volnának ellene, ezeknek 
a1 maga utján való keresésében. 

Költ Léván január 25-én 1848. 

K o s s á n y i J ó z s e f , 
helybeli év. A. C. lelkész és barsi esperes. 

B o l e m a n J á n o s , felügyelő. 
B a l b a c h A n d r á s , gondnok. 

*) Ez szóról szóra igaz, de ha cserére szólítatnánk fel, még-
is zavarba jőnénk, mert a1 szerződésileg meghatározott pé l -
dányok, m e l l y e k n é l t ö b b e t a' n y o m d a h i v a t a l a d -
n i n e m k ö t e l e s , már a ' hazai lapoknak és levelezőinknek 
ki vannak osztva. Szerk. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k Pál . 
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TARTALOM : Calvin. K u n B e r t a l a n . — A' vidéki, külö-
nösen két tanítóval biró ref. gymnasiumok. K ö n y v e s 
J á n o s . — I r o d a l o m . — V e g y e s k ö z i e m é n y e k . 

Calvin. 
Számtalan életraj zok,sok száz ívekre terjedő 

tudományos munkák jelentek meg az irodalmi t é -
ren, Németország nagy újítójának Luthernek é le -
téről 's tetteiről : de alig bírunk egy hü képet, 
alig munkás *s fáradhatlan életéről egy méltó em-
lékiratot Helvéczia nagy és tudós reformátorának 
Calvinnak. Pedig ha valaha jeles és kitűnő férfit 
értek gyanúsítgatások ; ha volt ember, kit kor tá r -
sai nemcsak nem bírtak egészen felfogni a ' maga 
szellemi mélységében, — sőt méltatlan fé l reér -
tésekkel, gáncsokkal *s előítéletekkel terheltek : 
bizonyosan Calvinnál e ' részben nagyobb martyrt 
nem mutat az újabb történettan. Mégsincs em-
ber, — nincs még c" nagy férfi működésének 
színhelyén sem, ki az egyházi történet ezen ol-
dalának hiányait napfényre derítgetné, — e ' n a g y 
ember élete és jelleme körüli bizonytalanság, tu -
datlanság, elfogultság fátylának félrelebbentésé-
v e l , ' s az igazság földerítésével foglalkoznék. 
Nálunk magyar protestánsoknál erről szó sincs : 
a ' tudós németek itt-ott felszólalnak, — de kicsi 
pártérdekkel mégis lehet őket vádolni : hogy ők 
jobban szeretik a' nagy Luther dicsőségének 
fénytükörébe nézetni a' világot. 

Ámde az ellenkező részről, az ultramontani-
sták zajongó sergéböl annál többen felkelnek, és 
szórják a' mérges tüzet a' helvécziai nagy refor -
mátorrá, 's ha elámíthatnák a1 világot, gyalázatúl 
írnák fel neki reformeri világhírű szerepét. — 
Audin áll ezeknek élén egy munkával, melly szo-
morú jele az időnek. *) Vak részrehajlással van 
ebben az igaz a' hazugsággal 's románnal olly 
ügyesen összeszőve, hogy a' tanúlatlan itt, a' tu -
dományosságnak színe alatt, mintegy hálóban f o -
gatik meg. Az egész munkának főiránya azt meg-
mutatni, „hogy Calvin fő gonosztévő, 's legügye-
sebb ámító 's csalárd volt, kit a' történet mu-
tathatKépzelhetni, melly tűzzel 's vakbuzgó-
sággal viszi keresztül e' czélját az egész mun-

*) H i s t o i r e d e l a v i e , d e s o u v r a g e s , e t d e s 
d o c t r i n e s d e C a l v i n p a r M . A u d i n , a u t e u r d e 
P h i s t o i r e d e L u t h e r . P a r i s 1 8 4 1 . 

kán. Ö, mint az ultramontanismus képviselője, a 
protestantismussali ellenszenve mellett, liberti-
nismusi szerepet is visz, — hogy többeket m e g -
nyerjen, 's a' szabadelmü pártot Rómával k ibé-
kítse. Dühös elragadtatásában, egy összezavart 
képét adja Calvinnak, — mellybenbe akarja ellene 
bizonyítani, „mikép ő a polgárosodást, művésze-
tet, szabadságot lábbal tapodta" (Vraef. 18.) De, 
hogy sokat beszél tiszta papirosról, onnan meg-
tetszik, hogy a' római centralisatio elvét nem 
tiszta meggyőződéssel 's igazsággal pártolja, mint 
sokmások, kiknek tévedés őket türelemmel kell 
tisztelni. Ugyanis a' theocratiát 's egyházi f egye-
lem szigorúságát Calvinban kárhoztatja : holott 
ezen kárhoztatással a' r. pápaság alapeszméjét 
támadja meg, másutt pedig egyházi fegyelem 's 
theocratia hő tisztelőjének adja ki magát. Néhol 
össze akarja egyeztetni Calvinnak tanait a' r. ca -
tholicismus alapelveivel : másutt legdiihösebben 
kikpí* ellene. — Mi azt mondjuk, !.<>gy az ö é r -
telme szerint távolról sincs csak kk>i odahajlása 
is Calvinnak a' pápai egyházhoz : vagy egyiknek 
esni kell, vagy a' másik fel nem állhat : élet és 
halál a' jelszó küzdelmükben : 's ez az elhatáro-
zottság hint valódi fényt Calvin jellemére. 

Egyébiránt Audin munkájában az ép hitnek 
nyoma sem mutatkozik. „Franczia modorú aes-
thetica az ő vallása" mint Henry mondja. A ' p ro -
testáns egyház ellen esküdt hitét, ha más nem bi-
zonyítaná is, bizonyítja az, hogy munkájában a' 
közvélemény ellenére, védszót emel a' „bertalan-
éji vérontás" mellett. — Ez olly lelket árúi el, 
melly előtt nincsen semmi szent ; melly a' legvét -
kesebb eszközök által is czélt akar érni. *) 

Más ellensége Calvinnak, kit meg kell említe-
nünk, fájdalom! egy, névvel ugyan protestáns, 
genfi születésü Galiffe, különben jó hajlamú í ró ; 
hibázott, hogy sok előítéletei miatt birálatlan tűz-
zel támadja meg Calvint, 's róla egy zavaros k é -
pet ír, mellyet a' tanultak megnevetnek ugyan : 
de vele sokat ártott, mert a' régi időt igen h á -
lyogos szemmel tekinti; mindent Calvinnak tulaj-
donít, a1 mi visszaélés történt, bár okai mások 

*) Audinnak e ' müve Francziaországban már kétszer ada-
tott, a' köznép kedveért kivonatban is átdolgoztatott, Né -
metországban átfordította E g g e r . Egyébiránt azt mondja 
róla H e n r y , hogy csak vakbuzgóság 's a1 német érzelem-
hiány találhatott e' műnek fordítót. 



voltak, és másutt rejlenek, 's ez által fegyvert 
ad az ellenség kezébe. Egyébiránt haragjában — 
mégsem ultramontan : de azért igaz, mit róla 
Henry mond : „ha valaha Róma Genfet ismét 
megnyeri, Galiffere nagy terhe hárúl a felelős-
ségjiek" 

Ezek azok, kik a' legújabb korban Calvinról 
epével 's komor gyanúsítgatásokkal irnak ; a' 
részrehajlatlan lelket elszomorítja azon nemtelen 
törekvés, mellyel ezek jelleméből akarják kivet-
keztetni a' nagy reformátort ; alig van czélja 's 
ténye, mellyet el ne magyaráznának 's gyanú-
sítgatás alá ne vonnának. Ezen históriai igazság-
talanság földerítése végeit emel szót a' nagy 
reformátor mellett Henry. „Das Leben Johann 
Calvtns" czimü munkájában. Nem kell esudálkozni 
azon, mint maga mondja : hogy ö észak éghajlata 
alatt délnek emberét Calvint szereti, 's éltét azö 
fényképének 's jellemének írására szenteli; mert 
hiszen a' genfi tó mellett is vannak emberek, kik 
Lutherről 's a' németországi reformokról írnak. 
Azonban öt más életviszonyok is kötelezik erre. 
Egy ös franczia protestáns családból származ-
ván, koránistenészetreszánta el magát; a' tiszta 
hitet leginkább Genfben, a' Calvinismus törzsök-
helyében, gondolta feltalálhatni. Több évekig la-
kott azon ulczában, hol Calvin, és a' szószékben 
szónokolt, mellyben az ö erélyes szava hangzott : 
így némi apostoli visszaemlékezés támadván keb-
lében, ifjú reményekkel tekintett Franczország 
reformált egyházára, 's feltette magábatí, hogy 
Istent kérni fog ja , kedvezne addig foszlékony 
életének, mig az egyháznak, mellyet Calvin ala-
pított, valami szolgálatot tenne. Eleinte azt gon-
dolta, hogy e 'bensöleg érzett tartozást leghíveb-
ben lefizeti, ha a' szétszórt reformata egyházakat 
beútazza, 's a' szent emlékek és a' társaslét k ö -
telékei által magát kivándorlott honfitársaihoz 
kötné : e ' terve az idöviszonyok által meghiú-
sult. Később arra érzett benső hivatást, hogy a' 
nagy reformátor védelmére fölkeljen. Ó a' be r -
lini francz egyháznak lett papjává, de Genf iránti 
emlékei mindig ifjú erőben éltek lelkében. Genf-
ben ekkor egy vallásos ifjú élet fejledezett, — 
ott szeretett volna közrehatni, honnan a' nagy 
reformátornak fényképe sugárzott felé, kit a ' v i -
lág még mindig félreértett. Atyja egykor, ki 
berlini könyvtárnok volt, Drelincourtnak Calvin 
mellett irt védiratát adta neki kezébe, 's elbeszél-
te, mikép ifjúkori terve volt neki, Calvint védel-
mezni, és hogy írt is egy munkát „a' vallásos 
kivándorlásokrólAz ifjú Henryt ez arra hatá-
rozta el, hogy az egész reformata egyház törté-
netét ki fogja dolgozni, 's ennek alapjául Calvin 
életének leírását tekinté, mint a' mellyhez szük-
séges adatoknak beszerzése legkönnyebbnek te t -
szett. Reménye valósult is : mert Polenz őrnagy 
Peilauból, felsőbb engedelemmellett többutazáso-
kattett,hogy ezen nagyszerű vállalathozszükséges 

adatokat megszerezze, :s fényt derítsen az e g y -
házi történet eddig homályos oldalára. Később a* 
berlini könyvtárban Calvinnak munkáit is fel ta-
lálta, mellyeket midőn olvasott, azt gondolta, hogy 
ismét a' havasoktól van körülvéve. A" többek 
közt itt találta „Opuscules de CatvinCi régi francz 
nyelven írt munkáját is, mellyet Genfben sem 
talált fel. Ismét később a' hires Neander sege-
delmével, birtokába jutott mindazon kéziratoknak, 
's adatoknak mellyek Zürichben, Bernában, Go-
tliában 's Párisban használatlanul hevertek. „ A n y -
nyira jutottam, mond Henry : hogy Calvinnak 
élete mindinkább alapeszményemmé lön ; napról 
napra más ember kezdett előttem állni Calvin-
ban, mint minőt őbenne a' történettan általáno-
san festett. Különösen az ő levelezései, mellyek 
naplójában fejegyeztetve találtatnak, szeretetet 
leheltek be lém, az ö tiszta 's lepletlen lénye 
iránt. Szilárdsága 's nyugalma mint gyér tüne-
mény ötlött fel előttem azon zavaros időkből; 
annyi förgeteg és küzdés közt egyetlenegy az ö 
szilárd állása, 's ha az evangyélmi egyháznak 
új alakra volt akkor szüksége: az ö presbyterialis 
egyházkormányzata minden bizonynyal páratlan 
mustraképe volt annak.u 

Ebből lehet látni, milly fontos *s meggyőző 
okok határozták el a' tudós Henryt arra, hogy az 
annyi ellenségektől ócsárolt nagy embernek Cal-
vinnak védelmére föllépjen ; hogy ama szilárd 
lelkű tudóst, 's kivitel emberét, kinek emlékét a' 
rágalom 's félreértés feledékenység éjére kez-
dette kárhoztatni, — feléleszsze. Gondolhatta 
ugyanis ö, hogy az ultramontanok hada ezer ol-
dalról fogja megtámadni: ö mégis megtette a' me-
rész munkát; a' fátyolt elvonta a' nagy ember-
nek életéről. — Czélszerünek tartám megszólal-
ni én is, — legalább időszaki sajtónk útján — e' 
nagy reformátor mellet t ; hadd tudjunk mi ma-
gyar protestánsok istöbbet, ésigazabbat Calvinról, 
mint mennyit iskolánk porai közt hallánk, — 
hadd világosodjunk fel legalább némi részben a' 
felöl, mit nálunk is zsongnak mindennap a' r e fo r -
matio ellenségei, „hogy Calvin egy nyakas, haj t -
hatatlan, magábazárkozott szobatudós 's türel-
metlen papzsarnok volt ." Hiteles kútfők után én 
is fogom az ö életéből közleni azon jeleneteket, 
mellyeknél legtöbb homály, gyanúsítgatás 's r á -
galom nyilai sújtják e , munkás férfiút, 's mellye-
ken kötelözködve, leakarják rántani ellenségei 
reformatori dicsőségéből 's érdeméből. 

Mielőtt Calvin jellemének 's élte főbb esemé-
nyeinek leírásához kezdenénk, vessünk egy pil-
lanatotaz evangyélmi Francziaországra, azon pil-
lanatban, midőn Calvin fellépett. — Sajátságos 
alakja volt a' világnak, midőn ö 1509-ben szü-
letett. A1 pápaságnak fénykora letűnt; krisztus-
elleninek tartatott az egész pápai intézmény. Gya-
nították már ekkor a' jobb lelkek, 's várvavárták, 
hogy egy vallási forradalom fog kitörni, melly-



nek dörgései vallásnak 's egyháznak éghajlatát 
meg fogják tisztítani. Csak azt nem tudták még, 
hol fog e ' vezúv tisztulása kitörni ? a' tudósok 
iskolájában? fejdelmek palotáiban? vagy magá-
ban a' pápai székben támadand ember, ki az igaz-
ság lelkének, a' kor kivánatinak meghódol? 's f e -
lülről fogja kezdeni a1 reformot, miről a' világ-
történet azt bizonyítja, hogy az mindig alulról 
keletkezett. Isten felébresztő egy bányásznak 
fiát, az augustinus barátot, majd egy komoly if-
júnak Jánosnak lelkismeretét. 

Midőn Németországban a' reformatio elkez-
dődött, Calvin mégcsak 8 éves volt. Két évvel 
később Károly, a' spanyolországi, lett német csá-
szárrá. Németországon bölcs fejedelmek oltalma 
alatt haladt a' reformatio. De Francziaországban 
a' szenvedélyes F e r e n c z , Olaszországban a1 

gyönge Leo uralkodott. A ' császár Francziaország 
megbuktatásával akart világuralkodó lenni. Álta-
lános háború támadt : ennek folyta alatt egy hit-
bajnok képződött, 's nőtt a1 magányban, kinek a' 
szellemi élet mérlegébe roppant súlyt kellett ve t -
ni. Ez Calvin János volt. 

Ismeretes dolog az egyháztörténetben jártas 
ember előt t , hogy már régibb időkben voltak 
évangyélmi egyházak Francziaországban, mely-
lyeket a' Rómából kiindult keresztes hadak fe l -
dúltak,de mellyek ismét felvirágzottak. Midőn XII. 
Lajos uralkodott, 's Róma ellenébe a' franczia 
egyház jogait, melly a' pápát az egyházi köz-
gyűlések alá rendelte, — védelmezte : egy n e -

a' király hőn szeretett : e' nő pártfogója volt min-
den üldözöttnek, 's az udvar néhány jobb lelkű 
embereivel, mármár megnyerte a' királyt is az 
évangyélmi hitnek : hanem az ö lelkülete nem 
volt elég egyszerű és őszinte az igazság felfo-
gására. Világi dicsőséget szomjazott ö , 's R ó -
mának titkain átnézni rövid látású vol t : tehát mi 
hamar visszarohant elébbeni szenvedélyességére. 
Anyja szavojai Louise méginkább táplálta a' v e -
szélyes tüzet. Illy körülmények közt nem csoda, 
ha az újítás ellenségei ismét fölemelték fejőket, 
annyival inkább, mert az ország fő cancellárja 
Duprat is titkon szította a' parázst. A ' király e l -
törölte a' pragmatica sanctiot, azaz : a' franczia 
egyház jogbiztosítékát, — aláadta azt ismét a' 
pápai hatalomnak, a' pápa pedig feljogosította öt 
az egyházi föhivatalok kinevezésével: hasztalan 
tett ellene óvást a' parlament. E ' történet után, 
bizonyosan fensöbb helybe hagyás mellett Beda 
egyetemi oktató kelt ki a' szentírás ellen, — iz-
gat, tüzeskedik,'s oda vitte a 'dolgot, hogy nyil-
vános üldözés rendeltetett az évangyéliomosok 
ellen. — Az üldözés többeket felébreszt nyugal-
mukból : a' híres Berqvin nyilvánosan olvasta és 
magyarázta a' szentírást ; a' Sorbonne vakbuz-
gón dühöng e' tény ellen. — Luther ez időben 
mindennap ujabb győzelmet ünnepeit Németor-
szágon : e' győzelmi ünnepek híre átlengi egész 
Francziaországot, 's megragadja a' lelkeket. 

lő&l -ben a' párisi egyetem 's a' Sorbonne 
Luthert eretneknek kiáltotta , 's iratait megége-

mes ifjú érkezett Parisba, Farel nevű, ki atyja tésre méltónak Ítélte. E ' hírre Lefevre elhagyta 
várába elzárva, babonás előítéletek közt nevel-
tetett fel. Páris, hol a' szellemi élet egész szin-
vegyületben mutatkozott nek i , szabad tért ny i -
tott előtte, mi hamar. Az akkor terjedező va l -
lási szabadelmüség ragadta magához legjobban az 
ifjú kebelét, — 's néhány nap múlva az ismere-
tes istenész Lefevre oldala mellett látjuk öt, e l -
bájoltatva az elvtől : „csak Krisztusban van 
megigazulás, nem a pápai egyház által hirde-
tett holt lettekben" — melly a' pápai széket a lap-
jában megingatta. Rövidnap olly hős bajnoka lett 
Farel a' reformatiónak , ki mindig a' dolog élén 
állott, 's kinek buzgalmát akármelly reformátoré 
sem multa felül. Lefevre mellett látjuk ez időben 
Olivetánt i s , Calvinnak rokonát , ki később a' 
szentírást fordította, 's ki az iíju Calvin figyel-
mének 's lelkének is irányt adott. 

Ezeknek a' lelkes embereknek újítási törek-
vésök mind az udvart, mind a' párisi egyetemet 
erős mozgásba hozta. 1515-ben koronáztatott 
meg I. Ferencz, a1 vakmerő és szenvedélyes f e -
jedelem, kiről egy író azt mondja: v.szenvedélye-
sen született, szenvedélyesen élt.u 0 eleinte v é -
delmezte a' reformatiót, — később üldözte az t ; 
dühöngött a1 valdensesek ellen, de mellyet halá-
los ágyán keserűen megbánt. Szerencse, hogy 
testvére volt a1 lelkes és istenes Margarétha, kit 

Pár is t , 's Meauxba vonult , hol Briconnet egy 
theologiai iskolát állított fel. Farel és más újítók 
is eltávoztak Párisból 's velők, csaknem három-
századra a' vallási világosság. Briconnet és Mar-
garétha közt levelezés kezdődött, leveleik máig 
megvannak; ez utolsó erőtlen létére hitgyámolt 
keresett a' püspökben, — „mert , ugy mond, az 
évangyélmi újítók visszavonultaktettre s e r -
kenti öt. A1 püspök biztatta a' királynőt, 's intette, 
hogy térítse a' királyt, a' király anyját 's önszí-
vét, hogy egész Francziaország hódoljon a' k e -
gyelem ezen vonásainak. — Briconnet valóban 
lelkesedett volt. „Minden papnak, úgymond, ha-
sonlítani kell az angyalhoz, kiről írja a' kijelen-
tés, hogy a' légben röpül, kezében tartván az 
örök évangyéliomot, és minden népnek és minden 
nyelven kiáltja : „ Jertek pápák, királyok! min-
den nemes szívek l ébreszszétek föl népeiteket az 
évangyéliom világánál, lehelljétek beléjek az 
örök életet} az Isten beszédét."Lefevre abban az 
időben, midőn Luther Vartburgban a' bibliafor-
dításon dolgozott, bibliafordítást bocsátott közre. 
Meauxban most pattant el a' világosság gyúlé-
kony szikrája. Leclerc, egy gyapjugyártó, lelke-
sedve hirdeti az évangyéliomot. Briconnet rövid 
időn bepanaszoltatott Párisban, 's gyáván vissza-
vonult, 's az évangyéliom hirdetését püspöki ke -
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rületében megtiltotta. Farel elhagyta Franczia-
országot, 's minden düh Lefevre ellen tört ki. A ' 
király még most hallgatott. Leclerc áthatva 's 
fellángolva a' gondolattól, „hogy az évangyéliom 
a' Krisztus idejében is szegények közt és szegé-
nyek által hirdettetett," a1 visszavonult tudósok 
szégyenére, bátran és lelkesen tanít. Meauxban 
az évangyélmi egyház papjául választja; nyilat-
kozatot ír a' pápa ellen, 's ezt a' templom ajtajára 
szögezte ; de keserűen is szenvedett e' merész 
apostolkodásaért, mert, mint Béza írja : ellensé-
gei megfogták, három nap hurczolták az utczá-
kon és addig ostorozták, mignem vér folyt tes té-
ből, — harmad nap múlva pedig tüzes vassal 
bélyegezték meg. Anyja jelenlevén e' borzasztó 
kínzáson, e' szavakkal vigasztalta fiát : „El a 
Krisztus, élni fognak az o vértanúiLeclerc 
felgyógyulván, még tüzesebben dolgozott. Mecz-
hen új egyházat alapított. 

Ezután Berqvint veszik üldözés tárgyaul;köny-
vei megégettettek; később, midőn engedni nem 
akar, magát is tömlöczre hurczolják : de a' király 
megkegyelmezett neki, azután ö is tüzesebben és 
nyilvánosabban apostolkodik. — Majd egy lovag 
cseh Meczben oltalmára kél az igazságnak. De 
szegény Leclercnek szerencsétlen vége lett, mert 
nem sokára elevenen égették meg. *) 

Ezután délen kezdték Calvin nagy tetteinek 
az utat készíteni. Németországot, Schweicznak 
egy részét már ekkor átsugározta az évangyé-
liom világa : más részei még homályban feküd-
tek. Farel ez időben az Alpesek lábánál hirdette 
az évangyéliomot, hol egy lovag Anemond de 
Coct annyira lelkesedve volt az igazságért, hogy 
Luthert és Zvinglit személyesen meglátogatta. 
Zürichben 1523-ban Oecolompadius működött, de 
az úrvacsorája csak 1525-ben osztatott ki. F a -
réit Zvingli 's Oecolompadius lelkesen fogadták, 
különösen Zvingli lelkes bátorságától sokat várt. 
Egyedül a1 nagyhírű Erasmussal jött összeütkö-
zésbe, kinek hanyag 's hideg határozatlanságát 
Farel teljességgel ki nem állhalta ; kiről azt is 
mondja : „nagy bün — hogy tudna tenni és még 
sem akar, — a' pápa ármádiájába restet tar-
tozni, ö' mi postunkat keres elli." 

Farel a' tanács engedelinéböl nem sokára bi-
zonyos tételeket hirdetett ki, „hogy megmutassa 
azt, mikép ha valaki a* szentíráshoz 's az 
igaz hithez vissza akar térni : magát «' bibliát 
s ne az egyházat hallgassa, és hitre nézve 

*) Leclerc kivégeztetésének okául azt adják : hogy egy 
bizonyos nagy ünnep következett a" r. katholica egyházban, 
mellyen processioval szoktak a"1 város mellett levő kápol-
nához kimenni, hogy olt bünbocsánatért esdekeljenek. Le-
clerc az eji csendben az ünnep előtti este kiment a' kápol-
nához "s a' szent képeket összezúzta ; az ünnepi menet e l -
bámult a1 nagy gonoszságon, a' gyanú Leclercre esett, m e g -
fogták és lassú tűzön a" Tegkegyetlenebbül égették meg. 
Mint mondják, a tűzből is mindig n* holt bálványok imádása 
ellen kiabált. 

az egységet az igazságban keresse " Senkijnem 
találkozott, ki Farel thesiseit megtámadta volna. 
Kevéssel ezután Mümpelgárdban nvilt meg az 
évangyélmi egyház ajtaja. Würtembergi Ulrich 
lelkészt kivánt; Farel hivatva érzé magát e' papi 
állomást elfogadni, 's miután a' papi felavatást 
Oecolompádiustól felvette, hivatalába lépett. Oe-
colompádius ez utasítással ereszté öt útnak : 
„hogy oroszlánt bátorságát galambszelídséggel 
mérsékeljeFarel tovább is bátran és lelkesen 
munkált; valóban oroszláni bátorságát mind v é -
gig megtartotta : üldözést, gyalázatot, szidalma-
kat, szenvedéstmegvetett a z ú r n a k dicsőségéért. 

Mümpelgárd mellett Lyon volt egy darabig az 
évangyélmi életnek középpontja ; sok szabadel-
müek menekedtek ide, Margarétha volt védan-
gyalok. Lefevre Francziaországban terjesztette 
az ö pártfogása alatt a' szentírást, — Farel p e -
dig délen tüzeskedett, elfeledvén Oecolompádius-
nak atyai intését. Öt méltán hasonlította Zvingli 
a' lőporhoz, melly hirtelen gyulád, 's gyuladásá-
val kárt is, hasznot is tehet. *) Hiában ! újítási 
mozgalmak, forrongások át nem mehetnek illy 
emberek nélkül, ezek adnak a1 reformoknak ha -
talmas lökést, — ezek mozgonyai az újításoknak. 

Mig délen a' dolgok így folynak, — mig Farel 
tüzeskedik : Francziaországban nagy változás 
történt. Ferencz Páviánál megveretett 's f og -
ságba esett. Ezzel borongós idők közelgettek az 
évangyélmi hívek fölé, kiirtásukra rendszeres 
üldözés rendeltetett. „As eretnekeknek kell tu-
lajdonítani az ország szerencsétlenségétígy 
kiáltoztak mindenfelé a' reformatio ellenségei; a1 

király vakbuzgó anyja titokban koholta a' v e -
szedelmet ; a' pápa azt az utasítást küldte követe 
által Francziaországba , hogy hitnyomozószéke-
ket állítsanak föl, mint mellyek leghatályosb esz-
közök az eretnekség megakadályozására. Br i -
connet ellen szigorúan megujítatott a' pör, 's ö, 
ki inkább enthusiasmus, mint igazság embere 
volt, — mint a' király anyjávali levelezéseiből 
is megtetszik, gyáván 's kislelküleg visszaugrott, 
„nem látta a' sokat szenvedett Jézust Istennek 
jobbján," mint Henry mondja, melly öt arra lel-
kesítene volna, hogy az igazságért a' vérpadot 
is bátran meghágja. A ' sok ké rés , hogy az o r -
szágnak, egyháznak 's trónnak tartsa meg ma-
gát, — 's utat az állomány romlására ne nyis-
son, — megvették sz ívét , — külsökép átadta 
magát a' reformatio ellenségeinek, bár benső-
kép hü maradt az igazsághoz. Ez olly esemény, 
minőt az egész reformatio folyta alatt nem talá-
lunk. — Ezután Lefevre ellen dühöngtek a' sö -

*) Faréiról beszélik, — "s ebből lehet megismerni a i ő 
tüzes lelkét. Egykor bizonyos processio ment a1 Mümpelgárd 
melletti folyónál, sz. Antal ünnepén : két pap vitte a' ízent 
maradványokat valami ládácskában. Farel ezt észrevette, r á -
rohant a" két papra, kiragadta kezökböl a' szent edényt, 
a' mély vizbe vetette. Farel nehezen menekedhetett meg. 



tétség baráti, — kilencz thesisét kárhoztatták, 
de ö szerencsésen megszabadult, — mig Pavan-
nes, Lyra áldozatijai lettek az újításnak. 

A ' király megérkezett a' fogságból, a' k e -
resztyénség látható feje megengedte neki, hogy 
hamis esküt tegyen az évangyéliomra, — bün-
bocsánattal biztatta öt, ha szabadulása igért fö l -
tételeinek eleget nem tesz. Burgundiát esküje e l -
lenére megtartotta — A ' császár ezért adós 
nem maradt , a' csalásra késztetett király 
helyett a1 pápát tette fogolylyá. Ferencz, ki 
eddig barátok czivódása gyanánt tekinté a' 
reformaliót, sok rábeszélés után most kezdte 
hinni, hogy az egyházujítás, trónját 's hatalmát 
sírba döntendi, azért is megújította, 's világi k e -
zekbe adta a' hitnyomozást. A ' parlament e' 
percztöl fogva mindig dühösebben lépett föl. D e -
nys Rieux Meauxban elevenen égettetett meg 
azért, mert állította, „hogy a Mise Krisztusnak 
áldozatját teszi feleslegessé " — Briconnet, a' 
hite hagyott e' vértanút, önszemei előtt végeztette 
ki 1528-ban 3-dik juliusban, 's gonoszságát máig 
utálja a' világ. 

E ' zavaros 's forrongó időszakra esik Cálvin 
születése. K u n B e r t a l a n . 

A' vidéki, különösen két tanítóval bíró ref. 
gymnasiumok. 

Gyakran lehet hallani a' gymn. iskolákkali e lé -
gületlenséget, 's tapasztalni az azokból kikerülő 
felsőbb tudományokra menő ifjak készületlensé-
gét. Ez nem csoda, mivel a' gymn. iskolák körül 
tett változtatások az általok czélzott javítást meg 
nem közelítették, meg nem közelíthették; mert 
midőn az előbbieknél több tudományok tétettek 
a ' gymn. tanulók nagyon fiatal, gyenge vállaira, 
a' tanítás terheit emelő karok nem erősbültek, 's 
számuk nem nevekedett. Ez arány, természete-
sen, jót nem eszközölhetett, sőt a' humanismusra 
csaknem halált hozott, 's a1 gymnasiumnak, ne -
vén kivül, majd semmit sem hagyott : háttérbe 
tolatván a' gymnasiumnak, mint ollyannak, föta-
nulmányai : a1 classicus, latin és görög, és az 
ezeknél majd nélkülözhetlenebb német nyelv, 
földrajz, számtan, és mi szinte legfőbb, a' nö-
vendékeknek lehetőségig nyomos okoskodásra 
kapatása, 's jó tollali ellátása. Ennek következ-
tében több tanodákban egy kis történet 'stb. tan 
nem igen nagy stúdiumba kerülő emlékeltelését 
vették föl, melly bármilly csattanós exameneket 
varázsoljon is elő, a'humaniórák helyét betölteni 
nem képes. Innen a' felsőbb, napjainkban meg-
sokasult, 's mindig sokasuló, 's annál fogva erős 
egyéneket kivánó felsőbb tudományokra menő 
ifjak, a' helyett, hogy a' növekedő tudományok-
kal arányt tartva erősbülnének, gyengülnek, mi 
ismét az első pontban érintettem panaszok 's t a -

pasztalatokon kivül, az iskolai felsőbb pálya nem 
ohajtott sikerreli futását vonja maga után. 

Már ezen elgyengülésem segítés, mit halogatni 
káros, mig praeparandia nem létesül, 's a' gymn. 
tanítók, jobbára rögtönöző egyénekből állanak; 
's mig kivált néhol közölök egy öt latin iskolát 
is tanít, némi részben, igénytelen véleményem 
szerint, hasonló tartoznék lenni a' terjedelmes 
épületeit, pénzszűke miatt, jó karban tartani nem 
tudható gazda, ha szabad ugy szólnom, negativa 
melioratiojához, ki némelly valóban hasznos és 
telkének díszére váló épületeit, nem terjeszked-
hetvén messzire, elhagyja, nem építteti, nem j a -
víttatja, hogy más körülményeit tekintve, még 
hasznosabb és szebb épületeit, öszpontosítván 
erejét, annál jobb karban fentarthassa 's jav í t -
hassa. E ' szerint tehát a' gymnasiumra, mint ily— 
lyenre tett, de az által körülményeink között, ön-
kára nélkül el nem hordozható reáltudományokat 
valamennyire, mondom,valamennyire meg kellene 
kevesíteni. El kellene hagyni azokat, mellyek sC 
felsőbb iskolai pályán egész terjedelemben e lő-
adatnak, vagy a' mellyek a' növendékeknek, mi-
előtt gymnasiumba lépnének, már a' polgári i s -
kolákban, szintúgy mint most némellyik gymna-
siumban, taníttathatnak : hogy így annál jobban 
lehessen tanítni azokat, mellyeken a'felsőbb osz-
tály tanulmányai mint alapokon nyugosznak, de 
onnan már kimaradnak. 

De minthogy ez korunk nagyon kifejlett m a -
terialismusának kevéssé hízeleg, sőt azzal ellen-
kezni látszik; és még mivel, mi fő, sokan a1 g y -
mnasium végzésével tett fél, vagy egy éves fe l -
sőbb iskolai pályafutásuk után a' főiskolától v é g -
bucsút vévén, több tudományokkal meg nem i s -
merkedhetnének : hagyassanak meg bár a' g y -
mnasiumban a' fölvett realtudományok közöl oly-
lyanok is, mellyek a' felsőbb osztályokban is t a -
níttatnak, és a' mellyek jelenleg leginkább ked-
veltetnek 's miveltetnek, mint a' természeti tu -
dományok : szükség, hogy legalább azoknak a"' 
szorosan gymn. tanulmányokhozi aránya változ-
zék, — azok ezeket el ne nyomják, 's elöadatá-
sukban rend taríassék. E ' nézetből a' fölebb ér in-
tett, csak két tanítóval biró gymnasiumban, hol 
egyik tanító egy, t. i. az első, másik pedig az öt 
felsőbb latin iskolát taní t ja , és a' hol a' teendők 
halmaza miatt az erő és idővel nagyon számítva 
kell gazdálkodni, a' következők tekintetbe vé te -
lével gondolnám a' tanítást jelenlegi állásánál 
czélhozvezetőbb-, sikeresebbnek lenni. 

I. Tudományokat illetőleg. 
1) Realismus. Az első latin iskolát, mint a* 

inellyben egy külön működő tanító sokfelé v o -
natva nincs, és a' hol egy évig tartván a' pálya-
futás, a' kiszabott ez vagy amaz, p. magyarhoni 
történettan minden év multán elölkezdendő, e ' 
helyen elmellőzöm, és csak az öt latin iskolában, 
tanító egy egyénnek, ki a1 gymn. iskolákat e l -



végezni akaró növendékkel 5 éves pályát futtat 
meg, teendői elrendezéséről szólok. 

Mind az öt latin iskolabeiiek többnyire minde-
nütt egy terembe járván : némelly tudományok, 
mint tör ténet- , ásvány- , növény- 's természet 
'steff. tan, ne mind adassanak elö minden évben, 
és ne külön-külön minden osztálynak; mert így 
belölök olly keveset lehet tanítni öt osztály taní-
tása mellett, hogy semminek is beillenék: hanem 
közölök egyik egy, másik más évben, 's a' terem 
minden hallgatóinak, mind az öt osztálynak tanít-
tassék. így az ugyanazon terembe öt évig járó 
növendék, 5 év leforgása alatt, az 5 latin iskolára 
tett minden tudományt hallgathatja, ugyanazon 
tudomány 4 — 5 év leforgása után kerülvén i s -
mét vissza, — ide nem értvén a' számtant és 
földrajzot, mellyek minden évben elöadandók. Ez 
utóbbi, t. i. a1 földrajz körül azonban hasonlólag 
olly eljárást óhajtanék, miszerint folytatólag 5 
év alatt a' tanuló mind az új, mind az ó ( tör té-
nettani) földrajzon egészen végig mehessen. Ezen 
szinte leghasznosb tudomány tanítására pedig, 
melly eddig csak igen mellékes dolognak tar ta-
tott, és néhol csak közvizsgálat előtt két vagy 
három héttel vetetett elö, az eddiginél jóval több 
gondot óhajtanék fordíttatni. A ' földrajzbani i l-
lendő jártasság, a ' mellett, hogy az elmét nagyon 
világosítja 's vidítja, igen megkönnyíti a1 felsőbb 
tudományok nagy részébeni elöhaladást. A1 hi-
stória, statistica 's politica tanulásáhozi vágyat 
mintegy maga után vonja a1 földrajzbani ottho-
nosság. Nem állítom, hogy a' tudni vágyott, jeles 
írnokától, mint hallottam, illy formán : „tek. ú r ! 
mit kell az embernek leginkább tanulni, ha elő 
akar menni?" megkérdeztetett néhai nagy tudós 
Kölcsey, ezen rövid 's ismételt feleletében: „ g e o -
graphiat" ide czélzott volna : de hiszem, hogy r ö -
vid, 's mint mondám, ismételt felelete után vetett 
ezen szavaiban; „a1 többi aztán majd megjön" a' 
geographia tudásának igen nagy hatást 's nagy 
fontosságot tulajdonított. E ' tudomány tanulására 
ennélfogva, mint fölebb mondám, fögond fordít-
tassék. Mi a1 számtant illeti: ha többet nem t e -
hetne a1 tanító, legalább a' törtekkeli minden mun-
kálatokban tegye nagyon jártasokká tanítványait. 

Ebből látható, hogy ugyanazon reál tudományt 
tanulná a1 hatodik és második latin iskolás, mi 
valóban nem igen látszik helyén lenni. Ezt azon-
ban még is jobbnak tartom, mint a' külön-külön 
tanítást, mivel az a1 tanítót igen sokfelé vonja, 's 
lehetetlenségre, 8 — 9 tudomány egyszerre fölö-
lelésére kényszeríti. Ide járul az is, hogy a' jó 
készületi második latin iskolás az ö erejét haladni 
látszó tudományt is, közvetítő levén a1 tanító 
közte és a' fentebb járó tudomány között, meg-
értheti és sikeresen meg is tanulhatja. 

2) Humanismus. 
a) Latin nyelvet illetőleg. Itt, jobbára, min 

5 osztálynál külön magyaráztatnak a1 s 

classicusok. A ' második és harmadik iskolások-
nak ugyan együtt taníttathatik Cornelius Nepos 
olly formán, hogy nem válogatva, hanem egymás 
után minden imperatort fordítva, két éves p á l y á -
juk alatt e' remek irmodorú könyvön keresztül 
menjenek. Mi ha meg nem történnék : negyedik 
latin iskoláskorukban, rendes studiumaik mellett, 
a' nem végzetteket, nem fordíthatván az ezek t a -
nítása alatt talán különben üres idejöket hasz-
nosbra és szebbre, a1 szófüzéstanulókkal együtt 
tanulhatják. A ' többi classicusok, mint Phaedrus, 
Caesar 'stb. az illető osztályoknak, nem tör tén-
hetvén már itt az összehúzás erőltetés és zavar 
nélkül, külön rendesen magyaráztassanak. 

Ezek, különösen Cornelius magyarázása alkal-
mával fögond fordítandó az alany és állítmány 
kikeresésére, 's a' pontoknak, ha történetesen 
nem periodice volnának szerkesztve, a' körmon-
dattan szabályai szerint — mikben az első évi szó-
füzöknek már elég jártasoknak kell lenni — majd 
egyszerű, majd összetett körmondatokká alakítá-
sára, kiegészítésére 's elnevezésére. Az illyen 
folytonos gyakorlás által, mi ugyan eleinte hosz-
szasnak tetszik, az van megnyerve, hogy a' tanuló 
gondolkozni 's fordításközben magán könnyítni t a -
nul, 's ismeretes levén a' mondatok természetével, 
a' felsőbb osztályokban nem jár olly sok szóval, 
mint különben. Egy kérdés : mellyik az alany ? 
mellyik az állítmány ? egészen útba igazító. T o -
vábbá szófüzési szabályok — mik röviden rend-
szeresen is taníttathatnak — alkalmaztassanak a' 
mondatokra. A ' három, de főkép a' két felsőbb 
költészeti és szónoklati osztályban, a' nyelvé-
szeti elemzésben, állásukkoz m é r v e , már elég 
jártassággal biró növendékek, a' szorosan köl té-
szeti és szónoklati tanulmányok mellett az illető 
classicusok : Ovid, Virgil, Horatz 's Cicero m a -
gyarázása alkalmakor, a' szóképek és szórokon-
sággal (trop. és synonim.) elég bőven ismertes-
senek meg, hogy így a' növendékek előtt az út 
a' classicusok helyes értésére lehetőleg m e g -
egyengettessék. Ezzel azonban nem azt akarom 
mondani, hogy a' classicus írók magyarázása a l -
kalmával csak a' szófüzés szabályaira, mondatok 
természetére , szép phrasisokra, tropusok 's fi-
gurákra tétessék figyelmessé a' tanuló ; söt óhaj -
tóm, hogy a' növendék a ' fö lve t t müvek betűi 
alatt rejlő szellemtől megihlettessék; hogy a ' j e l -
lemfestések 's a' történetekre tett bírálati é s z -
revételek által az ifjúi fogékony kebel nemes 
lángra gyúljon, vagy hidegen forduljon el a1 meg-
vetendötöl. Álljanak itt e ' tekintetben tanács-
adóul Chasles Philaréte tanárnak a' remek írók 
mikénti tanulására vonatkozó szavai : Au lieu 
d'admirer seulement les écrivains comme r é g u -
lateurs du style et dictateurs de la phrase, c'est 
comme propagateurs de la civilisation universelle 
^pa r t i cu l i é r e qu'il faut etudier ces homines bien-
dotés, qúi ont reeu le pouvoir d'eveiller plus de 
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sympathie et de dominer tout ce 'qui les ap-
proche. *) 

b) Görög nyelvet illetőleg. Tudván, hogy öt 
osztály tanítása mellett, a" másod évi szónoklat-
tanulóknak e1 nyelvből, a'kiszabott egy fél évben, 
igen keveset lehet tanítani: már az első évi s zó -
noklattanulóknak kezdessék meg annak tanítása. 
Ez azonban nem minden évben volna megtör té -
nendő, azért, hogy az e ' nyelvre szentelendő k e -
vés idő ne csupán mindig elöl kezdett nyelv tan-
tanulással emésztessék föl : hanem a' tanuló f o r -
dításban is gyakoroltassék. E ' szerint az ez után 
jövő iskolai év első évi szónokai nem fognának 
görög nyelvet tanulni; hanem költészettanuló k o -
rukban kezdenék az akkor leendő első évi s zó -
noklattanulókkal. E ' nyelv tehát csak minden ha r -
madik évben kezdetnék elöl, 's tanulása, tulajdon-
kép, két évig tar tana; mert ki első évi szónok-
lattanuló korában kezdi, másodévi szónoklatta-
nuló korában ismétli; ki pedig mint költészetta-
nuló kezdi el, a ' másodévi szónoklati iskolában 
folytatja. 

3 ) Németnyelv. Ennek tanulói két osztályt k é -
pezzenek. Az első osztályt tegyék a1 németnyelv 
elemeit az első latin iskolában már megtanult, 's 
néhány gyakorlást fordított második latin iskolá-
sok, kik egy év alatt a' Mártonféle grammatika 
gyakorlásainak nagyobb részét , — mellyből a' 
szókat szorgalmasan betanulják — elfordítják; 
fordítás közben a' formatanban és mondatok k i -
tételében gyakoroltatnak, és így a' grammatika 
olvasó könyvének tanító segítségével egy év 
múlva leendő fordíthatására kiképeztetnek. A ' 
második osztályt tegyék a' 3 . 4 . 5. és 6-dik latin 
iskolások, kik a' grammatika mindkét olvasó köny-
vét, folytonosan menve, négy év alatt elfordítják, 
' s a ' mondatok sajátságaival megismerkednek. 

4 ) jKeresztyén vallástan, — mit legelöl kelle 
vala említnem — mint eddig, minden évben e lő-
adandó. 

II. Gyakorlások. 
A' 2. és 3-dik latin iskolások minden héten 

kétszer latin, egyszer pedig német stylust f o r -
dítsanak. A ' 4. és 6-dik latin iskolások ismét min-
den héten kétszer chriat Írjanak, amazok magya-
rul, ezek többnyire latinul; egyszer pedig az előb-
biek a' 2. és 3-dik latin iskolásokkal, vagy m a -
gukban német stylust fordítsanak, az utóbbiak p e -
dig németül fogalmazzanak. A ' költészettanulók 
is, a ' magyar versek készítésén hívül, német st.y-
lusirás és fogalmazásban gyakoroltassanak. Nem 
elmellözendö azonban a' helyes stylus képezésére 
igen nagy befolyással birólevéliratásis , mi min-
den héten legalább egyszer történjék meg. A ' b á -
torságadó, mellerösítö 's hangidomító szavalás, 

*) Des inüuenses inlellectuelles, közölve a* mult évi 
Journal Francais de Berlin által a' nevezett tanár „Etudes 
sur I'Antiquité" czimü munkájából. K. J. 

és a1 szépizlést fejtő szép éneklés illő gyakorlást 
igénylenek. 

III. Órák felosztása. 

1 - s ő óra. 2 - d i k óra. 3 -d ik óra. 

K e r . v a l l á s t a n 
kedden és pénteken. 

R e a l t u d o m á n y 
mindennap. 

J e g y z e t . Hét -
főn és csötörtökön, 
tanítás kezdete 
előtt y i r á s p é I -
d án y o k , k é z -
i r a t i t a n u l m á -
n y o k és magya-
rázat alkalmával a1 

tanítványok által 
tett vagy a ' tanító 
által diktált j e g y -
z e t e k mutattatnak 
be. 

F ö l d r a j z . 

N é m e t n y e l v . 

Szerdán és 

számtan . 

Szónoklattan. | Költészettan. 
L a t i n c l a í s i c u s o k 

a' 2. 3. és 4 -d ik 5. és 6 - d i k osz-
tályban 

m a g y a r á z t a t n a k . 
Kedden és p é n -
teken h e 11 e n 
n y e l v é s z e t 

I is. 
;Szerd. és szom-
baton ismétlés 
ulán s z a v a l á s . 

Jegyzet. E ' k é t órán váltogatva 
c o r r e p e t á l j á k a' tanítótól 

megmagyarázot takat az illető 
osztályok külön1 csapatokban. 

G y a k o r 

i r a tnak , 

szombaton 

éneklés . 

Iá s o k 

ki jav í t t a t -
nak. 

Az öt felsőbb latin osztályi tanítónak működé-
séről jónak láttam ezeket e ' saját pályamezön f á -
radozóknak figyelmébe ajánlani, nem azért, mintha 
ezeket minden részben megállhatóknak tartanám, 
hanem, hogy más tapasztaltabbakat e1 tárgyban 
tett vizsgálódásuk eredményének jót eszközlő 
közzétételére mintegy fölhivjak.Mert bizony senki 
az 5 latin iskola tanítóival egyegy nagyobb jót 
nem közölhet ; mintha őket csak kissé is tájékozni 
tanítja. Mi ha történik: reménylem, hiszem, hogy 
nemieszünkkénytelenek hallani olly gúnyos ada -
tot, miszerint van középtanoda, hol félév alatt a' 
költészettanulóknak Virgilből egy ecloga tanít-
tatott. Er re már el lehet mondani: „merő mise-
r i a ! u Az Hlyet elhallgatni: rendkívüli közönyös-
ség, 's rajta segítni nem akarni : nagy hiba. 

Igyekezzünk tehát, mennyire a' körülmények 
engedik, a' több nyomos fölszólalásra is még e d -
dig előbbi állapotukban maradni kényszerült k ö -
zéptanodákban, takarékosság 's rendtartás által a* 
tanítást lehetöségigsikeressétenni. Ha nincs m ó -
dunk tenni az óhajtásunk 's belátásunk szerinti 
legtökélyesbet : tegyük a' körülmények-engedte 
lehető legjobbat. í í ö n y ve s J á n o s , 

n. váradi prof. 

I R O D A L O M . 
A. Belföldi irodalom. 

Ugy látszik, hogy Henyey kapitány úr irodalmi 
értesítője a' 3-dik szám 90-dik hasábján nem 
volt egészen hatástalan. Azóta egy sereg k ö n y v -



ismertetés érkezett be, ugy annyira, hogy az em-
berras de richesse miatt, most már azt sem tu -
dom, hol kezdjem. Ennek tulajdonítsák a' beküldő 
urak, hogy ezikkeikböl kiszemelve a' főt, az egész 
tömeget egy kalap alá vonva sütöm el, mint mi 
szerkesztők szoktuk kifejezni magunkat. — A ' 
recensiökat két könyvvel nyomtattam le, hogy 
valahogy el ne röppenjenek. Lássuk tehát először 
ezen két könyvet. Az egyik újdonat új, annyira 
új, bogy még az árát sem tudjuk, minthogy ezt a1 

kiadó még nem határozta meg. Ez azonban ne 
rettentse vissza az azt megvenni akarókat, mert 
mikorra ezen sorokat olvasni fogják, már meg-1 
lesz határozva az ár, 's aztán ha contira hozatja 
az ember, a' könyvárusok bizony nem feledik el 
annak idejében megküldeni a' számadást. A ' 
könyvnek teljes ezíme ez : 

1) „Corpus maximé memorabilium Synodo-
rum evangelicarum Augustanae Confessionis in 
Hungaria. Cum praefatione historica in singu-
las. Quatuor earum denuo, quintam primum edi-
dit Joannes Szeberinyi Theologiae doctor, Di-
oecesis Montanae Superinlendens. Pesthini, 1848, 
sumtibus Gustaci Heckenast. Nagy 8-rét XXII. 
és 165. lap. — Ajánlva van azon dicsőült apák-
nak, kik az evangyélmi egyházat a' bécsi b é -
kekötés idejétől kezdve az utolsó budai zsinatig 
védelmezték. A ' főtisztelendő szerző, ki e' mun-
kával érdemeinek szép koszorúját még gazdagab-
bá tevé, előszavában emlékeztet, mi gyönyörű és 
szükséges a1 tarka jelenből a' régi időkre vissza-
pillantani, különösen pedig azon zsinatok hatá-
rozatait, mellyekböl mai egyházigazgatási rend-
szerünk fejlődött,leidézni a' mostani időkbe. Szük-
séges ez, mert ezen zsinatok példányai a ' k ö n y v -
kereskedésekben többé nem kaphatók 's így sem 
a" papok, sem a1 világiak nem igen ismerik, pe -
dig ez szükséges 'stb. Szükséges ez, mert hiszen 
ezen zsinatok canonai fázok, mellyek az 179°/i 
XXVI. tczik 4—ik § - b a n megerősítettek: interea 
vero statuitur, ut canones circa religionem per 
synodos suarum confessionum suo modo conditi, 
in quorum nempe actuati usu existunt 'stb. ne-
que per dicasterialia mandata, nec per regias 
resolutiones possint alterari. 'S itt szerző töb-
bek közt azon eredményt hozza ki, mennyire 
szükséges, hogy a ' jövendő zsinatoknak a' régiek 
legyenek kiinduló pontjai, 's miután bevallotta 
volna, hogy illy zsinattartáshoz elkeli igazán k é -
szülni, nem érthet egyet azokkal, kik azt kérdik : 
Minek nekünk a' zsinat? Kifejti aztán nyomos 
okokkal a' zsinat szükségét. Erre egyedül az a' 
megjegyzésem van , ' s ez természetes, hogy a ' sz . 
urat nem illetheti, — hogy igen is szükséges a' 
zsinat 's ezt kétségbe hozni nem lehet, de előbb, 
ho gysem elkészültünk reá, én részemről nem sür -
getném. Hogy pedig még elkészülve nem v a -
gyunk, azt ezen lapok előbbi folyamában sokan 
bebizonyították. 

'S aztán nem illetvén a' zsinatszükség eszmé-
jét, egy van, mit én szeretnék mindenkinek l e l -
kére kötni, 's ez az : vájjon nem lehetne-e ugy 
intézni el a 'négy-négy kerületek egyetemes g y ű -
léseit, hogy ez felérjen egy zsinattal? Tudom én, 
mi a' különbség a' zsinat és egyetemes gyűlés 
között, de azt is tudom, hogy a'fogalmak különb-
sége nem az életben, hanem a' theologiai kéz i -
könyvekben van följegyezve. Adná Isten, hogy 
olly egyetemes gyűlést alakíthatnánk évenkint, 
mellyet négy testvérkerület testvérbizalma f o r -
raszt össze, 's én nem sokat törődném a' zsinat-

l tal. De a' sanctio a' sanctio ! A ' sanctio ? Higyjé-
tek nekem, hogy ha a' négy kerület bizalmán a la-
puló egyetemes gyűlés az egyetértés szent l e l -
kétől áthatva közös megegyezését ütendipecséte 
gyanánt ez vagy amaz határozatra, én ebben több 
sanctiót találok, mint akarmi másban. „No de hátha 
csalatkozol ? " Meglehet! DE ! Denique én 
a' szent lélek hatására legtöbbet tartok minden 
időben. No de menjünk tovább! — Végre szük-
ségesnek tartá sz. ezen zsinatok kiadását azon 
kegyelet és hála tekintetéből is, mellyel azon apák 
iránt tartozunk, kik egyházunkat zsinatilag r en -
dezték. Itt említi azt is, mi jó volna, ha egy cor -
pusban adnók ki minden protestáns zsinatok ac -
táit, mire a' sz. késznek nyilatkozik, ha a1 példá-
nyok birtokába juthatna. Uram ! ne vígy kísértetbe 
engemet! Két embert ismerek, kik jegyzököny-
veinket könyv nélkül tudják: az egyik Osztrolucz-
ky,a' másik Fabó. Ugyan jegyezzék fel magoknak, 
hogy szóba hozzuk valahol az idén, most, midőn 
az egyet, gyűlés levéltára új kezekbe megy át, 
vájjon mi van abban a' levéltárban ? vájjon nem 
képezhetnénk-e egy kis egyháztörténelmi tá rsu-
latot,gyűjtés,elrakás,porozás,másolás, kiadás 'stb. 
végett? Török társam is fú hasonló követ 'stb. — 
Legvégre még egy nyomos okát adja sz., mért 
jelenteti meg munkáját, 's ez az „me in tentami-
nibus candidatorum theologiae, quos quotannis 
explorare soleo, magnum defectum cognitionis 
históriáé ecclesiasticae domesticae observasse 
'S ez csakugyan nem megvetendő ok, én legalább 
ezelőtt 10 évvel nemigen tudtam, millyen fán t e -
rem a' zolnai zsinat. Az előbeszéd végén elszá-
mítatnak azon kútfők, mellyekböl a' magyarhoni 
protestáns egyház történetei meríthetök, 's itt sz. 
megvallván, mi sok teendő volna még hátra, azon 
óhajtását fejezi ki, vajha az egyháztörténetet i l -
lető nevezetesebb kéziratok a' protestáns lap u t -
ján közöltetnének. 

A' munka a' zolnai ( l ö l O mart. 28—30) , a1 

szepesvárallyai (1614 jan. hó), semptei (1622.) , 
rosenbergai (1707 apr. 3 - 1 0 ) , a' pesti (1791 
sept. 12—oct. 14) zsinatok határozatait foglalja 
magában, 's mindeniket egy történelmi előszóval 
kalauzolja. 

Ajánljuk figyelmébe mindenkinek, de kivált a' 
létező vagy leendő papoknak 's az ezeket képező 



305 30« 

oktatóknak. Sz. úr nagy mértékben érdemli hálán-
kat, hogy annyi hivatalos elfoglaltság mellett, 
időt vett magának ezen annyi hiányt pótló mun-
kának kiadására. 

2 ) A' másik könyv, mellyel a1 bírálatokat l e -
nyomtattam, a' következő : A' magyarhoni evan-
gelicusok egyházi vallásos ügyeinek tisza-
kerületi rendezete, az országos vallástörvények, 
zsinati kánonok, fenálló szokások 's kir. intézvé-
riyek nyomán, régebben ugyan Berzeviczy Ger-
gely által szerkesztve, több kerületi gyűléseken 
történt megvizsgáltatása után pedig zsinórmér-
ték gyanánt elfogadtatva; az esperességek in-
dítványai s a' jelen szükség kivánatai szerint 
ker. választmány által ujonan alakítva 's az 
1840—/cí miskolczi, 1842 -k i iglai ker. gyűlése-
ken megbír áltatva 's helyeseitette, a' kézsmárki, 
jolsvai 's dobsinai ^ 1 8 4 4 — 1 8 4 6 - i k i ) gyűlési 
határozatok szerint kinyomatni rendeltetve. Kas-
sán, Werfer Károlynál 1847. i-rét 80 lap. Ára 
40 kr. pengő. Kapható Heckenastnál Pesten. 

Mindjárt kezdetben meg kell említenem, hogy 
ezen rendezet eszközlése, szerkesztése, kiadása 
'stb. körül, kinek-kinek megadván a1 magáét, 
legtöbb érdeme van nt. Munyay Ant. Laj. urnák, 
ki egyházunknak kiváltképen történelmi fejlődései 
ismertetése mellett dicséretesen fáradozott. 

Ezen munkálat három főrészből áll .Az elsó azon 
jogokat és kötelességeket vázolja , mellyek az 
179"/, XXVI. országos tczikk tartalma szerint, 
ugy szintén az 1 8 4 % - k i III. tczikk értelmében a' 
magyarhoni evangy. egyázat illetik és kötelezik. 
A1 másodikban : a' magyarhoni evangy. egyház 
ügyeinek belső rendezése, a' vallás belső termé-
szete és az országos köztörvények szerint ada-
tik elő. A' harmadik rész, az egyházi tö rvény-
székekről, ezek szerkezetéről 's a ' pörök folya-
matáról szól. Bezárja egy függelék, melly az ev. 
egyház rendezését érdeklő kk. leiratokat és in-
tézvényeket foglalja magában. 

Az elsó rész maga nevezi meg magát. 
A ' második mostani coordinationalis állapo-

tunkban véleményem szerint a1 legnyomósabb. 
VII fejezetre oszlik el. Az első fejezet az isko-
latanítók kötelességeit adja elő. A'második a 'pap 
kötelességeit és jogait foglalja magában 's külön 
szakaszokban tárgyalja a1 meghívást, a' tanítást, 
a' keresztségét, az úrvacsorát, az esketést, a' 
temetést, a' betegek és rabok 's a1 katonaság kö-
rülieket, iT fizetést és palástdíjat, az anyaköny-
veket, az egyház pénztárát, az iskolát, a' pap 
kötelességeit házában és házán kivül, 'stb. A ' 
harmadik fejezet külön szakaszai a' helybeli fel-
ügyelő. gondnok, egyháztanács és gyülekezet ha-
táskörét rajzolja. A' negyedik az esperességek 
és ezek tisztviselőiről, az ötödik a' superin-: 
tendentiáról, ennek jegyzője, pénztárnoka, pü -
spöke, felügyelője, gyűlése ' s tb; a' hatodik 
az egyetemes gyűlésről, a' felügyelőről, az ügy - ! 

nökökről, a' jegyzőről ; a1 hetedik pedig a* zsi-
natokról szól. 

A ' harmadik rész maga nevezi meg magát. 
A1 függelék a' kir. rendelmények és intézmé-

nyek raktára, mellyek körül Munyay ú r , mint 
ezen függelék szerzője, használá Blásy L. e g y -
házi törvény czimü munkáját is, mit ö nyíltan b e -
vall. Előszavában nyilatkozik, hogy milly szem-
pontból kívánja e' munkálatát tekintetni. Méltó 
elismerést érdemel a' szorgalom, mellyel ezen 
függelék összeállítva, az időnként keletkezett 
vegyes tartalmú intézvények homogén czimek 
alá sorolva 'stb. van. 

Azt mondám, hogy a' második rész az, melly 
ránk nézve legérdekesebb. Nehéz a' nézeteket 
központosítani. Az egyetemes gyűlés választ-
mányt nevezett ki, melly egyházszerkezetet k é -
szítene. A ' választmány elegendőnek találta — 
szerintem helyesen — az egyházszerkezetnek 
csak főelveit, mintegy theoriáját állítani fel. Ha 
ez elfogadtatik, gondolá — minek az idei e g y e -
temes gyűlésen kellene megtörténnie —- az illető 
püspökségek kihallgatása mellett, — ugy aztán 
következnék az egyházszerkezet, azaz , az elfo-
gadott elveknek alkalmazása egyes esetekre, 
személyekre, gyűlésekre , hivatalokra 'stb. 'S 
már én abban helvezem ezen második rész föér -
demét, hogy, ha ezen stádiumhoz jutandunk, fe l -
lelendjük benne azon munkálatot, mellyet vitatás 
tárgyává tehetünk. Rám e' tekintetből tett k e d -
ves benyomást ezen munkálat, mi részben ö r e g -
bítetett azon tapasztalat által, hogy ez az e g y -
házszerkezeti tárgy még sem olly igen új dolog, 
miután mind a' dunántúliak, mind a' tiszaiak any -
nyi gonddal és szorgalommal fáradoztak körüle. 

Miután már most a' nyomtató gyanánt szolgált 
könyveket némileg megismerteltem, következze-
nek itt egyéb bírálatok. 

3) Népszerű földrajzi oktatás, iskolai 's ma-
gán használatul írta Kanya Pál stb. három kő-
nyomain táblával. Pesten Kilián György tulaj-
dona. 1847. XII. és 632 lap. Nagy 8ré t . Er re 
két bírálat érkezett be Dr. Neumann és Weber 
Ármin uraktól. A ' fanyarabbat bocsássuk előre, 
hogy az édesebb annál jobban essék. Kihagyván 
a' bevezetéseket, fogjunk a' dologhoz. 

Weber úr így szól: „Lássuk előbb röviden a 
munkának foglalatját. 632 lapon az egyetemi 
földleírás tárgyaltalik, kezdvén az ausztriai bi-
rodalommal, mellynek 162 lapjaiból Magyaror-
szágra 111 lap esik — aztán folytaltatik . . a 
többi európai és kül-europai slalusok leírása. 
Módszere az országok politikai föloszlása által 
határostatik és némileg különbözni akarna az ed-
dig divatozott módszertől; a ' részletek- és köz-
vetetlenről fölmegy az általánosra, ugy hogy elő-
ször az ország egyes tartományait, azoknak ne -
vezetes helyeit sorolja elő, következik, 2 -o r az 
ország általános álnézete, 3 - o r lakosai müvelt-
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ségi és üzleti tekintetben. 4-er az alkotmány. 
Ezen slatistikai földleírás után következnek 530 
—601-ig a' mér-,természettan és az ugy neve-
zett politikai földleírásnak elemei; 632-ig a' geo-
graphiai nevek lajstroma 

Szerző úr élőbeszédében könyvét nagyszerű 
szavakkal ajánlja a' közönségnek; beszél neve-
lésről és életről, önmunkaságról és tespedésröl, 
és még más előleges okoskodások által ügyek-
szik könyvének irányát és jellemét meghatározni. 
Ha talán itten nézetei ellen némi kifogásunk vol-
na, elhallgatjuk, csak ott kezdvén a'birálatot, hol 
a' szerző igérelei a' könyv tartalmával ellentét-
ben állanak, pedig olly ellentétben, mellyet szerző 
semmi dialecticával ki nem egyenlítend, ha csak 
munkáját át nem dolgozza, vagy czimét és élő-
beszédét meg nem változza. Kérdem sz. urat, 
vájjon valóban meggyőződése-e, hogy könyve 
tankönyv legyen ? hisz ez merő mystificatio, és 
hogy épen a' szerző szavaival mondjam, ráfogás, 
vagy inkább szelídebben szólva, tévedés, félreér-
tés: mert ha szerző úr az élőbeszédében meg-
érintett eszméket mélyebben elemezi, könyvé-
vel, hogy nevelési segédkönyv legyen, föl nem 
lép vala. 

Szerző úr az iskola és élet közt rést és ellen-
létet lát, látja pedig sokhelyütt a' tanítóknak pro-
letárius állásaikban, kiknek ismeretlen marad a1 

gyakorlati élet eszméje, „ködbe burkolt eszmék 
után kapkodnak, tanulmányaikat ferdén fogván 
föl, tanítványaikat is tévutakra ragadván magok 
után, egyoldalulag képezik, 's így öntudatlanul, 
legjobb igyekezetök mellett is az élettel ellen-
tétbe estek.u Ez, fájdalom! gyakori panasz és gyö-
keresebb orvoslást kiván. mintsem hogy efféle 
könyvek által eszközölhető volna, ha csak szerző 
ott nem látja az orvoslást, hogy könyvének még 
az iskolán túl is kört tartván föl, ezt mintegy 
kapocsul akarja tekinteni. De épen itt rejlik köny-
vének legnagyobb hibája, nem mintha szinte köd-
be burkolt eszmék után kapkodott volna, de mi-
vel a' földleírásnak nevelési momentumát föl nem 
fogta és anyagát, a' mennyievolt, nem tudta vagy 
nem birta az iskola igényeihez alkalmazni. 

A1 könyv, mint szerző úr mondja, a' földleírási 
tanulmány második folyamának tekintendő. Már 
ki azt tudja és a' könyv terjedelmét látja, bizo-
nyosan nem veszi, mert következetesen inkább 
tudományos kézi könyvnek fogná tekinteni, mint 
ollyannak, mellyböl 10—12 éves fiúnak tanulnia 
kell. Hát tanodákba való az illyen minden mód-
szer nélkül — a1 módszere csak privát manierje 
a" szerzőnek — összehalmazott rideg anyag ? 
nem bukik-e itt a' szerző paedagogiai bölcsesé-
ge, ha e' tanulmánynak könyvével akar szellemi 
irányt adni ? Nem puszta formalismus-e a' kér-
dés- és feleleteknek egész rakása ? Én részem-
ről nein tudok iskolát képzelni, mellyben a' könyv 
használható és alkalmazható volna. Régen túl 

van már a" nevelői közönség jobbika azon a' né-
zeten, miszerint a' tankönyveket anecdotákkal 
tárkázni kellene, nem tudom miféle könnyítési 
okból — boldog a' kí hiszi, én nem hiszem — 
szerző úr azt nem telte, mi méltánylást érdemel, 
de tarkázta mással, a' mi nem csekély kárára van. 
Szerző maga tanító e' szakban, és vágyom tudni, 
hogy győzi köayvének rakását és milly követ-
kezetes marad paedagogiai okoskodásához ? Te-
kintsük a' könyv terjedelmét és megijedünk; 
ugyan hány évre kellene annak tanulását ter-
jeszteni ? négy év talán elég lehetne, de négy 
évig egy és ugyanazon könyvből tanulni nem le-
het növendéknek, mert akkor a' tanítás nem lesz 
nevelési, nem fejlődési, pedig az a' czélja. Hiszen 
nem szükség, hogy ollyan tankönyvben a' tudo-
mány legcsekélyebb részleteibe bocsátkozunk; 
nem tartozik az illyen tankönyvbe, Lichtenstein 
herczegségnek mennyi szántóföldje, rété, kertje, 
erdeje, ugara és nem tudom még mie van, — pe-
dig Kanya úrilly részletekbe bocsátkozik, mely-
lyek tulajdonképen nem is a' földleíráséi. — Mi-
nek az? Küszöböljük már ki egyszer iskoláink-
ból az elme dressurdt; fejleszszük, gvarapítsuk 
és növeljük az ifjú elméket, de azt el nem érjük 
puszta adatokkal. (Hogy nyilatkozott e'tárgyban 
már Rousseau Emiljében, K. úr a' párizsi 1844-
diki kiadás 105-dik lapján olvashatja.) Hirlap-
olvasoknak ajánlhatni Kanya úr könyvét, de nem, 
kinek leginkább szánta, a1 növendéknek. Eines 
schickt sich nicht für Alle. Én ha találok iskolai 
könyvet írni. bizonyosan ollyat nem írok, mellyet 
a' tanítvány, ha áttanulta, eldobhasson, hanem 
hogy későbben is legyen hasznára és érdekére — 
ide is alkalmazható, mit Jean Paul mond : melly 
könyvet nem érdemes másodszor is olvasni, nem 
érdemes egyszer sem olvasni, — de ollyasmit 
nem írok belé, mit tanulnia nem kellene. 

Továbbá kérem szerző urat, hogy tehette föl, 
ha iskolai viszonyainkat ismeri, és mint tanító-
nak ismernie kell, hogy könyve már drágaságá-
nál fogva is pártolásra találjon ? vagy csak gaz-
dagok számára írta? nem gondolnám. Némethon-
ban , hol naponként annyi iskolai könyv jelenik 
meg, egynek ára sem terjed négy pftra, szerző 
és kiadó lehető jutányos árakat szabnak. Jelen 
munkának drágasága pedig honnan származható? 
hogy a' szerző olly tárgyakkal terhelte, mellyek 
az iskolába nem tartoznak, pedig a" szegény ta-
nuló minek űzesse azt, mi nincsen számára — 
inkább kárára — írva ? 

Jelen munkának bibéje hál csak quantitatio ? 
akkor kár volna olly lemondólag ítélni,mert ügyes 
tanító könnyen hasznát veheti; de lássuk a' qua-
litatio jellemét is. Szerző úr a' földleírás már el-
avult fogalmából még ki nem vetkezett, pedig 
már lehetett alkalma rá. Mager jeles Revueje már 
néhány czikket hozott, mellyekben a1 tudomány 
fogalma mélyen fejtegettetik és mintegy emanci-



páltatika' közönséges nézet alól , mintha csak 
szolga tudomány volna, fejtegettetik, iskolai fon-
tossága és nevelési momentuma, miszerint egé-
szen más lesz a' tanulmánya, mint eddig volt. Saj-
nálom, hogy ezen czikkeket, mellyekre csak rög-
töni áttekintés után emlékszem, kivonatban nem 
birom, de tudom, hogy szerző úr is olvasta, és 
annál kevésbé foghatom meg, hogy belölök ke-
veset tanult. Ha a' szomszéd német nevelöknek 
ügyekezeteit említi, föl kell vala tennünk, hogy 
szerző azoknak működéseit ismeri, mi munkájá-
ból sehol sem tetszik ki, még az sem, hogy Die-
sterweg Wegweiserében Bormane' tárgyban je -
les értekezését olvasta volna. Túl vannak már 
azon, hogy a' földleirási tanulmány puszta rideg 
statistikai adatokból álljon, földünket magasabb 
eszme szerint fogják fel, organicus egésznek, sa-
ját élettel biró egésznek tekintik, eltérvén az ed-
digelé divatozott modortól, melly a' hült állat te-
temein bőrét, szőrét vizsgálá; ezen formalismus 
nemcsak hogy meg nem kedveltette a' növen-
dékkel a' tudományt, de elfojtván benne az ér-
deket, épen elutáltatta. A' földleírás ama szelle-
mibb fölfogása szerint olly iskolai könyvet kel-
lene szerkeszteni, mellyben földünknek léteges 
viszonyai és saját egyéniségei tekintvék. Nem 
forog itt eszemben, hogy mély tudományosságot 
rakjon a1 szerző könyvébe, de kivánom, hogy 
tudományossággal szerkeszsze. 

Mit hozott Kanya úr? csak a' régit; össze-
szedett statistikai adatait egybevetette és bizo-
nyos fölvett elvek szerint rendbe szedte. De ké-
rem, mi gondja a' 10—14 éves növendéknek, 
hány gróf, herczeg 'stb. lakik egy vagy más or-
szágban ? mi neki a' számok rakása, melly ha-
szontalan fejtörést okoz? Lássuk p. o. Pest váro-
sának leírását, melly a' 9 — 2 3 I. elterjed, ez 
roppant sok, és minő felületesség, de inkább ta-
lán mélység, mert a' részletekben a' növendék 
érdekének meg kell fuladnia. Először is általáno-
san Pest vidékéről, házai és lakosai számáról 
beszél, azután a' belvároson kezdvén, részletesen 
minden utczáit és a1 nevezetesebb házakat sorolja 
elő — mintha valami „Passagier és Touristból**" 
tanulta volna a' földleírási előadást, — és végre 
kérdezi tanítványait: 1) hány három és hány két 
emeletes ház van a' belvárosban? — 2) hány ka-
puja 's udvara van az invalidusok palotájának, 's 
főhomlokzatán hány ablak létezik? Ezen modor-
ban folytatja szerző a1 külvárosoknak leírását; 
a" Lipót-városról a' többek közt kérdi: „Adjátok 
elő az utczákban levő kövezet állapotját?! — 
E' szerint kénytelen volna minden tanító növen-
dékeit Pestre vezetni, hogy lássák mindazt és 
tudjanak felelni. Most már nem csudálom, haszerző 
olly hő pártolója a' rég elavult kis tükörnek, el-
avult a' népre nézve is; fölfoghatják a' nevelök 
,,magasztos" hivatásukat, mint szerző élőbeszé-
dének jegyzetében mondja, olly könyvekkel sem 

nem szilárdítandják, sem nem ébresztendik a' ta-
nuló tehetségeit. 

Ollyan atomistikvs eláadás, minőben szerző úr 
a ' m é r - é s természettani földleírás elemeit tár-
gyalja, akármibe való, csak iskolai könyvbe nem. 

W e b e r Á r m i n . u 

Eddig Weber úr, kit atyafiságosan arra kér-
nék, hogy másszor ne kényszerítsen drasticns 
modorát vörös krétával enyhíteni, 's igyekezzék 
véleménye nyíltságához több kegyeletet csatolni 
olly férfiak irányában, kik ezt csakugyan megér-
demlik. Tapasztalásból szólok, magam sem vol-
tam sokkal jobb fiatalabb koromban; de elég okom 
van sajnálni, hogy az illyesekben nem mindig 
tudtam megtartani az illendő mértéket. 

Most halljuk Neumann urat. 
„Hlyen könyvre vinni a'közönség figyelmét, 

más nemzeteknél talán fölösleges volna : régen 
fogyandott el második kiadása is. Mennyire kelt 
legyen a' munka nálunk, nem tudom, azonban hi-
szem, volt és van kelete, hiszem, hogy számos 
kézen forog, hiszem, hogy a' ki megvette, meg 
nem bánta. És épen, mivel gondolom, hogy so -
kan ismerik, sokan birják, bátorkodom róla, mint 
sok olvasót érdeklő tüneményről szólani. 

A' földleírás olly munka, mellyre nézve leg-
jobb, ha írója önfejéböl nem gondol ki semmit, 
nem ir le semmit és nem fest semmit, hanem azon 
van, hogy a' meglevőt, a' valóságot minél híveb-
ben, minél természetesb rendben, minél telje-
sebben és minél élénkebb színezettel tükrözze 
vissza. — Ennélfogva földleírást adni igen köny-
nyü és igen nehén a' szerint, a' mint írója vagy 
csupán saját hasznát keresi, vagy önhasznát mel-
lékesnek tekintve, a1 honban levő ismeretek tá-
rát ügyekszik fáradságai gyümölcsével szaporí-
tani. Ha amazt keresi, elővesz egy-két külföldi 
földleírást és neki ülvén, csinál belőle külföldi 
földleírást magyar nyelven. Ez könnyű. — Ki az 
utóbbit akarja,'s kinek sükerül is fáradsága, az a' 
földleírásban is adhatand eredeti munkát, a' ren-
det, mellyet követett, a' teljességet, mellyre szem-
ügyét fordította, a' színezetet, melly sajátja, jog-
gal nevezhetvén tulajdonának. — Ez már nehéz. 

Kanya úr ez utóbbit választá és könyvében a' 
földleirati adatok olly bőségét raká le olly hű-
séggel, olly logikai rendben és olly helyes válasz-
tással, hogy munkáját hosszabb időre minden illy-
nemü könyvek Írásában alapul, kútforrásul, min-
tául és irányul szolgálhatand. 

Ki a' földleírás széles mezejét ismeri, melly 
egyenlő a' föld felületével; kitudja, hogy könyv-
tárak telnek meg a' földleíráshoz tartozó min-
dennemű munkákkal; ki tudja,milly gyorsan kö-
vetkeznek egymás utána'könyvek, mellyekazon 
egy feladatot, a1 föld ismertetését, czélul kitűz-
vén, mennyi különböző szempontokból indulnak 
és milly különböző irányban haladnak : az meg 
fogja tudni becsülni a' szerző szorgalmát, mellyel 

* » 



mindenoldalról a' legújabbat, legjobbat, legszük-
ségesebbet összegyüjté ; és meg fogja tudni be-
csülni mérsékletét, mellyel magát bizonyos kor-
látok közé szorítá, midőn sokkal könnyebb leen-
dett a1 kötetek számát szaporítani, mint az adatok 
illyen tengerét egy kötetbe szorítani. 

A' jólelkű szerző, az által, hogy könyvét i s -
kolai és magán használatul irta, újra nehezíté 
föladatát, de ezen nehézségen is gyözelmesked-
vén, és olly könyvet adván, melly az iskolának 
és életnek összeköttetésére hatalmas kapcsul 
szolgáland, új hálára kötelezé ügyeink barátit. — 
Hallottunk szöt, hogy az adatok imitt amott nem 
elég portosak. Csak a' ki mindentudó, adhatna 
földleírást, melly abban a' pillanatban, midőn Íra-
tott, pontos volt, már a' jövő perczben ez sem 
volna pontos. — Földleirati munkában általán 
véve igen nehéz adatokat a' hely színéről gyűj-
teni , és mig megérkeznek, már változtatni kel-
lene rajtok, "s így igen méltánytalan a' kívánat, 
hogy a' gyűjtő, midőn adatot kezébe vesz, ma-
gából az adatból tudhassa meg, helyes-e vagy 
hibás ; igen méltánytalan a' követelés, hogy a' 
gyűjtő, például : Peking városának népességé-
ről fiz különböző könyvben tíz különböző számot 
látván, azonnal kitalálja, mellyik áll a' valóhoz 
legközelebb; mert azt, hogy a' könyvben írt szám 
a' város népszámával egy szálig megegyezzen, 
az csak eszébe sem jut senkinek elhinni. 

A' lehetetlenséggel határos levén, hogy em-
beri emlékezet minden nevet és számot, mellyet 
a' földleírásban tanult, mindenkorra megtartson : 
megbecsülhetetlen jótéteményül oda csatlá Ka-
nya úr a' könyv végére a1 benne előforduló hely-
nevek betürendszerinti mutatóját; erős bizony-
ságul, hogy a' könyv nem a1 léha vállalkozás 
aszkóros szüleménye, hanem becsületes, gondos 
szorgalomnak megbecsülhetlen értékét képviselő 
eredménye. 

És becsületes munkásságnak ép gyümölcse le-
vén e' könyv, igen természetesnek találjuk, hogy 
ismét munkaságot nemz; mire minden lapja czé-
loz, olly kérdéseket adván föl , mellyekre csak 
munkás ifjúság felelhet. — Erre czéloz azon igen 
szerencsés gondolat is, hogy a' térképek nem-
csak teljes megértéséhez, hanem készítéséhez is 
adatik vezérfonal, térképekben és eredeti dolgo-
zatokban a' földleírás mezején honunk eddig fö-
löttébb szűkölködvén. És midőn Magyarországot 
olly bőven. Pestet olly részletesen leírja: midőn 
mindenütt munkálatra ösztönöz, aligha csalatko-
zunk. azt. hívén, hogy ezt szerzővel a' tanítói 
pályán 25 év leforgása alatt szerzett azon ta-
pasztalása téteté, mellynél fogva tudja, miszerint 
a' tanulára mi sem hat kártékonyabban, mi sem 
gátolja inkább a' tudományok haladását, mint ha 
azt hiszi, hogy, ha kézikönyvét tudja, már min-
dent tud. — Kanya úr tanítványai ezt nem hihe-
kendik, ezt a1 könyv szelleme nem engedi; sőt, 

meg vagyunk győződve, hogy Kanya úr tanít-
ványai tudják, miszerint a' földleírás olly isme-
meret, mellyben a' tanítvány idővel tanítóját nem-
csak felülmúlja, de ha ezen tudományra adja ma-
gát, felülmúlnia kell is. 

Mivel szerzőnek, mint nem kételkedhetni, az 
vala czélja, hogy könyve által a' fölismeretet min-
den osztályú hazánkfiainál terjeszsze és minden 
rendű olvasókkal megkedveltesse, és mivel ő, mi 
e' végre tehetségében álla, meg is tette: a' könyv 
további sorsa nem az ő dolga. Vajha ne járna ha-
zánk ezen kincsével is ugy, mint számtalan más 
kincseivel, nem tudván őket használni, sőt gyak-
ran nem is tudván létezésöket. 

Hölgyeink a' földleírásban többnyire gyöngék, 
íme egy könyv, mellyből a' lelkesebb anyák nem-
csak fiaikat vezethetik be a' föld ismeretébe, ha-
nem ők magok is gyarapíthatják ebbeli ismere-
teiket. A' könyv terjedelme ne ijeszszen el sen-
kit. Egyszerre nem kell és nem is lehet elolvasni. 

A* szellem, melly a1 könyvet átlengi, tisztán 
emberi, és nyugodt érzést, meleg honszerelmet 
gerjeszt az olvasóban. A' viszonyt föld és ember 
közt szerző azon szempontból tekinté, mellyet mi 
egyedül helyesnek vélünk. — Fosszuk meg az 
emberi nemtől a' földet : ez elveszti rendelteté-
sét ; fosszuk meg a' földtől az emberi nemet é s : 
elvettük ennek létalapját. Itt valóban élnünk hal-
nunk kell. 

És szerző előnkbe rajzolja földet, előnkbe fe -
lületét mindennemű változataival; besorozza a' 
földet illető helyére az égi testek közé ; elősorolja 
az élet föltételeit, mellyek lényege mindenütt egy 
's mellynek járulékai helyenkint olly változato-
sak, és előnkbe vezeti a' föld népeit, a' mint e g y -
mástól természettani és polgári tekintetben, val-
lás és nyelv dolgában, törvények és szokások-
ban különböznek. Előadja mind ezeket párt- és 
felekezet-nézetek nélkül, és hogy a1 múltba is 
tekinthessen az olvasó, hogy az annyira szüksé-
ges és tanúságos, a' nálunk annyira elhanyagolt 
történetírás iránt is ingert ébreszszen : ott van 
minden országnál múltjának igen rövid ugyan, de 
épen ez által üdvös kíváncsiságot gerjesztő tör-
ténete, vagy inkább, történetének egyes kiemel-
kedő nyűg- és fordulatpontjai. Szóval, a' legtisz-
tább, szeretetre legméltóbb humanismus jótékony 
nemtöje lebeg a' sorok fölött, mellyek csak fukar 
nyomtatás mellett adhalánaktért olly bő tartalom-
nak. Nem vala szándék, a* könyvet ajánlani, csak 
figyelmet kell tenni iránta ; és ha e' sorok még 
is ajánlásnak látszanak, ez csak újra bizonyítja a* 
könyvnek becsét. Kapható a' kiadónál. 

Dr. N e u m a n n . " 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

„Elemi oktatástan" czimü 6'/2 ívre terjedő, 
sok tekintetben czélszerüen hasznos munkának 



500 példányával megajándékoztatván szerzője 
által a* kisdedóvókat képző és példányintézet, 
mind a' munka hasznossága, mind a' jótékony 
czél tekintetéből azt mindenkinek ajánlani bátor-
kodom. — Egy-egy (kötetlen) példány ára 10 
pengő kr. — Kapható alulirtnál. 

N e y F e r e n c z , 
k. o. képezdei igazgató. 

(Terézváros, Valero-utcza, 
int. épület.) 

A' kisdedóvási eszmecserék a' kisdedóvó képző 
intézetben ezentúl is minden hónap utósó vasár-
napján (d. e. 9 órakor) fognak tartatni, mellyekre 
a' kisdedóvás és nevelés minden barátja szíve-
sen meghivatik. N e y F e r e n c z , 

k. o. képezdei igazgató. 
Hála és aggodalom. E' lapoknak idei 9-ik szá-

mában azon örvendetes hír közöltetik, hogy a1 

jelen országgyűlésen a' február hó 16-iki kerü-
leti ülésben, a' városi törvényjavaslat feletti ta-
nácskozásokban, a' protestáns iskolák is, a vá-
rosi házi pénztárból aránylag segíttetni rendel-
tetnek. 

Hála néktek! mond közlő, de egyszersmind ag-
godalmát nyilvánítja a' felett, hogy csak a' pro-
testáns iskolák, nem pedig a' protestáns egyhá-
zak, isteni tisztelet is, fognának segíttetni.. 

Igen, — hála néktek! annál buzgóbb hála, 
minthogy eme törvénynek szövege február hó 
17-én ekképpen állapíttatván meg : 

40. melly városban a' bevett vallások 
bármellyikéhez tartozó lelkészek, egyházi szol-
gák és köz iskolák költségei egészen, vagy rész-
ben a házi pénztár által a város közjövedelmei-
ből, vagy adókivétes után fedeztettek, a többi 
bevett vallásfelekezetbeliek hasonló költségei, 
szintúgy a? város házi pénztárából, azon arányban 
fedezendők, mellyben tíz évet vévén fel közép-
számításialapul, az illető felekezetbeli lakosok a' 
közterhekhez járulnak" — világos, hogy az ag-
godalom alap nélküli volt, és hogy a' nagy czél: 
a1 keresztyének közti tökéletes viszonyosság, — 
honunk jövendőjének fötényezöje, — ismét egy 
lépéssel megközelíttetett. 

Égi öröm dagasztja minden ember és honsze-
retö keblét a1 felett, hogy ezen indítvány, min-
den ellenkezés nélkül, egy szájjal, egy lélekkel 
elfogadtatott; hogy, midőn szövege iránt vitat-
kozások keletkeztek, a' hány szónok nyilatko-
zott, mindannyiszor az indítvány igazsága, mél-
tányossága elismertetett, — és még is (csak 8 
tiszta katholikus sz. kir. város levén) a' 34 sz. 
kir. városi protestáns lakosság remény és félelem 
közt, méltán kérdezheti : vájjon az ige fog-e 
testté válni? 

Hont vmegvének követe, a' szabad királyi 
városok, mint földesurak által gyakorlott patro-
natusi jogot gördítvén nehézségül elő, azt köve-
telte : hogy valamint einejognál fogva a' katho-

likus lelkész praesentájába a' protestánsok b e -
folynak, ugy, ha a' protestáns lelkészek városi 
pénztárból fizettetnek, választásukba a' katholi-
kusoknak szinte engedtessék befolyás. 

Méltán aggódhatni tehát : hogy a' katholikus 
hierarchia roppant hatalmának még sikerül-
hetend, a1 magában igen tiszta és egyszerű indít-
ványt, a' patronusi jog kérdéseivel ugy összebo-
nyolítani, hogy elvégre a' törvényjavaslatnak a' 
napfénynél is világosabb igazsága el lesz ugyan 
hatalmasabbnál hatalmasabb szónoklatokban is-
merve, de kivitele a' patronatusi jog tüzetes tá r -
gyalása ideire „vagy is ad Graecas colendas, — 
elhalasztva. 

Ez már valóban szomorú dolog volna! — ha a' 
patronatusi jog körül intézkedések szükségesek, 
ára tétessenek meg, — de miután az, mi ma igaz-
ságos és méltányos, már három század előtt is 
igazságos és méltányos volt, a' haza szent ügye 
nem tűrheti, hogy a' protestánsok, kik szabad 
kir. városokban három század óta a' katholikus 
templomokra 's iskolákra adóztak, tulajdon egy -
házukban pedig szükséget szenvedtek, tovább is 
illy jogtalan állapotban hagyattassanak; — és ne 
irigyeljék katholikus testvéreink, ha eme száza-
dos sérelmünk az 1791. '26. t. czikk 3. § - s a é r -
telmében is, egy pár évvel (án előbb orvosolva 
leend, mint sem a' patronátusi jog iránt támasz-
tandó szövevényes kérdések megoldathatnának. 

Ha csakugyan ezen bal sejtelmek teljesülné-
nek, ha a' patronatusi jog a' protestánsok igaz 
kérelmük elmellözésére fegyverül felhasználtatni 
kívántatnék, — mondjanak le a' protestánsok e' 
jogról most mindjárt, még mielőtt tüzetesen t á r -
gyaltatnék — melly csak elméletben, nem pedig 
gyakorlatban létezik : mert több városokban, ka-
tholikus lelkész választásakor, a1 protestánsok 
ugy is lelépni kénytelenek; másokban, olly cse-
kély számmal vannak a' tanácsban és választó 
községben, hogy befolyásuk említést sem érde-
mel ; hol pedig a1 paritatis elve szigoruabban ineg-
tartatik, közvetlen érdekelve nem levén, jobbára 
csak a' katholikus egyik vagy másik párt érde-
kében szoktak szavazni. G. 

GyászhírTisza-Abá'íról Januar 23-kán tétettek 
sírba néhai nt. Szentes Sám. esperes úr hideg 
tetemei, és nincs már a' heves-nagykun egyház-
vidék szeretve-tisztelt főpásztora. Élete csendes 
és boldogító volt. 's elköltözése szelíd, mint egy 
szép nyári nap békés letűnte. Példátlan vallásos-
buzgóság, tiszta-erkölcsiség, sok oldalú ismeret, 
véglehelletig meg nem szakadó munkásság je l -
lemezték az elhunytat. Élni nagyon óhajtott; de 
a' halállal is kezdett megbarátkozni, miután fél-
százados bajtársát, a1 gondos és fáradatlan nőt, 5 
hónappal kimúlta előtt nyugalomra kisérte. A ' 
tisztes két öreg, kiket agg-koruk késő éveiben 
a' nyájas barátsággá vált szeretet olly szelíden 
kötött össze, most a' sírban effyütt szendereg, O m 



's egyszerű sír-emlék jeleli nyughelyöket az abá-
di temetőben; gyermekeik nem voltak, de nem 
volt nap, mellyen a' szegény és keseredett-szívü 
vigasztalást nem talált volna ö nálok, ugy nőtt az 
árva az ő házuknál, mint édes-szülék szerető 
kebelén, 's hihető, hogy hátra maradt több eze-
rekre menő javaikról tett rendelkezésökben ezek-
ről végre is nem feledkeztek meg. Született ö 
Poroszlón 1766-ik esztendőben, édes atyja volt 
Szentes Sámuel, poroszlai prédikátor. Tanult 
Miskolczon, később a' debreczeni fő-iskolában, 
honnét 8 éves deákkorában saját költségén ment 
külföldre. Tanult Hcidelbergában és Basileában, 
de leginkább Ultrajectumban, és ott fel is szen-
teltette magát lelkipásztornak 24 éves korában. 
Visszatérve 2 esztendeig segéd volt, annak-
utána Eger-Lövőn rendes pappá lön, hol két 
évig szolgált, ekkor meghívatott a' tisza—szöllösi 
szép jövedelmű egyházba, itt szolgált 17 éveken 
át. Szőllősről a' tisza-abádi egyházba vitetett, és 
itt szolgált 18 esztendeig, 's ekkor, nem annyira 
nyugalom és elpihenés keresete végett, mint 
azon nemes érzetből, hogy ifjabbaknak enged-
hesse a1 szép pálya-tért, leszállott a' papi szent-
székből , de annakutána is szolgálatával, taná-
csával, jóakaratával az egyházat boldogítani 
meg nem szűnt. Minekutána ő az abádi predi-
kátorságról lemondott, a' közbizodalom, szere-
tet egyházvidéki hivataláról lemondani öt nem 
engedte : sőt 16 évekig viselt jegyzői hivatalá-
ból esperességre emelte öt, melly föpásztori hi-
vatalt 6 éveken át közkedvességgel és buzgó-
sággal folytatta. Végnapjait egy kis nemesi jó-
szágban — mellyet neki a' hamvaiban is áldott, 
néhai íloífi Borbély S. úr ajándékozott haláláig 
— csendes gazdálkodással, folytonos tanulással, 
írással, olvasással töltötte, 's a' franczia-, gö-
rög-, német-, zsidó nyelvekben szembetűnő jár-
tasságot tanúsított. Meghalt fájdalmat alig érezve, 
5 napi gyengélkedés után, 's azok, kik valaha 
vele rokonságban, barátságos viszonyban állot-
tak, mint a' t. Borbély, Sárközi családok, elhunytát 
fájlalják , a' kormánya alatt volt egyházak 's 
lelkészekkel együtt. Szent beszédeket tartottak 
hamvai fölött a' tisza-abádi Szondi István 's Szabó 
Péter, madarasi lelkészek. Az első alap-igéül 
vévén II—dik királyok könyve XXIII-ik r. 17. 
versét. — „És monda a' király : Micsoda teme-
tésnek jegye ez, mellyet látok? felelének neki a' 
városbeli férfiak : az Isten emberének koporsója 
ez u — előadá kiválólag, mért neveztetnek az 
egyházi szolgák Isten emberének, 's milly nagy 
fontosságú az egyházi hivatal; a1 második muto-
gatá a' papi hivatal kellékeit, 's mindketten nagy 
méltánylattal kisértettek figyelemmel. Végre a' 
sírnál egyházvidéki jegyző : Kulifay Zsigmond 
kért szelíd szavakban áldást és békét a1 kifáradt 
nagy halott hamvaira. — Ó nincs többé, de em-
lékezete élni fog az ö általa boldogítottak szivé-

ben,^ sírjának hantyain koronként emlékvirágo-
kat ültet a' hálás abádi ref. közönség. H. J. 

Hála-nyilatkozat. Folyó télutó hó elején kibo-
csátott indítványozó aláírási-ívemre mintegy 
150 vforintot írtak alá 's gyűjtöttek össze Ttes 
Fehérmegyében kebelezett Sár-Tinord-Bogárd 
közbirtokos urai, hogy azon a' kebelbeli iskolá-
nak, szükséges könyvtáracskát, 's némelly nél-
külözhetlen tan-eszközöket szerezzenek, ígérve 
egyszersmind, hogy hasonlót tenni jövőre is ké-
szek leendenek, ha a' szükség kivánandja. Hála-
érzetem forró köszönetét szavazom a' gyenge 
nemzedék nevében minden egyes aláíró szives 
buzgalmáért! Adja az ég, hogy az ez által el-
érendő üdvös eredmény hasznaiban az adakozók 
szívességükért bő kamatot, én pedig boldogító 
öntudatot találják! S a 11 a y P á 1, 

a' sár-tinord-bogárdi ref. 
iskola-igazgatója. 

Köszönft. Kötelességünknek tartjuk e' lapokban 
t. Wimmer Ágoston urnák köszönetünket nyil-
vánítani, a' ki a' német gurabi egyház nevendé-
keit, a' nagy tűz után, mellyben majd minden sz. 
könyvei hamuvá égtek, minden fizetés nélkül, 
kegyes vala megörvendeztetni : 114 Magyar Új 
Test. 28 Bibliával és 50 Bihliai történetekkel. — 
A' jó Isten áldja és éltesse sok évéig boldogul 
Krisztus Urunknak e' hív szolgáját, és országá-
nak buzgó előmozdítóját. K. S. 

Alapítvány. Mlgos tehvári Tahy József úr, a' 
hazai intézetek iránt tanúsított meleg részvété-
nél fogva, kegyeskedett f. é. február 18-kán 
kelt alapítványlevele nyomán a1 budai ápoldában 
— melly az itteni jótékony nőegyletnek közvet-
len felügyelete alatt díszlik — egy ezer ezüst 
forinttal biztosított beteg ágyat alapítani. 
Ehez képest ö mlga a1 fenálló alapszabályok 
szellemében az alapítók fényes koszorújába fü-
zetvén, ugyanannak a1 szenvedő emberiség ne-
vében ezennel is legforróbb hálaköszönet nyil-
váníttatik. Pesten, február 19-én 1848. 

K ü l k e y H e n r i k , 
titoknak. 

Pápán homiletikai társulat alakult, a' végett, 
hogy a' növendéklelkészek a' kor újjászületé-
sének buzgó apostolai óhajtván lenni, magukat 
egyházi beszédek 's a' nevelés körébe tartozó 
értekezések irásán kívül, a' szónoklatban is le-
hetőleg tökéletesítsék. Mennyiben törekedtek a1 

társulat munkakörét szélesbítni, megtetszik ab-
ból, hogy magánosak szives ajánlataiból össze-
gyűlt pénzösszeggel, az idötelve szaporítandó 
könyvtár alapját megvetették, mellyben már ko-
runk némelly elhírhedt szónokai fel is találhatók. 
Ezt mindinkább szaporítani óhajtván, egyházi 
beszédgvüjteményökböl tizet sajtó alá bocsátot-
tak, hogy mint munkásságuk zsenge gyümölcsét, 
kevés napok múlva a' hon oltárán felmutathas-
sák. *S most munkássága érzetében zsámolyod 



elé borul e' kis tarsulat, kedves hazám! a1 re-
ményben talál fáradalma után könnyebbülést, 
hogy könyörszavát meghallgatod; 's miután 
minden veritékcsepp, melly homlokáról alá gör-
düle, teneked vala szentelve, nem vonod el pár-
toló kezeidet, hün ápolod a1 kis növényt, melly-
nek nagygyá lehetni reménye van. Oh! karold 
fel azért szívedhez , 's vedd kedvesen munkás-
sága gyümölcsét, mellyet szent szerelmedtől lán-
goló keblében ériele meg! 

M o l n á r S á m u e l . " 
Gyászhír Eperjesről. E' folyó év küszöbén nagy 

csapás érte községünket. Néhai Tomka István 
úr, több évekig a' felső magyarhoni VI szab. 
kir. városi esperesség és az eperjesi német-ajku 
gyülekezet felügyelője, e' f. é. jan. 6-kán, a' 
közjóra fáradhatlanul folytatott munkás életének 
62-dik évében kimúlt. Siratja az elhunytat nem-
csak megszomorodott családja; — siratja sok 
ügyefogyott, kinek az elhunyt jogot 's igazságot 
szolgáltatott; siratják számos baráti 's ügytársai 
a' hivatalos pályán ; siratja egész egyházkerüle-
tünk, mellynek egy ideig mint ügyész szolgált 
vala; siratja különösen egyházunk, melly benne 
buzgó, egyházat 's vallást tisztelő tagját, és szó-
val-tettel az egyház javára munkás, évangyélmi 
szelíd szellemű, érdemteljes felügyelőjét veszíté. 
— A' sírboltnál a' temetőben nt. Schwarz Mi-
hály, esperes úr, parentált felette; januar 9-kén 
pedig, u. m. vizkereszt-utáni 1 vasárnap, a' tem-
plomban tartatott gyászünnepély alkalmával 
Sztehlo János lelkész szónokolt, János jelenései 
XIV., 13. nyomán kiemelvén, hogy az elhunyt 
„az Úrban halt meg; hogy megnyugszik az ö 
fáradságától; hogy az ő cselekedeteinek jutalma 
követi öt ;tc 's hogy e' szerint boldognak tekin-
tendő. — Igazságszeretö, őszinte emberbarátot 
veszténk benne, ki a' közjóra, minden ön-
zéstől 's dicsvágytól menten, sokat tett és sokat 
áldozott.Béke porainak! Maradandó emléket ha-
gyott maga után. Adjon Isten sok hozzá ha-
sonlókat!! Sz. J. 

A1 locsmán^i templom főképen a' Gusztáv-
Adolf-egyesület segedelmeztetése által, a' mult 
1847-dik évre 2130 tallérral, épül és ezen kez-
dett év folytában készen leend. 

Élesd 1848 , jan. 29 . A' körösvölgyi ref. papi 
kör, f. év jan. hó 3-án Telegden tartván gyűlését: 
az iskola megnézését fő teendőjének nézvén, vá-
radi járásbeli eskütt tettes M. J. úr társaságában, 
az iskolaháznál megjelent. — A ' telegdi iskolá-
ban tanuló gyermekek ügyes maguk viseletük, 
szavalásbani gyakorlottságuk, — a' czélirányos 
tanulmányoknak érthető és világos előadásuk ; a' 
korkivánatihoz alkalmazott legújabb iskolai köny-
veknek okos használatuk , azt tanúsíták : hogy 
Csele Mihály, tanítói tisztét érti, — hivatásának 
embere, tanító társainak pedig követendő pél-
dája. — Minél fogvást, Cs. M. tanító, ugyanazon 

telegdi gyűlés alkalmával, a papi kör által érde-
mének méltánylásául, a' kör tagjai közé díjmen-
tesen bevétetett; — a' kitűnő gyermekek pedig,, 
a' szükséges író papírral jutalmaztattak. V. J. 

Faültetés egyházi épületek, főleg templomok 
körül. — Milly nagy díszt ad akármelly épület-
nek is az élőfa : ki kedvelője a' szépnek, kinek 
izlése tiszta, könnyen általláthatja. Hazánkban 
számtalan templom élőfák hiányával áll. Az utas-
nak, midőn illy épületekre veti szemeit, mellyek-
nek díszeiül kellene szolgálniok minden község-
nek, ugy látszik, mintha azoknak nem volna se 
gondviselőjük, se gazdájok. Pedig templomaink 
jobbára tágas térekre vannak építve. Milly ked-
ves látvány egy tiszta külsejü, élöfákkal körül-
ültetelt imaházra nézni! Avagy nem emeli-e ez 
akármelly hivönek is magasztos érzeményekre 
szivét, midőn készül menni imádni Istenét ? A' 
gyümölcsfák ültetése ugyan illy helyeken nem 
igen volna czélszerii; mert lopásra szolgáltatna 
okot. De, akár hárs, akár vadgesztenye, akár 
gömbölyű akászfák, igen szép díszt, adnak akár-
melly templomnak is. És valamint az imaházak 
környéke élőfák által ékesíthető : ugy szép és 
egyszersmind hasznos is, egyéb egyházi telkek, 
paplaki és iskolai udvarok gyümölcsfákkali kiül— 
tetése. Részemről, valamint egyéb fát gyümölcs-
fánál meg nem szenvednék paplak vagy iskola-
ház udvarán: ugy a' fákkal beültethető legkisebb 
tért sem hagynám használatlanul. Ki nem érzi ma-
gát földi paradicsomban, midőn gyümölcsfákkal 
kiültetett udvarban lakik ? És ne legyen több ti* 
gyümölcsfánál egy udvaron : mennyi hasznot 
hajthatnak ezek évenkint? Hogy az udvarban 
termett gyümölcs a' cselédség által ellopathatik: 
az a' gyümölcsfák ültetésétől senkit el ne ide-
genítsen; mert ha vész is az illyetén gyümölcs, 
de mind el nem veszhet, ha vigyázat fordíttatik 
rá. Igen helyes a1 fák ültetése a1 temetőkben is, 
hol az élők, megholt kedveseik sírjaikhoz, gyü-
mölcs és más nemű fákat ültetve , kertet alakít-
hatnak a' temetőből ; melly ha így képeztetik; 
benne a' vidám természet szemlélése 's a' virá-
gok kellemetes illatja, enyhítik az elhunyt ked-
vesekrei szomorú emlékezést, akármelly buson-
góban is felébreszetvén a" lelket a" természet 
urára 's a' halhatatlannak romolhatatlan életére 
emelő és szívet vigasztaló magasztos gondolatot. 
A' kiknek tehát tisztökben áll e' tekintetben is 
előmozdítani egyházunk diszét 's javát, tegye-
nek, a' mit lehet. Ha magok nem élvezhetik is 
munkájok gyümölcsét, az utódok majd része-
sülendnek abban s hálásan megköszönik azt. 

M o c s k o n y i J ó z s e f . 
A' nagy-körösi lyceum első félévi közvizsgálatai 

és még valami. A" nagy-körösi lyceum felső osz-
tályának szigorái folyó év febr. 14—20-ig tar-
tattak. A' három éves bölcsészetet hallgatók — 
szám szerint 20 — vizsgáltatlak: Észjogtan, álla-



dalomrajz, nevelés és gyakorlati oktatás, mezei 
gazdaság- és gazdasági mütanból. A' második — 
évesek szinte 20 — vizsgáltattak bölcsészeti is-
merettan-, bölcsészet története-, középkori vi -
lágtörténettan, nevelés- és gyakorlati oktatástan, 
természet- és vegytan, német és latin irodalmak-
ból. Az első évet bölcsészethallgatók— szám sze-
rinti? — gondolkodástan, nevelés és gyakorlati 
oktatástan, egyetemes számtan, ásvány-és föld-
alkattanból, magyar irodalom és hellen nyelvből. 
Ezeken kivül mind a' három osztály vallástanból. 

A' közép vagy tudományelö- és népiskolák 
közvizsgálataik febr. 21—25-kig tartattak. A' 
szónok költészeti osztály száma 25, a' IV. és 
III. nyelvészeti osztályé 52, a' második nyelvé-
szetié 38, az 1-söé 35. Az elemi népiskola 
két osztálya 211,közép- vagy realnépiskola szinte 
két osztálya 150, az egy osztályú gyakorlati 
vagy ötödik népiskola 50, a' kisdedóvással ösz-
szekötött elö-iskola csak tavaszszal szokott beál-
lani, ez nyáron át nem létezik. A' felső osztály-
nak száma tehát 67, a' tudományelöiskoláké 
150, a' népiskoláké 401, az összes népesség 
618. A' tudományelöiskolák négy alsóbb osz-
tálya, vagy az úgynevezett progymnasiumok és 
a' népiskolák azon terv szerint dolgoznak, melly 
alulirttól a' mull évben a' Prot. Egyházi és Isko-
lai Lapokban megjelent. És én örülök, de vannak 
többen is , kik örülnek, hogy ottan kifejtett el-
méleti nézeteim foganatba vetethetök, én pedig, 
hol az elméletnek a' gyakorlatbani sántikálását 
látom, az elméletet a1 gyakorlathoz alkalmazni 
nem mulasztom el, 's hova erösebben meggyő-
ződöm arról, hogy józan elmélet és gyakorlat 
után az eszményi való és a' való eszményi. — 
A' felső osztályok közvizsgálat sikeréről nem 
szólok, ezt más itéli meg. Gyermekek nem va-
gyunk, hogy dicsekedjünk vagy dicséretet vár-
junk, a' hiányt, a' fogyatkozást átlátjuk, vagy ha 
más reá figyelmeztet, megismerjük, 's azon kö-
rülményszerüleg javítni törekszünk, mert a1 fen-
tebb ki mondott eszményi elv csak körülmény-
szerüleg lesz való. Azonban annyit mondhatok, 
de a' figyelmes olvasó is láthat, hogy a' nagy-
körösi lyceum felső osztályának más vele egyenlő 
rangú főiskolák mellett azon kitűnő iránya van, 
hogy ez a' szoros értelemben vett bölcsészeti 
tanulmányok mellett a' kor két nagy igényeinek 
úgymint egy oldalról jelesül a1 bensőről vagy 
inkább a1 szellemiről a1 nevelésnek, másról jele-
sül a' külsőről vagy inkább az anyagiról a' gaz-
daságtani eszmék terjesztésének akar eleget 
tenni, és pedig mindkettőnek gyakorlati irány-
nyal. De az értelmes és a' nevelési ügyért min-

den áldozatra kész nagy-körösi elöljáróság át-
látta azt, hogy a' nevelés- és oktatás 's gazda-
sági tudományok gyakorlati tanítása több időt és 
munkásságot igényel, mint annak a' bölcsészeti 
tudományok mellett három felső osztályú tanár 
teljesen megfelelhessen; ezért elhatározá, hogy 
még egy negyedik tanár állíttassék, ki főleg a' 
nevelés- és oktatástant teljes gyakorlattal tanít-
sa, 's létesítessék azon magas eszme, miszerint 
a' dunamelléki egyházkerületnek a' nevelés- és 
oktatás- 's gazdaságtanban kiképezett tanítók 
adassanak, melly eszme az egyházkerületbeni 
veszélyes visszavonás mint már hét év óta puszta 
szó és pedig kárhozatos szó, miért már a' jelen-
kor is, de főleg az útókor ha egyenesen nem, de 
egyetlenül számot kérend. Ezen magas eszme 
létesíthetése végett a1 fent jellemzett nagy-kö-
rösi elöljáróság az érintett tanári szék felállítá-
sára 200 pfntot és szállást ajánlott, a' több részt 
az egyházkerülettől kéré kipótoltatni, már csak 
méltánylás, ha nem viszonyosság tekintetéből is. 
Azonban a' legközelebbi egyházkerületi gyűlés 
ez ügyet véleményezés végett az egyházme-
gyékhez, sőt egyes egyházakhoz is utasítá. Mel-
lőzve azt, vájjon illy nagy ügyhöz minden egy-
ház tud-e elhatározólag szólni — elvárjuk : az 
egyházmegyékben lesz-e erély mintegy 300 
pfnyi örökös tökét maguktól a'közügyért ellökni! ? 

Kelt Nagy-Körösön 1848, febr. 25. 
W a r g a J á n o s . 

K ü l f ö l d . 
Apróságok. E' kérdésre : „Miként fogad-

tatnék a' Krisztus, ha most újra megjelennék 
a* keresztyének közt ? u az ^meise1 így felelt: 
„Milliók ujjongnának elibe, milliók megtámadnák 
's kivált azok, kik „Jézus társaságának" neve-
zik magokat, bizonyosan szomorú sorsra juttat-
nák öt. Azok, kik csalhatlan főnökben hisznek, 
holott minden ember megtéved; a' symbolőrök, 
kik Jézus évangyéliomát csak annyiban hagyják 
érvényesnek, mennyiben hit- és életszabályul 
és zsinórmértékül symbolok pecsételik azt meg 
— ezek mindnyájan megtámadnák öt. Sőt „ma-
gasb tekinteteknél" fogva demagóg- és commu-
nistának tartanák 's árthatlanná tennék öt. — 
Uhlich az egész németországi év. egyházra hi-
vatkozik, lenne ez bíró, joggal fosztathaték-e 
hivatalától meg 's év.-prot. elveknél fogva nem 
lehet-e pap azért, mivel az agendától némiekben, 
hol azt meggyőződése kívánta, eltért ? (A. K. Z.) 

L e v e l e z é s , 
Hammerschmiedt J. esperes úr válaszában 5 szám 159 ha-

sáb hibásan áll főiskola, f i iskola helyett. 

Megjelenik e' l,ap 2 íven, minden lit ten egyszer : vasárnap. Elf í fuetéj i ár felévre liudapesten Iiázhoz-hordássa! 3 l't. 4 0 k r . 
postá;i bori ókban k ildve 5 ff. pengő pén, ben. Elflfi/.e hetni Pesten halvani-utczai Horváth-há/.ban 4S3 sz-ini alati földszint 

Landerer és Heokenast könyvnyomdája iigyszobájában é s minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 



EIIHázÍ ÉI UNLIIIII. 
I ' 

11. szám. Hetedik évi folyamat. M a r Ü U S 12. 1848. 

Nous saurons supporter les injustes reproches de ceux, qui voudraient subordonner nos devoirs 
á nos allections, et nous contraindre , par exemple , á ménager láchement ce que nous 
trouvons de mauvais dans Geneve, a cause de ce que nous y admiront d'e^cellent. Gasparin. 

TARTALOM : Calvin if júsága, 's első nyilvános fellépése. 
K u n B e r t a l a n . — Merengések. S z é k á c s J, — G y ű -
l é s e k : T. Zemplén-Ung. egyházmegye. M. Is ép. — A' 
pápai egyházmegye nagy gyűlése. B ó d o g h J á n o s . — 
Őrségi ref. egyházmegye közgyűlése. S z í j G y ö r g y . 
— V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Calvin ifjúsága, 's első nyilvános fellépése. 
Ezen zavaros 's forrongó időszakra esik Cal-

vin születése. Született ö 1509. jul. 10-dikén 
A ' r. katholikusok egy tréfás mesét terjesztenek 
róla, hogy mielőtt anyja öt elszülte volna, tömér-
dek sokaságú nagy legyek jöttek ki elébb anyja 
méhéből : mellyek jelentették azon nagy lármát, 
mellyet ö egykor e ' világon eszközlend. Calvin 
gondos nevelést nyert, nem ugy, mint Luther, ki 
maga bevallja,hogy ö egy szegény pórnak fia. Cal-
vin atyja előkelő volt.azon városban, hol született, 
ügyvéd vol t ; anyja Lefraneg Johanna, kevéssé 
ábrándra hajlandó nő, fiához kitűnő anyai von-
szalommal ragaszkodott, nem gondolván, hogy 
egykor hőn tisztelt vallásának ostromlója leend. 
Noyonban utasok látták nem régiben a' házat, 
mellyben ö született. Calvin gyermek-évei , a' 
szelíd anyának vezérlete alatt szerencsésen foly-
tak ; főiránya volt a* gondos nőnek, hogy fia k e b -
lében a1 vallási magasb érzelmeket felébresz-
sze, — vagy mint szokták mondani, szabad ég 
alatt tanította gyermekeit imádkozni. Több g y e r -
mekei közt János volt a' legszellemdűsabb, — a1 

mély belátású atya mi hamar látta, hogy vele 
mint ritka hajlamú gyermekkel kell bánni; e ' szép 
jellemű szüléknek gondjai alatt nevelkedvén Cal-
vin, mind a' főpapságnak, mind szülőföldje n e -
mességének kegyeit korán megnyerte. Atyja l eg -
bensőbb viszonyban élt a1 Mommor-családdal, a' 
honnan ö is ezen család gyermekeivel neveltetett: 
hálából e7 családnak ajánlotta legelső munkáját is. 
A1 gyermek Calvin noyoni nyilvános iskolába járt: 
mint maga említi, atyja szigorúsága költötte fel 
szívében a' legelső kötelességérzetet ; maga 
egyébiránt félénk, 's magányt kedvellö termé-
szetű volt, — el-annyira, hogy legszívesebben 
mulatott falusi rokonainál, kik később iránta mint 
eretnek iránti gyűlölségből, családnevöket is e l -
változtatták. Mint noyoni iskolásról beszélik, 

hogy a' processiokon atyja parancsából rendesen 
jelenvolt, 's egyszer a 'keresz t helyett nagy k a r -
dot vitt magával, — ebből azt következtette a' 
nép, hogy ö egykor fegyvert , nem békét hozand 
a' világnak. 

14 éves korában kevés volt Calvinnak a' noyoni 
iskola; a1 Mommor-családdal Párisba utazott, ' s 
ott atyja eszközlésére bizonyos segélypénzt is 
kapott; majd nem sokára haját ünnepélyesen le-
nyírták, 's papi rendbe állott; de nem maradt itt 
sokáig, mert a' pestis kiütvén, a' rendből kilépett; 
's egyenesen Párisba sietett, hol a' franczia mi-
veltségnek 's tudományosságnak középpontja 
vo l t : sebesen átfutott ö, mint lángelmék szokták, 
— minden osztályokat; legkedvesb tanítója volt 
Malhurin Cordier, ki 85 éves korában Calvinnal 
ugyanazon évben, — Genfben halt meg. 16 éves 
Vo" 'Calvin, körülte élénken mozgott az ifjú v i -
lág, midőn egyszerre azon hír szárnyalt szét, 
hogy Olaszországban a' franczia hadsereg meg-
veretett ; ezt a' csapást a' fanaticusok az e re t -
nekeknek tulajdonították, vad düh tört ki minde-
nütt az újítók ellen, 's a' nemes törekvésnek so -
kan áldozataivá lettek. Naponként zúglak az 
eretnekek ellen a' vészharangok, 's a' díszkön-
tösben megjelent papság előtt, — mintha a' Meg-
váltó ünnepét ülték volna — elevenen égettettek 
meg az új hitnek bajnokai. E 'gyi lkos látvány tette 
a' legelső elhatározó benyomást Calvin le lkére: 
bár ö eddig túlbuzgó róm. katholikus volt, de r é -
szint önfeleszmélése, részint Mathurin Cordier 
tanítója felvilágosítása után látta, hogy a' római 
egyháznak vagy esnie, vagy reformálódnia kell. 
Még egy látvány kellett, — hallani t. i., mikép az 
évangyélmi hi t , egyházi szónoklatokban gúny 
tárgyául állíttatott ki Páris utczáin: 's Calvin le l -
ke tisztán látta őrjöngő dühösségében a' t ü -
relmetlenséget. „Ekkor még így szólt maga, mint 
egy iszonyú erős hálótól láttam magam, a pápai 
egyháztól körülvétetne lenni, melly hálóra kül-
sőleg kereszt volt kitűzve, •— de a' melly a' lel-
ket ugy befogta, hogy minden életet megfojtott.e£ 

E ' hálónak szétszakítására keblében már a' terv 
készült. 

Calvin 18 éves korában, több nagyoknak köz-
benjárása u tán , rendes papi állomásra rendel-
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letett, szüléi, rokoni örültek e ' kitüntetésén: má-
sok pedig, kik az iíjú lángleikét sejtették, titkon 
susogták : „farkast zártak az akolba."' Ezek 
mondtak valamit, mert Calvin a' r. katholika e g y -
házban divatozó kenet (chrisma) felvételét min-
dig halogatta, söt el sem is fogadta, hanem rövid 
idö múlva ismét a' párisi egyetemeken találta ma-
gát : — ekkor már atyja kívánságára nem mint 
istenész, látván az éles látású atya, hogy a' va l -
lási mozgalmak mi zűrzavaros fordulást vettek.,'s 
fiának igazság mellett buzgó lelke könnyen ö r -
vénybe sodortathatik, — tanácslá neki, hogy tö r -
vénytanulásra szánja 'megát. Calvin engedelmes-
kedett: az orleansi egyetemben hallgatta a' mély 
belátásu Stella Pétert , — onnan Bourgesba sie-
tett, 's olt a' hires Majlandit, — Alciatit. Az egye-
temi élet ekkor zajos, csaknem féktelen volt, sok 
nevetséges kiváltságok forrongóvá tették a' t a -
nuló ifjúságot. Calvin pánczélt kötött e' r agá-
lyos szellem ellen, szíve elébbiszelídségében ma-
radt, 's mindenütt mint az ifjúság erkölcsének szi-
gorú bírája becsültetett. Gyakran látták öt szo-
bájában tanulmányi közt imádkozni: egyrészről 
munkábani vas szorgalma 's béketűrése, másrész-
ről, élénk sebes felfogása tünteték öt ki. — A' 
noyoni egyetemen Calvin újólag istenészetre 
szánta magát, a' jeles tanító Wolmár, ki később 
tübingai professor lett, ismét e1 pályára hódította 
öt, söt elfogulttá tette az evangyéliom iránt, ugy, 
hogy sokan mondják, Calvintis Németország ké -
pezte reformátorrá. Annyi igaz, hogy a' theolo-
gia iránti hő vonzalmat 's a' görög nyelvbeni j á r -
tasságát legtöbb részben Wolmárnak köszönheti. 
Ezen tudósnak házában tartózkodott ez időben^ 
egy tüzes lelkű ifjú, Béza Tódor, ki Calvinnak 
komoly lelkébe mi hamar beleszeretett: ö is tö r -
vénytanuló elébb, de Calvin iránti rokon-
szenvből egy pályára léptek, — később barát-
ságuk bensővé, elválhatlanná lett. Béza írja ba -
rátjáról, „hogy Wolmár már ekkor is az igaz-
ság erős védőjét látta Calvinban ; de felül is multa 
ö mind szorgalomban, mind tudományban a' 
körülte állókat, éjeket virasztott ö át könyvei f e -
lett, az éj homályában rakta tudományának alap-
ját, egyszersmind lassanként készítette kopor-
sóját ." így lön az, hogy az ifjú Calvint sok ne -
héz kérdések megfejtésében, magok az egyete-
mek megkérdezték. 

Ebben az időben történt az, hogy Németorszá-
gon Luther követői — Melanchton állván az élin, 
— seregestül mentek Augsburgba, hitvallásukat 
a' német császár eleibe terjesztendök. — Luther 
Coburgban maradt, — 's mig ö ott nagy tervei-
vel mulat, VIII-dik Henrik, angol király egészen 
neki ereszlé magát frivolitásának, 's arragoniai 
Katalintóli elváló perében Calvin is megkérdez-
tetett. —[ 0 határozottan felelt, hogy a' sógor-
asszonynyal való házasság tilos, 's megmagya-
rázta, hogy az illy házasság a1 zsidóktól jött át 

a' keresztyének közé, kiknél törvény volt, hogy 
ha valami férfi mag nélkül halt meg , annak öz -
vegyét egynek az atyafiak közöl el kellett v e n -
ni, nehogy a1 nemzedék kihaljon. — Calvinnak 
tudományos iskolai pályája még egyszer sza-
kadt félbe ; Bourgesböl Noyonba kellett sietnie 
beteges atyjának ápolására, ki is fiának karjai 
közt szenderült jobb életre mint buzgó r. katho-
licus; 's mi Calvinnak jellemére gyanusítói ellen 
nagy fényt derít, — r. katholicus papot hivatott 
atyjához , 's jelen volt az absolution 's utolsó 
keneten. 

Elhatározott ponton állott már ekkor Calvin 
az újításra nézve : mindazonáltal még ekkor 
elméje nem forgott máson, mint Béza irja tör té -
nettanában; hanem egyedül a1 tiszta tan mellett 
buzgott. Így ír ö : „abban az időben Orleansban, 
Bourgesban, Toulouseben,— három egyetemeken 
hallatta az Úr a' maga szavát. Voltak néhány 
férfiak, kiknek szemök az igazság előtt megnyílt, 
de ezek csekély foganattal működtek, mig egy 
ifjú ember, Calvin, Orleansba nem jött törvényt 
hallgatni, ki már ekkor derék készülettel volt az 
Urnák munkájára. Isten kegyelméből legszebb 
óráit szentelte ö az istenészetnek, 's rövid idö 
alatt ugy összekapcsolta a' tudományt a' lelke-
sedéssel, hogy sok családok kebelében csodásan 
terjesztette Isten országát : nem valamelly kike-
resett föllengös nye lven , mellyet ö nem igen 
kedvelt, hanem olly mélységgel, olly beszédbeli 
méltósággal, hogy öt csodálkozás nélkül már ek-
kor senki nem hallgathatta." — Ez az ö legelső 
nyilvános hatása a' reformatio mellett. Sok ba-
ráti levén,kikkel levelezési viszonyban állt, ezek 
a' föfö családok körébe elvezették öt, söt távo-
labb fekvő várak fő embereivel hozták ismeret-
ségbe. Tüznyelvéröl örömmel hallgatták az új 
tant, „Krisztusban megigazulni," mellyet ö ügye-
sen tudott az egyedül üdvöt osztogató pápai e g y -
ház tanának ellenébe állítani. Sokszor mondá : 
„hogy ha az egész világnak munkáit mérlegbe 
tennők, kevesebbel nyomna, mint annak egy-
szeri müve, ki a' keresztfán szenvedett ,4Í és a1 

milly erősen ragaszkodott Calvin eleinte a' r ó -
mai egyházhoz, — e' hitben olly hirtelen szilárddá 
le t t , ugy hogy legelső ifjúkori munkáját azon 
szellem lengi át. mi a' legkésőbbit. 

Köriilbelöl erre az időre lehet tenni Calvin-
nak azon benső küzdelmeit, mellyekkel vívott 
akkor , midőn a' római egyháztól elszakadni, 's 
magában már megalapított nagy tervét a' világ 
eleibe bocsátani akarta. — Hogy Calvinnak több 
benső harczba került a' római egyháztóli e lsza-
kadás mint Luthernek, azt következtetni lehet. 
Luthernek lassú, 's mint egy rendszeres előké-
születe, miután barátjának halála öt zárdába v e -
zette, az e1 miatti szomor 's ábrándra való ha j -
lam, a1 barátok társasága, mind hamarább veze t -
hették a r r a , hogy magának a1 Krisztusban való 



megigazulásban keressen lelki békét. Calvinnak 
iskolai pályája mutatja, hogy a' világi elem tu -
sakodott benne a' vallásival. Maga megvallja, 
hogy annyira körül volt hálózva r. katholicus kö -
telékekkel, hogy Isten különös kegyelme adott 
neki eröt azokat szétszaggathatni. — Egyszerre 
ragadta öt meg a' hatalmas gondolat : , ,Isten 
az , a ' ki mindent megtehet's e' gondolat l e -
helli át minden müveit : „Az övé a megváltás 
dicsősége Krisztus által."' Szerinte tehát, a' pa -
pismus az Urnák dicsőségét kevesbítette meg, 
midőn azt Máriának, az egyháznak, 's a' pápának 
adja által. „ T e h á t Istené a' dicsőség'' e ' gondo-
lattal ö földhöz sújtotta az egész pápai institutiót; 
's hirdette mindenfelé, hogy e' tannak fénye átlö-
velli Krisztusnak egész anyaszentegyházát.E' j e l -
szó volt kitűzve az ö zászlóján: „Jézus Krisztus" 

Illy szellemi készülettel 's fegyverzettel l é -
pett ki Calvin a' reformatio küzdtérére. Mikép 
hatástalanul nem maradhattak Pál szívében a1 

haldokló István szavai ; vagy mikép Gamálielnek 
bölcs beszedi a' tanácsban visszhangtalanok nem 
lehettek : azonkép a' lelkes Wolmár szelíd taná-
csai, a' tüzes Luther hatalmas szavai, ' s a' napon-
ként áldozatul hullott vértanuk példái, az ö ifjú 
lelkére megtették erős benyomásukat. 

Itt látjuk Calvint a' reformatio nyilvános t é -
rén. — 1532-ben — nem 33-ban, mint Béza írja, 
— mint 22 éves ifjút látjuk öt, atyja és anyja ha-
lála után, midőn már ezek tekintete sem tartotta 
vissza — Párisban, hol az új tan elleni gyűlöl-
ség legjobban dühöngött. Oldala mellől esik el a' 
lelkes Caturce, Etienne de l 'Forge és Pointet s e -
bész ; többen elvonultak a' vész elöl, — mások, 
mint Béza, Wolmár, Lefevre, hallgattak. Calvin 
magasabb erőtől ragadtatva meg , minden v e -
szélyek 's ólálkodások daczára munkájához kezd. 
— Ez időben titokban tartogatták az évangyél -
miak, összejöveteleiket, Calvin mindenütt velők, 
tanítá 's lelkesíté őket. Nyilvános helyeken is 
föllépett, szónoklatokat tar tot t ; de nem is maradt 
el az ellenségek ólálkodása; a' parlament titkon 
's nyilván cselszövényeket tervezett ellene. Azt 
mondja Béza, hogy az ö párisi mulatása hason-
lít Luther vormsbani mulatásához : mindkettöjö-
ket, az Istenbe vetett erős hit őrizte 's tartotta 
meg. 

Ebben az időben adta ki Margaretha navarrai 
királynő, „ a ' bűnös lélek tüköré" czimü mun-
kácskáját, ez Bédát, 's az egész Sorbonnet a n y -
nyira felingerelte, hogy ez ellen nemcsak nyi l-
vánosan nem szónokoltak, hanem egy színházi 
előadást terveztek ki, mellyben Margaréthát egy 
királynő képében szerepeltetik, ki nöszokás sze-
rint szövéssel, fonással, varrással, főzéssel fog-
lalkozik. Calvint egy furiának festik, ki a 'k i rá ly -
nőhöz fáklyával közelít, 's arra ösztönözi, hogy 
a' töt, guzslyot vesse el 's az évangyéliomot v e -
gye fel. A ' királynő ezt megteszi, 's ebből a' jót 

is ferdítve tanulja e l ; majd zsarnoknövé lesz, sok 
ártatlanokat képzelhetetlen módon kínoz és ül-
döz. E1 gúny Calvinba még több bátorságot ön-
tött, mint Béza írja, „most már nemcsak a' hívők 
kis seregében munkál, hanem a' tévtanok ellen 
nyilvánosan ír és szónokol, bátorítja a' félénke-
ket, lelkesíti a' szerencsétleneket, igazságtalanul 
elnyomottakat : ugy hogy egészen beteljese-
dett, mit egy, ezidöbeli pápakatonája írt róla. 
Ez az ember a' maga tudománya 's könyvei kö -
r ében , hihetetlen mozgékony 's ingerült, hogy 
önpártjának ügyét előmozdítsa. Mi néha fogháza-
inkat tömve látjuk szegény megcsalatott embe-
rekkel, kiket ö elámított, kiket lelkesít, vigasz-
tal, kikhez a1 tömlöczbeis eljut tanításaival; mert 
különös kémjei voltak, kik előtt a' tömlöczök a j -
tai felnyíltak, habár a' mi tömlöcztartóink még 
egyszer éberebbek lettek volna is. Illy utakon 
tört ö elébbelébb a' mi Francziaországunkat meg-
hódítani ; 's miután hajlandók voltak iránta a' sz í -
vek : papokat hozott be, kiket prédikátoroknak 
neveztek, kik Paris minden szögletében titokban 
tanítottak, még oda is eltolakodva, hol a' mág-
lyák lobogtak." — Ez guny volna, —- de k é r -
dem , vonhat-e ez homályt Calvin nevére ? ? 
ítéljék meg, kik jól látnak és érzenek, de nem az 
ultramontanismus,sem a'jezuitismus szemüvegén. 

Calvinnak példája sok meggyőződött lelkeket 
feltüzelt, kik más kisebb gyülekezetekben taní-
tottak, kiket Lutheránusoknak, Hugonottáknak 
n e v w e k a a m b o i s e i összeesküvéstől. Ezek v a -
lami toht elragadtatástól áthatva dolgoztak. N é -
metország » d tvágyok tüzpontja,mint valamelly 
lángoszlopra néztek e' helyre, hol már 1830-ban 
nagy volt a' reformatio győzedelme. Őseik — az 
albigensesek és valdensesek emlékezete nem h a -
gyott nekik nyugtot, — kiindulási reménypont-
jok volt, hogy az ősök által megkezdett nagy 
munkát, mint méltó unokák, bevégezzék; a' R h e -
nuson keresztül hangzott a' vers : 
„S a g t m a i i , d a s s L u t h e r s e i s c h u l d i g e i n i g e r 

K e t t z e r a i e n , —• 
E i s o m u s s d a a n C h r i s t u s g e l b s t d i e s e s L a -

s l e r s s c h u l d i g s e i n . " 

A ' tanítás, a' nyilvános szónoklat igéje nyügzö 
bilincseiből ebben az időben szabadulván ki a' 
népek, a' bibliát már olvasták, sőt olvastak min-
denféle vallásos iratokat : „egy legfőbb csapása 
a' reformatio pallosának a' pápai egyházon 
mint Görres elménczkedve mondja. Calvin tehát 
ekkor már mint író is akart hatni; de ifjúi sze -
rénysége érzette, hogy még mint rendszeres hi t-
tudós fel nem léphet; de nem is tartotta tanácsos-
nak, hogy egy átalakulás vezére, minek öt t a r -
tották, középszer , 's jelentéktelen müvei álljon 
elő, — azért készítette magát institutiójához, — 
's azért először egy erkölcsi tartalmú munkával 
lépett fel. Nagy és dühös levén az üldözés min-
denfelé, egyházi beszédet tartott, mellyet nyom-



tatás alá is bocsátott , a' „ türelemről" Seneca 
,,Clementia" czimü könyvét választotta, 's arra 
nagy tudományossággal felvilágosításokat írt. 
Tudtára adta ebben az uralkodónak, „melly v e -
szélyes, ha egy fejedelem korlátlan dühnek adja 
magát ; hiszen seregestül támadhatnak fel a' bo-
szulók, 's elégtételt vesznek; ha a1 fejedelem, 
úgymond, teljes biztosságban van is, a' kegyet -
lenség átokra méltó. Ezenkívül sok egyeseknek 
megromlása, szenvedése, a' föhatalomé is : e l -
lenben a' népnek jóléte, szilárdítása a' felségnek 
is." E ' müvet, — mellyben Ferenczet Néróhoz 
hasonlítja, a' Mommor családnak legtisztább há-
lajelül ajánlotta az í ró ; mégis a' rágalmazó Au-
din azt mondja ró la ; „hogy ha Calvinon állott 
volna , a Mommor-családot örömest megégette 
volna.u Ez volt Calvinnak mint írónak legelső 
nyilvános föllépése a' reformatio mellett; müvét, 
— mint i f jú , kiről az előítéletes világ keveset 
szeret feltenni, — félelmek közt eresztette át a' 
nyilvánosságnak, mondván: „hamindenemet oda 
kell is adni, mivel birok, a' nyomtatásért; ha r u -
hátlanul maradok is, mit tesz az nekem, ha jobb 
szállást keresve romlékony testemnek, a' szabad 
ég alatt fagyok is meg." 'S félelme nem is ok 
nélküli vol t ; mert a' szenvedelmek viharos ten-
gerén ; a' nagy zaj és moraj közt kevéssé hallat-
szott az ifjú reformátor szava, mint hajdan, a' 
philosophoké Rómában : letette mindazonáltal a' 
főlépcsőt, mellyröl tovább lépdelhetett; a' tudós 
világ figyelmét felébresztette, 's JBucer akkori 
slrassburgi tanár, és mások útat készítettek neki 
Helvéczia felé. Az ifjúnak ez elég volt, sokra 
nem számolva, csalódása sem nagy volt, nem 
ollyan, melly elkezdett szép munkájának folyta-
tására szükséges kedvét 's erejét leverte volna. 

K u n B e r t a l a n . 

M e r e n g é s e k . 
III. 

Jajdulások és ohajtások. 
Második számú merengéseim végén azt mon-

dám, hogy vannak egyéb óhajtásaink is, mellyek 
az utolsó vallási törvényen kivül fekszenek, mely-
lyek a' társak által megpendítve voltak 's mely-
lyekre visszatérni kötelességemnek tartottam. 
Ezen óhajtásokról kívánnék ezúttal szólani, mely-
Ivek jajdulásoknak is neveztethetnek, a' mennyi-
ben ezekből szoktak fakadozni. 

Nem fogok nagy leneket kerekíteni 's mit kü-
lönben szeretek tenni, magasabb elvek és állás-
pontokból sem indulni ki ; hanem értekezéseim 
cziméhez híven a' koronként 's esetlegesen itt 
vagy ott hangzó jajdulások és ohajtozások után 
indulva töredék-észrevételeket közölni. 

Van a1 protestáns egyháznak egy három szá -
zados panasza, melly a' legrégibb jegyzököny-
vek lapjain megírva van, melly a' mai gyűlések-
ben fel-feljajdul gyakran és hangosan, melly I s - ! 

tenhez, a' trónhoz 's a' nemzethez intézett ké re l -
mekben évről évre felkönyörg, melly az egyházát 
szerető protestánsban aggodalmas fohászokban 
nyilatkozik. Azon panaszt értem, hogy a' prote-
stáns egyház e' honban a tökéletes kölcsönösség 
alapjára még mind e mai napig nem állíttatott, 
hanem kénytelen egyes jogokat és kedvezménye-
ket folytonos kopogatás, könyörgés, küzdés 'stb. 
által vívni ki magának, 's valahányszor illy t ö r e -
dékes kedvezményben részesült, egy felöl ollyféle 
nyilatkozattal bocsáttatnia e l : no, ezzel aztán b e -
érjétek ám! másfelöl pedig a' ki nem elégített mél-
tányos vágyakból eredő fájdalommal's keserűség-
gel térni haza 's vagy ezen állapotban kilátás né l -
kül sínlödni, vagy a' könyörgést,kopogtatást,küz-
dést a' teljesedés kétes reménye fejében újra kez-
deni. Ki volna képes előszámlálni azon csapásokat, 
mellyek e' nemzetet három századon keresztül 
ezen állapot miatt sújtották? A ' protestantismus itt 
van, eltagadni nem lehet. Eltörlése lehetetlen, ezt 
bevallaná még Pázmán Péter is. Mit tegyünk tehát 
vele ? Tűrjük ? Ez nem elég. Ez elég lehetett volna 
akkor, midőn még a' protestantismus , valamint 
mosta'németkatholicismus felöl nem tudtuk, hogy 
millyen fán terem. De most, mióta régen tudjuk, 
hogy a' protestáns két egyház, a' r. katholikussal 
közös ösalapon, a' szentíráson és az apostoli sym-
bolumokon nyugszik, különösen pedig az ágostai 
és helvét hitvallásokon 's mint illyen, annyi béke-
szerződések és koronázási kir. oklevelek és tör -
vények által biztosítatott : sem nem emberi, sem 
nem keresztyén eljárás, de akárhogyan vesszük 
a' dolgot, nem is tanácsos azt tovább is tűrt á l -
lapotban hagyni, hanem az isteni, emberi keresz-
tyén eljárás az volna, hogy az a tökéletes köl-
csönösség alapjára állíttassék s reája ezen tö-
kéletes kölcsönösség,minden eredményeivel együtt 
kiterjesztessék. 'S ez volna az egyik egyetemes 
óhajtás, melly amaz egyetemes panasz- és fel-
jajdulásból fakadoz 's hegyen 's völgyön hallható 
és hallható leend, mindaddig, mig meghallgat-
tatni és megszüntetni nem fog. 

Tehát tökéletes kölcsönösség „perf'ecta reci-
procitás" a'mint nemzetünk atyja, felséges urunk 
1844-dik mart. 25-ki kir. kegyes válaszában 
nyilatkozott, éspedig mint mi esengve óhajtjuk, a' 
tökéletes kölcsönösség, minden eredményeivel 
együtt. 'S mik volnának ezen eredmények ? A ' 
perfecta reciprocitás alapkövét azon elv teszi, 
quod unt justum alteri aequum, vagy Krisztus-
sal szólva : a'mit akartok, hogy az emberek nek-
tek tegyenek, ti is ugyanazt tegyétek nekik. Melly 
elvnek alkalmazása egyes esetekre, szülendi az 
eredményeket, mellyekröl szólunk. 

Ugyanis addig, inig a' tökéletes kölcsönösség 
elve törvénnyé nem lesz, minden egyes, akár -
mellyik felekezet részére hozott, még olly ked-
vező törvényeknek is fenmarad sérelmes oldala. 
Alkalmazzuk ezen állítást akármelly vallási tö r -



vényre, valósága mindig ki fog tűnni. Vegyük 
például az utolsó törvényt. Annak 5 és követke-
ző § § - b a n meg van határozva, mit kelljen azok-
nak tenniök, kik a' római k. egyházból valamely-
lyik evangyélmira áttérni kiván. De meg van-e 
határozva, mit kelljen annak cselekednie, ki a' két 
évangyélmi egyházból a ' római k. egyházba k í -
vánna áttérni? Továbbá: mit az új törvény 5 és 
következő § § - b a n nyújt, az az 1. által korlá-
toztatni szándékoltatik, mintha csak a' 18 éven 
túl volna szabad az evangyélmiakhoz áttérni; 
ellenben, azok kik az évangyélmi egyház kebelé-
ből a' rómaik, egyházéba kívánnak áttérni, ezt 
már szabad tenniök 18 napos korukban is, mert 
az 1782-d. máj. 21-kén 3430. sz., 1797-d. oct. 
2 - á n 20248. sz., 1801. dec. 1. 26457. sz. alatt 
kelt k. intézményekben kimondatott : ut proles 
nullo habito ad aetatem respeclu in fide catholica 
institui et initiari possint. 18 napos korukban, 
mondom, mert ezt az initiari szó és a' praxis 
lehetségessé teszik. Itt tehát, valamint egyebütt a' 
világ végezeteig sem hozandunk igazságos tö r -
vényt mindaddig, mig az osztó igazság szent sza-
vára lelkismeretesen hallgatni vonakodunk. E l -
lenben az evangy. két egyház hivei csak ugy és 
akkor fognak végképen megnyugodni; a' hazá-
nak minden felekezetű fiai közt pedig a1 béke hely-
reállani: ha a' törvény egyenlő lesz felettünk és 
mi egyenlők előtte. 

'S most átmegyek azon ohajtásokra, mellyek 
Jeszenszky, de kivált Osztroluczky urak által pen-
díttettek meg, 's mellyek nagy részben átalános 
viszhangra találtak. Merengésemet itt azzal kell 
kezdenem, hogy én nem osztozom a1 folyamodás 
azon nemében, mellyet J. és 0 . urak választot-
tak, t. i. hogy mi papok nyujtsuk be a' petitiót. 
Hajlandó vagyok hinni, hogy ők is csak azért 
ajánlották ezen utat, mivel a' másikat, a' kerületi 
és egyetemes gyülésekröli folyamodást most ha -
marjában kivihetetlennek tartották. Azonban még 
illy körülmények között is, ha a' dolog halasztást 
nem szenved, én inkább rendkívüli egyetemes 
gyűlés összehívását sürgetném, hogy ha kell, az 
egész egyház nevében folyamodhassunk. E g y é b -
iránt hajlandó vagyok Jeszenszky úrral kezet 
fogni abban, hogy az egyetemes gyűlés az ily— 
lyesinikre több gondot fordítson. Olly állapotban, 
millyen a' mienk, épen nem volna felesleges, egy 
állandó választmányt nevezni, mellyhez minden 
egyes sérelem beküldetnék, melly ezeket r e -
gestrálná 's rólok minden évben tudósítást tenne ; 
melly — minthogy bizony e ' részben sem ismer-
jük egészen magunkat — statistikai adatokat gyű j -
tene 's necsak figyelmeztetné a' teendőkre az 
egyetemes gyűlést, hanem a' teendőket formu-
lázná is. De, hogy a1 papok az esperességektől, 
superintendentiáktól különválva folyamodjanak, 
ez ollyan eszme, mellynekén egyátalán nem v a -

gyok bará t ja , noha társaim ellenkező nézeteit 
tisztelni tudom. 

J; úr az 1836-ki VI. tczikk 3-dik § - á t kíván-
ná valósítani 's azt szélesebb alapra állítani. Itt 
anyagi jólétünk biztosítása körül forog a' do-
log, 's Osztr. úr 2., 3. és 9-dik szám alatti óhaj-
tása némileg szinte ezen czím alá tartozik. A ' 
dolgok illy kapcsolatában óhajtásunk kétoldalú 
volna. Egyik oldala az, hogy az egyes törvények 
által biztosított jövedelmeink ne csak papiroson 
létezzenek, hanem valósággá is legyenek. Másik 
oldala az , hogy az állomány átalában ismerje 
legszentebb kötelességének, különbség nélkül 
minden egyház szükségeinek fedezéséhez az osztó 
igazság alapján 's a' perfecta reciprocitás szel-
lemében járulni. 

Az óhajtás első oldala Jesz. urnák petitiójában 
(Prot. Lap 1847. 45. sz.) és Osztr. úr 2. és 3. 
pontjában (Prot. Lap 1848. 1 sz.) formulázva 
van 's én azt jobban formulázni nem tudom. Az 
óhajtás második oldala implicite Osztr. 9 pontjá-
ban benfoglaltatik, de ezt már inkább így formu-
láznám : Kéressék meg az országgyűlés, hogy 
a' két évangyélmi egyháznak e hazában egy kü-
lön állandó budgetet határozzon. 

Francziaországban a' protestánsok budgetje 
például ez : 

A ' császárság idejében 306 ,000 frank. 
A ' restauratio alatt 676 ,000 
1844-ben 1 ,219,000 ,, 
Hollandiában a' rkath. egyház budgetje tesz 

562 ,383 forintot. 
Bajorországban Fraenzl szerint mind a' r ó -

mai, mind a' protestáns egyház és iskola az ál-
ladalmi pénztárból fizettetik. Az egyházi budget 
1,380,017, az iskolai 1 ,142,700 ft. 

Würtembergben közös budget van, mindenik 
egyházra nézve 2 ,249,275 ft. 

Honnan veszi az ország a' pénzt, azt én nem 
tudom, de hogy ezen tárgy a1 közfigyelmet mél-
tán igényli, azt kétségbe hozni nem lehet. Aká r -
mit mondjon a' Rel. és Nev. egynémell) ik írója, 
én sokkal magasztosabban érezek a' rkath. cle-
rus felöl, én azt hiszem felőle, hogy az örömest 
fogja javait megosztani velünk. Ha, mit nem ké t -
lünk, a'jelen országgyülésentörvénynyé leszazon 
javaslat, melly a' febr. 17—ki ker. ülésben szer -
kesztetett (L. 10. sz. 313. hasáb): ismét része-
sülünk egy kis kedvezményben, csak az lesz k í -
vánatos, vajha ezen tczikk a' patronatusi joggal 
összekevertetvén,hajótörést ne szenvedjen. Azért 
legyen figyelmébe ajánlva az illetőknek G. úr v é -
leménye,kiváltkép pedig ezen szavai: „mondjanak 
le a protestánsok e' (patronatusi) jogról most 
mindjárt, még mielőtt tüzetesen tárgy altatnék 
(a javaslat.)" Én részemről szives örömest l e -
mondok róla, inert valamint soha egyházam sza-
bad papválasztási jogát csorbítatni nem enged-



ném, ugy nem kívánnám azt sem, hogy a' rkath. 
papok választásába befolyjak. Álljon itt is a ' k ö l -
csönösség elve, de aztán, midőn ugyanazon elv 
alapján kölcsönös segedelmezésröl leend szó, ne 
keressen senki a' kákán csomót. 

Osztroluczky urnák óhajtásai közt az 1 ,5 . és a' 
6-dik pont alattiak némileg összefüggenek. 

Az elsőben óhajtja, hogy határoztasséls meg a 
magyarországi évang. papság caractere és cor-
tesiája. „Tábori káplánunkról tudjuk, hogy ka -
pitányi rangja levén, a' tisztekhez számítatik ; az 
egyházfiakról is nincs kétség, hogy azok 1845-től 
a' tisztesebbek közé tartoznak: de a'papok politikai 
állása még mindig bizonytalan." 'stb. 'stb. (L. 
Prot. L. 1848. 1 sz. 16. hasáb.) 

Osztroluczky úr világosan kimagyarázta m a -
gát 's kétséget nem szenved, hogy ha már álla— 
dalomban élünk, tudnunk kell, mi legyen állás-
pontunk, jogunk 'stb. és én részemről örömest 
csatlakozom ohajtásához; noha Bülau courtoisie 
és curiales czimü egész értekezését átolvasván 
is, nem sok kedvet találtam magamban az ottani 
fogalmak szerint részesülni a' cortesia áldásaiban. 
Ide járul, hogy hiszen a' többi felekezet papjai 
sem vettetnek össze katonai rangokkal, hogy pél -
dául, ha már a' tábori káplán = kapitány: egy e s -
peres legyen == ezredes, egy püspök pedig = s t á -
bornagy. De a' mint mondám, ha polgári állás-
pontunk meghatározásáról van szó, Osztr. úrral 
kezet fogok. 

Az 5-dik pontban a' superintendenseket v a -
lódi püspökökké óhajtaná tenni, vallásunk igénye, 
szelleme és a' protestáns országok példája és 
praxisa szerint; kiket, valamint más némelly 
hivatalnokainkat is, a' felség erősítse meg. Ehez 
nem tudok szólani, mert nem tudom, miben h e -
lyeztetik a' superintendens és a' valódi püspök 
közötti különbség. Suprenseinket én az evangye-
liom értelmében valódi erríffxo.Tot-nak tartom 
most is. Nem értem, miről van a' szó. 

A ' 6-dik pont szóról szóra ez : Az országgyű-
lésnél és a kormányszékeknél legyenek papi ren-
dünknek is fizetéses képviselői, a' hol olly sok 
esetben rögtön szükség volna reájok! Ez hihe-
tőleg Osztr. urnák leghőbb óhajtásai közé tar to-
zik, mivel egyedül ennek végére illesztett felki-
áltó jegyet. 

Két szempontból indulva lehet hozzá szólani, 
az egyik a' tisztán evangyélmi keresztyén és így 
elvont, a' másik a' concrét szempont, t. i. a' mint 
a' keresztyén egyház 's illetőleg egyházak ho-
nunkban történelmileg alakultak. Ha az első szem-
pontra helyezem magamat, nemcsak, hogy ked-
vem nincsen Krisztus egyháza lelkészeinek o r -
szággyűlési 's akármelly egyéb polgári hatósá-
goknáli képviseletet követelni; de sőt tanácsom 
az volna, hogy azon országok is, mellyek az e g y -
ház szolgáit illy helyzetbe hozták, igyekezzenek 

őket nyájaikhoz visszaküldeni, mellyek, kivált 
nálunk, kik juhainkkal egy rendbe olvadánk, az ö 
távoliétök alatt — feltéve, hogy igaz pásztorok 
vagyunk, — valóságos árvaságra jutnak. Nem 
akarom tovább űzni fűzni e' themát, de ha kell, 
be fogom bizonyítani, hogy a' keresztyén egyház 
igen drágán fizette meg, papjainak képviselteté-
sét a' polgári gyűléseken. Az én ohajtásom t e -
hát, hogy a' kik ott vannak, jöjenek haza ; kik 
pedig ott nincsenek, maradjanak otthon 's ne szál-
longjanak vágyaik túl az Ur által kitűzött korlá-
tokon. Biztosítom olvasóimat, hogy áldozatomba 
kerül többet nem mondani e' tárgy felöl. 

Egészen máskép áll a' dolog, ha concrét szem-
pontból tekintjük azt , 's bizonyosan ez volt 
Osztr. úr szempontja is. Itt már ismét és mind-
örökké a' tökéletes kölcsönösség szempontját 
szeretem figyelembe vetetni, 'sthesisem ez: ha ti, 
tehát mi is. 'S itt van helyén megjegyeznem azon 
anomaliákat, mellyek mostani állásunkból szá r -
maznak. Egyszer bevetődtem Pestmegye t e r e -
mébe közgyűlés alkalmával, elfoglalván t ö rvé -
nyes helyemet, a' galleriát. Lent a' rkath. clerus-
nak a' vegyes házasságok körüli , akkor még 
egészen új eljárásáról volt szó, 's rkath. paptár-
saink a' dogmatörténelem tárházából kezdték 
fegyvereiket szedegetni. Noha soha nem v á g y a -
koztam a' zöld asztalhoz, de akkor mégis ollyas-
mit éreztem magamban, mi azt mondja va l a , bi-
zony kár, hogy most ott nem ülhetsz, mert azon 
atyádfiának a' Krisztusban tán jobban meg tudnál 
felelni, mint a' kardos atyafiak, kik ama téren 
náladnál tán járatlanabbak. És illy érzelem száll-
hatna meg közölünk igen sokakat, ha jelen volná-
nak azon termekben, hol a' protestáns egyház felöl 
határozatok, intézmények 's törvények hozatnak, 
a' nélkül, hogy ezen egyház, vagy ennek meg-
bízottai szót emelhetnének 's eleve megmondhat-
nák, mennyiben tanácsos vagy n e m , mit fogna 
szülni a' protestánsok között, millyen egyházi 
vagy polgári, vagy természeti törvényekbe ü t -
köznék ez vagy amaz eljárás. És mégis mindig 
marad bennem annyi puritanus valami, melly azt 
mondja : nyájhoz pásztor! 's annyi optimisticus 
valami, melly azt hiteti el velem , hogy minden 
felekezetű keresztyén pap kitakarodnék a' világi 
termekből, ha az mondatnék neki: nyájhoz pász-
tor ! Elvégre pedig, ha már legyőzném is magam-
ban a1 puritanismus egy részét , megkülönböztet-
ném azon termeket, mellyekben törvények ho -
zatnak, 's mellyekben a' törvények végrehaj ta t -
nak. Az elsőkben érdekében állhat az álladalom-
nak, hogy előbb, mintsem az egyházat illető t ö r -
vényeket hozna, hallgassa meg az egyházat is, 
mi képviselők által történhetik legjobban 's mi 
országgyűlési képviseltetésünket némileg moti-
válhatná; de a ' másodikiakban már kevesebbé 
láthatom képviseltetésünk szükségét, ha csak a t -
tól nem kellene tartanunk,hogy a' törvény v é g -



rehajtói nem akarnák a1 törvényt végrehajtani. 
Denique vagy haza mindnyájan, vagy ha ti, te-
hát mi is. 

Osztr. úr 4-dik pontja többet tartalmaz ugyan, 
de rokonságban áll I. és II. számú merengéseim-
mel. 

Osztr. úr 7-dik pontja igen nagy figyelmet 
igényel. Vannak dolgok, mellyeket a' maga ide-
jében emlékezetbe hozni mellőzhetetlen köteles-
ség. Ennek tessék tulajdonítani, hogy az 179°/, 
XXVI. tczikk 11. §-nak illető szavait ide igta-
tom : „11-mo. Universae causae matrimoniales 
Evangelicorum utriusque confessionis propriis 
ipsorum Consistoriis dijudicandae relinquantur : 
Sua tamen Majestas Sacratissima pro regio suo 
munere auditis ipsis Evangelicis utriusque Con-
fessionis congruam praevie initura est rationem, 
non modo ut ad omnigenam litigantium partium 
seeuritatem Consistoria haec debite organisentur, 
sed et ipsa principia, juxta quae Consistoria haec 
suo tempore causas matrimoniales dijudicandas 
habebunt, fine Inspectionis et Conlirmationis sibi 
exhibeantur. Interea vero u 'stb. Már Osztr. úr 
's vele együtt minden törvényszerető ember azt 
kívánja, hogy ezen törvény valahára valósággá 
legyen, 's már most annál inkább, mivel a' leg-
újabb törvény olly kérdéseket idézett elő, mely-
lyeknek megoldása csak ezen consistoriumoktól 
várható, 's mellyek ha egyéb, nem egyházunk 
hitvallási alapján nyugvó hatóságok elébe vitel-
nek, ritkán vagy soha sem fognak egyházunk 
szellemében oldatni meg. 

Ugyanezen pontban Osztr. úr azt javallja, hogy 
az 1 7 9 % XXVI. tczikk 11-dik §-nak utolsó ré-
sze módosítassék 's a' második fokozat vagy e g é -
szen legyen tilos, vagy pedig az alólai felmentés 
saját egyházi hatóságainkat 's így vagy a' su-
perintendentiát, vagy a' felállítandó consistoriu-
mokat illesse. 

Osztr. úr 8-dik pontját is aláírom, hogy a' há-
romszori kihirdetés alóli felmentés ne az alispá-
nokat, hanem az espereseket illesse. 

A' 10-dik pontra nézve világos, hogy nem 
létező consisloriumokkal levelezni különös, de 
addig, migaz egyház e ' részben határozna, a' l e -
velek, a' mennyiben a' Httanács csak testületek-
kel levelez, a* tiszai, bányakerületi 'stb. super-
intendentiákhoz volnának intézendök. 

Ezek volnának észrevételeim Osztr. űr 10 
pontjára, mellyeket nem birok eléggé gondos fi-
gyelmébe ajánlani az illetőknek, 's mellyekért 
neki szives köszönettel tartozunk. 

'S most felütöm saját tárczámat is *s kitörlöm 
belőle azon pontokat, mellyeket társaim kimerí-
tettek 's csak azokat hozandom fel, mellyek még 
így is benne maradnak. Legjobb lesz talán pon-
tok szerint haladnunk. 

1) Hányszor nem kell feljajdulnunk és óhaj-
toznunk a' vegyes házasságok miatt. Nem mond-
hatnók, hogy ezek az 1 7 9 % törvény á l t a la ' 
kölcsönösség szellemében intéztettek el és mégis 
béke volt közöttünk, mert a' protestánsok a1 

megmásíthatlan törvénynek engedelmeskedni k ö -
telességöknek tartották. A ' békét a' possint ma-
gyarázata zavarta meg, ennek nyomán a1 térít— 
vények követelése, mindenek felett pedig az á l -
dás megtagadása. Ezeknek köszöni a' haza a' 
legújabb vallási törvényt az irás ama szavai sze -
rint : Isten utai nem a1 mi utaink ! Ennek kell k ö -

I szönnie a' vegyeshazasságokat szabályozandó 
törvény megszülemlését is, mellyben a' múlt. o r -
szággyűlés vajúdott. Nem lesz felesleges itt a' 
porosz törvényt emlékezetbe hozni 's a' tö rvény-
hozási bölcseségre bizni, mennyiben látandja azt 
elfogadhatónak vagy módosítandónak, hogy á l -
dást hozhasson nemzetünkre. A* porosztörvény, 
ha jól emlékezem, mintegy ez : 

Első A ' vegyesházasságokból születendő 
magzatok, a' nemnek különbsége nélkül, mind-
nyájan atyjok vallását kövessék. 

Második Szabad azonban a' szülőknek, köl-
csönös megegyezés szerint, gyermekeiket egyéb, 
törvényesen bevett ker. hitvallásban is neveltet-
niük, 's addig mig itt a' szülök egyetértenek, sen-
kinek sem szabad őket gátolnia. 

Harmadik Ha azonban a'szülők megegyezni 
nem tudnak, bekövetkezik az első azaz: a' 
magzatok kötelesek atyjok vallását követni. 

Jól tudom én, hogy itt a' sanctio nem egészen 
tartathatik erélyesnek, kivált ha megkülönböz-
tetjük a' porosz körülményeket a' mieinktől: de 
itt legalább még is van valamelly sanctio. Az 
lesz-e tanácsosabb, hogy semmi sanctio kivíható 
nem levén, vár junk , mig emberileg tökéletes 
sanctiót nyerünk, vagy addig is érjük be a' semmi 
helyett, némi sanctióval : ezt eldönteni nem tu -
dom, mert én ultra crepidam nem szeretek böl-
cselkedni. 

2) Sokszoros feljajdulás után óhajtjuk, hogy a' 
külföldi protestáns egyetemeken tanuló vagy ta-
nult ifjaink, és férfiúink, miután e hazában pro-
testáns egyetemünk nincsen, az ottan nyert doc-
tori diplomákat elfogadhassák 's az azokkal e 
honban összefüggő jogokat élvezhessék 's ezektől 
ne tiltassanak el. Eddig ugyanis külön kellett fo -
lyamodnunk, hogy a' tudori czimet használhassuk 
's tudtommal mindig tagadó választ nyertünk. így 
jártak eleinte Jozelfy és Szeberinyi püspök urak 
is, mig utóbb csakugyan megadatott nekik az en-
gedelem. Már, hogy itt csak azért ohajtoznánk, 
hogy neveink elébe bigyeszthessük a' Dobos ál-
tal kifigurázott dr vagy tr betűket, ez a' vanita-
tum vanitása volna. Tudva van, hogy a' magyar 
kir. egyetem és academiáknál, hol az orvosi kart 
kivéve, Schwartner és Schedius előtt és után 
még egy protestáns ember sem viselt mint oktató 



hivatalt, csak azok lehetnek oktatókká 's csak 
azok bocsátatnak csődülethez, kik az illetíi szak-
ból doctori diplomát mutathatnak elő. No most 
már jöjön ide olly ember, ki külföldön promove-
ált, az a1 csődülethez bocsáttatni nem fog, mert 
diplomájának elfogadásától felsőbb helyen eltil-
tatott. Arra kényszeríteni pedig ifjainkat, hogy 
az itteni egyetemnél promoveáljanak, kissé kényes 
dolog, mellyröl igen sokat lehetne mondani. P e -
dig jó volna gondoskodni, hogy a' nemzet egye t -
len egyeteme ne legyen merő r. kath. intézet, 
hanem benne működhessenek protestáns emberek 
is. Ezt pedig annál inkább, mivel ez által egy új 
mező nyittatnék a' protestáns tudós embereknek, 
kik most gyakran kénytelenek elásni tudományu-
kat, vagy hatástért nem lelve, tovább fejleszté-
sökröl lemondani 's valamelly progymnasiumban 
vonni meg magokat. Ugyanis a' protestáns e g y -
ház az, melly nálunk legtöbb tudományos embert 
nevel, nem azért, mintha ezen egyház tagjai némi 
kiváltsággal bírnának e' részben, hanem igen 
egyszerű oknál fogva. Csak egyet lássunk a' sok 
közöl. Tegyük a' protestáns papok számát sze-
rény és kerek számmal csak '2000-re. Mindenik-
nek száz oka lesz megházasodni 's már csak jó 
példaadás végett is, a' szent házasság czéljátlelk-
ismeretesen teljesíteni. És ezen lelkismeretes 
eljáráson Istennek látható áldása szokott lenni, 
melly a' számos gyermekekben mutatkozik. No 
már mit csináljanak aztán ezzel a' sok gyerek-
kel ? Ha számba nem vesszük is a' közös g y a r -
lóságot, melly neveltetésük körül működik, pé l -
dául, hogy sok tiszt, úr restellené fiát inasnak 
adni — mi, köztünk maradjon a' szó, nagy fonák-
ság — a' legnagyobb rész igyekezni fog fiából, 
ha lehet, még derekabb embert nevelni, mint ma-
ga. Ezen igyekezetnek első gyümölcse az, hogy 
csaknem minden esperességnek megvan közép-
ponti iskolája — 's tán itt is fekszik egyik oka a' 
sok iskolának nálunk; második gyümölcse pedig, 
hogy az iskolákból kikerültek száma, kik no már 
névre legalább mind meg annyi tudósok, ugyan-
csak jókora ; harmadik gyümölcse pedig, hogy 
ezek aztán kapálni nem akarván, koldulni szé -
gyenelvén, 's nemesebb törekvés lelkétől ösztö-
nöztetvén, hatáskört keresnek; negyedik gyümöl-
cse, hogy az egyház körében nem lelhetvén elég 
hatáskört, ostromba vesznek minden egyéb hiva-
talokat 's ha ezektől elüttetnek, no hát összecsap-
nak a' bajok hullámai fejeik felett. 'S itt nem hall-
gathatok el kettőt: az egyik az, hogy elegen van-
nak hitünk sorsosai között mindennemű hivatalok-
ban, kik hosszú küzdelem után dicsőséges pályán 
haladnak, egyszersmind egyházuk büszkeségei; 
a ' másik az, hogy sokan vannak közöttünk, kik a' 
küzdelmet megúnván, a' czél elérése felöl ké t -
ségbe esvén, tévutakra térnek, és ismét mások, 
kik hivatalhoz csak egyházuk megtagadása árán 
juthatnak, 's illyenek legtöbbentaláltatnak a'rkath. 

clerus jószágain. Én ugyan soha ezen eljárást 
elvben pártolni nem fogom, de voltak illyen egyes 
esetek, mellyekkel találkozva, nemcsak, hogy a' 
pálezatörés nem jutott eszembe, de sőt a' kese -
rűség könyeit vigasztalással törekedtem letö-
rölgetni. Tért tehát, munka- és hatástért a ' l e g -
szélesebb értelemben ! És így önkényt követke-
zik a' 

3 ) Hogy ne csak az egyetem, hanem egyéb 
hatóságok és hivataloknál is, ne a' hitvallás, ha-
nem az ügyesség és az érdem legyen az elhatá-
rozó. Mi nem kérünk semmit, mit másnak meg-
adni vonakodnánk; de ha azt látjuk, hogy hi tsor-
sosaink csak a' szín, a1 látszat megmentése v é -
gett alkalmaztatnak, 's az elsőség felett a' hi t-
vallás határoz: ez fájdalommal tölti el kebleinket. 
Egyszer egy nagy úr azt vetette szememre, mi-
dőn egy hívem mellett ügyködém, miként ö hi-
szi, hogy én ezt bizonyosan nem tenném , ha az 
illető más akolba tartoznék. Bocsánat, válaszo-
lám, én meg azt hiszem, miként —god okvet le -
nül pártolni fogná öt, hanem az én aklomba t a r -
toznék, 's épen azért ügyködöm mellette, min t -
hogy ezt hiszem, 's ezen hitemet adatokkal t á -
mogathatom. 

4) Egy nagyszerű fájdalmat és óhajtást f e je -
zett ki a' mult évi bányakerületi gyűlésen főtiszt. 
Szeberinyi János, püspök úr, mellynek nem volna 
szabad a' pusztában elhangoznia. Panaszkodott 
az iránt : 

a) Hogy számos híveink, kik mint katonák, 
gács, cseh, morva, horvát 's egyéb országokban 
szolgálnak, istentiszteletben 's az úrvacsorában 
részt nem vehetnek. 

b) Hogy híveink a' bécsújhelyi katonai, a' v e -
lenczei tengeri tanodákba 's a' Theresianumba 
Bécsben csak ugy vetetnek fe l , ha rkatholiku 
sokká lesznek. 

Az előbbi esetek, mellyek aggodalmat éb resz -
tettek bennünk, a' bécsújhelyi katonai intézetben 
történt áttérések voltak, hol az válaszoltatott, 
miként az ott tanuló ifjaink azért tértek át a' 
rkath. vallásra, mivel helyben és a 'vidéken p ro -
testáns lelkész nincsen. Az utolsó eset a' Tl iere-
sianumban történt egy pesti ügyvéd és jogtudor 
fiával, kinek a' felvétel csak azon feltétel alatt 
adatott meg , ha a' rkath. egyház tanaiban fog 
confirmáltatni. Az atya — egy köztiszteletben 
állt protestáns pap fia, ezt még is megsokallta 's 
készebb volt fiával haza térni, mint ama súlyos 
feltételbe beleegyezni. Üdv neki! De kérdezem, 
milly okok lehetnek azok, mellyek Isten színe 
előtt egy nyilvános intézet illy eljárását igazolni 
bírnák? Márpedig Bécsre nézve nem mondatha-
tik, hogy ott protestáns papok nincsenek, va la -
mint jelenleg ez, sem Velenczéröl, sem Bécsúj-
helyről nem állhat többé. Az ok tehát mélyebben 
keresendő 's én attól tartok, minél mélyebben 
keressük, annál mélyebben kell sülyedniök a7 



consequentiáknak is. Ennyit a ' püspöki panasz b 
pontjára nézve. 

A ' mi pedig- a' katonaságnál szolgáló hívein-
ket illeti, kívánatos, hogy a protestáns katonák 
számára vagy minden országba, hol protestán-
sok vagy gyéren vannak, vagy nincsenek, tábori 
papok rendeltessenek; vagy pedig a protestáns 
katonák csak olly ezredekbe tétessenek, mely-
lyeknél állandó protestáns lelkészek vannak. Kí-
vánatos továbbá, mondjuk másodszor, mert még 
ide visszatérünk, hogy az 179®/, 26. tczikk 7-ik 
pontjának ezen szavai : Ministri utriusque con-
fessionis evangelici aegrotos et captivos suae 
confessionis adliibitis solitis Politiae cautelis 
libere semper et ubique visitare, admortem prae-
parare 'stb. poterunt. 

A' mi illeti az elsőt, itt először megjegyzem, 
hogy Magyarországot némileg kivéve, az austriai 
örökös tartományokban a' Ferdinándok ideje óta 
a' protestánsok mindenütt gyéren vannak, min-
denütt csak türetnek, 's így ha katonáink — a' 
mint történni szokott — azon tartományokban t a r -
tózkodnak, épen olly kevéssé részesülhetnek is -
tentiszteletben, ha horvát, tyrol, cseh, morva,gács, 
In und ob der Ens máskép operentia országokban 
vannak, inint ha olaszhonban lakoznak. Aztán még 
is csak Olaszhonban vannak protestáns tábori p a -
pok 's ezek is csak ketten, 's csak addig, mig a' 
magyar ezredek Olaszhonban maradnak, aztán 
vagy hivatal nélkül maradandók, vagy 15 évi 
hivatalkodás után 150 forint nyugpénzzel elbo-
csáttatandók. Ezen állapot tehát mindig sérelmes 
leend, mig a' fönebb formulázott óhajtás va ló-
sággá nem lesz. Ha kell, tudunk nevezni öreg k a -
tonákat, kik áthurczoltattak az operentzián 's 
kénytelenek voltak vagy minden istentisztelet 
nélkül maradni, vagy a' misét hallgatni. Nem mon-
dom azt, hogy a' vallásos türelem a' katonaság-
nál rósz lábon állana, söt ellenkezőt tudok; de a' 
szükség törvényt ront 's ott, hol alkalom nincsen, 
nehéz a' regiementok parancsát teljesíteni. Ugy 
kell intézkedni, hogy a 'regiementok a 'protestáns 
tábori pap által teljesedésbe vetethessenek. Egyik 
tábori papunk azt írja, hogy az ö hivatalos köre 
négy országra szól: Lombardiára, Yelenczére, a ' 
dalmát partokra és Lecco vidékére; azt, hogy mi-
dőn a' dalmát partokon kiszállott, tíz mértföldnyi-
ről is jöttek mindennemű férfiak és nők, kiket a' 
tenger e ' türelmetlen partokon rakván ki, éveken 
keresztül rejtegették hitöket ' smost az évangyé-
liom apostolát Isten követe "s a' lelkismeret sza-
badsága hírnöke gyanánt fogadták; a z t , hogy 
mig néhány katonával találkozott, addig a" nem-
katona protestánsok egész serege környezé, kik 
az üdvösség forrásához az évangyéliom hallga-
tásához 's az úrvacsorábanirészesüléshez epedve 
vándoroltak. Ezen tapasztalásban a' merengések 
egy egész kincstára rejlik. Azt kivánni, hogy az 
ádriai tenger partjain, honnan száműzve van a' 

protestantismus, a" nemkatonák számára is a" ko r -
mány rendeljen papokat, túlfeszített kívánság 
volna. Itt a' méltányos kívánság csak az marad, 
melly formulázva van. De nemcsak nem túlfe-
szített hanem nagyon is méltányos kívánság, hogy 
amaz elszórt protestánsok sorsát az egyház szi-
vére vegye 's intézkedjék a' törvényhozás utján, 
hogy Horvátországban ne legyen a' protestáns 
kénytelen vallását megtagadni; intézkedjék, hogy 
mind amaz, mind egyéb elszórt protestánsokhoz, 
— honunkban például a' határvidékeken, utazó 
papok küldethessenek. 

A ' mi illeti a' másodikat, azt hinnők, hogy ama 
törvény egész teljességében életbe lépett és 
még is Budán két év óta küzdünk, hogy papunk 
a'' statusfoglyokhoz bejuthasson 's mindeddig s i -
ker nélkül. — Annyi egyébiránt igaz , hogy a' 
beteg katonákhoz elhivatunk taksa nélkül 's a' 
bérkocsist magunk fizetjük, igaz, hogy gyakran 
el is temettetik általunk a1 holt katonákat taksa 
nélkül, söt hogy többször a' rkath. tábori papok 
magok is temetik el a' protestáns katonákat g é -
gén die Militartaxe; 's aztán ha kell, a' bizonyít-
ványokat is kiadják gegen die Militartaxe. 

5) A ' zólyomi esperességnek azon érzékeny 
panasza van, hogy a' nm. Helyttanács a' korpo-
nai és beszterczebányai protestáns lelkészek e l -
len történt némelly feladások következtében, 
nemcsak a1 vizsgálódást 's az értesítések felkül-
dését, hanem érdemleges intézményeit is a' v i -
lági, itt városi hatóságokra bizta. No ez már nem-
csak a' courtoisie, hanem más valaminek sza-
bálya ellen is van. 

6) Van még több kicsinség is, de mivel már 
ugy is unatkoznak olvasóim, csak egy párt em-
lítek meg, noha épen az illy kicsinységek hoz -
zák ki legjobban az embert áldott phlegmájá-
ból. A* suprenseket nem szabad püspököknek n e -
vezni, 's nyomos okoknál fogva, mint állíttatik; 
holott mi ezt merő nyelvészeti szüzesség (pur i -
mus) miatt tettük, 's mivel a' szó a' szentírásban 
is előfordul, 's ugy a' mint az Pálnak Timothoz 
írt első lev. 3. r. 2. és 4. verseiben fogalmazva 
van, a' mi suprenseinkre jobban rá illik, mint aká r -
melly egyéb episcopusra. Végre a' mennyiben 
Jeszenszky atyámfia példája szerint a' végett p e -
titionál az ember legörömestebb mi legközelebb 
nyomja; mig ö a' sessio kihasítását sürgeti, én 
sürgetném a' catechetai honoráriumot a' magyar 
kir. egyetem gazdag pénztárából. Minden évben 
megküldetnek az egyetemen tanuló philosophiai, 
mérnöki 's jogi tudományok: növendékeinek 
névsorai, azon barátságos, egyszersmind hivata-
los jelentéssel, hogy tanítsam őket a' vallásra 's 
aztán tegyek rólok az iskolai év végével hiva-
talos tudósítást. Azt hittem, hogy aztán majd az 
ivet is megküldik, mellynél fogva illető honorá-
riumomat évnegyedenként az egyetemi pénztár-
nok kifizeti. Ez mind e ' napig elmaradt 's hihető-
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leg el is marad, de a' névsorok , azok, ha néha 
késöcskén is , de elmaradhatatlanul beküldelnek. 
Isten neki! Ajánlom hivatalos szolgálatomat! 

S z é k á c s J. 

G Y Ű L É S E K . 
F. Zemplén-Ung egyházmegye 

febr. 10., 11-kén M. Isépben üté fel gyűlésező 
vándor sátrát. Kérdi a' nyájas olvasó : „hát e ' 
megye még is a1 Sín pusztáján karimbolt Iz rae-
litákat követi ?1(' Több évek óta ki van nevezve 
egy választmány, az állandósító gyűlés 's kellé-
kei tervezésére 's így elnökét nyomja a' felelet 
t e rhe , hogy miért nem hívja össze tervtársait, 
és ezt annyival inkább megvárhatnék a1 t. cz. 
elnök úrtól, mert maga volt indítványozó, a) Az 
egyházi látogatók jelentései, mellyekröl szerény 
jegyzetem, hogy rövidebbek is lehetnének. N e -
künk is jelszavunk lehetne: „Egyházi látogatá-
sunkkal fel kell hagyni.'"'' Azonban az őrködést ki-
küszöbölni nincs czélunk, hanem lenne az espe-
resti,püspöki kötelesség,így ünnepélyesebb, mél-
tóságosabb alakzatban tűnne fel. b) Három e g y -
ház, halál által megürülvén, szabadon választotta 
lelkészekkel töltetett be. Van nekünk egy káno-
nunk, melly „ha a' lelkek, ugy mond, elidegened-
nek a1 paptól, mennie k e l l ; u hogy minden tö r -
vénynek philosophiája van, jól tudjuk, h ja! de a' 
tanulatlan nép a' philosophiával mit sem gondol, 
ö a' betűkkel ostromol, és fájdalom! többnyire 
győz. Ugyan hát az a' vulgo papvásár mikorszü-
nend meg közöttünk? bizony jobb lenne válasz-
tási teljes szabadságot adni az egyházaknak, csak 
a' feljelentésre köteleztetnének; — szóval: ide is 
illenék egy becsületes reform, c) Az egyházke-
rület 1847-dik évi jegyzökönyve 238-dik szám 
alatti határzata nyomán kívánt tőlünk egy e g y -
ház statisticai adatok előterjesztését ; rovati k ö -
zött különösen azon kívánat lázítá fel a 'kedé lye-
ket, melly így szól : „a1 lelkészek egyházukban 
osztályozzák a' protestáns földesurakat, írják ki, 
hogy hányan esnek az 1 - sö , 2-dik vagy 3-dik 
osztályba. Iilyféle kivánatok ellenébe közakarat-
tal óvást tevénk, d) Papi pályát választott , há -
rom egyén kért magára vizsgáitatást; egy meg-
bukott; kettő Je l e sen Kálniczky János és Tóth F e -
rencz, készületükkel,teljes megelégedést 's öröm-
fogadtatást nyertek 's érdemlettek, e) Egyház-
kerületünk özvegy- 's árva-gyámintézete 11,668 
rfnt, 55 krt bir p. p., melly ez év végével meg-
kezdi jótéteményezését. Vajha az egyházkerületi 
gyűlés főnökei közhíreszteltetnék, hogy meddig 
fogunk adózni gyámintézetünkbe, mert ez mind-
nyájunk előtt mysterium quid, egyik 10, másik 
16 évet jósol, egynémelly pedig egész életünkre 
kiterjeszti. Az adózás nöttön nő rajtunk, majd csak 
bejön az országos is, mindennapi szükségünk 
fedezése alatt is görbedezünk;ki körülménvinket 
ismeri, nem fog csodálkozni, hogy az egész életre 

kiterjesztő gyámintézeti adózástól iszonyodunk, 
ugyanazért a' nyugtalanságtól megszabadítni, 
bennünket felvilágosítani, ismételjük kérelmün-
ket. f ) Tavaszi gyűlésünk Pinkóczon leend april. 
11 -én M. Pálóczi Horváth Simon elnökünknél, 
ki évenkint kegyes, úri házánál megyei gyűlést 
fogadni 's ellátni. Isten áldja meg éret te! 

M. í s é p . 

A' pápai egyházmegye nagy gyűlése 
tartatott N.-Pirith mező városában febr. 14., 
15., 16-d. napjain tt. Eöri Szabó Gábor, segéd-
gondnok, 's nt. Seregély Dániel, esperes urak e l -
nökletük alatt, a1 mellyben a' képviselet öszinto 
barátja t. Keserű János úr három évekig tiszta l é -
lekkel és érthető tollal vitt jegyzösége szavaza-
tok többségével t. Antal József úr kezeibe ada-
tott , pénztárnokká t. Szép Lajos úr lett. — E z -
előtt 4 évvel történt esperesi és jegyzőválasz-
táskor e.-megyénkben a' képviselet eszméje pá r -
tolást nyert, mert nt. esperes úr önmaga nyilat-
kozata után 6 évre, jegyzőnk pedig 3 évre vá l -
lalták hivatalaikat. A ' mult évben ez eszme kivi-
telben is alkalmaztatott, midőn t. Keserű János úr, 
adott szavát beváltó, hivatalát az adók kezeibe 
visszatette, 's miután ismét felvállalni egyete-
mesen kéretett, 's férfias állhatatosságát semmi 
fény 's meleg kérelmek megtörni elégségesek 
nem voltak, e' mostan választott jegyző, esküje-
kor is mi természetesb,hogy a' mult kornak ké r -
dései felmerüljenek! 's mit tapasztalánk ? tán, 
hogy az idő lelkét most még inkább megértők, 's 
követök örömesebb,'s többen követjük azon rend-
szert, mellyen egyházi életünk alapja nyugszik ? 
Nem! ujolag választott jegyzőnk nyiltan felelt a' 
képviselet kérdésére, hogy ö a' kérdező uraknak 
lapdájuk nem fog lenni, mert hogy lapda legyen, 
öt évi tanulást sem érdemel. Mire aztán, hosszú 
vita után, örökre feleskettetett. Ugyanekkor a' 
pénztár kezelésében adott 1828-ik superinten-
dentiális törvények is fölolvastattak. Az indula-
tok ismét felzaklattattak. De új pénztárnokunk 
az igazságos kivánatokat elismerve, sőt hivata-
lát is nem mint örököt tekintve, ez öt illetett hi-
vatalába esküvel behelyheztetett. Következett az 
egyházlátogatás naplójának olvasása, mellyben. 
csak az iskolatanítók sok tekintetben ártalmas, 's 
talán nem is helyesen lehető osztályozási szokás 
ellen tétetvén szó, midőn még is meghagyatni t a -
nácsoltatott, a' pápai főiskola építéséhez egyhá-
zainktól tett ajánlatok olvastattak, a' mellyhez 
több egyházak még nem járultak ez okból, hogy 
már többször adtak, és segélyeik mibenlétét nem 
tudják, kérők, hogy a' főiskola számadása nyom-
tatásban jelenjen meg, részint köztudatásra, r é -
szint a1 kezelés sokszoros vádjanak elkerülésére; 
de midőn az ezt fedező költségre a' kérelem i rá - . 
nyában forrás még nem buzog, maradtunk a' r é -
ginél. T. Keserű János úr azon kivánatát terjesztó 



elö, hogy esperesünk a* gyűlési tárgyakat előre 
tudassa, 's évi eljárásáról tegyen jelentést. E l -
hangzott! A' mult évi superintendentiális acták 
nyomán jövő egyházkerületi gyűlésre tőlünk n é -
melly kérdésekre adandó feleleteink jöttek sző-
nyegre, miilyen a 'vándorló gyűlések felöli vé le -
ményadás, mire az egyh.-megye már beadá j e -
lentését. A ' vallási eddig összeszedett sérelmek, 
főkép a' vegyes házassági 's áttérési ügyekben, 
most ismét több adatokkal bövitve, egyh.-kerületi 
gyűlésünknek beadatnak, 's az evangelikus a tya -
fiakéval egyesítve egy vallási petitióba olvasztva 
az éber, és igazságot osztni elismert jelen ország-
gyűlésnek benyujtatni küldendő követeink által 
egyh.-kerületünk felkéretett. — Pápai főiskolá-
ban a' neveléstanszékre t. Demjén Ferencz úr, 
mint a' szépművészeti 's költői pályán, de több 
tudományos oldalról is magát kiművelt egyén 
ajánltatott, bár nem hallgattatott el derék két t a -
nárunknak mostani állásuk i s , kik más pályára 
képzettetlek, mint mellyen most működnek, hogy 
az illy alkalmazás a' közéletben csak hiányokat 
szül, — végeztetett, hogy az ajánlott egyén ma-
radjon holtig azon a' pályán, mellyre készülni 
külföldre kiküldetik. 

Pázmándi helvét egyház papja adá be fizetése 
többesült alapját, egyh.-megyénk levéltárába be -
teendöt, melly néhai az ország közszeretetü lia 
nt. Horvát Endre r. kath. lelkésznek a" pázmándi 
helv. lelkész fizetése bővítésére tett alapítványa. 
Mióta a' reformatio sugara édes országunkat á l -
jára, illy egyes adatnak szemtanúi nem levén, a' 
fájdalomnak és örömnek érzetei keblünkben e g y -
mást váltogatva, egy kevés néma elfogultság után, 
csak áldást tudtunk rebegni, a' minden előítéle-
teken felyülemelkedett, a' jézusi vallás czímlap-
jára minden teendőink tényezőjét, a' tiszta szere -
tetet olly hőn karolt boldogultnak dicső hamvaira. 
— Olvastatott ezután £gy j ie tvenes agg atya f á j -
dalmas jelentése, ki egyik liát ezelőtt hét évvel 
maga mellé segédpapnak rendeltetvén, most 
fia által 40 éves helyéből kiszoríltatott; erre 
résztvevő könyekben csillogtak minden je len-
levő szemek, 's midőn az egyh. gyűlés törvényes 
állását gyakorolni akarná a' íiu irányában, tapasz-
taltuk, hogy az atya soha sem szűnik meg atya 
lenni a1 legnagyobb bántalmak között is : kedve-
zést 's könyörületet kér fia iránt, 's fiától n y e r -
hető 150 ftal megelégedni nyilatkozik. Kivánata 
megrendeltetett. Átmentünk egy iskolatanítói 
állás betöltetésére, mellyel a ' j egyzőség kapcso-
latban áll, hová a' már előre meghívott egyén a1 

földesuraságtól nyert helybenhagyását is fel ter-
j e sz tvén , szabadságunk védelmére több meleg 
nyilatkozatok történtek. — Ezekután vétetett fel 
a ' pápai egyház papi állásának hároméves ideig-
lenessége, egy a' kebelünkbeli tápintézet választ-
mányának előterjesztése u tán , (melly intézet 
szerkezetét közleni akarom, ha t. cz. szerkesz-

tőség elfogadandja *) a' mire midőn ttes gond-
nokunk egy tartalomdűs levelet előterjesztett, 
még tovább is várakozunk. 

Csak a' számadások levén már hátra, mi hogy 
utolsó, közfájdalom, mert létele anyagi oldalát 
mindenki szeretné, pedig legelöl, önszemeivel k í -
sérni, alulírott által a' haza és vallás előtt köz-
tiszteletben álló fögondnokunk mellé protestan-
tismus kebelébe nemrég átjött mélt. Battyányi 
Kázmér gr. úr tiszteletbeli főgondnoknak e lvá-
lasztatni indítványoztatott, ugy hogy több egyh. -
megyék is e 'vé lemény pártolására szól itassanak 
fel, 's az egyh.-kerületi gyűlésen ez indítványt 
közakarattal léptessék életbe. Elfogadtatott. 

B ó d o g h J á n o s , mihályházi lelkész. 

Örségi ref. egyházmegye közgyűlése 
tartatott 1848. febr. 15. és 16. rendes iker -e l -
nöklet a la t t , Egyházas-Rádoczon, a' paklakon, 
a1 sz. léleknek a' templomban segítségül hívása 
után. 

1) Világi elnökünk abbeli tudósítását, hogy 
gr. B. K., gr. K. G. és b. J. M. a' ref. egyházba 
átjöttek, örvendetes tudomásul vettük. 2) Jelen 
évi, junius 19-d., Körmenden tartatandó e g y -
házker. fögyülés felöl intézkedendő választmány 
neveztetett ki. 3 ) A ' Várady-féle kegyes v é g r e n -
delet nyomán, Pápán fölállítandó neveléstani 
székre ajánlásért folyamodó Dömjén Fer. pápai 
helyettes pap kérelme — mivel e.-megyénk min-
den üres és ürülendő oktatói székeket csőd utján 
kívánna betöltetni — nem teljesíttetett. **) 4) A* 
kamocsai, romaiban heverő , ref. templom épí t-
tetésére, egy úrnapi kihirdetés után begyülendö 
ker. segélyt adja be e.-megyénk az illető helyre, 
nem pártolhatván — a-1 felsőbb engedelem elle-
nére — megjelenendő segélyt kérő követeket. 
5 ) A ' pápai fötanodában tanuló, esperességünk-
beli, ifjaknak, a1 rendes szorgalom-díj mellé, a ' 
gyűlésen jelen volt világi urak által ajánlott, 's 
mindjárt le is fizetett, 26 pftot pénztárnokunk 
elküldeudi. 6) Dienes Gábor, gondnok urnák e . -
megyei új pecsétnyomónknak, tulajdon e r szé -
nyéből lett elkészíltetéseért szives köszönet 
szavaztatván, új pecsétnyomónk eztáni haszná-
lata, a' réginek levéltárba! tétele elrendeltetett. 
7 ) Moz-gay Sámuel jegyzői hivatala lemondását 
tárgyazott kérlevele el nem fogadtatván, melléje, 
ideiglenesen, aljegyzőnek Szíj György, f. őri le l -
kész választatott. 8 ) A ' berendelt tanítók m e g -
vizsgálására kiküldetlek Lukács M. és Dezse J . 
lelkészek. 9) Székely Istvánt — ki Mihály 
testvére nevében azt panaszolta, hogy most n e -
vezett öcscse, ezelőtt két évvel , sérelmes lábai 
gyógyíttatása v é g e t t , magát Rába-Hidvégre, 
a' róm. kath. csordáshoz, vitetvén, elcsábíttatáf 

Szívesen, de röviden. Szerk. 
**) T. cz. Szónyi Pál nevelő urat , ha lehetne, jó volna 

megnyerni. S z í j . 
* * 



után, a1 csordás leánya ráveretett, kit nőül v e -
vén, maga is rém. kath. lön; de tettét utóbb meg-
bánva, mult évi juliusban, az elhagyott akolba 
ismét visszatért, mellyért kath. neje elhagyván, 
az illető püspöki szent szék — a' ref. felet ki 
nem hallgatva, — miután őket, bizonytalan ideig, 
á g y - és asztalra elválasztá, Székely Mihályt, el-
választott nejének hónaponként fizetendő gabna-
és pénz-adásra itélle; holot t jelenleg is Isten nyo -
morultja ; azonban testvérei szívességéből él, de 
meg semmie sincs, mivel az élő anya nekik osz-
tályt még nem adott — sérelme orvoslásaért a' 
fels. cancellariára utasítók. 10) A ' rabok lelké-
szeinek, gondviselésük alá bízatott , tömlöczbeli 
rabjaik felöli tudósításaik tudomásul vetettek. 
11) A ' békétlen házaspárok kibékítésére béke-
birák neveztettek. 12) A ' tanítók megvizsgálá-
sára kiküldött lelkészek jelenték : mikép a1 taní-
tók feleleteik kielégítők valának, és azok könyör-
genek a' vizsgálat alóli felszabadíttatásért. Az 
első kedves tudomásul vete te t t ; az utóbbira 
nézve : a' régebben hozott e.-megyei határzat 
továbbra is föntartatott. 13) Olvastatott a' mult 
évi e . -megyei gyűlések jk., mellynek következő 
pontjai érdekesbek: 12.pont. E ' rádoczi anyaegy-
házhoz ta r tozó , kis-sároslaki fiókegyház hívei 
intettek, hogy a' rádoczi lelkésznek, a' tagosz-
tályi per lefolytával, makkoltatási és faészati j o -
gai kárpótlásául, általuk alapított 150 pft alapít-
ványt vagy tegyék le, vagy 6 " 0 kamatait fizes-
sék. Miután egyik, mint másik, konokul megta-
gadtatott : a' kis-sároslakiak, gondnok urunk föl— 
peressége alatt, perbe idéztetni rendeltettek. 5 8 -
dik pont, mellyben panaszoltatott Kerczához t a r -
tozó, de gyermekeiket iskolába Sz. Gy. völgyére 
járató, némelly velemériek állal, hogy a' sz. gy. 
völgyiek rajtuk kettős tandíjt vesznek: ezen szo-
kás eltöröltetett. 14) A 'nagy- rákos i lelkész azon 
panasza megvizsgálása, 's ha lehetne, elintézé-
sére, miszerint a 'pankaszi íiókegyház, sem neki, 
sem tanítójának, a' más egyházakban is divatozó 
makkoltatási jogot megengedni nem akarja, — 
nem levén jelen a' bepanaszlott pankasziak, — 
kiküldöttség rendeltetett. 15) Kerczához tartozó, 
veleméri fiókegyháznak Sz. Gy. völgyéhez állá-
sában ugy egyez meg esperességünk, ha a' válni 
készülő fiókegyház öt több mint 60 évig hűn 
ápoló és most is szerető anyját, minden fizetése-
ket illetőleg, egyelőre, kármentesítendi. 16) A ' 
zavargó sz. örzsébetiek komolyan intettek csend-
re és egyházi tartozásaik minél előbbi lefizeté-
sére ; nem különben arra, hogy ne vágyjanak — 
bolmi hasztalan ürügyök emlegetése mellett — 
visszamenni azon akolba, honnan önkénytesen 
jöttek ki, 's kikívánkozni onnan, hova saját k é -
relmeik után, nyilt karokkal befogadtattak ; any-
nyival is inkább, mivel a' sz. gy. völgyi ekklé-
zsia — hova előbb tartoztak — egyik követe v i -
lágosan kijelenté, högy miután az illető esperes-

ség sz. örzsébetieket Németfaluhoz csatolta: Sz. 
Gy. völgy sem az elvált fiókegyházat vissza, 
sem botrányos, csekély fizetését el nem fogadja. 
17) Olvastattak a' mult évi ker. gy. jk. némelly 
pontjai, mellynek 11-dikéböl a' fötanodai bölcsé-
szeti üres széknek Kerkapoly Károly úrral lett 
betöltetését, 42-dikböl a' főiskola Pápán mara-
dását ; 54-böl a' győrieknek 50 ,000 ft. ajánlatát, 
ha a' collegium oda vitetik; 56-dikéböl nagys. 
Kocsi Horváth Sámuelnek, a' pápai fötanodában, 
papi tudományokat tanuló , két ifjú számára tett 
egy ezer ezüst ft. alapítványát; 55-dikából a' 
Váradyféle kegyes végrendeleti intézkedést; 5 8 -
ból t. Zsoldos Ferencz, tb. és e.-megyei tanács-
nok urnák ker. tanácsnokká lett kineveztetését ; 
6§-böl tek. őri Szabó Gábor, táblabíró és gond-
nok urnák, Pápán, m é r - é s történettani tanulmá-
nyokat hallgató, és ezekben kitűnő egyén, meg-
jutalmazlatására tett egy ezer vft. alapítványát, 
megértette egyházmegyénk ; a' 66. pontban a ján-
lott székes-fehérvári első magyar, kölcsönös 
életbiztosító intézet iránt, bár szabályai eléggé 
ajánltattak, igen kevés rokonszenv mutatkozott. 

Szükségesnek láttam — pro coronide — meg-
említni, hogy másodnapi gyűlésünk az első napi-
nak jk. hitelesítésével kezdődött; de már a' 2—ik 
napit, harmadnap nem lehetett hitelesítni, mivel 
ennünk, 's aztán bucsuznunk 's mennünk kellett, 
hogy a' sok hó felolvadása miatt származandó 
nagy vizekben ne kelljen visszamenet ismét olly 
sokat usznunk, mint gyűlésre jöt tünkkor; de 
m e g , hogy a' hallgatók is ne indignálódjanak, 
hogy pap, mester, officiose, 4 napig távol lenni 
kényteleníttetett; meg, ha haltakvolna: ki temcté 
vala el azokat"^fredikátzióval és 12 lábu ver-
sekbe öntetett, desperatus, búcsúztatóval? 

Közli F.-Örböl, 1848. febr. 27-d. 
S z í j G y ö r g y , 

e.-megyei ideiglenes aljegyző. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Halálozások. E ' f . év j an .5 -kén szenderült át a' 
jobb életre ntiszt. tudós Tarczaly György úr, a' 
n.-harsánvi ref. egyház derék lelkipásztora, a' n. 
szalontai egyházmegye és a' tiszántúli főtiszt, 
egyházkerület érdemdús ülnöke, életének 77-dik, 
lelki pásztorságának 47-dik évében. Eltakarít ta-
tására jan. 7 -ke levén kijelölve, számos egyházi 
és világi urak jelentek meg, a1 jeles aggastyán 
iránt mindenkor nyilvánított méltó tisztelet vég 
adóját lefizetendök. Szónokollak felette — mint 
hírlik, az elhunytnak halála előtt több napokkal élő 
szóval nyilvánított kivánata folytán — t. t. K e -
mény István szakálli és Soltész Lajos m. homo-
rogi lelkipásztorok. — Elhunytát nemcsak egye t -
lenegy mostoha leánya gyászolja, hanem egyház-
kerületünk, közelebbről egyházmegyénk egyházi 
és világi kormányzói, kik az általok mindenkor 



tisztelve szeretett férfiúban egy mély belátású 's 
érett gondolkozású ülnök társoktól fosztattak 
meg; fájlalják ezen egyházmegye kebelében szol-
gáló 's öt közelebbről ismert lelkipásztorok, k ikö 
benne igazságszeretö, tiszta jellemű kormányzó-
jokat, lelkes emberbarátjokat vesztették el 's e l -
hunytán való fájdalinokat csak az enyhíti, hogy 
helyét egy ollyan férfiú által vélik betöltendő-
nek, ki ezen egyházmegye minden lelki-pászto-
rainak közös szeretetöket bir ja , ki az elhunytat 
nemes tetteiben utánozni fögyönyörüségének t a r -
tandja; fájlalják az elhunytat a' n. harsányi ref. 
egyház hívei, kik ö benne 37 évig volt fáradha-
tatlan szorgalmú, ernyedetlen buzgóságu élete 
végalkonyáig segédet nélkülözhetve teljes meg-
elégedésökre örömmel szolgált lelki-pásztorukat 
kesergik, siratják. — Elvégre nem mulathatom 
el az elhunytnak ismertethetése tekintetéből, tu -
domásra juttatni e ' következőket: hogy t. i. ö ezen 
közmondának: „a1 jó pap holtig t a n u l t e l j e s e n 
megfelelt ; csekély jövedelmének jobb részét 
ujabb könyveknek megszerzésére fordítván, az 
idővel szüntelen elébb haladni törekedett , olva-
sott, tanult munkálkodott, 's több rendbeli mun-
kálatai — különösen a' hitlant illetőleg — ma-
radtak kéziratban ; — továbbá, mennyire szívén 
hordozta, mint lelkes emberbarát, szegény sorsú 
paptársainak, 's azoknak elhunytokkal, hátra ma-
radandó özvegyeinek 's árváinak keserű sorsu-
kat, eléggé megbizonyította azzal, hogy egyház-
megyénk gyámintézete létrehozásában — bátor 
tudta, hogy magtalan levén, jó feleségétől is több 
évekkel ezelőtt megfosztatván, csak magányosan 
áll, szívesen munkálkodott, 's annak nevelésé-
hez — évenkinti adományjával — hivatali kö -
teleztetésnek is ismervén azt — örömmel járult, 
's azt haláláig hőn pártolta. 

Elhunyt tehát ezen említettem jeles tulajdo-
nokkal ékeskedett, nemes lelkű ember-barát , de-
rék lelkipásztor, ügyes kormányzó ; de élni fog 
közöttünk emlékezete, tisztelendjük öt még s í r -
jában is, 's öt áldva, kívánunk nyugodalmat h i -
degült hamvainak! 

C s i l l a g S z é n á s i S á m u e l , 
kornádi ref. prédikátor. 

— — — Dobsina szabadahn. bányavárosá-
ban február 25-dikén meghalt és 28-dikán el te-
mettetett néhai tettes Szontagh Vilmos úr , a' 
tettes Szontagh-család Nestora, több megyék t áb -
labírája és a' dobsiniai év. egyház 23 éveken át 
érdemes felügyelője, életének 71-dik évében. — 
Ugyanott két nappal később,t. i. február 27-dikén 
meghalt, és 29-dikén eltemettetett néhai tiszt. 
Nickl Jakab úr, dobsiniai év. második lelkész és 
iskolaigazgató, hivatalkodása 4-dik 's élete 3 5 -
dik évében. Hátrahagyott neje két árva fiaival a' 
veszteség csapását mélyen érzik. 

Mivel Dobsinánkét héttel ezelőtt a' róm. kath. 
pap is meghalt: ugy a' város egyházi személyze-

téből csupán az alulírt maradt m e g , a' mennyei 
gondviselésnek hálát mondván, hogy öt e' dü-
höngő vész közepette*) még oltalma alatt tartja. 

Dobsinán 1848-diki mart. 2-dikán. 
S z t e h l o A n d r á s , 

dobsiniai év. pap. 
Ritka rosía. I. A ' Religio és Nevelésnek, ezen 

kath. egyh. lapnak majd mindegyik számában 
megilletődve halljuk a' vészharangot, melly E u -
rópa decatholisálandó több országainak megin-
dult mozgalmai fölött sír. Az idöjelek oda mutat-
nak, hogy vagy a' kereket megoldani kényszerül 
Róma, 's ekkép reformalódnia kel l , vagy pedig 
merevenségén diadalt ünneplend a' XlX-dik szá -
zad szellemhatalma. Ne dicsekedjék az egyhás 
évezredes életével, 's ne is csüggedjen el zsenge 
éveiben; ha emberi munka: magában elenyészik, 
ha pedig Istentől van : soha tiern állhattok ellene. 
— Mint kezeli ügyeit a' kath. egyház olly a n y -
nyira szomorú helyezetében? mi jót hoz elö? 
tanaihoz mint ragaszkodik még mostan is ? ko-
ronként látandjuk közlönyét, a' Rel. és Nevelést. 

A' fülbegyónás áldásdús intézetnek mondatik, 
és „mit kelljen — így szól a' lap — azon papok-
ról tartani, kik lélekismeretlenül 's tudatlanul ke -
zelik ; kiknek minden perczök kínos , mellyet a' 
gyóntató székben kell tölteniök! Midőn az Úr 
világ-megváltási tisztében először föllépett, első 
szava is ez volt : poenitentiát tartsatok, mert k ö -
zeledik Istennek országa.u Nagy panasz a' kath. 
papok lelkismeretlenségök 's tudatlanságuk e l -
len ! azután meg nem is Urunk, hanem k. János 
mondotta ama szavakat, Mát. 3 : 2. 

A ' XIX. század (2-dik sz.) ítéletet tartott (a ' 
jézsuita rend) sirja fölött 's azt abból ismét elő-
szólította : az isteni gondviselés, rajta függött 
őrszemét csak hamar tanúsítván; mert megbuk-
tatása fél Európának becsületébe is került. Az 
anyaszentegyház fölött őrködő szentlélek azon 
veszteségnek visszapótolására támasztotta,mely-
lyet a' protestantismus okozott az egyháznak. 

Örömmel olvassuk bold. eml. e. é. P. J. L. 
gazdag végrendelete hosszú lajstromát; még 
gazdasszonyának is 15,000, irgalmas apáczák 
intézete megalapítására pedig 50 ,000 forintot 
hagyott. 

„Distributi libelli controversa fidei capitacom-
plexiu köriratu bélyegét süti a' tudós szerkesztő 
(3. sz.) a' kőszegi bibliákra 's egyéb szent köny- . 
vekre ; becsempészett idegen árunak, az angol 
bibliatársulat müvének állítván, megemlíti, hány 
ezer van forgalomban. 

„ A ' magyar hit roszul neveztetik kálvinista 
hitnek, mert ez utóbbit első szent királyaink nem 
ismerték.u 

Az ágostai közönség, újság 355-dik lapján, 
# ) Egy hét óta naponként 2 — 3 temetés van; minap egy 

szobában voltam, hol 1 4 - e n feküdtek a' typhusban. A' hol-
tak száma januar 1 —jelöl 40, a' kereseteiteké 13. Szt. 



egy protestáns által a' vasárnap megszentelése 
tűzetik k i ; a' pályabirák is protestánsok : de a' 
hagyományok nélkül — mond a' R. és N. — a' 
protestánsok elégtelenek a' föladat megfejtésére. 

„A* némethoni katholicismus központjából, Ba -
jorországból csak nem rég tudósíttattunk (4. sz.), 
hogy ott a' gyertyákat eloltogatják, és sötétség 
lesz. Legújabban Schweiz, e' kis, csendes és j ám-
bor katbolicus haza is megvétetett, földulatott. 
Gyáva honárulók- 's pulya lázadóknak nevezik 
most őket. Freiburg — így ír a' Vasárnapi Új -
ság 783. 1. — egyike a1 különszövetségi hét kan-
tonnak, nov. 10-kén ellent-állás nélkül megadta 
magát. . . A ' jezsuiták, mint a' patkányok a' v e -
szendő hajóról, előre mind elpatkoltak volt F re i -
burgból, ezen jézsuita-iskolájáról világszerte 
híres városból. . . Ifj. V. Sz. S. 

Ritka rosta. II. Zschokke (4 . sz.) kigúnyoltatik, 
holott vagy csak két hete (1. sz.) mint hiteles 
tekintelyre édes-örömest történt hivatkozás. 

Basedow és Pestalozzi, ez ünnepelt férfiak, 
ábrándos emberkéknek neveztetnek (4. sz.), k ik-
nek nevelő-intézetéhez Kant a' legnagyobb r e -
ményeket kötötte. Philantropinumaik: csak m á -
mor és kór, (5. sz.) 

G. A. több predikátziókban(Regensburg,1847) 
sürgetvén a' boldogságos Maria tiszteletét és s e -
gítségül- hívását: miután (egyh. üt. 2. sz.) ezen 
könyv ismertetöleg egész odaolvadásig magasz-
taltatik, szeretném kérdezni : önkénytesen fél— 
reteszik-e : Ján. J : 46, Luk. 2 : 48, 3 : 23, Mát. 
4 3 : 55, 56, Márk. 6 : 3, 's több helyeit a1 szent-
könyvnek, mellyekben Józsefről vagyon emléke-
sset ? ha nem teszik félre : akkor következetlen-
ség nélkül elmaradhat-e József tisztelete és s e -
gítségül-hivása ? 

, ,A' status-nevelés, csábító eszme. Az e g y -
ház a' tudományokat mivelve, sőt ezek kizáró-
lagos mivelésére egész testületeket alapítva, k ö -
vetkezésképen a' tudományos főknek mintegy 
inventariuma felöl gondoskodva a' status minden 
szükségeit képes kielégíteni." , ,A' civilisatio e lö-
haladtával, a' büntettek szaporodnak. Az embe-
rek, kik magasabb nevelésben részesültek, hé t -
szer annyi hajlamot tanúsítanak a' bűnre, mint 
azok, kik csak az egyszerű elemi tanítás jó té te -
ményeit élvezték." (5. sz.) 

„ A ' kath. nevelés le volt igazva (t. i. Schweiz-
ban), vagy egészen kiküszöbölve, 's ez által a' 
katholicismus, a' világ társadalmi rendje, 's az 
emberiség örök boldogsága állandóan veszélyez-
tetve. E ' veszély elhárításának tekintetéből a ' 
gyermekeik , hazájok 's egyházuk javát szivö-
kön viselő katholikusoknak, a' nevelés reformjáról 
kellett gondoskodniok. 'S nem vala-e természe-
tes, hogy mély aggodalmaikban azon rend ( j e -
zsuita) felé emeljék epedő tekintetöket, melly 
egypár százados tapasztalás szerint a' kath. n e -
velés kezelésében leginkább kitüntette magát, 's 

az íljuság czélszerű kiképezéséhezi értésének 
napjainkban is annyi fényes jeleit adta. 'S ime itt 
a' kulcs a' schweizi bonyodalmak megfejtéséhez." 

„Ha egy évvel elébb (6. sz.) a1 genfi katholi-
kusok az ottani mérsékelt szellemű kormány meg-
buktatására, a' radicalisoknak segédkezeket nem 
nyújtanak, a ' határozat hozására megkívántató 
többség az országgyűlésen alkalmasint létre nem 
jön: következésképen a1 külön-szövetség elleni 
háborút meg nem éltük volna. . . de néinellyeket 
kifeledve, nemcsak önmaguk, hanem az egész 
schweizi katholicismus leigazására, gyalázatos 
eszközül szolgáltak. Adja az ég, hogy ez legyen 
az utósó eset, mellyben a' „perditio tua ex te 
Israel!" ismeretes sz. irási mondat teljesedett 
raj tunk." 

„Azon felsőbb rendelménytöl is, melly Posen 
tartomány gyninasiuinaiban két prot., és minden 
prot. gymnasiumban viszont két kath. tanítót p a -
rancsol alkalmaztatni, semmi jót, és üdveset várni 
nem tudunk. Néhány év gyors lepergése után bi-
zonyosan feledve lesz a' viszonyosság elve, csak 
a' prot. tanítók fognak szaporodni, 's alkalmaz-
tatni mindenütt a' gymnasiumokban. Így lesz ez 
Posenben, így más tartományokban, 's végre j e -
len viszonyaink's körülményeink között honunk-
ban is, ha a' köziskolákat sürgető indítvány f o -
ganatosíttatnék." (5. sz.) 

„Az egyház hitetlen elleneinek csak a' tudat-
lanság és a' dologhoz nem értés nyújthat f e g y -
vert a' kath. tanok ostromlására. Még nem lé te -
zett tudós, és a' religioban jártas, az egyház e l -
lensége ; mert mint igazán tudós, megszűnt lenni 
ellensége az igazságnak(5. sz.) 

A ' 8-dik számban feleletet találunk a' Prot. 
Egyh. 's Isk. Lap 4-dik számában olvasható 
„Monda és va ló" czimü kérdésre. Az e r re -a r ra 
csavart felelet az, hogy lemocskolnak bennünket, 
mintha távolról sem keresztyénekkel volna 
ügyünk. Azt mondják, hogy koránsem tömérdek 
kincset adott István király, hanem a' mennyi épen 
szükséges vol t ; nem az országéból ad ta , hanem 
sajátjából, mint más polgári és hadi érdemeket 
szerzett egyéneknek (egyéneknek, kiknek tehát 
osztozni szoktak maradékaik) ; a ' prot. keresz-
tyénség nem testvér; a' kath. clerus kezein több 
már a' szerzemény (tehát nem tömérdek, hanem 
épen a' mennyi szükséges) , mellyet az e g y -
háznak alapított, mint az ösvagyon; az á l -
lítólagosán utószületett testvér ellen ünne-
pélyesen óvást tett ama szent király ; saját 
becstelenségét hirdeti az állítólagos utószü-
letett testvér, midőn apja hat századdal elébb élt; 
anyjának vallja Magyarhoni, holott Wi t tenber-
gából vándorlott, mint idegen nemzetség, jól i s -
merik szüléinek nem igen dicséretes nevét és 
jellemét; a1 protestantismus törvényességéről 
csak az anyaszentegyház Ítélhet, és határozatát 
a' trienti zsinatban eléggé kimondta; és ha t ö r -



vénykönyvünk elismerte is a1 prot. vallás tö r -
vényességét , de ott v a n , hogy : absque tamen 
praejudicio cath. rom. ecclesiae,'stb. ' s tb.(Mind-
ez, vagy ha semmi nem, a1 clerusnak ezen con-
tradictioja, melly a z l 7 9 0 / , : 26 által elenyészett, 
tőlem is tárgyalást várhat. Ifj. V. Sz. S. 

Egy szó a' halotti beszédek iránt. Örömmel ol-
vastam a' Prot. Egyh. és Isk. Lap f. é. 6-dik 
számában t. Henyey Gyula, nyugalmazott kapi-
tány urnák a' halotti beszédek iránti nyilatkoza-
tát, melly igen helyes okokon alapúi, 's a' neve-
zett úr igazán keresztyén lelkületének bizonysága. 
Ö neki legjobban tetszik, ha a 'halott felett „ e g y -
szerű ének és buzgó ima hangzik;" 0 a' halotti 
beszédekre nézve el szeretné törölni „ a ' megfe-
neklett szokásokat," mellyek igazán sok helyütt 
méltatlanok, sőt sokszor valóban neve t ségeseké 
a' lelkész hivatalát a' mivelt eszii 's szivü ember 
előtt compromittálók 's lealacsonyítok. Mit is szó-
nokoljon a' lelkész sokat sok közember felett, k i -
nek élete 's halála semmi tanúságot 's vigaszta-
lást nem nyúj t? Vagy minek helyeztessék azon 
szomorú 's kínos kénytelenségbe, panegyricust 
tartani ott, hol tán más semmi sincs, mint külső 
fény és máz? ! És minek végtére a' halálban, 
mellyben mindnyájan egyenlők vagyunk, ama túl-
csigázott 's szerfeletti magasztalás, holott külön-
ben is már az Úr, a' csalhatatlan bíró, ítélt a z e l -
holt felett, — 's holott mindenki fia, még a' leg-
jobb is, mindig csak ember marad! — Azt k é r -
dezi a' fennevezett czikk írója : „Nem lehetne-e 
itt valami középutat feltalálni ? u — Mellyre én 
legalább azt mondanám : igen is lehet, sőt kell. 
Ez azonban nem lehet más, mint : hogy a' meg-
rögzött szokásokat, okosan azonban és bölcsen, 
lassan-lassan el kell törölni. Ez igen is a' lelké-
szek feladása lenne, kik különben is arra hivat-
vák, az igazság szolgálatjában küzdeni minden 
balga előítélet, minden félszegség 's üres külső 
pompa ellen. Hol a' halotti beszédek még igen 
divatosak, 's hol azokat a' nép kívánja, ott r ög -
tön 's makacsul a ' szokásnak és a' nép kivána-
tainak ellenszegülni nem tanácsos. Ideiglenesen 
tehát tűrni kell a ' b a j t ; adandó alkalommal azon-
ban a1 népet felvilágosítani 's jobbra szoktatni 
kelletik. Eleintén ugyan a' nép alkalmasint fe l -
zudúl 's ellenezni fogja az újí tást ; hanem idővel 
tán még is hozzá szokik, ha a' lelkész ember 
lesz megmutatni 's éreztetni a' néppel, hogy nem 
maga iránti tekintetből 's kényelemből, hanem 
más fontosabb okokból cselekszik u g y , a' mint 
cselekszik. Nálunk Eperjesen is régenten külö-
nös szokások divatoztak ezen tekintetben; most 
tőlünk lelkészektől f ü g g , hogy mondunk-e be-
szédet a' halott felett, vagy pedig csak egyszerű 
imával és énekléssel takarítjuk-e el az t? 'S ez 
jól van így. Legyen meg a' lelkésznek ezen sza-
badsága ! 0 saját keble sugallatát követve szól, 
a ' hol szólni lehet vagy kell. 0 ezt csakugyan 

i, 

legjobban tudhatja, mert híveit legjobban kell i s -
mernie. 'S óhajtanok igen is, hogy ez általános 
szabályul elismertetnék. Mert a' halotti szer tar -
tásnak általában 's a' halotti beszédnek különö-
sen nem szabad lealacsonyítatnia üres parádévá; 
nem is csupán csak kitüntetés legyen az tán az 
elhunyt érdemei miatt : hanem tiszta vallásos 
ac tus , az elhunyt keresztyén embernek illő 's 
méltó végtiszteletére, a' megszomorodott felek 
vigasztalására, a' hívek megnyugtatására, ha kell 
óvására 's megrázására, általában pedig oktatá-
sára. Ha az ünnepélynek's az ünnepélyesnek á l -
talában nagy barátja vagyok, a' mennyiben az 
valami nagyra, fenségesre és istenire vonatko-
zik : ugy a' halotti ünnepélyekkel — megvallom 
— soha sem tudtam megbarátkozni; egy részt 
azért, mert mindig csak embereket i l letnek, más 
részről pedig és különösen a z é r t , mert a' halál 
magában nagyszerüleg ünnepélyes valami, maga 
magának ünnepély, tiszteletére egy nagyobb ha-
talomnak, melly felettünk vagyon. 

A ' mi végezetre azon megjegyzést illeti, hogy 
a1 lelkész maga határozza el, hogy kell-e halotti 
beszéd egyes esetben vagy nem ? — ha valaki 
azt mondaná vagy gondolná , hogy ez a' lelké-
szekre nézve igen kényelmes : arra azt viszo-
noznám, hogy bizony nem csupán csak igás mun-
kában áll az Isten országa, nem is említvén, hogy 
hol kevesebb a' teendő az egyházi functiók k ö -
rül, ott a' lelkész is jobban, több kedvvel 's czél-
szeriíbben felelhet meg feladásának, mint a' hol 
öl- vagy rö f - számra szeretik mérni az Islen igé-
jét. 'S ha valaki azzal tetszenék gyanúsítani ben-
nünket, hogy az szerint a' lelkész igen könnyen 
fogja magát egyes esetekben a1 munkától dispen-
sálni, arra feleletünk: hogy év. lelkészről, ki lel— 
kismeretére 's az igazságra esküdött illyest fel-
tenni méltatlanság. S t e h 1 o J á n o s , 

eperjesi lelkész. 
Körösinneni olvasó egylet a' n. szalontai e g y -

házmegyében a' Körösön innen lévő 6 egyházak 
lelkipásztorai és iskolatanítói — némelly jó é r -
zésű, 's magokat önként ajánlott világiakat sem 
rekesztvén ki — a' jelen kor szellemét tisztán 
felfogva, 's annak méltán igényelt kivánatait meg-
értve — b. böszörményi lelkipásztor t. Sz. J. úr 
erélyes felszólítására — olvasó társaságot alakí-
tottak Körösinneni oloasó egylet czím alatt. Ki-
tűzött czélja e' társulatnak a' hasznos mulatság 
mellett a1 magyar szép irodalmi munkák olvasása 
által a' magyar nyelvészetbeni magok tökélyesí-
tése ; 's miután évenként körül belől 40 p. forint 
árúkönyvek megszerezhetéséröl rendelkezhetik 
e' társulat, van reménye, hogy idővel szép köny v -
táracskának jutand birtokába. Nemesbíli ezen 
társulat kitűzött czélját azon közegyezéssel tett, 
soha senki által meg nem másítható rendelkezése, 
miszerint ezen társulatnak minden könyvei — ha 
idővel a" társulat eloszlanék — a' n. szalontai 



egyházmegye közgyűlésén árverés utján eladat-
ván : a' bejövő összeg a1 papi és tanítói gyám-
intézet nevelésére , egyenlő mennyiségben, fog 
fordíttatni, 's azon esetben, ha a' tanítói gyámol-
da, — melly fájdalom! egyházmegyénkben még 
nem létezik — addig fel nem állana: annak alap-
jául tétetik le. Cs. Sz. S. 

Értesítés. A ' mi a' lipcsei Leopoldféle stipen-
diumot illeti, ez nem egyedül magyar ifjak szá-
mára van alapítva. Professor von der Pforte 
közbenjárása által a1 protocollumot fölnyittattam 
hol ezen alapítvány legelőször is csehekről, a z -
tán a' többi örökös tartományokról, 's csak utolsó 
helyen szól a' magyarokról, kik csak amazok 
hiányával húzhatják ezen öOtalléros stipendiumot. 

A 1 könyvecskében, sub titulo : Relatio de st i-
pendiis et beneficiis Hungarorum in exteris uni-
versitatibus studentium, per Mathiam Holko *) 
depromta, hol a' 11-ik pontban olvastatik : 

In academia gött ingensi , lipsiensi et er lan-
gensi recipiuntur trés Hungari in convictum, ubi 
habent liberain monsam. A ' lipcsei szabad aszta-
lon ugyan magyarok is részesülhetnek, de4 az 
nagyon bizonytalan, minthogy a' részesülhetök 
száma bizonytalan. M i k o l a y J á n o s , 

hittan jelöltje. 
A' f. é. 10. számban ismertetett : Corpus ma-

ximé memorabilium Synodorum evangelicarum 
'stb. czimü könyvnek ára egy pengő forint. 

K ü l f ö l d . 
Római-egyházi törvényhozás előhalaíása Fran-

cziaországban. A ' római papság sokáig haragvék 
ugyan a1 franczia juliusi ki rá lyságra; de valamint 
azelőtt igen hamar hódolt a' forradalom fia 's 
ö rököse , Napoleon, előtt, ugyanazt leszi most 
Lajos Fülöp irányában, miért a' mostani franczia 
uralkodóház és kormány hálásnak mutatkozik, 
mennyiben Róina 's az ultramontan papság ohaj-
tatinak, hol az nagy botrány nélkül történhetik, 
enged. Ez történt nem rég a' papság character 
indelebilis-ére nézve is. Ez folyvást tart akkor 
is, ha valamelly egyén kilépett a' papi rendből. 
Több illyen kilépett pap meg akart házasodni, 's 
mivel Francziaországban polgári házasság áll fen, 
a' francziák tehát házasságra az egyház legkisebb 
közbejötte nélkül léphetnek ; illy szándokot mi-
sem látszék gátolni. Mégis egyes világi hatósá-
gok régóta tettek akadályokat illyen volt római 
papok házasságának útába, a' fölszenteltséget 
egyházi jog szerint elháríthatlan házassági aka-
dálynak tekintvén. De más törvényszékek más-
említett házassági akadályt nem ismer, miként az 
általában a' természetjoggal össze nem egyez-
ként ítéltek 's annyi igaz, hogy sem a' Code Na-

*) Kérem Mikolay J. a ra t , szerezze meg számomra e1 

könyvet. S z é k á c s . | 

poleon, sem az ujabb franczia törvény 1789. óta 
tethetö. De ujabb időben a' franczia legfőbb tö r -
vényszék, a' párisi törlesztöszék , e' jogvitát fi-
gyelmére méltatá 's azt az egyházi jog részére 
dönté el. Egy kilépett római pap meg akart há -
zasodni 's mivel az akadályokat valószínűleg i s -
merte, protestánssá lön. Mint illyet, az egyházi 
jog rendeletei nem látszának érinthetni. Meghá-
zasodtát tehát bejelenté a' hatóságnak. De a' ki-
rályi ügyvéd , a' régi kath. egyházi törvényre 
támaszkodva, megtiltá annak végrehajtását. S e -
gélyt a' protestáns saját elöljáró hatóságánál k e -
resett 's midőn ez is elutasítá ö t , a' párisi kir. 
törlesztőszékre fölebbezett, melly az alsó t ö r -
vényszék ítéletét megerősítette. Az úgynevezett 
szabad és felvilágosodott Francziaországban ki 
várt volna illyesmit! Illyen Ítéleteken az 1814— 
1830-ki restauratio alatt nem csodálkozának; de 
Lajos Fülöp kormánya alatt senki nem hitte vo l -
na, hogy egy prot. azért fog házasodásában g á -
toltatni, mert azelőtt r. kath. pap voit. Ha a' f r an -
czia kormány így haladand régi egyházi t ö rvé -
nyek visszaállításában, várni lehet , hogy a' r. 
katholicismus nem lesz többé, miként a' charta 
mondja, a' francziák többségének vallása, hanem 
uralkodó statusvallás 's a' chartában biztosított 
vallásszabadság csak papiroson maradand. ( A . 
K. Z.) 

Apróságok. Egy statistikai öszszeállítás sze-
rint Poroszországban van 24605 tanintézet, 
t. i. 6 egyetem, 2 akadémia (Münster- és 
Braunsbergben), 117 gymnasium, 52 progym-
nasium, 41 iskolatanítónövelde, 100 felsőbb 
polgáriskola, 661 középiskola's 23646 elemi i s -
kola. Működik bennök 35304 tanító, kik közöl 
egyetemekre 495, gymnasiumokra 450 's elemi 
iskolákra 29634 esik. A ' tanulók száma 2455121 , 
kik közöl egyetemeken 3641 's gymnasiumokban 
26900 belföldi tanul; az iskolatanítói seminari-
sták száma 2546 's elemi tanulóké 2328146. A ' 
status dotatiója tudós iskolák számára 732946 
tall., a ' többi iskola számára csupán 354588 tall., 
azaz, fensöbb iskolákban minden fejre 24 tall., 
népiskolákban pedig csak mintegy 4 ' /3 szgr. vagy 
166-szor kevesebb esik, mint a' tudományos i s -
kolák ne vendékeire. (A. Z. f. Ch. u. K.) — A r 

heidelberginém.-kath. község pompás úrvacsorai 
edényeket kapott számos prot. és r. kath. bará -
taitól. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

L e v e l e z é s . 
Minden lehető zavarok kikerülése végett kérem a^leveket 

bérmentesen küldetni, különben megesik, hogy visszamen-
nek a' nélkül, hogy csak láthatnám is. A-1 nagyobb ér tekezé-
seket tessék k e r e s z t k ö t é s (Kreuzband) alatt küldeni, így 
sokkal olcsóbb. A" posták szívesen megmagyarázzák mind a' 
keresztkötés fogalmát, mind pedigannak taksáját. — Miután 
a' Monda és Való-ra maga G. úr felelt, R. Ö. S. úr jeles f e -
leletét mellózhetönek vélem. 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . 



A s a j t ó s z a b a d ! 

EGTHftZI ÉS BSKQLAÍ LIP. 
12. szám. Hetedik évi folyamat. Martius 19. 1848. 

Áldott legyen Isten neve örökön ö rökké ; mert övé a' bölcseség és erö. ö megváltoztatja az 
időket és az időknek rész«it ; leveti a-1 királyokat és szerez királyokat ; ad bölcseséget 
a-1 bölcseknek, és tudományt a' tudósoknak. Dániel 2, 20 . 21 . 

TARTALOM : Ima. S z é k á c s J. — Izgatás és utószó. J e s z e n s z k y L á s z l ó . — Eszmetöredékek. G. — Elnöki 
előterjesztés. — Calvin ifjúsága 's első nyilvános fellépése. K u n B e r t a l a n . — A' betegségek magyar 
nevei. —- V e g y e s k ö z l e m é n y e k . , 

I M A . 

M i d ő n a' népek ősi szent jogér t , 

Mellyet szivökbe Isten irt vala, 

Vérontva küzdnek, mígnem felderül 

A ' szabadságnak teljes nappala : 

A ' diadalmi énekek zajára 

Önként nyil a' kebel buzgó imára 

'S buzgó imája így hangzik nemünknek: 

Dicsőség légyen a' mi Istenünknek! 

Dicsőség legyen a' mi Istenünknek, 

A ' mi győzelmünk több mint emberi : 

Egy hosszú század, azt mit egy szökő nap 

Adott, előbb álmodni sem mer i ; 

Mert tőrében a' hosszas szolgaságnak 

Nem volt reménye többé a' világnak, 

De eljött I s ten , szól a ' biblia, 

Midőn a' szükség legnagyobb vala. 

'S kik nem hitték, hogy ö a' nép szavában,, 

ítéletet jött légyen tar tani , 

Földön futókká tette 's trónjaikról 

Imát tengerre űzte mondani, 
-

De kik hittek és hajtottak szavára , 
Megtartá őket népeik j avára ; 
'S elszélesztvén a' zsoldos lelkeket, 
JVéphüséggel edzé meg széköket. 

Üdv a' királynak, nemzetünk Urának , 

0 hitt Istennek és hitt népinek, 

'S a' mint még meg nem szégyenült soha , 

Ki hitt Istennek és igéinek : 

Ugy — és ez legyen összes jelszavunk — 

Hogy hitt nekünk, ne bánja meg Urunk, 

Hitet hitért, életben és halálban 

A ' jövendőnek minden századában. 

Hitet h i tér t , a' jelen mámorában, 
Melly boldogít, de könnyen tántorít , 
Hogy a' józanság lelkével kegyeljük 
A ' szabadságot, melly most bátorí t , 
'S ha szent hajlékát majdan béavatjuk, 
'S az áldozatnak gyümölcsét aratjuk : 
Imája hasson égig nemzetünknek , 
j e g y e n dicsőség a1 mi Istenünknek. 

S z é k á c s J. 



Izgatás és utószó. 
^ O r s z á g g y ű l é s i petitióm ügyében ismét felszó-
lalok 's bocsánatot is kérek érette, mert minél 
tovább elmélkedem e' tárgyról, annál több mon-
dani valóm van, minél elevenebben érzem fon-
tosságát, annál nagyobb bátorságot, és minél job-
ban meggyőződöm kivihetöségéröl : annál több 
kitartást találok lelkemben. Én hatezer család-
nak — mert e ' hazában annyi protestáns pap és 
tanító van, — melly e ' hazának négymillió pol-
gárt nevel, a' legnyomasztóbb ínsége ellen, a' 
kenyerhiánynak Ínsége ellen izgatok, és izgatni 
meg nem szünök mindaddig, mig vagy czélomat 
elérem, vagy tönkre silányítYa leszek. Elég volt 
már háromszáz esztendeig a' haza javáért bün 
nélkül nyomorkodnunk, elég volt már háromszáz 
esztendő óta ez inség-facsarta véres könyekkel 
áztatott kenyeret ennünk, hogy a' haza érdekeit 
hizlalhassunk, mi protestáns papok és tanítók jobb 
sorsra méltók vagyunk, fiai vagyunk mi e' hazá-
nak és pedig hü, munkás fiai; legyen e' haza is 
már valahára édes anya irántunk is, ha lelki és 
testi erőnket, egész életünket az ö szolgálatára 
feláldozzuk, ha sírunkig munkásai vagyunk: adjon 
nekünk kenyeret is, kenyere t ! és semmi egye-
bet ! Legújabb időkben maga a' felséges király 
és az országos rendek szegénységünk borzasztó 
állapotjától megijedve, egy sovány konczot oda 
vetettek nekünk, hogy rágódva rajta, annál job-
ban megéhezzünk; az 1836. VI. t. cz. szerint 
megajánlottak nekünk egy egészés fél sessio utáni 
legelői járandóságot a' nélkül, hogy egy, vagy 
félsessio kenyeret termő földet is megajánlottak 
volna, — adtak kötőféket, de a' lovat nem ; mar-
háinkról gondoskodtak, de mit együnk mi, mit 
egyék családunk, hol veszünk kenyeret? ez 
atyai gondoskodásukat kikerülte. Csodálva r ia-
dok vissza, hogy ezek így vannak, és e' csodá-
lás fájdalmasan dúlong keblemben, mert látnom 
kell, hogy e' törvényhozói darabosságot a' mie-
ink észre nem vették, vagy ha észrevették, e l -
lene fel nem szólamlottak, a' kiegészítést nem 
sürgették. Az a' baja protestáns testületünknek e' 
hazában, hogy országgyűlés irányában egészen 
nuvelliroztatta magát, hogy mig a' r. katholika és 
a' görög egyháznak széke és szava az van ország-
gyűlésen, egyházunk gyáván elállott tőle, „ s t a -
tus et ordines evangelici" megszűntek lenni! Min-
den egésséges eszű embernek szemébe ötlik,hogy 
a' fenemlített t.-czikk logicai következetesség-
gel nem dicsekedhetik, midőn e' czikket alkot-
ták, és legelőnkről rendelkeztek: akkor kellett 
volna az V-ik czikknek hiányát is átlátni, ahhoz 
visszatérni, és ott kimondani, hogy a' sessionale 
constitutivum egy és fél sessioban nekünk is meg-
adatik — persze tehermentesen; — de midőn 
ezt;a ' diéta ki nem mondta, hibázott, tán csak 
gyarlóságból, mire figyelmeztetnünk, kötelessé-
günk is jogunk is, és hogy felszólamlásunknak 

« 
sikere leend, ehez reménységünk is v a n ; hiszen 
a' magyar országgyűlésen nem ülnek prókátorok, 
hanem honatyák, nem is tözsérek, hanem karok és 
rendek; és aztán mi nem kérünk a' hazától h a -
talmat, dicsőséget, pompát, uradalmakat: mi c sak^ 
kenyeret termő földet kérünk, mellynek bő-
ségében van a' h a z a , és mellyre az 1 8 3 6 : 
6. t. cz. jogosít ; kérjük azért, hogy sem mi m a -
gunk, sem családunk, ne éhezzünk, ne rongyos-
kodjunk, szellemi működésűnknek szárnyai ne 
szegettessenek , családunknak koldusbotot ne 
hagyjunk örökségül 'stb. Mostani országgyűlés-
nek egyik főfeladata, az érdekek kiegyenlítése, és 
azért hiszem, hogy ezen országgyűlés, a' status 
legsarkalatosb érdekeit munkáló, ápoló hivata-
lunknak érdemeit méltánylani 's becsülni tudva, 
és azért is, hogy az 1836 : V. és VI. t. cz. kiegé-
szítse , szerény kérésünket mostohaként ma-
gától félre nem löki, örökös ínségre, koldusságra 
el nem kárhoztatja azokat, kiknek működése nél-
kül sem a' királyi trón erősen meg nem állhat, 
sem a' magyar aristocratia fen nem tarthatja ma-
gát. Azzal senki ne tartóztassa fel petitionkat, ki 
azt mondja : „ne kérjünk földet, hanem cultus-
k ö l t s é g e t h a valaki, én szeretném ez t ; és ha 
lesz is valami belőle, későn lesz, mi akkor néni 
élünk, hasznaiban nem részesülünk, már pedig azt 
tartja a ' magyar: az eb egye meg a' gyepet, ha 
a' ló megdöglik; nekünk csak addig kell kenyér, 
mig a'hazának hasznos szolgálatot teszünk. Hat-
ezer jajgató családot a' kenyérhiánynak vaskör-
mei kőzöl szabadítsa ki az ország, ez azon ima 
és kérelem, mellyet mi, összevetett vállakon vinni 
fogunk a' magyar országgyűlés aty^i színe eleibe; 
és én nem hiszem, de még csak gondolni sem tu -
dom azt a' képtelenséget, hogy valamellyikünk, 
kinek a' fenemlített czikkek rövidséget okoznak, 
petitióm kérdését nem pártolná. Nyerünk vagy 
vesztünk, mindegy, mernünk kell, mert nekem 
még síromban sem volna nyugtom, ha sorsunk 
javítását munkáló e' lépést meg nem teszszük; 
menjünk Posonyba, kérjünk kenyeret termő földett 

Már most a' dolog practiumához néhány szó! 
mondok igénytelenül. Az a' legelső kérdés lesz 
köztünk, kit küldjünk fel a' diétára ? Már csak 
kell valakinek elsőnek lenni, ki legjobb hiszem 
szerint valakit proponáljon, és minthogy én az 
egész ügynek egyetlen egymagam előmozdítója 
vagyok — fájdalom, hogy csak egy magam ! — 
bocsássanak meg! hogy én, mint ki a' gyerme-
ket nemzettem, annak legjobb ápolójául, küldött-
ségi tagokul— nézem főtisztelendő SzoboszlaiPap 
István,debreczeni püspökét — egyszersmind szó-
nokul is — főt. Sztromszky Férd. pozsonyi, főt. 
Haubner Máté győri püspököt és Dobos János 
tiszttársunkat. Gondolom, hogy ha ezen t. cz. f é r -
fiakat a' hatezer család színe előtt proponálom, 
buzgó éljennel koszorúzta volna kinevezésemet, 
mert nem ok nélkül mondjuk azt, ezen jeles f é r -



fiak tudni fogják: kinél kell beszólni Pozsonyban, 
és hogy elmondják az elmondandókat, és meg-
teszik a' teendőket, arról legkisebb gyermekünk 
sem kételkedik. — Második eldöntő kérdés az le -
het : ki költségén menjenek fe l? bizonyosan a' 
hatezer családnak költségén, ha történetből v a -
laki más meg nem ajánl ja; erre nézve czélszerü 
volna, hogy minden esperes úr maga kerületé-
ben bocsásson egy aláírási ivet, a' hova minden 
pap és tanító feljegyzi szánt fillérét — ne szé-
gyeneljük ez t , országos szegénységünktől mást 
várni nevetséges volna, — mellyet aztán kerü-
letenként visszaszolgálandják a' küldöttségnek. 
Ha egyre-másra mindenikünk csak 10 kr. pp. ajánl, 
és ezer pengőt állítunk ki, mi az uti költséget 
tisztességesen fedezendi. Ezen ívhez még egymás 
ivet is csatlandónak tartok, ivet, mellyre aláírják 
magukat azok, kik a' petitióban részt vesznek, 
melly ivek legfeljebb medárdi vásárkor okvetle-
nül Pesten t. Székács urnái tétessenek le, hogy 
a' küldöttség — inert ekkor kell indulnia Pozsony 
féle — azokat a' petitiohoz csatolva, lássa a' hon-
gyülés, hogy nemcsak egymagam vagyok, ha -
nem ezerekre menő társaim is vannak, kik szük-
ségtől ösztönöztetve kenyeret termő földet k é r -
nek és ohajtnak. A ' petitio szerkesztését t. cz. 
küldöttségre bíznám, mellyet hogy a1 Prot. Egyh. 
Lap hasábjain velünk is közöljön , valaminthogy 
az egész eljárásáról is ugyanott tudósítson, mél-
tán kívánhatjuk. Most ezeket elmondani, mulhat-
lannak tartottam, és csak arra kérem a' t iszte-
lendő papságot és a' tanítói ka r t , hogy indít-
ványomat félre ne tegye, mert örökváltsággal 
elválhatlanul összeköttetve levén, most van az 
eldöntő percze, jövő országgyűléseken post festa 
cantabimus. Most vagy soha! A ' fentisztelt u ra -
kat pedig a' Jézus Krisztus kínszenvedéseire k é -
rem, álljanak a1 dolog élére, ők sokat tehetnek 
benne, ha nekik jó eredményt kieszközölni nem 
sikerül, más nincs köztünk, kinek sikerülne, min-
den tekintetben a' hála legszebb érzéseivel lekö-
telezettjeik leszünk. *) 

J e s z e n s z k y L á s z l ó , 
h. m. vásárhelyi év. pap. 

Kissé nagy állítás t. Jeszenszky úrtól, hogy 
ö csak maga izgat a' tárgy mellett. Sokan 
megtették a' mit tehettek. De ez ne legyen 

*) Itt az idő, a1 tractualis és az esperességi gyűlések ta r -
tatni fognak, azért az aláírási ivek akkorra készen lehetnek, 
és Pesten májusban is megjelenhetnek — bérmentesen. Én 
azonban azon kérésemmel állok elő: minden tractusból, espe-
rességből irja meg az Egyházi Lapba akárki is, vájjon az e s -
peres urak tesznek-e e' czélra szükséges intézkedéseket, b o -
csátottak-e már aláirási íveket vagy sem ? ezt azért k ívá-
nom, hogy tudjuk meg mindnyájan, kik azon lelkes és atyai 
érzésű esperes urak, kik mostoha sorsunk javítását munkál-
j á k , kik nem; a' t. szerkesztőséget pedig arra kérjük, ha va-
lami tudomása leend e ' mozgalmakról, értesítsen hasábjain, 
valamint az egésznek kifejlődéséről is. J . L. 

szemrehányás. Helyzetünk komoly és örvende-
tes. Örvendetes, mert azon jogok, mellyeket mint 
honpolgárok és mint protestánsok méltán i g é -
nyelhetünk, valahára virradni kezdenek; komoly, 
mert a' jövőbe nem tekinthetünk, a' jelenben p e -
dig a' felett, mit, hogyan, milly alakban, milly 
kiterjedésben kelljen kívánnunk, tisztában nem 
vagyunk és nem is lehetünk. Elvben egyek, k i -
vitelben eltérők vagyunk. Ha valaha, most volna 
ideje , hogy a' protestáns két egyház mind a' 
nyolcz kerülete közös gyűlést tartson 's ott ne 
csak gyomrunk felett, melly mindenesetre nagy 
tényező 'sNapoleon,valamint Jeszenszky barátunk 
szerint a1 világot kormányozza — hanem e g y e -
bek névszerint pedig a' felett határozzunk, mi-
ket kelljen okvetlenül kívánnunk a törvényho-
zástól, a tökéletes viszonosság alapján,melly re a' 
körülmények 's kiváltképen a' gondviselés böl-
csesége felhelyeztek bennünket. Ez volna tehát 
indítványom, melly ha egész terjedelmében e l -
fogadható nem volna, teljes bizalomnal felhivan-
dónak vélem mélt. gr. Zay Károly főfelügyelő 
urat, hogy legalább az ágost. négy kerületet szó-
lítsa fel a' közös egyetemes gyűlés megtartására. 
Egyébiránt Jeszenszky úr indítványát, az általa 
ajánlott modorban is szívesen pártolom, vagy 
bármelly indítványt, melly czélhoz segíthet. De 
véleményem az, hogy itt ne papok egyedül, ha-
nem az egyház szólaljon fel, és pedig nyíltan, 
őszintén, szabadon, 's ragaszkodó bizalommal 
a1 trón, az országgyűlés 's a' nemzet iránt, mely-
lyeknek mindenike épen ezen napokban adta a' 
világtestvérülés legszebb leggyönyörűbb jeleit, 
az évangyéliom ama szavai szerint: Isten nem 
személyválogató, hanem kedves neki mindenki 
minden nép között^ ki Istent féli és igazságot cse-
lekszik. S z é k á c s J. 

Eszmetöredékek. 
Európának 's így a' világnak egyik leghatal-

masabb thrónja, — mikor birtokosa, a' béke N a -
póleonja, szerencséje tetőpontján állott, — mi-
kor családja számára még két koronát 's egy a l -
királyságot biztosítva látott, — mikor a' népkép-
viselők többsége néki hódolt, — mikor a ' l e f e g y -
verkezett éhező proletariusok ellen, majd csak-
nem 200 ezer szuronyról, és 400 ágyúról, minden 
perczben rendelkezhetett, —- mikor Frankhonban 
átalános jólét 's az evvel karöltve járó bókesze-
retet elárasztva vala, — napjainkban, porszem-
kint összeomlott; — azér t , mivel Lajos Fülöp 
és hajthatlan ministere Guizot, a' közszükségnek, 
melly a' szócskában „reform4,1" nyilatkozott, hom-
lokegyenest ellenszegülni merészkedtek : új t a -
núsága annak, hogy az átalános meggyőződéssé 
vált közkivánatnak, nincs erőhatalom, melly el— 
lentállhasson ! 

Alkalmasint azt fogják kérdezni : ugyan mi 



köze a1 Protestáns Egyházi és Iskolai Lapnak, j 
eme világot megrázkódtató eseményhez ? ) 

Valóban, csak per associationem idearum szü-
lemlett ezen czikkecske, eszünkbe jutván : miké-
pen sokan, igen sokan vannak, kik minden pro-
testáns emberben egy született, megrögzött, túlzó 
ellenzékit szeretnek látni, — miképen elleneink 
el szeretnék a' világgal hitetni, hogy a' trónok 
legerősebb támasza a' katholicismus, a' prote-
stantismus ellenben olly valami, mivel igazán ki-
békülni nem lehet , mit, mint malum necessariu-
mot, tűrni kell ugyan, de csak addig, mig kiirtá-
sára rés mutatkozik. 

Ezen tévtant , mellyért sok könyek folytak, 
sok vér ontatott; mellyért a' fejedelmeknek 's n é -
peknek számtalan reményei meghiúsultak, ismét 
megczáfolta a' katholikus Frankhonnak legújabb 
forradalma. 

És ha körülnézzük magunkat, lá t juk: Portu-
gált és Spanyolországot, hosszú tusa után, csak 
féligmeddig lecsillapítva; — a1 lengyeleket e rő-
hatalommal fékezve ; — Siciliát, egész Olasz-
országot, forradalmi lázban; — látjuk ellenben 
a ' protestáns országokat, habár itt-ott erösebben 
is lüktetnek üterei, férfias kitartásban, példás nyu-
gadalomban; — látjuk az új világban a' katho-
likus déli Amerikai statusokat, szűnni nem akaró 
zavarokban; az éjszakiakat, a' prontestansokat 
ellenben, a' belbéke malasztit élvezni; — látjuk 
az emancipatio-bill után is zavargó irlandokat,— 
a' jezuiták vezérlete a lat t , dynastiájukat elűző 
belgákat, — de látjuk egyszersmind Szászorszá-
got is, a' protestatismus bölcsőjét, katholikus 
uralkodó házáhozi tántoríthatatlan hűségben és 
ragaszkodásban. 

Ezek tények, mellyeket, elvitázni nem lehet, — 
és honnan van ez ? tán a' dogmáknak kifolyása ? 
nem gondoljuk ! megengedjük: hogy a' véralkat-
nak, — az éghajlatnak, — a' protestáns orszá-
gokban, nép és kormány közötti papi hatalom-
nak nem létele, 's több effélék, hatással lehetnek, 
de legfőbb okát, a' protestantismus szellemének, 
a1 felébredt emberiség szellemével szerencsés ta -
lálkozásában, rejleni hiszszük. 

Az emberiség a'halladás és tökéletesbülés lo-
bogóját kitűzvén, — természetes, hogy a' pro-
testantismus, ki egyháziakban már századok óta 
ezen zászló alatt életre halálra küzd, tulajdon 
múltján tanulva 's okulva, sem vérmes remények-
től elragadva tulságokra nem fakad, sem a' mu-
tatkozó nehézségek miatt kétségbe nem esik, ha-
nem az új eszmékkel, mint egy rokonszenvü ba-
ráttal ölelkezve, tapasztalás-edzette ildomosság-
gal halad a' kitűzött i rányban; — a' katholicis-
musnak elve ellenben stabilismus levén, ismét 
igen természetes, hogy, miután az álladalom sze-
kerét , a' világiak, a' tapasztalatlanság túlbuzgó-
ságával, rendén túl is hajtani, az egyháziak e l -
lenben, ismeretes ultramontanus vaskövetkeze-

Itességgel visszatartóztatni iparkodnak, összeüt-
j közések elkerülhetetlenek, természetes, hogy a' 
járatlan ösvényen, az állományok legnagyobb v e -
szélyeknek kitétetvék. 

A ' Punsch czimü angol újság azt jósolja, hogy 
pár száz esztendő múlva minden nemzetek, még 
az amerikaiak is, Angol alkotmánynyal fognak 
birni, 's ugyanazért tanácsolja mindenkinek, hogy 
idein korán angol constitutióra praenutneráljon; 
nem birunk ugyan jóslói tehetséggel, sem a' t a -
nácsadásra felhíva nem érezzük magunkat, any -
nyit azonban, az emberiség, a' béke és szeretet 
érdekében ohajtásképenmégis kimondani bá tor-
kodunk: vajha a' keresztyének közti tökéletes 
kölcsönösség, mentül előbb, édes hazánkban is, 
életbe léptettetnék, — vajha a' római katholi-
cismus, az egyetlen egy üdvezítö hit és a' római 
csalhatatlanság tanairól lemondani tudna. 

Angolhonról levén szó, ismét az eszmék lán-
czolatánál fogva, Albion hatalmának alapja felett 
gondolkodván, azt tétovázás nélkül, a' törvények 
iránti törhetlen tiszteletben, melly a* királytól 
fogva le az utolsó hajóslegényig, minden britt 
kebelben, kiirthatlanul honosul, helyheztetjük. 

Nevetjük az ugy nevezett angol szeszélyt és 
különczködést, melly a' legrégibb, ma már fonák 
törvény rendeleteit, ájtatos pietással megőrzi, ' s 
mindaddig szentül megta r t j a , mig törvényes 
uton meg nem változtatnak, — szerintünk, épen 
ezen megtestesült törvénytiszteletben rejlik az 
angol nagyság fötényezöje, — és ha meggyőző-
désünk áll, szomorúság tölti el kebleinket, midőn 
tapasztalni kényteleníttetünk, hogy nálunk ma-
gyaroknál, a' törvény iránti tiszteletlenség, fent 
is, alant i s , fenekép rágódik nemzeti jellemün-
kön , — sírhatnánk, ha jelesen tulajdon prote-
stáns fegy és féktelenségükre tekintünk. 

Valljuk meg őszintén, vannak minekünk több-
nél több, 's szebbnél szebb megyei , kerületi és 
egyetemi intézkedéseink 's végzéseink, — de 
biz azok , autonomiánk bal felfogása miatt, j ob -
bára csak papiroson vannak, — minek oka azon-
ban részint abban is keresendő, hogy végrehaj -
tói hatalommal nem birunk. 

Teendőink legföbbike tehát, hogy azok , k ik-
nek kezeikben a' népnevelés letéve vagyon , a ' 
felsöbbségek és felsöbbségi intézkedések iránti, 
buzgó tiszteletet és engedelmességet ébreszszék, 
terjesszék, szilárdítsák; — azok pedig, kik akár 
közvetve , akár közvetlenül a' törvényhozásra 
hivatvák, az 1791. évi 26. törvény czikk 11-ik 
§ - n a k valahárai foganatosítását, a' consistoriu-
mok létesítését, eszközöljék. *) G. 

*) Nincs ideje, hogy szemrehányásokkal illessük egymást. 
G. úr véleménye sokban áll. De jelenben a' fődolog az, hogy 
ne legyen az alladalmak életében egyetlenegy felekezet s«, 
melly mindnyájunk által testvér gyanánt ne tekintessék, melly 
az egyetemet testvére gyanánt ne tekintse 's ezen testvéri 
összeolvadás mutatkozzék érzelemben, gondolatban, tettben, 
necsak ajkakon, hanem az életben is. Sz. 



Elnöki előterjesztés 
a helv. hitv. tiszántúli egyházkerület Debre-
czenben 1848januar 9-ik 's több napjain tartott 

közgyűlésében. 
Fötiszteletü consistorium. Ország-gyűlésünk 

mult évi november 12-ke óta együtt levén: ké t -
ség nélkül annak működései igénylik most főké-
pen és tartják folytonosan felvonva minden hon-
finak figyelmét. Oda van függesztve, ama mű-
ködéseken csüng kiválólag, a' mi figyelmünk is ; 
m e r t , mint mindenkor, ugy most is , az összes 
nemzet közügye — és most különösen a' nem-
zeti átalakulás nagy munkája — foglalkoztatja 
törvényhozóinkat. De, ez általános nemzeti é r -
deken kivül, ama működéseken csüng figyelmünk 
elkülönzött saját érdekünknek, vallásügyünknek 
tekintetéből is : minthogy e' részbeni súlyos s é -
relmeink orvoslásának közelebb dicsőén meg-
kezdett munkáját folytatandónak reményijük, 
óhajtjuk 's e' remény és ohajtat teljesülendését 
szívszakadva várjuk. 

Ezt illetőleg igérém utóbbi közgyűlésünk al-
kalmával, hogy, ha mik ügyünkre nézve mosta-
nig történendenek, azokról , mint kötelességem 
is hozza magával , a' fötiszteletü consistorium 
előtt most összefüggő jelentést teendek. 

Azonban, még ekkorig nincs e' részben más j e -
lentendöm, mint az, hogy a' tervezett válaszfel-
íratba be vala sérelemkint igtatva az, hogy a' 
közelebb keletkezett vallásügyi törvények a' ka -
tonai határszéleken mindeddig ki sem hirdetvék. 
— Melly sérelem, — mind a' mellett , hogy a' 
válaszfelirat, mint tudva van, utóbb letétetett,— 
hogy mellőztetni n e m , sőt más úton ö felsége 
eleibe fölterjesztetni fog, biztosan hihetjük. Nem-
különben arról is reményt nyújt nagyméltóságú 
fögondnokunk öexcellencziája, hogy a1 két utóbbi 
országgyűlésről fölterjesztett vallásügyi tö r -
vényjavaslatok még hátralevő czikkelyeire a' k. 
királyi megerősítő válasz szorgalmaztatni fog. 

Ámbár ezeken kivül jelenleg nincs egyéb, mit 
felhozhatnék: bátor vagyok még is a' fötiszteletü 
consistorium figyelmét néhány pillanatra igénybe 
venni és alázattal fölkérni. 

Nem tartom ugyanis czélellenesnek az ügy 
érdekében, ez alkalommal összeállítva elősorolni 
röviden azokat, mik az utóbbi országgyűlés óta, 
részint az akkor létrejött vallásügyi törvényekre, 
részint más tekintetben is vallásügyünkre vonat-
kozólag, különösen a'közbejött felsőbb k. rende-
leteket illetve, egyházkerületünk keblében tö r -
téntek. 

Ehez kezdendő, nem mellőzhetem i t t , röviden 
emlékezetbe hozni azokat, mik a' vallásügyi új 
törvények kihirdetése alkalmával, akkori köz-
gyűlésünkben, részint mondattak, részint rendel-
tettek. 

Mondatott itt akkor, hogy az öröm mellett, 
mellyet ama törvények bennünk támasztottak, 

nemcsak még orvosolatlan maradt számos sé re l -
meink miatt fájdalom, de a' meghozott jótékony 
törvények tekintetében is többféle aggodalom 
nyomja kebleinket. 

Mondatott jelesen a' megalkotott III—dik t ö r -
vény czikk 2—ik § - s á r a , hogy örömmel üdvez-
lendö ugyan részünkről e' t ö rvény , a' mennyi-
ben , még ha szinte gyakorlatilag ritkán vagy 
soha nem fordulna is elő vegyes házasságok le l-
kipásztoraink előtt köttetésének ese te , de csak-
ugyan megdöntve van általa amaz eddig elle-
nünkbe dogmakint felállított 's törvényben is k i -
mondott e l v , mintha vegyes házasság máskint 
nem, csak katholikus lelkész előtt köttetve, l e -
hetne törvényes : azonban más részről ugyan e ' 
törvény aggodalomra szolgáltat alkalmat, a ' 
mennyiben csak általánosan intézkedvén , csak 
elvet mondván k i , a' kivitelről biztosítólag nem 
rendelkezik; nem rendelkezik nevezetesen azon 
csaknem előre ellátható esetről, ha az 179° / i -k i 
26-ik törvényczik által megerősített 's jelenleg 
is erejében hagyatott Matrimonialis Constitutio 
szerint megkívántató háromszori hirdetés, vagy 
az erről szóló bizonyítvány, a' katholicus lelké-
szek által, avagy a' hirdetéstöli fölmentetés a ' 
megyés püspökök részéről , meg fog tagadtatni. 

Mondatott a' 3- ik § - t illetőleg, mikép ez is, 
jótékony bár az érdeklett házasfelek- 's mara-
dékaikra nézve, aggasztó annyiban , a' mennyi-
ben csupán római katholikusokat említ, nem p e -
dig az 179°/, 26-ik törvényben álló 's a' görög 
egyesülteket is befoglaló katholicus nevezetet 
használja. 

Mondatott az átmenetet tárgyazó 5—ik 's k ö -
vetkező § § - s o k r a nézve, hogy ezek i s , az 
egyébkint legnagyobb örömmel és hálával üd -
vezlettek, nyújtanak okot aggodalomra, részint 
annál fogva , minthogy ezek is csupán a' római 
katholika vallásból átmenni akarókról szólanak; 
részint, mert, bizonyságlevelek —• és így irott 
bizonyítványok — elömutatásától föltételezvén 
az átmenetet, nem látták el kellő intézkedéssel 
azon nem-lehetetlen esete t , ha a' fölveendő t a -
núk netalán írástudatlanok leendenek; részint 
végre, mivel azon esetre, ha egész családok aka-
randanak átjönni, az illy családok kiskorú tagjai-
ról határozottan nem rendelkeznek. 

Ezen — 's több akkor elősorolt — aggodal-
mak, (mellyek a'köröztetett jegyzőkönyvi czikk-
ben röviden összevonva 's csak általánosságban 
foglaltattak), természetesen azon kérdéshez v e -
zették a' fötiszteletü consistoriumot: kell-e elő-
legesen valami lépést tennie az aggasztólag mu-
tatkozott nehézségek elhárítására? kell-e neve -
zetesen e' czélból vagy mindjárt fensöbb he ly-
lyekre folyamodnia olly rendelkezésekért, mely-
lyek a' támadható összeütközéseket meggátol-
ják ; vagy pedig maga résziről adnia lelkipász-
torainknak, az előfordulható akadályok eseteire^ 



részletesebb utasítást ? És a' fötiszteletii consi-
storium értelme, komoly tanácskozás után, e g y -
behangzólag oda nyilvánult , hogy az említett 
utaknak egyike, ugy mint másika mellőztessék. 
Mellőztessék az első: nehogy minmagunk [nyuj-
tsunk alkalmat törvényértelmezésre, mitől már 
csak az 1792-ki septemb. 25-kén kibocsátott 
szomorú emlékük, rendelet is visszarettent ben-
nünket. Mellőztessék a' másik : nehogy mi lá t -
tassunk törvénymagyarázatba bocsátkozni, 's ez 
által ismét ellenkező magyarázatot hívjunk föl, 
egyszersmind pedig okot nyujtsunk magunk e l -
len ollyan vádra, minővel, épen illy tekintetben, 
1824-ben, ok nélkül bár, terhelteténk. 

Közállapodás lön tehát : semmi olly utasítást 
nem adni ki, melly legtávolabbról is törvényma-
gyarázat színét ölthetné magára; szorítkozni 
utasításunkkal csupán azokra , mik saját körün-
kön belül illetik az új törvény végrehajtásában 
követendő el járást ; csak illyek mellett maradni 
utasításunkban, még ha szinte ennek következ-
tében imitt-amott egyes eseteknél a' végrehaj -
tásban netalán hibák történhetnének is. 

így le t t , hogy (az itt közgyülésileg kifejlett 
eszmék és nézetek czélszerü terjesztése a ' j e l en -
volt egyházvidéki t. cz. főnök urakra bízatván) 
a1 kinyomatott törvényczikkek szétküldése alkal-
mával csupán a' törvények pontos megtartása 
adatott átalános utasításul. Nem különben a' k i -
jelelt határok közt maradt a' közmegállapodás 
mellett utóbb kibocsátott, noha már részletesebb, 
mert a' törvény minden egyes szakaszát külön 
érintő, elnöki körlevél is : mellyben,— azon fel-
szólítás mellett, hogy a' törvényt a' lehető leg-
tágasb értelem- 's terjedelemben részünkre 
gyakorlatilag felhasználni ne fél jünk's el ne mu-
laszszuk, gondosan ovakodva más részről túllépni 
a' törvény határain 's illy cselekvés által vádra 
és könnyen károssá lehető útbaigazításra szol-
gáltatni okot ; továbbá, emlékezetbe hozatala 
mellett azon eddig is fenállott szabálynak, mi-
szerint lelkipásztoraink, ha egyetemes vallás-
ügyünkre 's így most már az új törvényekre is 
vonatkozólag bármiben kétségük támadna, ezt, 
illető esperes urakkal közleni köteleztetnek; 
végre, n.t. esperes uraknak az iránti fölkéretése 
mellett, hogy illy esetekben , ha ezt az ügy é r -
dekében 's önmegnyugtatásukra szükségesnek 
látandják, a' superintendensi hivatalnál is tegye-
nek jelentést : — ezek mellett, hogy csak a' f ő -
pontokat említsem, az egyházi szolgatársaknak 
utasításul adatott : — a' törvény 1 - sö § - á r a 
néeve , hogy az ott leírt helyzetű személyek, 
mint szintén azoknak maradékai is, egyházunk 
tagjaiul tekintessenek 's irányukban minden egy-
házi szolgálatok teljesíttessenek; — a' törvény 
2-ik § - á r a nézve, hogy az ezt kívánandó v e -
gyes házasok, egyébiránt a' matrimonialis con-
stitutióban álló minden törvényes szabályok 

megtartatván, a' közöttünk gyakorlatban levő 
mód 's kánonainkból merített szertartás szerint, 
összeeskettessenek; — a' törvény 5- ik 's k ö -
vetkező §§ -a i r a nézve , hogy akárki, ki eddig 
csak hat héti oktatás és ennek kiállása után néha 
megnyerhetett legfensöbb engedély mellett vala 
bevétethető, mihelyt az ezen törvényben leírt 
egyszerű eljárást teljesítendette 's ezt tanusító-
lag a' két izbeni jelentéstételről szóló bizonyít-
ványokat elömutatandja, egyházunk kebelébe 
minden tartózkodás nélkül bevétessék, az előmu-
tatandó bizonyítványok, jövendőrei biztosítás 
végett, vagy eredetiben vagy legalább másolat-
ban eltétetvén. 

Illy nézetek vezérlete, illy intézkedések mel-
lett indíttatott meg egyházkerületünk kebelében 
a' többször említett új törvényczikkeknek g y a -
korlatba vétele, az 1845-ik év kezdetével. 

A' gyakorlat folytán utóbb közbejött esemé-
nyeket, nem az évek sora, de a' tárgyak külön-
bözősége szerint, előterjesztendő : 

I - sö helyen említem , mint nagyszámú honfi-
társainknak — egy egész hitfelekezetnek — 
vallásügyére vonatkozókat, a' nagyméltóságú 
magyar királyi helytartótanácsnak az 1846-dik 
évben kibocsátott kétrendbeli kegyes intézmé-
nyeit : *) mellyek elsőjében hírül tétetett, miké-
pen felséges urunk kegyelmesen megengedte, 
hogy mind az , mi az 1843/4-ki III—ik tö rvény-
czikk 5- ik 's többi §>§-aiban a ' r. katholika va l -
lásból az évangy. bármellyik vallásra leendő á t -
menet eseteit illetőleg megállapíttatott, a' görög-
nem-egyesültekre is alkalmaztassék; másikában 
pedig ugyanazon kegyelmes rendelet, addig is, 
mig ez a' hozandó törvény erejére emelkedni 
fog, olly megszorítással ismételtetett, hogy, azon 
esetre, ha valamelly községben a' katholicus l a -
kosok egyszerre számosabban — vagy egész 
egyesült községek — a' nem egyesült szer tar-
tásra átmenni szándékoznának, az illető tö rvény-
hatóságok illy esetekről alapos isméretet s ze -
rezzenek magoknak 's fensöbb és legfensöbb 
helyekre jelentést tegyenek és a' legfensöbb k i -
rályi választ várják be. 

Ezen kegyes intézményekre egyházkerületi 
consistoriumunk, midőn egy részről azt nyilat-
koztatta, hogy, valamint szívesen ohajtá a' k ö -
zelebb alkotott vallásügyi törvények jótékony-
ságát görög-nemegyesült polgártársainkra is k i -
terjesztve látni: ugy jelenleg is örömmel üdvezli 
Ö Felségének azon ismételt kegyelmes nyilat-
kozatát, miszerint alattvalói mindegyikének lelki-
ismereti szabadságát bármi nemű kényszerítéstől 
mentten tartani kívánja; más részről ugyancsak 
consistoriumunk nem titkolta el, hogy a' mennyi-
ben a' kérdéses törvényczikket, bár nem reánk 
évangelicusokra, hanem a' görög-nemegyesül— 

*) a) 1 846. Martius 3 í - k é n 12 ,955 . szám alatt, 
b) — Junius 2 3 - k á n 2 4 , 1 9 0 . szám alatt. 



tekre alkalmazólag, a1 fentebb előadott módon 
megszoríttatni szemléli, az egyenest rólunk ren-
delkező törvénynek illy megszorításából aggo-
dalmat merí t , mellynek következtében, várva 
még a' körülmények további fejleményétől, a' 
hozzászólást magának fentartja. 

Egyébiránt , — mit itt megjegyezni czélsze-
rünek látok , — ezen kegyes intézmények által 
némileg 's közvetve megszüntetettnek érzettük 
fentebb említett 's onnan eredt aggodalmunkat, 
hogy az átmeneti törvényben csupán római ka -
tholicusokról van szó. 

Ugyancsak az átmenetről rendelkező törvény-
czikket, — már minmagunk irányában illetőleg: 

I l - szor hétrendbeli királyi helytartótanácsi k e -
gyes intézményekről *) kell említést tennem, 
mind egyiránt azt tanúsítókról, hogy nem vala 
alaptalan az aggodalom, melly közöttünk a' kis-
korú egyének átjövetele iránt előlegesen nyil-
vánult. 

Ezen kegyes intézmények közöl mindjárt az 
első, mint aztán még két utóbbi, az 1 8 4 % - k i 
III—ik t. czikk 1 - s ő és 5- ik §§ -a i t kapcsolatban 
tevén 's azt állítván, hogy, mivel a' felhívott tö r -
vényczikk az 179°/1-ki 26-ik törvényt a' béke-
kötések alapján csak bővíti 's illetőleg módosítja, 
nem pedig eltörli, és a' módosítások közt az em-
lített 26-ik törvény 15-ik § -sának a' gye rme-
kek neveléséről szóló rendeletét is csak a' már 
18 évet meghaladott vagy férjhezment szemé-
lyekre nézve szünteti meg : mivel ennélfogva az 
új törvény első § - sának értelmében a' vallásos 
nevelés tizennyolcz évig 's illetőleg férjhezmene-
telig tart, 's a' szabad választási kor csak ezután 
kezdődhetik: következéskép az átmenet eseteit 
az ujabb törvényben elrendelő szabályok csak a' 
tizennyolcz éveskort meghaladott vagy fér jhez-
ment személyekre alkalmazhatók: mindezek nyo-
mán, azttették egyházkerületünknek kötelességi-
vé, hogy felvigyázata alatti lelkészeinknek hagyja 
m e g , mikép csak ollyan átmenni szándékozó 
személyeket fogadjanak el az új törvény 5- ik 
§ - sának szabályai szerint, kik ugyanazon tö r -
vény 1 - s ö § - s a értelmében többé vallásos k é r -
dés alá nem vétethetök. 

Ezekre, részünkről, a' kérdéses új törvény-
czikknek 1 - sö és 5- ik § § - s a i , mint különböző 
tárgyakról rendelkezők, elkülönzött önállóságuk-
ban veendőknek tekintetvén, 's így vetetvén, az 
lön nyilvánítva, hogy, mivel a' törvény 5- ik 's 
következő szakaszaiban az átjönni akarók élet-
korára nézve semmi szabály nem tétetett : e n -

*) 1) 1846 . Május 2 7 - k é n 
2) — Junius 16-kán 
3 ) — Julius 7-kcn 
4:) — Julius 7 -kén 
5 ) 1847 . Martius 30-kán 
6 ) — Május 18 -kán 
7 ) — Május 18-kán 

19 ,237 . 
2 2 , 7 0 7 . 
25 .669 . 
25 .670 . 
1 2 , 9 7 4 . 
20 ,453 . 
21 .671 . 

nélfogva consistoriumunk, visszaemlékezve a' 
törvényeknek illy szabályozó magyarázatából 
eredett szomorú következményekre, a1 t ö rvény-
hez, ugy a' mint az szentesítve a' törvénykönyv-
ben áll, annak netalán szükségessé lehető magya-
rázatára nézve pedig az 179°/i-ki 12-ik törvény-
czikkhez, kiván ragaszkodni. 

E ' nyilatkozat ismételtetett a1 többi négy rend-
beli kegyes intézményekre is, mellyek, gyakorlat-
ban előfordult egyes esetekre vonatkozva már, 
prédikátorainknak, kik 18 éven alul levő vagy 
férjhez nem ment személyeket fogadtak be, ezen 
tettét roszaltatni, egyszersmind jövendőre az illy 
eljárást megtiltatni rendelték : mit azonban con-
sistoriumunk, többször kijelentett elveihez r a -
gaszkodva, nem teljesíthetett, nem is teljesített, 
véleményem szerint ezentúl sem teljesítend. 

III-szor a' szóban-forgó törvényczikk vegyes 
házasok öszszeesketését tárgyazó 2—ik § - á r a 
nézve, nyolcz rendbeli kegyes intézményeket *) 
lehet 's kell megemlítenem. 

Ezeknek egyike, (1845. sept. 2 -ka 32 ,958) 
az új törvény által irányzott üdvös czélnak, a' 
bevett hitfelekezetek között fentartandó béke-
és szeretetnek 's az eddig itt-ott mutatkozott súr -
lódások elmellőzésének tekintetéből, arra szólí-
totta fel egyházkerületünket, hogy a1 vegyes há -
zasságoknak kathol. szertartás szerint kötheté-
sére is megkívántató hármas kihirdetéseket 's az 
ezekröli bizonyítványok kiadását halasztgatni 
vagy épen megtagadni a' felügyelete alatt álló 
lelkészeknek ne engedje 's ezeket e' részben az 
új törvényczikknek keresztyéni türedelmetlehellö 
foglalatához képest utasítsa. 

Mire részünkről határozattá lön, hogy, noha 
consistóriumunknak oka van hinni, miszerint lel-
kipásztoraink a' kegyes intézményben foglalt u ta-
sítással, minthogy erre törvény által kötelezvék, 
mindenkor egyezöleg cselekedtek : mindazáltal, 
tisztelve 's minden hatalmában álló eszközökkel 
előmozdítani akarva az üdvös czélt, mellyre a' 
tisztelt kegyes rendelet irányozva van, ezt kö -
röztetni rendeli. 

Egy másika az említett kegyes intézmények-
nek (1845. nov. 11-kén 41 ,273 . ) , arra hivat-
kozva, miként a' vegyes házasoknak protestáns 
lelkészek által háromszori hirdetésről szóló bi -
zonyítvány nélküli összeadása több izben tapasz-
taltatott ; megemlítve, továbbá, hogy a' katholi-
kus megyés püspökök is felszólítattak, miként i l -
lető lelkészeiket a' kérdéses hirdetésről! bizo-

*) 1) 1845. Junius 24 . 
2) — 
3) -
4) -
5) 1846 . 
6) -

September 2. 
October 14. 
November 11. 
Martius 2 3 
Május 27. 

7) 1847 . Május 18. 
8) —• Junius 1. 

23 ,358 . 
32 ,958 . 
37 ,316 . 
41 ,273 . 
10,517. 
1 9 , 2 2 8 . 
2 0 , 4 5 3 . 
2 2 , 7 0 6 . 



nyítványoknak, ha csak elegendő törvényes okok 
nem gátolnák, késedelem nélküli kiadására Uta-
sítsák : azt tette kötelességivé egyházkerületünk-
nek, hogy hitszónokainak komolyan hagyja meg, 
miszerint semmi nemű házasokat a' fenálló rend-
szabályok szerint lényegesen megkívántató há -
romszori kihirdetésröli bizonyítvány nélkül össie 
ne eskessenek; és, ha e' részben valami önké-
nyes akadályok tételét tapasztalnák, azok elhá-
rítása végett illető felsöbbségök űtján fensőbb 
helyre folyamodhassanak. 

Köröztetni rendeltetett közgyűlésünk által ezen 
kegyes intézmény is, emlékezetbe hozatván az új 
törvény kihirdetésekor már közzé tett azon u ta-
f ítás, hogy a' vegyes házasságok törvény-enged-
te összekötése alkalmával is minden a' házassá-
gok kötésinél különben törvényesen megkíván-
tató rendszabályok pontosan megtartassanak; 
meghagyatvánmost ujolag, hogy semminemű há-
zasság ama rendszabályok mellőzésével — n e -
vezetesen háromszori hirdetés és erről szóló bizo-
nyítvány avvagy törvényes dispensatio nélkül— 
össze ne köt tessék; vegyes házasságok tekinte-
tében egyszersmind utasításul adatván, hogy, ha 
az illető katholikus lelkész a1 bizonyítványt kiadni 
vonakodnék, illy esetekben lelkipásztoraink, az 
érdeklett feleket az illető világi törvényhatóság-
hoz utasítván, magok ezen körülményt irásba 
foglalva esperesi uton a' superintendensi hivatal-
nak jelentsék be. 

Bár e' határozat nyomán illynemü hivatalos 
jelentés ide föl nem került : mindazáltal a' k é r -
déses bizonyítványoknak katholikus lelkészek ál-
tal megtagadása iránti több oldalról hallatszó pa -
naszok bebizonyították, hogy e ' részben sem volt 
alaptalan az aggodalom, melly közöttünk mindjárt 
az új törvény létre jöttekor előlegesen nyilvá-
níttatott. 

A ' többi — fentebb érintett — hat rendbeli 
kegyes intézmények itt is egyes megtörtént e se -
tekre vonatkoztak, mellyekben azonban megro-
vatni rendelt lelkipásztoraink eljárása, consisto-
riumunk által, részint hibátlannak találtatott, r é -
szint okszerüleg kimentetett. 

Míg ezek az 1 8 4 % - k i III—ik törvényczikk 
életbe léptetése körül ekképen történtek : jöttek 
közbe, a' kijelelt időszak folyta alatt, egyetemes 
vallásügyünk más ágait illetőleg is események, 
mellyeket megemlítendöknek tartok. így : 

A ) Folytattatott a1 püspök czím jegyzököny-
veinkben! használatának (hogy a' régibb időket 
mellőzzem) már 1844-ben megkezdett tilalma-
zása, minden közgyűlésről fölterjesztett jegyzö-
könyveink visszaküldetésekor ismételtetvén az ; 
összekapcsoltatván vele eleintén a' consistorium 
czím használatának tilalma is : melly azonban, az 
1845-ki februarius 25-kén 5345. szám alatt kelt 
kegyes intézmény által, miután e' részbeni elő-

terjesztésünk az 1 7 9 % - k i 26-ik törvényczikk-
ben alapulni elösmertetett volna, megszüntetett. 

Nem eszközölhetvén illy kedvező eredményt 
a' püspök czímre nézve a' nagyméltóságú magyar 
királyi helytartótanácshoz 1845-ki j egyzököny-
vünk 18-ik czikke alatt fölterjesztett feliratunk: 
ugyanazon évi jegyzökönyvünk 113-ik száma 
alatt 0 Felsége eleibe nyujtottunk alázatos f o -
lyamodványt. Mellyre miután az 1846-ki janua-
rius 13-kán 180. szám alatt kibocsátott kegyes 
intézmény szerint, megtagadó válasz érkezett 
volna : közgyűlési határozatunk olly értelemben 
keletkezett, miszerint consistoriumunk jobbágyi 
hódolattal fogadja ugyan a 'kegyelmes királyi v á -
laszt ; de a' feliratban kifejtett okoknál fogva j o -
gaihoz állandóan ragaszkodik 's ez ügyet, mint 
egész hitfelekezetünkre nézve közérdekűt, Ge-
nerál-Convent utján majd ujolag felvétetni és t á r -
gyaltatni rendeli. 

B) Folytattatott hasonlóan a' katholikus ifjak 
iskoláinkba járhatásának már rég időtől fenforgó 
tilalma: melly ügyre vonatkozólag, miután 1 8 4 5 -
ki jegyzökönyvünk 340-ik pontja alatt a' több-
ször tisztelt királyi helytartótanácshoz felirtunk, 
erre azonban, ugyanazon évi december 2-káról 
43,107. szám alatt továbbra is tilalmazó választ 
vettünk volna : e' részben is, 1845-ik évi j e g y -
zökönyvünk 166-ik pontja alatt, felséges urunk 
trónjához járultunk törvényes jogainkhozi ragasz-
kodásunkat nyilvánító 's ezek védelmeért esdő 
alázatos folyamodványunkkal, mellyre a' kegye l -
mes királyi válaszleirat még eddig ki nem adatott. 

C) Új tilalom is szomorított meg bennünket i s -
koláink ügyére vonatkozólag ez időszak folytán, 
a' mennyiben az 1846-ik évi januar 5 -kén 133. 
szám alatt kelt királyi helytartótanácsi kegyes 
intézmény, bizonyos Fejérvári Ferencz görög 
egyesült vallású atya Imre nevű fiának holdmezö-
vásárhelyi középtanodánk oktatói által történt 
megvizsgálásából alkalmat véve, katholikus i f jak-
nak tanáraink előtt vizsgálatra bocsáttatását á l -
talában eltiltotta; nemcsak, de e1 részben 1846-ik 
évi jegyzökönyvünk 168. pontja alatt tett fe l i ra-
tunkra , ugyanazon évi september 29-kéröl 
36,348. szám alatt, és ismét 1847-ki januar 4 -
kéröl 154. szám alatt, olly tartalmú 's még szo-
morítóbb válasz adatott, miszerint az illy vizsgá-
latok nyomán kiadandó bizonyítványok é rvény-
teleneknek 's ugy a' tanintézetekben mint a' k i -
rályi táblánál el nem fogadandóknak nyilvání-
tatnak. Melly ujabb sérelme törvényes jogaink-
nak közelebb Ö Felsége eleibe orvoslásért e se -
dezöleg fölterjesztetvén, a' kegyelmes királyi v á -
lasz szívszakadva ohajtatik és váratik. 

D) Vegyes házasságokból született magzatok-
nak lelkipásztoraink által történt megkeresztel-
tetése ügyében, részint az 1790 / i -ki 26-ik tör-
vényczikk 15-ik §-sárai hivatkozás mellett, ré -
szint némelly esetekben a' protestáns atya által 
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kiadott térítvény (reversalis) tekintetéből, e' há -
rom év alatt, öt rendbeli kegyes intézmény *) jött 
hozzánk, az illető lelkipásztorokat kérdőre v é -
tetni 's tetteiket roszaltatni parancsolok. Mely-
lyekre azonban, a ' tér í tvények kötelező erejének 
el nem ismerése mellett; továbbá, olly nyilatko-
zat mellett, mikép katholikus gyermekeknek bárki 
által, annyival inkább protestáns lelkipásztorok 
által végbevitt megkeresztelése törvénybe nem 
ütközhetik 's ez vagy amaz vallásbani nevelteté-
süket nem gátolja : illy értelemben adatott r é -
szünkről minden alkalommal vá lasz , érdeklett 
lelkipásztoraink illy tettei hibátlanoknak nyilvá-
nítatván 's rájok nézve legfölebb az adatván u ta-
sításul, hogy, ha netalán a' megkeresztelt katho-
likus gyermekek neveit, a' keresztelési palástdíj-
jal együtt, az illető katholikus lelkészeknek át 
nem küldötték volna, ezt, a' már régidötöl kibo-
csátott szabály értelmében, pótlólag teljesítsék. 

E ) Megemlítendönek vélem itt, végtére azt is, 
miképen békés-bánáti egyház vidékünknek azon 
jelentése nyomán, miszerint a' katonai határszé-
leken az 184 3 / 4 -ki vallásügyi törvények mind-
ekkorig kihirdetve — annyival inkább életbelép-
tetve — nincsenek : e1 sérelem megszüntetése 
végett , mult évi jegyzőkönyv 258- ik pontja alatt, 
a' nagyméltóságú magyar királyi helytartóta-
nácshoz részünkről folyamodó felirat küldetett. 

Calvin ifjúsága, 's első Dyiívános fellépése. 
Calvin és Ferencz király. 

Olly előretörő lélek, mint Calviné, kis dolgok-
nál meg nem állapodhatott, csekély eredmény-
nyel be nem érhette, — annak vagy el kellett 
egészen hallgatni, vagy óriási léptekkel előha-
ladni. Nagy lélek nagyokat tervez. Calvin is t i -
tokban készítette a' nagy tervet, Parist 's a' k i -
rályi udvart reformálni, — azt hitte, hogy felül-
ről lefelé nagyobb lökést adhat a' dolgoknak. 
Tudta már ö azt, hogy Francziaországban, l eg-
egyenesebb út, ha Párisból, 's a' királyi udvar-
ból megy ki a' mozgalom. — Sas-szemei korán 
észrevették, hogy a' király eleinte az évangyél-
miekkel tart, 's a' papok czivódásaiból csak t r é -
fát űz : ez alkalmat akarta felhasználni Calvin; 
de a' kedvező kilátás nem sokáig tartott, mert a1 

pápai egyház emberei mihamar elővették szokott 
fegyveröket a ' terrorismust, a' királyt i jesztget-
ték, hogy az új tan szélvészé trónját fenekestül 
felforgatandja : Szokott fegyvere a' jezuitismus-
nak, mellyel gyakran győzött már, 's mellyet k e -
zéből most sem akar letenni, holott az idö *s h i -
stória azt kezéből régen kitörte, — a1 midőn t ö r -
téneti tény, hogy r. katholikus tartományokban 

*) 1) 1846 . Junius 30. 2 2 , 7 3 9 . 
2) — Julius 21 . 2 8 , 3 6 2 . 
3) — October 13. 39 ,605 . 
4 ) — November 24 . 44 ,824 . 
5) 1847 . Május 18. 2 0 , 4 5 3 . 
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igen gyakori a' házadás, mig a' protestantis-
mus a' trónt őszintén védelmezi. A* király inga-
tag jelleme az üldözés égő kanóczára csak ola-
jat öntött. 

1533-dik év mindszent napján a' párisi e g y e -
temben nagy mozgalom támadt. Cop Miklós B a -
selből egyetemi igazgatónak hivatott meg. Deák 
nyelven tartott székfoglaló beszédét Calvin í r ta; 
az ismeretes tá rgyról : „Krisztusban megigazul-
ni"— a'pápai szék lesújtó mennyköve. A ' f r a n -
ciskánusok összezúdultak, Copot elvádolták; Cop-
nak menteni kellett magát, 's miután apologiáját 
az egyetemi oktató kar előtt ingatlan meggyőző-
déssel elmondta,'s a'vádpontokat hamisaknak nyil-
vánította, a' lárma nagyobb lett, — Cop a' p a r -
liament eleibe állíttatott, 's Helvécziábai futással 
mentette meg életét. — Természetes dolog, hogy 
egész Páris tudta, mikép Calvin Copnak barátja 
's elvtársa vol t ; tudta azt is, hogy a' veszélyes 
gépezetnek ö a' főrugója, e' percztöl kezdve t e -
hát Calvin ellen volt irányozva minden dühösség. 
Morin egy dühös inquisitor, annyira vitte a' dol-
got, hogy a' reformátor lakát fegyveresekkel 
vette körül, *s csak barátainak ügyessége, — mi-
szerint kosárban függő kötélen bocsátották alá 
az ablakon, — ál-öltönyben menthette meg é le -
tét. Noyonba menekedett Calvin, de itt sem s o -
káig maradhatott bátorságban; barátinak ké re l -
meire tehát Margarethához Navarrai királynőhöz 
ment, kinek felvilágosodott udvara volt ez időben 
minden tudósnak, 's minden üldözöttnek menhe-
lye. A ' királynő kegygyei fogadta Calvint ; itt t a -
lálkozott ö ismét az ősz Lefévre-el , ki az üldö-
zés viharait szinte e ' kegyes nő udvarában pihente 
ki. Az ősz bajnok a'lelkesedés új szikráját g y ú j -
totta meg Calvin lelkében, mondván neki jóslói 
ihlettel, — „küzdjél eltökélten, mert te leendesz 
egykor a' franczia egyház újjáteremtője.£e H a -
sonló jelenetet látunk Luther életében. 

Margarétha udvarából, Xaintongebe vonult 
Calvin, mert lelke sokáig nem nyughatott egy 
helyen, — oda is vágy ott, oda is ment, hol még a ' 
világosságnak semmi sugárát nem vette észre. Itt 
ismerkedett meg Tillettel. Innen Angouléme felé 
indult, mindkét helyen térítői lélekkel működött. 
Az utóbbi helyen tervezte ki „Institutiou czímü 
munkáját, mi életének nagyobb erejét fölemész-
tette. 

Örömest mulatott Calvin mindenütt, hol a ' j obb 
hitnek lelkeket hódíthatott meg, — a' reformatio 
tűzhelyéül mégis Párist tartotta; többször látjuk 
öt még az üldözés gyász helyére visszatérni. — 
1533-ban Servét a' hires arragoniai orvos h in -
tegette már Párisban tévtanait, 's minden tisztább 
elvű emberek Zvingli, Oecolompadius,Bucer g y ű -
lölséggel fordultak el tőle; Calvin kereste az a l -
kalmat vele lenni, órákat, sőt napokat által beszél-
gettek egymással; kitűzött czélja volt Servétet 
megszelídíteni, de a' makacs emberrel nem bol-
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dogulhatott: mire öt veszedelmének óráiban élén-
ken is emlékeztette vissza. 

Calvin tántoríthatlan igyekezete után illy za -
varok közt is keletkezett egy kisded egyház a' 
királynő pártfogása alatt. Három lelkész elszán-
tan hirdette Isten igéjét: Rout Gerard, ' ské t A u -
gustinus barát, Bertand és Courauld, tölök ugyan 
mihamar eltiltatott a' szónoklat, 's kettő vissza-
tért a' kath. hitre; Courauld 's Farel Helvécziába 
mentek. Calvin ez időben írt az anabaptisták el-
len, „lelkek éjeu czímü munkájában; ösztönözte 
öt erre az angol egyházbani történet is, miszerint 
Henrik magát az egyház főnökévé tolta fel, mit 
Calvin ön egyházi szerkezetével, — mellyben 
vegyes képviselet igazgat, — összeegyeztetni 
nem tudott. A1 némethoni eszelős Münzer, 's k ö -
vetői ellen is szót emelt Calvin e ' munkában, mert 
legnagyobb ellensége volt az ábrándozóknak. 

Ez időben az évangvélmi egyház, illy külön-
féle színezetű mozgalmak közt is szabadon fe j -
lődhetett volna, ha a' protestánsok túlbuzgósága, 

hirtelenkedése a' dolgot el nem rontja. De ők 
annyira vakmerösködtek, hogy nyilvánítást bo-
csátottak ki a* mise ellen, 's ezt magának a' ki-
rálynak is beküldötték, ki pedig ebben az időben 
még közönyös volt, de most annyira feldühödt, 
hogy egész városban, mint lejebb látjuk, lustra-
tiot tart. A ' határtalan üldözés előtt Calvinnak 
menekülnie kellett,mert nem volt ö fantasta,ki ön-
ként a' máglyára fekszik; czélszerübbnek tartotta, 
mint Luther, a' vész elől elvonulni, 's ott küzdeni 
a ' reformatio szent ügyeért , hol az eredmény bi-
zonyosabb volt. Calvin tudta, hogy távolról is fog 
hatni Francziaországra. Históriai igazságérzet 
nélkül szórják azért a' rágalmat a' pápa embe-
rei, mintha Calvin a' római egyházat, 's F r a n -
cziaországot azért hagyta volna el, mert a' ki-
rály neki kivánt fizetést nem akart adni: e z e g y -
remegy a' másik öszintetlen állítással : Luther 
azért reformált, hogy Bóra Katalint nőül vehesse* 
Az illy egyes történeti igazságtalanságok mutat-
ják, mikép a' római egyház védnökeinek van egy 
álláspontjuk, mellyböl szeretnek tekinteni minden 
hitvallási összeütközést, vagy eltérést. Az igaz-
ság elferdítése, más szóval a1 hazugság az, mely-
lyel egyházukban a ' j ó t , — mit mi sem tagadunk 
— meg akarják tartani, — holott az magamagát 
megtartja, 's minden erőszak nélkül csak a' salak 
hull el a' tüzpróbák idején. — Hogy Calvin illy 
értelemben állt a' reformatio é lén; hogy ö Isten 
o r szágá t , nem a' világi fejedelmekét akarta 
ter jesz teni : az tagadhatlan tény. Önzést nem is-
merőmért ha ennek hódolt volna,alig hiszem, hogy 
a ' római egyháznak lett volna, olly engedménye, 
mit Luther 's Calvin attól meg nem nyertek volna, 
csak visszatérjenek, vagy elhallgassanak, — ta -
lán még házasságukba is beleegyezett volna. 

Calvinban az ösz Lefevre jóslata teljesedni 
kezdett. Ö azt állította, hogy Franczország ké t -

szeres homályban sínlödik, Calvin lesz a' v i -
lágosság e' sötétség ellen. Valóban ö hozzá is l á -
tott, e' sötétben akarta meggyújtani az élet v i lá-
gosságát ; és ha mi ma ax emlékezet tiszta szem-
üvegén Francziaország három százados tör téne-
tein áttekintünk, be kell vallanunk, hogy mind-
azon szerencsétlen megrázkódtatások, mellyek e' 
sokat szenvedett hont érték, azért történtek, mert 
Calvin szava , melly Francziaország békéjének 
alapja lett volna , viszhang nélkül hangzott el a ' 
pusztában. 

Ferencz király barátja volt ugyan a' tudomá-
I nyoknak, mint X. Leo is ; de azért ök mutatják 
' mindketten, melly szegény a' tudomány és szel-
lem a' szív hűsége nélkül. A ' sötétségnek 's ha -
zugságnak országa sokszor magára veszi a' mű-
veltség szinét, hogy czélt é r j en ; a' tévelygő lel-
kek is szerepelnek ugy, mint világosságnak em-
berei ; így állt a' dolog ekkor Franczia- 's Olasz-
országokban. Ez legyen feleletül azoknak, kik 
szeretik állítgatni az t , hogy ha Luther 's Calvin 
nem reformálnak is , magából a' pápai udvarból 
keletkezendik már reform , mert Leo 's Ferencz 
tudománykedvelök voltak. Ez állna, ha egy-ké t 
kath. embernek felvilágosodását reformatiónak 
lehetne keresztelni : de azt már tudja az ér te l -
mesb világ, hogy itt nem egyénekben van a' hiba, 
hanem magában az institutióban van a" veszteg-
lés elve, épen ugy, mint a' protestantismusban a* 
haladás és szabadság lelke. — Ugy van! kérdem 
ugyanis, mi történt a' reformatio óta a1 vallási 
reform tárgyában, mi a 'pápai udvarból jött volna 
ki. IX. Piustól, — kinek reformeri szellemétől 
nagy része, t. i. az önző része fél a' r. katholi-
cus vi lágnak, — senki meg nem tagadhatja a" 
dicsőséget, hogy érti korának szellemét, — mit 
tesz mégis egyházi dolgokban ? maga megismeri, 
hogy máig sem áll ott a' r. katholicus népség, 
hogy körébe vallási reformokat lehessen b e -
hozni. Ez annyi, mintha mondaná : a' római k a -
tholicus papságnak, egyháznak, épen ugy é rde-
kében áll mos t , mint állott három századdal ez 
előtt, hogy a' nép ne tanuljon, ne forgassa kezé -
ben az évangyéliomot. 

De Ferencz király ludományszeretete is mit 
használt? Ö szilárd lovag volt, ki bátran tudott 
fellépni a' császár ellen, 's a' spanyol egyedural-
kodást birta akadályozni, de különben nem nagy 
jellem volt. Az igazság elnyomása, 's fanaticus 
ellenkezései által Francziaországot, sejthetetlen 
vész sírnak vitte szélére. Mert lett volna csak ak -
kor az ország protestánssá, egészen más histó-
riája volna, 's a' revolutio nem mindent szétrom-
boló fergeteg, hanem reformatio lett volna; mert 
a' protestantismus méhében hordja a' fris ifjúi 
erőt, melly a' szükséges reformokat, az egésznek 
szétrombolása nélkül képes előteremteni. A ' r . 
katholicismus ellenben, a' közép kor elavult in -
tézményeihez erősen ragaszkodván, hatalmát 's 



önállását azokkal ugyanazonítja, *s azt hiszi, hogy 
a' nép kiskorúsága az uralkodásnak legerősebb 
basisa. Oh pedig ez az elv erőszakos dúlásokban, 
's megrázkódtatásokban szokta veszélyességét 
bebizonyítani. — Francziaországban csak szen-
vedésekkel teljes háromszázad tette élővé e' hi-
tet, miután a' reformatio némi győzelemre v e r -
gődött , 's Calvin nagy munkája gyümölcsözni 
kezde. A ' felébredt komoly kedélyek — számra 
ugyan kevesen — lelkesen látnak a1 munkához, 
és a' papismus érezvén, hogy a* inulhatlan végső 
tusa is közelget, —- hatalommal dolgozik ellene. 
Francziaország mindig a' két szélsőtől hányatta-
tott, könnyelműség és komolyság küzdtek egymás 
ellen. Ezt mutatja az egész népkifejlödés, a' mai 
kor. különösen a' reform ideje. Frivolitas és kéj, 
kegyetlenség és pompa, vérszomj , az udvari 
kéjhölgyeknek a' kormánybani befolyása, — lo-
vagjátékok 's tékozlás látható egy részrő l ; más 
részről a' reforinata egyház tenyésző tiszta je l -
lemével. Amott Medicis Katalin koholja pokol-
leikében a' vérményegzöt ; 's vad lélekkel mo-
solyg és hízeleg. Itt egy Sully áll az élet minden 
egyes történetében — olly komolyan és tisztán, 
mintha lelkismerete az utolsó Ítélet napjához k é -
szülne. — így áll szemközt egymással a' király 
fényes tulajdonaival, Calvin komoly hűségével, 
's egyszerű bibliai ismerettel. 

A ' király Spanyolországból tért v issza , lép-
tein sehol áldás nem virult. Egy, ez időbeli tö r -
ténetíró mondja: , ,A' király vétkei, kit az ég ha -
ragja már ekkor fenyegetet t , — nem engedték, 
hogy iratainkat olvassa." — A ' szavojai prote-
stánsok rövid óvást irtak a' mise ellen, 's e l ter-
jesztették egész Francziaországban; 's mivel a' 
király körül állók többnyire protestánsok voltak, 
óvásuk behatott a' király hálószobájába is. 0 ez 
által gőgjét sértve látta. „Ok az eretnekek, okai 
az ország szerencsétlenségének, — egyházat 's 
állományt fel akarnak forgatni," így dühöngött 
a' király, 's a' pápa előtt minden eretnekség g y a -
nújától ki akarván magát tisztítani (mert ö a ' n é -
met herczegekkel szövetségben állott), egyház-
tisztitást (lustratiot) tartott. Hat nyomorult p ro -
testánsok fogattak el egyszer re , 's a' város kü -
lönböző utczáin elevenen égettettek meg. Mig e' 
tűzijáték tartott, a' király egész udvarával p ro-
cessiot j á r t , fedetlen f ő v e l ' s égő gyertyákkal 
maga a' király is, Genovéva képét vitetvén maga 
előtt, mint trónja védszentjét. Bellay, párisi püs-
pök vitte a1 szentséget, négy királyi berezeg, 
köztök a' trónörökös is, a' baldachinot. A ' parla-
ment minden tagjai vörös ruhákba öltözköd-
tek , — így járták be Páris utczáit; a' király 
tartván maga a' lázító beszédet. „Ki kell, ú g y -
mond, irtani az új pest is t ; fel kell konczolni a' 
protestánsokat" 's legnagyobb dühvel tett esküt 
arra, hogy „ha családjának bármelly tagja be -
mocskolandja magát az eretnekséggel, azt áldo-

zatul vet i ." Világos ezen beszédből, hogy a' k i -
rály nem meggyőződésből szól t , hanem trónját 
féltette. Az egész királyi lakomával fejeztetett 
be. Béza mondja : „hogy ha nagy volt a\ ki-
rály dühe : az igaz hit követőinek hűségök an-
nál nagyobb volt" 

Margaréthának, a1 király testvérének lelkes 
erővel kellett volna ez idő szerint föllépni, de ö 
is,mint többnyire nők szoktak, elvonultságbankö-
nyezte az eseményeket; és mint hajdan alacsony 
sorsból virágzott fel a' keresztyénség fája, F r a n -
cziaországban is e' sorsban buzogtak leginkább 
a' reformatio mellett; mig a' főbbranguak féltek 
attól, — az alacsonysorsuak küzdének Jézus k o -
ronájaért. — Miló nevű csizmadia mester, hat 
éves beteg ágya körül iskolát állított, mint hajdan 
Pál a' tömlöczben, 's az új tan mellett apostol-
kodott. Ezt megtudván a' kegyetlen eretnek 
égető Morin, dühösségtől elragadtatva rohant 
Miló házába, kiáltván: „Miló kelj fel" Jézus Lázár 
melletti szerepét akarván játszani. Miló lélek— 
nyugalommal felelt: „Uram! nagyobb mester kell 
arra egy sátánnál, hogy engem felköltsön," — 
's néhány óra múlva a' Greve piaezon elevenen 
égettetett meg. Hasonló történt Bourg nevü k e -
reskedővel, Valetonnal, kit önházának épület-
fáiból rakott máglyán égettek meg, ' sPoi l le nevü 
sebészszel, kinek nyelvét átfúrták és orczájához 
vassal szögezték, hogy beszélni ne tudjon. 

Mind ezen állatiságot felülmúló kegyetlenség 
daczára, csaknem minden városban alapított Cal-
vin egyházat, 's illy erős hitű emberekből; s e -
géde Courauld volt. Az üldözés csak ellenhatást 
szült: szaporodtak a' protestánsok, ugy hogy ma-
ga Bellay püspök megvallotta, „hogy ez a' munka 
Istennek müve" De azért nem elébb, mint 4-dik 
Henrik trónraléptével szűnt meg az irtóztató k e -
gyetlenség; addig pedig, mint Calvin szokta mon-
dani : „a ' máglyák az Antichristus oltárán égő 
áldozattüzek voltak" 

Ezen gyilkos eseményekre, mint mondják,maga 
a' király is megborzadt, 's Melanchtonhoz írt, ' s 
meghívta öt Párisba, reménylvén, hogy majd mó-
dot találand ö a' kedélyeket lecsendesíteni, de 
Melanchton nem jött, mert Toumon bibornok ú t -
ját állta; különben is az egész dolog csak poli-
tika volt, a' német herczegeket akarta a' király 
rászedni, kikre szüksége volt a' császár ellen. Ül-
dözte színleg az anabaptistákat is, ámbár t i tok-
ban örült , hogy a' reformatioban olly hamar 
szakadás történt: de Calvin éles szemei átnéztek 
a' cselen, 's dolgait még buzgóbb lélekkel fo ly -
tatta. 

Ennyi hányattatások közt is bevégezte Calvin 
„Institutio religionis christianae"czimü munkáját, 
mellyben a' keresztyénség alapeszméi legtisztáb-
ban vannak kimondva; Baselben ki is jött azon 
nevezetes élőbeszéddel, mellyben Ferencz király 
szemeit fel akarta nyitni. Ezen előbeszéd bepa-

* * 



naszlása a' római egyháznak, 's apologiája a' r e -
formationak. Meg- van benne világosan mutatva, 
hogy a' római egyház önegyháztanaival ellen-
kezésbe jött, söt rendeltetésének határain túllé-
pett. Az egész mü éles elmét 's melly belátást 
árul el. Ez az „Institutio," 's előbeszéd az, melly 
a ' néplelkét magához ragadta 's feltüzelte, ez 
győzte meg arról, hogy a' papismus a' lélek bi-
lincse, — mert e' könyv nemcsak hittudósok, ha -
nem nép számára is volt írva. E ' munka bizony-
sága annak, hogy Calvin geniejét már ifjúkorában 
kiképezte; előadása bátor jel lemet, rendszere 
tiszta logikát árul el. Erővel lép ö ki azok ellen, 
kik egyházát rágalmazták, 's azokat lefegyverzi. 
Türelmet igényel mindentől 's az évangyélmi 
igazságok ismeretét. Előadásában van sok csi-
pősség és láthatólag veti meg ellenségeit, de a' 
léleknagyság még haragjából is kitűnik; könyeket 
nem idéz Calvin elő irásmódorával, hanem feltüzeli 
's inegedzi a' lelket egész a' mártyrkoronáig. 

A ' király nem hallgatott Calvin intésére, söt 
azt megvetette, ámbár bizonyos, hogy munkáját 
olvasta. Testvére , anyja mindent elkövettek, 
hogy öt évangyélmi hitre bírják, de ezekre sem 
hallgatott, hanem az idö intéseire nem figyelve, 
vakon ment önmaga 's az ország bukása felé. — 
E ' percztöl kezdve az üldözés még dühösebb lett : 
vad hatalommal tombolt a' valdensesek 's hugon-
nották ellen, és bár halálos ágyában, öntudatának 
sok szemrehányásai közt bánta meg vérengző 
tetteit, mégis utódjára 2-dik Henrikre semmi ha-
tása nem volt. Ezután sebes léptekkel fejlődtek 
ki a' vallási háborúk a ' ravasz olasznö és Quisek 
alatt : spanyol ármány dúlt Francziaország ben-
sejében. Csak 4-dik Henrik Sullyvel hozott csen-
det egy kevés időre, mert a' minden jót eltiporni 
szerető vakbuzgóság, 's a 'magát ármánynyal is 
fentartani szerető hierarchia korán életétől fosztá 
meg a' lelkes fejedelmet, — ezzel Sully terve is 
hiúsulva volt, mellyel Osztrákországban a' pá -
pai hatalmat megtörni akarta, melly terv a' n é -
methoni 30 éves háborúnak okvetlen eleit veszi. 
Richelien és a' Lajosok alatt Francziaország e r -
kölcseés vallása vér és szenny közt szállott alább-
alább, és csak a' revolutio rettenetes, de mégis 
szükség idején jótévö kezének segedelmével v ív -
hatta ki a' türelem és vallási szabadság a' maga 
győzelmét,— örök intésül a1 fejedelmeknek,hogy 
a' „látogatás napját " mint hajdan Izrael, soha 
ne engedjék veszteglésben elrohanni, hanem r a -
gadják meg a' kedvező alkalmat. 

Most ismét jelen a' látogatás napja, 's ugy lá t -
szik, minden előkészületek megvannak, utolsó 
tusát küzdeni az ellen, ki eleitől fogva szította a' 
parázst 's készítgette a' vérfördöt, és a' ki a' f e -
jér liliomot veresre festette. — Egy kis para -
bola az okosoknak. 

Calvint ezeknek végeztével nem látjuk többé 
a' franczia földön. K u n B e r t a l a n . 

A' betegségek magyar nevei. 
Felsö-rakonczai lelkész nt. Matusska József, 

tisztelt atyánkfia, ugyanaz, a' ki a' méhészet , a* 
selyemtenyésztés 's a' hasznos gyümölcsfák t e r -
jesztése körül olly példás buzgalommal működik, 
egy minapi levelében így ír: „Az idezárt : „ N o -
menclatura diversorum morborum"-ot olly szán-
dékkal küldöm Önnek, hogy a' Pr. E. I. Lapban 
adja ki, hogy lelkésztársaink az anyakönyvekben 
divatos „Halálának oka" rovatot szerinte töl t-
hessék b e , annál inkább i s , mivel a' mi halott-
vizsgálóink nem sebészek, mint a' városokban, 
hanem egyházfiak vagy harangozok, kik az ily— 
lyesekben járatlanok. De különben is, hogyan 
magyarosítsák a' nemorvos papok a' bevett l a -
tin-görög nevezeteket? Innen van , hogy az illy 
rovatokba gyakran csak ennyi iratik : nem tuda-
tik. A ' minap épen olly pillanatban jött be hoz-
zám Hézsay János, kamarai orvos úr, midőn épen 
egyházíimat examináltam az általa bejelentett 
halottnak milly betegségben lett kimúlása felöl, 
a' nélkül, hogy minden egyházfias symptomizá-
lás mellett tisztába jöhettem volna, millyen volt 
legyen tehát a' fenforgó betegség. Az orvos úr 
azzal vigasztalt m e g , hogy ö majd készít szá-
momra egy nomenclaturát. Ezt megtet te , 's íme 
illő használat végett azt Önnel is közlöm" 'stb. 
Én pedig minthogy illy helyzetbe a ' nemvárosi 
papok között igen sokan jöhetnek, kiadom ezen 
nomenclaturát ugy a' mint j ö t t , latin magyará-
zattal. 

Nomenclatura diversorum morborum. 

1) Idegláz (Febris nervosa.) 
Vörhenyes láz (Febris scarlatinosa.) Cutis r u -

bra lividis maculis intertineta. 
3) Lobosláz (Febris inflammatoria) eum sym-

ptomatibus inflammationis idiopaticae (helybeli-
leg) praedominantibus stipata. 

4) Forró-lob (febris acuta inflammatoria) cum 
symptomatibus inflammationis acutae intra pau -
cos dies mortem inferens. 

Túltengés (hypertrophia) apud infantes, mor -
bus, qui ex nimia succorum vitalium abundantia 
originem trahit. 

6 ) Sebzésiláz (febris traumatica) morbus, qui 
e potentiis externe corpus humánum adficienti-
bus, eg. in sequelam ex alto lapsus , contusione 
organorum nobiliorum, cerebri, pulmonum, cor -
dis , vesicae urinariae, distorsione, aut ruptura 
arteriarum originem sumit. 

Vérbőség (plethora) morbus , qui in sequelam 
abundantiae sanguinis, si venaesectio intermissa 
fuerit, apoplectice finitur. 

8) Görvélykór (Scrophulosis) apud infantes, 
4 — 7 anno procuratur, in quo glandulae subma-
xillares, (alkapocs mirigyei) inflammata©, tumi-
dae, exulceratae observantur. 

9) Májtömemény (infarctus hepatis) apud me-



diae aetatis homines morbus praedominans, in 
quosysthema venosum praedominatur. 

10) Tüdömájosodás (hepatisatio pulmonum) 
apud phthisicos occurrit. 

11) Zártsérv (hemia incarcerata) morbus, in 
quo Intestina inclusa, ope inflammationis acutae 
parti vicinae accrescunt. 

12) Aszály (atrophia infantum) apud infantes 
occurrens morbus, qui emaciatione corporis uni-
versali terminatur. 

Csont-túltengés (hyperostosis), si ad ossa sub-
stantia spongiosa magnitudinis monstrosae e x -
crescens, deponatur. 

14) Orbánczláz (febris erysipelatosa) morbus 
forma buliari vei crustosa occurrens, locum suum 
subito mutáns , qui nobiliora organa irrorans, 
mortem infert apoplecticam. 

15) Csúzosláz (febris rheumatica) morbus per 
organa cliversae nobilitatis gradiens, metasche-
matismice (kórtévedésesen) morte terminatur. 

16) Genyes-lob, (febris suppuratoria.) 
Tüdő-vizenye, (oedema pulmonum) si pus in 

partibus pulmonum vicinio efformatum, in eosdem 
effundatur. 

18) Sorvasztóláz, vagy aszláz (febris hectica), 
morbus, quilongioritempore durantein alfectione 
abnormi, depravante diversorum organorum r a -
dicatur. 

19) Föloldozóláz (febris colliquativa) in se -
quelam profusorum sudorum , et diarrhoearum 
(hasmenés) procuratus morbus. 

20) F<j,ne (Gangraena) (Brand.) 
21) Üszök, (Sphacelus), (hideg fene), mors 

partialis alicujus partis organicae hominis. 
22) Varasfene, (Schorfbrand), Lupus, nasum, 

buccas, labia oris devastans. 
23) Csorc/s3w,(Necrosis), mors partialis ossium. 
24 )Huxhámfé l e lappangó idegláz, (febris n e r -

vosaversátilis) est morbus febrilis gangrenam 
semper concomitans. 

25) Térdizbántalom (Gonarthropathia.) Est tu -
morgenu magnitudinis ut plurimum extensae,et in-
flammationis intensae, per quem, genu spongio-
sura, plures recondens fistulas pus ichorosum 
foetidum plorantes, eílormatur. 

26) Fehér izdag, (Tumor albus genu) estmor-
busin oedemate genu fundatus, fluctuatione seri 
(rostanyag-hullámzás) stipatus, qui frequenter ex 
causa dynamica (interna) ortum ducens , morte 
terminatur. 

27) Köszvény, (Arthritis.) 
28 ) Külfejü térdag, (Aneorisma carotidi ex te r -

nae) est dilatatio arteriarum in parte postica au-
ris sitarum, quae yí expansivae resistere volen-
tes , rumpuntur , mortemque subitaneam provo-
cant. 

29 ) Sorvadás, (Tabes.) Senectus ipsa est 
morbus. 

30 ) Vizkór, (Hydrops.) 

31 ) Forró agyvizdag, (oedema aculum cerebri) 
apud infantes, extravasatio puris inter substan-
tiam cerebri. 

32) Agyviz-gyuladás, (Hydrocephalus acutus) 
apud infantes, inflaminatio cerebri serum suppu-
rans intra 4 — 5 dies morte linitur. 

33) Rángás-kór, (Ecclampsia infantum, p a r -
turientium et neonatorum) intra paucos dies con-
vulsionibus mors acceleratur. 

34) Tüdővész, (phthisis consumata.) 
35) Tüdögyuladás, (inflammatio pulmonum.) 
36) Tüdöszélhüdés, (Paresis pulmonum),(Lun-

genlahmung.) 
37) Tüdőszéldag, (Emphysema Pulmonum), 

accumulatio aéris in pulmonibus. 
38) Agygyuladás, (Encephalitis.) 
39) Mellvizkór, (Hydrops pulmonum.) 
40) Szívvizkór, (Hydrops cordis.) 
41) Petefészkek vizkór a, (Hydropsovariorum.) 
42) Méhanyavizkór, (Hydrops uteri.) 
43) Húgyhólyag vizkór a, (Hydrops vesicae 

urinariae.) 
44) Rothasztóláz, (febris putrida.) 
45) Gyermekágyas-láz, (febris puerperalis), 

(Kinderbettíieber), post partum evolvitur. 
46) Ilagymáz, (Typhus) species febris ne r -

vosae, sub cujus decursu ulcera in intestinis, t a r -
dius ichorem fundentia, generantur. 

47) Sápadtság, (Chlorosis.) 
48) Sárgaság, (Icterus.) 
49 ) Epeláz, (febris icterica vagy biliosa.) 
50) Bélgyuladás, (Enteritis.) 

I R O D A L O M . 
Gyászbeszéd, mellyet nemzetes Buró Károly 
úr, méltóságos Nagy Károlyi gróf Károlyi Ist-
ván, cs. k. kamarás, ő nagysága ispanyának hideg 
tetemei felett jan. 9-kén 1848. mondott Je-
szenszky László, holdmező-vásárhelyi 
évangélikus pap. A' megboldogult iránti rokoni 
tisztelet és szeretet jeléül maga költségén kinyo-
matta Grüneisz család. Szarvason Réthy Lipót 

nyomdájában 1848. 
Szerző 1 Kor. 15, 55 alapige : „Hol vagyon, 

halál, a' te diadalmad ? hol vagyon koporsó a' te 
fu lánkod?" nyomán, azon világosságról szól, 
mellyel a' ker. vallás a' sirnak ijesztő homályát 
eloszlatja. Két versből álló fohász után egész b e -
szedjének menete a1 következő: 

A ' bevezetéshez arról ér tekezvék, mikép a' 
sírtól, rémséges volta miatt örömest elfordulunk, 
még is a' ker. vallás tanítása más világba állítja a' 
dolgot,és fényt derít a' sírnak homályára. Beszé-
dének tá rgyát : azon világosságról, mellyel a' ker. 
vallás a' sírnak ijesztő homályát eloszlatja, négy 
részre osztja u. m. : 

1) A ' sírnnak az emberi lelken semmi hatalma 
nincs. 

2) A' sír azon végpont, mellyen a' földi lét ba— 



jai elhagynak és melly a' mennyei örömök é lve-
zetére vezet. 

3) Az elválás, mellyet a' sír köztünk és kedves 
halottaink között okozott, csak kevés ideig tart. 

4) A ' sír által megyünk az örökitéletre , hol 
mindenikünk jutalmát veszi annak, a' mint csele-
kedett e' földön jót vagy roszat. 

Az egészet követi még egy rögtönzött sza-
vakból álló fohász a' sírnál. 

A1 tárgy maga nagyon épületes beszédre ad 
alkalmat, de a' felosztásnál kiki láthatja , miként 
az nem annyira az okelvtanon alapul, mint inkább 
azon v a n , hogy össze nem függő részletekben 
tüntetvén lelkünk elé a' főtárgy igazságát, in-
kább sziveink épülését vegye czélba. 

Vegyük immár az egyes részeket. Azon két 
versből állófóhász, ha a' szerző nem kitűnő költő, 
mindig jobban veszik ki magokat folyó beszédben. 
Azt, hogy semmi versmértéket nem tart, hanem 
angol és franczia költök módjára szótagokat csak 
olvassa, nem akarom hibául felróni, miután v e r -
sei rímesek. De ha a' versekben már egyéb é r -
dem nincs, mint az, hogy rímesek, méltán kíván-
hatom , hogy legalább a' rím legyen tiszta. Itt 
aaonban, halofc, malok, csendese/^ ékesen, J ézu -
som, sor som csak a' ragok vágnak össze, a' mit 
honi költészetünk igényeihez képest tiszta r ím-
nek nem mondhatunk. Lankadtá teszi a' verset 
minden szükségtelen oda tolt szórag, mellyen 
meglátszik, hogy csak azért van oda bigyeszte, 
hogy a' szótagok száma meglegyen. így a' má-
sodik versfüzér első sorában hát, a' másodikban 
sötétes, az ötödikben akkor az értelemnél fogva 
inkább kimaradhattak volna. 

Egyes jobb gondolatoka'8.1ap. „Bármillyi szo-
nyatosnak látszik is a' sírnak hatalma, és legyen 
bármilly borzasztó is a' halál félelme, mind ez 
füst gyanánt elenyészik, mihelyt a1 ker. vallás t a -
nításainak világával megvilágosítjuk. A' sír azon 
végpont, mellyen a' földi lét bajai elhagynak, és 
melly a' mennyei örömök élvezetére vezet ." A' 
9. lapon. „Minden embernek járjonbármelly tem-
plomba is, vannak igényei a' boldogságra, a z ü d -
vességre; hiábavalóság az, ha mi emberek e g y -
mástkizárjuk, kitagadjuk a' mennyei üdvösségből, 
mert mennyei üdvöt más ember számára e' föl-
dön sem venni, sem eladni nem lehet41 'stb. Van 
benne ellenben néhány magyartalan kifejezés is. 

Egyébkint buzgó keresztyén hit, melly az 
egész beszéden átömlik valamint, az alkalomhoz 
mért gondolatok ajánlják e' beszédet az olvasó 
közönség figyelmébe. 

Nyomtatás tiszta és hibátlan, mint azt Réthy 
Lipót nyomdájából megszoktuk. 

P e c z G y u l a . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d . 

A' nyíregyházi oktatónöveidéről. Miután a' harcz 
's vészek századai honunk felett elviharzottak; 
's a' közboldogság talpkövének a' népnevelés i s -
mertetett e l : ernyedetlen buzgalommal 's nemes 
vetélkedéssel igyekeznek ugy egyesek mint k ö z -
hatóságok, részint segédkezek nyújtása, részint 
áldozatokkkal, a' népnevelés csalhatlan tényezőit, 
a' falusi 's városi iskolákat jobb karba helyezni, 
vagy hol a' szükség kívánja, újak létrehozásában 
fáradozni. E ' nemes törekvés megtermi ugyan 
gyümölcseit, de nem a' remélt mennyiségben; 
százezer gyermekek neveltetnek Magyarhon h a -
tárain belül, 's a' miveltségbeni haladás nyomai 
csak igen gyéren láthatók. Az akadály sokkal 
szembeötlöbb, mint sem azt értelmes 's ügyes 
néptanítók hiányában bár ki is fel nem találta vo l -
na ; érezzük, látjuk mindnyájan, hogy lenne kit 
tanítani 's oktatni, csak találkoznának, kik helye-
sen 's türelemmel oktatni tudnak is, akarnak is. 
'S e' hiány érzetének nyomain keletkeztek több 
intézetek, mellyek feladatukká tevék: elegendő 
ismerettel, tanítás 's a' gyermekekkeli bánás mo-
dorával ismertetni meg a' leendő néptanítókat, 
hogy mindezen tulajdonokat sajátukká téve, e g y -
kori tanítói kötelességüknek eleget tehessenek, 
megszerezve az egyes családoknak azon boldog-
ságot, mellyet egy mivelt 's tanult gyermek b í -
rása a' szülőknek adni képes is 's valóban ad is. 
Illy népnevelöket képezendő intézet keletkezett 
mult év folyama alatt Nyíregyházán is, melly, 
mint már a' hírlapok utján tudva van, meg is ny i t -
tatott Emericzy Lajos tanársága alatt, 's melly-
ben tápintézet is állíttatott fel. Gyámolítására v e -
télkedve sietnek, valláskülönbség nélkül, az e g y -
házkerület, 's különösen a'nyiregyházi évangelika 
egyház közjó előmozdítására mindig kész tagjai, 
letenni áldozataikat, bő jutalmat találva nemes te t -
tük érzetében 's azon szent kötelességük telje-
sítésében, melly által önmaguknak, gyermekeik-
nek, rokonaiknak's így némileg a1 hazának tiszta 
's valódi boldogságot szereztek a' nevelés n a g y -
szerű munkájának előmozdítása által. Valljuk meg 
őszintén, hogy a' magyarországi protestáns e g y -
házkerületek olly szegények, hogy nagyobb á l -
dozatokat feltételező tervet nem létesíthetnek, ha 
egyes nemes keblű adakozók segedelmei által 
nem gyámolíttatnak. 

A ' nyíregyházi néptanító növeldében tápinté-
zet állíttatott fel, mert a ' többnyire szegény sorsú 
ifjak nem képesek önmagukat táplálni — nem 
birva annyi pénzzel, mellyen élelmöket megsze-
rezhetnék. A ' tápintézetnek nincs bizonyos f o r -
rása , mellyböl szükséges kiadásait fedezhetné, 
nincs semmi jövedelme, mellyböl, mint jelenleg 
is, 8 egyént tarthatna k i ; a' fenállhatás reménye 
csak a' segélyt nyújtók 's adakozók nemes sz i -



vökben fekszik, raellyekböl ha a' jötettekre buz-
dító ösztön kihal, ez intézet létele is megszűnik. 

Elmulaszthatlan kötelességemnek tartom köz-
leni e' lapok hasábjain, honunk két nemes leá-
nyainak, Andrássy Szápáry gr. Telka, gr. Kegle-
vich-SemseyÉva asszonyságok neveit,kik a1 mult 
évi hegyaljai szüreten Mádon, katholikus létökre, 
egyenkint öt-öt ezüst forintnyi segélylyel járultak 
a1 tápintézet költségei fedezéséhez. Legyen áldott 
nevök! 's éreztessék a' nyíregyházi néptanító 
növelde tápintézetére továbbra is kegyöket. 

Néhány hetekkel ezelőtt bizonyos társaságban 
egy barátságos összejövetel alkalmával szóba 
hozatván a' tápintézet mostoha állásainak s z ó -
morító valósága : a' társaság jelenvolt tagjai n e -
mes tettnek tartva segedelmet nyújtani ott, hol 
segedelemre van szükség, nagylelkű ajánlatokat 
tettek, 's a 'tápintézet tökéjének gyarapodásához 
következő segélylyel járultak : 

Tt. Elek G. úr évenkint, míg él, 5 köböl búzát 
(megjegyezvén azt, hogy szomszéd Pazony he ly-
ségi földesúr 's római katholikus)Kovács K. úr 
2 köböl gabonát, ' /8véka tatárka kását, 1 véka 
sárga répát. 

Benczúr J. úr egy rizma papirost és némelly 
könyveket, a' már ezelőtt ajánlott egy ré szvé -
nyen felül. 

Karlovszky 10 évre évenkint lOvf t . 
Kovács F. úr 1 öl fát és 10 évre évenkint 

10 vft. 
Pozsonyi J. mig él évenkint 15 vft. 
Kralovánszky L. és Gy. testvérek mindegyik 

2 zsák kolompért, mig élnek,vagy pedig folyó árát. 
Tek. Pálinkássy Rudolf úr tíz egymást köve-

tő évre 5 vft; egy véka kását és 6 nyulat. 
Matthaeidesz G. 2 évre a' növendékek részére 

orvosi szereket, ingyen. 
Juhász M. úr 1 hordó káposztát. 
Tek. SchmáL K. úr 50 font darát, 1 véka kását 

és 2 zsák kolompért. 
Tek. Kralovánszky Ág. 10 házi kenyeret. 
Tek. Blahunka József úr 15 vft. 
Midőn ezen ajánlatokért a' nemes keblű ada-

kozóknak, mint ezen intézet helybeli felügyelője, 
legforróbb köszönetemet teszem : azon meleg 
óhajtással rekesztem be jelen soraimat : engedje 
az ég u r a , hogy a' nyíregyházi néptanító-ké-
pezdének tápintézete soha illy nemes jóltevök 's 
akakozókban hiányt ne szenvedjen. Nyíregyházán 
1848-dik év martius 5-kén. '*) 

K r a l o v á n s z k y A n d r á s , 
tek. Zabolcsmegye táblabírája. 

Számadás a' pápai fötanodai jótékony egylet 
működéséről. A ' jótékony egylet alakulásáról 
volt már említés téve a' Prot. E. és I. Lap ha-
sábjain. Érintetet t , hogy ez magok a1 tanulók 

*) Szeretnénk koronként az intézet belső életéről, szellemi 
működéseiről, 'stb. is hallani egye t -más t , mi mindenkor az 
isk. év végével történhetnék. Sz. 

közt keletkezet t , az 1844-dik év végén, olly 
czélból, hogy a' szegényebb tanulók csekély dí-
jért betegségök alkalmával közköltségen ápol-
tassanak 's gyógyíttassanak. Tagja lehet ez e g y -
letnek minden tanuló, ki az évenkinti 1 p. for. 
részvénydíjt az egylet pénztárnokánál lefizeti, 
's nevét az egylet szabályainak aláírja. Ezen 
részvénydíjakból gyűlt összeg, — 's még n é -
hány helybeli és vidéki jóltevök kegyes a jándé-
kai teszik az egylet jövedelemforrásait. 

De, hogy az egylet alapítói, kik már körünk-
ből eltávoztak, — és a' t. cz. közönség egyle-
tünk további sikeres működéseiről is ér tesül je-
nek : ime fölmutatjuk a' közelebb mult 3 évről 
számadásunkat. 

1845-ben 
a' tagok száma volt 60 
Közölök beteg volt 17 
Meghalt 1 
Évi jövedelem összesen 61 ft. 50 kr. p.p. 
Évi költség 30 „ 41 „ „ 

Maradék 31 ft. 9 kr. p.p. 
1846-ban 

A ' tagok száma volt 54 
Közölök beteg volt 31 
Meghalt 1 
Évi jövedelem, ide számítva 

a' mult évi maradékot is, 
összesen 73 ft. 26 kr. p.p. 

Evi költség 

Maradék 

21 „ 54 

51 ft. 32 kr. p.p. 
1847-ben 

a' tagok száma volt 69 
Közölök beteg volt 22 
Évi jövedelem, a' mult évi 

maradékot is ide szá-
mítva, összesen 122 ft. 46 ' / 2 kr. p.p. 

Évi költség 23 „ 43 ii ii 
Maradék 99 ft. 3 ' / 2 kr. p.p. 
Jelenben van az egyletnek 52 tagja. Eddigi 

jövedelme 120 for. p.p. 
Végül fogadják itt legforróbb köszönetünket 

azon buzgó pártfogók, kik emberbaráti szerete-
tüket a' lefolyt 3 éven keresztül egyletünk i rá -
nyában tettel is kimutaták. Különösen vegye szí-
ves köszönetünket az egylet mostani orvosa T. 
P. D. úr, ki az említett években is fáradhatlan 
szorgalommal 's kitűnő sikerrel mutatá meg, hogy 
egyletünk czélját szivén hordozza. Adjon az ég 
egyletünknek továbbra is illy buzgó pártfogókat, 
erélyes tagokat 's ezek nyomán sikert és szép 
jövendőt! — Pápán, tavaszelő 4. 1848. 

Megbízásból közli 
H o r v á t h J á n o s . 

Horka. Szép Sajó völgyének nyugoti oldalán 
áll Horka. — Keletre 2 órányira tőle a' t e rmé-
szet óriási csudamíve, az agteleki 's sziliczei b a r -



lang; — nyugotra magas Murány áll hősileg, 
mintha minden hegyeket elintene magától; 
északra Gömör Tátrát udvarló bérczei ; délre a' 
virányos völgy néhány gyümölcsfákkal, mellyek 
a' kigyódzó Sajó két oldalán hajló füzesek közt 
elszórvák, — és makktermö hegyek. Horka nem 
nagy helység; de igazi természet temploma. — 
A ' falu közepén egy gazdag meleg forrás, melly 
élénk kibuzgásával csalogatja a' barmokat; téli, 
nyári ingyen vendégfogadójuk a' tisztaságot fen-
tartó asszonyi nemnek,kik ezt Pelsiiczrölis bár a' 
Sajó városukat mossa, örömest megkeresik téli 
időben. — Az egész helység egy gyümölcsfával 
beültetett éden, hol a' természet kellemét a' t a -
vaszvirágzáskor, a' nyár 's ősz édességét a' n e -
mes gyümölcsök é réséve l , az egészséges fris 
léget, hol ember emlékére még dögvész nem dúlt, 
hol a' gyümölcsfákat nagyehetö rovar igen meg 
nem rongálta, bár nem gondos fatisztogatásnak 
tulajdoníthatni, lerajzolni nem lehet. — Aratása 
nem bö, mert mint kereskedő nép — tágas ha-
tárát illően mivelni 'skövérítni nem képes. — A ' 
falu hajdan túl a' hegyen nyugot felé feküdt, 's 
neve volt Özörén : de a' viz nem léte miatt kény-
telenek voltak lakásukat változtatni, 's megszál-
lották a' vízmosásos 's köves hegyoldalt, hol máig 
is laknak. Nyelvük magyar. — Vallásuk helv. 
hit, hanem a1 r. kath. hitrei áttérésnek eddig gya -
kori példái vannak. — Lássunk egyet az ujabb 
időből. — Bizonyos N. N. új magyar megtérése 
szívesen fogadtatott 's majd ütvén egyszer v é g -
órája, alulírt következő oknál fogva elnem temet-
hette, 's a' sorok szóról szóra így hangzanak: 

Da J. K. /-+-•. 
Minthogy Ruszó György feleségét elhagyta, 

húsvétra 's most sem gyónt, botrányos életével 
magát az egyházi szertartással való temetéstől 
önként megfosztván, mert a ki az egyházat nem 
hallgatja\} megveti annak szerzőjét 's a' pogá-
nyok közé soroltatik sz. Máté 18 r. 17 v. ez ok-
nál fogva sajnálom, hogy el nem temethettem. 
Költ 28. dec. 1846. 0 . A. pelsüczi plébános. 0 . 

Ennek következésében a' horkai ref. elöljáró-
ság temette el a'legillendöbbena' pelsüczi r. kath. 
egyház tagját. Oh idő! oh emberek! midőn még 
a' XIX. században is találkozik hitszónok, ki ön-
hasznára, vagy kényelmére fordítja a' sz. Írásnak 
ez vagy amaz helyét, 's néha azt is eltemetteti, 
kihez joga nincs, — máskor elnémítja a' köteles-
ség szavát, 's egypár türelmetlenséget eléggé 
bélyegző ujnyi papírra tiszteletlenül írt sorral le-
rázza magáról a' haszont nem igérö , de hivata-
los és legszentebb kötelességet.— Bocsánat, n y á -
jas olvasó! ha, midőn Horka szép fekvésének r ö -
vid vázlatát adám, illy elszomorító eseménynyel 
kelle bezárnom. — Költ. Horkán febr. l se jén 
1848. C s u r g a y F e r e n c z , 

lelkész. 

K ü l f ö l d . 
Az ultramontanok mint újrakeresztelők. A' pro-

testantismusnak ujabb időben, midőn a' római 
túlzók szeretnék lehetőleg visszaállítani a' k ö -
zépkornak eretnekek felöli minden intézvényét, 
többször volt oka panaszkodni az i rán t , hogy 
egyes túlbuzgó római papok kétségbe vonják a' 
prot. keresztség érvényességét 's e' sz. cselek-
vény ismétlése ellen hozott kánonok daczára újra 
megkeresztelik az átmenő protestánsokat. E ' g y a -
korlat Rómában is terjedez 's nemrég azt egy 
istenész egy tudós értekezésben nyilvánosan v é -
delmezé. Bebizonyítani törekvék, hogy a' prot. 
keresztség sem az anyag, sem a' forma és czél 
tekintetében nem felel a' ker. vallás igényeinek 
meg. Ha ez néhány felekezetre nézve, mellyek 
évangyélmiaknak nevezik magokat a' nélkül, 
hogy azok volnának 's az év. egyház által ollya-
kul elismertetnének, ugy is van, miként péld. 
most Rupp keresztelését elégtelennek, követke-
zőleg érvénytelennek nyilatkoztatta az egyház: 
de az még sem mondathatik az év. luth., ref. és 
egyesült egyházakról. Mert ezek Krisztus rende-
lete szerint az atyának, fiúnak és sz. léleknek 
nevében keresztelnek. Meglehet, hogy keresz-
telésök nem egyez anyag tekintetében a' római-
val meg, mert nem használnak szentelt vizet, 
mellyböl a' rósz szellemek kiűzettek volna. De 
mivel Jézus illyen vizet nem rendel, nem látni 
át, keresztelésünk miért legyen az anyag e' k ü -
lönségénél fogva érvénytelen. Formánk, illetőleg 
formulánk, ugyanaz, melly a' katholikusoknál, t. i. 
a' Jézus által rendelt keresztelési formula. Más 

| szertartások nem lényegesek és szükség eseté-
ben világiak által kereszteléskor nem tartatnak 
meg; illyen keresztségeket mégis a1 r. egyház 
érvényeseknek ismer el. Végre a' prot. kereszt -
ség czélja ugyanaz, melly a' r. egyházban. Á l -
tala a' megkeresztelt keresztyénné avattatik 's 
a' ker. vallás áldásainak részesévé tetetik. Más 
valami a' két egyházban nem czéloztatik. Ha im-
már a' két egyház keresztségröli nézetei és szo-
kásai lényeges megegyezésének daczára a' r ó -
mai buzgókodik érvénytelennek nyilvánítják a ' 
prot. keresztelési cselekvényt 's újra megkeresz-
telik az átmenőket : ez ujabb bizonyítványa a n -
nak, hogy az ultramontanismus folyvást megtá-
madozza a' protestánsok becsületét és jogait. Mert 
midőn újra megkereszteli, kereszteletleneknek, 
azaz, pogányoknak nyilvánítja őket. Rövidlátá-
sában bár tagad a tőlünk a' boldogságot meg, 
azon szánakozva mosolyoghatunk, mert az iránt 
az Isten nem fog római buzgókodókat megkér -
dezni. De ha pog ányoknak akar bennünket nyil-
vánítani, azzal föl di létünkhöz nyúl, mert ja j ak -
kor a' protestánsoknak, kik országokban lakná-
nak. hol még az ó-római vallás volna uralkodó! 
(A. K. Z.) 

Szerkesztő-kiadók: S z é k á c s J ó z s e f , T ö r ö k P á l . Nyomatott Landerer és Heckenastnáh 
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0 fortunatos, sua si bona norint! 

TARTALOM : Békeszózat. D o b o s J á n o s , S z é k á c s J ó z s e f , T ó r ó k P á l . — Az Isten országának külső alak -
járói vagy is a' keresztyén egyházról. — Az inquisitio Spanyolhonban! S z e n t - l a n t . Ének. S z é k á c s J . 
• — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . — L e v e l e z é s . 

B é k e s z f t z a t . 
A' nemzetek életében vannak századok, mellyek a' haladás legkisebb jele nélkül enyész-

nek el ; vannak pillanatok, mellyeknek mindenike egy-egy század feladását oldja meg. Ezen ál la-
pot állott be a' jelenben Európa legtöbb népeinél. Ezen állapotot mindig mozgalom előzi meg, f o r -
radalom kiséri, mig a' rázkódások mindig halkabb rezgésekben törnek meg a' távol béke kétes 
partjain. Ezen állapotoknál szégyenkezve vonul magába a' legmerészebb emberi számítás i s , és 
ösztönszerűleg hajol meg a' gondviselés előtt, melly a' népeknek intézi sorsait. 

Ezen állapot tanúi vagyunk édes magyar hazánkban i s , hol még ezen évnek kezdetén 
senki jósolni nem meri vala , hogy mart. 14-kén a' honatyák nyolczszázados históriai jogaikról 
lemondva, ' s az örök jog alapjára állva, azon szaba» nemzethez méltó nyilatkozattal jelenjenek 
meg a' trón előtt : 

„hogy a' közös teherviselés alapján a' nép közterheiben — mellyekkel a' megyei közigaz-
gatást eddig egyedül fedezi — osztozni fognak 's az ország új szükségei pótolásáról hasonló ala-
pon gondoskodandnak, 

hogy az úrbéri viszonyokbóli kibontakozást J? ̂ ,nentesítéssel összekötve eszközöljék 's ez 
által a' nép és nemesség közti érdekeket kiegyenlítsék, 

hogy a' katonai élelmezés és szállásolás terhei megkönnyebbíttessenek, 
hogy a' királyi városok és szabad kerületek közigazgatásilag és politikailag rendeztetve, 

a' nép is politikai jogokban illően részesíttessék, 
Imgy földmivelésünk, müiparunk, kereskedésünk felvirágzására sikeres lépések tétessenek, 
hogy alkotmányos életünk is valódi képviseleti irányban nyerjen kifejlődést, szellemi é r -

dekeink, népnevelés a' szabadság alapján ápoltassanak; vallási jogok visszonossága, esküdtszé-
kek létesí tése, sajtószabadság eszközöltessék; honvédelmi rendszerünk nemzeti jellemünknek 
's a' honlakosok különböző osztályi érdekegységének alapján gyökeresen átalakíttassák, 

hogy a' magyar közállomány jövedelmei és szükségei számbavétessenek és felelős kezelés 
alá tétessenek, 

hogy Erdélyországgal az egyesülés megtörténjék, 
hogy az országgyűlés évenkint Pesten tartassék, 
hogy nemzetünk szellemi és anyagi javára hozandó törvényeink valóságos végrehajtásuk-

kal minden más befolyástól független nemzeti kormány bizassék meg , melly a' többség alkotmá-
nyos elvének legyen felelős kifolyása." 

Nem minden egyes pont egy-egy század megszülésében látszik-e vajúdni ? 
Mi ezekben Isten kezeit látjuk, 's ezt látnunk és hinnünk, annál vallásosabb 's ragaszko-

dóbb bizalommal és hálával csatol Istenünkhöz, minél aggasztóbban hatott ránk a1 közel múltban 
a' süker biztos reménye fejében kifejtett azon megfeszített törekvés , mellyel sokan az idö k e r e -
keit feltartóztatni eröködtek. De midőn így Istenre visszük vissza ezen eseményeket, távol v a -
gyunk az öröm azon nemének adni helyt szivünkben, melly a' vesztes fél kínszenvedéseiből 
eredne. A ' mi örömünk tiszta 's hármas kútfőből meríti nedveit: a' jó ügy diadalából, a' tes tvérü-
lés hitéből 's a ' süker reményéből. 

'S minthogy tudjuk, miként valamint a' gondviselés mutató ujja szemlélhető ezen esemé-
nyek előidézésében, ugy az azok eredménydús sükere is az ö kezében van letéve : a' teendők 
felöl egy pillanatig sem vagyunk kétségben. 

Szilárd, tántoríthatlan bizodalom Isten iránt az első, mellynek magunkban, lelkésztársaink-
ban, hitünk sorsosaiban, kiváltképen pedig a' könnyen eltántorítható népben való ápolására szólít-
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juk feljmagunkat ésjmásokat. Ezen bizalom kettőt kivan tőlünk : tisztünket teljesíteni 's ezen f e l -
tétel alatt Istentől a' legjobbat várni. 

Tisztünk teljesítése tehát a' második, mit magunknak és másoknak szivére kötünk. 
'S miben áll e' tisztünk ? 
Szeretett Atyánkfiai! az Úrban szolgatársaink! A ' legjótékonyabb mozgalom is, i l lyen-

nek tartjuk a' mostanit, valamint magunkat megragad, ugy a 'dolgokat tiszta minöségökben fe l -
fogni nem biró 's a' szállongó hírek szellőjében ingadozó népet még inkább lázadásba hozza. Lép-
jünk fel közöttök, templomban és templomon kivül, mint a' béke és az igazság apostolai, mint a1 

vigasztalás és nyugodalom eszközlöi. Ismertessük meg őket azon nagy áldozattal, mellyet részökre 
olly nemesen felajánlottak a' földbirtokosok 's a' fejedelemmel egy testté olvadott honatyák. I g y e -
kezzünk elhárítani minden összeütközést 's vegyük igénybe részökröl azon kötelességet , hogy 
mig az áldozathozók kármentesítve vagy legalább azon állapotba helyezve nem lesznek, hogy a' 
vállaikról nemesen levett terheket nélkülözhetik, őket gyámolítsák. 

Magyarázzuk meg nekik a' különbséget az elvek kimondása, és az élvek alkalmazása, az 
ideiglenes és az állandó törvény, az előkészület és a' végrehajtás, az eddigi és a' jövendő képvi-
selet között. Csatoljuk ezen magyarázathoz azon hathatós felszólítást, hogy türelemmel 's bizo-
dalommal várják el az időt, melly nem sokára testté teendi az Ígéretet. 

Névszerint pedig oltsuk sziveikbe a' szentírás nyomán az engedelmességet a1 felsöség 
iránt átalában, a' teljes hatalmú nádor és felelős ministerium iránti hódolatot különösen 's fessük 
le elevenem előttök, mi megbocsáthatlanul vétkeznénk magunk ellen, ha ama magas személyek 
tiszta szándékú 's a' haza javáért fáradozó igyekezeteik útjába, időn kivül a' fejlemények erősza-
kos erötetése által nehézségeket gördíteni 's ez által az átalakulás súlyos pillanatában általok l e -
endő megfejtését alkotmányos kifejlődésünk kérdésének nem siettetni, hanem gátolni, söt tán a' 
fenyegető szélsőségek miatt — lehetetlenné tenni fognánk. 

Ezeknek elmondására köteleztük mi alulírtak egymás t , midőn Pozsonyban mart. 19-kén 
egyfelől az alkotmányos szabadság hajnalát üdvözöltük, másfelől a' körülmények komoly intését 
megértve, érzeteink illy értelembeni kimondására egyesültünk. Fogadják elöjáróink, társaink és 
olvas óinké'nyilatkozatot mint testvéri bizalmas szózatot, mellyel nem annyira nekik, kik teendőiket 
nálunknál jobban ismerik, *) mint magunknak 's helyzetünknek tartozánk, 's mellynek elhallga-
tását magunk részéről kötelességmulasztásnak tartottuk vala. 

A ' békesség Istene pedig ugy áldjon meg mindnyájunkat, a' mint kötelességeink legföbbi-
kének tartjuk, ezen örvendetes kezdetű, de kétes kimenetelű időkben , a' béke , egye tér tés , t es t -
vérülés, tűrés és bizalom hirdetése által, a' t r ón , a' haza, a' hatóságok iránti tiszteletet minél 
mélyebben gyökereztetni meg híveink szivében, ez által ülendök meg, legméltóbban, Isten színe 
előtt, alkotmányos szabadságunk diadalát. 

Pozsony, martius 19. 1848. Dobos János, Székács József\ Török Pál. 

*) Örvendetes 's minden kerületi elnökségek által méltán követendő tanúságát adták ennek Polgár M. és gr. 
Teleky S. urak, a' dunamelléki ref. superintendentia elnökei, kik egy mart. 2 0 - k á n kibocsátott 's összes gyülekezeteik-
hez intézett elnöki körlevélben, a ' jelen állapot felmutatása mellett mintegy így szólanak : „Addig is tehát — szeretett 
hitsorsosink! — mig a1 jelen országgyűlés a"1 kitűzött nagy munkát teljesítheti, 's a' hozandó törvények királyi szente-
sítést nyerendenek; és mig az ország belbékéjének, a' nemzeti szabadság biztosítása végett a' hon minden lakosi, kü lö -
nösen az adózó osztály érdeke és java előmozdítására alkotott üdvös törvények közzététele 's életbe léptetése után egy 
majd későbben kitűzendő határon közönséges hála-ünnepélyt tartanánk; — sőt addig i s , mig a' közelebbi országgyűlés 
Pesten, mint az összes nemzet többsége akaratának képviseleti alapra fektetett kifolyása — e1 haza boldogsága fe lvi rág-
zására czélzó részletes törvényeket alkotand : a' bizodalom lelke és nyugtató érzelmei gerjedjenek 's gyökerezzenek 
meg önökben, kedvelt hitfeleink! — a' tiszta jó szándékú 's népei boldogságaért élő királyi felség, — a' hazát magasz-
tosan szerető Nádor főherczeg, a' magyar lélekkel 's magyar kezekkel működni kezdő felelős ministerelnök és az általa 
választandó 's ö felsége által megerősítendő ministerek, ugy szinte az országgyűlés i rán t ; a1 haza szent nevétől ihletve—-
szívvel lélekkel egyesülve "s mintegy testvérileg összeforrva őrködjenek önök az ország nyugalma, békéje 's a' rend 
fölöttj mellyek nélkül nemzeti jólétre, lelki boldogságra érdemesek nem lehetünk, de nem is számolhatunk, — lelkesítse 
önöket dicsőséges példája Pest városának, mellyben a1 csak most lefolyt nagyszerű mozgalmak alat t , roppant néptömeg 
között a1 békés átalakulás főfcltétclei minden vérontás, minden csendzavarás nélkül törvényes úton vívattak ki ; — ne 

l e g y e n önök közt senki, ki a1 személy- és vagyonbátorságot, a ' közbékét és rendet Iegkevésbbé is megzavarná, a' mos-
tani átalakulás csendes, biztos kifejlődését illetlen 's botrányos magaviselet által veszélyeztetné 's a" nemzeti nagy sza-
badság első örömeit megmérgesítené. Tisztelje mindenki a1 fenálló törvényeket "s engedelmeskedjék a* felsőbbségnek. 

így lesz — legyen is áldás országgyűlésünk közjóra irányzott munkáin, mellyek által öröküljön a' békeszere-
tet, egyetértés, 's virágozzék fel mindinkább a1 magyar hon szabadsága, függetlensége, boldogsága. 

Éljen a' király, éljen a' nádor , — alkotmányos reform, szabadság, egyenlőség, béke és 
rend Jfc Sz. 



Azflsten országának külső alakjáról, vagyis a' ke-
resztyén egyházról. 

Nagyobb dologról, mint sokan gondolják, van 
s z ó , midőn valamelly egyház rendezése tervbe 
vétetik. Ezen nagy szó tudnillik jelenleg a ke-
resztyén szabadság kezelése, mellynek hasznai, 
de roszul értett átkai i s , egyaránt ismeretesek. 
Szabadság nélkül haladni 's tökélyesedni nem le -
het. Ugyanis a' haladás és tökelyesbülés moz-
gást , vagyis az egy állapotból másra való á t -
menetelt jelenti; 's épen a' szabadság azon erő 
bennem, mellynél fogva mozgás kezdetét hozha-
tom létre. Valamint a1 kútból a' forrás, ugy a' 
szabadságból a' mozgás vagyis hatás keletkezik. 
Lelki szabadság különösen a ' jó vagy rosz tevés -
nek kezdő pontja, mert szabadságodtól f ügg , ha 
jó vagy gonosz meggyőződésed szerint valamit 
cselekszel. Világos tehát, miszerint ha minden-
nemű mozgás, akkor a' haladás és a' tökélyes-
bülés is csak a1 szabadságból csírázik ki. És ha 
tevőleges értelemben a' szabadság annyi, mint 
ható elem, vagyis valaminek kezdő pontja : ak -
kor nemleges értelménél fogva azt jelenti , hogy 
mindentől ment, csak önnön magától 's öntör-
vényeitöl nem; szabad lélek tehát csak maga ál-
tal lehet. Ha valaki tudós, annak tanulnia vagy -
is a' dolgok létét felfognia kellett : tudománya 
másé, nem az övé ; ha valaki boldog, annak bol-
dognak kell lennie, boldogsága másé, nem az övé; 
ha valaki erényes, annak erényesnek kell lennie : 
erénye másé , nem az ö v é ; 's minthogy erényj 
nem lehet a' jónak ismerete 's annak végbevitele 
nélkül; neki kellett a' jót megismernie és teljes 
szívvel végbevinnie. 'S minekutána a' haladás 
és tökélyesbülés nem akárminö, hanem czélirá-
nyos és a' józan ismerettel megegyező , azaz : 
roszrul jóra, jórul jobbra való átmenetelt vagyis 
m o s á s t jelent : világos, miszerint csak a' sza-
badság használásával haladhat és tökélyesbülhet 
az ember. Ugyanazt bizonyítja a' tapasztalás is. 
Figyelő utazók p. o. észrevevék, hogy a' ma-
gyarhoni évangyélmi papok aránylag tudósab-
bak, műveltebbek, jobb szónokok, a' protestáns 
némethoniaknál. Ennek oka másutt nem található, 
mint a' több vagy kevesebb szabadságban. És 
ugy is van ; nem mind jobb, a ' mi külhoni. N é -
methonban ugyanis nem egyes prot. egyházak 
választják papjaikat, legalább nem minden ta r to-
mányban, hanem küldhetési joggal bir az egyházi 
kormány: a 'magyar évangyélmi egyházak ellen-
ben szabadon választják lelkészeiket. Némethon, 
hogy megakadályoztassa a' lelkészek tespedését, 
még a' papokra szab évenkinti vizsgákat, 's őket 
csak a' tett elömenetek szerint jobb egyházakra 
viszi által. Igaz i s , a' kormány mint küldő, mint 
parancsoló, nem veheti jobban a' természeti ha -
nyagságnak elejét. Mindazáltal ezen ösztön mégis 
csak külső és a' tett előmenetelek csak arányla-
gosan jók, nélkülözvén a' szabad erőfeszítés u tá -

nozhatatlan eredményeit.Magyarhoni rendszer e l -
lenben belülről indítja haladásra a' lelkészeket. 
Nálunk mindenki tudja , hogy csak maga és ön— 
jelességei által léphet előbbre. Azért a' legcsé-
kelyebb helyen is , ha tanul és iparkodik, e g y -
szersmind lassan lassan liire is nevekedik , e r e -
seit occulto velut arbor aevo ; 's annak idejében 
el nem kerüli a1 nagyobb világ figyelmét : 's így 
történik, hogy rendszerint a' leghomályosb he-
lyekből az ügyesek a' legfényesb állomásokra 
vergődtek és vergődnek fel. A ' valódi haladás 
tehát csak a ' józan szabadság gyümölcse, és prot. 
egyház ne korlátozza a' szabadválasztást, bár az 
nem mindenkor ment a' visszaélésektől; azon-
ban a' szabadsággali visszaélés maga korlátozza 
's helyrehozza magát. 

Gyarló ember mindennel visszaélhet 's így a ' 
szabadsággal is. Minthogy pedig a" szabadság az 
ember énje, melly nélkül semmit sem cselekszik, 
's melly gondolat, érzet 's hatásnak elkerülhetet-
len kezdő pontja : igen hihető, hogy semmivel 
sem él vissza az ember olly könnyen 's olly 
gyakran, mint szabadságával. A1 szabadság két 
tényezőből állván, úgymint az ismeretből és az 
akaratból, miszerint a1 valódi szabadság a' józan 
ismereteknek cselekvése, mi is e' két forrásból k e -
letkeztetjük a' szabadsággali visszaéléseket. Milly 
könnyű félre ismerni a1 valódit! Milly könnyű t e -
hát visszaélni a' szabadsággal! Szentírás szerint 
teljes igazat ez életben kipuhatolni nem ada-
tott az embernek 1 Kor. 13, 12. — És ha sza -
badságunk mégis a' jól nem ismerteket viszi 
végbe , akkor szükségkép vagy önmagunkat 
sujtjuk, vagy másoknak ár tunk; mert vagy k e -
vesebbet veszünk, 's akkor megfosztjuk önma-
gunkat ; vagy többet az illőnél, 's akkor a' másé-
hoz nyultunk 's igaztalanokká lettünk mások e l -
len. — Minden esetre zavart ismeretek eredmé-
nye a' zavar ; zavar pedig nem világosság, nem 
boldogság! Ebből világos, hogy a' ki a' szabad-
ságot rendezni akarja, annak kimerítő tudomány-
nyal bírnia szükség, és csak óvakodva kell e ' 
munkához nyúlnia. — Szabadsági visszaélések-
nek továbbá legdúsabb 's legkárosb forrása maga 
a' szabadság, vagyis az akarati hatás. A ' sza -
badság és az akarat magában csak e g y ; az aka-
rat ok, a ' szabadság okozat ; az akarat noume-
non, a' szabadság phoenomenon; mind a' kettő 
legbensőbb énség, de épen azért olly közel h a -
táros az önséggel. A ' szabadság valódi énség. 
Minden valóságba bele van oltva az ön-megta r -
tás : minden állat szereti magát. Innen van, hogy 
a' szabadság vagyis az énség is a' természet-
adta erőből törekszik önfentartására; 's vajha 
csak méltán 's valódilag szabadon igyekeznék 
fentartani magát ! Ámde épen ezen önfentartás 
iránti szeretet könnyen túlságosan önzővé válik. 
Innen a' közéletben az, hogy kiki magát legjobb-
nak, legbölcsebbnek vé l i ; innen minden hivatal 
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is csak maga részére k e r í t , csak magát emeli, 
magát legfontosabbnak és a1 közre legboldogí-
tóbbnak tartja. Innen az áltannak az egyház, 's 
ennek az ellen, szűnni nem akaró tusája; innen 
még az egyházban is a' tanítók és a' vallásno-
kok, az egyháziak és a' világiak közti ve r seny ; 
és igaz a' régi példabeszéd : navita de ventis, de 
tauris narrat arator. — Nemde ovakodóknak kell 
lennünk a' szabadság szabályozásában, nehogy 
túlságosan igazak legyünk ? Predik. 7. 16., 's n e -
hogy a' szabadság mint énség az utálatos 's ká r -
tékony önzésbe fajuljon el. 

Az egyház. 
Mi az egyház ? Az egyház testesült vallástan, 

vagyis valláseszme; keresztyén egyház, Istent 
szerető szellemnek állító tannak testülete; pro-
testáns ker. egyház, ker. vallásban közvetlen 
részvevést követelő eszmének társulata. Nagy 
a1 haszna, nagy feladata az egyháznak! Valamint 
az épület még bomló-félben való részeit is fen-
t a r t j a , ugy megóv az egyház egyeseket az á l -
vallásosságtól ; sőt, mint a' szél a' fövény egyes 

•szemeit mozgásba hozza, 's nekik illő irányt ad : 
ugy az egyházi szent szellem a' félholtakat is 
felelevenítti. — Annyira társas az ember, any-
nyira hódol a' közvonzalmaknak! Hanem hason-
lóan hajlik a' mindennapi szokásbani elmerevü-
lésre és vetemedik a'szájájtatosságra,melly a 'val-
lásra nézve halál. Azért az egyház főkötelessége 
magát a' tespedéstöl megóvni, 's emberi gyarló-
ságnak \ gépszerűséggé elfajult szokottságnak 
időnként szellemi új intézetekkel elejét venni. 
Egyébiránt az egyház keletkezésére két ok j á -
rult, külső a' hívek sokasága, belső a' hitnek sok 
ágazata. — Természetében van t. i. az ember-
nek, hogy nem érzi magát jól egyedül, hanem a' 
hasonlóhoz simul. Innen keletkeznek testi 's lelki 
társaságok; 's lelki társaság neme pedig az e g y -
ház is. — Krisztus mondta Máté 20, 20 : Vala-
hol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én n e -
vemben , ott vagyok ö közöttök. — íme három 
^s négy közti viszony már zsenge egyház, melly 
egyházi létegzetet is hord magában. Mert habár 
csak ketten vannak is Krisztus nevében szövet-
kezve, azért ha e' viszonyban élni, szövetségö-
ket ápolni 's fentartani akar ják , szükség, hogy 
megegyezzenek, egy bizonyos helyről 's időről, 
mellyen Kr. nevében értekezni 's tana szellemé-
ben élni akarnak, 's illyen idő — 's helyröli meg-
egyezés már nem egyéb egyházi rendeletnél. 
Mig kevés tagból áll az illy zsenge egyház, ad-
dig mind jól 's könnyen megy végbe, addig egy-
házi rendeleteket alkotni 's fentartani nem nehéz, 
mert mindenbe közvetlenül befolyhatnak az egyes 
t agok , és ha történt is talán valami egy vagy 
más tag véleményén kivül, mégis, ha csakugyan 
balúl történt, már a ' jövő nap felvilágosíthatja a' 
dolgot 's elháríthatja a1 baj t , minthogy kevesek 
közta' gyakori érintkezés 's mindennapi közleke-

dés könnyű. Ámde csak nevekedjék a' tagok 
száma, szaporodjanak annyira csak , hogy egy 
család, falu, megye, avagy ország határival többé 
nem korlátozhatók , azonnal ki fog sülni, hogy 
mindent közvetlenül elintézni már nem lehet, h a -
nem a' kiviendöket bizonyos személyekre, kép -
viselőkre kell bizni. — íme a' szövevényesb 
egyházi rendelések keletkezése. Ker. hívek to-
vábbá ker. tanokról értekezvén, csakhamar meg-
győződtek, hogy a1 ker. tan Istentől való, 's mint 
ollyan, kimeríthetlen. — És csak ugyan a' ker. 
tanok valódi értelmének fentartása nem épen 
könnyű.— Kr. vallása nein betű- , hanem szellem-
jellemü, az ember pedig nagyon hajlandó testi 
irányt követni. Ezt bizonyítják az egyházi tö r -
ténetek, világosan tanítván, miszerint ker. e g y -
ház az idö folytával szellemiségéből csaknem 
kivetkeztetve külsőséggé vált. Innét már az 
apostolok szükségesnek találták a ' tanok t iszta-
ságáróli gondoskodást maguknak fentartani, a ' 
tanoknak pedig külső alkalmazását másokra bizni. 
Csel. 6, 1. — A' szellemnek , mellyet Kr. taní-
tott, az élet viszonyaira alkalmazásával szapo-
rodtak a' ker. tanok is. "S minthogy az eltévedés 
könnyű a' szellemi i ránytól , szükség volt intéz-
kedni, miszerint csak ker. szellem tartassék meg 
a' ker. egyházban; szükségesek voltak tehát az 
iránt az egyházi rendelmények is. 
Tájékozások a prot. keresztyén egyház rende-

zése körül. 
E' tekintetben szükség közelebbről meg-

vizsgálni a' prot. egyház tárgyát, czélját és 
rendét. 

1) Tárgy. Csak a' jól meggondolt dolog szo-
kott sikerülni, ' s ez természetes , mert a' meg-
előző megvizsgálás előre határozza meg, lehet-e 
valami vagy s em; és ha igen, ini módon 's milly 
eszközökkel ? — A ' tárgy természetéhez szük-
ség alkalmazni az eszközöket is. A ' durva kő -
sziklát nem éles 's hasító karddal , hanem tompa 
kalapácsai sikeresebben idomítjuk. A ' rosz esz -
köz hiusítja a' czélt. És ime, ha közelebbről t e -
kintjük a' prot. egyházat, mellyet rendezni kell, 
ugy látszik, hogy nagy semminek rendezésével 
Sisyphusként fáradozunk. Első tekintetre ugyanis 
a' protestansság és az egyház annyi, mint merő 
ellenmondás, mint egyeniség és még többség is, 
mint énség és még másság is. T. i. a1 protestan-
tismus élete, jelleme 's mindene azon ker. szel-
lemű elv, melly így hangzik: mindenikünk ö maga 
ad számot ö magáról Istennek, Róm. 14, 12., és 
valamit ember vetend, azt aratja. Gal. 6, 7. Nem 
más által, hanem csak maga által áll a1 keresz-
tyénségben prot. ker. e m b e r ; keresztyénség 
hasznait maga, 's nem más által akarja élvezni; 
mert ekkép okoskodik körülbelöl : másnak t u -
dománya, nem az én bölcseségem; másnak ténye 
nem az én malasztom. A' protestantismus tilta-
kozik az eféle gyámkodás ellen ; azért valóban 



a" protestantismus jelleme 's mindene az énség 
és nem a' másság. Innen érthetők az ellenei v á -
dak, t. i. hogy a' protestantismus merő subjecti-
vitas és önkény, az objectivitas és a' tekintély-
nek megvetésével. 

Más részről az egyház maga természeténél 
fogva társaság, tehát többség; maga azon köz 
akarat, melly a' társaság lelke, többnyire csak 
többség vagyis vota potiora, 's koránsem átalá-
nosság. Hogyan lehet tehát gondolni prot. e g y -
házat ? Nemde az annyi, mint az egyéni többség, 
alanyi tárgyiság, énségi másság, valódi semmi ? 
Lehet-e tüzet vizzel megegyeztetni? Micsoda 
egyessége van Krisztusnak Beliállal ? Vagy mi-
csoda egyezése van Isten templomának a' bál-
ványokkal 2. Kor. 6, 15. 16. Innen következte-
tik, hogy a' protestantismus önméhében hordja a' 
feloszlatás magvai t , 's állítják , hogy épen ezen 
egyéni természeténél fogva nem ecclesia, de még 
csak ecclesiola sem lehet; 's ennek bebizonyítá-
sára mutatnak a' protestantismus magországára 
's eredeti typusára, a' némethoni egyházra, melly 
egyre növekedő szakadások következtében utol-
só, azaz kimúló stadiumában látszik lenni. Bizony 
felette aggasztók az eféle nézetek a' prot. egy -
házat rendezni tervezőkre. Azonban nagy köszö-
net illy figyelmeztetésekért; mert ha valók, meg-
kímélnek hasztalan munkától, és a' protestanti-
smus , ha meg nem tartható, veszszen; ha pedig 
nem valók, akkor tartalmuk felvilágosítása 's e l -
hárítása felderíti egyszersmind a' czélra vezető 
utat 's megóv a1 tév-utaktól. Es ugy is van ; 
mélyebben behatók *s belátók csak elevenebben 
győződnek meg , hogy a' protestantismus és az 
egyháziság, nemcsak nem egymást megsemítö 
elemek, hanem inkább prot. egyház minden más 
társaságok archetypusa, melly után mint isteni 
békés lak után egyházban és államban sejdítve 
vágyakodnak a' halandók. 

A ' protestantismus ugyanis megegyezik a' 
társasági és így az egyházi eszmével is. P r o -
testantismus egyéniség ugyan, de nem puszta, 
hanem okossági egyéniség. Az okosság termé-
szete pedig egyeztetés, és egyeztetés nem lehet 
többség nélkül. Az okossági egyéniség tehát meg-
egyezhetik a' mássággal, ha az is ugyanazon ok-
nál, ugyanazt állító okosság. Akkor az okosság 
és az ok egy, noha az egyén több. Lehet tehát 
több egyén egy okon, 's íme okossági egyéniség 
annyi, mint külső társaság vagyis, több embe-
reknek egy okon, egy czélon megnyugvása; már 
pedig a' keresztyénség lelki,és ígyokossági érdek. 
Az én beszédimiélek és élet, monda Krisztus. Ján. 
6, 63. — Összefér tehát a' keresztyénséggel a' 
társasági és így egyházi eszme; igaza van tehát a' 
prot. egyház eszméjének is, miszerint a' prot. én -
ség csak az okok énségét követeli, vagy—is 
meggyőződni kiván ; és az okok énsége szépen 
megfér az egyének többségével. 

Hiába vádoltatik továbbá a' protestantismus 
csupa subjectivitással. Subjectiv minden ember, 
mert nem lehet egyszersmind én is, te is. — Ha 
pedig subjectivitás alatt az értetik, a' mi hibás; 
objectivitás alatt pedig a' mi igaz: akkor figyelemre 
méltó, hogy a1 subjectivitás objectivitássá válha-
tik. Hibázó ember megjobbíthatja hibáját,'s felka-
rolhatja az objectivitást, vagyis az igazságot; ' s 
így nincs értelmes különbség a' subjectivitás és 
az objectivitás közt,mihelyest a 'ké t fogalom fe l -
váltja egymást. Protestansféle subjectivitás is 
válhatik tehát objectivitássá, söt mi protestánsok 
lelkünk egész erejével azon vagyunk, hogy na -
ponként fogyasszuk hibáinkat, kivessük subjec-
tiv salakjainkat és az igazi objectivitást közelít-
sük. Csak az a' kérdés, hol van az az objectiv 
átalános igazság? 's mi feleljük, hogy a' keresz-
tyén objectivitás egyedül a' szentírásban talál-
ható; de egyszersmind vitatjuk, hogy annak sub-
jectivitássá átváltoztatására egyedüli út a' prote-
stantismus, az énség és nem másság, vagyis a' 
protestantismus lélekismeret szabadsága. Annál-
fogva önkénytes is a' protestantismus; de nem 
vak önkény az, hanem van neki tekintélye, mi is 
az a' tekintély ? nem egyéb, mint elismert igaz-
ság. 'S mi az illyen tekintélye a' protestánsnak ? 
nem másság, nem római pápa, nem zsinatok, ha -
nem a józan okosság öszhangzó eredménye. — 
Hát nem a' szent i rás? Csalódás ! Hiszen a' szent 
irás vallási tartalma a' legjózanabb okosság 
eredménye; és így józan okossággal felfogott 
szentírási vallástan legfőbb tekintélye a prote-
stánsnak; csak az előtt hajol meg, csak annak 
engedelmeskedik : mert tudja, mije van, 's miért 
teszi. És ismét az egy józan okosságban meg-
egyezhetnek több egyének i s , — 's így a' k e -
resztyénségnek protestáns értelembeni felfogása 
szépen megfér az egyház eszméjével. 

A' mi végre prot. egyházban tünedező szaka-
dásokat illeti, azok hol ne volnának? talán a' r ó -
mai egyház olly szeplőtlen e' tekintetben ? k o -
ránsem ; ott is vannak Jansenisták, Molinisták, 
görög egyesültekés a'legujabb időkben a 'kereszt-
katholikusok 'stb. Ugy látszik azonban, hogy a* 
katholikusok sokkal ovakodóbbak haeresisi g y a -
nusítgatásokban; a' protestánsok ellenben idő 
előtt is kígyót békát kiáltók. — Katholikusok a' 
szentirással tartják, miszerint csak azon ág nem 
hoz gyümölcsöt, melly elszakad a' törzsöktől 
Ján. 15. 1. Ha valaki fő elvét a' katholica e g y -
háznak nem bántja, melly a' prot. énség ellenében, 
a' másság, az egyházi egység központja a1 pápa 
és az egyház; a1 ki tehát a' pápa és az egyház 
tekintélyét nem tagadja, azt, ha a' többiben még 
olly eltérő is, tűrik és az egyház sorompóiból ki 
nem zárják. A ' protestánsokra is illenék illy b á -
násmód. A' ki a' ker. vallás dolgában az énsé-
gét, a' tekintélyt, a' szentírásban józan okosság-
gal feltalált vallási tanokat, és azokra juthatási 



módot a' prot. lelkismeret szabadságát felkarolja 
's biven követi., az protestáns. Legyen többire 
rationalista, mysticista, pietista, vagy akármilly, 
ista egyenként vagy mind együtt — Rom. 11, 16. 
Nem kell tehát a' protestáns egyház elenyészé-
sétöl félni; megáll az eszményileg, gyakorlatilag 
pedig társasági hasznok még inkább biztosítják. 
A ' mi most történik, mind az csak szebb életre 
való vajúdás. Rom. 8, 19. 

2) Czél. Közsegedelmezés bizonyos czél e léré-
sére, valamint minden egyéb társaságé, ugy az 
egyháznak is föczélja. Különösen pedig prot. ker. 
egyház föczélja a' keresztyénségnek prot. szel-
lemben élvezésére közsegedelmezés. Ámde e' t e -
kintetben ismét mondják elleneink, hogy prot. 
egyház lehetetlen 's magát már fogalmában meg-
semmítö eszme. Azt ugyan velünk együtt hiszik, 
hogy a' keresztyénség fenségesb valami, mint-
sem hogy felkarolhatnák az egyesek: minthogy 
az Isten országa kovász, Máté. 13, 33, mellynek 
iegszövevényesb emberi viszonyokat is át kell 
hatnia; az emberi viszonyok pedig olly számta-
lanok 's naponként növekedők, hogy azoknak v a -
lódi 's így ker. szellemtől áthatott állását meg-
határozni, kimutatni emberi feladat lesz végső na-
pig. A ' protestánsok is tehát bölcsen tesznek, ha 
e ' tekintetben közmunkálást és közsegedelmezést 
óhajtanak. Más részről azonban, midőn ezt prot. 
szellemben végbevihetönek vélik, csalatkoznak, 
's egyházi alkotmányuk levegőben függ alap nél-
kül ; mert a' ki maga által áll és csak maga által 
állhat is, az nem áll, nem is állhat más által; a ' 
közsegedelmezés pedigvegyes munkálást fel téte-
lez : 's illyen vegyesség és közmunkálás egészen 
prot. elv ellen való, minthogy a ' protestantismus 
énség, és világért sem másság. Protestánsok mint 
egyes halak a' sík tengerben, mindegyik kénye 
szerint úszkál. — Hogv vannak, a' kik a' prote-
stantismus ellen illyeket is hoznak fel, bizonyos ; 
de hihető, hogy csak csipkedve 's enyelegve de 
nem komolyan. Prot. énség ugyan is nem azt teszi, 
mintha több énség in concreto, vagyis több ének 
nem volnának. — Azon ellenvetésnek csak ugy, 
's akkor volna értelme, ha in concreto csak egye t -
lenegy egyén volna, mellynek csakugyan akkor 
Ttav jícu eí'e-nek kellene lennie, csak magán állna, 
csak ön magát segíthetné. A ' prot. inkább tartja, 
hogy vannak más ének is, mellyek vele azono-
sok, mellyek működhetnek, okoskodhatnak, ke -
reshetnek, szerezhetnek, mint ö. Innen a' prot. 
egyházban az egyének közti egyenlőség; mind-
nyájan egy Isten fiai, egy fiu választottai, egy 
szentlélek felkentjei; nincs út,' nincs szolga Gal. 
3, 28. Ezen egyenlő vagyis egyéni tehetség 
azonban számtalan világi 's emberi viszonyokra 
alkalmazható. Itt nyilik a' concretumi önök tere, 
's e' végtelen térnek különb meg külömb részei 
ajánlkoznak az egyeseknek 1. Kor. 12, 4. Csak 
ezen egyes részeket karolhatják fel, 's ker. szel-

lemben idomíthatják ez egyes emberek.fNem az 
tehát értelme a' prot. énségnek, mintha több szem 
nem látna többet. A ' szem ugyan, mint szem, min-
denkor csak egyet, csak láthatót lát mindenütt; 
deaz egy szem mindenkor és mindenütt jelen nem 
lehetvén, nem láthatja egyenként egyszerre a' 
határtalan sokaságú dolgokat. Ezeket csak a' 
számtalan egyedekben működő énség foghatja fel, 
ker. szellem szerint idomíthatja, 's alapíthatja 
meg valóságukat; 's így van, hogy a' ker. üdv 
homályai felderítethetnek az egyesektől, 's egyes 
emberi viszonyokból űzettek ki 's üzettetnek foly^ 
vást. Protestáns énség tehát nem egyéb, mint az 
embernek magától a teremtő Istentől adott ment-
séges, miszerint személyére tartozó mindennemű 
közlés csak közvetlen. Ezentúl szól Pál, Rom. 12, 
1., a' közvetésnek vagyis helyettesítésnek nincs 
helye vallási viszonyokban ; nincsenek közben-
járó papok, kik értetek bűnösökért felszólalnának 
az Istennél: paposkodnotok tenmagatoknak kel l ; 
nincsenek áldozatok bűneitekre rótt büntetéseket 
viselők: tenmagatoknak lakolni, áldozatúl ten t e s -
teiteket kell hoznotok! Hiszen már a' testi étel 
sem használ az embernek semmit, ha csak mint 
batu köttetnék össze vele, szükség inkább, hogy 
fentartására 's nevekedésére a' táp elemileg és 
így közvetlenül vegyüljön testi alkatával. — Az 
Isten országa nem áll ételben, sem italban, hanem 
igazságban ; Rom. 14,17. , de a' szellemi malasz-
tok is nem benn szülött ideák; szükség azokat is 
előbb megismerni, 's azután követni. Hanem ez 
sem mehet végbe részemröli hatás nélkül; nekem 
tudnom kell és legjobb tudatom szerint hatnom; 
másnak bölcsesége nem az én bölcseségem; 
másnak lelki malasztja nem az én üdvöm. Ezen 
értelmű énség tehát általános emberi jellem. Ezen 
elemben élnek, vannak és mozognak magok a' 
3rot. elv ellen protestálok is. A ' prot. annálfogva 
világosan látja, hogy egyházának czélja a' köz -
segedelmezés, nem agyrém, ö érzi ön becsét, 
minthogy a' kegyelemország ápolására ö is meg 
van hivatva; ü meg van győződve, hogy isteni 
ajándékkal, az okossággal, más is j ó t , üdvöst, 
hasznosat találhat f e l ; 's azok sorába vallási t e -
kintetben legbensőbb hálákkal teszi Krisztust, 
mint legigazabb vallás alapítóját 's a' boldog 
emlékű reformátorokat, mint a' ker. malasztok 
elérésére Krisztus szerint legbiztosb utaknak mu-
tatóit. 

3) Rend, A ' czél elérésére legfőbb eszköz a1 

rend. Több okok járulnak mindenkor e ' czél v a -
lósításához , mert kell valakinek valamit, va-
lamikép tenni a' czél kieszközlésére. A ' rend 
pedig ép az okoknak a' czél elérésére alkalmas 
egymásmellettisége és egymásutánisága. Ha a" 
sárból kihúzatni akarjuk a' székért, a1 czélszerű 
rend követeli, hogy a' lovak egy irányban húz-
zanak, nem pedig ellenkezőleg; ha házat építünk, 
rakjuk előbb az alapot 's csak később a' födelet.. 



— Innen meggyőződésbe ment át azon példabe-
széd : ordo est anima rerum. Prot. egyházi czélt 
sem érhetni el rend nélkül. Ugy de rend fel téte-
lezi a' törvényt,a ' törvény pedig tekintélyt,vagy-
is a' törvénykezelési hatalmat. A' törvény tudni-
illik bizonyos erő nyilatkozásának állhatatos mód-
ja ; törvények határozzák tehát a' cselekvéseket, 
és egijházi törvények nem egyebek, mint az e g y -
házi czélok elérésére való cselekvéseknek sza-
bályai. A ' törvénynek már hódolni kell : mert ha 
czélt akarunk, kell akarnunk eszközöket is, 's 
illyen eszközök az egyházi czélra, egyházi t ö r -
vények. Tud-e engedelmeskedni a protestáns ? 
Törvénytelenséget a' társaságban, 's így az e g y -
házban is engedni nem lehet. — Lehet-e prot. 
egyházban megfékezni tövénytelenséget prot. én-
ség veszélyeztetése nélkül? Feleletünk! igenis. 
Hanem mi Pál apostollal tar tunk: a1 törvény nem 
ér semmit. Rom. 4, 15 : mi szabadok vagyunk. 
Rom. 10, 4. Ámde van szabadsági törvény is 
Rom. 8, 2. Akkor tehát szabadsági törvénynek 
engedelmeskedünk, mert szabadsági törvény épen 
az én-i törvény. Más törvényről pedig tartjuk, 
hogy azok felett vagyunk, Rom. 6, 14. Alatta 
vannak az alantiabbak, a' ki a' legmagasb fokot 
érte el. — Mi is a' csekélyebb törvényeknek nem 
engedelmeskedünk, hanem engedelmeskedtünk, 
még pedig nemcsak a' boszúállásnak okáért, ha -
nem a' lelkismeretért is. Rom. 13, 5., nemcsak 
igazaknak, hanem az igaztalanoknak is. Rom. 13, 
1. "S ezt mind mié r t ? Csak azért, hogy a' más-
ság nem éri el az ént. Máté 10, 28. Nézzetek kö -
rül, pillantsatok a' történetekbe , és meg fogtok 
győződni, hogy protestánsok az irántok igazta-
lan törvényeket is megtartani tudták, 's külső 
szenvedések belső malasztoktól őket soha meg 
nem foszthatták. Rom. 8 ,18. 38. 39. (Folytatása 
következik.) 

Az inquisitio Spanyolhonban! 
Miután a' történet napfényre hozá a' (sötétben 

gyilkolásokat készítő) hitnyomozásnak szörnyét ; 
tehát annál visszatetszöbb, hogy az inquisitio az 
egyházi renden kívül is néhány meleg pártolókra 
talált! De a' sok tudományos és nemes emberek 
szivök vérével fulladozásig hízott hiéna, hiában 
utánozza az emberi szó t ; legtöbben csakhamar 
rá ismernek, mert foltjai az új-találmányú t isz-
tító szerekkel sem törölhetők e l : 's azért hisszük, 
soha többé embervadászatot nem rendelhet ma-
gának ! — Hiában dicsérik azt egyesek; mert egy 
ellen ezeren emelik bátor szavukat; hiában tün-
tetik ki némellyek nyereségül a' vallásos e g y -
ségnek erőszakolt csalképét; mert e ' nyereség-
gel veszve a1 vallásnak föczélja, t. i. az Istennek 
lélek és igazságbani imádása, a' felebaráti sze -
retet, az ész, szív és életbeli műveltség! — Hiá-
ban védelmezik a1 hitnyomozást politikai szem-
pontból, mert arra épen Spanyolhon politikai sü-

lyedése és romlása gúnymosolylyaí felel,ha felejt— 
nők is azt, miképen lealacsonyítása a* vallásnak, 
ha egyes emberek vagy felekezetek földi e l ső-
ségüknek hajhászásira fordíttatik f Hiában tolják 
végre az egyházi személyek az inqnisitionak bo r -
zasztó gyilkolásit a' világiakra, vagy némelly 
egyének túlbuzgóságukra: mert af j o g - és alkot— 
mányértö férfiak az intézet szerkezetében t a -
lálják föl a' siralmas áldozatok okait; miért is a l -
kotmányos országokban táborát soha sem ütheté 
föl ! Azért a' spanyolhoni kortesek is már 1842. 
évben a' hitnyomozó-törvényszék eltörlesztésére 
fordítták figyelmökel és erejöket; és szoros vizs-
ga után, (melly 1812-dik évi dec. 18-dikától, 
az 1813-dik évi febr. 5-dikéig tartott), mellyben 
a' hires Antonio de Puigblanch sok felvilágosító 
adatokkal gyámolítá az országrendeket, az ellen-
fél is aggodalmaival felhagyván, a ' hat századi in-
tézménye' kifejezéssel lön megsemmítve: (1813. 
febr. 22-dik) „miképen az egybeférhetetlen az. 
ország szerkezményével.'*'' 

Lássuk tehát már szerkezetét az inqnisitionak, 
és a' mennyire az egyházi lap engedi, annak spa-
nyolhonbani néhány nevezetesebb áldozatit! A ' 
hitnyomozás, mellynek nyomára már Theodosius 
császár egyik 382-dik évitörvényében akadunk, 
's melly Nagy Károly által már büntetéssel egybe-
kötve még csak harmadik Incze pápa alatt lön 
rendszeresítve az 1204-dik évben ! Ettől fogva 
mindinkább véres sebeket ejtett az emberi nemen, 
főleg pedig a' vitéz spanyol népen. S ! azért a' 
kisebb városokban létező 16 törvényszékeket 
mellőzve, tán leginkább érdekes a' föinquisitió-
val ismerkedni meg. 

A ' föinquisitoronkivül, kit a' király a' pápával 
egyetértve választott, e ' törvényszéknek tagjai a* 
következők valának : Két indiabeli tanács, ki r e n -
desen püspök vagy érsek, és nyolcz egyházi t a -
nácsnok, kik közöl 6 világi pap, ügyvivőnek v á -
lasztva a1 legfiatalabb. Voltak még ezeken kivül 
több alsóbb rangú tisztek; úgymint egy ügyvéd, 
két secretarius, két, 's némellykor három kém 
(Kundshafter) , egy pénztárnok, egy e l -
lenőr ; néhány qualifikátorok, kik hittudósok l e -
vén, a' gyanús könyveket és tanokat vizsgálat 
alá vevék, 'stb. Hatalma a' föinquisitornak a n y -
nyira korlátlan vala, hogy a' pert, annak aká r -
melly részét vagy fokozatát tekintve, mindenkor 
maga elébe vonhatta, 's ugy kijátszván az alsóbb 
rangú törvényszékek hatalmát, kénye szerint r e n -
delkezhetett embertársainak becsülete, v a g y o -
na és élete felett: miképen ez kitetszik Eymeric. 
Director Inquisit. part. III. quaest. 8 5 : „Quando 
occurrit dubium circa leges et statuta contra hae-
reticos, possunt inquisitores illud interpretari." 

Hibás szerkezete az inquisitionak még kitűnőbb 
a' bevádoltaknak perbeidéztetésük és vallatásuk 
neméből! Mindjárt az elfogatáskor, tehát még 
mielőtt valami bevalósodott, megjelentek a1 j e g y -



zö, a' pénztárnok, az ügyvivő és sequestrator: 
mert a ' birtok elfoglalása (confiscatio) lényeges 
r é sze az inquisitionak. A ' titokban tartás legna-
gyobb esküvel és büntetésseli ijesztéssel bizto-
sí tva! Az alperesnek magának kellett előadni 
az elkövetett bűneit vagy eretnekséget, mire i s -
mét eskü által kényszerí tve, tehát a' vallás, az 
ész és erkölcsiség nem csekély vesztére meg-
semmítve az elv : „affirmanti incumbit próba," 
és tág kapu nyitva a' hamis eskünek! A ' bíró-
nak Massini hiteles iró szerint, inkább rettentő, 
hogysem kellemes arczvonásunak kellett mutat-
kozni! Az alperesnek be kellett vallani szinte azt 
is : eldödei közt volt-e, ki az inquisitio elébe hi-
vatott? melly esetben megfosztatott örökségétől! 
A ' relapsusnak, ha mindjárt valóban megtért vo l -
na is, a' tettetett bűnbánat (ficta poenitentia) vádja 
alatt többé meg nem kegyelmeztek, mit, az elö-
rei eskü által megtudván, leggonoszabb csínnak 
(stratagema) nevezhetünk. A ' vádlóknak és t a -
nuknak nevei, a1 dekretálok ellenére, az alperes-
nek eltitkolva; mi által borzasztó gonoszságok-
nak nyittaték meg az ajtó. Ez esztelen szokás 
megváltoztatásaért a' némethoni megkeresztelt 
zsidók 800,000 aranyat Ígértek V. Károly csá-
szárnak : de ö Ximenes bibornok tanácsára azo-
kat el nem fogadá. (Csak mikor a' személy-
nek ugyanazonsága felöl támadt kétség, enged-
tetett meg, hogy a' tanuk láthatták az alperest; 
de többnyire csak vagy a1 kulcslyukon, vagy a j -
tóhasadékon át, (recognitio per rimulas) vagy 
álorczában.) Az által a' hires Jüan d'Avila a' 
XVI. század közepén majdnem áldozatja lön az 
inquisitionak. 

A ' bizonyítványok vétettek oklevelekből, 
könyvekből, tanuktól és önvallásból. Mi az első-
ket illeti, tehát a' magánlevelek, a' jegyzők által 
kiadott oklevelekkel egyértéküeknek vétettek. 
Hiteles és hitelt nem érdemlő tanuk közt nem t é -
tetett különbség, hanem alkalmasnak Ítéltetett 
mindenki a' vádolásra. Még a' gyóntatónak is be 
kellett vallani, mit az alperes felöl tudott, miképen 
azt Don Jüan Ant. Rodrig-Alvarez pap felfedezé ! 
— Az ítélet végre ez axióma szerint történvén: 
hogy nagy véteknél (p. o. eretnekségnél) é r v é -
nyesek már a' felületes bizonyítványok is ; miért 
a' biró a' törvényszabta határhoz lekötve nin-
csen," — mind ezekről egy ujabb korú franczia 
íróval igazán mondhatni : Jamais autocrate le 
plus absolú, na produit de loi plus despotique. 

De nézzük már most a vallatást! — Ez, mi-
képen könnyen gondolható, többnyire erőszakol-
tatok, 's minő tervezett kegyetlenséggel igyeke-
zett az inquisitio bűnben marasztani a' vádoltat, 
azt , ki benne gyönyörködik, bőven olvashatja a' 
hires utasításban, mellyet arról adott az a r ra -
goniai föinquisitor a' praecautiók szépítő neve 
alatt. (Eymeric. Director. Inquis. part. III. nro 
102. és 107.) E ' kegyetlen ravaszságot egy n^áf 

föinquisitor, t. i. a' selimbriai érsek is gyaláza-
tosnak vállá ! 

A ' használni szokott kineszközökböl főképen 
divatban vol tak: 

a) A' meztelen testnek felvonatása, mellynek 
kezei lekötve a' derekára, lábaira pedig egy m á -
zsás teherü fontok aggatva. Ugy mintegy hat láb-
nyira a' földtől felvonva, rettentő, 's gyakran 
vesszözéssel nevelt fájdalmak közt folytattatott 
a' vallatás, két vagy három tiszteletes urak j e -
lenlétében ! 

b) A' tűzi kínzás, mint legborzasztóbb neme 
a' vallatásnak. — A ' székre lekötött vádlottnak 
lábai közé deszkát szorí tva, azok szalonnával 
kenettek meg és közel széntüzre tar ta t tak: 
mikor pedig fölötte nagygyá lön a' „ j a j ! " : akkor 
rövid pihenést engedvén, a' tüz és lábai közé 
deszkát helyhezének, megújítván időnként a' t ű -
zi torturát. Bizonyos, hogy e' bakói munkában 
magok a' papok is osztoztak, kivált mikor 
papi egyén került kezökre. (Penna ad direct. 
part. III. comm. XC. Clerici non debent torqueri 
a tortore laico, nisi forte clerici non possint in -
veniri, qui id facere velint aut sciant.) 

A1 kinzás ideje Olaszországban egy, Spanyol-
honban 1 % óráig tar to t t , és szükség esetében, 
minden 24 óra múlva háromszor vala ismétel-
hető. Az elitéltettek nem hivatkozhattak felsőbb 
hatóságra, még a' király kegyelmére sem; mi 
által bakói tisztségre alacsonyítva lön a' polgári 
hatóság az inquisitio által. 

A1 hitnyomozó-törvényszéknek Autói és sok 
szerencsétlen áldozati közül figyelmünkre méltók 
kivált e' következők: 

Az 1680-dik évben Don Diego Sarmiento de 
Valladares föinquisitor alatt Madridban tartott 
Autó da fée, mellynél II. Károly király , annak 
neje és anyja jelentek meg , 's mellyet a' hires 
Ricci le is föstött, tán legünnepélyesebb 's l eg-
gyászosabb volt. A ' halálra Ítéltettek számsze-
rint 120, t. i. 72 nő és 48 férfiú vo l t , kik közöl 
34 in effigie égettettek meg. A ' halálra Ítéltet— 
teknek száj ok többnyire lakattal záratott be. É p ü -
letes együgyűséggel irá le ez Autó t , Jose del 
Olmo Alcaide y familiar de S. Oíf. 

A ' sevillai érsekségben 40 év alatt a' meg-
égettek száma, Llorente szerint 4000 meghala-
dott és Andalusiában 5000-nél több ház be lön 
zárva, mellyekböl a' lakosok vagy halálra vagy 
számkivetésre Ítéltetve voltak. Torquemada Ta-
más föinquisitorsága alatt 14. évben, 100,000-en 
idéztettek perbe, 's 6000-en égettettek meg. Ez 
nagyban üzé kivált a' zsidók elleni táborozást is 
az 1492. évtől fogva , ugy hogy kegyetlen r e n -
delései következtében 800 ,000 zsidó hagyá oda 
az országot. E ' szerencsétlen nép hithözi r agasz -
kodása a1 kínzással és üldözéssel látszott n e v e -
kedni, 's mintegy megújítva e ' részben a' Mak-
kabaeusok h ő s , de szerencsétlen korszaka. A* 
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XVI. század közepén élö Jüan Siliceo tanúsága 
sserint,Cuencában évenkint égettek meg zsidókat. 

Sevillában 1481-dik évben jan. 10-dikén n é -
hány nappal az inquisitio behozatala u t án , Ve r -
naldez és Pedro de Torres szerint hat kitünö la -
kosok égettettek meg, kik közöl a' 10 ,000 ,000-
val biró Diego de Susan hires rabbi , ki tetszö-
leg mint keresztyén halt meg! Ugyanez évi 
mart. 26. ismét 17 illy alattomos zsidó végez-
tetett k i ; április 21-dikén pedig még több! No-
vember 4-kén pedig, Llorente szerint épen 2 9 8 -
ra emelkedett a1 halálra Ítéltettek száma, hetven-
kilenczen pedig halálig tartó tömlöczre kárhoz-
tatva. Ebből a' napfénynél világosabban kitünö, 
miképen perbeni lelkismeretes eljárásra a' szük-
séges idő sem engedtetett meg. 

A ' Maurus nép (Muhamedánus) elleni kegyet-
lenkedés is annál borzasztóbb , mennél bizonyo-
sabb, hogy az a ' praelátusok terve szerint tö r -
tént ; miképen azt Louis del Marmol, Diego I lur -
tado de Mendoza és Prudencio Sandoval hiteles 
irók tanúsítják. Ötvenöt évig tartó üldözés közt, 
csak az egy Fernando de Talavera vala a' k e -
resztyéni jobb szellemű férfiú, kivel Ximenes 
homlokegyenest annyira ellenkezett a1 szigorú 
és erőszakos rendelések kezelésében , hogy 
500,000nél többen hagyák oda kivált Arragoniát. 
Az 1502—1609-dik évig a'számkivetettek egy 
millióra emelkedtek! 

De kivált kebellázító a sok nőszemély sze-
rencsétlen sorsa, kiket a' hitnyomozás feláldo-
zott. Az 1501. évben Toledóban tartott Autónál 
67 keresztelt zsidónő elevenen vettettek a' 
tűzre! (Llorente, Annál. C. VIII. N. 1.) — R e -
miguis Miklós inquisitor önvallása szer int , Lor -
raineban 900 boszorkánynak tartott nőszemélyt 
végeztetett ki; 's Paramo iró szerint e' képzelt 
Medeák száma 150 év alatt 30 ,000 - r e rúgott fel! 

Á zsidók sorsában hiven osztoztak az úgy-
nevezett Lutheránusok is. E ' név alatt értve az 
anyaegyház megújítását kívánókat, kik főképen 
az 1557 évtől kezdve tűnnek elő. — Ezeknek 
gyülhelyök kivált Valladolid és Sevilla vol t , és 
köztük kitünö tudományu és erkölcsű férfiakat 
látni. Az 1559. év, május 21-kén Valladolidban, 
Spanyolhon akkori fővárosában tartott Autónál 
a' hires Cazalla Ágoston, annak testvéröccse a 
predosai plébános, ennek nőtes tvére , ki apácza 
volt 's egy mostohaöcscse, egyik szolgája és eze -
ken kivül még három szerzetesnö 'stb. mind-
össze 14-en égettettek meg. Ugyanaz évben II. 
f ü l ö p király jelenlétében, az oct. 18-dikán ta r -
tott Áutóban, a' hires Logronni-családból szárma-
zott Don Carlos Sese, 27 más egyénnel meg-
égetve, kik közt Leonor de Viverónak, Cazalla 
anyjának képe és tetemei. (A1 valladolidi inqui-
sitiónak könyvtárában talált irományok szerint.) 
Sevillában a' reformatiónak mintegy 80 barátja 
fölfedezve, kiket 1 5 — 2 0 - r a számított csopor-

tokban égettettek meg. A ' hires Constantino Poncé 
Fuente ; Christoval de Arellano, kitünö tudomá-
nyu szerzetes pap, és Garci Arias Blanco. ki a ' 
kinoktóli félelem miatt először elállott tanaitól, 
aztán pedig ismét prot. szellemben hirdetvén a' 
vallást, bámulást gerjesztő állhatatossággal e n -
gedé át testét a' lángoknak ! — Ugyan-e nagy 
kereskedő városban, az 1557. évben, de la Hi-
guera Grandnak fiatal h i tvese , Donna Ivanna 
Poncé de Leon, a' Bayloni grófnak nőtestvére, 
mint iutherana, alig hagyá el gyermekágyát, 
annyira gyötrettetett, hogy a' kötelek kezeit, l á -
bait és lábszárait egész a' csontig bevágván 
nyolcz nap múlva meghalálozott. (Cipriano de 
Valera tratado del papa y de su autoritad.) 

De fejezzük be e' valóban szomorító emlékez-
tetést, mellyre felhivatva érzem magam azok á l -
tal, kik nem pirulnak ez intézet mellett emelni fel 
szavokat, 's annak, némelly korbeli vallásos hiá-
nyoknak gyógyszerdus és sikerbiztosított o rvos -
lási erejéről álmodoznak.*"4) Kimondhatlan,meny-
nyit ártott az inquisitio csak Spanyolhonnak ! A z -
által ez országokat vesztett nemcsak Európában, 
hanem dicsőségét és gazdagságát nagyította 
Amerikában is. Ujabb időben pedig a' forradalom 
rémítő kegyetlenséggel dúlta a' szerencsétlen 
országot, ámbár eleitől fogva a' protestantismus 
minden szikráját a' legnagyobb hatalommal e g y e -
sített figyelemmel elolták : miáltal a' protestáns 
vallás újonnan tisztítva lön a' forradalom költés-
nek •.»»• ̂ enetellenes szívtelen vádjától! Miért, 's 
miképen védelmezhetnök tehát az inquisitiót? 
Tán azért, hogy Olaszhonban, hol annyira soha 
sem dühöngött, a' szép tudományokat és művé-
szetet annyira nem gátlá ? De, habár felejtnök is 
a' hires Galileo Galilei sorsát : ne vegyünk-e 
számba a' sok könyveket, emlékeket és kézira-
tokat, mellyek a' szerencsétlen pillanatban szü-
letett inquisitio által, a' tudományok országában 
örökre veszve! Ne említsük tán a' szemfény-
vesztökröli álhitnek általa lett különös ter jesz té-
sét, mellyel az emberek közti bizodalom és sze-
retet megmérgeztettek! Vagy tán a' pápának e g y -
házi tekintete növekedett az inquisitio által ?Nem 
tanusítják-e a' többek közt ellenkezőjét IV. Pál 
római pápának az 1559. évben lett halála alkal-
mávali történetek ? midőn a' városnak m íveltebb 
lakosi is örömujongások közt egybeseregelve^ a' 
pápának kíneszközeit megronták, 's azokat a' T i -
ber folyamba vetvén, a' la Minerva nevii zárdát 
is majdnem felgyujták ! — Valóban örvendhet-
nek az evangyéliomban, miképen a' lélek te rmé-
szetében alapított hit- és lelkismeretszabadság 
eszméjének terjedésén katholikus atyánkfiai is ; 
mert többet köszönnek ök is annak, hogy sem 
sokan gondolnók! Mert a' nélkül, igaz, a' testet 
és lelket övedzö Krisztusértelembeni istentisz-

*) Látszik, hogy czikk két hónap előtt Íratott. 
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teletnekjés felebaráti szeretetnek sem helye, sem 
állandósága nincsen! Ezen mit sem kételkedik az, 
kinek a' történet által megvilágított szemei van -
nak a' látásra. N e ! oh! ne védelmezzétek a' s i -
ralmas inquisitiót; mert ez a' Jézus országában 
igazi ostromállapot , 's az Isten birói ha -
talmának bitorlása! — Mi az Úrtól inkább azt a' 
parancsot vettük: Boldogok az irgalmasok ; mert 
ók irgalmasságot nyernek. Boldogok a' békes-
ségre igyekezők; mert azok Isten fiainak mon-
datnak. Annakokáért szeressétek ellenségeite-
ket, és jól tegyetek, — ne Ítéljetek és nem ítél-
tettek : ne kárhoztassatok 's nem kárhoztattat-
tok : megbocsássatok, néktek is megbocsáttatik! 
Máté Ev. 5, 7. 5. Lukács Ev. 6, 34—37. A ' J é -
zus vallásának czélja kétségkívül az, hogy általa 
testi- 's ielkiképen boldogíttassunk, 's hogy az 
üdvesség ösvényén tévelygeni látszónak hallha-
tatlan lelke is megtartassék. Ha ezt kétségbe nem 
hozhatjuk, tehát mit mondunk azokról, kik a hit-
nyomozó urak véleménye szerint mint megrög-
zött eretnekek multak ki a1 világból ? Vájjon J é -
zus, bárányainak Péter által leendő legeite-
sése alatt az emberekkeli bánásmódnak e nemét 
értette-e, mellyet olly gyászos pusztítások követ-
tek ? Nem volt-e ez inkább tettleges megtagadása 
a' Krisztusbani hitnek ? Oh! a' keresztyénnek a' 
vallásban tévedő elleni fegyvere nem lehet egyéb, 
hanem csak oktatás, intés, példa, imádság ; — 
nem pedig meggyilkolása az embernek. Lukács 
Ev. 9 , 54. 55. Galat. 6, 1. 5. 1. Korinth. i 3 . 2. 
— Mikor pedig vallásos tévedése a1 társas életre 
háborítólag ha t , akkor itt a' polgári hatóság, itt 
a ' törvények, vagy az örültek háza! — Ugy 
adatik meg mindenik félnek az, a' mivel neki t a r -
tozunk ! Mert a' keresztyén lelkésznek hivatása 
egészen el van hibázva a' hi tnyomozó-törvény-
kezésben ; 's akármelly ker. anyaegyházi osztály-
hoz számíttassunk, soha de soha tiszteletünk 's 
hivatalos hatásunk inkább biztosítva nincsen, ha -
nemha amaz apostoli szellemben történik az em-
berek közti működésűnk : „Továbbá mindnyájan 
légyetek egyesek , egymásnak nyomorúságán 
egyaránt bánkódók, atyafiúi szeretettel feléke-
sítettek, irgalmasok, kegyelmesek; nem fizetvén 
gonoszszal a' gonoszér t , vagy szidalommal a1 

szidalomért, hanem inkább jót mondván, úgymint 
kik tudjátok, hogy erre hivattattatok, hogy az ál-
dást örökség szerint elvegyétek. (1. Pét. lev. 3. 
a 9.> 

B a u h o f e r G y u l a . 

I R O D A L O M . 
Az irodalom folytatása a' 10-ik szám, 312-ik 

hasábján megszakadt. Felfogjuk a' fonalat 's kö-
vetkeztetjük : 

A. 4. Magyarországé a1 hozzá kapcsolt „S l a -
vonia" ismertetése. A1 honi ifjúságnak kézi-

könyvül irta Horváth Pius , kegyes szerzetbeli 
közoktató. Nyomtatta 's kiadta Trattner-Károlyi. 
Pest. 1848.—91. lap. M. 0 . térképével. Ára 20 
kr. e. p. 

Boni corvi, bonum O Y u m . 

Sz. a' „misera plebs contribuens cleri-"nek 
azon osztályához tartozik , melly e ' honnak j a -
vára a' legnemesebb téren, a' nevelés nehéz t e -
rén dicséretes buzgalommal adózik , 's e1 buz-
galma által a1 nagy közönség elölt illő érdemet, 
nyilvános elismerést, és közmóltánylást vívott 
ki magának. A ' nevelés ügyének — habár pol-
gári jelen institutionk a' népnevelésre nem ked-
vező is""')—szentnek kell lenni mindnyájunk előtt, 
másként kongó érez és pengő czimbalom a' nagy 
szavak, mellyeket a' haladás irányában itt-ott 
apostoli pathosszal mondogatunk el. 'S ha ez így 
van, illő, hogy minden körülmény, minden t é -
nyező, melly nemzeti nevelésünk Pantheonának 
felépítéséhez bármilly kis követ gördít, — ha e' 
kő használható — a' figyelem napfényére derí t-
tessék. Azonban itt nem arra kell főkép, 's min-
den áron ügyelnünk, ki? hanem inkább azt kell 
a1 mérlegbe súlyúi vetnünk, mivel járul az épí -
téshez? mert szoros értelemben csak ezen utóbbi 
eljárás érdemli meg azon tiszteletet, hogy köve 
a1 szent falakba illesztessék. — Hála e ' könyvá-
rus és kiadó (?!) századnak! ha nem mondhatjuk 
is, hogy bővében volnánk a1 minden tekintetben 
alkalmas kézikönyveknek, azt még sem tagad-
hatjuk, hogy a' jelen korszakban a' tanodai i ro-
dalom is sokképen gyarapodott, és terjedtebb lön, 
's ugy Játszik, közelget az idő, mellyben az isko-
lai könyvek a' tanmodori eszmékkel együtt k i -
mosódván a' tunya slendrián quid pro quo iszap-
jából, hiánytól tisztultabb müvekhez lehet remé-
nyünk, 's hovatovább talán a' választás boldog-
ságát is megérendjük. — Sok jó elemet rejt ma -
gában a' tárgyalás alatti földrajzkönyvecske is, 
mellynek rövid átalános vázlatát, némelly rész-
leteit, különösen három pontra irányzott szelle-
mét szándokoin ezennel néhány tollvonással i s -
mertetni. 

1) A ' vázlatot illetőleg : egy, e' tudományra 
vonatkozó, nemzeties irányú előbeszéd után á t -
megy sz. M. országnak természeti, u. m. o ro -
graphiai, hydrographiai, elimatologiai 'stb. leírá-
sára ; ezt követi az állami földrajz, iparmütani, 
különösen iparüzleti 's kereskedelmi szempontból 
tárgyalva hazánk érdekeit. Majd egy rövid köz-
jogi, közigazgatási tárgyalat után, honunk földé-
nek polgári felosztására tér. Megyjegyzendö e' 
rovatnál, hogy a' szokott négy kerület helyett 
öt kerületet említ, a' sorozatban III-iknak tevén 
a' drávántuli kerület, (az eddig helytelenül ú g y -
nevezett Tótország) három megyéit, u. m. Pose -
gát, Veröczét és Szerémet. Ezen felosztás j o -

*) Ex előtt egy hónappal iratotl. 



gosságát sz. miként az 5 2 ^ - 5 3 lapon olvasható, 
okirati tárgyavatottsággal férfiasan védi, ' s meg-
mutatja, hogy a' nevezett megyék valódi ma-
gyarországi, 's nem slavoniai megyék. A ' t iszán-
túli kerülethez igen helyesen számítja az annyi 
keserű vitákat fölidézett plaga controversát, az 
elszakadt részeket. E ' felosztást követik a' sza-
bad kerületek, köztük foglal helyet Kövárvidék 
is, mellyet sz. mint a' partiumok kiegészítő r é -
szét, bátran a' tiszántúli kerülethez számíthatott 
volna, a' mennyiben vannak kormányszéki intéz-
mények, mellyekben e' vidék „Kővár -megye" 
néven fordul elő. Ezek után jő „Slavonia" név -
vel a1 mai Horváthország. A ' „Slavonia" neve-
zet helyességét is, a' „Horváthország" nevezet 
ellenében hiteles okirati és történeti adatokkal 
támogatja, miként ez a' 8 3 — 4 lapon szemlélhető. 
Berekeszti az egészet a' Végörvidékek leírása. 
Ennyit vázlatképen e' munkáról, most 

2) Lássunk valamit a' részletekről. — Achil-
lest, miként a' hitrege mondja, nem fogta a' 
fegyver, de bokáján mégis sérthető vala : sz. is 
meglehetősen körülhálózta magát a' védelem pán-
czélával, de gyönge oldala mégis van. így a' 
10-ik lapon honunk különböző lakóiról szóltában, 
különkülön megemlítendő lett volna azoknak e r e -
dete, közénk lett származása, mivel a' vizsgáló 
észt, melly az eredménynél megállapodni nem 
tud; csak okok képesek kielégítői. Ha virágos 
kertemben exoticus növények, jelesen óriásvi-
rágu „datura arborea," sudár „paulowna impe-
rialis" 'stb. díszlenek, nem elég ezekről csak azt 
tudnom, hogy virágim közt léteznek, acclimati-
záltattak, hanem az eredeti földövet i s , melly 
azoknak bölcsőjét rengeté, kijelölni tudnom kell. 
Ennélfogva a' magyar tanulónak érdekében áll 
tudnia, honnan jöttek M. országba, — mikor 's 
mi oknál fogva települtek le honunkban az oláhok, 
egervölgyi és bánáti francziák, örmények (czin-
czárok) a' tótországi — sz-ként drávántuli — 
clementinek, czigányok, a' kétféle u. m. karaita 
és rabbinita zsidók ? Ezeknek, 's a' belföldi sza-
bad kerületek népeinek, — millyenek a' jászok, 
kunok , hajdúk , túrmezöi , szentgáli , e g y -
házi nemesek, sajkások, szepességi 16 városok 
— okadatolt 's történettani leszármaztatása egy 
külön rovatot megérdemelt volna. 

11. lap. „Széchenyi a' magyar akadémiára 60 
ezer pftot, tehát legtöbbet, adott." Helyén van, 
hogy a' gyermek korán tanulja ismerni a' hazá-
nak azon férfiait, kik tetemes ajándokot hoztak's 
hoznak a' nemzetiség oltárára. E ' nemes példa 
szent tüzének melege lassanként csirára kelti a' 
magot, mellyet a' jóakarat a' kis ember keblé-
ben elhintett. De épen ezen indoknál fogva sz. 
még másokat is fölemlíthetett volna, kik hason-
lóan szép áldozattal járultak e ' nemzeti intézet 
gyarapításához. Megemlíthette volna p. o. többek 
közt a' gr. Batthyáni és gr. Teleki-családot, mely-

lyek pénzbeli segélyen kivül könyvtárakat a j án-
dékoztak az akadémiának,'s hogy az utóbbi c sa -
ládnak — mert az elsőről nem szólhatok — Ösz-
szes adománya pénz- és könyvekben semmivel 
nem kevesebb értékű 60 ezer ezüst forintnál, h i -
teles adatok nyomán állíthatom. 

12. 1. Miként a' közlekedési eszközök mér le-
génél gr. Széchenyi érdemei mint legtöbb suly-
lyal bírók hozatnak fel : épen olly joggal lehe-
tett 's kellett volna Kossuth Lajosnak kitünö, ,'s 
tőle soha senki által el nem vitázható érdemeit a' 
gyáriparüzleti rovatban fölemlítni. — Mi eddigelö 
mint kizárólagosan földmivelő — tehát a' nomá-
doknál fölebb csak egy fokkal álló — nép, k e -
nyeret minszorgalmunk által szerzénk magunk-
nak ; de bizton mondhatjuk, hogy ruhát Kossuth 
adott ránk, 's ez által minket az idegen gyárno-
kok, — hazánkra nézve szinte olly káros mint 
nevetséges, gyáva, 's nemzethez illetlen — tu~ 
telaris clientelajának boszantó nyűge alól már 
eddig is sok részben fölmentett. Ö első karolta 
fel — más rokon érzelmüekkel — atyailag a ' 
hon iránti szent kegyelet érzetével a' sok v a j ú -
dások között megszületett csecsemő védegyletet, 
nemtöjét jövendő müiparunknak, drága zálogát 
egykori nemzeti létünknek. Ö ápolta keblének 
hő szerelmével az alacsony gunyhókban Ínsége-
sen tengő magyar kézművest, csüggedetlen köz-
benjárásával buzdítá, sziveket hódító, veséket 
rendfUi szózatával bátorítá a' félénk gyárnokot, 
ki a' tönkrejutás égető kínaitól rettegve, megta-
gadá önmagzatát, mert megfosztá a' „ m a g y a r " 
keresztnévtől, 's idegen név álarcza alatt mutatá 
fel müvét honfiainak, hogy kedvessé, hogy k a -
póssá tegye azt. Ezért kellett az aszódi tűnek 
„feine englische Nadel" firmát öltenie, hogy k e -
letre tegyen szert. K. volt egyik, ki lerántá a ' 
magyar gyártmányról e1 méltatlan álarczot, saját 
nevén nevezte a' hon míiszülöttét, visszadá e l -
orzott jogát a 'vét len bujdokiónak, hogy megóvná 
müszorgalmunkat az átkos vértagadástól. í gy 
lön , hogy K. neve jó szellem gyanánt lebegne 
a' szerény iparos műhelyekben. És nem ok né l -
kül. Elhagyta ö saját tűzhelyét, el nőjét, el g y e r -
mekét, hogy árván ne hagyja a' közügyet, hogy 
méltó gyermeke , . . . nem gyermeke. > . édes 
atyja legyen az édes honnak. Jött ment, futott 
fáradott, lelkesedést osztva a 'közérdek iránt szó-
val, tetttel, tollal, 's e ' lankadatlan munkásság-
nak közepette egyetlen óhajtása vala, 's az á j ta -
tos volt : a' haza felvirulása, mellyért bámulatos 
elszántsággal küzdött, és küzd ernyedetlenül. — 
Ennyi áldozat tehát megérdemli, hogy vérünk 
sarjadéka megismerje a' férfiút, ki mindnyájun-
kat megruházott. 

16 1. Az ország ékszerei elsorolásánál a' k i -
rályi pálczáról mondatik, hogy az „egészen öntött 
arany." Ugy van-e ez valósággal vagy nem, a ' 
tanuló rajta nem aggódik : annyit azonban hiba-
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kikerülés tekintetéből mint szemtanú mondhatok, 
hogy a' nevezett k. pálcza csak aranyreczébe 
foglalt vékony hengerüveg — 's alakjára nézve 
gombban végződő buzogány, vagy vezérbot. 

20—21. 1. Nemzeti nyelvünk hátramaradtának 
okait 5 pontban nyomatékosan, 's jó tapintattal 
fejtegeti sz., de kihagyta a' legfőbb okot, 's a1 

fürkészőt e ' részben a' hazai történetek évlap-
jaira utalja, — mit, sz. állását tekintve, elfogad-
hatunk. 

38. 1. „A 1 jankováczi uradalmat az Orcziaktól 
Meyer bécsi kereskedő vette meg, 's gyermekeit 
már magyarul is taníttatja." Szerintem ez ese-
ményben reáuk nézve semmi öröm nem rejlik; 
mert részemről én ép olly szomorú cserének t a r -
tok egy terjedelmes magyar uradalmat egy kül-
földi egyénért , — habár bécsi kereskedő is az,— 
csak azért, hogy gyermekeit magyarul — mi ha -
sonló viszonyok közt különben is kötelessége, — 
tanít tatja: mint kivetett pénznek tartanám árát a' 
külföldön drágán csak azon okból vásárlott j á t -
szóórának, mivel ez egy csárdás magyart is j á t -
szik. Sz. szerint talán megköszönnünk kellene 
említett szívességét Meyer urnák, — de biz ezt 
nem teszszük. 

62. 1. Ugy vélem, hogy „Szilicse, Szadellö," 
— Szilicze és Szádelö helyett, csak nyomdahiba. 

63. 1. Miskolczon nem gymnasium, hanem l y -
ceum van a' reformátusok részéről. 

3 ) Szelleme az illy czélu könyvnek hármas 
alakban nyilvánulhat, 's e' hármas alak : a) ha -
zafiság; b) pártszinezetlenség; c) tanmodor. Sz. e' 
tekintetben omne túlit punctum. Ugyanis 

a) A ' nevelésnek — azon két fömozzanaton 
kivül, hogy a' gyermekből egykor erkölcsi és 
értelmes ember váljék — feladata levén alkot-
ványos hazában még egy harmadik's ama kettő-
vel elválhatlan kapcsolatban álló kelléket a' hon-
polgári erényt is a' növendék szivébe csöpög-
tetni : e ' czélt sz. épen megközelíté, mert sorait 
tiszta honfiúi szellem lengi át, mi kitűnik ezekből : 

« ) Élőbeszédének végén az európai főbb nyel -
veket előszámlálván, hathatósan buzdítja a' nö -
vendéket édes honinyelvünk szeretetére. 

/í?) 16. 1. A ' királyi felségről, 's ennek azon 
ígéretéről hogy közöttünk is fog lakni — szol-
tában, így nyilatkozik : „reméljük, miszerint ö 
felsége kegyeskedni fog ollykor ollykor megje-
lenni közöttünk is, e' nemzet között, mellynél f e -
jedelméhez hivebb nemzet talán e' föld kereksé-
gén sincs, de európában bizonyosan nincs.u 

y) 17. 1. „E1 hon, hála I s t e n - é s eldödeinknek, 
goha a' meghódított tartományok közé nem ta r -
tozott ." Ugyanott e1 kérdés olvasható : „Hon-
nan veszi eredetét a' magyar a lkotvány?" mire 
a ' felelet ez : 

„ A ' magyar nemzet nem fellázadva csikarta ki 
szabadságait valamelly határtalan hatalmú ura l -
kodótól ! a' magyar alkotvány nem elrablott zsák-

mány, sem nem ajándék. Szabadságunk 's p o l -
gári alkotványunk egykorú nemzeti létünkkel; 
nem fejedelem adott a' magyarnak jogot és sza-
badságot, hanem polgári alkotványa által önma-
gának adott ö igazakat is, uralkodót is ." 

b) Ment minden polgári és vallásos pártszine-
zettöl. — Tapasztalásból tudjuk, miként a' fe le -
kezetesség hibájától még az irodalom mezeje sem 
tiszta. A ' zsidókat egykoron a' ,sibbolett a' szi-
cziliai benszülötteket a' ,ciceri4 szónak kiejtése 
ismerteté meg. Sz. e' müvében minden politikai 
és vallásos sibboletféle charybdisen és scyllán 
szerencsésen áthatolt. Benne nem a' feketeruhás 
szerzetest, hanem a' fehérlelkü, tiszta keblű b a -
rátot, — nem a' pápista egyházit, hanem a' v a -
lódi embert, a' derék honpolgárt szemléljük, ki 
megerösíté jogaiban a' latin régi közmondást: 
„vestis non facit monachum." Nem ollyan ő 
gyászöltönyében, mint a' kihamvadott gyer tyá -
nak fekete kanócza, 's a' vészes égésnek kormos 
üszke ; hanem mint az ébenfuvola, melly bájos 
hangokat ad,— mint távolban sötétlő hegy, melly-
nek bérczein viruló élet tenyész, — mint kövér 
esőt harmatozó borús ég, mellynek fellegein túl 
fénykirály honol, — vagy mint korfeketíté e g y -
ház, mellynek beljében lélekemelő zengzetes ima 
kel az ájtatos nép ajkain. — De még azonkí-
vül, hogy szeplőtlen honfiúi elvekbe mártá sz. 
tollát és felekezeti pártérdek, hajlam, és visz-
keteg nélkül í r t : 

c) Dicséretére szolgál a' helyes tanmodor és 
tapintat, mi hasonló műben fökellék. Benne a' tér 
karöltve jár az idővel, az az : a1 helyek leírása 
honunk történeti eseményeinek, 's a' polgári és 
irodalmi pályán babért érdemlett, sok, részint e l -
hunyt, részint még élö féríiainknakfölemlítésével 
köttetik össze. Legjobb mód arra, hogy a 'magok-
ban száraz topographiai jelenetek a' növendék 
emlékébe oltassanak. 

Az elősorolt okoknál fogva e' könyv, melly-
nek szerzője — miként alább következő mun-
kácskájában Epaminondásról maga mondja — 
„szegény létére is megtudta őrözni lelki függet-
lenségét ," minden vallásfelekezetü kisebb isko-
láknak kézikönyvül ajánlható. 

5) Magyarország ismertetése: 

Erdélyi nagyfejedelemség,— Dalmát,- európai 
Török- , és Görögországok rövid leírása. — A* 
honi ifjúságnak kézikönyvül irta Horváth Pius, 
kegyes szerzetbeli közoktató. Pest. 1847. 40 
lap. Ára 12 kr. e. p. 

E ' kis könyv folytatása a' föntebbinek. A ' szel-
lem, melly rajta elömlik, hasonló az előbbihez. 
Kitűnőbb helyei : Erdély története és viszontag-
ságai, — Székelyföld, Görögország kormány-
zása. Miként lehessen kevés szavakban, kevés 
lapokon sok hasznost elmondani; hogy a" növen-



dék fölösleggel ne terheltessék, figyelme ki ne fá-
rasztassék, sz. e' müvében tanúsítá. 

K á r o l y i I s t v á n , 
nevelő. 

6) Hellen Anthologia. Gedike F. rendezménye 
után sor között modorban tnagyarítá Károlyi 
István. 

Éles szavakban, 's metsző satyrával támadja 
meg szerző, mindjárt legelöl, a' nyelv helyett 
nyelvtannal bíbelődő régitheoriát, melly ott kezdi 
a1 tanílást, hol szerinte azt végezni kellene, a' 
grammatikán ; 's melly a' tömérdek alaktani ki-
térésekkel kifárasztja a' tanuló lelkét, darázsfész-
ket csinál annak fejéből, mellyben szünet nélkül 
zúg a' sok beszédalak, változás, ejtegetés, — név, 
és igeragozás, szószedés, fordítás szómagolás, 
szókötés , szabálykönyvnélkülözés 'stb. fökábitó 
raja. — Az ó iskola, mondja szerző, szegény kéz -
művesként ugyanazon perczben gyűjtöget, épit, 
és osztályoz is 'stb. egyszersmind; 's a' tanítvány 
egy igét, fő — vagy melléknevet tárgyalván, azt 
addig forgatja, rakosgatja egyik mód, idö, ejtés, 
szám fiókjából a' másikba, mígnem minden locu-
lusokon szemlét tartott ; szóval: borzasztó mun-
kát visz végbe, mellynek végeredményileg is j u -
talma semmi egyéb, mint hogy a' meg nem fize-
tett fáradságban legalább jól kiizzadta magát. Ez 
eljárási modort hasonlítja szerző elmés gúnynyal 
a 'chabriásfélelovárdához, mellyben a' hevederre 
fűzött lovak* egy helyen ágaskodnak, trappolnak 
és vágtatnak a' nélkül, hogy csak egy lépést is 
haladnának. 

Nem akar egyébiránt szerzőnk a'nyelvtanisme 
becséből egy hajszálnyit is levonni, sőt elismeri, 
hogy a' nyelvanalysis, etymologia vizsgálódás, 
mint rendező szellem, a 'nyelv helyes ismerésére 
mulhatlanul megkívántatik. Elismeri, hogy minden 
szó egy szál fonal, mellynek a' nyelvtan szövő-
székén keresztül kell mennie, hogy belőle be -
szédkelme álljon elö. De egyszersmind azt e rő-
síti, hogy mikint, ha szőni akarunk, előbb fonal-
ról, ha építni szándokunk, előbb a' szükséges kő-
mennyiségről kell gondoskodni: ugy a ' nyelvren-
dezés szüksége csak akkor állhat be, midőn már 
elég rendezni való van, vagyis, ha a' tanuló 
minél több szótudásnak jutott birtokába. 

Nehogy azonban az ó iskola emberei „feszítsd 
meg u - e t kiáltsanak szerzőre az ellenök intézett 
kemény megtámadásért, szakértő 's a' külföld 
előtt nagy tiszteletben álló férfiak tekintélyét 
használja védpaizsúl, az ellene röpítendő nyilak 
fölfogására, 's idézi Wagner, Herder, Kröger, 
Marx, Tafel, és Schaumanmxk e' tárgyra vonat-
kozó nyilatkozatait. Mellyeket itt mellőzve, l e -
gyen elég Wagner : Lehrbuch der Griechischen 
Sprache 'stb. czimü könyvéből e' következő so-
rokat mutatnom föl: 

„Nach dem altén, gewöhnlichen Gangé des 
Sprachunterrichtes, gibt man dem Schüler eine 

Grammatik in die Hand, lásst ihn Vocabeln, D e -
clinationen, Conjugationen, Regein — wohl gar 
sogleich mit einer Menge von Ausnahmen, w e l -
che die Regein umzustossen scheinen — aus— 
wendig lernen, Übersetzungen und Ausarbeitun— 
gen machen, u. s. w. und nach 7 bis 8 Schuljah— 
ren a' 1000 Sprachstunden, die ihm unságlichen. 
Jammer bereiten, ist oft nicht im Standé einen 
Aufsatz fehlerfrei , geschweige zierlich , in die 
fremde Sprache zu übersetzen. Wie lásst sich 
nur von ferne e rwar ten , dass die Kinder eine 
Sprache durch Theorie und Regein alléin er le r -
nen sollen? Dies ist eben so unmöglich, als dass 
sie das Gehen durch die Theorie des Gleichge-
wichtes lernen, oder das Sehen, durch die R e -
gein der Optik. — Die Muttersprache erlernen 
wir ja auch nicht durch die Grammatik, sondern 
wir machen uns mit dieser erst dann bekannt, 
wenn wir die Sprache, die ja überall früher war , 
als die Grammatik, bereits erlernt habén, sie 
verstehen und sprechen können, und wir wollen 
uns durch die Grammatik nur in derselben orien-
t i ren!" 

Itt tehát nem a' szerző, sem én szólok nevé -
ben, hanem szól egy tekintély, és pedig e ' n é -
hány sorban olly nyomatékosan, minél, ha ivet 
irnék is össze e' tárgyban, meggyőzőbben szó-
lanom nem lehetne. 

stt — De hát ugyan miben áll már annak a? föl-
dicsért új rendszernek valódi titka? — fogja tán 
kérdeni egynémelly türelem vesztett olvasóm. Es 
én, a' helyett, hogy idevetném azon rövid, de ki-
merítő feleletet, mit szerző egyhelyt mond : ab -
ban, hogy a' nyelv anyagszereit gyárilag és így 
nagyban igyekszik beszerezni előbb, hogysem a' 
beszéd alkotáshoz fogna; e ' helyett ismétlem, 
elmondom a modort, mellyben az előttem fekvő 
könyv írva van, 's mellyet a' szerinte tanításnál 
követni kell. — A' főpont, mellyböl szerzőnk k i -
indúl, az, hogy legelőször is minél több szót t a -
nultasson meg a' növendékkel. Lássuk, miként 
akarja ezt elérni? Miután a' tanuló a' betűket 
megismerte 's olvas, a' nélkül, hogy a' gramma-
tikáról csak egy szót is szólna, tüstint fordíttat 
vele:—'s hogyan?—A' tanítvány kezébe adatik a ' 
könyv, (mellynek czimét felül megírtam), mel ly-
ben minden görög sor alá oda van nyomtatva a' 
magyar fordítás , u g y , hogy az eredeti szöveg-
ben levő szónak, a' neki megfelelő magyar épen 
alá esik, miszerint minden szótár nélkül is meg-
tudná mondani a' tanuló, mellyik szó mit jelent. 
Hogy azonban a' thémák megtudása végett k i -
keresendő szavak kutatásával is ne raboltassék 
a' növendék ideje, — a' helyet t , hogy mint e d -
dig szokták, a1 könyvhátuljára volna bigyesztve 
egy kis lexicon : minden egyes czikk alatt ott 
állnak a' belőle kiszedett szók. 

Álljon itt például Hieroklesz tréfáiból aa első. 



I . BXOLAAXLY.OQ 

A' tanuló 

xoX vfifiipv fíövlófAevog 
úszni akarván, 

TTAQA (.NY.QOV £7tvr/T}' WUOŰEV 

kevésben mult, hogy be nem fú l t ; megesküdt 
ovv /.it) axpaöQai, vöctroq édv (M) TTQWTOV 

tehát nem érinteni a' vizet, mig nem előbb 
xol V(ÁfífjtV 

úszni. 
! /5o^/Lo(«at=akarok, 
ófAvóuj, vagy vfivofAi--

esküszöm, 
vöoQ, vdaTog-^=v[z. 
ermészete máskép k ö -

fAadr] 
megtanul 

K o l vf-tfiá a ) = ú s z o k , 

srí/*/w=megfúlok, 
a^To^ai—érintem, 
fiavöávw tanulok, 

Hol a ' magyar nyelv 
vetkeztetné egymás után a' szókat, mint azok a' 
görög textusban vannak, ott a' szavak mellé irt 
számok jelölik ki a' szórakás rendét, például : 

Mtj 7teQLLdcjf,i8v v^Qiodeloav xt)v TtarQiÖa' 
Ne nézzük el 1) ócsárlót 3) a' hazát. 2 ) 
Ezek szerint a' tanuló, mielőtt a' declinatio-, 

conjugatioról etc. fogalma volna, megtanul szó- , 
ról szóra fordítni, a' csikk alá jegyzett szavakat 
megtanulja legkisebb erötetése nélkül , 's pedig 
annál könnyebben , mivel minden czikk alá olly 
önálló szótár van iktatva, melly nem figyel az 
elöbbeni bár hány izben előfordult szóra, hanem 
ismétel minden kivétel nélkül annyiszor , és olly 
je lentéssel , mennyiszer és a' milly értelemben 
azt a ' szöveg igényli. És e' sokszoros ismétlés 
által, vagy akarja a' tanuló vagy nem, önkény-
telenül is fejébe megy a' szó, ha már csak a1 sok 
látás által is. 

Midőn tehát ekként odajutott a' tanuló, hogy 
agyában immár jókora gyiijteléke van a1 betanult 
szóknak, 's jelen olvasókönyv kivétetvén kezé -
ből, az eredeti tisztán görög textust is hibátlanul 
fordítni t ud ja , ekkor áll be ideje a ' nyelvtan 
ismertetésének. Nem ugy pedig, mint eddig t e -
vék tanítóink, hogy kezünkbe nyomták az öreg 
„Mártont11, 's onnan kelle bemagolnunk a' pa ra -
graphus számra kihagyott szabályokat , — ha -
nem maga magyarázzon a' taní tó, 's az e j tege-
tések, névmások, igék paradigmáit kivéve, sem-
mit ne könyvnélkülöztessen, hanem megállván 
minden szó mellett annyiszor a' mennyiszer az 
előfordul, 's elmondván röviden, mit róla mon-
dani ke l l , a' szövegből vonja el az é l ő , azaz, 
ajakról lehangzó szabályokat , 's ugy szólván 
szájából étesse növendékeit. Kik is minden szó-
ragban, mondatalak, — szófüzési módosulat-, és 
nyelvsajátságban régi ismerősükre akadván, mo-
hón és bámulatos gyorsasággal fogják fel és t a -
nulják meg a' mondottakat. 

Mielőtt berekesztené szerzőnk e' közösen 
elismert jelességü, 's a' görög nyelvnek magyar 
iskolákban tanítására legelőször általa alkalma-
zott új modorróli ér tekezését , Hamilton tanítá-
sának csudálatos sikerére hivatkozik, 's tudós 
férfiak azon állítását idézi , miszerint illy mód-
szer mellett félév alatt annyira mehetni, mennyit 

a ' szokott tanmodor szerint 4 — 5 év alatt v á r -
hatni csak. 

Én pedig, mielőtt e' czikket bevégezném, i s -
mételve hivatkozom azon példára, mellyet mint 
ez ajánlottam modor eredményét volt szerencsém 
a' fönt említett examen alkalmával tapasztalni, ' s 
melly fölött szaktudós professorok nyilvánították 
csodálkozásukat. 

'S én teljesen remélem és hiszem, hogy i sko-
láink görögnyelvtanítóiban lesz annyi józan 
szellem és e ré lyesség , minélfogva birnak annyi 
önmegtagadással, hogy levetközendik magukról 
az ó embert , 's nem restellik belátni czélszerüt-
lenségét az általok eddig követett fonák modor -
nak. És én bátorságot veszek magamnak p rovo-
calni az igen tisztelt professor urakat, vegyenek 
maguknak annyi fáradságot , hogy tanítványaik 
és az ügy érdekéhen lapozzák át e ' könyvecs-
két, * ) méltassák komoly ligyelmökre annak t a r -
talmát, 's ha netalán fontos észrevételeik lenné-
nek, juttassák azt a' közügy javára nyilvános-
ság e l é ; — én azt hiszem, hogy e ' könyv sze r -
zője csak örülni fog r a j t a , ha az általa olly l e l -
kesen fölkarolt ügynek e' téren is lesz alkalma 
diadalt szerezni. Ha pedig meggyőződésül k i fo -
gáson-felülinek találandja e' rendszert és alkal-
mazást, vegyék azt gyakorlatba, 's tanítványaik 
áldása fogja önöket kisérni. 

„Mindeneket megvizsgáljatok, és a' mi jó, azt 
megtartsátok.1 Pozsony, február 6. 1848. 

S z a t h m á r y K á r o l y . 

S Z E N T - L A N T . 
Hisszük, hogy az alkotmányos szabadság dia-

dalát sokan ünneplendik meg közöttünk. Mint-
hogy illy alkalomra nem mindenik énekeskönyv-
ben találtatnak énekek, addig i s , mig jobbat a d -
hatunk, már vagy más, vagy magunk, közöljük a ' 
következő, hamarjában készített éneket : 

É N E K , 
mellyet az alkotmányos szabadság ünnepen énekelt a* 

PESTI ÉVANGYÉLMI EGYHÁZ. 
1848 . mar. 26-kán . 

S z e n t beszéd e l ő t t . 

Isten! ki a1 szabadságra, 
Az erkölcs ös alapjára 
Épitéd országodat, 
"S tűröd, hogy jog 's jogtalanság 
Az örök jó 's a1 gonoszság 
Vívjon kölcsönharczokat; 
Hála! — hála! 
Hogy gyöz a ' jog , és veszít a' jogtalanság 
'S diadalmas a' szabadság! 

*) Kapható Pesten Eggenberger és fia könyvárusoknál, 
ára 1 fr. 2 0 kr . ; 25 példányt vevőknek példánya 50 krral 
számíttatik. 



Hozzád hangzik a' háladal, 
Mert te müved a* diadal, 
Hatalomnak Istene! 
Te szóltál a' nép szavában 
'S elporlott saját hamvában 
A' szentelt jog ellene! 
Hála! — hála! 
Hogy királyunk rád ismert a' nép swrában 
"S térdet hajtott hó imában. 

Lásd hajoltan hö imával, 
Ki számot vetsz a' világgal, 
Előtted népet 's királyt. 
Forraszd össze sziveinket 
Áldd meg törekvéseinket, 
Fékezd köztünk a' viszályt, 
Hogy a-1 — partra 
Jusson a' nép, a' békesség szent fokánál, 
A' szövetség oszlopánál! 

Kimenőre. 
Ámen hangzott sziveinkből, 
Mondj áment Atyánk egedből, 
Menny "s föld ölelkezzenek 
'S földön egygyé olvadjanak 
Mind a' kik alkotva vannak, 
Képedre, az emberek! 
Hála! — hála! 
Hogy kiket a1 hossza rabság szerteüzött, 
A' szabadság összefűzött. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Papválasztás, mart. 5. 1848. A ' miskolczi ref. 
egyház, a' szelíd lelkű Szatmáry József superin-
tendens paputódjául, Tompa Mihályt választá. *) 

Hálanyilatkozat. F . é. jan. 2-dika örökre em-
lékezetes maradand a' k. ládányi helv. hitv. e g y -
ház- és iskolákra nézve. Ugyanis a' mélt. uraság 
és helység közti legelő-szabályozás, egyezke-
dés utján kedvezöleg ütvén ki, az egyezkedés 
megerősítése a' fenebbi napon történt meg. Az 
egyezkedés következtében, az egyház az eddigi 
birtokában levő földön kivül az uraság kegyes 
hajlandóságánál fogva 50 hold szántóföldnek j u -
tott örök birtokába — ezenkívül két tanítónak, 
kiknek eddigelé csak egyegy negyedrész telek-
jök volt, az ujabb törvények értelmében, a' má-
sik két negyedrész is kiadatott járulékaikkal 
együtt. Adatott egy negyedik tanítói szék felál-
lítására is két fertályföld járulékaival — és így 
egyházunkban mindenik tanító ezután két n e -
gyedrész szántóföld birtokában fog lenni. V é g -
re temetöföld is fog kimutattatni elegendő. 

Illy kegyesen gondoskodott a' vallásos k e -
gyességről ismeretes földesuraság, mélt. özv. b. 
Wencheim-Orczy Teréz, mélt. b. Wencheim Béla, 
Vencheim László, és Wencheim Victor, a' k. La-

*) A' választás körülményeiről azt, a' mi velünk közölte-
tett, kiadni nem mertük; a) mert névtelenül küldetett; b)mert 
nem hihet jük; c) mert a ' szabad választásnál a-1 kisebbségnek 
mindig panasza van, "s ha felsőbb parancs rendelne papot r ó -
lunk nélkülünk, tehát ismét és sokkal többpanasz volna. Sz. 

dányi helv. hitv. egyház- 's iskolákról. Melly 
kegyességérli hálás köszönetét, a1 méltóságos 
családnak az egész közönség előtt, az egyház 
nevében nyilvánítani kedves kötelességének i s -
meri K ö r ö s i J á n o s . 

Egy kérdés a' köznevelést illetőleg. A' 10. 
szám alatti E. I. Lapok 305. szeletén, a' Munyai 
Lajos Antal úr munkája részletes fölmutatásában 
ezek állanak : 

, ,A' második ( rész) mostani coordinationalis á l -
lapotunkban 'stb. VII. fejezetre oszlik el. Az első 
fejezet az iskolatanítók kötelességeit adja elő. 
A ' második a' pap kötelességeit és jogait foglalja 
magában ' s tb . u Kérdjük: hát a' tanítóknak, a' kö-
telességek mellett, semmi, de semmi joguk sincs ? 
Ha ugy! ugy lassan vagyunk! mert jaj neked 
magasztos foglalatosság, növelés és tanítás, ha 
apostolaid, — kik a' kis embert tanítják, hogy a' 
nagy emberek tanítóinak munkája útfélre, k ő -
sziklára ne pazaroltassék — csak karavani t evék! 
A ' kötelesség és jog karöltve járna igazság sze-
rint, 's a' jogérzet amazt teljesíteni erőt, ked-
vet, szellemet adna : azért a' ki a' tanítók jogát 
vagy jogait jól kifejti 's előadja e1 lapokban, egy 
Conventios tallért nyerend alolírttól. Semmi, ha 
az író Túrócz megye csúcsán lakik is, az ajánló 
pedig Mehadia környékén, azért ez szavát meg-
tartandja és ügyes lesz szives ajánlatát kézbesí-
teni tudni. P a j d o n o m o s . 

Az egyetemes névtár ügyében. Mai napig, u. m. 
mart. 22-ké ig : 

A1 dunántúli egyházkerület beküldötte minden 
adait. 

A ' bányakerületiböl hiányzik pestmegyei. 
A' dunamelléki egyházkerületből hiányzik a1 

trencsini és turóezi. 
A' tiszai egyházkerületből hiányzik a' hegyal-

jai és kárpátaljai esperességeké. 
A ' főiskolák közöl beküldte Pozsony, Temes-

vár, Osgyán, Eperjes, Lőcse, Kézsmárk, Sop-
rony, Selmecz, Sajógömör, Beszterczebánya, 
Rozsnyó, Ujverbász, Kövágóeörs. A1 többi h i -
ányzik. Én mindazonáltal a' schematismust — ha 
Isten éltet — minden esetre kiadom; de aztán a' 
hiányzó esperességek és iskolák magok lássák, 
mit teszek velők. Még magam sem tudom, de j ó -
nak tartom már eleve megmosni kezeimet a' t isz-
telt közönség előtt. S z é k á c s J. 

K ü l f ö l d . 
Egyesülés. Miután a' halleiném.-kath. és sza -

bad község megkísértett egyesítése a' prot. a t y a -
fiakkal az által hiúsult meg, hogy a' ném.-katho-
likusok és prot. atyafiak ragaszkodni akartak a* 
keresztyénséghez, a' szabad községnek pedig e l -
vénél fogva félre kellett azt vetnie, a' prot. a tya-
fiaknak 's a' ném.-kath. községnek egyesülése 
több elötanácskozás után m. é. oct. 3-kán csak-



ugyan megtörtént.Azon napSchwetzschke könyv-
árus és Giese, a' ném.-kath. község papja, v e -
zérlék a' gyűlést, melly elé tanácskozás, aztán 
pedig aláírás végett egy programmot terjesztet-
tek, mellyet az ellenmondás nélkül el is fogadott. 
E ' programm következő : „Az itteni ném.-kath. 
község 's az év. statusegyházból jelennen itt k i -
lépő prot. atyafiak keresztyén, szabad egyesült 
községgé, melly rövidebben egyesült községnek 
is nevezi magát, egyesültek. — A' község ke-
resztyénnek nevezi magát, mert az erkölcsiség 
örök elveit, őszinteséget és szeretetet, mikben 
az istenség lénye legdicsöbben nyilvánult, mag-
vául ismeri a' Krisztus tanának, mert illy tan h i r -
detője és tevője iránt hálás emlékezetet akar 
megőrizni, mert tudja, hogy külső életének mi-
velödése is szoros összefüggésben áll a' keresz-
tyénséggel, 's mivel a' ker. szokásokat szintúgy, 
mint a' vasárnapi egyházi gyülekezeteket, a' k e -
resztséget, confirmatiót, úrvacsorát 1 s a' házas-
ság egyházi megáldását, mint jelentékteljes szo-
kást, szabadon fen akarja tartani. — A' község 
szabadnak nevezi magát, mert hit- és ismeret-
ügyekben semmi kényszerítésnek, és így semmi 
hatalomszónak, semmi vallásformulának, semmi ; 

betürendelvénynek kötelező erőt nem tulajdonít, 
söt inkább az ellen folyvást tiltakozik. Szabadnak 
nevezi magát, mert a1 keresztyénség szellemét, 
szellemét az öszinteség-és szeretetnek,mindenhol 
legnagyobb szabadsággal keresi 's elfogadja; sza-
bad vizsgálódást keres 's elfogadja azt a' bibliából, 
de el más irott emlékekből, valamint a' történe-
lem és természet összes mezejéről is. Szabadnak 
nevezi magát, mert közössége azon elven alapúi, 
hogy minden ügye legnagyobb önállóságban a' 
község akarata által rendeztetik 's kormányoz-
tatik, 's hogy névszerint a' prédikátori vagy tan-
hivatal nem kizárólagos és nem elöjogos. — A' 
község egyesültnek nevezi magát, mert az elvet, 
hogy vallásokra elválás ellenkezik a' keresztyén-
ség lényével, kath. és prot. keresztyének egye-
sítése által tettleg teljesíti. — Egyházi gyüleke-
zeteken kivül más gyülekezetek 's jótékony, köz-
hasznú 's a' szellemmüvelödés emelésére szolgáló 
intézvények vagy a' máshol már létezökbeni r é sz -
vétel által is fognak a' község czélai elömozdít-
tatni. — A ' külső szerkezet lényegben a' ném-
kath. községekben már fenállóhoz csatlakozik. — 
Status irányában a' község világosan vallástár-
sulatnak nyilvánítja magát. — Valamint minden-
kinek, a' ki külső különbözés mellett is osztozik 
a ' ker. szabad egyesült község elveiben, ugy 
névszerint azon szabad társulatokkal is, mellyek 
elváltak a' r. kath. és év. statusegyháztól, lénye-
ges összefüggésben áll, mellyet külső közleke-

déssel is ápolni törekvendik. — Az egyesült köz-
ség tagjai így óhajtják 's reménylik felállítani a* 
valódi ker. testvérülés szövetségét, mellyet sok 
kedély forró vágygyal már régóta ohajtott." — 
Miután e1 programm ellenmondás nélkül elfogad-
tatott, még következő pontokban is megegyeztek : 
1) Giese legyen az egyesült község papja; 2) az 
egyházi vagyon ezentúl közös lesz; 3) a' városi 
tisztviselöség meg fog kéretni, hogy az új köz-
séget is készpénzzel 's egyházi gyülekezetek t a r t -
hatása végett egy terem átengedésével gyámolítsa 
's 4) 10 férfi, mindegyik részről 5, választassék, 
kik új alapszabályokat dolgozzanak ki 's azokat 8 
nap múlva tanácskozás aláterjeszszék. (A. K. Z.) 

Apróságok. A ' merseburgi kormánykerületi év. 
iskolatanítók özvegyei- 's árváinak egyetemes 
gyámoldája 1846-ban csaknem 3592 tall. vett be 
's kiadott majd 3425 tall. Tőkéje a' nevezett é v -
ben 2775 tallérral szaporodott m e g , így az év 
végén 39325 tall. tett. Tagjainak száma ugyan-
azon időszak alatt 851- rö l 932 - re rúgott. A ' 90 
özvegy- és árvának fizetett segély összesen 617 
tall., 7 ezüst gar., 4fill. (A. Sch. Z.) — A' Mün-
chenben városi költségen épülendő év. iskolaház 
előleges költségvetése 150000 ftot tesz. (A. 
Sch. Z.) — Parisban 110 elemi nskola van r é -
szint fiúk, részint leányok számára. A ' város 110 
szorgalomdíjat, és így minden iskolára egyet ala-
pított, megjutalmazására azon nevendéknek , ki 
legkitűnőbb ügyességet mutatand az iskolai év 
alatt. (A. Sch. Z.) — Richárd wacherslebeni 
paraszt Oschersleben mellett (Poroszorsz.), mint 
vallásgúnyoló, tö rvényszéke ié állíttatott, mert 
mint keresztségi tanú az apostoli vallás felolva-
sása után a' szokott kérdésre ezt feleié a' pap -
nak : „Nem., azt már nem h i s z e m ( A . K. Z.)— 
Wratislaw-Mittrowitz Josephine grnö a' r. kath. 
egyházból év.-luth. egyházba ment át. (A. K.Z.) 
— Kolozsvárról irják, hogy Molnár Albert egyik 
örököse hagyománya közt reformatióra vonat-
kozó 56 levelet 1539—86- ró l (Bullinger-,Cal-
eintól 'stb.) találtak. Nem lehetne azok közöl l eg -
alább néhányat e' szeleteken olvasnunk? Erdélyi 
atyafiak I e' levelek sokáig hevertek már homály-
ban, bocsássátok őket napfényre. (B. A. K. Z.) 

L e v e l e z é s . 
Az ujabb események igen kellemes, de jókora zavarba 

hoztak. Bocsánat tehát, mig majd rendbejövök. T. Szabados 
úr ciikke felöl rendelkezni fogok. 

Tudósítás. Az alkotmányos szabadság ünnepe 
a' mult vasárnapról, — a' magyar lelkész P o -
zsonyban létele miatt, — elmaradván, az a' mai 
vasárnapon, u. m. mart. 26-kán délelőtti 11 ó ra -
kor fog a' pesti ág. hitv. évangyélmi templomban 
magyar nyelven tartatni. 

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 5 f t . pengő pén/.ben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. száin alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyai- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 



14. szám. 

PROTESTÁNS 

Él ISKOLAI LAP. 
Április 2 . 1 8 4 8 . Hetedik évi folyamat. 

Consilium ne sperne meum, tibi fala paranturl 

TARTALOM : Merengések S z é k á c s J. — Az Isten orszá-
gának külső alakjáról, vagyis a"1 keresztyén egyházról. 
B o l e m a n . — Hajdankori proselyták hitvallása hazánk-
ban. D a r n . — Okleveles tárcza. Daru. — Mi hír a' kis 
világban ? S z é k á c s J. 

M e r e n g é s e k . 
IV. 

Ne méltóztassanak megijedni! Rövid leszek. 
A ' papi tizedről szóló törvényczikk 2- ik § - a 

szerint „ő felsége a kisebbrendü bármelly val-
lás felekezeten levő papságnak illő ellátása iránt, 
magyar ministeriuma által részletes törvényja-
vaslatot fog az ország rendeinek előterjeszteni. 
Lesz tehát k e n y é r , mit Jeszenszky úr annyira 
sürgetett. *) De nekem soha hatalmasabban nem 
kopogtatott lelkismeretein ajtaján, mint épen most, 
Urunknak ama szózata : Az ember nemcsak ke-
nyérrel él 'stb. Mert ezen egy igéret által, mely-
lyet bizonyosan örvendezve fogadtunk mindnyá-
jan , 's mellynek teljesedésbe meneteléről nem 
kételkedünk , egészen megváltoztathatja a' v i -
szonyt , mellyben a' protestáns egyház eddig az 

*) Ad vocem Jeszenszky. Izgatására nézve egy pár nyo-
matékos válasz érkezett kezemhez, mellyek engemet óva-
tosságra intenek. Megteszem. Nem közlöm a' czikkeket, mert 
már a' dolgon túl vagyunk. Legkevesebbé közlöm azokat, 
mellyek személyes viszonyt feszegetnek. De kénytelen vagyok 
tisztelni egyik püspök úr azon protestáns szellemű férfias 
nyilatkozatát, miszerint válaszában visszautasít minden olly 
lárgybani ügyködést, melly az egyházé és nem a' papoké, 
sót átalában tiltakozik minden kineveztetés ellen, hanemha 
az az egyház által történik. "S aztán — a' püspök úr azt 
irja, hogy a1 törvény egész superintendeníiájában nemcsak 
végrehajtatott, hanem több is adatott. Egy másik tekintélyes 
levelezőm így nyilatkozik. „Jeszenszky az országgyűlés á l -
tal egy egész 's illetőleg féltelek földet akar adatni a" pap "s 
tanítónak, h o g y l e g y e n m i t e n n i e k . Ha ollyan sauce-
ban adja petitióját elő, hogy gazdálkodási gondoktól szaba-
díttassék meg 's jobb karba helyeztessék a' pap és tanító, 
kinek volna ellene kifogása ? De h o g y l e g y e n m i t e n -
n i e k ' . E z nevetség, pedig annál nagyobb, mivel nagyon 
könnyen össze lehet számolni azon p >pok "s tanítókat, kik-
nek egész s illetőleg fél telek földük nincs, ezt pedig, a' hol 
tagosztály történik, nemcsak kiadják minden vonakodás nél-
kül, hanem példákat tudok, teszem, Szirákon, hol még töb-
bel is adtak. 'S Jeszenszky mégis a ' K r i s z t u s k í n s z e n -
f e d é s e é r t egész "s illetőleg fél telek földet kér. Én ugyan 
fel nem megyek, küldd el magát, ha kedve van menni, ngyis 
'stb." Én pedig ártatlan együgyüségemben azt hivém, hogy 
az egész papságtól megtagadtatik az illető föld, pedig. . . 
No jó, hogy tudom. Sz. 

álladalomhoz állott. Valahányszor pedig illyen 
kérdés merül fel az egyház kebelében, nem lehet 
eléggé óvakodóknak lennünk, nehogy az állada-
lom nyájas ajándékaiért, olly jogokat adjunk oda 
kölcsön fejében, mellyek a' mellett , hogy tán 
sarkalatosak, ha egyszer kiadatnak a 'kézből, n e -
hezen vagy soha visszaszerezhetök ne legyenek. 

Eddig a' magyar protestáns egyház szegény, 
de szabad volt, maga építé templomait és isko-
láit, szabadon választá papjait és tanítóit, szaba-
don állapította és módosította oktatási és neve -
lési rendszerét 'stb. 

Most az álladalom jelentkezik 's azt mondja, én 
is akarok osztakozni veletek a' teherben 's ki-
sebb rendű papjaitokat — 's mint hisszük a' t a -
nítókat is fizetni fogom. 

Ha az álladalom ezt azért teszi, mert köteles-
ségének érezi a' protestáns egyházat mint t isz-
teletre méltó 's az álladalom javát előmozdító in -
tézetet — szabad működéseiben gyámolítani: 
az . t, mert lelkismeretéröl háromszázados elha-
nyagoltatásunk terhelő vádkövét le akarja gö r -
díteni; azért hogy segedelme által annál szaba-
dabban, sükeresebben fejthesse ki az egyház ma-
gát, követhesse czéljait ; ugy mi hálával fogad-
juk az álladalom ezen ajánlkozását. Akkor az á l -
ladalom hihetőleg fel fog szólítani bennünket, 
minket az egyházat, hogy mondjuk meg, mit k í -
vánunk tőle, biztosítván a' felöl, hogy méltányos 
kérelmeinket foganatosítandja. Ugyan mit mon-
danánk , ha e' kérdés ma intéztetnék hozzánk ? 
Minden attól függ, mit kérdez, mit ajánl, mit kér 
tőlünk az álladalom. De már előlegesen is szük-
séges csendes dialogokat tartanunk, 's az álla— 
dahnat szemközt gondolva magunkkal, gondol-
kodnunk, mit válaszolnánk neki, ha így. ba ugy, 
ha imigy, ha amúgy állítaná a' kérdést. 

Az álladalom szólhat így : Segítlek, de egy-
házi autonomiátokat azért nem bántom. Szólhat 
így : Segítlek, de illő befolyást kötök ki magam-
nak. Az első esetben megnyughatnánk, de a1 má-
sodikra nézve, azt kérdeznök : Mit ért az állada-
lom a' segedelmezés és még inkább az illő be-
folyás alatt? 

A ' segedelmezés alakjára nézve az álladalom 
vagy ugy járhat e l , mint Francziaországban a* 
respublica előtt, azaz, az egyes gyülekezeteket 
és azoknak papjait egyenesen csatolja magához 
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' s az egyházi hatóságok mellőzésével, fizet nekik 
a' prefectek által 's aztán ugyanezen úton paran-
csol is nekik : vagy ugy mint Szászországban, a' 
budget mennyiségét a1 középponti consistorium-
nak adja át és az azt szabadon oda fordítja, hova 
a' jelenben a' legszükségesebbnek tartja, termé-
szetesen számot adván mindenről. Mellyik sege-
delmezéshez hajolna inkább a' magyar protestáns 
egyház ? 

A ' segedelmezés anyagjára nézve, vagy any-
nyit ad az álladalom az egyes kisebb rendű pap-
nak, quantum satis, orvosi értelemben, azaz a' 
mennyi csöppet a' por beszívhat, vagy a' meny-
nyit a' folyadék felolvaszthat; vagy pedig quan-
tum satis erkölcsi értelemben, hogy ne kényte-
lenítessünk se koldulni, se kapálni. Az elsőre 
nézve azon római és angol papok jutnak eszem-
be kiknek mindenök meglevén, feleslegesnek 
tartják , vagy legalább az emberi gyarlóságnál 
fogva hivatást nem érzenek hozzá, a' gyülekezet 
javát áldozatos fáradsággal előmozdítani. A ' má-
sodikra nézve a' szabad skót egyház papjaira 
gondolok, kik miután az álladalomnak egyenként 
lemondtak 3000 pengő forintjáról, egy közpénz-
tárt alapítottak 's a1 következő elv alapján r en -
delkeztek a1 papok fizetéséről. A ' pap az egye-
tem és saját gyülekezete embere levén, olly ál-
lásba kell helyeztetnie, hogy mind az egyetem, 
mind a' gyülekezet megtegye érte a' magáét 's 
egyszersmind, hogy mindeniknek egyiránt szol-
gálnia érdekében álljon. Az egyházi e g y e t e m e -
hát ad nek i , de nem annyi t , hogy gyülekezete 
segedelmezését nélkülözhesse. Mert már csak 
valljuk meg, annak vagyunk szolgái, a' ki minket 
fizet. Eddig az tette súlyossá helyzetünket, hogy 
lételünk gyakran csak egy gazdag patrónus k e -
gyétől függött, vagy kevesek kegyétől a' gyü-
lekezetben. 'S mi behunytuk szemeinket, meg-
kötöttük nyelvünket , habár e' patrónus nyilvá-
nos élete minden prédikátziónk hatását tönkre 
tette is. Most, ha az álladalom jól f izet , két v e -
szély forog fen, az első, hogy áruba bocsátjuk 
erkölcsi szabadságunkat, a' másik, hogy fumi-
gabimus ecclesianos nostros. No de elég, külön-
ben véleményt adok, mit ez úttal tenni nem, ha -
nem csak figyelmeztetni akarok, többek közt a r -
ra, hogy a' skót példában az egyházi egyetemet 
:az álladalomtól tessék megkülönböztetni. 

Az álladalom azt is mondhatja : Segítlek, de 
ugy, ha eddigi fundatióitokat nekem adjátok 's 
én aztán, a' mi ezekből ki nem, kerül, pótolom, 
mint ez, tudtommal, Würtembergben az eset. Hát 
e r re mit válaszolunk, ha csakugyan ez mondat-
nék az álladalom részéről ? Oda adnók-e a ' fun-
datiókat? Tennénk-e különbséget fundatio és 
fündatio között? 

Az álladalom azt is mondhatja : Segítek min-
den egyházkerületben egy főiskolát, Sopronyt, 
Pozsonyt, Debreczent, Patakot, Pápát, Loson-

czot, — de aztán Selmeczet-e vagy Szarvast 
vagy Pestet, 's a' tiszai superintendentiában 
Kézsmarkot, Lőcsét vagy Epe r j e s t - e? Mindnyá-
j á t ? Csak egye t? Ki határozza el ez t? Milly 
alapon ? 

A1 legutolsó és ezen merengés között alig f e k -
szik egy pár hét 's ime mit még amott csak félve 
— azaz a' körülményektől és a' censurától félve 
— mondtunk ki, a' kölcsönös viszonosság élet-
beléptetését , az már ki van mondva 's hisszük, 
valóságba is átmenend. Az elv, mellyet szorosan 
meg kell örzenünk,itt is az ugyan, hogy nyakra, 
főre ne szorítsuk a1 körülményeket, hanem bi-
zodalmas türelemmel várjuk el a' bonyodalmak 
kibontakozását. De midőn azt mondom, hogy 
várjunk, nem azt értem alatta, hogy semmit se 
tegyünk, hanem azt, hogy gondolkozzunk, szól-
junk, írjunk 's közlekedjünk például a r ró l , hogy 
most már milly correlatióban állandanak tehát 
a' különféle egyházak egymáshoz ? mit kell ezen 
correlationál fogva kívánnunk magunk és mások 
számára, miről kell mind magunknak lemonda-
nunk, mind másokkal lemondatnunk? 

A ' ministerium egyik ágát az istentisztelet és 
nevelés teszi. Mit tesz az az és? Az t -e , hogy 
elválhatlanul együve tartoznak 's az iskolák az 
egyházban ben vannak? vagy pedig azt, hogy 
nincsenek benne? Az iskolák a' statusnak vagy 
az egyháznak intézetei-e, vagy mindeniknek van, 
része benne 's mennyiben ? Ha csak az egyházé, 
szabad-e és mennyi befolyást engedni az állada-
lomnak reájok? Ha csak az álladolomé, szabad-e 
és mennyi befolyást engedni az egyháznak r e á -
jok ? Ha mindeniké, hol van az összeolvadás és 
elválás határa? 

Ajánlom figyelmébe hitfeleimnek ezen kérdé-
seket. gondolkodás, közlekedés, nyilatkozás v é -
gett. Parancsoljanak lapunkkal, de egyszersmind 
bocsássanak meg . ha az illy kérdések vitatásá-
nak elsőbbséget adván a" jelenben, egyéb é r t e -
kezések kissé tovább maradnak tárczánkban. 
Ajánlom íigyeíinökbe azt is, mit már mondottam, 
hogy kik a' superintendentiák élén állanak, e sz -
közöljenek , ha csak egy barátságos összejöve-
telt is a' nyolcz kerület néhány tagjaiból. Az á l -
lapot mindenben változott. A* coordinatio válto-
zott. de hitem az, hogy nemcsak szükségtelenné 
nem , hanem sürgetöleg szükségessé lett. Mert 
rendezetlen testülettel nehéz rendezett ministe-
riumnak közlekedni. Ha nem egyetemes autonó-
miával, hanem száz meg száz autonomiácskákkal 
fog találkozni, inellyeknek mindenike azt kiál-
tandja; az igazi, az én vagyok, ugy kibontakozni 
nehéz lesz a1 bajokból. Az állapot mindenben 
változott. Előbb apáink azon üdvös unióját, melly 
szerint a' két protestáns egyház közös ügyéig 



együtt tá rgyaié , felbontá a' hatalom felülről és 
az alázatos bókolás alulról. Most nem hiszem, 
hogy ez elleneztetnék, hanem hogy kívántatni 
fog, mert az álladalom az olasz közmondás sze-
rint egy úttal két czélt érhet el. Az állapot min-
denben változott. Az egyetem Pesten nem lehet 
többé Alma Universitas exclusive Romano-Ca-
tholica in hoc almo regno Mariano, hanem lesz 
a1 nemzet közös intézete, azon reformok szerint, 
mellyeket Pozsonyba vittünk, mellyeket az egye -
temi oktatókar és a' nemes törekvésű ifjúság 
aláirt 's mellyre azt hangoztatá az országos t e -
rem : Meglesz! Bonn, Tubinga és mások példá-
jára tehát, itt, azonkivül hogy a' tudományos tan-
székekbe hitvallás különbsége nélkül fognak meg-
hivatni a' tehetségek, nem kellene-e egy prote-
stáns theologiai kar felállítását sürgetnünk ? Ki-
vánatos-e ez? Tanácsos-e ez ? Hogyan? Cur, 
Quomodo, Quando ? — Az állapot mindenben 
megváltozott. Maradó lesz-e ? Hogyan fog kifej— 
leni? Azt Isten tudja, de mi állhatatosan hisszük 
a' lehető legjobbat. 'S ha csalatkoznánk ? No hát 
legalább megmaradna tanácskozásunk eredmé-
nye, mellyre fel kell jöni előbb utóbb Isten t e r -
mékeny esőjének és érlelő napjának. Mégha csak 
rövid álom maradna is a' mostani állapot, ezen 
álom több vigasztalást nyujtand az utókornak, ha 
történelmünk lapjain olvasandja az t , mint e g y -
házunknak háromszázados múltja e1 hazában. 
Kérjük az Istent, hogy ez több legyen, mint álom ! 

S z é k á c s J. 

Az Isten országának külső alakjáról, vagyis a' ke-
resztyén egyházról. 

(Folytatás.) 
Protestáns ker. egyház elrendezése. 

Csak ha azt tudjuk, hogy a' protestantismus 
nem semmi, hanem valóban elv, gondoskodha-
tunk annak táplálásáról 's elrendezéséről, Mert 
ha elv, akkor önmagától is fentartja magát, mint-
hogy minden lénybe be van oltva a' megtartási 
ösztön. Az élet megfoghatlan mysteriuin, misze-
rint létegzet vagyis részekből ál l , mellyek ma-
gok is élnek, és az egésznek fentartására is nél-
külözhetlenek. Illyen létegzel-alkotásu az e g y -
ház is. Hanem valamint a' növény teljesebben 
virul f e l , ha a* szükséges nedv, világosság és 
meleggel el van látva : ugy a' prot. elv is józan 
okossági táplálat mellett dicsőségesebben dísz-
lik. Feladatunk most a' prot. egyház létegzetét 
kikutatni, 's annak dicsőséges virágzatát kipu-
hatolni. Szembeszökő pedig, hogy a' prot. egy -
házban bizonyos vallás, bizonyos személyekkel, 
's bizonyos módon van egyesítve. Mi is tehát a' 
prot. egyház tökélyét tárgyi, személyi és esz-
közi tekintetből vizsgáljuk meg. 
I. Á protestáns keresztyén egyház tárgyi tökélye. 

Tárgyi tekintetben a' prot. egyház maga a' 
ker. mag vagyis elv, mellyből sem elvenni, sem 

hozzá toldani idegent a' keresztyén üdv csonkí-
tása nélkül nem lehet. Itt tehát olly életszabályok 
állnak elő, mellyeket minden prot., minden k ö r -

\ nyülállásokban követni 's fentartani köteles : 's 
j ezen föelv : mindent a' ker. tan szellemében. 

Keresztyén egyház ker. tanokat tesz fel, k e -
j resztyén élet a ' ker. egyházban belső elem, 's 
annak külső hordozója, felsegítöje 's terjesztője 
az egyház. Ker. tanok annálfogva a' prot. ker. 
egyháznak is fökellékei : az egész protestanti-
smus csak addig él, mig ker. szellem által e le-
venítetik fel ; és így az egész prot. ker. egyházi 
alkotmánynak, ha áldásra tart számot, ker. tiszta 
szellemtől kell áthatottnak lennie. A ' jobbak, a ' 
gondolkodók felsóhajtanak 's félnek az életbe 
hozandó egyházi új szerkezettől . 'S méltán : mert 
történtek, és történnek is ollyanok, mellyek a' 
Krisztus szellemétől messze állóknak lenni lá t -
szanak. Valamint a' szél a' fövénynek felkapott 
egyes szemeit egy irányban viszi e l ; az ellen-
szél pedig mindent zavarba hoz, és akadályoz-
tatja az elöhaladást: ugy szükség a' ker. e g y -
házban is, ha virágoztatását látni akarjuk , csak 
ker. szellemnek uralkodnia. A ' ker. szellemet 
pedig nem értelmezhetjük, nem fogalmazhatjuk 
jobban és világosabban, mint ha mondjuk, hogy 
keresztyénszerü az , a mi a' józan okossággal 
megegyező. Igenis a' keresztyénség a' legtisztább 
s legtudományosb okosság eredménye vallási 

dolgokban. A ' mi tehát állítatik, vagy akárinikép 
előfordul a' ker. egyházban, annak minden t e -
kintetben okhelyesnek kell lennie. A ' protestan-
tismus már maga természete szerint csak alak, 
csak bizonyos mód és út. Tárgyára nézve nem 
egyéb keresztyénségnél. A ' protestantismus a* 
többi ker. hitfelekezetiekkel ugyanazonegy t á r -
gyat a' keresztyénséget keres i , tiszteli; 's k ü -
lönbözik a' többiektől a• módban, melly neki éni 
és nem mási. A ' prot. egyház törekvése tehát 
oda megy ki, miszerint a józanokosság vallási 
dolgokban egyénileg kezeltessék. A ' prot. e g y -
házban már ker. szellemnek egyéni kezelése r é -
szint önmaga,részint pedig mások iránti viszonyú. 

1) A1 keresztyén szellemnek magam általi ke-
zelése a' lelkismeret szabadságában foglaltatik. 
Ezen elv azt mondja, hogy az okos lélek a meg-
ismerésben szabad, vagyis ment minden mástól. 
Másnak ismerete, nem azö i smere t e ; mások leg-
fölebb alkalmat nyújthatnak az ismerésre, de i s -
merni csak maga az okos lélek ismer. Annál-
fogva a' ker. vallás is okos lelki ismerésre t a r -
tozván , azt is az okos lélek csak szabadon is-
merheti, ítélheti meg 's fordílhalja hasznára. H i -
szem, mert hinni akarom; adózom, mert akarok. 
Csupa önkény, kiáltasz , csupa bizonytalanság, 
főkép az adózásban! Mégis több a* ker. élet e b -
ben, mint az elmerevedett szokoltságban — s e -
curitas carnalis. — Az élő protestantismus ön -
kényt adózik, 's vesszen, a ' mi ön magát életben 

* 



fentartani nem képes. A ' prot. elv tehát énség és 
nem másság; a' prot. egyház is annakokáért 
csak addig áll, mig ép benne az okossági énség, 
's elvesz a' másságnak bele avatkozásával; a ' 
prot. egyházban csak az léphet fel, a' mi nem 
veszély eszteli a ' prot. énséget. Kedves atyámfia! 
se te el ne kövesd , a' mi józan meggyőződé-
seddel nem fér össze , se másra ne szabd ; mert 
valamit akartok, hogy cselekedjenek az emberek 
ti veletek, azont cselekedjétek ti is azokkal. Máté 
7, 12. 

2 ) A 'keresz tyén szellemnek mások iránti k e -
zelése áll a ' ker. szeretetben. íme, mondják, csak 
azt szabtuk keresztyén atyánkfiaira, mit magunk 
megteendők valánk; 's ök mégis megtenni v o -
nakodnak : tehát kényszerítni kell őket ! Jámbo-
rok ! nem látják, hogy a' kényszerítéssel pálczát 
törtek a' protestantismus felett! Dicső dolog vol -
na igenis, ha rögtön mindenki felfogná 's felka-
rolná a1 dolgot. Úgyde az igaznak megnyerésére 
tömérdek tudomány 's tapasztalás levén szüksé-
ges , azt mindenkiben feltenni, vagy bele oltani 
lehetetlen. Erre a' ker. tan csak egy módot, ker. 
szeretetet ismer és javai. A1 szeretet t. i. feledi 
önmagát; a' szeretet másnak ajánlkozik, másnak 
szolgál, mást táplál. A ' szeretet hosszútűrő, nem 
cselekszik éktelenül, nem gerjed hamar haragra, 
nem gondol gonoszt, mindeneket elfedez, minde-
neket eltűr. 1 Kor. 1 3 , 4 — 7 . 'S minthogy minden 
élet. vágyik önfentartására, akkor hitfeleink is, 
ha csakugyan igazunk lesz, önkényt hozzánk fo r -
dulni 's velünk egyesülni fognak; 's így elértük 
a' czélt, és meg van mentve a' lelkismeret sza-
badsága ; meg van mentve a' prot. egyház. A ' 
szeretet mint nap, melly magától éltet 's melegít: 
az emberi jellem is mint növény, melly a' nap 
éltető sugáraihoz önkényt nyújtózik ? 's mint a' 
tiszta csepp, melly a' nap tiszta sugárival elegyül. 

II. A' prot. ker. egyháznak személyi tökélye. 
A' keresztyén egyházi személyek vagyis gyü-

lekezetek részint taniak vagyis köz-istentiszte-
letiek; részint gondnokiak, vagyis conventek: 's 
ezek ismét vagy személyesek, vagy képviseletiek. 

Ha szó van az egyház elrendezéséről, akkor 
két elemről van szó, t. i. az egyház- tankezelé-
séröl és gondnokságáról. A ' tant tekintve, a' ma-
gyarországi protestánsokról el lehet mondani 
Virgillal: o fortunatos! sua si bona norint. E g y -
házunk t. i. a' prot. vallási elvnek teljes szabad 
élvezésében nyugalmas. A ' németországi prote-
stánsok eltértek a' prot. elvtől , a' lelkismeret 
szabadságától; azért most vajúdnak, 's hihető, 
iiogy vajúdásaik után csak oda érnek, a1 hol e re -
detileg vol tak, 's a ' hol mi voltunk is, vagyunk 
is. Azonban a' tan elrendezésébe ereszkedni nem 
akarván, nem mondjuk, hogy épen semmi hiá-
nyunk nem volna. Sőt igenis az egyháznak fö 
gondja a' változhatatlan ker. igazságokat idők 
változósága szerinti alakba öltöztetni, 's a' hi-

I vekkel megkedveltetni. Megváltozhatlan marad-
Ijon az eszme : de külső alakja, módja, útja igen 
is változzék a'hivek műveltségi fokai szerint.— 1 
Kor. 31 ,2 .Ürülnek a1 templomok! Ennek mi oka? 
csak ket tő: vagy az illő tan nem adatik elö, vagy 
nem illően. Ne csalatkozzatok : a' tan megmarad 
Luk. 2 1 , 3 3 ; de a' ti házatok puszta lészen Máté 
23, 38. Kérdezitek tán, mit kell tenni ? Oh I csak 
élni és élni ; Krisztus mondá: én vagyok az é le t ! 
Ján. 11, 25. 

Az egyház testesült valláseszme. Az ige lett 
testté Ján. 1 , 14 : és így a' ker. valláseszme 
legelőbb Krisztus személyében jelentkezett. 
Krisztus tanításaival a' Xóyo? mind inkább t e r j e -
de t t , mig testületté lett. Ezen testületnek mig 
Krisztus élt, hibázott függetlensége. Ö elszaka-
dást a' zsidó egyháztól nem akara, sőt népe k i -
józanodását utolsó napjaig reményiette Máté 23, 
37. De nem sokára halála után látjuk a' ker. t e s -
tületnek egyházi teljes függetlenségre törekvé-
sét, 's különösen első gondnoki, még pedig sze-
mélyi független működésit olvassuk a' diakonok 
választásában Csel. 6. Képviseletit pedig vallási 
tanok eldöntésében Csel. 15. 

1) Os gyülekezetek vagyis személyi conventek. 
a) Minden gyűlés, mint társaság, foglal magá-

ban sokságot és mégis egységet, világos bizony-
ságul, hogy a ' józan conventen okossági tö rvény-
nek kell uralkodnia; mert csak okossági mű a' 
többes-egység, vagyis csak az okossággal egyez-
tethető meg a' több — értelmesség. Os conventek 
azért neveztetnek személyeseknek i s , minthogy 
bennök egyesek személyenkint részt vesznek, 
vagy vehetnek. Természetük tartalmi, vagyis a' 
miről tanácskoznak, 's a' mit határoznak, az a' 
prot. egyházi üdv elemeit illeti. Képviseleti g y ű -
lések leginkább alakiak, vagyis a' prot. társula-
tok egységét fentartók. Minden conventben van-
nak tehát : 

aa) Egyedek vagyis a1 sokaság , "s azoknak 
kel lékei : Általán itt még nem találjuk az egy-
háziak és a' világiak közti különbséget: az egy-
házban mindnyájan csak egyháziak, vagyis az 
egyház előmenetelét elősegítők. 

Különösen pedig belsőleg a' ker. tant prote-
stansilag vallók, honfiak, becsületesek ; és külső-
leg egyházi intézeteket felsegélök. 

bb) Egység. Az egység az okosság műve. 's 
mint eszme, testesülésre vágyik: 's így a1 g y ü -
lekezeti egység eszméje is megtestesült az egy-
házi elnökségben, vagyis a' conventi elnökben. 
Az elnök kellékei, hogy azzá keresztyénileg l e -
gyen, és mint ollyan keresztényileg működjék; 
's így keletkeznek a* választás és az elnökség 
eszméi. Dicső az elnök hivatása. 0 nem a' részek 
embere , hanem az egészé; ö tehát a' részeken 
felül áll. 0 mint az okos lélek az embernek testi 
és szellemi érdekén egyaránt őrködő. Sok tudo-
mányu, bő tapasztalatú, jó indulatú, becsület érz& 



férfinak kell lennie. Ha ollyan, akkor az egység-
nek megbecsülhetetlen organuma. Kellékeit r é sz -
letesen előszámlálni lehetetlen, mert idöperczen-
ként változnak. Egyébaránt foglaltatvák abban, 
hogy értelmileg és akaratilag lehetőkép legtö-
kéletesb legyen , és becsülettel vitt vitának 
eredményét a többség szerint mondja ki. E g y é b -
iránt az elnök szóbeli és Írásbeli, melly utóbbi 
jegyzőnek is neveztetik. A ' ker. féle választás-
ról pedig később. 

b") Minden gyűlésnek van továbbá saját ér-
deke. melly felett őrködik. Az egyházi érdek r é -
szint tárgyi, részint eszközi. A ' tárgyi, vagyis 
belső a' tan; az eszközi pedig vagyis külső a' 
gondnokság. Az apostolok világosan mondták 
Csel. 6. 2 — 4 : Nem jó minekünk elhagynunk az 
Istennek beszédét és szolgálnunk a" szegények 
asztaloknak. Válasszatok azért atyámfiai ti kö-
zületek hét férfiakat, kikre bizzuk ezt a' dolgot. 
Mi pedig foglalatosok leszünk a' könyörgésben 
és az ige hirdetésének szolgálatjában. íme itt 
sarjadnak a hivatalnokok és felelősség eszméi. 

aa) Egyházi hivatalnokságról jegyezzük meg, 
hogy az csak kétféle u. m. tani és gondnoki. 
Ezek, ha ugy teszik, egyházi rendek, miszerint 
a1 társadalmi rend a ' köz munkásság részét j e -
lenti. Nem jó osztás tehát az egyházban az egy -
háziakra és a' világiakra, mert már az egyházi-
ban bent van az egész: ellenben az államban igen 
is áll az egyháziak és a1 világiak megkülönböz-
tetése. Idők folytában tör tént , hogy csak a1 ta-
nosiak neveztettek egyháziaknak, a' gondnokiak 
pedig világiaknak 's ezen szokás a' katholici— 
smusból átcsúszott a' prot. egyházba is. Ez hiba; 
minthogy mind a' kelten egyháziak; 's ezt nem 
is érintenök, ha a1 szoros értelmű egyháziak n e -
veztetése különféle visszaélések alkalmául nem 
szolgált volna; az egyházban mindnyájan e g y -
háziak. Egyébiránt egyházi hivatalnokok kellé-
kei is , hogy azokká keresztyénileg legyenek, 's 
azután keresztyénileg működjenek. 

bb) Felelőség eszméje. Életét nem koczkáz-
tatja senki sem. Márpedig az egyházi hivatalno-
kokra egyéniségüket, szellemi életüket bízzák az 
egyesek : természetes tehát, miszerint csak leg-
nagyobb óvakodással teszik azt ; 's épen azért a' 
hivatalnokok eljárásukról a' conventnek felelni I 
kötelesek. 

c) Ha a' convent nemcsak részeit, hanem ön-
magát egészében vagyis közakaratát kezelteti, 
keletkezik az egyházi hatóság vagyis választ-
mány, vagyis presbyterium eszméje. A ' ker. ha-
tóság kellékei, hogy azzá keresztyénileg legyen, 
's keresztyénileg működjék. 

2) Képviseleti conventek. 

Az ember, mint okos lény, nem lehet képvi-
selet nélkül, hiszen minthogy az emberi tett fo r -
rása a' belső indony, annálfogva emberi külső 

tettek már képviselői a' belső lelki önhatározat-
nak. Társasági viszonyok késztetik az embert 
saját érdekének szorgalmazását másra bizni. 
Minthogy pedig más a' természeti, más az er-
kölcsi személy, vagyis a társaság: méltó meg-
vizsgálni, mikép képviselhető mind a' kettő ? A1 

képviseleti rendszer t. i. szükségkép követel n é -
melly személyi jogokról való lemondást. De már 
a' természeti személyen találtatnak némelly nem 
képviseltethető részek is. Életemet , érzetemet 
p. o. nem képviselheti más személy. A ' közéleti 
mondatok is tulajdonképen csak részletes képvi-
selést jelentenek. Mert midőn valaki más személyt 
képvisel, akkor tulajdonkép annak csak némelly 
érdekeit kezeli, 's az ö nevében intézi el. Ez hát 
csak synekdochias szólásmód, miszerint egész 
mondatik annak némelly részei helyett, 's misze-
rint : quod quis per aliuin faci t , per se fecisse 
putandus est. Tehát már a' természeti személy 
nem képviselhető egészen. Fényes példája ennek 
a' magyar országgyűlés , melly szintén az ösi 
vagyis személyiből és a1 képviseletiből van ösz-
szealkotva. A ' felső tábla nem egyéb az ösi vagyis 
személyi, a' karok és rendek táblája pedig a' 
képviseleti gyülekezetnél. Itt is tilos a' helyette-
sítés vagyis a' képviselet , azért ha jönek is elő 
személyi képviselők, azok néma szobrok, nem is 
a' felső, hanem az alsó tábla ülnökei. Még keve-
sebbé képviselhető teljesen az erkölcsi személy 
vagyis a társaság. Hlyen erkölcsi személy ma-
gán személyekből keletkezvén, teljesen csak ak-
kor képviseltetnék, ha magán és köz személyi 
érdekei mind képviseltetnének. De mint láttuk, 
már magán személyi érdekek nem képviseltethe-
tök tökélyesen. Lássuk, mennyire képviseltethe-
tök köz-személyi érdekek ? köz személyi é r -
dek t. i. akkor képviseltetnék teljesen, ha tárgyra 
és módra nézve képviseltetnék. Ámde már előre 
láthatjuk, miszerint tárgyilag ugyan megegyez-
nek minden magán személyek, de nem így a' 
módban. Minden gyülekezetről áll axiomként : 
sok fej, sok vélemény. Ritka eset, hogy a' mód-
ban is megegyeznének a' társaság egyes tagja i ; 
ha mindazon által ezen sokfejüséget képviselni 
kell, nincs egyéb mód, mint a' voksok többsége: 
annálfogva voksok többségével választott egyén-

iben a' rá nem voksoló kisebbség is képviseltetik. 
Hogyha most már mondjuk, hogy személy kép-
viseltetik, akkor ellenmondásba keveredünk, mert 
csakugyan nem mindenkor képviseltetik minden 
személy, minthogy a' módban nem egyeznek meg 
mindenkor szükségkép mindnyájan. Sokkal h e -
lyesebb tehát mondani, hogy a képviselő con-
ventekben nem a' személy, hanem az érdek kép-
viseltelik. A ' képviseleti convenlben tehát ké r -
désbe jönek: 

a) Az alanyok. Ezek már tulajdonképen nem 
személyek, hanem képviselők, nem is képviselnek 
személyeket, hanem érdekeket. Mert az egyházi 



képviselő nem képviseli az egész személyt, ha-
nem csak a' prot. embernek belső jó tollát. 

b) A' tárgyak. Egyházi képviselet tárgyai, 
egyházi tárgy vagyis a' tan, és egyházi eszköz 
vagyis a' gondnokság. De minthogy egyházi kép-
viseleti gyűlések leginkább alakiak, vagyis e g y -
házi társulatok összefüggését fentartók, tehát a' 
fenállókat kezelik, ujakat indíthatnak, 's határo-
zatait csak szeretettel hajtják végbe. Jaj a' kép-
viselteknek, ha a' képviselők nem ollyanok mint 
a' nap, melly minél messzebb van a' földtől, an-
nál melegebb, annál vonzóbb hozzá. 

c) A' nemek. Képviseleti conventek alsóbb és 
felsőbb lehetnek; különösen nálunk különböztet-
nek az esperességiek,kerületiek és egyetemi.Mind-
ezek az ősiekben gyökereznek és választás által 
azokból létesülnek. Nem fér össze az igazi kép-
viselettel, hogy az alsóbbak akár mint testületek, 
voksolás által egyenként, akar azoknak elnökei 
kinevezés által hozzák létre a' felsőbb képvise-
leti conventeket. Mégis, szokás szerint, a1 kerü-
leti gyűlés elnöki kinevezésével küldetnek ki ke -
rületi képviselők az egyetemi gyűlésre. 

d) létegzet. A ' képviseleti conventek is a' sok-
ságból és egységből állanak; mind sokságuk vagy 
is tagjaik, mind pedig képviseleti elnökeik az ős 
egyházból választás által keletkeznek. Egyéb-
iránt sem hivatalnoki, sem hatósági vagyis v á -
lasztmányi, vagyis presbyteriumi eszme fel nem 
merül a' képviseleti conventek mellett. Az egye-
temi gyűlés mégis az úgynevezett állandó kö-
zéppontiválasztmányt nevezte ki. Semmi rólunk, 
nélkülünk! 

e) Felelősséggel tartoznak az ös conventeknek. 
ÍIÍ. A' prot. keresztyén egyház eszközi tökélye: 

Egy czélra több út vezethet. Azért a' prote-
stáns eszme virágoztatását is az egyházban több-
féle módon lehet szorgalmazni. A' dolog veleje 
az, hogy az énség és szeretet, vagyis a' lélekis-
meret szabadsága, mint ép testen a' virgoncz vér, 
átvonuljon az egész egyházi alkotmányon. Leg-
főbb pontok azonban e ' tekintetben a' követ-
kezők : 

1) Személyek. 
a) Általán szükséges, hogy ker. szellem leng-

jen az egyházi életben ; 's ez nem lehet, hanemha 
idegen tárgyakról nem szólunk, de még saját 
érdekekről is csak engedékenyen értelmezünk az 
egyházi tanácskozásokban. Vannak t.i., kik a1 ki-
tűzött czéltól idegen tárgyakat hoznak fel a' sző-
nyegre. Illyen idegen tárgy minden egyéni czé-
lozás. A ' társaság minden tagja két értelemben 
egyszersmind egyén, 's e* különbséget nagy köz-
veszély nélkül összezavarni nem lehet. Ugyanis 
minden egyes társasági tag, egyén mint ember, 
de egyszersmind azon társaság czéljára, a' 
mellybe lépett. Az utóbbi értelemben, a' ki e lő-
mozdítja a' társaság czélját, az egyszersmind sa -
ját és így egyéni hasznának előmozdításán ipar-

kodik, 's e' nézetből még kötelessége is a' t á r sa -
ság tagjának egyéni czélok elérésén működni: 1s 
illy egyéni czélok összevágnak a' köztársasági 
czélokkal. Ugy de sokan épen más egyéni czél-
jaik kivitelén iparkodnak, fitogtatják tudományu-
kat 's csipkednek másokat. A ' társaságnak é p -
ségben feninaradása parancsolólag követeli, hogy 
olly idegen tárgyak vitatása távol maradjon a" 
köztanácskozásoktól. 

De még a' társaság saját tárgyainak vitatása 
is csak a' jó akarattól átszellemült tanácskozás-
ban éri el legjobban ez ohajtott czélt. Két eset 
lehetséges e' tekintetben. Ugyanis a' tárgyat vagy 
csak felszinüleg, vagy alaposan és jói fogtuk fel. 
Mind a* két esetben az engedékenység egyezteti, 
a' durvaság elszélyeszti a' kedélyeket és nehe-
zíti a' köz üdv elérését. Ha csak felszinüleg szól-
tunk a' dologhoz, megengednek a' társaság egyéb 
tagjai, mert az akarat jó volt, és hibázni emberi 
gyarlóság. Ámde helyesen szólunk a' tárgyhoz, 
komolyan vettük a' dolgot, csak hosszabb gon-
dolkodás, bö tapasztalás és a1 körülmények mé-
lyebb összevetése után mertünk féllépni 's illy 
előnyök mellett ellépni szándékától, meggyőző-
dését eltagadni gyávaság és a'legszentebbnek e l á -
rulása. Tiszteljük, becsüljük ez elszántságot, mind 
a' mellett kettő mégis figyelemre méltó. Első 
az, hogy a' dolognak számtalan nézpontja lehet, 
és valószínűsége is számtalan. Az ember ugy is a* 
tökéletes igazat kikutatni nem képes , 's mint 
gyarló, csak közelíthet hozzája. A ' logica tanítja, 
hogy a' mennyi jegye van valami tárgynak, annyi 
különféle felfogása is lehet ; és minthogy a' do-
log j e g y e i i lényegesek és nein lényegesek, szám-
talanok, tehát meglehet, hogy épen én nem a' 
legjobb nézőpontból indultam ki, noha mintegy 
megnőtt felfogásom meggyőződésemmel; lehet 
annálfogva, hogy mások felfogása sokkal alkal-
masb a' jelen környülállásokhoz és így valóban 
nagy szükség van az engedékenységre, 's a' k ö z -
méltánylásra a'köztanacskozásokban.De tovább, 
ha legjobb is az én felfogásom, akkor is a' g y ő -
zedelem sokkal könnyebb az engedékenység mint 
a' durvaság mellett. A ' durvaság elriasztja, és 
minthogy az egyházban ráparancsolni, ráerősza-
kolni nem lehet senkire semmit sem, még a' leg-
jobb tanács is a 'közjó nagy kárával füstbe megy 
az erőszak melleit. Holott ellenben a' szelídség 
mérsékli a' kedélyeket, eltávolítja az indulatos-
kodást, 's épen az által a' gyengébbeket is nyu -
galmas megfontolásra, 's a' dolog felfogására a l -
kalmasokká teszi; mi meglevén, elfogadjuk a' jó 
tanácsot, mert természetünkben van a' fentartási 
ösztön, 's maga ellen, mig józan, nem dühöskö-
dik senki sem. A ' mondottakból már következik, 
milly hasznos legyen minden köztanácskozás kez -
detén a' tanácskozás közli jó akaratra figyelmez-
tetni, különösen pedig az egyházi tanácskozás 
soha ne kezdődjék az istenhezi fohász, istentisz-



felet nélkül, mellynek épen tárgya legyen, min-
den jók forrását, az Istent megkérni, miszerint 
szent lelkével segítségül legyen a' tanácskozók-
nak, gyar lóság , daczosság , indulatosság meg-
zabolázására. 

b) Különösen ct képviselőkön tekintetbe jön 
azoknak helyes választása. 

Jóakaratilag is azonegy tárgyról különfélekép 
vélekedhetünk. Szokásban van, ugyan a' sokér -
telmességet többség által egyeztetni meg. Ám — 
de megjegyzésre méltó, hogy a' többség balvé-
leményben is lehet. Meg kell vallani továbbá, 
hogy a1 többség és kisebbségből keletkező e g y -
s é g csak képzelt egység, léteges erőt és életet 
nélkülözvén. — Minthogy nem is gondolható, 
hogy a' kisebbségben maradt rész saját szent le l -
ke, azaz meggyőződése ellen működjék. Egye-
düli keresztyén mód tehát a sokfejüség meg-
egyeztetésére, türelem az ítélet napjáig. Ne iszo-
nyodjunk ezen szótól, mert Krisztusé. Engedjé-
tek, hogy a' konkoly a' jó maggal nevekedjék 
együtt az aratásig: az aratás pedig e' világ vége. 
Máté 13, 30, 39. Hát az egyházi különböző v é -
leményeknek mikor lesz e' világ vége, vagyis 
Ítélet napja ? bizony nem sokára, ha keresztyé-
nileg tűrni tudunk. Mert az igazság olvasztó, a' 
hiba pedig olvadó. Igazi keresztyén szózat tehát, 
engedni a' többségnek, ugy azonban, hogy tovább 
is terjeszszük meggyőződésünket és világosítsuk 
fel, mindaddig, mig keresztyén feszegetésben 
vagy a' többséget fel nem olvasztottuk, vagy több-
séggé magunk nem olvadtunk fel. 'S így megy 
végbe a' keresztyén választás. — Hát válasz-
tani mit kell? Er re két feltét szükséges, hogy 
jól ismerjük mit, és kire kell ruházni. 

aa) A ' ki valamit képviseletbe adni akar, és 
azt helyesen elintézni kívánja, annak csak kell 
tudnia, mit tesz? 's mit akar végbevinni? Mert 
annyi sok teendő levén, igen könnyen meges-
hetnék, hogy mást, vagy máskép tenne, mintsem 
akart. Amphora coepit institui, urceus exit. A l -
talán tudjuk, hogy az egyházi czél inkább szelle-
mi mint testi, különösen pedig a' keresztyén e g y -
ház czélja, Krisztus saját mondása szerint. Jan. 
18, 36., nem e'világból való. De korántsem azon 
értelemben, mintha a1 testi dolgokról épen nem 
kellene gondoskodni. Hanem ama mondat csak 
azt követeli, miszerint a' szellemnek viseltessék 
legfőbb gondja az egyházban. Annálfogva tudjuk, 

i o g y a' keresztyén egyház tárgya részint tani, 
részint gondnoki. Hogy tehát, a' ki a' keresztyén 
egyházat felvirágoztatni akarja, szükség, misze-
rint egyenlő szorgalommal tan és gondnoki é rde-
két ápolja és ápoltassa. Ámde tovább azon k é r -
dés keletkezik, mi szükséges, a tani, mi a gond-
noki érdek helyes kezeltetésére ? És csak csekély 
pillanat az egyházi életre meggyőz arról, hogy 
mind tanság, mind gondnokság, sok ágra oszlik ; 
— hogy az egyháznak mostani állapotján, vallási 

eszmék sokságáért és homályosságáért alig le -
het egyes ágokat kielégítőleg kezelni. Mik tehát 
azon részletes tárgyak, mellyeketa' tanság és a* 
gondnokságban okvetetlenül képviseltetni szük-
ség ? 'S szembe szökik, hogy különösen o' tant 
nép és rendszerideg, és az elsőt ismét nagy — és 
kiskortiakra aikalmazólag szükség kezeltetni. A ' 
sokság oktatást, vigasztalást szükségei. A nép-
oktatás maga természeténél fogva rövidebb. — 
'S minthogy rövid , csak a' legszükségeshet, 
egyest, 's azt is felgerjesztő 's eleven módon elő-
adva foglalja magában. Valódi tan és valódi t a -
nítás nem nélkülözheti a rendszert. A' rendszer 
a' tan egyes tételeit egybeveti, 's gondoskodik 
arról, hogy öszhangozzanak, 's annálfogva iga-
zak legyenek. Rendszeres tanítás tehát nemcsak 
tárgyalja a1 részletest i s , hanem a' részeket is 
az egészszeli összefüggésben mindenkor szem-
mel tartja. — 'S ez már a1 szokott népszerű ok-
tatás mellett lehetetlen. A ' tan igazságáról való 
meggyőződés csak a' tan rendszerének kezelte-
tése által keletkezik. 'S már azon oknál fogva, Ö 7 
hogy az egyház tanának rendszere fentartassék, 
szükség gyülésileg róla gondoskodni. De rend-
szeres tanítás azon tekintetből is szükséges, mint-
hogy a1 tanítás a' tanítókat a'tanítók pediga* rend-
szeres készületet feltételezik. Ha tehát gondos-
kodni kell a' czélról, akkor nem lehet elfeledni 
az oda vezető eszközöket. Elmellözhetlen szük-
séges annálfogva, hogy rendszeres és nép — nagy 
— és kiskorú oktatás képviseltessék az egyházi 
gyűlésekben, nem különben az egyház gond-
noksága, is. 

bb) Ismert mondat : non omnia possumus om-
nes : annálfogva tanítók nem lehetnek mindnyá-
jan, hanem a" tanítást alkalmas egyénekre bízni 
kell. Micsoda személyek választandók képvise-
lőknek? Választható ugyan minden tag, de józanul 
csak alkalmatos. Már pedig a' tanításban a' taní-
tók, gondnokságban pedig a' gondnokok legal-
kalmasbak. Minden emberi foglalkozásban van -
nak bizonyos fogások, mellyek nem születnek 
velünk, sem az eszme taglalásából nem keletkez-
nek, hanem azokat ügyes ós szemes gyakorlat-
tal kell megszerezni. Természetes tehát, hogy a' 
tanítói dolgokhoz legjobban csak a' tanítók, a' 
gondnokiakhoz csak a' gondnokok szólhatnak 
legjobban, és így azoknak kezelésére és képvise-
lésére is legjobbak. Erre a' szószaporítás szük-
ségtelen. Annálfogva józanokosság megismerte 
és meghatározta, miszerint az egyházi képvise-
letből a' rendszeres és nép nagy— és kiskorú 
tanítóknak, és a' gondnokoknak kimaradni nem 
szabad. 

2) Számra nézve az ős gyűlések határozatla-
nok. Altalán minden protestánsnak, minden egy-
házi iigy tárgyalásához van köze, 's abban részt 
vehet, ha rá ér és erkölcsileg alkalmatos. De épen 
azon okból, hogy rá nem érnek mindenek, szük-



ségesek képviseleti gyűlések, hol szintén minden 
protestánsnak van szava, hanem eldöntő csak a' 
képviselőnek. A ' képviseleti gyűléseken is áll 
azon tántoríthatatlan protestáns elv : semmi r ó -
lam nélkülem: azért képviselővé nem lehet senki 
sem, a" ki választás által azzá nem lett. Minthogy 
azonban a1 protestáns egyházi érdek négyféle, 
úgymint gondnoki, rendszeres, nagy- és kiskortí 
oktatói: ezen négy elem annálfogva szükségké-
peni alkatrésze a' képviseleti gyűléseknek. E' 
négy képviselő személyesen megy az esperességi 
gyűlésre, 's egyszersmind hoz négy jelöltet a 
kerületi gyűlésre. Az esperességi gyűlés felbontja 
*s számítja az egyes egyházak jelölteit, és a' 
négyféle egyházi érdek szerint négy legtöbb vok-
sokkal birók küldetnek kerületi képviselőknek. A1 

kerületi gyűlésre ismét egyes egyházak Írásban 
küldik jelölteiket az egyetemesre, és a' négyféle 
egyházi érdek szerint négy legtöbb voksokkal bi-
rok küldetnek egyetemi gyűlési képviselőknek. 

3) Az idő tekintetéből a' gyűlések ideje meg-
határozott legyen, ugy azonban, hogy a' kerüle-
tit az esperességi, az egyetemit a' kerületi meg-
előzze azon okból, mert az esperességiböl a1 ke -
rületi, 's ebből az egyetemi keletkezik. Az egy-
házi tisztségek meddig tartására általános sza-
bály az újítás, kivévén azokat, kik a' tisztségből 
élnek. A"1 protestáns eszme következetessége kí -
vánja, hogy elnökeit magok a' gyűlések válasz-
szák. Esperességi elnök végrehajtja az esperes-

, ségi végzéseket, az az, közli azokat az illetők-
kel 's énségökre bízza, 's őrködik a' jövő 
gyűlésig, 's ennek számol is. — Azért , ha köz-
ben sürgetős tárgy adja elő magát, kis gyűlést is 
eszközöl, az illető ős egyházakat felszólítván kép-
viselőik szokott módon felküldésére. 'S ugyanez 
áll a' kerületi és az egyetemi elnökökről is. Az 
állammali viszonyok azonban, hogy tudva legyen 
hova ? és kihez ? intéztessenek királyi intézvé-
nyek, azon módosítást teszik szükségessé, misze-
rint egyetemes és kerületi elnökök több évekig 
állandók maradjanak, — de akkor az ős gyüleke-
zetek állal választatnak. B o 1 e m a n. 

Hajdankori proselyták hitvallása hazánkban. 
Tudva van, hogy a' magyarhoni két prot. f e -

lekezet hajdan mind nép, mind egyházak számára 
nagyobb volt, mint most; hiszen 1559, körül már, 
r . kath. főpapokat k ivéve , a' főrendből csak 3 
család volt a' pápa hive, nemesek közt alig talál-
kozott r. kath., 's a ' népnek felszámíthatlan so-
kasága a' wittenbergi tanár zászlójához szegő-
dött. Tudva van az is, hogy a' nép és egyházak 
e' nagy száma utóbb alászállt. Minő eszközökkel 
' s kik által vívatott ki ezen alászállás, tárgyunk-
hoz nem tartozik; de tartozik az, hogy a' prot. 
egyházakból a ' r. katholikusba áttértek ünnepé-
lyes hitvallást voltak kénytelenek lenni 's illyen 
hitvallást közlünk most olvasóinkkal egy parányi, 

csak egy ívnyi, e 'cziműfüzetke után: Zwei Re-
den vor der deutsch-katholischen Gemeinde Ber-
lin s gehalten von Anton Mauritius Müller nebst 
einem Anhange enthaltend einen Auszug aus ei— 
ner Rede Ronges gehalten zu Berlin^ Sonntag, 
den 20. April 1845 und herausgegeben von C. 
W. Schmiedt, Cand.'phil. Berlin, 1845. Közöljük 
pedig azt nem azért, mintha a1 mostani r. kath. 
papság megpirítását czéloznók; mert az igazság 
kényszerít bennünket nyíltan bevallani, hogy a"' 
mostani clerus a' hajdanihoz képest csakugyan 
szelídült; hanem közöljük azt azért, mivel az a" 
történet komoly múzájának birtoka 's e' lapok 
szerk. múltra is akarja fordítani figyelmün-
ket. Csupán azt jegyezzük még meg, hogy 
az itt közlendő hitvallás egészen megegyez 
azzal, mellyet 1697-ben Fridrik Auguszt szász 
koronahggel, midőn ez a' r. kath. egyházba ment 
át, tetet tek, melly aztán 1717-ben Bécsben k i -
nyomatott 's Müller által az 1831-ki „Canoni-
sche W á c h t e r " 16-ik sz. 138.—140. lapon újra 
közöltetett. 

A' hazánkban letenni szokott hitvallás ez : 1) 
Hiszszük és valljuk, hogy magas egyházi és v i -
lági felsöségünk különös gondoskodása által csu-
pán és egyedül a' jezuita urak e' czélra fordított 
szorgalma- és segedelmével az eretnek ú t - és 
hittől az igazi és üdvezítö r. katholikusra tér í t -
teténk, 's hogy azt önkényt és minden kénysze-
rítés nélkül fogadók el, az egész világ előtt szá-
junk- és nyelvünkkel nyilvánosan valljuk. — 2 ) 
Valljuk, hogy a' r. pápa az egyház feje 's nem 
tévedhet. — 3) Valljuk és hiszszük: hogy a' r. 
pápa Krisztus helyettese 's az emberek bűneit 
megbocsáthatja, megtarthatja, pokolba taszinthat 
's átok alá vető hatalma van. — 4) Valljuk, hogy 
minden, mit a' pápa újat alapított, legyen az a' 
sz. írásban avagy nem, és a' mit parancsol, igaz, 
isteni és üdvös; 's azt a' közember többre b e -
csülje magoknál az élő Isten parancsainál. — 5) 
Valljuk, hogy a' legszentebb pápa mindenki által 
isteni tisztelettel tiszteltessék, még pedig legmé-
lyebb térdhajtással, mint maga az úr Krisztus elölt 
illik. — 6) Valljuk és igeneljük, hogy a' pápára, 
mint legszentebb atyára, mindenekben mindenki 
hallgasson; e ' szerint azon eretnekek, kik az ő 
rendeleteinek ellenére é lnek, minden kivétel, 
minden irgalom nélkül nemcsak tűzzel tetessenek 
láb alól el, hanem lelkestül testestül is pokolba 
taszintassanak. — 7) Valljuk, hogy a' sz.irás ol-
vasása kezdete minden felekezeteknek (secták-
nak) és kútfeje az isténkáromlásnak. — 8) Vall-
juk, hogy a' megholt szenteket segélyül híni, sz. 
képeiket tisztelni, elöttök térdre borulni, azokhoz 
zarándoklani, azokat ruházni, elöttök gyertyákat 
égetni, istenes, hasznos és üdvös dolog. — 9 ) 
Valljuk, hogy minden pap sokkal nagyobb, mint 
maga az istenanya, Mária, ki az úr Krisztust csak 
egyszer szülé 's többé nem szüli; de egy róm. 



pap nemcsak áldozza 's teremti az urat, a' mikor 
akarja, hanem mindenhol is, a 'hol akarja; 's miután 
teremté azt, el is nyeli egészen. — 10) Valljuk, 
hogy holtakért misét szolgáltatni, alamizsnákat 
osztogatni és imádkozni hasznos és üdvös. — 
11) Valljuk, hogy a' róm. pápának hatalma van 
a' sz. irást megváltoztatni, tetszése szerint meg-
bövítni és megcsonkítani. — 12) Valljuk, hogy a' 
lelkek halál után a' tisztító tűzben tisztulnak 's ki-
szabadításukra a' pap miseáldozata némi segélyül 
van. — 13) Valljuk, hogy a' sz. vacsorával egy 
szín alatt élni jó és üdvös, de mind a' két szín 
alatt eretneki és kárhozatos. — 14) Valljuk és 
hiszszük, hogy kik az úrvacsorával egy szín alatt 
élnek, azok az egész Krisztust tes te- és vérével , 
istensége és csontjaival együ t t , élvezik avagy 
veszik: azok pedig, kik az úrvacsorával mind a' 
két szín alatt élnek, csupa kenyeret élveznek és 
esznek. — 15) Valljuk, hogy 7 igazi és valódi 
szentség van. — 16) Valljuk, hogy az Isten k é -
pekben tiszteltetik 's azok segedelmével ismer-
tetik meg az emberek által. — 17) Valljuk, hogy 
a' sz. szűz, Mária, angyalok- és emberektől n a -
gyobbra becsülendő, mint Krisztus, Istennek lia. 
— 18) Valljuk, hogy a' sz. szűz, Mária, égnek 
királynője 's fiával együtt uralkodik, lia pedig 
mindent az ö tetszése szerint kénytelen tenni. — 
19) Valljuk, hogy a 'szentek tetemeiben nagy erő 
yan, ez okból emberek által tisztelendök és szá-
mukra kápolnák építtetendök.— 20) Valljuk,hogy 
a' római hit katholikus, meghamisítallan, isteni, 
üdvezílö, régi és igaz ; de az evangélikus, melly- ' 
töl önkényt váltunk el, á l , téves, istenkáromló, 
átkozott, eretnek, káros, lázító, istentelen, ki-
gondolt és koholt. 'S mivel e' miatt a' római va l -
lás általában minden magyarázataiban egy szín 
alatt jó és üdvös, átkozzuk mindazokat, kik ben-
nünket ezen kellemetlen és istentelen eretnekség-
nek mind a' két szín alatt részeseivé tőnek. Á t -
kozzuk szülőinket, kik bennünket ezen eretnek 
hitben fölneveltek. Átkozzuk azokat is, kik a' r. 
kath. hitet előttünk kétessé vagy gyanússá t e t -
ték, valamint azokat is, kik nekünk az átkozott 
kelyhet adták. Sőt minmagunkat is átkozzuk 's 
átkozottaknak mondjuk magunkat, mert ezen á t -
kozott eretnekkeheiyben (mellyböl innunk nem 
illett) részesülénk. — 21) Valljuk, hogy a' sz. 
irás tökéletlen 's holt betű, míg azt a' róm. pápa 
meg nem magyarázza 's a' világinak vagy pó r -
nak olvasni meg nem engedi. — 22) Valljuk, hogy 
egy római pap halottmiséje sokkal hasznosabb, 
mint száz vagy ennél is több év. predikátzió. 'S 
ez okból, átkozzuk mindazon könyveket, mellye-
ket olvasánk 's bennök ezen eretnek tan foglal-
tatik. Átkozzuk valamennyi tettünket, mellyeket 
(mig ezen eretnek hitben éltünk) végrehajtánk, 
nehogy tán velők ítélet napján Isten előtt va la-
mit érdemeljünk. Mindezt pedig teszszük őszinte 
kedélylyel 's ezen eretnek tannak e' tiszteletes 

atya, e' nagy tudományú urak, e' tisztes matró-
nák, ifjak és szüzek jelenlétében megtagadásá-
val erősítjük, hogy a' róm. egyház ezen 's h a -
sonló czikkekben a' legigazabb. Azonkül eskü-
szünk, hogy ezen eretnek tanhoz mind a' két szín 
alatt soha életünkben (habár meg is engedtetnék 
az minekünk avagy lehetne) nem fordulandunk. 
Szinte esküszünk, hogy ezen átkozott év. tant, 
mig csak egy csepp vér lesz testünkben, egészen 
titkon és nyilván, erőszakos vagy álnok módon, 
szóval és tettel, fegyvert sem zárva ki, üldözend-
jük. Végre esküszünk Isten, angyalok 's előtte-
tek jelenlevők előtt, hogy ha valami változásnak 
kellene a' világi vagy egyházi karban történni, 
mi ezen iidvezítör. kath. és isteni egyházról sem 
félelem-, sem kegyből soha el nem állunk, sem 
ez átkozott év. eretnekséghez vissza nem téren-
dünk vagy azt el nem fogadjuk. D a r u. 

Okleveles tárcza. 
A. 

II. József egyházat illető levelei s egy körlevél. 
1) Choiseul hgnek Parisban, 1770. 
,A' jezuitákra 's eltörlesztetésök tervére nézve 

tökéletes jóváhagyásomat birja ön. Choiseul! 
ismerem ezen embereket , tudom minden t e rvö-
ket, törekvéseiket , hogy sötétséget ter jeszsze-
nek el a' földön, 's Európán Finisterre-foktól é j -
szaki tengerig uralkodjanak és zavarba ejtsék ázt. 
Németországban ök mandarinok, Francziaország-
ban akadémikusok, udvaronezok 's gyóntatok, 
Spanyolország- és Portugáliában grandok, P a -
raguaybau királyok voltak. Choiseul, ennek más-
kép kell lenni. József' 

2) Arranda spanyol m,misternek, 1773. 
,XIV. Kelemen maradandó dicsőséget szerze 

magának a' jézuiták eltörlesztésével; ö az apo-
stolatus e' Sibylláinak létezését számüzé a' föld-
ről 's nevök ezentúl csak a' visszavonás és j an -
senisinus történeteiben fog említtetni. *) Türe l -
metlenségük volt oka Németországban a' 30 éves 
háborúnak; elveik foszták meg élet- és koroná-
tól Francziaországban a' Henrikeket, 's ök 
voltak eszközei a' nantesi edictum undok vissza-
vételének. Ha gyülölésre képes volnék, gyűlöl-
nöm kellene ezen emberfaj t , melly üldöz egy 
Feneiont 's az in coena Doinini bullát teremté, 
melly annyi sok megvetést szül Komának. Isten 
önnel. József.' 

3) VI. Phis pápának 1 7 8 4 - k i júliusban. 
,Sz. atya ! A'vallásalapítványnak nem az s t a -

tusaimban rendeltetése,hogy csupán kormányom-
nak legyen, miként Rómában mondák, emléke : 
hanem jótét legyen népeimnek ; 's mivel létezése, 
valamint az iránta mutatott nemtetszés a' tö r té -
nettan birodalmába tartozik, hozzájárulásunk nél-
kül is át fog az menni az utóvilágra; következö-

*) Hogy ez nem ugy van, említenünk aligha kell. 
K ö z l ö . 



leg emlék lesz, melly azonban, mint reménylem, i lét, mellyben a1 miénkre oct. 6-káról válaszol 's 
nem lesz egyetlene koromnak. A ' haszontalan 
kolostorokat 's a' még haszontalanabb szerzete-
ket eltörlesztém, alapítványaikat új egyházak 
fentartására 's jobb iskolai oktatásra rendelve, 
's az igazgatáson kivül, mellyet szükségkép s ta-
tushivatalnokok által kell eszközölnöm, a' status 
és egyház alappénzei közt legkisebb közösség 
sincs. A ' tettet előbb rendeltetése szempontjából, 
a' tett hatásait pedig foganatából, melly néhány 
év múlva lehet láthatóvá, kell megítélni. Én azon-
ban jól lá tom, hogy Rómában nem azon logika 
van, mellyet statusaimban használnak, 's e1 miatt 
annyi az egyenetlenség Olaszország 's a' német 
birodalom közt. Ha szentséged azon dicséretes 
fáradságot vévé vala magának, a r ró l , mi s tatu-
saimban történt, tudomást azon kútfőkből, mely-
lyek arra alkalmatosak, szerezni, sok elmaradott 
volna; de, nekem ugy látszik, vannak Rómában 
emberek, kik ugy akar ják, hogy félgömbünkön 
még tovább is sötétség legyen. Ez rendeleteim 
okainak rövid foglalata; reménylem, hogy rövid-
ségemért ki leszek ön előtt mentve; nincs időm 
's képességem olly terjedelmes tartalmú t á rgy -
ról irni, miként az egy római musaeumban meg-
történhetik. Kérem az Istent, hogy egyházának 
még sokáig tartsa meg önt 's járassa ön előtt 
egyikét angyalainak, ki útat egyengessen önnek 
e1 földön. Ön legengedelmesb fia a' Krisztusban, 
József." 

4) VI. Piusnak. 
,Sz. a tya! Az induló postával szerencsém van 

válaszolni ön levelére , mellyet a' miatt intézett 
hozzám, mert hir szerint az egyházak 's papok 
minden jószágát elkobozni's az utóbbiakkal fize-
téses hivatalnokokként bánni akarok. Tudósítá-
sai azon személyeknek , mellyek szentséged l á -

értésünkre adja, hogy kérésünk lombardiánkbani 
püspökségek 's egyházi javadalmak iránt nem 
teljesíttethetik, ámbár ahoz jó akarat önben nem 
hiányzik. Mi váratlan volt nekünk e' válasz 's mi 
kellemetlen benyomást tön kedélyünkre, szavak-
kal annálkevésbbé fejezhetjük ki, mivel bizonyos 
tudata annak, hogy igazságosan cselekszünk, 
azon kénytelenségbe állítand bennünket, misze-
rint használjuk jogunkat, bármik legyenek is an-
nak következményei. Mi egyébiránt szentséged-
nek levele végén nyilvánított eltökéletét illeti, 
hogy t. i. maga fog hozzánk eljöni 's velünk az 
ügyről személyesen beszélni; azt mi nemcsak 
mint különös, hanem, tekintve a' hosszú és t e r -
hes utat, egészen kitűnő bizonyítványául a' pápai 
jóakaratnak irántunk köszönettel 's örömmel 
vesszük. Valamint tehát örvendetes és kívánatos 
lesz reánk nézve szentségedet személyesen lá t -
hatnunk 's önnel szólhatnunk, mindazáltal nem 
kevésbbé biztosan reményijük, hogy szentséged 
olly messze út fáradalmainak nem akarja magát 
más indokból alájok ve tn i , mint hogy jóakaratát 
irántunk, egyszersmind meggyözöleg bizonyítsa 
be azt, miszerint ön kész a' vallásnak és isten-
tiszteletnek országainkban földiszletésére s a 
népnek illő oktatására. mi a ' papságnak helyes 
és ugy a' status közjavához . mint a' kor körül-
ményeihez alkalmazott vezérlete nélkül neheien 
lesz elérhető, minden szorgalmat, minden gondot 
velünk közösen fordítani. De sehogy sem véljük 
eltitkolandónak , hogy azon intézkedésekre nézy 
ve, mellyeket a" vallás javára, az egyházi l eg-
jobb elrendezésére 's annak fejdelmi hatalmunk-
kal szabályszerű gyakorlására egyházaink- és 
statusainkban érett megfontolás után behoztunk, 
a' helyes elvek- , indokok- 's végczélról, mellyek 

togatásának szerencséjét számomra kieszközlék, j szerint ugy és nem máskép kell cselekednünk, 
kétségkül ön barátságának 's apostoli buzgósá- j olly szilárdul vagyunk meggyőződve, miszerint 
gának ezen új írott bizonyítványát is végrevivék. \ lehetetlen valamit kigondolni vagy előhozni, mi 
Mivel nem szándékom hosszadalmakba bocsát- bennünket másra taníthatna vagy vállalatunktól 
kőzni, csak azt mondhatom. hogy az ön füleibe {elállásra valaha rábírhatna. Hasonlót már az 
jött hír egészen alaptalan. Az irás és a1 sz. atyák j érintett m. é. oct. 6-kai levélben szentségednek 
szövegének, melly mindenkor különfélekép ma-
gyarázható , idézése nélkül, csak azt jelentem 
szentségednek, miszerint szózatot hallok , melly 
hangosan kiáltja nekem, hogy mint törvényho-
zónak 's a' vallás védőjének így 's nem máskép 
illik cselekednem; e1 szózat, fölülrőli segedelem-
mel 's becsületes őszinte akaratommal, mellyet 
sajülOmmá tettem, egyesülve engem tévútra nem 
vezethet. Ha szentséged, mint reménylem, egé-
szen meg akar ezen igazságról győződni, kérem, 
higyje el, hogy fiúi hajlam- 's tisztelettel vagyok 
's tb. József. 

5) VI. Pius pápának, II. József. 
,Legszentebb atya ! Szentséged nuntiusától, a' 

berythói é r sek- 's monte fiasconei püspöktől, 
megkaptuk önnek mull év 's hónap 15-kei leve-

's legújabban az itteni nuntiusnak udv. és s tatus-
kanczellárunk által legközelebb lefolyt hónap 1 9 -
kén irva, söt személyesen is nyilvánítánk. Nincs 
tehát egyéb hátra , mint szentségedet esdekelve 
kérnünk, legyen tökéletesen meggyőződve, hogy 
vallást és egyházat illető ügyekben mi épen azon 
érzületeket tápláljuk,mellyek azoknakf ia- ' s v é -
dőjéhez illenek 's hogy mitsem óhajtunk forrób-
ban, mint szentséged iránti tiszteletünk- 's e n -
gedelmességünket nyilvánosan bebizonyítani. 
Kérjük azonban Istent, hogy egyházának önt t ö -
kéletes egészségben sokáig tartsa meg. Kelt 
Bécsben jan. 11-kén 1782. 

B. 
Á königsgratzi püspök körlevele II. József 

idejéből. 



Télhó 20-kán 1781. 
1) Szószékeiteken minden vitapredikáczióktól, 

mellyek a' katholikusok- 's protestánsoknak mél-
tán visszatetszenek, tartózkodjatok egészen. 
Amazoknak minden ellenök támasztott gyanú 
nehezökre esik, ezeket a' vitázok keserű hangja 
szükségkép felboszantja. A ' helyett magyarázzá-
tok a' vasárnapi 's ünnepi évangyéliomokat ugy, 
hogy a' léleküdv 's polgári jó nyerjen általa. Ki-
meríthetlen a' forrás, mellyböl az erkölcstan tiszta 
Halát merítenetek kel l ; azon tanét t. i., melly 
igaz keresztyéneket, törvényeknek készen en-
gedelmeskedő alattvalókat, engedelmes polgáro-
kat, gondos házatyákat képez, gyermekekbe t isz-
teletet szüléik iránt olt 's végre az egész közsé-
get szentté, békéssé, dolgossá, Is ten- , uralkodó-
's hazához hüvé, szerencsés- és boldoggá teszi. 
Kátéoktatáskor sz. vallásunk hitigazságait a' ki-
nyilatkoztatás kútfőiből 's az eredendő bünröli 
tant a' régi, józanul gondolkodó sz. atyákból bi-
zonyítsátok be a' népnek; a' tiszteletre méltó 
egyház által behozott szokásokat, a' jámbor, ba-
bonától 's fölösleges emberi hozzáadásoktól meg-
tisztított használatokat magyarázzátok de ugy, 
hogy a' mellett minden botránykövet kikerüljetek 
gondosan. A1 vallásviták elintézésére összegyűlt 
tridenti sz. zsinat végzéseiben elö sem fordul Lu-
ther 's Calvin vagy mások neve, kik nemkath. 
pártok élén állának. Kövessétek az egyház pél-
dáját, ha nem is említitek őket, csak juhaitokat 
csupán bizonyító okokkal, mellyeken látszik, hogy 
baráti szájból jönek, győzzétek meg az igazság-
ról 's őket egész szelídséggel atyáink hitében 
megtartani, megerősíteni iparkodjatok. Senkit nem 
kell dorgálni vagy gúnyolni, mond sz. Chriso-
stomo hanem inteni; senkit nem kell ellen-
séges gőggel üldözni, hanem szeretettel útbaiga-
zítani; nem kell ellenségként, nem is sátánként 
büntetést sürgetni,hanem orvosként gyógyszereket 
készíteni. 

2) Jóllehet a' már oct. 4-kén közzétett leg-
fensöbb udv. rendelet tilt minden könyvkutatást, 
mi régi rendeleteknél fogva történt, ugy hiszszük 
mégis, hogy e' legfensöbb törvényt még egyszer 
kell rátok kötnünk, mivel az a' megállapított t ü -
relmi törvényekkel szorosan egybe van kötve. 
Tudjátok meg tehát, hogy a' családok házi bé -
kéjét háborgatni, a 'házak titkait kutatni vagy v a -
lakitől bármi ürügy alatt könyvet elvenni senki 
ne merészeljen. Annak, kinek meghagyaték a1 

lelkismeret és istentisztelet szabadsága, szükség-
kép meg kell érintetlenül hagyni azt is, mi lelke 
vigasztalásához 's az istentisztelethez, mellyet 
val l , tartozik. Azokat, kik nektek könyveket, 
mellyek tartalma ellenkezik vallásunkkal, g y e r -
meki bizalommal magoktól á tadnak, másokkal, 
mellyek tiszta tant foglalnak magokban, 's mely-
lyeket költségokozás nélkül örömest közlendünk 
veletek, kell ellátnotok. De ha észrevennétek, 

hogy községeitekben az udv. könyvizsgálat által 
megtiltott könyvek terjedeznek, mellyek t. i. e l -
vetemültséget Isten, ker. vallás, uralkodók, honi 
törvényhozás 's jó erkölcsök ellen prédikálnak 's 
juhaitokat és a' jó rendet veszélylyel fenyegetik, 
e' könyvek terjesztését a1 terjesztővel együtt , 
kit csábítónál, egyébnek nem tekinthetünk, a' v i -
lági felsöségnek, melly e' fölött itélend, be kell 
jelentenetek. 

3) Körülményszerünek látszik, hogy prote-
stánsaink közöl, miután türetésök ki van hirdetve 
törvényesen, mielőtt saját imaházaik volnának, 
több családok össze fognak gyűlni, hogy e' gyü -
lekezeteikben énekeljenek, imádkozzanak 's más 
istentiszteleti felolvasásokat tartsanak. Ha e' gyü-
lekezeteknek semmi más czéljok, megengedett 
áhítatoskodásukat semmikjép sem szabad félbe-
szakítanotok. De ha megtudnátok, hogy olly gyü -
lekezetekben egészen más dolgok történnek, 
mellyek a' béke- , egye tér tés - és jó renddel ellen-
keznek, azt, ha bizonyosak vagytok felöle, a' v i -
lági bírónak ideje korán bejelentsétek. Ugyanazt 
fogjátok a' katholikusokat illetőleg is megtartani, 
ha köztök gyanús összejöveteleket észrevenné-
tek. Egy pásztor éberségének oda kell személy-
válogatás nélkül irányozva lennie, hogy mint jó 
polgár tükre, községe nyugalmának fentartására 
mindent, mi tehetségében ál£; megtegyen. 

4) Annak, kinek a' fejdelem szabadságot ad 
nemkath. vallását, mellyhez szivében ragaszko-
dik, nyilvánosan is vallani ' s a ' legfőbb lényt sze-
rinte imádni, szabadsága van vallásában háborít-
lanúl meg is halni. Az uralkodó rendeleteit szeg-
né tehát a' pap vagy káplán meg, ha egyházában 
lakó protestánst, ki halálos ágyán fekszik, hivat-
lanúl meglátogatná azon szándokkal, hogy a' hal-
doklót az egyház kebelébe vissza — 's a1 maga 
hitére térítse. E ' népre, melly más, miénktől k ü -
lönböző vallású, fenekedni semmikép, semmi idő-
ben, semmi ürügy alatt nem szabad. Illy buzga-
lom nem volna többé isteni buzgalom, hanem élők 
és haldoklók előtt egyiránt gyűlölt üldözési szel-
lemmé fajulna. Illyen 's más hasonló esetekben 
nincs egyebet mit tennünk, mint a1 haldokló lel-
két teremtője irgalmába folyvásti imában ajánla-
nunk. 

5) Mivel a' lelkismereteket hálóba bármiként 
kerítgetni általában nem szabad, könnyen követ -
keztethetitek, hogy ha nyilvános protestánsaitok-
nak szentségeket kiszolgáltattok, vagy nálok más 
papi cselekvényeket, péld. gyermekkeresztelést, 
esketést, egyházkelö nő megáldását (ha ezt k í -
vánnák), temetést 'stb. végeztek, minden cselek-
vénynél csak a' lényegest, mi a' szentség é r v é -
nyességéhez tartozik, kell megtartanotok, ellen-
ben minden formulától, melly csupán katholikus 
és az ö hitelveikkel egészen ellenkezik, teljesen 
tartózkodnotok. Nem volna tehát keresztelésnél 
helyes a' keresztszülőket, kik a' gyermekek he -
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lyett felelnek, kérdezni: hiszesz-e a' r.kath. egy -
házban? a' temetéseinknél szokásos imákat az 
övéiknél is imádkozni, mivel ök tisztító tüzet nem 
hisznek ; holttesteiket vagy élőket is vízzel, 
mellynek ök megvetik használását, befecskendez-
ni ; szokásos napokon lakaikat szerintünk meg-
szentelni, a' feszületet megcsokolásul nekik oda 
nyújtani 'stb. Erre akartunk benneteket megtar-
tásul emlékeztetni, mig meg fogjátok az általunk 
e' részben készített rituálét kapni. 

6) Tudjuk ugyan, hogy az egyházjog egyik 
rendelete azokat, kik egyházon kivül halnak meg, 
tiltja a1 többi hívővel egy azon sikertben elte-
metni. De mivel e' rendeletek csak egyházi rend-
őrséget illetnek, senki nem tagadandja, hogy azok 
a' korkörülmények 's más események mértéke 
szeriüt változtatásnak alája vannak vetve. A ' 
béke 's nyilvános csend, mellyek az egyház rend-
őri törvényei köztelsö helyen méltán állnak, k ö -
vetelni látszanak, hogy prot. polgártársainknak, 
kikkel barátságos békeszeretésben élni köteles-
ségünk, haláluk után köztünk nyughelyet kegyel-
jünk. Ugy tartjuk, hogy ovatosan 's a' ker. sze-
retet szerint cselekvendetek, ha ág. és helv. val -
lásrokoninkat, kik nálunk meghalnak, a' többi hí-
vővel mindaddig eltemetitek, mig erről 0 Fölsége 
máskép rendelkezcndik vagy más temetkező he-
lyük nekik magoknak lesz. De ez ügyben is, ki-
vált elejénte, szemesen és meggondolva kell e l -
járni, hogy a' nép közt nyugtalankodás ne tá -
masztassák. Mert megtörténhetnék, hogy a' ka-
tholikusok nagyobb része helytelen vallásbuz-
galom- 's más előítéletből prot. holttestet nem 
akarna temetőjében tűrni 's eltemetésének e rő-
szakkal szegülne ellene. Illy esetben ékesszólá-
sával a' pap sokat tehet, hogy az ellenszegülő 
nép e' szeretetszolgálatra rábeszélés által reááll-
jon. De ha fáradozása minden várakozáson kivül 
hasztalan volna 's illy temetés forrongást okozna, 
az erőszaknak mindenesetre engedni 's a' holt-
testet temetőn kivül illendő helyen kell eltakarí-
tani. 

7) Meg vagyunk győződve, hogy becsületes 
lelkipásztor sokat tehet hivei szivét illetőleg. 
Atyailag és sürgöleg intünk tehát benneteket, 
hogy az egyház és haza, jó rend 's nyilvános béke 
szereteteért a' türelem e' törvényét a" gondvise-
léstek alá bizott népnek igazságosság 's vallás 
szellemében magyarázzátok, annak Isten igéjén 
alapuló eredetét, szükségletét és hasznosságát 
híveitek előtt a' legjobb akarattal hathatósan be-
bizonyítsátok ; azt más példákkal igazoljátok; 
mint szolgái a' felebaráti szeretetnek 's békes-
ségnek minden alkalmat a' gyűlölködésre, v isz-
szavonás- és gonosz magyarázatra önkénytes, 
eszélyes és sz. buzgalommal egészen eltávoztas-
satok 's az által magatokat mindenben az egyház 
méltó szolgáiul, hasznos alattvalók- 's polgáro-
kúi, hazátok bölcs törvényértöiü! 's törvényei-

nek bátor védöi- ' s becsületes teljesítőiül mutas-
sátok. 

8) Végre komolyan parancsoljuk nektek, hogy 
ha e ' rendeletben foglalt eseteken kivül közsé-
geitekben legkisebbet is fölfedeznétek, mi a' pol-
gári egyetértésnek 's jó rendnek ártekony lehetne, 
ezen esetet minden mellékkörülményével nekünk 
vagy consistoriumunknak följelentsétek 's mielőtt 
valamihez fognátok, akaratvéleményünket min-
denkor bevárjátok. Kimondhatlan volna szivünk 
fájdalma, ha tapasztalnunk kellene, hogy vala-
mellyik papjaink közöl szerénytelen buzgalomból 
rendetlenségre, vagy épen, mitől Isten őrizzen, 
gyűlölet-, harag- , ellenségeskedés- vagy üldö-
zésekre legkisebb alkalmat adna, 's mi szomorú 
kénytelenségben volnánk öt egész szigorral, sőt 
javadalma elvételével büntetni. D a r u . 

C. 
Griesbach levele Szinovicz bányakerületi püs-

pökhöz a' eonsistoriumok tárgyában. 
Vir plurimum Reverende et doctissime Super-

attendens summopere colende ! 
Laetissimo animo admirabundus veneror iusti-

tiam, sapientiam, constantiam et clementiam in-
comparabilis Imperatoris et Regis Leopoldi II—di, 
qua fidelissimis suisin Ilungaria subditis, a Sacris 
Rno Catholicis alienis, maximam Jurium eorum 
partém, quibus proavi eorum gavisi sunt, res t i -
tuit ac forti animo vindicavit. Ad haec jura sarta 
tectaque conservanda, permultum utique facere 
potest Consistorium, cujus erectionem Rex con-
cessit. Verum maximi haee res momenti est, et 
sedulo perspiciendum, ne quod utilissimum esse 
potest coetibus Protestantibus, perniciosum ipsis 
évadat. Quare humanissime a TE vir summe r e -
verende exeitatus, ut qualemcumque meam de re 
tanti ponderis sententiam TIBI aperirem, TEque 
quomodo Consistoria nostra coordinanda sint, c e r -
tiorem redderem, nolui nimis festinanter respon-
dere, sed omnia probe ponderanda esse censui, 
et id sedulo e g i , ut de praesenti rerum Ecclesi-
asticarum in Ilungaria statu, et de ambitu Jurium 
Protestantibus nuperrime concessorum edocerer. 

Consistoriorum quidem in Germania non una est 
ratio. Quemadmodum enirn a Principis voluntate 
pendet, utrum consistorium instituere velit nec 
ne ? (sunt enim status Evangelici nonnulli, in qui-
bus nullum existit) ita etiam pro Principis arbi-
trio mox plura, mox pauciora negotia Consisto-
rio tractanda, demandata sunt. Quae nonnullis in 
terris Consistorio concredita sunt, ea alibi vei 
politico Regimini, vei aliis Collegiis, ad id spe-
cialiter deputatis, v. c. Scholastico reservavit 
Princeps. Praeterea dilferunt Consistoria provin-
cialia ab iis, quae suprema sive Proto-Synedria 
adpellantur. Jenense eg., quod quomodo consti-
tutum sit, scire cupis, nonnisi provinciáié est, 
Proto-Synedrio Vimariensi subordinatum. P r o -
vincialibus minoris tantum momenti r e s , incerto 



Districtu permissae sunt , graviores ad Proto-
Synedria pertinent. A provincialibus provocatur 
ad Proto-Synedria et ab his ad Principem, si 
Evangelicus sit, qui adhibitis Consiliariis suis in-
timis, rem denuo examinat et sententiam a Con-
sistoriis suis latam vel confirmat vel rescindit. 
Hinc in iis Evangelicorum regionibus, quae Prin-
cipi subjectae sunt Evangelico, minor esse solet 
Consistoriorum auctoritas; contravero major est 
in iis Provinciis, ubi cives quidem Evangelici 
sunt, imperans vero Sacris Catholicis addictus 
est. In his enini ditionibus ordines et status pro-
vinciales studiose invigilant, ne Princeps Calho-
]icus negotiisEcclesiasticis sese immisceat; et ne 
id fiat, cum lege publica Imperii germanici, tum 
,etiam plerumque pactis et Conventis solemnibus 
cautum est. Inhujusiuodi terris Consistorio com-
petit Jurisdictio ordinaria proprio jure, adeoque a 
Principis voluntate independens, etiamsi Princi-
pis nomen iegibus, edictis et sententiis, a tali con-
sistorio promulgatis praemittatur. Ab ejusinodi 
Consistorii decretis provocare non licet ad Prin-
cipem; nec huic concessum est causas ab illo 
avocare. Si quis tainen aquiescere se non posse 
opinatur sententia, a tali Consistorio lata, provo-
care ei licet ad exteros impartiales, hoc est, pro 
vario causarum discrimine ad facultatem aliquam 
sive Theologicam, sive Juridicam, sive ut fit 
saepe numero ad utramque. 

Si vero haec jura ulpote ex pace Westphalica 
derivata, ad Hungariam applicari nullo modo pos-
sunt, tamen notatu Jonge est dignissiinum, rem 
sacram et Ecclesiasticam in ejusmodi Germaniae 
regionibus, in quibus Consistoria a Principe non 
pendent, plerumque minus bene esse ordinatam, 
minusque florentem. Cum enim Consistoria (iau-
dabili sine dubio et prudenti consilio) omni vi-
rium intentione cavere studeant, ne Princeps Rno 
Catholicus in rebus Ecclesiasticis quidquam im-
mutet. fieri soleU ut vetusta quaeque, quamvis 
parum apta, immo utilitati publicae noxia pro sa-
cro sanctis habeantur et omni fere immutationi 
Jocus praecludatur. Atque hoc probe perpendi 
nelim a fratribus dilectissimis in Hungaria. Mihi 
sane persvasum plane est optime consultuin iri 
utilitatibus Evangelicaruin in Hungaria Ecclesia-
rum, si Consistoriis nimia auctoritas non conce-
datur. Facile quidem praevideo fore multos, qui 
contrariain sententiam tueantur atque existiment, 
utendum esse hujus temporis exoptatissiina op-
portunitate, et vindicari debere Consistorio jam 
instituendo jura , quodcunque impetrari a Regis 
summa clementia possint. Sed vereor ne posteris 
lugendi causa sicpraepararetur. Leopoldo quidem 
regnante, quem Deus 0. M. quam diutissime in-
eolumem conservet! res Protestantium eo laetius 
fortasse eflorescerent, quo inajori Consistorium 
pollet auctoritate. Sed evenire potest, quod ne 
unquam contingat Deum supplex veneror, ut fu-

turis temporibus thronum occupet Rex imbecillis, 
superstitiosus et despoticas regnandi artes cal-
lens. Hic talis Rex ad perdendos Evangelicos abuti 
eo facilius poterit vel ipso Consistorio, quo hoc 
majoribus et amplioribus praeditum est Juribus. 
Innumeris enim artibus clam effici potest, ut adi-
tus ad Consistorium pateat hominibus servilibus, 
venalibus, facile corrumpendis et ad quaevis Re-
gis mandata exequenda paratis, cujus rei exem-
pla suppeditat historia provinciarum. quae prin-
cipi parent aut paruerunt non Evangelico. Quare 
etsi nullus dubito hoc quidem tempore Consistorii 
Assessorein electum iri neminem, nisi virum pro-
bum, pium, gravem, prudentem et copiosa doc-
trina instructum, tamen posteritati potissimum 
prospiciendum, nec rem tanti inomenti variis et 
mutabilibus hominum voluntatibus, h. e. casui 
perinittendam esse arbitror. Cogitandum est, fieri 

; olim posse, ut in Consistorium irrepant homines, 
qui affectibus suis serviant etsuapotius quaerant, 
quam quae Christi sunt, aut Ecclesiae ; eaquera-
tione detrimentum, vix unquam reparandum 
Evangelicis afferant. Praeterea, si excipias, quae 
nuper demum a Rege Protestantibus concessa 
aut restituta sunt, nulla jura Consistorio attribui 
possunt. quin eadem eripiantur iis, qui adhuc iis 
gavisi sunt, hoc est Dominis Superintendentibus 
et Pastoribus et ipsis coetibus. Quae cuin ita sint, 
optime Ecclesiarum Protestantium saluti, si quid 
judico, consuletur, si singulis coetibus, Pastori-
bus, inprimis Superintendentibus Jura , quibus 
hactenus gavisi sunt, salva non solum maneant, 
sed etiam augeantur, quantum annuente Rege fi-
eri id possit et utile videatur; Consistorio au-
tein praeter generalem inspectionem in rem sa-
cram universam, nonnisi ejusmodi tribuantur pri-
vilegia, ut prodesse quidem possit, nocere ne-
queat unquam. Sedredeo a diverticulo ad descri-
ptionem Consistoriorum in Germania sub Princi-
pibus Evangelicis et ea, quae plerisque commu-
nia sunt, enumerare pergo ; 

ln terris, quae subsunt Principi Evangelico, 
Consistorium nullo modo pendet ab Ecclesia, sed 
unice ab Imperatore. Ab hoc igitur et negotiormn 
a Consistorio curandorum ambitus, ut dixi, defi-
nitur, et forma Consistorii praescribitur, et Jeges 
ab eo observandae feruntur, et personae Consis-
torium constituentes eliguntur. Constat autem 
Consistorium Assessoribus partim Theologis,par-
tim Politicis; quainvis etiam non desunt exempla 
Consistoriorum, quibus nullus intersit Theologus, 
Praeses seu Director semper ex ordine Politi-
coruin est. Huic adjuncti sunt duo aut tres Theo-
logi, et totidem autplures Jurisperiti. Ad hocac-
cedit Secretarius seu Notarius, qui Archivo etiam 
praeesse solet, cum scribis aliisque Ministris non-
nullis. In regionibus nonnullis Consistorium dif-
fert a Senatu seu Consilio Ecclesiastico, quod 
ubi locum habet, Consistorio plerumque matri-



moniales et ea, qnae ad Jurisdictionem spectant, 
committuntur. Senatui autemEccIesiastico eapo-
tissimum, quae statum Ecclesiasticum publicum 
attingunt, reservantur. Plerumque tamen Senatus 
Ecclesiasticus cuinConsistorio supremo seuPro-
to-Synedrio conjunctus etiisdemconstat personis. 

Quae Consistoriis competunt, haec fere sunt: 
I-o. Examen Clericorum ordinandorum. 
II-o. Inspectio in vitam moresque Clericorum. 

Hoc quidem officium etiam Superintendentibus et 
Inspectoribus incumbit. Si verohorum admonitio-
nes paternae effectu et lructu carent, ipsi cum 
nulla gaudeant jurisdictione, pertinaces denunci-
ant Consistorio. Sed Clerico etiam, adversus quem 
iniquum se praebet Superintendens morosus aut 
partiuin studio abreptus, ad Consistorium provo-
care et hujus tutamen implorare licet. 

III-o. Clerici cujuscunque generis ut et Ludi-
inagistri, templorum custodes etc. una cum fami-
liis conveniri 11011 possunt sive Clericus sive Lai-
cus actor sit, nisi coram Consistorio, non solum 
in causis ad eorum officium spectantibus, sed in 
ceteris etiam civilibus, duminodo personales sint. 
Nam in Realibus nuila Jurisdictio competit Con-
sistorio, uti nec in criminalibus, ubi poena infli-
ganda est vel capitis vel corporis afllictiva. Po-
test tamen Consistorium Clericos reos vel suspen-
dere vel deponere ab officio. Litiuin vero mino-
ris moinenti compositio Superintendentibus per-
mitti solet, siquidem utraque ooncertantiuin pars 
in eorum sententia aquiescat. 

IV-o. Lites concernentes beneiicia Ecclesia-
stica aut patronatus Jus coram Consistorio agi-
tari debent. 

Y-o. Eideni competit inspectio in bona Eccle-
siastica. Hinc etiam controversiae de reditibus 
Ecclesiarum et Clericorum, de decimis, stolaeju-
ribus etc: ab eo deciduntur. 

YI-o. Causae controversae singulorum coe-
tuum aut Parochiarum cum aliis coetibus de r e -
bus seu juribus Ecclesiasticis litigantium coram 
Consistorio aguntur. 

VII-o. Plerumque ei inspectio in Gymnasia et 
Scholas demandata est, Academiae vero et Uni-
versitates studiorum ei subesse non solent. 

VIII-o. Omnes controversiae de sponsalibus et 
matrimoniis eoruinque validitate atque divortiis 
coram foro Consistoriali agitantur. Cognoscit 
etiam Consistorium de gradibus prohibitis et di-
spensationibus, ut et 

IX-o. De delictis carnis etc. 
X-o. De exclusione iniquorum a Sacra Coe-

na, sicubi necessaria ea videatur, cujus rei judi-
cium Pastoribus non permittitur. 

XI-o. In ditionibus Principum Catholicorum, 
consentiente tamen imperante, condit novas or -
dinationes Ecclesiasticas (Kirchenordnungen) et 
liturgiam immutare potest. In regionibus vero 

Principum Evangelicorum Consistoriis hoc non 
licet, nisi a Principe sit demandatum. 

Ipse intelliges, Vir plurimum Reverende, in 
constituendis et ordinandis Hungaricis Consisto-
riis vix ea omnia, quae hactenus enumeravi, at-
tendi posse aut regulae instar haberi. Principes 
Evangelici in Germania Consistoriis suis utpote 
plane ab iis dependentibus demandarunt negotia, 
quaecuinque voluerunt. Consistoria autem Evan-
gelicorum sub Principe non Evangelico jura et 
privilegia sua derivant a pace Westphalica et a 
possessione in anno decretorio per eandem pa-
cificationem definito. Generatim vero nisi aliter a 
Principe Evangelico constitutuin vel in pacis istius 
sancituin sit, ad Consistoria Protestantiuin perti-
nere censentur eae causae, quae apud Catholicos 
referunturad judicia Ecclesiastica, quibus officia-
les praesunt. Jam etiam atque etiam TE oro ro -
goque VIR sumine Reverende, ut haec, quae 
scribenda habui, aequi bonique consulas. Deum 
autem precor enixe, ut oinnia fratrum carissimo-
rum consilia ad veram et stabilem Ecclesiaruin 
Evangelicarum utilitatem dirigat, TEque VIRplu-
rimum Reverende omni bonoruin genere cumulet 
et diutissime conservet. Ita et animo opto TIBI-
que commendatissimus esse cupio, TUUS cultor 
observantissimus Jenae die 23. Maji 1791. D. J. 
Jacobus Griesbach, Theol. Prof. prim. et Duci 
Saxo- Vinar. et Isenacensi a Consiliis Ecclesi-
asticis intimis. Masolatbol kozli 

D a r u . 

Mi hír a kis világban ? 
Miután Henyey úr egy darab idö, nevezete-

sen az európai legújabb események óta, végkép 
hasznavehetlenné lett 's kitörvén belőle a' kato-
natermészet, az egyházi dolgokkal, jelenleg leg-
alább, nem foglalkozik : kénytelen vagyok ma-
gam venni át azon tollat kezéből, mellyböl az 
idézett czim alatt, néhány üdvös czikk folyt át 
a' Protest. Lap hasábjaiba. 

Megbízásából a' sopronyi ügyre nézve Kol-
benhayer urnák azt adom válaszul, hogy tőle és 
a' sopronyiaktól bocsánatot ké r , ha tán modora 
vagy nem egészen hiteles kútfők használata á l -
tal sérelmet okozott. Ó kimondotta, u. m., hogy 
csak feltételesen emeli fel szavát, azaz: ugy, ha 
levelezői hűségesen tudósítanak; ha tehát más-
kép állna a' dolog, örömest visszavonja mindazt, 
a' mit mondott. Nagyon csudálkozott azonban, 
hogy a' tények Kolb. úr tudósítása szerint is á 
peu prés valósulnak, 's itt is csak egyedül a' mo-
dor változott. Azon reményét is kifejezte, hogy 
a' sopronyi gyülekezet maga is fog felelni. 

Letett kezemhez egy tudósítást, mellyet Za-
thureczky S., győri felügyelő úrtól kapott '& 
melly azon eljárásról értesít, hogyan szoktak ott 
a' község javai kezeltetni. Minthogy itt épen 



ezen fordul meg az ajtó sarka , tisztemmé tette, 
hogy azt közöljem, ha csak töredékben is. 

„Nálunk" (Győrött) u. m. Zathureczky S. úr, 
a1 convent nem olly nagy ú r , mint a' Kegyed 
( l l enyey úr) czikkében említett rejtélyes ( S o -
prony) városban, de ennek az a' jó oldala van, 
hogy nincs is olly roppant felelőség alatt, — 
nem rendelkezhetik t. i. 200 pftot túlhaladó k i -
adásokról, hanem fontosabb esetekben, papi szó-
székről közgyűlés hirdettetik , melly alkalommal 
minden olly egyének, kik, bármi csekély mér -
tékben a' gyülekzet szükségeihez járulnak , — 
egyenlő szavazattal bírnak. — Közgyűlésben 
választatnak a' convent tagjai 's minden gyüle 
kezeti tisztviselők , úgymint: felügyelő, jegyző, 
levéltárnok, ügyvéd. pénztárnok, gondnok, — 
sőt az iskolai felügyelő is, mint az iskolai ügye-
ket kormányzó bizottmánynak elnöke, — és p e -
dig — nehogy nepotismus vagy tekintély szere-
pet játszanak, — titkos szavazat u t ján , 's csak 
3 évre. 

Tökéket kamatokra kiadni a' convent köréhez 
tartozik ugyan , de kötelessége erről évenkint 
legalább egysze r , — decemb. 8 -kán tartatni 
szokott fögyülésnek jelentést tenni, 's általában, 
ezen alkalommal, egész évi működéseit az egész 
gyülekezet fölülvizsgálatán keresztül bocsátani. 
Közbenjött kétségek eseteiben a' pénztárnoktól 
feleletet kérhet ugyan, de az egész évi száma-! 
dásokat a ' fögyülés vizsgálja m e g , melly alka-
lommal az utolsó osztálybeli egyénnek is, ki t a -
lán 1 vftnál többet nem fizet, joga van észre -
vételeit megtenni. — Megelőzőleg azonban, a' 
számadásokat, mindenkor egy, a' gyülekezet k e -
beléből kiküldött számvevő választmány rostálja 
meg. A ' közgyűlési taglaláson keresztül ment 's 
helybenhagyott számadások levéltárba tétetnek, 
mellyeket fő t. superintendens úr szemei elöl, 
(nem értvén azonban templomlátogatási s e -
gédjeit) elvonni, szükségtelennek tartjuk, ámbár 
ennek betekintését csak olly gyülekezeteknél 
tartjuk szükségesnek, hol a7 számadások vizsgá-
lata nem az egész közönség befolyásával tö r té -
nik, — vagy, hol a' gyülekezeti tagoknak egy -
ügyüsége, elöljáróik cselekvényeinek 's intéz-
kedéseinek fölülvizsgáltatását igényli. 

A1 városok rendezése fölötti vitákban divat-
szóvá vált két fokú, vagyis , voxoló tarisznyás 
kortesként, „ké t fogu" választásoknak nem levén 
baráti , követeinket is közgyűlésből küldjük a' 
kerületi gyűlésekre, 's innen kapják utasításaikat 
i s ; mert ők nem a1 conventnek, hanem egész 
gyülekezetnek levén képviselői, illik, hogy köz-
bizalom által választassanak, 's az egész gyüle-
kezet akaratának nyilvánítói legyenek. 

Illy rendszer mellett a' jó Isten megóvta ezen 
gyülekezetet nagy veszteségtől , sőt ez a' sem-
miségből (mert tudja meg vitézséged, hogy 
1783—4-ben . midőn vallásszabadságunkat v isz-

szanyer tük, mindenünket felépítettük) — szép 
virágzásra emelkedett , 's a' mint már mondtam, 
kölcsönös buzgó áldozatokból összeszerzett j a -
vai jelenleg a' pénztárnok és gondnoknak nem 
kevés foglalatosságot nyújtanak. — Mégis kell 
valami, hogy ezen gyülekezet tagjai, — kevés 
kivétellel, — megszokták az egyház javának e lő-
mozdítását szent feladatuknak tekinteni, — k i -
tüntették ezt főleg az 1847-ik évben , midőn a ' 
földszinti két szárnyépület felemelésére, pár h ó -
nap alatt, örökajánlatok utján, közel 11 ,000 
v f tok . kamatnélküli kölcsönképen pedig közel 
10,000 vftok adattak össze, mellvnél fogva most 
a' györvárosi házak legszebbikét az ágostai hitv. 
gyűl. sajátjanak mondhatja. Ezen lelkesedést f ö -
le.? annak lehet tulajdonítani, hogy a' tanácskoz-
mányokban mindenkinek befolyás engedtetik, 
mellynél fogva az utolsó osztálybeliek is megis-
merkednek a1 gyülekezet ügyeivel 's hozzá szok-
nak ezeket sajátjuknak tekinteni *s a* közjó e lő-
mozdításában kezet fogva működni. 

Azon városi gyülekezetnek is , mellyröl K e -
gyed említést teszen, ajánlanám az ügyei t á r -
gyalásábani nyilvánosságot, — ellenben, e löl-
járói megválasztásában a' titkos szavazást, végre 
az elöljáróknak három évenkinti újra alakítását. 
Az első által azt érné e l , hogy a' gyülekezeti 
tagok egész összeségéböl talán elébb találkoz-

! nék olly egyén , ki a' pénztárnokságot ingyen, 
vagy legalább csekélyebb fizetésért elvállalná; 
de elérné azt is, hogy conventje , a' pénztárnok 
bukása esetében, nemcsak maga levén kártérítési 
feleletre vonathatandó, hanem a' kár az egész 
gyülekezet által aránylagi kivetés szerint v i se -
lendő, egyes egyének (a ' convent néhány tagjai) 
nem lennének ezen , egyébiránt semmi anyagi 
haszonnal egybe nem kötött hivataluknak áldo-
zatai. — A' másodikkal azt eszközlené, hogy a' 
convent közbizalom-választolta tagokból állana. 
A ' harmadikkal pedig , hogy a' kitüntetésben, 
(mert elöljáróul közbizalom által választatni 
csakugyan kitüntetés) koronkint mások is osztoz-
hatnának, 's a' mennyire az elöljárósággal teher 
is volna egybekapcsolva, ezt a' tagok felváltva 
hordoznák, — de egyébiránt is, örökös hivata-
lok ellen, a' haladási szellem felkiált." 

Most menjünk tovább. Galambos István, JKis-
Ér városában leányok tanítója, tapasztalván, hogy 
az alsóbb osztályuaknál a' tudatlanság igen nagy, 
sokan találtatván közöltök pusztaiak, béresek, 
dohánytermesztök 's ezeknek fiai és leányai, kik 
vagy soha iskolába nem jártak , vagy ha jártak 
is, kevés ideig 's a' mit tanultak régen elfeledték; 
kik e' szerint sem olvasni, sem irni , sem számot 
vetni, annál kevesebbé vallásukat ismerni kép -
telenek: eltökélé magát, hogy „ha az illyenek, a' 
férfiak ugyan a' téli hosszas unalmas esti, a' nők 
pedig a' nappali óráikból egyet elszakítva, nála az 



iskolában megjelenni szíveskednének, őket 14, 
legfölebb 21 óra alatt az olvasásra megtanítani, 
valamint a' többi említett kellékekbe is beavatni 
késznek nyilatkozik." Galambos J. úr|illy értelmű 
ajánlkozást nyújtott be a' jkis-éri elöjáróság-
nak. Illy mozgalmakról örömest vesszük a' tudó-
sítást , de mig eszmében teljes készséggel pár -
toljuk azokat, még jobban szeretjük az illy moz-
galmak üdvös eredményét közölni a' közönség-
gel. Elvárjuk ezt Galambos úr részéről is. En 
soha sem kételkedtem, hogy bennünk sok a' j ó -
akara t . de kiviteli ügyességünk felöl soha sem 
voltak nagy gondolataim. Mi lehet üdvösebb az 
uniónál, a" gyámintézetnél, a' papgyámoldánál? 
'fl hol vagyunk velők ? Wimmer hallgat és mű-
ködik, mi szólunk és bizony igen keveset lendí-
tünk. Ezt nem Galambos urnák mondom. Öt I s -
ten segítse működéseiben. ír ja meg majd, hogy 
mire ment. 

Bácsban Verbászon a' megyei alispán K. A., 
az esperesség mellőzésével, söt ennek világos 
óvástétele ellen, egy protestáns tanítót hivata-
lából a1 szolgábiró által kitétetett. Nagyon kérem 
a' nt. bácsi esperes u ra t , hogy a' dolgot a' k e -
rületre felhozni szíveskedjék. Ha a' világi hata-
lom így bánik velünk, ez ellen nem lehet elég 
erélyesen protestálnunk. Adatok vannak kezeim 
között, mellyek az esperes úr dicséretes eljárá-
sát tanúsítják, de egyszersmind azt is kétségen 
kivül helyezik, hogy itt az egyház autonómiáján 
és függetlenségén a1 legérzékenyebb seb ej te-
tett. Itt mindörökké azt kell kiáltanunk : Nem, 
nem, nem! ezt tűrni nem szabad! 

„Hazafiak!" Illyen czim alatt jelent meg 
mart. 28-kán „Á rend fentartására megbízott 
pestvárosi állandó választmány" nevében , több 
hazai lapokban egy felszólítás, mellyet azon 
nyomasztó aggodalom szült polgártársaink-
ban , hogy Bécsben késnek beváltani a' királyi 
szót a1 felelős ministerium életbe léptetésére 
nézve. Fel voltunk szólítva, hogy ama felszólí-
tást mi is közlen ők lapjainkban. 'S örömest hó-
dolunk vala ezen kívánatnak, ha most már april. 
2 -kán ama felszólítás helyett a' tisztelt választ-
mány 's az egész haza nagy örömére azon rövi -
debb tudósítással nem szolgálhatnánk, hogy a' 
Pesti Hirlap 14-dik száma szerint: 

Legújabb, hiteles hír szerint, a' ministeri je-
löltek meg vannak erősítve, 

A leg- és legújabb k. leirás pedig, mellynek 
értelmében a' független nemzeti ministerjelöltek 
tárczáikat elválallni készek, a' következő: 
„.Kedves Öcsém, fenséges Föherczeg Nádor úr /" 

A ' független felelős magyar ministerium ala-
kítása iránt készül t , 's az országos Karok és 
Rendek által folyó hó 23-án kelt felírásukkal k i -
rályi jóváhagyásom alá bocsátott törvényczikkre 

nézve f. hó 28-án kelt legfelsőbb válaszom fo ly -
tán, királyi jóváhagyásomat atyai szándékom 
ujabb bizonyságául az országosan egybegyűlt 
Karok és Rendeknek azon határozott kijelentés-
sel kívánom tudtukra adatni : mikint a' fe l te r -
jesztett törvényczikk 1 - sö § - a érintett válaszom 
értelmében e' szavakkal „szent és sérthetetlen" 
végeztessék : a' 2- ik pedig így fejeztessék 
be : ,, 's ez esetben a' mostani Nádor , cs. k. fö -
herczeg Istvánnak személye hasonlóképen sé r t -
hetetlen a' 3- ik § - t illetőleg, az érsekek, püs-
pökök, prépostok 's apátoknak az illető magyar 
minister ellenjegyzései melletti kinevezését á t ru -
házhatlan apostoli királyi hatóságomhoz számí-
tom, 's azt, valamint az ország zászlósainak k i -
nevezését, a' kegyelmezés jogának gyakorlását, 
a' nemességnek, czimeknek 's rendeknek osztá-

| sát is, mindig az illető magyar felelős minister 
| ellenjegyzése mellett, egyenesen magamnak fe l -
tartom. — Ennek folytában tehát a' 18-ik sza -
kasz után külön szakaszban kimondandó lesz ; 
hogy a' fenemlített 's egyenesen magamnak fen-

I tartott tárgyakat, a : személyem mellé rendelt f e -
| lelös minister a' mellette levő álladalmi tanács-
; nokokkal és személyzettel fogja kezelni. 

A ' 6-ik § - t illetőleg pedig arra kívánom a' 
hü Karokat és Rendeket felszólítatni: hogy ad-
dig is, mig azon közálladalmi költségek aránya 
iránt, mellyek az összes birodalmat közösen é r -

dekl ik , kölcsönös értekezés után a ' jövő törvény-
hozás királyi megegyezésemmel intézkednék, k i -
rályi udvaromnak fentartásához, 's a' közös di-
plomatiához és a1 magyar hadsereghez megkíván-
tató különbféle katonai testületek ellátására szük-
séges költségekről jövendő beszámítás iránt, jó -
váhagyásom mellett, ideiglenes rendelkezés t é -
tessék. — Végre a' honvédelmi ministeriumot 
illetőleg : valamint a' honvédelmi szerkezet 's a' 
környülállások szükségéhez képesti hadi ajánla-
tok körüli rendelkezést a' törvényhozás köréhez, 
a"1 rendes katonaságnak az országbani elhelyezé-
sét 's béke idejébeni alkalmazását pedig a' királyi 
Helytartónak, a' felelős magyar ministerium u t -
ján gyakorlandó kormányzatához tartozónak e l -
ismérem: ugy viszont a' hü Karok 's Rendeknek 
királyi házam 's a' pragmatica sanctióval szente-
sített birodalmi kapocs iránti hü ragaszkodásuk-
tól bizton várom: miként önként átlátandják, hogy 
a' magyar hadseregnek az ország határain kívüli 
alkalmazása, nem különben a' katonai hivatalok-
rai kinevezések, a' szükséges birodalmi öszhang-
zás végett egyenesen csak legfelsőbb királyi e l -
határozásomtól függhetnek, az ez esetekbeni e l -
lenjegyzés tehát a' folyvást királyi személyem 
körül leendő ministerre leszen bízandó. 

'S ezek azon észrevételek, mellyekhez a' fel-
terjesztett törvényczikket alkalmaztatni kívánom. 

Bécs, martius 31-kén 1848. Ferdinánd s. k . " 
S z é k á c s J. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 
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TARTALOM : Legújabb törvényczikk a"" vallás dolgában. 
S z é k á c s J. — Aszaló vidéki reform, prédikátorok é r -
t ekező e g y l e t e . M o l n á r A n t a l . •— Lamennais, a' fran-
czia reformátor. D a r u . — Okleve le s tárcza. — Közli 
B a l o g h i L á s z l ó . — V e g y e s k ö z l e m é n y e k . 

Legújabb törvényczikk a' vallás dolgában. 
Van szerencsénk közölni azt. így hangzik : 

Törvényczikk a vallás dolgában. 
1. Az unitaria vallás törvényes bevett val-

lásnak nyilváníttatik. 
2. §. E' hazában törvényesen bevett minden 

vallásfelekezetre nézve különbség nélkül töké-
letes egyenlőség és viszonosság állapíttatik meg. 

3. Minden bevett vallásfelekezet egyházi és 
iskolai szükségei közálladalini költségek által f ^ 
döztessenek 's az elv részletes alkalmazásflRt 
a' ministerium — az illető felekezetek meghall-
gatásával — a' közelebltftörvényhozás elibe ki-
merítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 

4. A1 bevett vallásfelekezet iskoláiba j á r - i 
hatás, valláskülönbség nélkül, mindenkinek köl-
csönösen megengedtetik. 

5. A ' ministerium rendelkezni fog, hogy a' 
bevett vallásokat követő katonák saját vallású 
tábori lelkészekkel láttassanak el. 

Á helvét hit vallású tiszántúli egyházkerület ké-
relemlevele az országosan egybegyűlt Rendekhez. 

Ez czime azon nyomtatványnak, mellyet a' 
napokban kaptunk. Sietünk annak tartalmát kö-
zölni , nem titkolhatván el örömünket a' felett, 
hogy a' tisztelt egyházkerületi Superintendentia 
helyzetünk fontosságát megértve, mindnyájunk 
óhajtásait, saját felfogása szerint, hivatalosan ki-
fejezni, 's haladék nélkül a' törvényhozás elébe 
juttatni igyekezett. Ama czim után tehát az ok-
levél tartalma így következik : 

Előrebocsátván azon nyilatkozatunkat, misze-
rint mi jelenleg vallásügyünk tekintetében az or -
szágos rendek iránt határtalan bizodalommal v i -
seltetünk, közohajtásunkat a'következő általános i 
pontok alatt terjesztjük elő : 

1) Kívánunk általános lelkismeret-szabadsá-
got , hitfelekezetek közötti teljes és tökéletes 
egyenlőséget és viszonyosságot, következéské-
pen az uralkodó 's bevett vallásoknak nevét ,em-
lékezetét , eszméjét, is örökre megszüntetni kí-
vánjuk. 

2 ) Kívánjuk, hogy minden vallásbeli feleke-
zetek egyházi szükségeit az állodalom kincstára 
teljesítse, hivatalnokait az állodalom fizesse, 
nyugdíjazza, felekezeti népesség arányában. 

3) Protestáns katonák lelki szükségeinek tel-
jesítése végett mindenütt protestáns tábori lel-
készek tartassanak. 

4) Egyházi hivatalnokaink polgári állása, 
rangja, határoztassék meg. 

5) Ha és a1 hol valamelly hitfelekezet képvi-
seltetik, protestáns felekezetünk is aránylag kép -
viseltessék. 

6) A ' protestánsok a' magyar korona alatt 
mindenütt szabadon lakhassanak, vallási és pol-
gári jogokat szabadon élvezhessenek. 

7) A' nevelés általános ügyét az állodalom 
felkarolván, elemi és reáliskolákban minden n ö -
vendékek díj nélkül tanulhassanak; egyébiránt 
pedig minden felsőbb iskolák is minden hitfele-
J ezethez tartozók előtt kölcsönösen nyitva ta r -
tassanak. 

8) Minden hitfelekezetbeli iskoláknak közkölt-
ségeit, ugy szintén az azokban tanító egyének-
nek fizetését, nyugdíjazását az állodalom fedezze. 

9) A' magyar nemzeti egyetem, nevének meg-
felelőleg, minden hitfelekezetekre nézve, minden 
tekintetben közös legyen. 

10) A' hazában működő minden tanítóknak 
polgári állása, rangja megállapíttassék. 

Költ Debreczenben 1848. évi martius 22-én 
rendkívül tartatott egyházkerületi közgyűlé-
sünkből. 

Aszalóvidéki *) reform, prédikátorok értekező 
egylete. 

Ideje valahára a' t. közönséggel tudatni, hogy : 
mi is élünk, vagyunk, és mozgunk; sőt nemcsak 
mozgunk, hanem haladunk, vagy, hogy többet 
mondjak, már haladtunk is; — mi nem is csuda, 
mert 9 év óta áll fen egyletünk. — Miért hát, 
hogy a' nyilvánosság terén még mindez ideig 
sem mutattuk fel semmi jelenségét létezésünk 's 
működésünknek ? kérdeni fogják némellyek. 
Azért, mert egyletünk nem láttatni, hanem lenni 
's tenni akart, azért, mert egyletünk, ha szinte 
jegyzőkönyvileg nem is, de conversatio közben 

*) Abauj vármegye . A1 j e l e s czikk mart. 1 5 - k e előtt Írat-
ván, a"1 cz imekben kissé dúslakodik. Jövőre h isszük, hogy 
a' czimek elmaradnak. Sz. 
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kimondotta, hogy : nagy szavakkal, sokat igérö 
programmokkal, mint némellyek szokták, a' kö-
zönség figyelmét magára vonni, 's aztán megle-
het a' nagy lármával vajúdó, 's végre is egeret 
szülő hegyhez hasonlónak találtatni, 's kinevet-
tetni nem akar. 

Mind e' mellett is azonban, 's bár az egylettől 
felhatalmazva nem vagyok, de miután látom, hogy 
9 éves egyletünk a' közönség előtti ismertetés 
következtében szégyent nem vallhat 's miután én, 
mint levél- könyv- és pénztárnok, az egylet ke-
letkezéséről, növekedéséről, 's jelen állásáról 
legkörnyülményesebb és hitelesebb tudósítással 
szolgálhatok: e' részben némi kísérletet teszek 
azon jó remény fejében, hogy az egylet is gon-
dol óra vévén, miképen a' szerénységnek is van-
nak határi, mellyeken túllépve vétkezik önmaga, 
's vétkezik a' t. közönség ellen, — legfölebb is 
csak szerényen és gyengéden fogja megmosni 
tejemet, — véleménye szerint talán koráni— hir-
nökösködésemért, mit a' tisztelt egylet humánus 
tagjaitól elviselni kénytelen, sőt kész is leszek. 

Egyletünk az 1838-dik év közepén vette kez-
detét, a' mikor is a' szikszai, alsóvadászi, és asza-
lói ref. prédikátorok hír- és tudományos lapok já-
ratása végett társaságba állottak. 1839-dik é v \ 
ben már 16-ra növekedett a' társaság tagjainak-
száma, három világit kivéve, mind vidéki prédi-
kátorokból, kik között örömmel láttuk és üdvöz-
löttük, hogy egyebeket elhallgassunk; a' kor lel-
kével még aggkorában is folyvást haladó derólr 
abaúji esperest, 's bocsi prédikátort, n. t. Futó 
Sámuel, 's a' könyvbuvár, 's mind e' mellett a' 
társalkodásközben, mégis vidám és derült lel-
kületű Ongai prédikátor, 's abaúji főjegyző n. t. 
Bartal János urakat, kik közöl amazt, mint egy -
letünk ápolóját és rendezőjét van szerencsém 
bemutatni a1 tisztelt olvasó közönségnek. 0 lett 
mintegy középpontja egyletünknek, melly az ö 
vonzó 's összetartó ereje nélkül aligha mihamar 
szerte nem szakadoz. Az ö tollából folytak 1839-
dik évi januar 19-én, 's folytatólag febr. 6-án 
pótolt, és az egylet 16 tagjai által elfogadott 's 
aláírt alaptörvényei Szikszó vidéki nevet viselt, 
helv. v. köv. egyházi olvasó egyesületünknek; 
az elnök czímet azonban többször ismételt kéré-
sünkre is, nem elébb, mint 1843-dik évben vette 
fel a' szerény férfiú, ki addigi körleveleinek alá-
írásánál, mindig csak olvasó társ czímet hasz-
jiált. ») 

Mindjárt még 1839-dik évben megrendelte 
egyesületünk a' Jelenkort, Athenaeumot, Tudo-
mánytárt, Gazdasági tudósításokat, később a' 
Múlt és Jelent, Pesti Hírlapot, Protest. Lapot, 

') Kötelesnek érzem magamat, a' n. t. esperes urnák di-
cséretire fölemlíteni azt i s , miszerint 79 anya 's 89 leány 
egyházból álló terjedelmes egyházmegyejében, az ő felszó-
lítása és buzdítása folytán több illynemü olvasó egyesüle-
tek alakultak a' prédikátorokból. 

Religiót, — 'stb. 's e' mellett évenként megszer-
zette a' magyar irodalom mezején feltűnt jelesebb 
müveket, szikszai lakos nemzetes Piskolczi 
György úr költségén és szívességéből a' híres 
Strauss munkáit, olvasta tek. Jakabfalvi András 
és Patay Sámuel táblabíró urak kegyességéből 
a' darmstadti alig. Kirchenzeitungot, historisch-
politische Blatter für das katholische Süddeut-
schland vonPhilippsund Görres, 's a'német egy -
házi irodalom kitűnőbb új müveit: Ammon, Bren-
del, Bretschneider, Ellendorf, Mühler. Wiggers 
'stb. munkáit. 

Az egyesületnek 1839-dik és 1840-dik é v -
ben Szikszón tartatott gyűlései csupán csak a' 
pénztárnok számadásának megvizsgálásával, az 
előfizetési díjak befizetésével, új könyvek meg-
rendelésével, 's új tagok fölvételével 2) foglal-
koztak; majd aztán 1841-ben Alsó-Vadászon, 's 
1842-dik évben Aszalón ismételve meghatároz-
tatván, miszerint jövendőben a' gyűlés papi 
conferentiává alakulva át, ennek tagjai az e g y -
házi és iskolai élet körébe tartozó tárgyak fö-
lötti értekezésekkel jelenjenek meg; mindjárt 
1843-dik évben Felső-Kézsmárkon, hat irott ér-
tekezés került a' gyűlés szőnyegére,'s a'követ-
kező években is mindig léptek fel gyűléseinken 
^y le t i tagok, vagy élő szóval vagy Írásban ér-
tekezök, 's ollykor ollykor az elnök által kitűzött 
korszerű kérdéseket is megvitatok, kiknek érte-
kezése, könyvtárunkban letétetve, egymás mel-
lett ott fekszenek, kedvem volna felkölteni, 's e' 
lapba fölküldeni azokat, de a' szerzők felhatal-
mazása nélkül ezt tennem nem szabad. 

Gyűléseink közöl a' Bőcsön 1846-ik évi aug. 
17-ik és 18—ik napjain tartottat, legérdekesebb-
nek mondhatni, mind a' vagy felolvasott vagy 
élő szóval élöadott érdekes és korszerű érteke-
zések, mind az élénk tudományos conversátio te-
kintetéből, legérdekesebbnek főleg azért is, mert 
a' régi alapszabályok az 1845-dik évi dec. 3-án 
Szikszón tartatott gyűlés határzata folytán vizs-
gálat alá vétetvén, megujíttattak 's bővíttettek, 
a' helybeli egyleti tag 's elnök által készített, 's 
beadott új könyvtárterv elfogadtatott, az 1839 -
dik évben létre jött könyvtár, a' könyv és pénz-
tárnok, a' mindnyájunk előtt felejthetlen emléke-
zetű tiszt. Forray József űr halála következté-
ben Szikszóról az aszalai paplakra alólirthoz 
áttetetni határoztatott, gyarapítása végett az 

2) Fölvetetett egyesületünkbe a' többek közt egy görög-
íatholicus plébános "s egy izraelita haszonbérlő is. 

*) Pedig tán megengedték volna, vagy megengednék, ha 
Kegyed őket ez iránt igen szépen megkérte volna vagy 
negkérné. Szerk. 

3 ) A-1 t. cz. egyletnek azon becses bizodalmát, miszerint 
cönyvtárát a' politicailag ugyan Abauj vármegyéhez, egyhá-
üilag azonban a' felső borsodi ref. esperességhez tartozó 
iszalai egyházba, hozzám méltóztatott áttenni, e' lapok ut-
án is hálásan megköszönvén, a1 könyvtár feletti hű őrkö-



rendeltetvén, miszerint az elnök által megnyi-
tandó és köröztetendő aláírási íven mindenik 
egyleti tag saját neve aláírásával kötelezze ma-
gát, szabad tetszése szerint ajánlandó pénzineny-
nyiségnek öt évig évenkinti f izetésére, 's min-
denki egy vagy több jó, 's e' mellett ritka könyv-
vel ajándékozza meg közös könyvtárunkat; e g y -
szersmind az is rendeltetvén , hogy a7 nemzetes 
Piskolczi György úr s ) által egyletünknek a ján-
dékozott, 's biztos helyre kölcsön kiadott 40 
pengő forintnak kamatján, 's a' tagok által éven-
kint fizetendő pénzbeli ajánlat öszvegén, vagy a' 
közgyűlésen, vagy a' könyvtárra felügyelő v á -
lasztmány által kijelelendő jelesebb könyvek sze -
reztessenek meg. 

Az 1846-ik év utolsó havában megnyittatván 
és köröztetvén az aláírási í v , az egyes , szám-
szerűit 12 tagok ajánlata folytán, egy kevés pénz-
öszveg, de annál több jó könyv került össze, 
mintegy 60 kötet. Péld.: História regni Hungáriáé 
a Nic. Isthvánlfio. Math. Belii Adparatus ad Hi-
stóriám Hungáriáé. Mart. Chemnicii examen con-
cilii Tridentini. Calvini institutio religionis chri-
stianae. Halesii história concilii Dodraceni. A ' r e -
formata ekklézsiának Apologiája Juellus Saris-
burg, angol püspöktől. Kiadta Tsétsi János 1745. 
Cs. Comáromi György több munkái. Cramers 
Briefe über Inquisitionsgericht und Ketzerver-
folgung in der römischen Kirche. 2 Bande, Leip-
zig 1784 'stb. A ' fentebb említett 60 köteten fö -
lül még hét kötet kéziratot nyert egyleti könyv-
tárunk a' munkás társtól, n. t. Bartal János, on-
gai pred. úrtól, u. m. 1) Római egyház és pápák 
története jelenkorunkig 2 kötet, mintegy 70, 80 
íven. 2) A ' vegyes házasságokról 11 ív (1842, 
oct. 5.) 3) Sz. Pál zsidókhoz küldött levelének 
magyarázatja 18 íven. 4) Sz. Péter apostol kö -
zönséges első levelének magyarázatja 11 íven. 
5) Jakab. 6) János első levelének magyarázatja. 
7) Sz. János évangyélioma magyarázva perico-
pák szerint alkalmaztatással. Nagy kár , hogy 
pénzerő hiánya, 's egyéb ellenséges körülmé-
nyek gátolják egyletünket, n. t. Bartal úr e' be -
cses müveinek napfényre bocsátásában , kinyo-
matásában. 

déssel, 's annak tőlem kitelhető gyarapításával törekvendem 
megérdemelni. M. A. 

4) E ' tiszteletre méltó aggastyán, nemzetes Piskolczy 
György úr, szikszai egyszerű nemes polgár, Krisztusnak ignz 
híve, nem ugy tekintve magát , mint tulajdonosát, hanem 
ugy, mint Istentől rendelt ideiglenes sáfárát, a' gondviselés 
után önszorgalma által gyűjtött szép vagyonának, szent k ö -
telességének "s legfőbb gyönyörűségének tartja, sáfárkodni 
abból időnként a' szegényeknek 's közhasznú intézetekre, 
így adott a' Pesten felállítandó protest. főiskolára 100, — 
egyletünk könyvtárának ezelőtt mintegy 5 évvel 10, — 's 
végre 1 8 4 5 - d i k évvégével 40 pengő forintot.— Ö a1 pró-
féta mondása s z e r i n t — k ö l c s ö n ád az u r n á k , midőn 
ád a* s z e g é n y n e k , ' s bizonyosan k i n c s e l e s z e n a z 
e g e k b e n . Náiunk pedig ez i g a z n a k en i l é k e z e t e á l -
d o t t marad. M. A. 

A* könyvtárnak ekkinti gyarapodásáról szóló 
könyv- és pénztárnoki hivatalos tudósítást az On-
gán f. évi aug. 18-án tartatott ülésében kellemes 
tudomásul vévén értekező egyletünk, köszönetet 
szavazott tek. Szalay Mihály Borsod vármegyei 
aladószedö, tek. Szalai Pá l , ugyancsak borsodi 
alszolgabiró uraknak, mint szinte Aszaló városa 
hites jegyzőjének, nemzetes Sehwartner Gusztáv 
Adolf urnák, kik noha egyletünknek nem tag ja i , 
mindazáltal annak könyvtárát több ritka köny-
vekkel gazdagítani szíveskedtek; nemkülönben 
ongai birtokos 's tbiró tek. nagyréthi Darvas 
Antal urnák, járásunk volt közkedvességü fobi— 
rájának, ki ülésünket úri lakában elfogadni, t a -
nácskozásainkon 's értekezéseinken lelkes ne jé -
vel jelenlenni, 's mindnyájunkkal szives magyar 
vendégszeretetét éreztetni és könyvtárunkat 
Bajza történeti könyvtárával megajándékozni k e -
gyeskedett. — Meghagyatván egyszersmind min-
den tagnak, különösen pedig a' könyvtárnoknak, 
hogy bármiféle tudományos szakra , főleg a' 
theologiai tudományokra tartozó, 's áhítatosságra 
vezérlő régibb classicus, bármi nyelven írt köny-
veket, mellyeknek példányai hazánkban mind in-
kább ritkulni kezdenek, lakóhelyeiken, 's ezek 
vidékén fölkeresni, 's a' könyvtár számára meg-
szerezni igyekezzenek. — Mihez képest alólirt, a' 
gyűlés után kevés idő múlva bejárta a1 szikszai 
és miskolczi, kivált füszerárus boltokat, hová a' 
vandalismus, tudatlanság 's többnyire az özvegy 
papnők szegénysége sokszor küldeni, 's néha 
égre kiáltó csekély áron eladni szokott néha 
egész könyvtárakat. — Öröm és szomorúság 
egymást váltogatva vívták, hol emelve, hol sújtva 
lelkemet, midőn most egyik, majd a' másik bolt-
ban a1 rendetlenül halomba hányt porlepte köny-
veket fölszedegetve külön válogattam; örültem, 
mivelhogy sok drága kincseket a' bors- , sáfrány- , 
's e' f. takaró kalmárok kíméletlen kezeitől, 's a' 
végenyészettöl megmentve, könyvtárunknak a' 
lehető legcsekélyebb áron megszerezhetek ; más-
felöl szomorkodtam, mert fájdalommal kelle lá t -
nom az eltépett, 's felhasznált könyveknek még 
fenmaradt cziinlapjaiból, vagy egy két levélből 
álló töredékeiből, hogy du Pin,Blondel, Dallaeus, 
La Placettenak , 's egyebeknek a' theologiai 
szakra tartozó classicus remek müvei lőnek fe l -
használva borstakarókul! 's boszankodám a' 
sors- és bosszankodám énmagamra i s , mert ha 
avagy csak egy héttel korábban megyek k i , a ' 
könyvkutatás-expeditióba, a' fölebb magasz-
talt könyveket talán még épségben találhatom. 
Ez alkalommal, részint énmagam, részint az e g y -
let költségén, e' következő 's többnyire a' theo-
logia körébe tartozó tárgyakról irt szerzők mun-
káit vásárlottam meg hallatlan olcsó áron könyv-
tárunknak : Döderlein, Fuller, Erasmus (Coloniae 
1545), Heidegger, Mermes Horneius, Hufnagel, 
Gottsched, Gellert, Grotius, Marckius, Muretus, 



Nádudvári, Niemeyer ,Nössel t ,Reinhard, Scheur, 
( 1 5 1 1 ) Schultz, Seiler, Stock, Szönyi N. István, 
Wits ius . Wolf , Woltman, több másokat nem em-
lítvén, 

Eközben elhallgatnom hálátlanság lenne egy 
szikszai izraelita boltosnak egyletünk iránt e lkö-
vetett nemes tettét. Midőn t. i. a ' boltjában levő 
nagy könyvhalmazból e ' következendöket k ivá-
logattam : Béza Tódornak új testamentomát g ö -
rög nyelven, ' s saját deák fordításával és e x e -
get jegyzéseivel . Erzsébet angol királynénak 
ajánlott második kiadást in folio Geneva 1565. 
Hospiniani História Sacramentaria in fol. Tiguri 
1598. — Chamieri Panstratiae Catholicae E p i -
tome in fol. Genevae 1645. — Brunoria sole Loci 
communes juris caesarei et pontificii et saxonici, 
— nunc vero aucti a Jac. Sehultes in fol. Jenae 
1607. Böhmisches Recht in Fol. Leipzig 1607. 
— Preservatif eontre la reunion avec le Siege de 
Romé par TEnfant a Amsterdam 1723. — H e u -
manni História literaria ' s tb . , midőn t. i. ezeket 
kiválogattam, 's árokat tudakoztam volna az i z -
raelita boltostól, ez parancsolá inasának, hogy a1 

bolt előtt álló szekeremre hordja ki a' könyveket , 
mire mondám: Uram, hisz még meg sincs az alku 
közöt tünk! — er re viszonzá : azt hiszem, hogy 
könnyen megegyezünk az ár felett. Végül midőn 
sürgetném , hogy ha alku nélkül kihordatta a' 
könyveket , valahára szabja is meg árokat — a' 
lehető legolcsóbban; különben majd én szabom 
meg tetszésem szerint. Ekkor ö tessék ingyen, 
ajándékban elvinni. E ' nemes lelkű izraelita k e -
reskedőnek neve Bródi József. 

Szólanom kell m é g , 's a' hála érzete kötelez 
szólanom, könyvtárunknak még egy más nemes 
lelkű gyarapítójáról nemzetes Schwartner Gusz-
táv Adolf úrról , (az egykori országos, söt e u r ó -
pai hírű pesti professor Schwartner Márton úr 
unokaöcscséről,) Aszaló városa hites j egyző jé -
ről, ki noha a' német 's magyar irodalomnak 's 
általában a' könyveknek ba rá t j a : mindazáltal azon 
oknál fogva, mivel ma, vagy holnap megtör tén-
hetendö halála után, könyvei könnyen füsze rá -
rusok. vagy túrót áruló kofák tépő kezeire k e -
rü lhe tnek; 's mert egyletünk könyvtárát még é l -
tében ohajtá gazdagítani, miután a z t , már múlt -
kor is több nevezetes könyvekkel szaporította, 
e ' jeles könyvdarabokkal nevelte : — Voltair 's 
sámmtliche Schriften 34 kötetben. Berlin 1786— 
1793. — Friedrich's II. Königs von Preussen 
hinterlassene W e r k e , 15 darab 7 kötetben 1788. 
— Klopstock 's Messiás in 4 - t o Altona 1780.— 
— Scharpii anglobritanni cursus theologicus 
(polem. theol.) in 4 - o Genevae 1620 .— Deutsch-
Catechismus aufs neue corrigirt durch D. M. Lu-
ther. Wi t tenberg 1555. több fametszetekkel. — 
Bossveti doetrinae catholicae expositio. 

De térjünk már a' f. 1847-dik évi nov. 3 0 - á n 
Perén tartatott egyleti gyűlésünkre. E ' rendkí-

vüli gyűlés tar tására alkalmat szolgáltatott n. t. 
Futó Sámuel urnák kilencz évig viselt elnöki h i -
vataláról még Ongán f. évi aug. 18-án történt 
lemondása, mellyet olly elhatározottan jelentett 
ki, 's olly nyomosán indokolt, hogy annak el lent-
állnunk, 's azt el nem fogadnunk nem lehetett. 
Fölemlíté a' többek k ö z t , miképen egyletünk 
1846-dik évi ujabb alapszabályai értelmében az 
elnökség csak három évig t a r t , 's három év l e -
folytával új elnök választandó, (mire válaszul 
adatott, hogy azon szabály visszaható erővel nem 
bírhat) fölemlíté hivatalos elfoglal tatásai t , kora 
's egészsége hanyatlását 'stb. Az egylet azonban 
nem akarván egykönnyen megválni statorától, 
bölcs Palinurusától, miután minden okai 's k i fo-
gásai az elnök logicáján ' s szilárd eltökélésén 
hajótörést szenvedtek, egy tagnak a' többiek ' s 
az elnök által is elfogadott azon indítványára, 
miszerint nem levén teljes számmal jelenleg a* 
gyűlés , elnökválasztásba ne is bocsátkozzék, — 
ezt még ez évben tartandó más gyűlésre halasz-
totta, az elnöki hivatalnak addigi folytatására m a -
ga az elnök is késznek nyilatkozván. 

A ' gyűlés azt hitte, hogy ezen hadi csel fo ly -
tán, legalább még, ha csak egy évig is, ö rvend-
het n. t. Futó Sámuel úr elnökösködésének; mi -
dőn azonban nov. 26 -kán költ elnöki levélben 
véletlenül jelentetik, hogy nov. 3 0 - á n Perén , tek. 
Bárczay Ferencz úr házáná l . — ki gyűlésünket 
ári lakában elfogadni kegyeskedik, e lnökválasz-
tás végett a' tagok gyűljenek össze. Itt miután 
tek. Bárczay Ferencz, tek. Péchy Tamás úr 5 ) 's 
néhány tagok jelenlétében, elnökünk azon k ö z -
örömmel fogadott nyilatkozata mellett, hogy e g y -
letünknek tovább is tagja lenni kiván, tőlünk é r -
zékenyen e lbúcsúzot t , 's miután mi is a' v a s -
szükségnek engedve, elnöki hivataláróli lemon-
dását elfogadni kénytelenítet tünk, 's 9 évek l e -
folyta alatt egyletünk fenállása, terjedése 's f e l -
virágzása irányában tanúsított csüggedhetlen 
buzgalmaért 's fáradozásaiért keblünk mélyéből 
fakadó hálás köszönetet mondottunk, titkos s z a -
vazás utján, egyező akara t ta l , ongai ref. p réd i -
kátor n. t. Bartal János urat választottuk e lnö-
künknek. — Kinek székfoglaló rövid beszéde 
után e ' következő végzések hozattak : 

1) Több oldalról megujulván a' már máskor 

s ) Bocsásson meg nekem a1 t. cz. olv. közönség, hogy e' 
jeles két úri egyént előtte bemutatom. Idősb bárczai Bárczy 
Ferencz úr, mint a1 tudományok 's könyveknek avatottja fa-
lusi csendes magányában a' tudományok 's könyveknek él 
ugyan, de mihelyt vármegyéje vagy egyháza intenek, egész 
készséggel lép ki abból a1 tanácskozások és tettek küzdte-
rére.Tek. pe'chujfalusi Péchy Tamásjurnak e 'szerény, humá-
nus és inivelt férfinak dicséretére 's ismertetéseül csak ezt 
említem, hogy a1 polgári és egyházi érdemeket 's a' vallá-
sos érzelmeket méltányolni 's becsülni tudó abauji reform, 
egyházak 's prédikátorok ötet, a' különben ágostai vallás -
tételű évangyélicust, ezelőtt néhány évekkel szavazatok 
többségével egyházmegyei ülnöknek választották el. M. A. 



is nyilvánult azon panasz, miszerint bár némelly 
h í r - és heti lapjaink már két év óta két két pé l -
dányban rendeltettek meg : mindazáltal némelly 
tagok mégis igen későn kaphatják meg azokat, 
— abban állapodtunk m e g , hogy eddigi olvasó 
egyletünk több kisebb körökre oszolva fel, ezek 
közöl mindenik a' neki kellő és tetsző lap j á r a -
tásáról rendelkezzék; de a' tudományos ér teke-
zésekre , mint szellemi mivelödésünk 's a' kor 
kivánativali elöhaladásunk fötényezöire, 's szé-
pen serdülő könyvtárunkra nézve, értekező czim 
alatt, ennekutána is, mint eddig, szoros kapcso-
latban maradjunk, — gyűléseinket a' szokott idő-
i é n (t. i. a' nyári hónapokban) és modorban 
megtartandván. 

2) Egyletünk czime ezentúl Aszalóvidéki 
helv. v. köv. értekező egyházi egylet. 

3 ) Kellemes tudomásul vetetett könyvtárno-
kunk abbeli hivatalos jelentése, miszerint könyv-
tárunk f. évi august. 18-dik napjától fogva mint-
egy 109 kötetre terjedő igen érdekes és ritka 
könyvekkel szaporodott, — minek folytában ha-
tároztatott, hogy 

4) A ' könyvtár lajstromának hiteles párja, 
mindenik gyűlés után köröztetés utján a1 tagok-
kal olly végből közöltessék, hogy mindenki, v a -
lamint egy részről tudomást szerezhessen magá-
nak a' könyvtár állásáról , ugy más részről a' 
könyvtári választmányon kivül ellenőre lehessen 
a' könyvtárnoknak. 

5) Tek. Bárczay Ferencz, tb. és házi urnák 
azon kegyessége, miszerint egyletünket 21 kö -
tetre menő, részint könyvekkel, részint az 1790-
dik évi országgyűlés alatt megjelent, az orszá-
gos alkotmányra 's állományra, vagy az egy -
házra vonatkozó röpiratokkal megajándékozni 
méltóztatott, hálás köszönettel fogadtatott. 

6 ) Egyletünk tagjai, különösen a' lelkipászto-
rok elnökileg fel fognak szólítatni, hogy ha hall-
gatóik körében valami vallásos, vagy mr.s t a r -
talmú érdekes régi magyar könyveket észreven-
nének, azokat a' moly, penész 's por fogaitól 
megmentve, könyvtárunk számára megszerezni 
szíveskedjenek. *) 

7 ) Minthogy ennekutána a' hírlapok járatása 
által nem szorítatunk egyedül közel szomszédaink 
szük körére, arra kéretnek föl egyletünk tagjai, 
főleg a' prc dikátorok : legyenek szívesek egy 
kevéssé távolabb lakó tiszttársaikat is értekező 
egyletiínk részére és serdülő könyvtárunk g y a -
rapítása yégett részvényesekül megnyerni's arra 
birm, hogy szabad tetszésök szerint választandó 
korszerű tárgyakról! dolgozataikkal jelenjenek 
meg értekező gyűléseinken. 

8 ) Az értekező egylet tagjai jelenleg a' böcsi, 
ongai, szikszai, alsó vadászi, aszalai, kazsmárki, 

*) Dicséretes s követésre méltó rendelkezés. Szerk. 

léhi.berencsi, rázsonyi, bereti és baktai ref. p r é -
dikátorok. 

Ezek után megkezdettek az értekezések a' 
tudós házi úr és gyűlésünket megtisztelt tb. t. 
Péchy Tamás úr jelenlétében, 's szinte szíves és 
tettleges részvétök kíséretében. Gyűlésünknek 
ezen stádiumáról így ír új elnökünk decemb. 7-ik 
napján költ körlevelének 5-ik pontja alatt ^ F e l -
hívatva érzem magamat azoknak serkentésül, kik 
talán csekély érdekűnek képzelvén értekező gyű -
léseinket , azokon megjelenni időveszteségnek, 
vagy azokat valami epicurusi jellemű egybejö-
veteleknek tekintik, 's azért azokról rendszerint 
elmaradnak, én minden nagyítás nélkül egész 
szerénységgel állítani bátor vagyok, hogy a' szó 
teljes értelmében, a' perei ért. gvülés olly bő 's 
kielégítő lelki táplálattal vala ellátva, hogy a1 

különböző egyházi és polgári tárgyú felolvasá-
sok , szavalások 's eszmecserélések nemcsak 
az egész nap a' vitatkozások terén állottak, ha -
nem esteli 11 óráig is , ugy a' világi, mint az 
egyházi jelen volt egyének által szűnni nem akaró 
teljes lelki éberséggel folytattattak." 

Eddig az elnök szólt csak általánosságban, 
szóljunk most már mi is, és pedig részletesen az 
értekezésekről. 

1) Volt, elnökünk n. t. Futó Sámuel úr é r t e -
kezést olvasott fel a' presbyleri rendszerről, ha -
zánk viszonyaira alkalmazva. — Sajátságos és 
mesterkézzel összeállított nézetei, minőket ed-
digelé még sem egyházi gyűléseinken nem hal-
lottunk, sem e' lapok hasábjaiban nem olvastunk, 
— lankadni nem tudó feszült és éber állapotban 
tárták mindenikünk figyelmét, 's közben közben 
ollykor élénk vitatkozásra szolgáltattak alkalmat. 
Végül abban állapodtunk's egyeztünk meg mind-
nyájan, az értekezöt k ivéve , — miképen ezen 
értekezés sajátságos 's korszerű volta és sok 
jelességei tekintetében igen méltó arra , hogy a' 
protest. lapok utján közre bocsátassék. "*) — Bi-
zony, bizony mondom: k á r , véka alá rejteni a' 
világosságot, 's legfölebb is , egy kis szoba, 's 
ebben összeült egy kis számú gyülekezet meg-
világosítására, 's megörvendeztetésére venni ki, 
azután mindjárt ismét elrejteni azt, — föl kellene 
magasan emelni, hogy lássa az egész világ, vagy 
legalább a' két magyarhoni protestáns felekezet. 

2) T. Szalai István úr, szikszai egyik reform, 
prédikátor 's egyleti jegyző felolvasta Cartago 
végnapjait, Liviusból szép folyó magyarsággal, 
mi czélból? nem tudom; — annyit azonban tu-
dok, hogy e' csinos művecske inkább nők e g y -
letébe, avagy valamelly szépirodalmi zsebkönyv-
be, vagy folyóiratba — illett volna, mint tudo-
mányos és korszerű tárgyak felett értekező p r é -
dikátorok conferenliájába. — No de mit is agga-
tózom ? hisz Prato della Valiéban is , a' paduai 

*) A' megállapodás és megegyezés miért nem megy tehát 
foganatba i s ? Szerk. 



galléros és tisztes theologusok arezképei közt, 
ott függ Liviusnak képe ; 's mégis sem azon holt, 
sem az életben levő theologusok nem ütköznek 
meg benne. 

3) Alólirt élö szóval értekezett a' budai zsi-
nat IX-dik kánona 14. § -sának 5-dik pontja f e -
lett, melly szól a' dimissióról, az abalienatióról, 
's az egyház hívei két harmadrészének ostraci-
sáló hatalmáról. Megmutatni igyekezett ennek 
mind a' prédikátorokra , mind főleg magokra az 
egyházakra, sőt magára szent vallásunkra is á r -
talmas, 's szinte veszélyes behatását. Fölkérte 
a' jelen volt egyházi és világi férfiakat, hogy a' 
mennyiben ezen törvényczikknek, vagyis helye-
sebben csak synodale conclusumnak (mert még 
királyi szó által szentesítve nincs) módosítása, 
vagy épen eltörlése, a v a g y , mitől Isten őrizz! 
meghagyása felett az 1848-ik évben április hó 
végén Miskplczon tartandó egyh. kerületi gyűlés 
határozni fog , — ezen zsinati conclusumnak, 
(melly nálunk nem mindenütt ugyan , de mégis 
néhol, 's ollykor gyakorlatba vetetik) megdön-
tésére, addig is, mig az e.-ker. gyűlés ideje be -
következnék, minden hatalmukban álló loyalis 
módokat, eszközöket felhasználjanak, a1 hol csak 
megfordulnak, minden conservativ, 's főleg t e -
kintélyesb férfiakat capacitáljanak, — izgassa-
nak ; mutassák meg czáfolhatlan okokkal azon 
világiaknak, kik azt hinnék és állítanák, mikép a' 
reform, prédikátorok ingatag állásának szilárdí-
tása 's biztosítása, — és a' hierarchiának e g y -
házunkbani megalapítása ugyanazonos fogalmak 
volnának, 's a1 kivétel terén ugyanazonos t é -
nyékké válnának,— mutassák meg, hogy sémin 
thesi, sem in praxi nem igaz , nem áll , a' mit 
hisznek és állítanak, nem a1 praxisra vonatkozó-
lag, mert ime az ágostai hitvallású atyafiak e g y -
házában, noha a' dimissió joga nem olly korlátlan 
mint nálunk, hanem bölcs és humánus törvények-
kel van körülírva : még sincs hierarchia, 's an-
nak prédikátorai is épen olly jámbor és alázatos 
egyházi férfiak, mint mi reform, prédikátorok 
vagyunk. — Egyszersmind arra is fölkérte az 
egyleti tagokat, hogy a'tavaszi e.-ker. gyűlésre, 
szellemi fegyverekkel 's töltésekkel fölkészülve, 
"s másokat is készületre buzdítva jelenjenek meg. 

4) A ' fentebb előadott határzatok alkotásával, 
's az értekezésekkel eltel vén az egész nap, este 
a1 vallásos föideák: Isten, lélek, szabadság és 
halhatatlanság feletti philosophiai vitatkozások 
terére lépett át egyletünk. Többek közt t. Szalay 
István úr élö szóval, bőven és terjedelmesen elő-
adta Okennak és Hegelnek azokat tárgyazó n é -
zeteit. — A' vitatkozások még a1 vacsora felett 
is folytak, 's csak éjfél előtt kevéssel szűntek 
meg , midőn már a' kifáradt lélek 's a' test is 
nyugalomra kívánkoztak. 

Ezeken kivül írásban foglalt több rendbeli é r -
tekezések tetettek le egyleti gyűlésünk tanács-

kozó asztalára , péld, az elnökileg egykor kitű-
zöt t , 's még a' böcsi gyűlésünkön élö szóval 
megvitatott ezen kérdésről: Mi joga lehet a' prot. 
papnak azon katedrához, vagy szónokszékhez, 
mellyböl Isten igéjét hirdeti hallgatói közt? Mi 
joga neki ahhoz 

1) Másokra nézve közönségesen? 
2) Hallgatóira nézve különösen ? 
3) Az iskolatanítókra legkülönösebben ? és ha 

v a n , min alapszik ezen j o g ? Nyuj t -e ennek a' 
természet vagy a' polgári társas élet valami ala-
pot, vagy csak egyházi szokásból vett rendsza-
bályokon nyugszik ? A ' történetírásban lehet-e 
találni ezen jogot védő adatokra, példákra, h a -
sonlatosságokra ? (i) E ' kérdésre az egyháztör-
ténetekben! nagy jár tasságot , mély belátást 's 
combinátiót tanúsító terjedelmes írott ér tekezés-
ben felelt n. t. Bartal János ú r , melly az idő r ö -
vid volta miatt csak félig — vagyis közepe t á -
jáig olvastathatván fel folyó évi ongai gyűlésün-
kön, a' hátralevő rész felolvasása jelen gyűlé-
sünkre halasztatott, — mi azonban az idő rövid 
és drága volta miatt ismét elmaradt. Hasonló 
sorsra jutott alólirtnak szinte ezen kérdésről 
irott, 's a' perei gyűlésen bemutatott értekezése 
is, — egyháztörténeti egyveleg czimet viselő, 's 
több ivekre terjedő, 's többek közt a' Magyar-
országban egykor létezett sociniana ekklézsiák-
ról szóló irott értekezésével együtt, ezek is n y u -
galomhelyökre, közös koporsójokba, az egyleti 
könyvtárba tetettek le, hogy ott legyenek a' fe l -
támadás és ítélet napjáig. 

írtam Aszalón 1847-dik évi december 28-án 
M o l n á r A n t a l , 

az aszalóvidéki reform, prédikátorok 
értekező egyletének könyv- , l evé l -

és pénztárnoka. 

iamennais , a' franczia reformátor. 
Új szellem lengi át az emberiséget — az a1 

ker. vallás erkölcsi szelleme , istennek szelleme. 
Nem azokról szólunk, kik a' ker. vallást meg-
semmítve hiszik a' philosophia által; amaz csak 
az , mit eddig sokszor keresztyénségnek nevez-
tek , hitágazatok , emberi tételek! Az elfogulat-
lanabbak mindinkább meggyőzödnek, hogy az 
emberiségre nézve nem lehet emberi igazság, 
nagyobb üdv , mint Krisztus ker. vallásában. Ha 
nekünk az volna, ha mi azt szeretnők, ha világi 
törvények 'sintézvények általa volnának áthatva, 
akkor máskép állna a' világ! Ez Lamennais n é -

Ezen kérdés kitűzésére és megvitatására alkalmat szol-
gáltatott a' n. t. abanji ref. e . -megyének, ezelőtt mintegy 
három évvel hozott azon meglepő, különös határzata, mi-
szerint a1 feleséges, vagyis állandó iskolamesterek a' predi-
kállástól, 's a' katedrába avagy csak könyörgésmondás v é -
get is felállhatástól eltiltsItalt. — E' határozat is azonban 
ugy járt , mint a1 logica, mellyel mint mondani szokták, — 
kigúnyol az élet. — Mert életbe alig ha lépett valahol. 

II. A. 



zete i s , ki Paroles d'uii croyant-jával legna-
gyobb figyelmet ébresztett , most pedig legújabb 
könyvében az „Evangyéliomokról" : Les Evan -
geles : Traduction nouvelle avec des notes et des 
réflexions á la fin de chaque chapitre (1846. 3. 
édition) az egyház és status reformatiója mellett 
ismeretes élénkségével 's a' nyelv megkapó ha-
talmával lépett föl. Krisztus nézeteit, mellyek 
egész életviszonyainkban olly kevéssé vannak 
még valósítva, megvalósítva, istennek országát 
e ' földön valóan helyreáll í tva, igazságosságot 
és szeretetet nemcsak fötörvényeiül a' ker. vallás-
nak kimondva, hanem az életben is valóan g y a -
koroltatva akarja látni. A1 szeretet általi közös-
ség ker. elvén épiti az új világot fe l ; az egyház 
és status legyenek erkölcsi intézetek, fölépítve 
a' ker. vallás erkölcsi elvein. Az ugyanaz, mit 
a1 német philosophia, mit a' rationalis theologia, 
mit a' miveltek közvéleménye kíván! 

„Istennek országa", mond Lamennais, a' tö r -
vény uralma. De istennek törvénye kel l , hogy 
ugy egyes emberben, mint az emberi társaság-
ban uralkodjék; egyes emberben, hogy szere -
tetét és cselekedeteit meghatározza ; a' társaság-
ban , hogy valódi rend szerint összetétetve az 
legyen, minek isten akar ja , hogy legyen tes t -
véri család, melly igazságosságot és szeretetet, 
czélját az emberiségnek, elérni törekedjék. 

„Isten tökélyességét elérni embernek lehetet-
len ; de folyton kell törekednie, hogy azt job-
ban megközelítse. Ez úton kellett volna az em-
beri nemnek kezdet óta járnia; ez út fárasztó 
ugyan és darabos, ha gondolunk a' nehézségekre, 
mellyeket minden lépten találunk; de vigasztaló 
és édes azon gyümölcsök által, mellyekkel meg 
van hintve, mellyeknek utóisója 's legföbbike a' 
testvéri béke, az igazságosság és szeretet ural-
ma , a' nagy egység leend. Hanem e' szabadság 
nem egyéb , mint egyesült lények bensőbb ösz-
szeköttetése, egyes életének összeolvadása a' 
többinek életével 's valamennyi életének minden 
egyesével , 's ezt valósítani nincs más eszköz, 
mint kibontakozni mindenből, a' mi elválaszt és 
elkülönít 's épen az alapja az ev. tannak, melly-
nek összege isten és minden teremtménye iránti 
egyetemes szeretet." 

„Másoknak azt tenni, mit mi akarunk, hogy 
mások tegyenek velünk, ez a1 törvény, törvény 
minden hely, minden idö számára, törvénye a' 
jövendőnek miként a múltnak, az örök törvény. 
De a' törvény soknak van ajakán 's nincs szivé-
ben ! Mi sokan hirdetik azt szóval 's megtagad-
ják tettel! Mi sokat fog , midőn : u r am. uram ! -
ot mondandnak, visszautasítani az Ur, mert cse-
lekedetek helyére üres szavakat , holt szentes-
kedést , képmutató szólásmódokat állítottak." 

„Mi az egyház? Az egyház az emberi nem 
nagy, egyetemes családjában egyesülése azok-
nak , kik magok előre menve másokat vezeten-

dök, azoknak, kik Jézustól okulva tanát veszik 
zsinórmértékül 's azt jó magként terjesztik. 'S 
mi Jézusnak e' tana? Istent mindenek fölött 's 
felebarátunkat mint magunkat szeretni. E ' két 
rendelet , Jézus saját szavai szerint , mindent 
magában foglal : törvényt és prófétákat. 'S vala-
mint a' lélek erkölcsi élete, söt maga a' testi élet 
i s , csak közösségben lehetséges, ugy minden 
közösség is e' törvényen alapúi, melly ollyan 
régi ugyan, mint maga az ember, de tökéletesen 
csak Jézus által van tanítva 's gyakorolva. Jézus 
tanítványainak , azoknak , kik törvényét kapják 
's tanítják, valóban megvannak a' mennyország, 
azaz, tökéletes emberi társaság kulcsai." 

„Semmi sem világosabb, mint Jézus Krisztus 
szavai , mellyekkel a' két rendeletet , mellyek 
az egész törvényt magokban foglalják, megje-
löli; 's mégis mi ritkán értettek azok meg! Mit 
nem csináltak az emberek ezen egyszerű 's olly 
termékeny törvényből ? Mi sok van azok közt is, 
kik Jézus tanítványinak nevezik magokat, kik 
tanát többé vagy kevesbbé elferditék 's majd 
hozzátesznek majd elvesznek belőle valamit 's 
szellemök különböző előítéletei szerint saját gon-
dolataikat hozzák a' törvény e' gondolatai he -
lyett ? Látták, hogy az evangyéliom a' hit szük-
ségességére . a' hit hatalmára szakadatlanul em-
lékeztet 's valóban miként teljesíthetjük a' t ö r -
vényt a' nélkül, hogy benne higyjünk, a' nél-
kül, hogy a1 kötelesség, mellyet parancsol, v a -
lódiságát és szentségét higyjük? Isten iránti 
szeretet , mellyböl a' felebarátunk iránti szere-
tet foly, miként lehetséges istenbeni hit nélkül ? 
Hit és szeretet elválaszthatlanok; ki semmit nem 
hisz, semmit nem szeret 's ki semmit nem sze-
re t , az holt minden jó iránt. De fájdalom, min-
denki saját gondolatait, legyenek ezek bármi-
nők , saját szemlélődő nézeteit tevé e szükséges 
hit tárgyává! Innen van kezdet óta a ' szám-
talan felekezet, mellyek a' keresztyéneket e l -
választva a1 keresztyénséget letériték az egye -
nes útról 's késlelteték isten országa eljövetelét. 
Vélemények miatt számüzék egymást , abból a* 
törvénynek lényeges r é szé t , födolgot, melly a' 
szeretet cselekedeteit is kipótolhatá, csináltak, 
söt a' cselekedeteket, hogy felmagasítsák a' hit 
becsét, haszontalanoknak nyilvánították, feledve 
az isten fia egyik apostolának szavait : ,Ti hisz-
tek, jól cselekszitek; az ördögök is hisznek és 
rettegnek.' Tágítsátok ki szíveiteket 's Jézus v a -
lódi tanítványai lesztek! Ö nem azért jött, hogy 
közölje velünk a" legfőbb lény mysteriumait vagy 
a' teremtés titkait; ö nem jött tudást tanítani, 
melly feltartóztatlanul fejlődik 's fejlődni szünet 
nélkül fog, a' szellem, melly istennel, minden 
világosság kútfejével, örök összeköttetésben áll, 
emberi belátásának természetes, folytonos t ö -
rekvései által. Jézus azért jött, hogy tanítsa az 
élet törvényét, mi nem egyéb , mint a szeretet 



ként növekedő száma egyesüljön kiirtására a" 
rosznak, ledöntésére a' sátán templomának 's 
romjain a' tiednek fölépítésére ! u 

„Errő l ismerik meg mindenek, hogy fén t a -
nitványim vagytok, ha egymást szeretenditek," 
mond Jézus. Nem azt mondja : ha ezt vagy amazt 
hisztek , hanem : ha szeret tek!" 

„Krisztus nem dogmatizált, ö a' társaságot, 
mellyet alapítani e l jőve, nem istenészeti és böl-
csészeti tanulmányoknak, mellyek örök időre 
bezárva 's megállapítva valának, gyűjteményén, 
hanem a jog és kötelesség változhatlan elvein, 
a' népek közös törvényén, melly szövetségükül 
szolgáljon, épité föl. Kivül e' törvényen, melly 
emberkorról emberkorra fejlődendő, nem vál to-
zatlan e lveire , hanem elöhaladási alkalmazásra 
nézve ; kivül e' törvényén , melly valóban út és 
igazság az emberi nemre nézve, a' szemlélődés-
nek egészen szabad tért hagy, mellyen a' gon-
dolkodás mozoghat, a' tudás keletkezhetik, melly 
szünetlenül tanulva szünetlenül megújul. 0 az 
ember elébe, ki hivatva van istentől igazságot 
keresni annak végtelen forrásáig , épen semmi 
korlátokat nem rak. 'S valamint elöhaladhatásunk 
végett egynél több utat kell megkísértenünk, 
ugy ö nem akarja, hogy a vélemények é mel-
lözhetlen különbözése elválaszsza azokat, kiket 
a' szeretetnek kell egyesíteni. A7 hit, mellyet ö 
kiván, nem a' természet és alkotója még meg-
oldatlan, örök problémáját tárgyazó iskolai k é r -
dések mególdásábani hit, hanem erkölcsi paran-

ták-e az örvendetes üzenetet ? Meggyógyíttat- j csokbani hit és abbani hit, ki azokat teljesíteni 
t ak-e a' megtört szívek? Látnak-e a' vakok? j segíti. De az-e a1 ker. vallás, miként azt most 
Nincs-e már széttörendő láncz , nincsenek-e értik , tanítják, gyakorolják ! Ha újra megjelen-
megszabadítandó foglyok? Mondom nektek , I nél a1 földön, ó Jézus , minő fájdalommal mon-
Krisztus még a' keresztfán van várva apostolait.: danád tanítványidnak : Még sem értetek enge-
Ó vajha jőnének, szaporán jönének ezek; mer t lme t? Még egyre meg vagytok é r t e l e m - é s b e -

törvénye 's példái adjon tökéletes törvénytelje-
sítésben. Mit azonkül ker. vallásnak mondanak 
m é g , az csak csalékony vagy közönyös n é v , 
emberi vélemények zagyvaléka, múlékony mint 
maga az ember 's távol az isteni igazságtól, 
melly maga marad meg örökké.u 

„Kérdjéték a' milliónyi embereket, kik keresz-
tyéneknek nevezik magokat, mi a keresztyén 
vallás, 's azt felelendik, hogy az abban ál l , mi-
szerint meghatározott tanhoz ragaszkodjunk, de 
annak alapján köztök semmi további egyetértés ; 
némellyek mondandják, hogy ezt, mások, hogy 
amazt kell hinnünk 's e* különbözés miatt átkoz-
zák és gyűlölik, sőt üldözik egymást és vért 
ontanak. Ha csakugyan ez volna a' ker. vallás , 
miként volna akkor Jézus megszabadítója, üd-
vözítője a 'népeknek, az, kit az emberi nem vá r? 
Küldetéséről ö maga egészen más nézetet ada 
minekünk. Ö az Úr fölkentje , azért küldetve, 
hogy örvendetes üzenetet hozzon a' szegények-
nek, hogy visszaadja emberjogaikat 's birtokába 
állítsa őket az örökségnek, mellyet igazságtalan 
hatalom rabolt tőlök el. 'S még miért? Hogy 
meggyógyítsa a' megtört szíveket, hogy hirdesse 
a' vakoknak, miszerint látni fognak, hogy ki-
szabadítsa a' foglyokat, hogy rabszolgaság he-
lyébe szabadságot állítson, hogy az Úr é v é t , az 
ítélet napját hirdesse. Ez volt Jézus küldetése; 's 
az tán a z , mit nevében hirdetnek ? Csakugyan 
be van teljesedve, mit az emberiség által óhajtva 
vártnak teljesítenie kelle ? A ' szegények ? i^ lot-

a' nyomor nagy 's elfárad a' szem nézni az égre, 
hogy fölfedezze a' hajnalt, melly kezdetét hir-
desse az Úr évének ! u 

„Nem volna semmi inség, ha mindenki előbb 
istennek országát és annak igazságát keresné, 
azaz , ha isten törvényéből magát megtanítani 
hagyva előbb hüven iparkodnék teljesíteni a' kö-
telességeket , mellyeket az parancsol. Ha mél-
tányosság és szeretet osztandja el a' javakat ; 
miket a' föld a d , tápláléka 's ruházata minden-
kinek lesz. A' nyomor leánya az igazságtalan-
ságnak, önzésnek, az emberiség legszentebb 
kötelességei büntetésre méltó megvetésének, 
megsértésnek, melly annyira egyetemes , any-
nyira tartós, hogy a' lelkismeret hihetlen bódult-
ságában megszokták azt a' renddel fölcserélni. 
E ' miatt, Uram, jöjön el országod; törvényed 
legyen az újraszületett világ törvénye; éhség 
és meztelenség ne legyen többé az emberi nem 
háromnegyedének osztályrésze ; az emberiség 
legyen testvérek egyesülete, kik vágyva vágy-

!látástól fosztva? De az t , mit tanítványai meg 
nem kisértenek , a' nép kezdi felfogni. Nem be-
szélél hasztalan , ó Jézus ; szavad mag , melly-
böJ a' csodás fa növend fö l , mellyet vár az em-
beri nem, hogy árnyában letelepedjék.u 

, ,A' belső ember erkölcsi átalakulása az , mit 
Jézus végre akart hajtani ellenében a' pharisaeu-
soknak, kik csak a' külsőre néztek. Ha az élet 
szelleme visszavonúl azoktól, kiknek azt t e r -
jeszteniek kellene , ha intézvények, mellyek e l -
veszték eredeti éltöket, végokhoz közelítenek, 
épen akkor történik, hogy a' szertartásokat, r í -
tust, külső gyakorlatokat megsokszorozzák, ne -
kik túlbecset tulajdonítanak 's rábeszélik az em-
bereket , hogy azzal valódi erényeket teljesíte-
nek 's az által magokat a' valódi törvény telje-
sítése alól feloldozhatják. Akkor , visszás okta-
tás következtében, tévelygő lelkismeret kép-
ződik. Látunk egész népeket isten tudja minő 
szemléleti hitrendeleteknek buzgalommal eleget 

o j tenni 's a 'mel le t t legszentebb kötelességeiket 
nak egymáson segíteni 's gyermekeidnek napon- 'nyugodtan elfeledni és általános erkölcsi romlás-



hoz sietni. Nekik mondja Jézus, száljanak le s a -
ját sziveikbe a' rosz gyökeret egészen kitépen-
dök. Mi függ a1 külsőtől? A ' jó és rosz belsők-
ben van !" 

„Az emberi léleknek kedve van az igazhoz, 
jóhoz ; ö életet szomjúhozik. Krisztus igéje élő 
v izforrás , mellyböl minden nép szomját ol-
tandja." 

„Tizennyolcz század mult el Krisztus hirde-
tése óta 's még ma is igazán elmondhatni : Soha 
ember ugy nem szólott, mint ez az ember. ' S 
tana helyébe mit tettek ? Mit toldottak hozzá ? 
Az még most is egyedül az , melly a1 jelen em-
beriségben fél század óta forr, hogy tökéletessé 
tegye az emberi társaságot. Mit akar e' tan e g y e -
bet egyenlőségnél , melly az evangyéliomi tö r -
vénynek is alapja ? A' ki első akar lenni, min-
deniteknek szolgája legyen. Mit akar egyebet 
szabadság- és testvériességnél? „Ti mindnyájan 
testvérek vagy tok! u szeressétek egymást, bán-
jatok egymással , mint testvérek. És ugyanazt, 
mit az emberi társaság is akar , mire szüksége 
v a n , megadja a' Krisztus országa: szava betel-
jesedését,elveinek intézvények- és törvényekben 
alkalmazását, azt , mit ö isten országának neve-
zett. A ' szellem bevégzendi azt. A1 szellemnek 
misem áll ellen : hol a' szellem v a n , ott van a' 
h i t , melly soha nem ingadoz, a' remény, melly 
soha meg nem szűnik, a' szeretet , melly semmi 
fáradalomtól vissza nem borzad. Hol a' szellem 
van , ott feláldozás , önfeledés , kitartás , felol-
datlan egyesülés van!*c 

Ezt Lamennais mondja; nem csuda, hogy a' 
pápa e' munkát is eltiltá. Lamennais is egyik 
ugy a' kath. mint prot. egyház uj, erkölcsi, nem 
bitágazati reformatiójának sok előkövetei közöl. 
Az egyháznak ismét erkölcsi intézet té , valódi 
erkölcsi életet, nem pedig valami vallás-egyházi 
valódi hitet terjesztő intézetté kell lennie. Hit, 
cultus 'st. csak eszközök előidézésére ezen e r -
kölcsi életnek, mellyre az emberiségnek szüksége 
van. De meg kell az emberiséget arról győzni, 
hogy az , mire szüksége v a n , az , a' mit akar, a' 
ker. vallás magva. Ha látni fogják, hogy a' ker. 
vallás legjobb útmutatás erkölcsi életre 's hogy 
nem hitágazatok és mysteriumok, hanem erköl-
csi elvek Krisztus akarata szerinti alaptörvényei 
az isten országának: akkor a' ker. vallás magá-
tól fog ismét becsülésre jutni. Nem a' ker. vallás 
van legyőzve, hanem az, mit ker. vallásnak t a r -
tanak ; nem az egyház élte magát túl, hanem csak 
a ' hitágazati nézetek szükségképeni megegyezé-
sére épitett közösség. A ' kath. egyház , mint 
egyedül üdvezitö, a' protestáns egyedül üdve-
xitö hitével, pápa- és statusegyház, el fognak 
enyészni ; az erkölcsi közösség, Krisztus valódi 
egyháza, a' ker. vallás fenmaradand. 'S csak mi-
dőn a 'ker . vallás erkölcsi elveinek Krisztus sze-
mélyében! valósulása, nem pépig a' csodák és 

mysteriumok fognak positivumul, a' ker. val lás-
ban födologul elismertetni 's igazságosság és sze -
retet fog ugy minden egyesben, mint a' ker. s ta -
tusok- és egyházakban alkalmaztatni: akkor j ö -
vend el istennek országa. „Ez az úr eljövetele, 
mellyet várnak a' nemzetek , mond Lamennais, 
ez a' Krisztus újra eljövetele ! u D a r u. 

Okleveles tárcza. 
Toldalék II. József császár leveleihez. 

(L. 14. szám.) 
József császár levelezése a' római pápával, 

midőn amaz némelly klastromokat eltörlött, 's n é -
melly papi jószágokat elvett. 

1. 
Pius YI-us Pontifex Maximus, Josepho I l -do, 

electo Romanorum Imperátori, benedictionem! 
Notum sit Tibi Imperá tor , in caussa Dei., ne -

minem seu potentem, seu imbecillem mihi t imen-
dum esse, quod utrisque legem dictandi, coelum 
pandendi obserandique jus et potestatem accep-
tam ab eo, qui regibus imperat, claves mortis et 
vitae tenet. Minaris ? nihil proficies, minis 
non terretur pius, qui Deo fretus, infractum pro 
iustitia gerit pectus, nullis adversitatibus, nullis 
blanditiis molliendum; unde aut obsequi Caesar 
debes , aut vim Numinis per eius Vicarium e x -
periri; Petri gladium non evitabis, nisi in obe-
dientia, qua Deo et nobis obstringeris, perseve-
raveris. — Vale! 

2. 
Á császár felelete. 

Sancti Apostoli Petri b. in Domino quiescentis 
xtianam doctrinam secutus, nihil cum gladio eius 
ad agendum habeo ; Episcopo autem Roinano sua-
deo, ut convertat gladium in locum eius ; qui-
cunque enim acceperit gladium, gladio peribit. 
Matthiae 26. Evangel. — Dátum Viennae. 
Josephus. Közli B a l o g h i L á s z l ó . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Ritka rosta. III. Sohase tessék mérgelődni a* 
Rel. és Nev . -nek; (lásd a' 22. sz.) sohase f á -
raszsza magát a ' , rostáló prédikátor' 's több fel— 
számithatlan gunyezimek osztogatásával, miután 
igen-igen könnnyü az illyeseket megfordítva 
visszautasítani, például a' szemetest levén szo-
kás megrostálni, nemde a' ,megrostált plebánusí 

czim igen kellemetlenül hangzanék? Tessék azon-
ban ha ugy tetszik tovább is mocskolódni; önök 
mint ama Molnár Endrének 1844-ben hozzám 
vágott könyve is , keresztyéni türelemre edzet-
tek engemet; de még sem nevezhetem keresz-
tyénnek az t , ki a1 ker. vallás alapeszméje a ' 
szeretet nélkül olly páratlan gyűlölséggel sze r -
keszt lapot. — Hogy ezen szavak : „poeni ten-
tiát tar tsatok, mert elközelített a' mennyeknek 
országa Mát. 3. 2 . u eredetiképen csakugyan — 
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mikép én állitám — k. János szavai, világos, mi-
után Mát. 4. 17-ben — tehát utóbb — csak is-
métli azokat Jézus. Miket én a' Rel. és Nev.-böl 
mondok, nem enyimek. — Hogy én kivonatokat 
szorul szóra közöljek a' Rel. és Nev.-böl nyil-
vánítom , mikép nekem czélom summa cacumi-
na rerum a1 rom. kath. tan egyes felötlő elveit 's 
eszméit egypár szóban ismertetni, ut contraria 
juxta se posita, magis elucescant. Ugyanis : 

„Európa minden fejedelmei közöl ellenmond-
hatlanul a' pápa a z , ki legkevésbbé élt vissza 
hatalmával. Erényes királyokra mondtak-e á t -
kot ? Egyenetlenséget 's háborút inditottak-e 
boldog és nyugalmas nemzetek közöt t?" (egyh. 
lit. 3. sz.) Oh, Kelemen, Orbán stb., szent föld, 
és ti 8 expeditiói a' keresztes hadaknak! 

„A 1 kath. tanok hathatósan elősegítik a' gaz-
dasági tudományt, a' vagyonszerzés és felosz-
tás dolgában." (3. sz.) — III. István Pipint f r an -
czia királylyá te t te , 's ez meg is szolgálta, mert 
az exarchatus-t a' pápának ajándékozta; Miklós 
kimondotta a' 9-dik százban, hogy a' királyok 
a' pápa kegyéből birják koronáikat; IX. Bencze 
ugy ve t t e ' s el is adta a' pápaságot; a1 XII. száz-
ban a' keresztes hadakban is jelen volt és e g y -
kor jól vitézkedett teutonok Brandenburgiát n y e r -
ték jutalmul, kiknek azonban mesterök utóbb r e -
formálódott; III. Incze János t , Angolhon kirá-
lyát letette ; a' XIII. százban Henrichnek Floren-
tiában a1 calix vitae lett calix mortis; a' XIV. 
százban 8. Bonifacius kettős koronát tett jel, 
elébb pedig III. Coelestin harmadik Henrikhet 
koronázván, lábával taszította le fejéről a' k o -
ronát ; * ) X. Leo vesztegető vol t , utóbb Péter 
templomára gyűjtött pénzt ; ismerjük a' kolosto-
rok meggazdagodási módszerét, stb. stb. — 

Hogy Luther a' kath. felszentelést lélekbenjáró 
dolognak nem ta r tván , egy kissé erős felhevü-
lésében „mázolás- 's nyirésnek mondotta, 's 
szerinte minden állaton véghezvihető e' műtétei, 
és papi ruhát is minden tuskóra aggathatni : " 
megvallom, miután semmi physicai lehetetlenség 
nincs e ' dologban , még is indelibilis charactert 
nem eredményezne, Luther nézeteit osztva, az 
eíféle kézimesterségeket lélekbenjáró dolgoknak 
nem tartom. (Lásd a' 9. sz.) 

„Nincsenek a' prot. papok bizonyos elvhez, 
vagy ponthoz kö tve , miután küldőik régen e f -
hunytak." (9. sz.) Nevetséges dolog. Hát az any-
nyira féltett hagyományok szerzői — Ágoston, 
Ambrus stb. — hát a' trienti zsinatban jelen volt 
egyházi atyák nem szintúgy régen elhunytak-e? 
Fiat applicatio. — 

„Hogy a' protestánsok a' misét kiküszöbölték, 
mintegy az Isten mindenhatóságát tagadták meg. 
(10 . sz. 74 .1 . ) " 

*) Az egyh. lit. 3. sz.-ban mondatik az i s , hogy a' p á -
p á k s z e n t h o m á l y t - n y o m t a k a' k i r á l y o k r a ; 
csakhogy az feketébb volt a' koromnál. 

A' Tóm. katholikusoknál gyakorlatban levő 
azon esküíbrmának: „Isten engem ugy segéljen, 
a1 boldogságos szűz Mária, 's Istennek minden 
szentjei" megváltoztatása inditványoztatik (10. 
sz. 78. 1.) eképen : „Is ten engem ugy segéljen; 
a' boldogságos szűz Mária, és Istennek minden 
szentjei ugy esedezzenek érettünk." Máriát és a' 
többi kegyeseket ugy tekinti értekező, mint köz-
benjárókat és eszközös segítőket; szerkesztő úr 
meggyőződése szerint pedig mint Isten előtti bi-
zonyságok és tanuk állanak Mária 's a' többi e l -
hunyt kegyesek. Azt igen jól jegyezte meg a' 
tudós szerk. úr, mikép a' protestánsok — kiknek 
megnyugtatására indítványoztatott a' változtatás 
— igy sem fognak a' kath. egyház esküformá-
jával kibékülni. Ugy van ; mert avagy szüksége 
van-e Isten mindtudóságának bizonyságokra és 
tanúkra ? és ama meghalt kegyesek olly minden-
tudókká 's mindenhatókká le t tek-e , hogy az 
egész földkerekségén lakozó sok millió halandó-
nak minduntalan közbenjárói, bizonyságai 's t a -
núi lehetnének? 's eképen nem mindentudóbbak-e 
Mária és a1 több meghalt kegyesek magánál I s -
tennél ? Oh, miért kegyelmeznék meg tinektek ? 
A te fiaid elhagytanak engemet és esküsznek 
azokra, kik nem istenek. Jer. 5. 7 . " 

, ,A' karácsonfa (Christbaum) tövétől hegyeig 
gyönyörű jelképe a' legszebb vallási eszmék- és 
érzelmeknek ! A ' naptár t. i. karácson elönapján 
Ádám és Eva nevét tünteti föl , kik engedetlen-
ségböl a' jó és gonosz tudása fájáról evén , ma-
gukat az egész emberinemmel a' kárhozat r ab -
jaivá t evék ; a' rákövetkező éjjel születik a' v i -
lág megváltója, ki viszont engedelmességből, a' 
gyalázat irtózatos fáján múlik k i , 's győzödel-
mével a' pokol fiait az áldás és örök élet fájához 
vezeti ." (10. sz. 79. 1.) 

Pozsonyban Kaliwodánál kapható illy föliratú 
könyv : , ,A' bold. szűz Mária szeplőtelen szent 
szívének tiszteletében egyesült, és a' hitetlenek, 
eretnekek, 's minden bűnösök megtéréseért imád-
kozó pannonhegyi jámbor társulat tagjainak szen-
telve." Czimlap gyanánt Mária képe áll; fejét 12 
csillag övedzi, mint erényességének jelei ; a1 belső 
fehér ruha 's a' kezébeni liliom, szíve t isztasá-
gát jelképezi; a' külső ruha, kék palás t , színe 
pedig az alázatosságot jelenti ; a' bő köpeny azt 
képezi, hogy mindazokat, kik Isten előtti hatha-
tós közbenjárásaért esedezve , hozzá folyamod-
nak , szeretetének palástja alá veendi. (11. sz. 
85. 1.) — A ' most említett pannonhegyi ima-
társulatnak czélja, hogy a' magyarok Nagy-a sz -
szonya, Mária, különösen a1 végből tiszteltes-
sék , hogy esedezése által Isten ö szent felsége 
megengesztelődve (hát van-e Istenben harag 's 
egyéb emberi erőtlenség ?) minél elébb teljesí-
teni engedje azon 1550. évi 12-dik törvényezikk 
óhajtását, hogy az egész országban szűnjék meg 
minden eretnekség, a' róm. kath. szent hitnek 



helyreállítása által a ' szíveknek igaz és tartós 
egyessége eszközöltessék. Már ia , hata l -
mas közbenjárása által esedezik szent Fia előtt, 
és még soha sem lehetett hallani, hogy Máriától 
valaki gyámoltalanul magára hagyatott volna, ki 
pártfogásért hozzá folyamodott. *) (1. 86 . ) — 
Ha ez i g a z - e , jó volna naplót veze tn i , hogy a' 
folytonos deficit más irányt adhatna mielébb a ' 
gondolatoknak; tanácsolja 

Ifj . V á r i - S z a b ó S. 
Halálozások. Sárkány Sámuel , pilisi év. le l -

kész, az évangyéliomnak buzgó hirdetője 38 éven 
keresztül , a' pestmegyei esperességnek több é v e -
ken át egyik legmunkásabb t a g j a , fáradhatatlan 
dékánja és j egyző je , kiváltkép pedig erélyes, 
rendszerető esperese f. é. mart. 2 7 - k é n megha-
lálozott. Mart. 30 -kán temettetett el Kollár J. és 
Elefánt M. lelkész urak jeles szónaklatai mellett. 
0 áldott gyermekeiben is, kiknek ketteje már a1 

papi hivatalban fáradozik díszére egyházunknak; 
egy uradalmi t i sz t , kettő pedig mostan küzd a' 
czél felé. Egyetlen leánya, atyjának, míg házában 
élt, óvó angyala, most szinte egy lelkésztársun-
kat boldogítja. Legyen áldott a' dicsőnek emlé-
kezete, ki a' küzdelmek között nemesen vívott 
egyháza javáér t 's híveinek boldogságáért! 

— — — A ' tiszai év. Superintendentia p ü s -
pöke néhai főtiszt. Jozeff'y Pál, f. é. mart. 2 8 - á n , 
jobb életre szenderült. Nekrológjának megírását 
baráti kezektől várjuk 's addig is áldást mon-
dunk a* dicsőült főpásztor hamvaira. 

Halálozás és gyűlés. Rév-Komáromban folyó 
évi mártius 28 -kán egyházmegyei kis gyülésünk 
tartatott , — mellyre leginkább okot adott néhai 
t. t. Tóth Mihály urnák, a ' farkasdi ref. egyház 
hü lelkészének, egyházmegyei 's kerületi tanács-
noknak, folyó évi mártius 15-kén , meghűlés miatt 
néhány napig tartó betegsége után, történt g y á -
szos elhunyta; az elhunyt hideg tetemei felett, 
örök nyugalomra tételekor, egyházi szónoklatot 
tartottak t. Zsemle Márton zsigárdi, és t. Pap F e -
rencz, kamocsai lelkész urak. A ' boldogult, h a j -
dan a' r . -komáromi középtanodában professor, 

*) Én nem akarom kétségbe hozni ezen állítást, de eszembe 
juttatott egy kis czédulácskát, melly nálam látható. Az útolsó 
schweizi háborúból egy schweizi ismerősöm küldte ezen 
czédulácskát, megjegyezvén felöle, hogy az 's hozzá száz 
hasonló a' háborúban elesett Sonderbundiak keblén egyéb 
esudás medailleok szomszédságában találtatott. A" czédulácska 
alakja és tartalma a' következő : 

Ó M A R I É , 
c o n e u e s a n s p é c h é , 

priez pour nous qui avons recours a vous! 
Quiconque, portant une médaille miraculeuse, récite avec 

piété cette invocation, se trouve piacé sous la protection 
spéciale de la Mére de Dieu : c'est une promesse de Marié 
Elle mérne. 

Én az egészre nézve merő r. cath. szempontból indulva 
ii csak egyben ütköztem meg , az utolsó szavakban , ,c 'est 
une promesse de Marié E l l e m é r n e ! " Sz. 

onnét pedig a ' farkasdi népes egyháztól le lkész-
nek választatván, annak számos évekig volt s z e -
retett 's hü tanítója — nyugodjanak porai c sen -
desen ! ! 

Ezen szomorú eset következtében egyházme-
gyénkben segédlelkészekre levén szükség, — a' 
bekebelezett 4 egyén, t. Tóth János, Szűcs S á n -
dor, Gyenge Károly és Zsemle Károly u r a k , a' 
mult évben Győrben tartatott egyházkerületi 
gyűlés végzése következtében egyházmegyei sz i -
gorú papi vizsgálatra bocsátatván, mártius 2 7 - é n , 
midőn mind a' négyen jeles osztályzatot n y e r -

, tek, — másnap azaz mártius 28 -kán a1 r . - k o m á -
romi népes egyházban , ezen ünnepélynek még 
előtte való vasárnapi kihirdetése következtiben 
megjelent számos nézők jelenletiben, a' papi szent 
hivatal folytatására fel is avattattak 's segédlel -
készekké rendeltettek. A ' gyűlés minekutána még 
némelly tárgyakban e ' folyó évi april 4 - k é n P á -
pán tartandó egyházkerületi kis gyűlésre menő 
követeinek utasítást adott vo lna , nagy gyűlését 
27- ik aprilisre határozván, eloszlott. Közli mart. 
30. 1848. N a g y L á s z l ó . 

Halálozás. Midőn a' világ üdvezítöje ezt tüzé 
ki követendő például : „Legye tek tökéletesek, 
mint ' s t b . t u d t a ö azt, hogy halandónak e ' czélt 
nem elérni, hanem ahoz minél közelebb járni, ez 
idő és térkorlátolta pályán a' legnagyobb dicső-
ség. Illy közel jár t ahoz a ' minden ismerősök 
előtt közkedvességben állott t. Karay László úr , 
ki már több hónapok óta tartó sorvasztó n y a -
valyája következtében Bisséböl — hol ez évben 
segédpaposkodott — elindult hazája k. k. Halas -
felé szülei 's rokoni karok közt meggyógyulandó 
vagy életét végzendő ; óh de a ' sors mást v é g -
zett. Alig két óra járásnyira fekvő K. H a r s á n y -
ban meghál t , másnap útját folytatandó — 's el 
is indult ö az n a p , de a1 tökéletesség örök h a -
zája felé mart. 23 -kán élte 30 - ik é v é b e n , ham-
vai harmadnap múlva idegen hantok alá t emet -
tetvén. E ' többoldalulag jeles készültségü ifjú 
szónok tanulását kezdé a' k. k. halasi , folytatta 
a' debreczeni, — bevégezte a' kecskeméti fő i s -
kolában, szeret te tve mindenütt barátjaitól ' s o k -
tatóitól. — Nem mellőzhetem el, hogy köszöne-
tet ne mondjak sz. zs. k. harsányi - , és h. a. oldi 
lelkész urak családjának azon meleg részvé té r t , 
mellyel ez idegen földön elhunyt iránt beteg 's 
halotti ágyában viseltettek. Dicséretére legyen 
említve a' siklósi h. v. egyháznak is azon hálás 
tette, miszerint a' boldogultnak mint egykori k i -
tűnő szorgalmú iskolatanítójának hamvait ha rang-
jai zugatásával tisztelte meg. Szónokolt felette t. 
Csuthy Zsigmond, siklósi helyettes lelkész úr ez 
igen jól választott igékről : „Bizony ez ember 
igaz va la" Luk. 2 3 ; 47 , melly szép és szabatos 
stilu 's jól alkalmazott történeti adatokkal ellátott 
beszédében négy erény vonásokból készített k o -
szorút tüze a ' meghalt „ igaznak" fejére. Sírjánál 

* * 



Vághó Lajos, k. harsányi tanító úr tartott é rzé -
keny beszédet. — Béke és a' feltámadás r emé-
nye alatt nyugadjanak poraid korán elhunyt ba -
rá tunk!! F e j e s S á n d o r . 

Debreczen. 1848. Mart. 26. Az európai ese-
mények a1 velőkig hatnak, eszméletre, körülte-
kintésre, 's az örök igazság 's az emberi jogok 
mezejéni küzdésre költenek minden egyes em-
bert 's minden testületet , melly az ébredés e' 
fontos korszakában, mint kihalt rész, szétzúzatni 
nem akar a1 társadalmi élet sebes mozgásnak in-
dult kerekei által. Ezért tartaték nálunk is mart. 
22-dikén rendkívüli egyházkerületi gyűlés, melly 
petitiókat készítene 's küldene a' törvényhozás 
ízine elibe, petitiókat, mellyek jogokat kívánnak 
egyházunknak az igazság és viszonyosság alap-
ján 's azon alkotmányos törvények nyomain, 
mellyeket századokkal ezelőtt a' legnemesebben 
ontott vér vívott ki, de a' mellyeket az absolu-
tismus átkos keze, kellő eredmény és üdv nél -
küliekké tön. Ugy hiszem, hogy ezen petitiókról 
részletesebben 's méltóbb toll által vannak már 
e ' lapok tudósítva : azért ezeket mellőzve, csu-
pán azt említem én meg, hogy az érintett e g y -
házkerületi gyűlés nemcsak készített és küldött 
petitiókat, de fogadott is el és nemesen adott 
meg a' debreczeni főiskolai tanuló ifjúságnak. — 
Kivánta az érintett tanulóiljuság a' tanári gyűlé-
seknek — valamint a' felette itélö törvényszé-
keknek teljes nyilvánosságát; a1 köréböli t iszt-
viselőknek szabad választhatását; kivánta, hogy 
az eddig divatban volt 's valódi haszon-nélküli 
censurák 's examenek eltöröltetve, helyökbe r i -
gorosumok állíttassanak. Kivánta , hogy a' tem-
plombajárás kötelessége vallásosságára, ne pe -
dig a' törvény kényszerítő betűire bizassék; k i -
ván ta , hogy a1 főiskolai olvasótársulat, melly 
eddig üdvös czéljához méltó eredményű nem le -
hetett, iskolai közintézetté alakíttassék, 's az i s -
kola pénztárából gyámolíttassék; kivánta, hogy 
minden főiskolai t anár , studiumait minél előbb 
nyomassa k i ; kivánta végre, hogy ö is a' városi 
nemzetörséghez csatlakozhassák ; és miként ezen 
utóbbi kivánata 's ajánlkozása kitűnő méltány-
lással 's lelkesedéssel fogadtatik 's jegyzőköny-
vileg is örökíttetni rendeltetik : ugy a' többi min-
den kivánatok is, nemes lélekkel megadatának a' 
derék elöljáróktól. — A' tanulóifjúság nemzet-
őrségi lobogóinak a' főiskolám kitüzetési ünne-
pélye , derék Péczelink lelkes beszéde mellett, 
tábori zenéné l , 's nemzeti dalok éneklése közt 
épen ma délután tartaték. R é v é s z I m r e . 

Felelet. A1 f. zemplén-ung-egyházmegye 
1848-dik évi febr. 10.? 11-én M. Isépben tarta-
tott gyűlésének ezen kitűzött mysteriuma : 
„Egyházkerületünk özvegy- 's árvagyáminté-
zetébe meddig fogunk adózni ? mert ez mind-
nyájunk előtt, mysterium quid , egyik 10, másik 

16 évet jósol, egynémelly pedig egész éltünkre 
kiterjeszti." 

Azonnal megszűnik mysterium lenni, 's nyi l -
vános leend az öt évekig tartandó befizetés, mi-
helyt a' szabályok 8-dik lapjáni 4. és ó. s za -
bályok, ugyancsak a' 11-dik laponi 3. szabály-
lyával összehasonlíttatnak, mellyekböl önként 
következik : hogy ha egyre nézve szabályilag 
megszűnik a' fizetés öt év teltével: annak minden 
bizonynyal másra nézve is meg kell szűnnie. 

De habár ezen ötéves elvállalt befizetést 
jellemző szabályaink nem volnának i s , mellyek-
nek értelmétől elállani nem akarunk : ezeknek 
felettek mégis elvitázhatatlan, hogy egyesek az 
alapítók; — az alapítók pedig alapítványaikról 
szótöbbséggel jogszerüleg rendelkezhetnek : — 
's az e ' szerinti rendelkezésnek végrehajtása a' 
választmányi elöljáróságnak felelősség, szám-
adás alatti föladata. 

Ha a' szabályokból merített ezen igényteleu 
feleletem nem kielégítő, 's ha a' tisztelt g y ű -
lés nyilvánítása szerint csakugyan mégis mind-
nyájunk előtt mysterium quid maradna: — nincs 
egyéb hátra, hanem szavazzunk mindnyájan, — 
szótöbbség határozzon. K o v á c s J ó z s e f , 

szendi pap. 
Zemplénben papi olvasó egylet. Korunknak az 

üdvös tényekben elöhaladási törekvését méltá-
nyolva , különösen az üdvezítö Jézus ama ma-
gasztos intésének. „Legyetek tökéletesek, mint 
a1 ti menyei atyátok tökéletes" Mát. 5, 48. hó -
dolva, 's e 'mellett jól tudva, hogy a' tökély emel-
kedettebb hágcsóira a' csatlakozott erő az egyes 
nélkülözöttnél könnyebben felküzdheti magát : 
alulírtak t. zempléni papi olvasó egylet czim alatt 
egyesültünk , melly egyesületi társulatunknak 
egyedüli czélja az öntökélyesiilés. Alapszabá-
lyaink következő pontokban foglalvák: 

a) Az elnök hatásköre egyik gyűléstől a1 m á -
sikig terjedend; a1 titoknok 's jegyzőé három é v e -
kig, 's elteitök után ismét'választhatók. b) E v e n -
kint két gyűlés tartandó, jelesen september és 
május hónapokban; a' napot 's helyet az elnök 
jelelendi ki 's adja tudtul, a' hivatali idő eltelése 
után, mindenik hivatalnok a' reá bízottakról szá -
moland. c) A ' jelenlevők határzatában, a' távol 
levők kötelesek beleegyezni, d) Mindenik tag 1 
ftot p. p. tartozik évenkint fizetni a' septemberi 
gyűlésben, mellyet az egylet szükség esetében 
feljebb is emelhet. Az öszveg a' titoknoknak ada-
tik által, a' végett, hogy a' gyűlés által megha-
gyandó könyvek 's más szükségek általa meg-
szereztessenek , kiegészítessenek , mellyekröl 
minden gyűlés alkalmával jelentést teend. e) A ' 
titoknok neve alatt jővén a' k ö n y v , mihelyt k e -
zéhez veszi az elnököt felöle hivatalosan tudósí-
tani köteles, 's egyszersmind más taghoz küld-
vén , a' küldés napja a' könyvhöz mellékelt l e -
velkére feljegyeztetik, melly f ) Azon kötelezést 



feltételezi, hogy egy 12 ívnyi könyvet két hét 's 
a ' több mennyiségűt egy hónap alatt kiki tar to-
zand átolvasni, a' ki ezentúl magánál tartóztatja 
minden 24 óráért fizetend a' társaság pénztárába 
1 krt p. p. g) A ' veendő könyvek ármennyisé-
gökkel a' titoknok által az egylet jegyzőköny-
vébe felirandók 's a' tagok átolvasásukkal egye-
sek kérelmére ujolag kiadathatok. Bejegyzendő 
a' kivivő neve, könyvczime, kivitel 's visszaadás 
napja a' könyvtárnoknál erre használandó j e g y -
zőkönyvbe. h) Egy évben az érintett két hónap-
nál tovább egy czimii könyvet letartóztatni egy 
tagnak sem szabad, 's erre felvigyázni a' könyv-
tárnok kötelessége, a' tovább tartóztató, feljebbi 
pont szerint lizet. i) A1 könyvtár a' b. újlaki pap-
lakon leend, következőleg a' könyvtárnok is az 
ott lelkészkedö tdö Sárkány Sándor, egyletünk 
egyik taga. k) A ' melly tag könyvet veszt, a' 
társaságot kármentesíti. 1) Egyletünk a' magát 
ajánló nemes lelkületü egyént örömmel fogadja 
tagul, m) Gyűlésünkben mindenik tag szabadsága 
szerint választott tárgyakróli értekezést felolvas-
hat , melly megbirálandó. Feltartván gyűlésünk 
azon jogot, miszerint a' sérveket, kivált, ha vallás 
felekezetek ellenébe állítatnék megróvja, j egyzö-
könyvébe iktatja, n) Egyletünk tagai a' kölcsö-
nös szeretetet, méltánylást, gyöngédséget, egy -
házi 's polgári felsöbbségek iránti tiszteletet 's a' 
különböző viszonyoktól igénylett mély hódolatot 
mindenkor szemök előtt tartandják. o) A' ki e g y -
letünk tagja kiván lenni, az ezen szabályokat hűn 
teljesíteni 's magát aláírni köteles 'stb. 

L a k y A n d r á s , jegyző. 
Pecz Gyulának felvilágosításul 's enigazoláso-

mul mondanom kell, hogy általa megbírált gyász-
beszédem *) homlokán álló versbeli fohász nem 
az én munkám, hanem ki van véve a' dunántúli 
énekeskönyv 555 énekéből, mit a' vers elején 
idézőjel — ,, — is mutat ; mit kivenni semmi 
szabály nem tilthat; következésképen, ha idéz-
tem versben van valami jó, nem az én érdemem; 
ha rosz, nem az én bűnöm. 

H. M. Vásárhely, mart. 30. 1848. 
J e s z e n s z k y L. 

K ü l f ö l d . 

Irland. Kohl legújabb munkájában Irlandról 
többi közt ezeket olvassuk : Apáczakolostor I r -
landban több v a n , mint szerzeteszárda, de mind 
a' két fé le , különösen pedig a' szerzeteszárda, 
rendkívül csekély számú. Egész Irlandot össze-
véve nincs annyi sok kolostor, mint maga Prága 
városában. E z e n , ugy hiszem, csodálkozandnak 
az olvasók. Mivel tudjuk, az irek mi buzgóan 
ragaszkodnak kath. hitükhöz 's mivel e ' miatt 
nagy katholikusoknak hiszszük, rendszerint, azt 
t a r tom, ugy képzeljük őket , hogy az egész o r -

*) L. Egyh. Lap 12. SE. 

szág tele van papok-, apáczák-, szerzetesek- , 
templomok- és kolostorokkal 's hogy szenteket, 
kereszt- és szobrokat minden út mellett kell t a -
lálnunk, szóval, hogy Irland képe e' tekintetben 
mintegy ollyan, mint Csehországé *s Ausztria 
néhány részéé. De nevezetes , hogy mindez nem 
ugy van. Papokat útczán gyéren láthatni, s z e r -
zeteseket és apáczákat, miként olasz és cseh v á -
rosokban útczai nép közt tolongnak, soha nem 
vettem észre. Kitűnő templomokat — azon s ty l -
ben értem, minőben a' belga vagy néhány német 
's franczia városok — az ir városok soha nem 
építettek 's ir helységekben inost sem találunk 
valami kitűnő egyházi épületeket, minők kath. 
helységeinkben ókorból, festöileg 's tisxteletesen 
feküsznek. A ' dublini és armaghi székesegyhá-
zak az egyetlen ir templomok, mellyek némi hí-
rességben állnak. De amaz , mellyet láttam, em-
lítést sem érdemel 's e' miatt némileg gyanak-
szom az utóbbinak jelességében is. Nálunk kath. 
helységek templomokon kívül még sok kis k á -
polnával is földíszítvék. Ir helységek- és vá ro -
sokban ezek is hiányzanak, legalább hasonlíthat-
lanúl gyérebbek. Utak mellett sehol nincsenek 
kőkeresztek vagy szentek szobrai, mellyek előtt 
a' vándorok imádkoíás végett térdre borulhat-
nának. Az ország régi templomai, apátságai és 
kolostorai romokban hevernek vagy egészen 
„swept a w a y , " miként az angolok mondják. Ha 
a' cseheknek olly mélyen tisztelt sz. Patrichjok 
volna , országuk minden zugában sok ezernyi 
képszobrot emeléndettek neki , miként sz. Ne-
pomukkal tevék. Irlandban alig van neki egypár . 
Szóval , Erin képe ollyan, mintha a' katholicis-
mus minden külső virága le volna róla rázva, 
mint ha a1 képszolgálat mindezen gyűlölt keresz-
tét és jelét eltette volna láb alól a' protestantis-
mus. Hiszen az ir katholikusoknak most sincs 
joguk templomnak nevezni istenházaikat. Ezek 
csak kápolnáknak, „catholic chapels," neveztet-
nek, valamint a1 protestánsoknak Ausztriában 
csak imaházok lehet. 'S mégis a' külső kath. lá t -
szat mindezen hiánya mellett belsejökben az irek 
a' legjobb katholikusok maradtak a' világon 's 
az i s , mit mi protestánsok kath. babona- és á l -
buzgóságnak szokunk nevezni, aligha csekélyebb 
mértékben van bennök meg , mint a' csehek- 's 
más , képeknek szolgálni serénykedő katholiku-
sokban. A ' protestantismus egy országban sem 
zsarnokoskodott ugy a' katholicismuson, mint 
Irlandban. Legújabb időkig a' katkolikusoknak 
nem volt szabad templomaik mellett semmi ma-
gas tornyokat és nagy harangokat b i rn iok^Igen ," 
mond a1 n é p , a' protestánsok valaha inegtilták 
nekünk katholikusoknak még kés - és villával enni 
is és minden kath. kénytelen volt csak kanállal, 
a' mit pedig ezzel meg nem foghatott, ujjaival 
enni." Voltak gyalázatos törvények, minő ez, 
hogy ha az ifjabb fiú eltökélé magában, elhagyni 



a ' kath. vallást 's protestánsra menni á t , az által 
idősb kath. testvére jószágát elnyerhette. 'S nem 
tudom e' törvény nem áll-e most is fen. A ' p ro -
testánsok egy országban sem ügyekvének illyen 
törvényekkel proselytáskodni; általában a' régi 
kath. egyház külsejének megtartása mellett egy 
országban sem tartották uralom- 's üldözésvá-
gyó , kirekesztő, eretnekitö és térítgetö szelle-
möket ugy meg , mint Irlandban. A ' régi kath. 
egyházban e' hibák sokkal természetesebbek 's 
inkább megbocsáthatók, mint nálunk protestán-
soknál , kik a' hitszabadság nevében tüzénk ki 
lobogót 's türelmességet igényelénk, mellyet t e -
hát másoknak is megadni annál kötelesebbek v a -
lánk. A ' kath. egyház egyetemesnek, mellyhez 
minden keresztyénnek kett tartoznia, 's egyedül 
igaznak tartja magát; e ' miatt unalomvágy és 
türelemhiány annálinkább rejlik természetében. 
A ' protestantismusnak vallásügyekbeni zsar -
noksággyakorlás szintolly roszul áll, mint a' sza-
badelvűeknek a' politikában. De újabb időben az 
ir. katholikusok emantipatiója végtelenül sokat 
szelídített 's jobbított ama törvényeken. Mert an-
nak következtében a' katholikusok nemcsak be-
jöttek a' parliamentbe, hanem az ország bensejé-
l e n is fölemelék fejeiket mindenhol, 's az ország 
és városok minden belügyeiben a' protestánsok-
kal nagyobb egyenlőségbe hozattak, mit prot. 
emberbarát csak örömmel vehet észre (A. K. Z.) 

Vegyes házasság. Egv római alattvaló, Vecchi 
C. A. kath., Marseilleben 1842.-ben Vigtoria 
della Ripa kisasszonynyal, egy zsidónövel, pol-
gári házasságot kötött. A ' r. kath. egyház illy 
nemű vegyes házasságot soba nem akart elismerni 
vagy megáldani, mivel a' tridenti zsinat kárhoz-
tatá azt és súlyos büntetést szabott rá. De párisi 
lapok szerint e ' házasság a' pápa világos paran-
csára a' Loretotemplomban volt megáldandó még 
pedig, mi szinte érdekes , dispensatioköltségek 
nélkül; Vecchi csak beírásdíjul 10 frankot volt 
kénytelen fizetni. E ' szerint a' kath. egyház feje 
szabadnak nyilvánítja a' zsidók és keresztyének 
közti házasságot 's egyházilag megáldatja azt. 
Luthernek sem volt illy házasság ellen kifogása. 
Vecchi valószínűleg arra kötelezte magá t , hogy 
gyermekeit katholikusoknak neveltetendi. E ' föl-
tét alatt a' kath. pap mindenhol mégáldja a' p ro -
testánsokkal kötött házasságot (A. K. Z.) 

Duchoborzik. Az orosz föauditoriatus legújabb, 
a ' czár által is megerősített ítéletei közöl figye-
lemre legméltóbb ez : , ,A' wologdai várzászló-
aljnál altisztként szolgáló nemest , Sawachsky 
Bódogot, ki a' hadi törvényszék nyomozása sze-
rint az által mutatkozik büntetésre méltónak, hogy 
a ' római hitből, mellyben született,kilépve az igaz-
hitű egyházunktól egykor elszakadt duchoborzik 
vagy molokánok felekezetéhez csatlakozott, n e -
mesi méltóságának elvesztése mellett a' kauka-
zusi hadseregbe bekeblezni parancsolom." Az 

orosz-gör. egyházban most is sok, részint előbbi 
századokban, részint korunkban elszakadt fe le-
kezet van. Ezen egyház legújabb időben folyvást 
rajta volt, hogy az elszakadtakat, kiknek több-
sége az egyház régi tantételeihez , miként ezek 
Alexis-Michailowitsch 's fia I. Péter alatt f e n -
állának, nem pedig uralkodásuk alatt Nilon p a -
triarcha 's más főpapok által behozott tételekhez 
ragaszkodik, nyugodt meggyőződés , nem pedig 
vallási üldözés útján vezesse kebelébe vissza, 
így sükerült utóbbi évtizedekben sok felekezöt 
újra megnyernie az egyháznak, de legújabban is 
még 30 felekezetet lehete számlálni, mellyek 
közt a' duchoborzik- vagy molokánoké meg-
jegyzésre legméltóbb. E ' felekezet régóta fenáll 
Oroszországban, de eredete az orosz-gör. e g y -
háztörténelemben nincs még alaposan kipuha-
tolva. Ok magok azt állítják, hogy felekezetök 
eredetileg a' mai Kisoroszországban keletkezett 
's onnan Oroszország minden részébe terjedett 
el. Bizonyosnak veszik, hogy első csirái Orosz-
országban már a' XVII. (?) század elején kez-
dének fejledezni. Ámbár idővel Oroszország 
előbbi uralkodói szigorú rendszabályokat hasz-
náltak fölvergődésök 's elterjedésök e l len , ők 
mégis tanukhoz makacsul ragaszkodtak. Ennek 
elfogadására az orosz délszak különösen kedve-
zőnek mutatkozott. Itt a' felekezet gyorsan e l -
terjedett a ' jekaterinoslawi, charkowi, tambowi 
kormányzóságokban, a' doni kozáktartományban, 
Saratow-, Woronesch- , Kurskban, az európai 
Oroszország két középpontjában, Kaluga- és 
Moszkvában is észrevéteté magát , söt éjszakig 
az archangeli kormányzóságba, Finnlandba 's 
Oeselszigetre is előnyomult, söt Kaukazus- és 
Sibiria-, I rkutsh- 's Kamcsatka félszigetéig is. 
De bármint terjedett is Oroszországban el, a' n é -
pesség magasb köreiben híveket soha nem talál-
hatott ; mindig csak a' miveletlen népben, ke res -
kedők, mesteremberek's mindenek fölött a ' fö ld -
mivelök közt. A ' doni kozákok közt most is több 
tiszt van a' hadseregben, kik a1 duchoborzik pá r t -
hívei. Tanuk terjesztése végett missionárokat 
tar tanak, kik proselytáskodásul szerte utaznak, 
de működéseiket többnyire nagy titokban végzik; 
mert vallási és politikai tekintetben károsnak e l -
ismert tanukért a' kormány őket sehol nem tűri ; 
hajdanta tökéletesen el valának nyomva. Az igaz-
hitű orosz-gör. nép most is általán megveti őket 
's lehetőleg kerüli közellétöket. Sándor czár, k i -
nek szelíd kormányrendszerében a' vallási tü re-
lem is benne volt, elhatárzá, őket tévelyeikböl az 
anyaegyházhoz , de nem fenyegetés- és bünte-
tés- , hanem szelíd, jóakaratú bánással visszave-
zetni. Nyomban kormányra léptekor e' feleke-
zökre különös figyelmet fordított, hitükhöz konok 
ragaszkodásuk ellen engedékenységet és jóságot 
szegezett. Hitökbe minden idegen avatkozást, mi-
ként ez elődei alatt történt, megtiltott; csak arra 



törekvék, hogy engedelmes, szerencsés alattva-
lókká változtassa őket. Lapuchin és Neledinsky-
Melezky tanácsosoknak, kiknek a' czár meghagy-
tából meg kellett a1 mai charkowi kormányzósá-
got, mellyben e' felekezet kivált elterjedett, vizs-
gálniok, terve , hogy elkülönített gyarmat leg-
czélszerübb eszköz, miszerint hatásuk lehetőleg 
ártalmatlanná tetessék a' közre nézve , a' czár 
.egész tetszését nyerte meg ' s m é g 1801-ben ki -
bocsátott czári ukaz következtében számukra e ' 
gyarmat a' mostani krimi félszigeten a' melito-
poli kerületben legott létegesíttetett 's azon é v -
ben 30 család e' felekezetből már le is telepe-
dett. Szaporán emelkedének itt új lakaik, ök szor-
galmas, vagyonos földmivelök lőnek. Az új g y a r -
mat virágzásának hire eljutott a' többi , egész 
Oroszországban elszórt párthiveikhez is. Sokan 
közölök hasonló kedvezést kértek a' czártól, mit 
ez nekik örömest meg is adott. A ' telepvényesek 
száma évenkint nőtt. Sibiria-, Kaukazus-, Finn-
land- 's éjszaki Oroszországból jövének oda a' 
felekezet párthívei. A ' gyarmat néhány év előtt 
már 5000 főnyi népességet számlált. Azt lehete 
várni, hogy illy nemű rendszabályok nyugalom-
's rendhez vezetendik a' felekezök nyugtalan 
szellemét. Ez csalódás volt. Sándor kormánya 
alatt ismételve nyíltan szegültek a' törvényes 
rendeletek ellen; ö mégis szelídség szellemében 
bánt velők, megparancsolá a' hatóságoknak, hogy 
csak polgári vétségeiket büntessék, de hitök v é -
gett ne bántsák. De legújabb időben meglehetős 
csendesen 's nyugodtan viselik magokat. Utóbbi 
3 évben 40 család tért az anyaegyházba vissza 
's azok a 'gyarmattól legott elválva más helyekre 
vitettek. A ' felekezet most már csak egyesek, 
nem pedig, mint azelőtt, számosan átmenő csalá-
dok által szaporodik. A ' duchoborzik vagy mo-
lokánok rationalistáknak tekintendők az orosz-
gör. egyházban. Külső szertartásos istentiszte-
letről, a' keletrómai egyház pompája- 's külső-
ségeiről mitsem tartanak. Hitök főleg az észen 
alapul, innen van nevök : duchoborzik (szellemi 
daliák.) Megvetik a ' szenteket 's ezek képeit a' 
templomokban. Az egyházi szentségeket , minők 
a' keresztség, úrvacsora, részint megvetik, r é -
szint csak symbolicus értelemben fogadják azo-
kat el. Politikai tekintetben következő tanuk fon-
tos : csak Isten az embereknek ura 's birája, 
semmi földi tekintély nincs. Az esküvést is meg-
vetik. Molokánoknak azért hivatnak , mert böj t -
ben, mi az igazhitű görögöknek szigorúan tilos, 
tejet (moloko) 's ezzel fölvegyített ételeket esz-
nek. (A. K. Z.) 

Német-katholicismus. A ' porosz községszövet-
ségi ker. kath. egyházak (Czerski pártja) m. é. 
oct. 5 -kén Königsbergben harmadik közgyülésö-
ket tartották. Végzései ezek : 1.) Keresztségnél 
e ' formula használandó : „Keresztellek az atya 
istennek, a ' k i szeretet; a1 Jézus Krisztusnak, 

megváltónknak, az isten szellemének, ki meg-
szentel bennünket, nevében.1,1 2 ) Úrvacsoránál 
ostya helyett megszegett kenyér 's a* kehely az 
alapító szavakkal az áldozók kezeibe adandó. 3 ) 
Liturgiánál a' papok egyre váltsák az imákat fel, 
nehogy formula-és betűistentisztelet harapózzék 
e l , 's a' predikátziók alapjául szolgáló leczkéket 
szabadon választhatják. 4) A ' korosbak tes tüle-
tének határozatai, â  község által magának k i -
kötőit jogokon kivül, mihelyt 2 / 3 -a a' szavazók-
nak mellettök szavazott , kötelezik a' községet. 
5) Tartományunkban közgyűlések ezentúl csak 
minden második évben fognak tartatni , de sza -
badságában álland a' tartományi elnökségnek s ü r -
gető esetekben rendkívüli közgyűlést is egybe -
hínni. 6) A ' község minden szavazatjogos tag já -
nak folyószámú jegy adatik, hogy magát a' g y ű -
lésekben , hol meg kell jelennie , igazolhassa. 7) 
4 kerület képeztetett : a) Königsberg, Elbing, 
Marienburg; b) Danzig, porosz Stargardt, Stolp, 
Rügenwalde; c) Marienweider, Meve , Grau-
denz, Thron, Bischofswerder; d)Bromberg, N a -
chel, Schubin, Schneidemühl, Posen, Schwer -
senz, Chodziesen. E1 kerületek czélja, községeik 
ügyeiről félévenkénti gyűlésekben egymás közt 
tanácskozni 's levelezés által élénk életet elői-
dézni. 8) E 'községek papjai elöljáróik által meg-
bizandók, hogy ker. kath. szülök gyermekeit 8 
éves koruktól vallásban oktassák, hogy már ifjú 
korban ker. szeretet csirája oltassék a' gye rme-
kekbe. 9) Községeinkben papi hivatalt elvállalni 
jelentkező papjelöltek megvizsgálására a1 t a r to-
mányi elnökség választmányt nevezend. 10) A ' 
porosz zsinatkövetek jegyzőkönyvi határozata, 
melly szerint a' községtagok nem váltak el a' 
kath. egyháztól, a' jelenvolt követek által köz-
ségeik megbíztából elfogadtatott (B. A. K. Z.) 

Egyetemek 1847-ben. Berlin 1378 tanuló, 2 1 3 
istenész, 51. külföldi, 412 philosoph. Bonn 646. 
tan., 125 külf., 38. ist., 18. külf., 154 kath. ist., 
4 külf., 132 phil., Boroszló 711 tan., 80 ist., 183 
kath. ist., 154 phil. Freiburg 217 tan., 44 külf. 
Giessen 570 tan., 159 külf., 78 ist., 8 külf., 74. 
kath. ist., 33. phil. Göttingen591 tan. (1825-ben 
1545.) 184 külf., 147 ist., 95 phil. Greiswald 
185 tan., 26 ist., 45 phil.Halle 665 tan., 383 ist., 
94 külf., 67 phil. Heidelberg 870 tan., 675 külf., 
41 ist., 6 külf., 54 phil. Jena 430 tan., 218 külf., 
106 ist., 35külf. , 123ph i l .K ie l l83 tan . , 17külf., 
47 ist., Königsberg 285 tan., 4 külf., 50 ist.. 8 8 
phil. Lipcse 911 tan., 286 külf., 253 isi., 24 phil. 
München 1471 tan., 194 kath. ist. Tübingen 867 
tan., 9 2 külf., 198 ist., 45 külf., 252 kath. ist., 
10 külf., 109 phil. Würzburg 502 tan., 94 kath. 
ist., 4 külf., 170 phil. Charkow 486 tan., Dorpat 
574 tan., Kazan 418 tan., Kiew 544 tan., L e y -
den 479 tan., Moszkva 1099 tan., Pétervár 700 
tan., Utrecht 340 tan (13. A. K.Z.) 

Statistikai adatuk. Porosz Sziléziában 1845 -



ben év. gymnasiumokban hivatalkodott: 13 igaz-
gató, 95 rendes tanító, 2 katonai nevelő, 20 tu -
dományos és 21 ipari segédtanító, 13 tanítóje-
löl t , kik próbaévöket töltötték, 9 helybeli pap 
mint vallástanító; összesen tehát 173 tanító. T a -
nítvány volt 2849 (130 több, mint 1844-ben) , 
kik közöl 116 mint érett, 20 pedig mint éretlen 
korú abituriens ment el. A1 boroszlói kormány-
kerületben év. elemi iskola volt 9 7 1 , még pedig 
9 0 0 önálló, 71 mellékiskola. Ezekben működött 
1047 önálló és 151 s e g é d - , összesen 1198 t a -
nító. Járt beléjök 110425, ( 105568 év., 4465 
kath., 392 zsidó) gyermek. Mivel 2447 év. g y e r -
mek kath. elemi iskolákban oktattatott, az év. i s -
kolai ifjúság száma tett 108015 gyermeket. V a -
lamennyi év. iskola vagyona 133819 tall., 25 
szgr. 5 f. 's oda számítva Frager reichenbachi 
á rva - és iskolaintézete 132331 tall., 15 szgr. 
10 fillérét, összesen 266121 tall. 11 szgr. 3 f. 
Megjobbíttatott 51 (27 városi 's 24 falusi) tanító 
fizetése 1608 tall. 27 szgr.-sal. Űj iskolaház e g é -
szen vagy csaknem egészen bevégeztetett 11, 
még pedig falusi, 22598 tall. 12 szgr. 8 f. költ-
séggel. Ajándékok-, alapítványok- 's hagyomá-
nyokban az év. elemi iskolák kaptak 4440 tall. 
A ' tanítói nyugdíjintézet 1845. végén Középszi-
léziában 1545 (1019 év., 526 kath.) tagot szám-
lált. 11 évi fenállása óta 84 nyugdíjaztatott, v á -
rókul pedig följegyeztetett 150. (A. Scliztg.) 

— — — — Anglia- és Walesben 7 
millió angolra van 18557 pap. Az arány teliTu 
1 : 384. Az angol papság évenkinti jövedelme 
92000000 f. és így minden egyesre esik 5044 f. 
Irlandban 690000 angolegyházira van 1728 pap, 
az 1 : 399. Jövedelmök 16 millióra becsültetik, 
mindegyikre esik tehát általában 9352 f. A ' skót 
presbyteri egyháznak van 968. papja 2 l / 2 millió 
lakosra, és így 1 : 2 5 8 2 . E ' papok jövedelme 2 ' / 2 

millió f. vagy általában 2582 f. mindegyikre. Az 
irlandi presbyteri egyháznak van 48 papja 65000 
lakosra és így 1 : 1354. E ' hitű minden egyes 
papnak van egyremásra 2156 f. jövedelme. I r -
landban 6740000 r. kath.-ra van 2350 pap 's 
760 jezuitával összesen 3110 vagy 1 : 2170. Az 
ir. r. kath. papság jövedelme évenkint 3200000 
f . és így minden egyesre esik 1028 f. Anglia-
és Skótországban a1 r. katholikusok száma felül 
van ' / j millión 280 világi és szerzetespappal, és 
így 1 : 1786. E ' papok jövedelme 300000 f. mon-
datik, mi minden egyesre 1071 f.tesz. (A.K.Z. ) 

Apróságok. A* skót szabad egyházi Church bu-
elding committée legújabb tudósítása szerint 676 
ú j templom építtetett , de 189-nek építési költ-
sége még adósság, mellynek kifizetése 's további I 

építés végett minden egyháztagra 10 shill. — 1 
guinee rovatott. A ' Sustentation fund 83000 ft . 
st. tesz, honnan minden pap évenkint 120 f. st. 
kap (2 f. st. kevesbet, mint eddig t) — Egy lett 
templomnak Pétervárott építésére a ' c z á r l 2 é v i g 
minden évben 1000 ezüst rubelt adand. (A. Z. f.Ch. 
u.K.) — Ceylon szigetén 150000-nél több a' r . 
kath. keresztyének száma 400 templommal 's 24 
missionarral. Colombo fővárosnak van 16000 r. 
kath. lakosa 10 nagy, illően feldíszített templom-
mal. Cairóba apáczák mentek , kiknek feladata 
fekete rabszolganőket Aegyptusban összevásá-
rolni, szabadokká tenni 's ker. vallásra térítenL-
Illyen rabszolganő 40 jött Szerecsenországbóly 
Rómába, hol a' ker. vallásban fognak oktattatnjp, 
's egykoron hazájokban missióra használtatni.-®! ' 
Az ausztriai örökös tartományokban van ágost. 
vall. anyaegyház : Csehországban 17, Morváb. 
12, ausztriai Sziléziáb. 12, Alsó- ' sKözépausz-
triáb. 21, Innfölötti Ausztriáb. 10, Halicsban 20 , 
össz. 92. Helv. vall. Csehországb. 37, Morváb. 
18, a' bécsi megyéb. 2, Halicsb. 2, össz. 59. — 
Egy angol lap állítja, hogy több új r. kath. p ü s -
pökség felállítása czéloztatik Angliában; külö-

; nősen Liverpool és Manchester van kiszemelve. 
— A' nordhauseni szabad egyház , melly alapí-
tása napján, m. é. jan. 5 -kén , 101 tagot számlált, 
febr. végéig 550, april. elejéig 7 0 0 , most pedig 
900 lélekre szaporodott. — A' Jeruzsálemben 
alapítandó intézetekre porosz egyházakban g y ű j -
tött collecta tesz 52226 tall., 28 szgr., 11 f. — 
A1 bajor középponti bibliaterjesztő társulat 1 8 4 7 -
ki tudósítása szerint legutóbbi évben a' sz. Írás-
ból 6941 példányt, 23 évi fenállása óta pedig 
139810 ó és új test. terjesztett el és 1319 zsol-
tárt. Összes jövedelme legutóbbi évben tett 
12031 f., költsége pedig 11515. f. — Svéd-
és Norvégországokban mintegy 4 milliónál 
több lakosra van 5100 pap vagy 1 : 784. 
Jövedelmök 3 millió tall. és igy minden egyesre 
588 tall. mondatik (A. K Z.) — A ' königsbergi 
bibliaterjesztő társulat fenállásának 33 éve óta 
51,552 bibliát 's új test. német , lengyel és l i t -
vániai nyelven terjesztett e l ; legutolsó egyle t -
évben pedig 1479 példányt 1002 tall. évi j ö v e -
delem mellett (A. K. Z.) — Helvetia különféle 
cantonaiban 2 millió lakosra van mintegy 1000 
újrakeresztelö , 1200 zsidó, 1497000 prot. és 
800000. r. kath. Prot. papok száma 996 r. kath. 
világi papoké 1 7 6 6 ' s mindkét nemű szerzeteseké 
ugy bel- mint külföldön 2886, van tehát 1 pap 
1503 év. lakosra 817 f. jövedelemmel, 's 1 v i -
lági és szerzetespap 172 r. kath. lakosra 294 f . 

I jövedelemmel. (A. K. Z.) 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 k r . 
postán borúékban kiildve 5 f t . pengő péiuben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesz'ö-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 



EGYHÁZI ÉS IVKOLAI IIP. 
16. szám. Hetedik évi folyamat. Április 16. 1848. 

Interest, in quantum et quibus rebus erretur, et quam facile se quisque corrigat, vei quanta per-
tinacia suum defendere conetur errorem. Augnstin. 

TARTALOM: Merengések. — Pyrrhonismus a' ker. egyház-
ban. Ifj. V á r i - S z a b ó S. — Buji levelek. Tompa 
Mihályhoz Tót Péter. — G y ű l é s e k . I. Felső Szabolcs-
ból T ó I P é t e r. — II. A' bihari ref. egyházvidék 
közgyűlése. K ö n y v e s J á n o s . — V e g y e s k ö z l e -
mények. 

M e r e n g é s e k . 
V. 

Á legújabb vallási törvény felett. 
A' feltámadásnak hármas ünnepét üljük a' n a -

pokban. A ' természet új életre ébred az enyésze-
tes télnek álmaiból; a' keresztyénség nem so-
kára hangoztatandja a' Krisztus feltámadott! szó-
zatot és a' szabadság diadalmasan tördelvén szét 
a' szolgaság lánczait, magasabb életet áraszt és 
ébreszt mindenütt. Fogadjuk hozsannával a' fe l -
támadás hármas ünnepét! 

A ' legújabb törvényczikk a' vallás dolgában 
egyik szüleménye a' ránk virradt azon szabad-
ságnak , melly a' lelkismeretröl 's az istentisz-
teletről leoldá a* bilincseket. Elfogadjuk — r é -
szünkről legalább — mind az öt paragraphusát, 
's ha hálát kiván érte a' haza , 's még inkább a' 
menny, melly a' törvényhozók lelkeit vezérlé, 
nem késünk azt megadni önként, örömest, szí-
vünk teljességéből. 'S midőn annyi hűségért 's 
áldozatért , mellyel a' törvényhozók, és az új 
kormány nemes tagja i , nem mindenütt vélnek 
tán találkozhatni méltó elismeréssel, a' hiányo-
kat menteni kész kímélettel, 's a ' jövendő aratást 
bizodalmasan beváró jelennel: szolgáljon némi 
pótlékul nekik, hogy a' protestáns egyház jobb-
jai hálás örömmel üdvözlik őket 's kebleik a' bi-
zalom ragaszkodó érzelmeivel dobognak feléjök. 
E ' bizodalommal nemcsak a' törvényért adózunk 
nekik átalában, hanem annak ama szavaiért k ü -
lönösen, hogy az illető feleket meghallgatni k é -
szek. Ám kérdezzen, ám szóljon a' kormány, 
bízom a' protestáns egyház felvilágosult szilárd 
jellemében, hogy válaszolni fog őszintén, nyíltan, 
szabadon, férfiasan , hogy megértethessék; 's 
bízom a' protestáns egyház méltányossága 's 
igazságszeretetében, hogy az álladalom nemes 
szándékainak kicsinyes gátokat vetni nem fog. 

Van azonban egyetlen egy észrevételünk ezen 
törvény ellen 's ez a z , hogy firmája nincsen, 
nincs homlokirata, mellyröl azonnal leolvashassa 

tartalmát az ember , ha mindjárt a' homlokirat 
után 5 helyett 50 állana i s ; nincs rövid jel-
szava , nincs pecsétje, mellynek köriratából és 
emblemáiból kiolvashassa az egész vi lág, miben 
áll azon szabadság, mellyet Magyarhon a' leik-
ismeretnek biztosít. Illy homlokiratot gondolok: 

A* magyar hazában mindenkinek lelkisme-
reti 's istentiszteleti szabadsága elismertetik 
's biztosítatik. 

Jöjön aztán a1 világ bármelly sarkából bá r -
melly felekezet embere, az azonnal tudni fogja, 
miként olly országba lépett, mellynek határain 
belől mindenki hitének, lelkismeretének 's is ten-
tiszteletének szabadsága elismerve van. Ezen 
szabadság minden egyes embernek ösjoga, azért 
mondjuk felöle, hogy azt az álladalom elismeri. 
Ha azt mondnók, hogy azt az álladalom kinek-
kinek megadja, helytelenül szólanánk, mert azt 
az ri adalom nem adhatja, mit nekem a' teremtő 
adott. \zon észrevétel, hogy e' firma alatt létező 
és leendő minden felekezetek szabadon üthetnék 
fel sátraikat a' magyar hazában, olly észrevétel, 
melly tökéletesen ál l , de a' mellyet az állada-
lomnak minden consequentiával együtt el is kell 
fogadnia. Nem tehetek ró l a , de én azt hiszem, 
hogy szebben nem jegyezhetné el magának a' 
szabadságot e ' haza, miut ha amaz alapelvet e l -
fogadná. Ha az kérdetnék, vájjon nem volná-
nalt-e ezen alapelv elfogadása által veszélyez-
tetve a' most létező ugy nevezett bevett feleke-
zetek, azt válaszolnám: meglehet! de a' mi I s -
tentől van, az megmarad, ha az egész ember-
világ ellene szegülne is, a' mi pedig Istentől nin-
csen, azt ti fel nem tartandjátok, ha mereven 
aczélvárakkal körülépítnétek is. Ezen válasz 
Krisztusé 's én neki nagyobb tisztelője vagyok, 
hogysem elvének diadala felöl egy pillanatig is 
kételkedni mernék. 

Ha ebből valaki azt következtetné, miként az 
álladalomnak ezen firma mellett segedelmeznie 
kellene minden felekezetet: annak azt válaszol-
nám, hogy balul okoskodik. Az álladalomnak 
ugy mint egyes embernek kell, hogy hite és leik-
ismerete legyen. E ' szerint az álladalom csak 
azon felekezeteket segítheti, mellyeknek hitval-
lása az álladalom lelkismeretével megegyeztet-
hetö. Az álladalom ezen hite 's lelkismerete szoro-
sabb vagy tágasabb, gyakran annyira tágas lehet, 
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hogy hitetlenségbe mehet által. A' magyar álla-
dalom hite 's lelkismerete a1 je lenben, a' l eg-
újabb t.czikk értelme szerint, tisztán keresztyén, 
a' mennyiben csak azon felekezeteket ítéli mél-
tóknak segedelmezésére, mellyek Istent Krisztus 
evangyélioma szerint tisztelik , 's csak ezeknek 
egyházi 's vallásos czéljait egyeztetheti meg sa-
ját hitbeli meggyőződésével. 'S nekünk nem le-
het kifogásunk az álladalom ezen hite, hitvallása 
ellen,a' mennyiben valamint egyesre, úgy egészre 
is hitet és hitvallást erőszakolni nem lehet. Ki-
fogásunk csak az volt , hogy míg az álladalom 
nyíltan kimondja, miszerint a' bevett vallásfele-
kezetekre nézve a' tökéletes egyenlőséget és v i -
szonosságot megalapítja és ezen bevett vallás-
felekezetek egyházi és iskolai szükségeit födö-
zenui: a? be nem vett létező és leendő felekeze-
tekre nézve semmit sem alapít meg. Ezt pedig 
tennie kellene, nézetem szerint, a' következő lo-
gicai rend szerint: 

Törvényczikk a vallás dolgában 
1. A ' magyar hazában mindenkinek lelk-

ismereti 's istentiszteleti szabadsága elismertetik 
's biztosíttatik. Vagy így : A ' magyar álladalom 
mindenkinek elismeri azon ösjogát, hogy leik-
ismeretét 's vallásos meggyőződését szabadon 
követhesse. 

2. De az álladalom csak a' törvényesen 
bevett keresztyén vallásoknak fedezendi egy -
házi és iskolai szükségeit. 

3. Ugyanezen törvényesen bevett vallás-
felekezetekre nézve, különbség nélkül tökéletes 
egyenlőség és viszonosság állapíttatik meg. 

4. Az unitaria vallás is törvényesen bevett 
vallásnak nyilváníttatik 's reája a' törvény 2. és 
3. szinte kiterjesztetnek. 

5. A ' bevett vallásfelekezet iskoláiba j á r -
hatás valláskülönbség nélkül mindenkinek köl-
csönösen megengedtetik. 

6. A ' ministérium rendelkezni fog, hogy a' 
bevett vallásokat követő katonák saját vallású 
tábori lelkészekkel láttassanak el. 

Már , hogy ezen javaslat alakja j ó - e , azzal 
nem törődöm; de annyit mondhatok, hogy szel-
leme, értelme díszére fogna válni a' magyar tö r -
vényhozásnak. A ' homlokirat, melly az 1. § - b a n 
van kimondva, megnyugtatást szerezne mind-
azoknak, kik a' bevett vallásokhoz nem tartoz-
nak, még azoknak i s , kik jövendő időkben fog-
nának vallásos társulatot alakítani, melly nem 
nyugodnék a' bevett felekezetek vallásos bási-
sán. A ' megnyugvás pedig az lenne, miszerint 
tudni fognák, hogy noha az álladalom egyházi és 
iskolai szükségeikhez járulni nem f o g , de hitök, 
lelkismeretök, vallásos meggyözödésök szabad-
ságát korlátozni nem fogja. Feleslegesnek t a r -
tom ezen homlokirat bővebb fej tegetését , mert 
egyszerű megemlítését elegendőnek tartom arra, 
hogy a' gondolkodók méltányolni tudják azt nem 

annyira korszerűségében, mint benső szükséges-
ségében. 

Előbb hogysem félre tenném tollamat, még 
csak arra kérem feleimet, vegyék a' IV. számú 
merengést merő figyelmeztetés gyanánt, mellyel 
semmi egyebet nem akartam, mint egyházunk 
jelen stádiumán az álladalom irányában némelly 
eredhető kérdéseket megpendíteni. Ne ereszked-
jünk taglalásukba tán addig, mig a' ministérium 
nem nyilatkozik , annálinkább i s , minthogy a' 
megnyugtatásra nagy okot találunk a' legújabb 
törvény 3. § - b a n , hol a' „ f e lekeze lek meghall-
gatásával" ki van mondva a' kormány azon szán-
déka, miszerint rólunk nélkülünk még saját bol-
dogításunk tekintetében sem akar határozni. Ha 
azonban máskép méltóztatik vélekedni, ajánlom 
hivatalos szolgálatomat. 

Már a' sajtó alá adtam ezen czikkemet, midőn 
Válka János esperes urnák egy nyilatkozata 
érkezett hozzám , Ellenmerengés czím alatt ' s 
mellyre nincsen egyéb észrevételem, mint csak 
az, hogy ismeretlen előzményekből indulván ki, 
a ' nézpontok sajátságai szerint sokakban igaza 
lehet. Méltóztassanak mindent feltenni felölem, 
ha tetszik, csak szántszándékos ártalmat ne. Én, 
mint mondám, a' IV. merengéssel csak gondol-
kodásra 's ébrenségre akartam felhíni a' tes t -
véreket , 's Válka J. urnák nyilatkozata még 

I jobban megerősít imént kimondott azon néze-
temben , hogy itt bajos e ' dologhoz hozzá szólni 
addig, mig a' ministérium nyilatkozatát nem vesz-
szük. Itt következik a' czikk. 

E l l e n m e r e n g é s . 
Protestáns Lapunk 14—ik számábanilV-ik me-

rengésétől, a' biztatásnak daczára, hogy ne ijed-
jünk meg, mégis többen, sőt talán sokan, meg-
ijedtünk : én tehát, részint hozzám intézett fel-
szólításnál fogva , részint lelkem sugallatából, 
ezennel, nem ugyan mindenben, de mégis sokban, 
ellenmerengeni bátorkodom. 

Azon állításnak, hogy Ö Felségének Ígérete 
egészen megváltoztathatja eddigi állodalomhozi 
viszonyunkat, semmi alapja nincs, mivel abban 
egyedül az van, a' mi örvendetes; mivel az ígé-
ret csak egy jövendő törvényjavaslat , mellynél 
fogva , bármelly vallásfelekezeten levő kisebb 
rendű papságnak illő ellátása terveztetni fog: f e -
lette nagy kár, a' szegény protestáns papságnak 
ez egyetlenegy régóta táplált reményét, bármi jó 
czélból is, zavarni. Szent hitünk tudnillik az, hogy 
valamint 0 Felsége a' király, ugy kormánya is, 
kívánnak boldogítani — most az egyszer „ p r o -
testáns szegény papságot" is — és e ' szándék 
minden bizonynyal a' mult századok bűnös fo r -
télyaitól ment és tiszta, — e' szándék egy nemes 
lelkesedésnek, egy magasztos elragadtatásnak 
boldog szüleménye : üdvezeljük tehát hasonló é r -



zelmekkel! fogadjuk azt mennyből jövőt, Is ten-
hozta szíves szózatával! és a' bizalmatlanság ö r -
dögeit hetvenhetedik pogány országba magunk-
tól száműzvén, örüljünk a' becsületes akaratnak. 
Ha bizodalmatlankodunk, hasonlítunk azon falusi 
honfitársainkhoz, kik is hallván .robottól 's dézs-
mától való felszabadulásukat1, gondolkodó komoly 
homlokkal álltak — egymásra néztek — egyet 
sem szólva, sokat szólani látszottak — végre 
imigy okoskodván: „Isten legyen velünk, mi ezt 
alkalmasint meg fogjuk siratni" megfoszták ma-
gokat a' kellő örömtől. És ugyan miért rémül-
tek el imigy a' jámborok? Mivel több száz e sz -
tendő óta, mindig és mindig csak terheltettek;— 
mivel számtalanszor megcsalattak, — mivel ú r -
bérben nevekedett lelkük tudatlan, gyenge, r a -
vasz, és épen azért gyanakodó — szóval mivel 
megszokták a1 fortély ördögeitől nemcsak éjjel, 
de nappal is félni. E ' cselekvés 's gondolkodás 
nem illik mi hozzánk, — minket, az ország jelen 
körülményeivel megismerkedett papokat, Ö Fe l -
ségének boldogítási tiszta szándéka egyedül 
örömre fakaszthat fel: ha azonban, a' szerencsét-
len jövendő, angyal helyett, egy alattomos me-
phistót küldeni találna, üdvezelni fogjuk akkor— 
annak idejében — Merengő úr bölcs belátásait 's 
vele együtt teljes erőnkből, a' gonosznak elüze-
tésén munkálkodni. 

Azt mondja Merengő Úr, hogy a' magyar p ro-
testáns egyház, eddig szegény ugyan, de szabad 
volt. Ez állításból alkalmasint csak az első rész, 
tudnillik a1 szegénység, igaz, — de a1 másodikkal, 
tudnillik a' szabadsággal, magyar multunk nem 
igen dicsekedhetik. Merengő ú r ! Multunk minden 
nyomon üldöztetésre és nyomatásra emlékeztet 
bennünket — ""s mi leginkább a' magunk megter-
heltetésében szabadok voltunk : mig végre az 
ujabb idő, valamint a' jobbágyságra , ugy reánk 
is, jobb napokat hozott. Hogy templomainkat, i s -
koláinkat 's minden egyéb épületinket, hetven 
esztendő óta építenünk szabad — ha tudnillik 
pénzünk van — : bizton hiszem, hogy ezen iz-
zasztó szabadságunktól egy könnyen valaki meg 
nem foszt, — és névszerint a' kormány, e' fog-
lalkozást, örök időkre, bölcsen nélkülözheti. Van 
azonban e ' terhes szabadságban mégis valami jó, 
és az, nézetem szerint, azon erkölcsi hatásban k e -
restetendö, mellynél fogva azon egyház , melly 
templomait 's egyéb épületeit maga épít i , buz-
galmának ezen üdves szüleményihez, mások f e -
lett jobban ragaszkodik is. Innen magyaráztatható, 
hogy felépítvén híveink, rendesen nagy megerö-
tctésükkel, valamelly templomukat, abba szeret -
nek járni is, és annak fentartatásáról is gondos-
kodni ; innen magyaráztatható továbbá, hogy fel-
építvén híveink egy iskolát, 's fogadván beléje 
egy tanítót, gyermekeiket is, mások felett isko-
láztatják ; innen magyaráztatható, hogy a' pro te-
stáns i f júság, az iskolák utján , nevel elegendő 

mesterembereket, kereskedőket, művészeket t 
gazdatiszteket, tudósokat — ugy hogy másoknak 
is e' nembeli gazdagságunkból kölcsönözhetnénk 
Mind ezt, 's több mást gondolóra véve a' magyar 
kormány, ugyan hogy tehetne olly valamit, a' mi 
kevésbé czélszerü? a ' mi az egyházakat f en -
tebbi üdves , erkölcsi hatástól megfoszthatná ? 
Söt annál kevésbbé van e' nemű kormányi b e -
avatkozásnak helye most, a' mikor honfitársaink 
terhei megkevesbültek, anyagi erejük nevekedett, 
ellenben a' kormány kiadásai alkalmasint meg 
fognak szaporodni. Itt következő föelv kormány-
ra 's egyházra nézve egyiránt üdves, tudnillik : 
„mindenik egyház, bármelly valláshoz tartozzék 
is az, templomát, iskoláját 's egyéb épületeit ö 
maga építi" — az az egyház pedig, melly maga 
megtenni vonakodnék, Istenét szerető keresztyén 
egyháznak nevét egyáltalában nem érdemelné 
meg : minél fogva arra sem érdemes , hogy má-
sok bíbelődjenek vele, — segíthetik azonban, akár 
tanácscsal, vagy valami ízletes tervnek nyúj tá -
sával, akár pénzzel vagy bármelly egyéb áldo-
zatokkal. 

Fogja-e már most ama jövendő, alsóbb rendű 
papságot boldogítandó törvény-javaslat , az e g y -
házakat is boldogítani akarni? Nem igéri, — és 
merő ráfogás, hogy a' terhekben osztakozni akar -
na — az akarat vi lágos, tudnillik ,,a' kincstár 
egyedül a' szegény papokon 's talán tanítókon is, 
könyörülni szándékozik." Sokan eddig, folytonos 
tanulás helyett, hogy élhessenek , kénytelenek 
voltak hozzá fogni a' gazdálkodáshoz, — és így, 
papi foglalkozás helyett, paraszt foglalkozáshoz; 
ennélfogva, sokan a' tanításnak 's nevelésnek ki -
pótolhatlan ká rá ra , elparasztoskodtak : üdvez 
légy tehát , te jobb jövendő, melly kezeinkbe 
szolgáltatni fogod azon eszközöket , hogy isko-
láinkból kijővén, és papi, vagy tanítói hivatalt e l -
vállalván, haladhassunk előre a' tudományokban, 
's ne vonassunk há t r a , hátra a' paraszt életbe, 
— mivel egyházaink lelki haladását, paraszt é le-
tünk által, nem mozdíthatjuk elő. A ' vak a' v a -
kot ha vezeti, mindketten gödörbe eshetnek. 

Merengő ú r ! Miért gyanakodik reánk előre, 
hogyha annyit nyernénk, a' mennyi elég orvosi 
értelemben, ha az állodalom jól fizetne minket, 
akkor áruba bocsátanék erkölcsi szabadságun-
kat, vagy hogy fumigabimus ecclesianos nostros? 
Az, kedves Merengő Úr! annyi, mint a' pénztár-
nokot megfenyegetni, hogy adni ne merészeljen, 
— az annyi , mint tiltani a' kést, hogy ujjunkat 
meg ne messük — vagy tiltani a' tüzet, hogy há-
zunkat fel ne gyujtsuk — : ezen modor kisdedek-
nél jó, férfiaknál ellenben nevetséges. 

Merengő urnák jó szíve felöl egyáltalában 
nem kételkedvén, ezennel kérjük, „méltóztassék 
szegény paptársai 's azok özvegyei 's árvái 
iránt, több könyörülettel , kímélet tel 's bizoda-
lommal Lenni," majd a' következés fogja azt lég-

ii 



jobban matatni , hogy a' rajok fordított jóság, 
milly csekélyen vagy milly dúsan jutalmazta meg 
az áldozatot : ellenben a1 némelly részbeni rosz 
sikerülést soha ne méltóztassék tulajdonítani a' 
jótéteménynek, hanem mindig csak a' gyarló 's 
bűnös embernek — a' melly meg van a' gazda-
gok , meg van a' szegények között is ; de 
meg van mindenütt a' jó is. Isten önnel! 

Április 8-kán 1848. Többek nevében : 
V á 1 k a J á n o s . 

Pyrrhonismus a római egyházban, 
Mióta Bossuet J) a' protestánsok magasb ki-

fejlettségre törekvés őket nézeteik 's hitmagya-
rázataik koronkénti változtatásával gyanúsította, 
bár másfél 's közel két század röpült el az idő-
nek habjain fölöttünk: gyámokaik mégis e red-
mény nélkül panganak , mivel a' próbatüzet ki 
nem állhatták. Valóban a' prot. pyrrhonismusban 
alig van csak egy-két nyomos ok , de ez i s , ha 
komolyan vesszük figyelembe, inkább az isko-
lákra , mint a' vallás lényegébe tartozik. Vagy 
adjunk bár igazat Bossuet-nak. és engedjük meg, 
hogy a' reformatio háromszázados idöfolyama 
alatt sokféle változásokat szemlélhetni a' prot. 
egyházban: de mik ennek következményei? csak 
ez egyetlenegy , hogy olly messze sodordatott 
el az egyház a' XVI. századig, miszerint nem 
mindent láthattak meg egyelőre reformátoraink ; 
és m i , kik már minden emberi tekintélyt nélkü-
lözhetünk, 's csak egyedül magának hódolunk az 
igazságnak: Aiú ytiQáoxeiv, JioXXa ÖLÖCCÖXOpevaq. 
— Azon állítólagos változtatásokat, mellyek hit-
ágazatainkban föl sem találtatvák, vagy föltalál— 
tatvák is nekünk initsem ár tanának, a' római 
egyháznak szemére lobbantani mind könnyű, 
mind dicső volna. Egyházuk minden tanainak, az 
apostolok őskorától kezdve, szeplőtlen ugyan-
azonságáról 's állandóságáról beszélnek: holott 
bizonyos és köztudomású mindazok előtt , kik az 
egyház történelmét első fonalnál fogták föl, mi-
kép egyetlen változtatási pont , melly ránk r o -
vatik 's nyomadéktalan, főbb- 's számtalanokban 
visszatorolható. És midőn több 's méltán ránk 
rovott változtatásokban — mellyek azonban nem 
az alapágazatokat illetnék — gyámokaink egé -
szen erönélküliek volnának: de csak egy és a' 
legkisebb is ezek közöl ama csalhatlanságot 
igénylő egyháznak metszi meg életerét. Ha a' 
sokféle 's lényegekben történt változtatások i rá -
nyában Rómát megtekintjük, világosságra j ö -
vend, hogy ha a' keresztyénség ősidejére figye-
lünk, ha a' vallás, mint az apostoloktól megindít-
tatott, a' későbbi római vallással egybehasonlít-
tatik, és végre fokonként a' századokban, hogy 
mindenütt mit tettek 's mit hit tek, kijelöljük: 
legott rátalálunk a' sokféle 's különböző változ-

') Histoire des Variations des Eglises Protestantes. 2 . 
voll. Paris. 1 6 8 8 . 

ok-

tatásokra ; és a1 pápaság történelme nem egyéb 
l evén , mint folytonos és mindennemű variatiók 
tüköré: mindenütt — hitágazatokban, szer tar tá-
sokban , egyház-kormányzatban — korábban 
avagy későbben, lassanként avagy rögtön, t i t-
kos útakon avagy nyilvánosan és mintegy yvpiv^ 
xecpalJi behozott változtatások tűnnek föl. Róma 
tehát magával következetes, de nem mint Bos-
suet állítja, hanem az emberi fogyatkozásokban, 
sokszor káros és vétkesíthetö változtatásaiban. 

Mennyi fölváltott fordulatok a' képek ügyé -
ben ! A ' három első században ismeretlen, sőt 
kárhozatos volt annyira, hogy a' festészet is e l -
tiltatott. Azután emlékeztetés- és tanításképen, 
majd ékszerül vitték az egyházba, és azok ú j í -
tása szabados nem vala. 2) Nem sokára elkezdő-
dött a' képek imádása, melly pogány gyakorla-
tot azonban a' józanabbak ellenezték. A ' VIII. 
században határozatilag jelent meg a1 képek tisz-
telete ; magában Rómában a' pápa parancsolta. 
Az idöfolyam tovább-tovább fűzvén éveit, most 
kárhoztatott a' képek imádása 3 ) , majd vissza-
állíttatott 4 ) , és viszont nem helyeseltetett. 5 ) 
Végre annyi hadrohamok és olly sok 's magok-
kal kölcsönösen ellenkező zsinatok átkai után 
csakugyan erőre kapott. Ha ez nem változtatás, 
ugy fogalmunk sem lehet a változtatásokról. 

A' mit pedig a' képek ügyében, ugyan affélé-
ket mutat föl a történettan több másban, hitczikk 
vagy szertartás legyen bár az. Vegyük föl, mint 
alaptételt az egyház hibázhatlanságát. Ha kétes 
és bizonytalan valamelly hitnorma, ha gyönge 
az alap: ugy minden bizonynyal kétes az egész 
építkezés jövője is. 

A ' hibázhatlanság előnyeit akár egy főpap-
ban, akár a' conciliumokban gondoljuk összpon-
tosulni : az első századokban kétségkívül egé -
szen ismeretlen fogalom volt, és az akkori e g y -
házi atyák az eretnekek ellen vitázván, ezen kö -
penyt nem használták, mikép korunkban sem; 
söt kezünkben vágynák irataik, mellyek épen 
azon hibázhatlanság ellen bizonyítanak. Nézzük 
Augustinust: „Fateor , inquit, solis eis scriptu-
rarum libris, qui jam canonici appeJlantur, didici 
hunc timorem honoremque defe r re , ut nullum 
eorum autorem scribendo aliquid errasse firmis-
sime credam; (í) és kevéssel alább: „Alios au-
tem ita lego, ut quantalibet sanctitate doctrinaque 
praepolleant, non ideo verum putem, quia ipsi 
ita senserunt , sed quia mihi vei per illos autores 
canonicos, vei probabili ra t ione, quod a vero 
non abhorreat, persvadere potuerint." Általáno-
san ugyan nincs ellene minden emberi tekintély-
nek a' vallásban, de részletekbe bocsátkozva, 

2) Conc. Elib. Can. 36 . 
3 ) Conc. Const. A. 7 5 4 . 
*) Conc. Nic. A. 7 8 7 . 
5 ) Conc. Francofurt. A. 794 . 
' ) Epist. 19 . ad Hieron. 



mind a' tartományi gyűlések által a' püspököket, 
mind a' tartományi gyűléseket a' teljesekben, 
mind pedig az elébbi teljes gyűléseket az utób-
biak által megigazítandóknak tanította. 7) De, 
hogy azt ne gondoljuk, mit a' conciliumoktól 's 
összes püspököktől megtagadott, azt valamellyik 
római püspöknek tulajdonította legyen, azt állít-
ja : hogy a' római püspöktől 's egyéb püspökök 
tanácsától az egyetemes egyház teljes gyűlésére 
hivatkozhatni, hogy amazok hibásnak lenni b e -
bizonyult ítéletüket emez igazítsa helyre. 8 ) Hol 
volt tehát Augustinus idejében az egyház hibáz-
hatlansága, midőn a római és egyéb püspököket, 
tartományi és egyetemes gyűléseket, valameny-
nyi írókat — a' eanonicusokat kivéve — hibáz-
hatóknak tartá ? Vagy talán ama főpap szavai 
érvényesek, ki az eretnekeket a ' római egyház-
hoz, mint fötanítóhoz utasítja, mellynek minden 
esetre hinni kell ? 9 ) De részünkről teljesen be 
van bizonyítva, mikép itten az egyház csak mint 
jó tanító, de nem mint hibázhatlan bíró tekinte-
tik ; és nem vakhit kívántatik, miszerint neki 
hinni azért kellene, mivel tanít. 

Az idő kerekei meg nem állhatván, különféle 
jelenetekre bukkanunk az egyház történeteiben. 
Az „egyetemes püspök, egyház feje , Krisztus 
helyettese" czímek után a' „törvényhatalom, 
törvényhozás, fölebbvitel fóruma , hibázhatlan 
í télőszék" jogai is beszereztettek. Nem minde-
nek irták azonban alá e' jogkeresetet ; sokan a' 
conciliumok tekintélyét a' római főpap ellenébe 
helyezék, és a1 mit a főpapnak meg nem enged-
tek , t. i. a' hibázhatlan bíráskodás jogát , legin-
kább az egyetemes gyűléseknek adták által. De, 
hogy sem a' főpap sem conciliumok hibázhatlan-
sága hitczikkely gyanánt még a1 XIV. 's XV. 
százban sem tar tatot t , lássunk néhány okiratot 
a' sok közöl. 

XII. Benedek, elébb bibornok 's utóbb római 
püspök, a' ferencziek szeszélyes 's a' javak sa -
játszerűségét illető ügyében. Miután több pápák 
ezen ügyet szentnek, dicséretesnek, érdemle-
gesnek , Krisztus és az apostolok szavaival 's 
példáival megegyezőnek nyilatkoztatták, pél -
dául : IX. Gergely, IV. Incze, IV. Sándor, de leg-
inkább III. Miklós,1 °) ki átok alatt is parancsolt, 
IV. Márton, IV. Miklós, 's végre V. Kelemen a' 
bécsi eonciliumban 1 ' ) : mindezek ellenére XXII. 
János azon intézkedéseket eltörlötte, mint: „ e r -
roneam , pestiferam , damnatam doctrinain et 
haeres im, ac blasphemiam cath. fidei inimicam." 
És midőn szemére lobbantották Jánosnak, hogy: 
„in his quae pertinent ad fidem et móres, deter-
minatum semel per summuin pontificem, non po-

7) De Baptism. contr. Donatist. Iib. 2. eap. 3. 
8 ) Epist. 162. ad Episcop. Donatist. 

De Unitate EcclesiaeL 
, 0 ) In DecretaU Exiit. 
l l ) 1311 . • , 

test per aiium revocari ," személyében egy b i -
bornok kijelentette, hogy: „id falsum esse, cum 
exemplis pluribus constet, quod illud quod circa 
fidem et móres male determinatum est, per unum 
papam aut concilium, potest per alium perspecta 
melius veritate corrigi et emendari , et ideo non 
esse mirum, si dominus Joannes diligenti delibe-
ratione , cum multis peritis in theologia et in 
utroque jure habita, revocavit quae male dixerat 
d. Nicolaus." í 2 ) 

Hogy a' hibázhatlanság halandónak nem ada-
tott , álljanak még itt ezen szavak: „Haec est 
ecclesia symbolica et apostolica mater creden-
tium populorum, quae fidem habét indefectibilem, 
secundum promissum Christi ad Pe t rum, qui 
tunc figurám gessit ecclesiae: Ego rogavi pro 
t e , ut non deíiciat tua. Non est ergo speciális 
ecclesia, non Africana, utDonatus dixit, nec ut i-
que particularis illa roinana , sed universalis 
ecclesia, non quidem in generáli synodo congre-
gata, quam aliquoties errasse percipimus, velut 
illa Arimiensis congregata sub Tauro praefecto, 
et illa Constantinopolitana sub Justiniano minőre 
tempore Sergii Papae secundum Bedam et quae-
dam aliae." i : ;) Ugyanezen szavakat idézvén 
Launoius, megjegyzi, mikép ezeket V. Márton 
római főpap is helyeselte 's ajánlotta hozzá intézett 
levelében; i 4) söt azt is megemlíti, hogy: Martinum 
non ante Waldensis approbasse commentarios, 
quam eos perv i ros doctos ettheologiae diligenter 
examinari curaverit ; quo factum, Martinus et alii 
commentarios approbando suos fecerint. 

Megemlítsem-e Alliacus Pétert , bibornok- és 
püspököt, ki a' constantiai gyűlésben nemcsak 
jelen volt, de egy ideig elnökölt is, és azok közé 
számítatik, kik a' conciliumokat a1 pápák fölé 
helyezék. Nézetei szerint: a) az egyetemes g y ű -
lés meghasonlhat Krisztus tanával; b) a' római 
egyház, melly megkülönböztetik a ' hivők egész 
gyülekezetétől, mint rész az egésztől , eretne-
kíthetö; c) a1 papság és világiak sokasága eltá-
vozhat a' hittől. , 5 ) A ' basileai gyűlés egyik 
tagja, egyszersmind érsek 's bibornok, igy nyi -
latkozott : Significasti in concernentibus fidem 
concilium esse supra papam; puto tamen quod 
si papa moveretur melioribus rationibus et aucto-
ritatibus quam concilium, quod standum esset 
sententiae suae ; nam et concilium potest errare, 
sicut alias erravit. Nam in concernentibus fidem 
etiam dictum unius privati esset praeferendum 
dicto Papae , si ille moveretur melioribus rat io-
nibus et auctoritatibus nov. et vet. Testamenti, 
quam papa. , í !) 

, 2) Du Pin, de antiqua Eccl. Discipl. Diss. V. Cap. i . § . IV. 
IS) Thomas Netterus Waldensis Tom. 1. Doctr. F id . 

Antiqn. Iib. II art. 11. cap. XIX. 
, 4 ) Part. V. Epist. VI. ad Bevilag. 
, s ) Qaest. Vespert. art. 3. 

Launoius. Part. 3. Ep. VII. ad Tauvaeum. 



A' nagy reform százada, a' XVI. előtt tehát, í juk az „episcopi oecumenici, és capitis omnium 
mikép sokan hirdették, ugy többek által megta-1 ecclesiarum" czímet III. Bonifácz által fölvenni, 
gadtatott a' pápa 's conciliumok hibázhatlansága, 
és hitczikkely gyanánt nem tartatott , mignem 
a' reformatio ellen óvszerképen csusztattatott a' 
hitágazatok közé. Midőn t. i. különféle fejezetek 
fölött vitatkoznának, u.m. a' bünkedvezinények-
röl, megigazulásról, erényeink érdeméről, pur-
gatóriumról, miséről 'stb.: hogy az ellenfél min-
den kétségek alól könnyen és egyszerre meg-
szabadíthassa magát, egyházuknak, azaz , saját 
magok tekintélyéhez folyamodtak, hol saját te t -
szésöktöl visszalépni nem lehetett ildomos, 's 
különben is annak ész 's vizsgálat nélkül hinni 
kényszerültek. Biztos út ez a' megfutamodásra, 
és kényelmes bölcselet — téli időben — a' me-
leg szoba pamlagán 's kandalója mellett. A ' XVI. 
százban ez volt az uralkodó planéta, és saját 
ügyökben mint birák ültenek. Mi átok alatt ha-
gyat tunk, kihallgattatás nélkül. — Tovább me-
gyünk. 

a' tettleges gyakorlatokat pedig utódai lassan-
ként kezdegették, mígnem a' X. és XI. század-
ban tetőpontra hágtak. De még ezen századok-
ban is sokan ellentmondottak a' papuralomnak; 
hány császárok, királyok és zsinatok a' ker. v i -
lágnak csaknem minden részeiben , szegültek 
ellene? Sőt a' pápák között voltak néhányan, 
kik ellenkezően valának meggyőződve, a ' mint 
Du Pin erről elég szorgalmasan értekezik. 

Bár mint legyen a' dolog, itt nem késedelme-
züuk; annyi is bizonyos, hogy ama kellemetlen 
szakadások 's villongások miatt a' XIV. száz v é -
ge felé nagyon meggyöngült a' pápa hatalma. 
A' pisai gyűlésben (1409) a' pápa 's ennek t e -
kintélye alárendeltetett a' conciliumnak. Majd a' 
constantiai (1414) következett a' pisainak ki-
egészítéséül, mígnem a' basiliai (1431) mindkét 
elébbit megerősítette ; még pedig nemcsak hatá-
rozatikig, hanem több pápák letevése 's helyet-

Vajjon a" hibázhatlanság a' pápában, az általa tesítése által is foganatosították tekintélyöket 
helyeselt, vagy föltét nélkül az egyetemes g y ű -
lésekben feltalálható-e ? Megoszlanak nézeteik-
ben a' római tudósok, kivált az olaszok és f ran-
kok. Amazokat a' pápa oldala, 's ezeket a' gyű-
lések mellett látjuk. Milly lényeges különbség 
e z , alább látandjuk, most állítsuk össze rövid 
történelmét. Születésideje a' pisai gyűlésre nem 
esik, 17) Bellarmin a' XV. száz elejére teszi. f 8 ) 
0 ugyan is állitja , mikép azelőtt a' conciliumok 
fölött volt a' pápa, és csak ekkor voltak néhá-
nyan , kik a' conciliumokat a' pápák fölé emel-
ték. Ellenben a' f rankok, kivált Launoius ' ! ' ) és 
Du Pin 2 0) Bellarmin véleményét az egész föl-
dön ismeretlennek 's csak ekkor kigondoltnak 
állítják. Miután azonban a' pápa hatalma már r é -
gen azelőtt elérte tetőpontját, és nemcsak a' k i -
rályok fölött uralgot t , hanem az egyházban is 
fötekintélyt szerzet t : sem a' f rankok-, sem az 
olaszokkal egyet nem érthetünk. Hogy felejt-
kezhetnénk meg VII. Gergely, III. Sándor, III. 
l n e z e , VIII. Bonifacius és többek tetteikről 's 
intézkedéseikről? kik azon legsötétebb időknek 
zsarnokai valának: de viszont Bellarmin állítása 
sem v a l ó , mintha t. i. a' XV. századig tartott 
volna ama határtalan hatalom. Hát a' hat első 
százban hol és mellyik volt az első főhatalom? 
Nem ugy van-e , hogy ezen idöfolyam alatt 
egyenlők valának minden püspökök? és ha első 
volt a' római: egyenlők 's hasonlók között volt 
első — a' város kitűnőségéért. Ez időben szaba-
don eltértek nézeteitől, és tőle a' conciliumokra 
mentek, a' hol több római püspökök (pápák) hi-
báztattak. Legelsőben a' hetedik században lát-

, 7 ) 1 4 0 9 - i k év. 
, 8 ) Bellarmin. lib. II. de Conc. cap. XIII, XIV. 
| f !) Part. 1. Epist. X. ad Fauvaenm. 
2") Du Pin. De antiqu. eccl. DiscipL Dús*. V. VI. 

ezen conciliumok. Ezért mennyi mozgalom R ó -
mában a' conciliumok ellen! A ' florentiait Vl-ik 
Eugen a' basiliaival ellentétbe hozá. Mennyi v i -
szálvok a' frankok és olaszok között még' a' ké -
söbbi századokban is a' pisai, constantiai és 
basiliai gyűlések érvényessége fölött! Mennyi 
ügyekinények a' frankok részérő l , hogy a' flo— 
rentiai atyákat részükre megnyerhessék ! A' 
pisai conciliumot V. Sándor, a' constanUait V. 
Márton, a' basiliait IV. Eugen még azon pon-
tokban is helyeselték, mellyekben a' conciliu-
moknak a' pápák alárendeltettek. Lássák az olasz 
theologok, mint szabadulhatnak meg; saját nyi-
laik alatt omlanak földre. Azért rendeltetvék-e 
conciliumok alá a' pápák, mivel hibázhatlanok? 
söt ellenkezőleg, hogy t. i. hibáztak és több con-
ciliumok eretnekeknek ítélték őket. 2 i ) 

A1 XVI. század elején mindjárt k é t , a' con-
ciliumok és pápák tekintélyéről határozó 's k ö -
zönségeseknek elismert — pisai és lateranumi 
— conciliumok tartattak. Az első 1511-ben 
Maximilian és XII. Lajos pártfogásuk alatt ama 
kilencz ismeretes híbornok által hivatott össze, 
miután II. Julius igére té t , hogy t. i. két év alatt 
gyűlést tartand, teljesíteni elmulasztotta. A ' b a -
siliai határozmányok itten megerősíttettek, I l - i k 
Julius pedig felfüggesztetett. Julius azonban, 
hogy saját ügyében jelen lehessen, Rómában 
(1512) a ' lateranumi egyházba gyűlés hirdetett, 
mellyet — meghalván Julius — X. Leo folyta-
tot t , 's ezen gyűlésben a1 pisai a tyák, a' c o n -
stantiai 's basiliai határozmányok hibáztattak; a ' 
pragmatica sanctio eltöröltetett, a' conciliumok 
a' pápáknak alárendeltetlek és maga a' pápa iszo-
nyú szidalmakkal az egekig magasztaltatott. 2 2 ) 

'- ') Launoius. Part. 2. Epist. VI. ad Gerb. 
2 ) Alph. Turretini Op. Om. Tom. I. p. 539. 



Mennyire ostromolták az olaszok a' pisai ha-
tározatokat, a' frankok pedig a1 lateranumiakat: 
elmondani fölösleges, de az mégis megemlítendő, 
mikép azok, kik a' pisai gyűlésben jelen voltak, 
utóbb a' pápa intézkedései következésében a' 
lateranumihoz állottak. Magok a' f rankok, kik 
egykor a' pisai mellett a' lateranumi ellenében 
említetnek, Leónak engedelmeskedtek. így k e -
letkezett Leo és Ferencz király között 1515-ben 
ama híres Concordatum, mellyel a' pragmatica 
sanctio eltöröltetett. Innét eredének annyi pa -
naszok; megszűnt minden fegyelem 's önkény 
lépett nyomába, 'stb. 2 3) Ezen időben megren-
dült 's megváltozott hitében csaknem egész nyű -
göt. Mert midőn az egész XV. százban 's a' 
XVI-nak elején csaknem mindenütt a' pápa alá-
rendelteték a' conciliumoknak, a' lateranumi de-
cretumok pedig életbe lépvén, a' pápa felsösége 
állapíttatott meg. Mindezek így levén , előállott 
Luther , az egyháznak — annyiszor ohajtott, 
annyiszor, de sikertelen megkísértett — re for -
matióját , Isten őrködése alat t , megkezdendő. 
Tudománya Rómában kárhoztattatott; és ö a1 

pápától conciliumra menvén , ezen lépése újra 
kárhoztattatott. Végre egész Európa mind in-
kább-inkább gyűlést sürgetvén, miután ez csak-
ugyan visszatartóztatható nem vala. meghirdette 
azt III. Pá l , óvásait már előlegesen is nyilvá-
nítván. A ' helyet a' pápa akaratja határozta meg. 
Az olasz főbb papok, mint a' pápa lekötelezett-
jei, nagy többségben voltak. Ez és illyen volt a' 
trienti zsinat , mellyben, hogy a' pápák elébb-
valók-e vagy a' conciliumok, semmi nem hatá-
roztatott ; nehogy a' pápa hatásköre csorbát 
szenvedjen, vigyáztak, kivált, hogy a1 frankok 
ekkor egy kevés időre a' lateranumi jármát k i -
vetették. Tárgyalás nélkül maradt hát az alap-
tétel , melly körül az egész hittan forog. Azóta 
is némellyek — Bellarmin és Baronius — a1 

pápa hatalmát terjeszteni, mások viszont meg-
szorítani kívánják. A frankok mindig oda tö re -
kedtek, hogy határt vessenek, 's a' pápát a' con-
ciliumoknak alárendeljék, és mindig csak utolsó 
szükségben engedelmeskedtek. Egy bíbornok, 
lotharingiai, ki a' trienti zsinatban is jelen volt, 
levelében így nyilatkozott: Negare , inquit, non 
possum, quin Gallus sím, et parisiensis academiae 
alumnus, in qua romanum pontificem subesse 
concilio tene tur , et qui docent ibi contrarium, 
ii tamquam haeretici habentur. Voltak azonban 
a' XVI.—XVIII . században a' pápa tekintélyének 
's hibázhatlanságának védői: Richerius, Vallius, 
sorbonai tanár, és Perronius bíbornok. Ismerjük, 
milly hévvel küzdöttek a' jezsuiták , kivált a' 
janzenisták ellen, kik a' pápa hibázhatóságát á l -
l í tották, noha utóbb a' jezsuiták a' pápa ellen 
fordultak, amazok pedig mellé szegődtek. Mikor 

" ) Kicherii Hist. Conc. Gen. L. IV. Part. 2 

a' pápa a' jezsuiták iránt rokonszenvet mutatott, 
akkor a' janzenisták gyűlölték ö t : azoknak hi-
bázhatlan, ezeknek hibázható volt ; mikor a' pápa 
megvonta kegyét a' jezsuitáktól és a' janzenis-
táknak kedvezni kezdett (XI. Incze) : ezek előtt 
hibázhatlan, 's amazok előtt hibázható lett. A ' 
v é r - , az indulat-rohamok így csapdosták Péter 
hajóját. Sorbona és a' párizsi felsőbb Curia hatá-
rozataiban milly gyakran nyilvánították a' pápát 
hibázhatónak 's a' conciliumok alattinak; és milly 
ünnepélyesen tette ezt 1682-ben a' franczia 
papság: és viszont mint kárhoztatta mindezeket 
a' pápa; és egymásután mint intézkedett az ily— 
lyesek kárhoztatásában Olasz - , Spanyol - , és 
Magyarországban, Belgiumban; vagy a' papság 
lépését mint erősítette meg Sorbona, a' felső 
Curia és maga a király; mint kárhoztatott azon 
időben az esztergomi érsek ? : ezek annyira bi-
zonyosak , miszerint továbbvitatásával felhagy-
va , sietnünk kell értekezésünkben a' ker. egy -
háznak ujabb terére mutatnunk. 

Ifj. V á r i - S z a b ó S . , 
tiszaföldvári ref. lelkész. 

Buji levelek. * ) 
Tomp ahtihály hoz Tót Péter. 

V IV. 
„Ungebildete Méíischen gefallen sich im Rai -

sonuireu und Tadeln, denn Tadel finden ist leicht, 
schwer aber das Gute und die innere Nothwen-
digkeit desselben zu kennen. Beginnende Bildung 
fángt immer mit dem Tadel an, vollendete aber 
sieht in jedem das Positive." így ír Hegel Natur-
recht 1.323. Ezt azért idéztem, hogy tudd meg, 
miként én a1 becsmérelni szeretöt nem valami 
sokra becsülöm, 's így e ' szerepet tőlem a' v i -
lágvallás irányában épen ne várd. Sőt mit mon-
dok ! oda jöttem barátom, hol ösztönszerűleg 
hajló vagyok a becsmérletet már a priori na-
gyobbnak tartani, becsmérlői egész tömegénél. 
Mert többször jártam már meg életemben, hogy 
olly egyéneknél, kiknek veszett hírök vala költ— 
ve, közeibi ismerkedés után — ha nők voltak — 
a' legforróbban szeretni tudó szívet, — ha férfiak 
— a' legtisztábban gondolkozó fő t , "s általában 
mindig valami kiváló nagyobbszerü jellemet t a -
láltam, azon egy vétek — ha ugyan nem erény 
— kíséretében, hogy szilárdabbak voltak, mint-
sem kigyói ildomossággal bírhatták volna mago-
kat ide és oda körülményszerüleg csavargatni. 
A ' daemon szavai után látván, hogy illyesmi nem-
csak concrete , hanem abstracte, nemcsak k i -
csinyben, hanem nagyban is tapasztalható; 's 

* L. 1 8 4 7 - k i Protest. Lap 1 0 1 3 , 1205 , 1302 hasábjait. 
Csaknem felesleges megjegyeznünk, hogy az egész e g y é n i 
nézet, melly Hegel szempontjából tekint le a1 világra 's az 
egyháznak nem árt az illy egyéni nézeteket ismernie. Az A 
még tavaly mondatott 's így a'Znek sem lehetett elmaradnia. 

Szerk. 



hogy maga az úgynevezett világ is, mellyet — 
megszokván a' Sátánnal és testte\ szentetlen 
hármasságot alkotva képzelni — minden rosz 
öszvegének kiabálunk, mélyebben pillantva lé-
nyébe, nem olly borzasztó ördögfekete, mint kö-
zönségesen mázolni szokták : alig hiszem, hogy 
valaha komoly becsmérlésre nyílhassanak meg 
ajkaim. De minek e' hosszas előszó ? majd elötün-
tetendik azt magok a' közlendő észrevételek, minő 
fokról, minő szempontból iratvák. 

Az önzés elvére : Uralkodó közhit, hogy sze-
retet tartja fen az egész mindenséget ugy az 
anyagi, mint a' szellemi világban; hogy szeretet 
az éltető — és önzés a' romboló elem; hogy a' 
szeretet erény, az önzés vétek, 's így, mig amaz 
terjesztendő, ez korlátozandó, elfojtandó, söt kiir-
tandó. Már előre is különösen hangzik ugyan, 
hogy az önzés önfentartáselve romboló elv vol-
na, de mellőzve ezt, ám próbáljuk kiirtani a' ke -
belből mint hasztalan, söt káros gyomot; az ered-
mény nem lesz egyéb, mint magunk sükeretlen 
kínzása. I gen , azért rémítse bár tagait az egy-
ház sírontúli örök pokollal, a' status stararium-
mal, mind hasztalan! állni fog az, mi Efes 5. 29 
olvasható. Az ember mégis a' maga testét nem 
gyülölendi; hanem inkább nevelendi és táplá-
landja azt. 'S ha így áll a' dolog, valóban én ha j -
landó kezdek lenni a 'daeinonúj eszméjére : meg-
kísérteni , ha vájjon nem szerkezhetök-e csak-
ugyan a' körülmények ollyformán, hogv puszta 
önzésből eredt tetteink azon kivül, hogy magunk 
jóllétét eszközlenék, a' másét se rombolnák ösz-
sze , söt inkább előmozdítanák 's azt eredmé-
nyeznék, mit most a' leglángolóbb szeretet sem 
képes megadni. A ' szeretet igája gyönyörűséges 
ugyan, és az ö terhe könnyű; — de az iga mégis 
csak iga, 's a' legkönnyebb teher is csak teher; 
az önzésnek pedig semmi igája, semmi terhe nem 
lenne. Annyit minden esetre óhajtók, hogy ha v a -
laki az önzésre igen vérmes szemekkel nem te -
kint is, szűnjék meg azt véteknek nézni. Igen, az 
a' fenálló körülmények közt minden esetre ko r -
látozandó , söt ha mások törvényes jogát sérti, 
büntetendő; de azt soha egy perczig sem kell e l -
felejteni, hogy az mégis összes lény világunk e r e -
deti természet törvénye. 

A ' szükségességre : Szent könyvünkben mind 
azon helyek, mellyekre az isteni gondviselés 's 
kivált az absoluta praedestinatio hite alapíttatik, 
a' szükségesség elvét bizonyítják. Söt amaz igen 
nevezetes önvallomása Pálnak Rom. 7, 14—24, 
mellyben előadja, hogy bennünk két törvény van, 
egyik a' léleké, másik a' testé, egyik a' másikkal 
küzd, de a" test minden esetre hatalmasb, . . . 
egyszerre kettőt bizonyít, t.i. az önzést mint l e -
gyözhetlen és kiirthatlan életelvet, és a1 szüksé-
gességet, melly az embert legerösb akarata da-
czára is sodorja magával. Azonban pillantson csak 
kiki egy kissé magába, kénytelen lesz megval-

lani, hogy a' szükségesség törvénye nagyban 
mindnyájunkon észrevehető. Mert ha azokká aka-
runk lenni, mikké születve nem vagyunk, hasz-
talan minden küzdés, önsanyargatás , nyomorú 
Ij;ontárságnál többre nem vihetjük, 's nagy és 
boldog csak az, ki megismerkedve a1 kül- és bel-
szükségességkorlátival,azaz: körzetével, és ma-
gával e' korlátokon túlra nem gebeszkedik, az 
ösztön ellen nem rugódozik, lehetetlenséget nem 
kíván. Hogy utó részletekig kimutattassék a' 
szükségesség törvénye, arra nem kevesebb mint 
az egész mindenség teljes ismerete kívántatnék, 
tehát még most az egész csak hit 's nem bizonyos 
tudat. De hát a' szabadság tudatunk tárgya-e ? 
Nem ez egész csiklandós és felemelő eszme bir 
ugyan némi alappal, de azért főleg tudatlansá-
gunkon alapuló hittárgy ! Az ember nem ismerve 
a* dolgok okait, nem iát semmi egybefüggést — 
szükségességi lánczot — ok és okozat közt, 's 
kimondja, hogy ha ö nem lát, tehát nincsen; épen 
ugy, mint a' gyermek a' komédiában, nem látván 
a1 sodronyszálakat, mellyeknél fogvást a' bábok 
rángattatnak, nem látván a' beszélő alakot, csak 
a' báb szája járását, azt hiszi, hogy azok magok-
tól mozognak, magoktól beszélnek!! Azok ismer-
ték fel a' szükségesség törvényét . azok nyilat-
koztatták ki legnagyobb függésöket eleitől fogva, 
kik a' lét titkaiba legmélyebben behatottak, 's tö -
lök tudjuk, hogy : minden hódítás a' tudat vilá-
gában rabságunknak egy lánczszemét tárja fel 
előttünk. Oh ugyan olvasd Spinozát! ki legelő-
ször állította fel a' szükségességnek egész rend-
szerét ; kiről Hegel azt jegyzi meg : „Spinosist 
zu seyn, ist der wesentliche Anfang alles Philo-
sophirens;" 's jóslom neked, hogy bár mint bo r -
zadsz is jelenben a' szükségességtől, 's bár milly 
hőn lelkesedel a' szabadságnak csak nevére is . _ 
ez megváltozandik, 's lehetetlen, hogy azon e l -
vet, melly e ' férfiút annyi nélkülözés, annyi h á -
nyatás daczára is, olly örök derültté, ol lyrendít-
hetlen boldoggá, 's mások irányában olly pára t -
lanul méltányossá, olly nemessé képesí té , — 
tisztelni meg ne tanuld. Azonban, mint mondám, 
még mindkettő — szabadság és szükségesség — 
csak hittárgy azon kis különséggel, hogy ez 
utóbbi mellett több szól, tehát csak méltányossá-
got tennénk, ha ezt ezután kissé nagyobb figye-
lemre méltatnók. 

Három nagy fejlésfokot veszen fel a' daemon 
az emberzet életében, 's kimutatja, hogy az elsőn 
az önzés és szükségesség volt uralkodó 's az em-
ber semmi egyéb nem vol t , mint természet em-
bere. A ' második fokon a1 szeretet és szabadság 
eleme lett uralkodóvá 's a' keresztyén és a'pol-
gár elnyelte az embert. 'S a' harmadik fok lesz 
az, mellyben ez ellentételek kiegyenülnek 's egy 
fensöbb fogalomba olvadnak össze , kimondja 
egyszersmind, hogy bár még csak a' második fo -
kon van az emberzet, de a' harmadiknak hajnal-



pirja a' tetőkön már derengni kezd. 'S e' deren-
gésre van egy pár szavam. Sok nagy embertől 
olvastam már én ez t , mégis csak kell ebben v a -
laminek lenni. 'S ki ne reményljen legerösb bi-
zodalommal, ha egy Hegeltől támogattatik, ki 
„Phánomenologie des Geistes I. 10 szinte így 
nyilatkozik : Es ist nicht schwer zu sehen , dass 
unsere Zeit eine Zeit der Geburt und des Ueber-
gangs zu einer neuen Periode ist. Der Geist hat 
mit der bisherigen Wel l seines Daseins und Vor -
stellung gebrochen, und steht im Begriffe, es in 
die Vergangenheit hinab zu versenken . . . löst 
ein Theilcben des Baues seiner vorhergehenden 
Wett nach dem andern auf, ihr Wanken vvird nur 
durch einzelne Symptome angedeutet: der Leicht-
sinn wie die Langevveile, die im Bestehenden 
einreissen, die unbestimmte Ahnung e inesUnbe-
kannten sind Verboten, dass etwas Anderes im 
Anzuge ist." 

Civilisatio, te jelen foka az emberzetriek ! én 
méltányollak téged. Én jól tudom , hogy te nél-
külözhetlen szükséges, söt hasznos v a g y ; hogy 
te a' tobzódó bőség és a' vonagló ínség szélze-
tei által csalhatlanul az egyetemes boldogság 
utait készíted elő, — de civilisatio! én még sem 
szeretlek téged. Frankhonban azt mondák rólad 
a' mult század utó felében, hogy te ollyan vagy 
„mint azon kórosok, kik csupán megöldösik a' 
férgeket, mellyektöl kínoztatnak, 's oda nem gon-
dolván, hogy azok saját megromlott nedveikből 
minden perczben kifogyhatlanul szárinazandanak, 
nedveik tisztittatásával bajlódni nem akarnak." — 
Systéme de la nature — civilisatio, ezért sokan 
gyűlöltek, átkoztak és megrohantak téged, t énye-
zőidet , az egyházat és statust saját vérökben 
megfulasztani akarván. Én nem kiáltom ez erös 
frankhoni vádat r ád , én egy hajszáladat sem kí-
vánom meggörbíteni, söt én őszinte hálámat f e -
jezem ki nagy szolgálatidért, . . de vén vagy már, 
magadnak is alkalmatlan az élet, bizony jobb len-
ne , ha meghalnál, pompásan elpredikálnálak. 
Azonban tréfa a' mi tréfa, hanem csakugyan ész-
revehető, hogy a' világot mozgató és éltető erö 
jelenben nem a'civilisatio két tényezőjének, e g y -
háznak és statusnak kebelében — azaz: zsinatok-
's országgyűlésekben nyilatkozik, mint ez elöl t ; 
hanem ezeken kivül magányegyletekben, hol va l -
lás és nemzet számba sem jő. Új, és pompában 
minden mást haladó épületek emelkedtek, mely-
lyek ez elölt nem voltak, mellyekröl még sej te-
lem sem volt: a' börzék! Ezekben kezd trónolni 
ez időkben a1 világhatalom, 's az uralkodó csalá-
dot kérdezed? az a' legjellemzőbben, sem nem 
a' k. egyháznak, sem nem valamelly statust a l -
kotó nemzetnek tagja . . . hanem egy zsidó-csa-
lád !! 's a' név, melly egész Europaszerte mint 
börzekirály ismertetik : Rothschild! 

De még nagyobbat mondok! Az egyleti szel-
lem megkísérté már el vét egészben is alkalmazni, I 

's legalább papíron jóformán tisztában á l la ' min-
tával, melly után dolgozandik. Ú j , soha nem is 
álmodott építvényekhez hordja a1 külföld, 's fő -
leg Amerika , az alapköveket, és feltalálójának 
Fouriernak műszavát használva, phalansteriumok 
alakulását várhatjuk! Mi Isten csodája akar ez 
lenni, kérdezed ? Tehát halljad: Amott nyugaton 
azt rebesgetik, hogy tán jobb lenne a' sok külön 
álló vityilló helyett összesített erővel egy nagy-
szerű palotát építeni 's abban együttlakni; a' sok 
csipp-csupp birtokot — mellyek külön alig hasz-
nálhatók — egy nagy egészszé olvasztani, 's a' 
munka hajlamszerü megosztása mellett közös 
erővel használni; a' sok kis családot, — melly 
így külön kényszerítve levén ex omnibus aliquid 
ex toto nihil, lenni nagyobbára boldogtalan, — 
egy nagy ' saz által erős és boldog családdá po-
teneirozni ;a ' vagyontalanság miatt megkötve h e -
verő, vagy épen kártékonyán működő igen sok 
a g y a t , kezet és lábat szétszórtságukból össze-
szedni 's mindeniknek kellő hatáskört adván, e z -
zel őket is, az emberi társaságot is boldogítani; 
's több e' féle. Az eszme — mint láthatod — a1 

„vis unita fort ior" axiómát rejti, 's így nem lesz 
csoda, ha terjedni fog, 1s a k k o r . . . ja j neked Ko-
rázin! jaj neked Bethsaida! jaj nektek silány f a -
luk és pompás városok , mert sorsotok bizonyos 
pusztulás. Oh minő dús a' legszegényebb is e g y -
ben . a' reményben ! Ládd, e' hallatlan v a k -
meröségü reményt fejezik ki ez eszmének kül-
földi bajnokai, 's azt jósolják, hogy az egész föld 
szine egykor illyféle phalansteriumokkal fog e l -
boríttatni minden • mtföldön egy, 's mindenikben 
ké t -háromezer tagból álló család. Nemde, az 
eszme igen is költői? Igaz, csak hogy azért már 
a' magyar irodalomban sem hallatlan. Mély k e -
délyű költőnk Jósika „Regényes képletek" czi-
mü köteteiben több helyen emlékezik róla , söt 
egy egész regény sarkeszméjeül tevé a' fenyé-
resi phalanster leírását. 

Azt hiszem, fejed már is szédül, 's nem visz-
lek még magasabb regiokba, nem rajzolom a' t e r -
jedező communismus még dicsőbb, még bajosabb 
álmait, elegek levén a' mondottak is mutatni, hogy 
a' daemon csakugyan nem alaptalanul állítá: mi-
ként a' civilisatio szaka vége felé j á r , ' s újnak — 
socialismusnak — küszöbén áll a' világ. 

Végre a' daemon azon tanácsára, mellyet a ' k. 
egyháznak ad, t. i. a' belsőleg és külsőleg e g y -
gyé olvadásra : valamint az egyes ember mindig 
félszeg, inig benne test és lélek, mint két külön-
böző söt épen ellensarki elem működnek: ugy az 
emberi társaság i s , mellynek e' minta után kell 
alakulva lennie, azaz: nagyban épen olly organice 
egybeszerkezelt egészet kell képeznie, mint k i -
csiben az emberi lény, még nincs a' boldogító f o -
kon , inig benne a' s ta tus , test és egyház, l é -

í lek — mint külön hatalmak uralkodnak. Bizonyos 
i az, hogy csak egység képes adni valódi boldog-
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ságot. És ha e1 szerint magának az egész e g y -
háznak is össze kell olvadnia egykor a' statussal, 
hogy közboldogság l é tesü lhessen . . . mi még m a -
gában az egyházban is contradistingvált, össze 
nem olvadható elemeket — papi és világi •— aka r -
nánk megörökíteni ? P f u j , hát megfeledkeztünk, 
hogy a' világszellem Luther alakában, 1517 oct. 
3 1 - k é n mit tön ? 

'S miután a ' daemon szavait ekként vég ig tag-
lalva fölfogtak, most feleljünk már a' nagy k é r -
désre : Mellyik igazság, mellyik tévelygés. a k. 
vallás-e vagy az általam fölmutatott világvallás? 

Szó sincs róla, hogy ember, ki a' k. vallásban 
született, nőtt, él, mozog és van, ki annyira nem 
ment, hogy cartésiusi kétkedéssel megrázta volna 
a' gyermekkorban belevert h i t rendszer t , 's ki e ' 
szerint mindent — a' nélküL-hogy maga is tudná 
— keresztyén szemüvegen néz és l á t ; a' kérdést 
már magát is eretnekségnek kiáltva, minden hosz-
gzas gondolkodás nélkül csupán benső , minden-
kor kész feleletü oraculuma érzése, után 
kimondja, hogy a' ker. vallás az igazság , még 
örök pedig változhatlan igazság, mellyen a1 p o -
kolnak kapui soha diadalt nem veendenek , min-
den egyéb ped ig , ha nem is büntetni, de szánni 
és téríteni való tévelygés. 

Amaz ember pedig, ki az ellenállhatlan v i lág-
folyás sodrában élve , minden perczben érezni, 
tapasztalni kénytelen, mennyire más elvek min-
denhatóskodnak ott, mint azok, mellyeket ö a' k. 
vallás elvei gyanánt halla hirdettetni: ki látja, 
hogy az egészen — 's nemcsak amúgy ecclectice 
— alkalmazott ker. morál mellett a' jelen con-
juncturák közt, ha a1 fölfeszíttetést kikerülné is, 
de igen valószínűleg vagy az éhhalál, vagy a' 
meztelenül megfagyás veszedelmének tenné ki 
magát : bizonyosan a' világvallást mondandja 
igazságnak ama fölött. 

'S egy ember a1 philosophia: vagy szabatosab-
ban — a' hegeli philosophia nézpontjáról? ö egy 
kissé máskép fog beszélni, ö, mielőtt Ítélne, igaz-
ság és tévelygésröli fogalmát látja szükségesnek 
fölmutatni. A ' közemberi felfogás azt tart ja, hogy 
az igazságés tévelygés két külön eredetű lény — 
egyike a' testből, másika a1 lélekből származván 
— és így egyike itt, másika ott, örökös isolált-
ságban állanak egymással szemközt. Philosophusi 
nézpontról egy eredetű mindkettő, 's állásuk 
egymáshoz nem parallelszerü, nem isolált, hanem 
egyik mint másik az idea fejlődésének kikerül-
hetleniil szükséges mozzanata, egyik a' másik-
nál nem igazabb és nem hamisabb, sőt különgon-
dolva az egyes mozzanatokat , egyik sem teljes, 
mindenik csak részletes igazság. Das W a h r e ist 
das Ganzé. Das Ganzé aber ist nur durch seine 
Entwickelung sich vollendende Wesen . — Phaen. 
d. G. 1. 15. — Az idea fejlődésének e' mozzana-
tait következő példa világosíthatja : Die Knospe 
verschwindet in dem Hervorbrechen der Blüthe, 

und man könnte sagen, dass jene von dieser w i e -
derlegt w i rd ; ebenso wird durch die Frucht die 
Blüthe für ein falsehes Dasein derPflanze erklárt 
und als ihreWahrhei t tritt jene an dieStelle von 
dieser. Diese Formen unterscheiden sich nicht 
n u r , sondern verdrangen sich auch als u n v e r -
traglich mit einander. Aber ihre flüssige Natúr 
macht sie zugleich zu Momenten der organischen 
Einheit , worin sie sich nicht nur nicht w iede r -
streiten, sondern eins so nothwendig als das a n -
dere ist, und diese gleicheNothwendigkeit macht 
erst das Leben des Ganzén aus. — Ph. d. G. 1.4. 
— 'S itt találja helyes magyarázatát ama philo-
sophia becstelenítésére használt közpéldaszó is: 
,nincs olly absurdum, mit valaha egyik vagy m á -
sik philosoph egyedüli igazság gyanánt ne árult 
volna. De miért soroztattak hát az idea mozza-
nati közöl némellyek az igazság, némellyek a ' 
tévelygés rubricájába? Azér t , mert nem minden 
ember dolga a' theoria sasi régióiba fölszárnyal-
hatni 's az eszmét saját honában keresve föl k i -
ismerhetni , a' legtöbb embernek theoriai egész 
rendszerek, vagy egyes eszmék megítélésére 
csak egyetlen mérpálezája van : a' praxis, az 
élet. Ha ebbe valamelly eszme bele nem illik, 's 
alkalmazása nem hasznot , hanem kárt igér, e x 
tripode készen vannak az Ítélettel :ez tévelygés , 
ábránd, bolondság! 's elűzik azt. Ha pedig beil-
lik 's hasznosnak mutatkozik, elnevezik azt igaz -
ságnak, életszabálynak, bölcseségnek, 's alkal-
mazzák azon módosítással, hogy ha minden tagja 
be nem fér a' körülmények procrustesi ágyába, 
a' kinyulókat szépen leszabdalják. Practicus u ra i -
mék! ha önöknek valaki néhány pompás n a g y -
szarvu ökröt küldene a jándékba, mellyek önök 
ólának alacsony és keskeny ajtaján be nem f é r -
hetnének , visszaküldenék-e azért az ökröket, 
vagy a' szép szarvakat csonkáznák-e le ? Nem, 
azt hiszem, önök ildomosbak fognának lenni , ' s az 
ajtó nagyítását kísértenék meg. Ne legyenek önök 
a szép nagyszerű eszmék irányában mél tányta-
lanabbak, és ha azok a' fenálló szük körülmé-
nyekbe , vagy talán épen önök agyába beférni 
nem tudnának . . . kövessék ez analógiát! Vegyék 
fel magoknak életszabályuL hogy: sohase az esz-
mét rendeljék alá a' körülménynek, hanem min-
dig a körülményt az eszmének. Ez az egyet len-
egy mód forradalmakat kikerülni , önök eljárása 
csalhatatlanul forradalomra vezetvén. — Ekként 
ér tve az igazság és tévelygésröli fogalmat, kijö, 
hogy mind a ' k, vallás, mind a' világvallás lénye-
gileg igazságot tartalmaznak 's az önzés és s z e -
retet a' szükségesség és szabadság 'stbeff. csak 
ugy látszó e l lentétek, de valódilag a ' szeretet 
semmi nem egyéb, mint az önzésnek —, a' s z a -
badság pedig — azaz: a1 saját lényünk sze rkeze-
tében alapuló szükségesség — a' kül természet -
ben alapuló szükségességnek potent iája , melly 
után egy új potentiát várhatunk , mindenható 
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erővel kézelgőt, mikor mind azt, a' mi most ön-
zés és szeretetben, szükségesség és szabadság-
ban különválva szép és boldogítónak látszik, 
egyesülve, emeltebb mértékben és ellentét za -
vara nélkül élvezhetjük. 

'S barátom, e1 nézpontnál akaratlanul is meg 
kell hajolnom, pirulva rejtvén hüvelybe szab-
lyámat. 

G Y Ű L É S E K . 
I. 

F e l s ő - S z a b o l c s b ó l . 
Képviseleti gyűlésünk volt Kállóban mart. 14. 

'stb. Főtárgy a1 liturgialék reformja zsinati elő-
készületül. Elfogadott nevezetesb pontok: 1 ) A ' 
papságra avattatandó egyén csupán az új szövet-
ségre mondjon hitet. 2 ) Esperes vagy küldötte 
által vezettessék be egyházába a' pap székfog-
laláskor. 3) A' cultus rende ünnep- és vasárna-
pokon d. e, éneklés, — a' dictálás elvileg roszal-
tatván — szószékben a' pap az úri imát mondja 
nyitányul, ezt követi a' text, a' rólai beszéd, u tó-
ima, áldás, hirdetendök; d. u. a" symb. könyvnek 
vagy az új szövetségnek magyarázata lehető leg-
népszerűbben. Köznapokon : legalább az egyik 
imaóra tanórává alakítandó, mellyben a' megje-
lenők — legroszabb esetben az iskola nagyobb 
növendékei — erkölcsi és polgári kötélyeikre 
oktatandók a' pap által. 4) Keresztelés marad, 
mint eddig volt. 5 ) Coníirmatio. A ' papok által 
készíttetnek el az ifjak 's neveik anyakönyvbe 
iratnak. 6) Úrvacsora évenkint hatszor, daczára 
minden sürgetésnek, melly szerint a' 3 sátoros 
ünnepen elégnek mondaték. A' kiszolgáltatásnál 
elmarad a' hosszú praefatio, el a' kérdezgetős, a' 
pápistás absolutio, csupán a' szereztetés igéi ol-
vastatnak fel sz. könyvünkből, 's egy rövid ima 
mondatik 's történik az osztás, mellynek végez -
tével rövid intés ' s áldás. 7) Házasság; rövid be -
széd és ima, aztán illyforma kérdés : ezen sze-
mélyt, a' kinek kezét fogod, el akarod-e venni há-
zastársul? ft. el. Voltak,kik nem akarák elhagyni 
amaz eddigi kérdést : szereted-e ? vol tak, kik 
még ez új kérdést akarták : nem vagy-e kény-
szerítve? de mind kevesebbségben maradtak azon 
okokért, hogy a1 hamis eskükre alkalom ne adas-
sék, 's legbelsőbb indokairól kiki csak Istenének 
számoljon. Volt hang, melly Jézus szavaira hi-
vatkozva, minden esküt kárhoztatott *s amaz egy 
kérdésre való feleletet tökéletesen elégnek t a r -
totta volna, de viszhangra nem igen találván, az 
eskü elhatároztaték 's utána áldás. 8 ) Áttérés 
csak a' szószékből hirdettessék ki 's anyakönyv-
be jegyeztessék; ha kívánja az áttért, magányos 
vallási oktatás adandó részire. 9) Temetés. Ha 
emlékbeszéd kívántatik, az temetés után és a' 
templomban tartassék. 10) Új szövetség korszerű 
fordítása, Dávid kiválogatott zsoltáraié szinte, új 
symb. könyv , új agenda, új esküformák minde-

nütt, anyakönyvekben honszerte egyenlő rubr i -
kázás. Á ' kellő dolgozatokra pályadíj tétessék. 
— Jellemző, hogy egyenruhák 's más e ' féle kül-
sőségekről egészen megfeledkeztünk, természe-
tes, hogy az egyenruha nemzeti lesz, hát a' pa -
lást, ez az ordóczimer ? majd eldönti sorsát a' 
zsinat és a' bajusz et cornp ? bizonyosan vissza-
nyerendik elnyirbált jogaikat. 

A' liturgialék ekként végeztetvén, egyházke-
rületteli ki nem elégítő viszonyunk jött tárgyalás 
alá 's határoztatott, hogy györgynapi ker. g y ű -
lésre már képviselőket küldendünk, kiknek min-
den közügyben döntő szavazatot igénylünk, 's 
utasításul adjuk, hogy nem az Istenben boldogult 
néhai Gelejiféle canonoknak, nem is a' coordina-
tionak, hanem a' tiszta protestanfismusnak szel-
lemében szavazzanak, egyszersmind indítványoz-
zák és sürgessék, hogy a' több egyházmegyék is 
képviselőknek évenkint legalább egyszeri kül-
désére , vagy legalább e' részbeni akaratuknak 
nyilvánítására fölszólíttassanak. Képviselőinkül 
választatnak jelen évre : Somosi Ignácz és Tót 
József ülnökök. Kisérje pályájokon a1 kornak dia-
dalmas szelleme ! 

A ' bihari egyházmegye két rendbeli levelet 
külde hozzánk — tartalmukról, minthogy választ-
mánynak vannak kiadva véleményadás végett, 
hallgatok most — 's felszólít, hogy indítványain-
kat illy módon mi is közöljük az egyh. megyék-
kel. Atyafiak! jobb lesz élve kölcsönködni a' ker. 
gyűlésen, sötmég annál is nagyobb hatású lesz lap 
utján közzé tenni nagyobbszerü ügyeink- 's t e r -
veinket. Azért hajdani daliás levelezők! ébred-
jetek, feledjetek minden egyéni sérelmet! hiszen 
azon fényes demonstratio, melly a' censurai ön-
kény százfejü szörnyét megbuktatni tudá , csak 
meghunnyászkodtatta talán a' szerkesztői ön-
kényt is! ? 

A ' nyírbátori egyház e rö - és reménydús papja, 
Soltész Gedeon, mindnyájunktól igen szeretett 
egyik aljegyzőnk és ülnökjelöltünk meghalván, 
helyére szavazás rendeltetik. Az ürült egyház 
pedig papul Szikszai József volt pataki seniort 
választotta. 

Jármi Dénes v. ülnök gyengélkedései miatt 
lemondván, 's az egyházi részről is egy ülnöki 
hely üres levén — szavazni fogunk. 

Sok nemes tettet tudattak már e1 lapok e g y -
szer másszor az olvasó közönséggel, hadd tudas-
sanak már valahára egy nem nemest is. Néhai 
Komjáti örökösök egy utódaikat is kötelező a la-
pítványt tettek, miszerint a1 pazonyi ref. papnak 
évenkint 120, a' tanítónak 60 vft. fizettessék. 
Horvát Simon, ungi segédgondnok, örökölvén az 
alapítók roppant jószágát, a' fizetést mint hallot-
tam, csak egyszer tette és továbbra megtagadta 
azon okon, mert az egyház elhunyt elődének a' 
szegény lakosoknál künlevö adósságait be nem 
exequálta. 
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Uram! ba ön gyűlésünkön jelen volt volna, 
mikor ezt tárgyaltuk, ha csak köszive nincs, meg-
szűnt volna ön az egyház hanyagságaért tovább 
károsítani az önnek semmit nem vétett belső em-
bereket. Önnek ez öszveg érezhetetlen csekély-
ség, uram, ez embereken pedig nagyot segítene. 

Kérjük önt, ne annyira a' hideg törvényességet, 
mint az igazsággal párult szeretetet kövesse. 
Óhajtom, jövő közleményemet így kezdeni: ,,H. S. 
kérelmünkre hajlott, vegye hálás köszönetünket!" 

T ó t P é t e r , 
egyházmegyei aljegyző. 

II. 

A* bihari ref. cgyházvidék közgyűlése. 
Tartatott Nagy Váradon mart. 20, 21, 22. és 

23-ikán segédgondnok Hodossy Miklós elnök-
lete alatt. Ez eseménydús napokban, mellyekben 
a1 halottaiból föltámadott szabadság e' hon pol-
gárainak,a" testvériség 's egyenlőség kíséretében, 
a1 nép millióinak üdvözlő örömkiáltásai között, 
hirdette a1 boldog jelent 's boldogabb jövendőt, 
jöttek össze a1 bihari ref. egyházvidék elöljárói 
's lelkészei számosan , eligazítandók 

Bevégeztetvén az elhelyezés: az egyházvidék 
népiskolái számára tanítási rendszerkészitéssel 
megbízatott, két tágú, a' munkagyöző Nagy I s t -
ván és ülnök Szemes Jánosból állott választmány 
beadá tervét bírálat és elfogadás végett. E l fo-
gadtatott. 

A ' nagy szorgalommal készült tanítási t e rv -
ben. melly falusi iskolák számára Íratott és a1 

melly a' tanidöt 5 évre határozza, igen sok hasz-
nos és szükséges tudományok foglaltatnak be. 
Az olvasás, í rás , éneklés, számvetés , vallás 's 
földrajzon kivül taníttatni rendeltetnek: egész-
ségtan, magyarnyelvtan, Magyarhon és a' r e for -
matio története, Edvi Népszerű Természettaná-
ból : a' világalkotmányról és az elemekről, honi 
mértékek, pénzek, idöszámlálás, illemszabály, 
magyar törvény, szavalás, mellyel valamennyien 
részint a1 legjobbaknak találtatott tankönyvek, 
részint debreczeni növelési tanár Zákány József 
jeles kéziratai szerint előadandók. 

Ezeknek illő méltánylása mellett, — mert hi-
szen ki volna, ki ezek helyességétel nem ismer-
né ! ? — megjegyeztetett közlő által, hogy köztük 
és első helyen kellene állni valamelly alaki kép-
zésre szolgáló tanulmánynak is, mint: növény-
állat- . különösen az alaktan, — annyival 
inkább, mivel a' tervben igen gyakran említtetik 
a1 gyermekeknek figyelemre 's gondolkodásra 
szoktatása, mi pedig nem egyéb, mint alaki kép-
zés. Már ha a' czélt akarjuk: akarni kell az ahoz 
vivő eszközöket is, de a' mellyek a1 tankönyvek 
között méltán első helyen álló Első évi oktató 
bevégzésével, mellyben az alaki képzés kezdete 
különösen a' 12 —19 § - b a n be van szőve, és a' 
hol a' gyermek emlékereje fe j tésére , a1 régi 
classicus kor mnemotecnicája nyomán, a' lehető 
legczélszerübben hathat a' tanító , egészen be 
van végezve. 

Erre a' jegyző megemlíté. hogy a' választ-
mány az említettek czélszerüségét nagyon jól 
érezte ; de a1 falusi, nagyobb részint igen cse-
kély készületü tanítókhoz! nem bízásból, és még 
mivel az alaki képzés az ugymondatott szüksé-
ges tanulmányoktól sok időt elvonna, hagyta ki 
azokat tervezetéből. — így tehát a' tanítók nem 

a jelen 
ügyeit 's tanácskozandók a' teendők fölött. 

Illy nagy napokban, illy nagyszerű jelenetek 
közöt t*) tanácskozott közgyűlésünk tárgyai kö -
zöl a1 nevezetesebbek ezek: 

A ' pénztárakróli számadások megvizsgáltat-
ván: az egyházlátogatóknak az egyházakról tett 
jelentései olvastattak föl. E ' jelentésekben elö-
soroltatott az egyházvidékbeli egyházak 's isko-
lák népessége , 's ez utóbbiak a' haladás milly 
fokáni állása, halottak és születtek 's házaspárok 
száma; megjegyeztettek a' számadásaikat jól el 
nem készített , 's az egyházak földbeli 's egyéb 
javadalmait jegyzőkönyvbe nem igtatott e g y -
házak ; fölemlíttetett az egyházi épületek miben 
léte 'stb. eff. Fájdalommal említtetett föl ugyan-
ez alkalommal, hogy vannak egyházak, mellyek 
igen oláhosodnak. 's lassanként magyarok lenni 
megszűnnek, 's egyszersmind mondatott, hogy 
ezen nemzetünkre káros befolyásnak elejét keli 
venni. Ugyanezen jelentésekben tétetett említés 
gróf Haller Sándornak a' kakucsi ref. egyház haladása szorítá ki a' már ezelőtt több évekkel 
iránti nagy kegyességéről , ki önköltségén i s -
kolát építtetett, az építendő paplakhoz fát ajánlt, 
az iskola számára könyveket vé te te t t , az isko-
lába szorgalmasan járó gyermekeket jutalmazza, 
's a' gyermekeket iskoláztató szülőket úrbéri t a r -
tozásaik egyrésze elengedésével buzdítja. A ' n e -
mes grófnak, e' dicső tetteiért, az egyházvidék 
részéről köszönőlevél határoztatott. 

Ezután történtek a7 megüresült egyházaknak 
betöltése, 's a'változni szerető tanítók elrendezése, 
mi a' jelen gyűlés föczélja, 's a1 legnagyobb és 
legtöbb időt kívánt tárgya volt. 

*) L. a1 Pesti Hirlap tudósítását Biharból 

több tanintézetekbe bevett alak- 's növénytant, 
mi valóban sajnos, mivel az illy módoni figye-
lem, gondolkodás és kimerítöleg, renddel okosan 
beszélésre , mi t , valamint minden tudományt, 
mint a' tapasztalás tanítja, tanítni kell, de a' nö -
vendékre ráparancsolni nem lehet, — nem szok-
tatás mellett a' növendék, bár mennyi tömessék 
is fejébe, és sokat tudónak láttassék, csak a' régi 
vágásban lesz : nagy ügygyei bajjal betaníttatik 
a' tanulmányra, 's — ott marad. De az idöveli 
gazdálkodás is szükségessé teszi az erős, figyel-
metlenség-okozta eredménytelenség következ-
tében a' tantárgyaknak szükségesképeni ismétel-



getése., a1 gyakori sikertelen „ f igye lmezze lek! 
ide hallgassatok / " kiáltozás , 's a' babrálóknak 
néha hosszas beszédet előidéző megdorgálása 
végtelen sok időt elvesznek, mi alatt a' ligyel-
mezést rendszeresen kétszer is meglehetne taní-
tani. Es így az alaki képzés nem idővesztegetés, 
de nagy időnyereség. 

Kihagyatván, mint láthatni, a' növény és á l -
lattan: szinte felesleges megemlítni, hogy a' t e r -
mészeti tudományok, mellyek több mint egy é v -
tized óta kezdtek az iskolába bemenni, napja-
inkban pedig azokban szinte első helyre jutottak, 
mondhatni, majd egészen kimaradtak. Mert azon 
kevés természetismeret, melly az Edvi ké t ség-
kívül jeles Népszerű Természettanában a' világ-
alkotmányról és az elemekről befoglaltatik, csak 
kezdet, bevezetés, és az embernek, ki a' t e rmé-
szet kebelén függ, ennél sokkal többre van szük-
sége. Az ember, mond az Első évi oktató tudós 
szerzője , a' természet kebeléből jön ki, abban 
él, abban szerzi tudományát a' tapasztalás és 
okoskodás által, abba tér ismét vissza, földi 
létét elvégezvén; mindenek felett hát a? termé-
szeti dolgokra kell a' gyermeket figyelmeztetni, 
azokat kell vele megkedveltetni, annak oktatá-
sára, útmutatására lelkesíteni. Nemcsak a1 fö -
lebb említett alaki képzés , de a' most érintett 

hozatott, pályavégzett 3 éves rektorokon kívül 
is többen találkoznak, megkötözi és a nemes, 
önbizalomszülte törekvésnek tért nem enged. 
E ' mellett a' kiről kimondjuk, hogy nélkülünk 
semmit sem tud tenni, ha tud is; 's nem enged-
jük, hogy tegyen, ha akar is: lélekben megöltük, 
's állását gyűlöletessé tettük mind maga , mind 
mások előtt. Ki fog vágyni az olly pályára, 
mellyen ha fölnőtt, ha kifejlett is, mindig g y e r -
mek marad; vagy ha rá sodortatott, az óhajtva 
várt legelső alkalomkor, nem fog lelépni a' p á -
lyáról . mellynek nyomasztó légköréhez nin-
csen, nem lehet elég erös melle. A ' magokat hi-
vatásukra képeseknek eléggé bebizonyított szor -
galmas munkásokat tájékozni 's fölöttök illően 
őrködni igen i s , de örökké kézen vezetgetni 's 
kísérgetni, mint a' minden perczen elbukandót. 
véleményem szerint, nem kell. 

Ez észrevételek, mellyeket a' fölvett fonalon 
még messzire lehetne folytatni, távolról sem igé-
nyelnek ugyan magoknak csalhatatlanságot; de 
minthogy azok az érintett tárgy fölött vizsgálód-
ván, gondolatimban fölmerültek 's meggyőződé-
semmé váltak : följegyezni, leirni , gondolat-
ébresztésül, illőnek tartottam. II est beau d' éerire 
ce qu on pense; c' est le privilége de V homme 
mond Voltaire (Candide ou V Optimisme Chap. 

oknál fogva is tehát igen ohajtott lett volna, hogy j XXV.) 
a' növény-á l l a t - ső t még egy kis ásvány- 's tu- ; A ' közgyűlésen minden ülnökök megjelentek 
lajdonképeni természettan is beszövettessenek a' 
tervezetbe. De mint ezeket beszőni nem lehetett, 
m e r t , mint a' jegyző nyilatkozatából kitetszett, 
a' gyengébb tanítók, kiknek csekély tehetsége 
szemelött tartása vezérlette a' tervező választ-
mányt, ezeknek tanítására nem képesek. 

Az érintett 's elfogadott tervezetben, a1 taní-
tandó tudományok kijelölésén kivül, befoglalta-
tik az iskolákra fölügyelés is, mi, a' terv javas-
lata köveztében , körügyelet (decanatus) által 
történik. Az egész egyházvidékbeli egyházak hat 
körre osztattak, mellyek kebelökből kétkét kör -
ügyelöt választanak. A'körügyelök kötelessége: 
a' körükben eső iskolákat évenként legalább 
négyszer meglátogatni, a' közvizsgálatok idejét, 
az illető elöljárókkal meghatározni, közvizsgá-
latokon jelenlenni, és szorosan föl vigyázni, hogy 
az elfogadott tanítási rendszertől , egy isko-
lában is , ide nem értve a' n. váradi, középtano-
dával egybecsatolt alsóbb iskolákat, semmi szín 
alatt legkevésbbé is eltávozás ne történjék. 

Szabadjon ezen megszorításra megjegyezni: 
hogy ez a' milly üdvösnek látszik, épen olly k á -
ros is. E ' szabály ugyanis, minthogy a1 tanítási 
terv a' csekély tehetségű tanítókhoz, kiknél még 
az alaktan taníthatása is lehetetlenségek közé 
számláltatott, és olly iskolákhoz, mellyekben 
egyegy tanító működik, van alkalmazva, a1 még 
többet is fölkarolható több kezeket, 's a' képes-
séggel bíró jelesb tanítókat, kik a' főiskolából 

's csak esperes Zilahi József volt távol, kit láb-
betegsége ágyában fogva tart. A ' számosan e g y -
begyűlt lelkészek a' gyűlés végével eltávoztak 
egyházaikba, hogy, mint lelkesülten a' közgyű-
lésben segédgondnokunk fölhívására igérék, h i r -
dessék a' népnek a' testvériség és egyenlőség 
evangyéliomát, 's készítsék őket e lö , korszerű 
tanításaikkal, az elközelgetett szabadság orszá-
gára. K ö n y v e s J á n o s , 

n. váradi ref. tanár. 

III. 
A n.-károlyi egyházmegyei gyűlés. 

Tavaszi e. m. gyűlésünket esperesünk Bőr-
vejbe lakhelyébe hívá meg mártius 2 l - r e . 

Kiváltképeni eredménye egyházmegyénk r e -
formja, melly még a' mult évben indítványozta-
tot t , 's már kétszer motiváltatott : erre, uraim! 
bár ülnökeink ülhetnek, állhatnak, midőn jelenben 
az idö is meghív, szükség van. E1 végre kitüze-
tett junius eleje, a1 mikor minden egyházak papjai 
kurátorokkal tartoznak megjelenni, 's a' képvi-
seleti rendszer utján restaurálni inkább in capi-
tibus mint membris. Adja az Isten szerencsés s i -
kerét működésünknek ! Több érdekesek nem t á r -
gyaltattak, holott falusi iskoláink 's cassánk a1 t a -
nácskozásnak nagy feladatai lehetnének; de val l -
juk meg, kitürésünk mostani állásunkban a' t een-
dőkre nincs. J e g v z ő . 



VEGYES KÖZLEMENYEK. 

B e l f ö l d . 

Halálozások. Benka György, a' szarvasi közép-
iskolában volt oktató, f. é. apr. 3 -kán meghalt. 
Született 1803-ban Aranypatakon, Sárosmegyé-
ben. A ' tudományok pályáját Eperjesen kezdte 
meg, később Mezö-Berényben tanult; Sopronban 
a' theologiai tudományokat hallgatta, 's végre a' 
bécsi theologiai intézetben papi hivatalra elké-
szülvén. tanulói pályáját befejezte. — Hazájába 
visszatérvén 1826-ban, két évig nagybátyjának, 
Benka Ádámnak volt súlyos oktatói pályáján s e -
gítségül M. Berényhen, ' sazt utóbb egy évig pó-
tolta is. 1829-ben rendes oktatónak választatott 
el a' m. herényi gymnasiumba és ez idő óta 19 
éven keresztül ernyedetlen szorgalommal fára-
dozott a' tanítás és nevelés mezején, elébb M.-
Berényben, később a' gymnasium M.-Berényböl 
Szarvasra történt áttételével, Szarvason egész 
halála napjáig. 

Ezen rövid életrajz egyszerű folyamata hü ké -
pét adja a' boldogult lelkületének. Ö ugyanis azon 
áldott embereknek volt egyike, kikben több a' 
valóság, mint a' szin, több a' te t t , mint a' szó; 
kik benső becsök tudatában kerülve minden szem-
fényvesztést,szerény egyszerűségben működnek; 
's azért ha éltének csillaga nem fénylett is el 
messzire, de annál jótékonyabban hatott a' kö-
zelben. — Bloch M. szívreható beszéddel szóno-
kolt a' dicsőnek hamvai fölött. 

— — __ Vajai Sepsv Imre, 40 éven át a1 

szathmári ref. iskolában tanító, mindenkor hü pol-
gár , jó atya , — febr. 24-kén meghalt. Béke 
hamvaira! 

A' tiszántúli helvéthitvallásu Superintendentia 
f. é. mart. 22-kén tartott közgyűléséből hivata-
los levelet küldözött szét , mellyben háláját f e -
jezvén ki Isten iránt az ujabb átalakulásért, hi-
tét és reményét helyezve Istenbe, a' nemzet ked-
veltjeibe, a' törvényhozásba , ugy van meggyő-
ződve , miszerint ama magasztos törvényhozói 
törekvéseknek csak ugy lehet kívánt sükerét r e -
ménylenünk , „ha mindenütt a' hazában zavarat-
lan csend,béke, nyugalom, személy-és vagyon-
bátorság leend ; ezt pedig ismét csak a' haza min-
den lakosainak egyetértése 's öszhangzó közre-
munkálása eszközölhetvén: tenni e' czélra, a' 
mennyit csak lehet, minden jó polgárnak, minden 
hazafinak, bármi rendben és sorsban legyen, köz-
anyánk a' haza iránti szent kötelessége. 

Minélfogva ezennel hivatalosan felszólíttatnak 
kerületünkbeli minden egyházaink t. cz. lelki-
pásztorai : hogy, mihelyt jelen rendelet kezeik-
hez ju land, az egyház elöljáróit összegyűjtvén 
's először is azokat, — ha és a1 mennyiben szük-
séges lenne, — e' rendelet tartalmáról és czél-
járól fölvilágosítván, az illy módon egyetértöleg 

's minden hosszasabb halasztási kizárólag kitű-
zendő határnapon, a' fentebb előadottak nyomán 
's értelmében (mellyeknek azonban gyülekezetök 
helyzetéhez 's körülményeihez alkalmazandó 's 
kiszélesítendő összeszerkesztése 's szónoklattá 
alakítása saját, belátásukra hagyatik) intézzenek 
az egyházi szónokszékböl hallgatóikhoz czélszerü 
tanítást : serkentvén őket a ' rend, nyugalom, b é -
ke, személy- és vagyonbátorság védelmére; se r -
kentvén 's buzdítván arra , hogy béketűréssel 
várva a1 meghozandó törvényeket, addig a' most 
meglevőknek hódolva engedelmesek legyenek; 
a' fenálló viszonyokat kellőleg tiszteljék és s é r -
tetlenül megtartsák; figyelmeztetvén őket a' sza-
badságnak józan fogalmára, miszerint szabadság 
rend nélkül nem létezhetik 's szabadságra csak 
az lehet érdemes és képes , ki a' rendet megtar-
tani akarja 's tudja is ; figyelmeztetvén , hogy a' 
rendbontás csak káros eredményeket fogna rájok 

| hozni, minden esetre késleltetni fogná a' törvény-
j hozás jótékony czéljainak megvalósulását. 

Mellözhetlenül szükségesnek nyilváníttatik 
egyszersmind : hogy ezen illy tartalmú és irányú 
tanítás ne köttessék csupán a' kitűzendő egy nap-
hoz, hanem azontúl is, mindaddig, mig az alko-
tandó új törvények kihirdetve leendnek, minden 
alkalommal tartandó szónoklatokba a' lehetősé-
gig részenkint beszőve ismételtessenek az ér in-
tett eszmék 's buzdítások , sőt templomon kivül 
is, minden lehető viszonyok, nevezetesen a' t á r -
salgási beszélgetések is, e1 czélra használtassa-
nak föl : mint ezt a' t. cz. lelkipásztorok eszélyes 
belátásától, hazafiúi buzgalmától, evangyéliom-
szerü szellemétől, biztosan reményli ezen köz-
gyűlés, várja 's igényli a1 haza." Hasonlót tett, 
mint halljuk, a' bányakerületi püspök úr is, ki az 
esperesekhez intézett hivatalos levelekben az 
ezen időkben a' papok által teendőkre atyailag 
figyelmezteti szolgatársait. 

GÖmÖrbt)I hírek. 1848. apr. 4. Az igazság m e g -
ismeréséből szabadság származik, Ján. 8, 32 — 
a' szellemvilági szabadságból, elébb később s z ü -
letnie kellelt a' polgári szabadságnak, melly-
nek zászlai megyénk falvainak tornyain itt-ott 
jelenleg diadalmasan lengenek. — Az idők phá-
sisai — ama vérszalaggal szegett katastrophok, 
mellyek királyi székeket döntögetnek fel, 's egy 
valainelly nép felett ártalom nélkül viharzanak 
el: bizonyos óramutatói egy illy nép tö rvény-
iránti tiszteletének 7s vallásos érzetének. A ' sza-
badság nemtöje zajtalanul hinti üdvözlő csókjait 
a' szolgaság terhe alatt elálmosodott nép hom-
lokára; a' nép ébred, — kínos álmai után vidulva 
szívja az ú j ég és új föld ama tisztult levegőjét, 
mellyet keserűséggel való sírás — sem kiáltás, 
sem semmi fájdalom nem hasogatand többé. J e l : 
21, 4. — Hegyes vidékünk lakója ez új fordu-
latot, — bár az európai civilisátió vehiculumán 



jöve meg, égből küldött isteni ajándéknak veszi, 
vallásos érzelmében örömkönyüket, a' hála 
könyüi t , hullatja, — mig találkozik egy-kettő, 
ki nyugtalan kérdezi : ha nem ujabb ámítás-e 
mind ez ? — Le is kell peregni jól az idö ke re -
kének, mig a' rólunk nélkülünk rendszer j á r -
maiba beletörődött nép ráismerend eltaposott 
méltóságának ama koszorújára, melly kikeres-
tetvén a1 porból, inost homlokát diadalmasan 
övedzi. 

A ' halál angyala minduntalan jár 's kel 
közöttünk, a' typhus áldozatai elfogyaszták ha -
lotti beszédeink thémait. A ' lelkes püspök JozéíH 
Pál sincs többé, pár nappal ezelőtt takarítattak 
el földi részei. Reform, egyházunkat mi illeti, 
szokott tavaszi gyülésünk márt. 2 7 — 3 0 - á n ta r -
tatott Pelsüezön a' v.megye teremében. Néhai 
segédgondnok Rágalyi Pál kedves emlékét fel-
frisítendök , gyász beszédeket hallgatánk, a' 
templomban Borsodi József r. szombati, 's a' 
gyűlési teremben Szentpéteri Sam. pelsüczi lel-
kész u.u.tól. Új segédgondnokul választók Fáy 
Gusztáv m.alispánt, örömmel szemléltük benne 
méltó utódát a' derék Ragályinak, méltó uno-
káját Fáy Benedeknek. — Két világi ülnököt is 
választani kellene jövő gyülésünkre, ha szükség 
lenne reájok. — Igen, alig ha szükség lesz r e á -
jok, mert a' képviseleti rendszer elvileg elfogad-
ta ték, — választmányra bízatván annak kidol-
gozása és már jövő gyülésünk is képviseletileg 
alakuland. •— Némelly egyházrendezési tárgyak 
is e' választmánynak adattak ki. — Kár volt, — 
egészen új egyházalkotmányra van szükségünk, 
— minek új posztódarabokat foltozni az elron-
gyollott ruhára? 

Coordinatiónkat tovább halasztani nem lehet, 
nem, csak az illy botrányos tények miatt sem, 
minő e' gyűlésen, gyalázatjára századunk dél-
pontjának, felmerült. Divat-e még más egyhá-
zakban a' duae tertiae votorummali papkiturás ? 
Nálunk divat.... 

Egy indítványt is hallottunk a' sok közt , a1 

ker. ügyvivői pénztár más czélokra leendő for -
dítása iránt, miután a' vallási egyenlőség beáll-
tával ügyvivőkre többé szükség nincs. De jobb-
nak láttuk ez indítványnyal később, midőn a' 
jelenlegi átalakulási előzményekből már bizonyos 
eredmények fejlödnek ki, fellépni. — A' berzétei 
egyház Kolozs Dánielt, zádorfalvai, mellynek 
egy év óta nem vala papja , a' régóhajtott Bata 
Bálintot, — zsipi Török Jánost, — kálósai Ka-
tona Pált nyerték lelkészükül. — Most pedig 
mindjárt, erdélyi korm. 's fögondnokunk fel-
hívása következtében, püspökválasztásra adan-
dunk szavazatokat, mellyek, mint ér te t tük, még 
e' tavaszi kerületi gyűlésben lesznek felbonta-
tandók. C s e s z k ö v i N. *) 

*) Ne méltóztassék csudálkozni, hogy a' vályi esetet 
kitörlöttein. Ha nincg elég bátorsága valakinek, hogy neve 

I Bács-SzeréinbŐI. Felette örvendetes a1 magyar 
evangyélmi egyházak felvirágzását tekintetbe 
venni. Szembetűnően gyorsan terjedtek azok kü -
lönösen alföldön 's névszerint Bácskában, hol 
hatvan esztendő előtt leginkább pusztaságok vo l -
tak, most ellenben nagy német és tót helységeit 
díszlenek. Ez munkája 's érdeme a' halhatlan em-
tékezetü II. Józsefnek, a 'ki 1781. oct. 13. a' k e -
resztyén türelmet kihirdettess az által különösen 
az evangyélmiakat megvigasztalta. 

Ezen idő előtt, Bácskában, csak Petrováczon 
volt evangy. egyház 's ez is a' szomszéd rkath. 
papnak, mint leány-gyülekezet, volt alárendelve 
és egy rkath. iskolatanítóval ellátva : de 1783. 
évben egy rendes önálló gyülekezetté alakult át, 
noha már 1743-ik év óta elég népes volt, hogy 
anyát képezhetett legyen. — Papjául 1783. aug. 
26. hivatott meg : Sztehlo And. 

Petrováczczal egy időben Szerémben is, 0 -
Pazován, egy tót ajkú gyülekezet támadott , és 
1781—ik évben rendes egyházzá alakult : de az 
erre következett 1785—1789 években, Bulkesz, 
Torzsa, Cservenka, Szeghegy, N. Yerbász, Kis-
kér és Új-Pazova puszták, legfelsőbb parancsnál 
fogva gvarmatosíttattak, és Vittembergából, A l -
sátiából, Hessiából 'stb. német évang. lakosokat 
nyertek. Ez egyházak királyi bőkezűségből nem-
csak pap- , iskola- 's imaházakkal, és szükséges 
gazdasági eszközökkel, de tüstint papokkaj és 
tanítókkal i s , elláttattak. Ugyanaz időben Ki-
száes , Glozsau. Pivnieza, Szelencze és Lalics 
pusztái i s , tót-ajku lakosokkal, P e s t , Nógrád, 
Hont, Zolyom. Gömör és Nyitra megyékből jö t -
tekkel, gvarmatosíttattak és az 1790-dik évig 
papokkal 's tanítókkal láttattak el, — a' mikor 's 
a' meddig, néhai Sztehlo András , papi szolgála-
tokkal mindnyáját ellátta. Illyeténképen, mintegy 
tiz év alatt, 14 nevezetes egyházakra szaporod-
ván, az 1791-ki zsinat által a' pesti esperesség-
töl elválasztattak, bács-szerémi esperességgé 
alakíttattak, és esperesükké a 'boldog emlékezetű 
Stehlo András urat választották, ki is, mint illyen> 

halálaig, 1818-ik évig, üdvesen működött. Ezen 
esperesség, eredetileg hét német és hét tót e g y -
házakból álló, számított 1789 évben 16500 lel-
ket : most pedig áll az 22 anya- és hat leány-
egyházakból 's számlál 45000 lelket. Ez a rány-
ban nevekedtek az egyes egyházak is, p. o. Pe t -
rováczon 1784. évben volt 2674 lélek; keresz-
telés 130 ; esketés 32 : ellenben a' mull 1847. 
évben tészen a' lelkek száma 6 3 0 0 ; kereszte-
léseké 3 1 6 ; esketéseké 87. — Petrováczon 
martiusban 1848. S z t e h l o J á n o s , 

esperes. 

alatt mondjon el valamit, ne kivánja, hogy ezen bátorságot 
én gyakoroljam helyette, mert a" sajtótörvény ekkor engem 
csípne meg. Jelentem, hogy kik ezentúl is névtelenül aka r -
nak írni, legalább annyit tudassanak velem, hogy s z ü k s é g 
e s e t é b e n megnevezhetem őket. Sz. 



Az egyetemes névtár ügyében. Bányakerületben 
hi.nyzik a' szarvasi iskola és a' pestmegyei e s -
peresben, Csornád, Czegléd, Czinkota, Gyón-
Dabas , Irsa^ Kecskemét, Keresztúr , K.-Körüs, 
Maglód, Péteri, Tó-Györk gyülekezetek, mellyek 
be nem küldötték adataikat. — Dunántúl hiány-
zik Alhó, Dobra, Szalonak, Bodoncz, Hodos, F. 
Petrócz, F. Keresztúr, Sárvár, CTrai-Ujfalu, Kö-
vágó-Örs. Ezeket tehát a1 nyomtatott névtárból 
pótolandom. — Dunamellékiböl hiányzik az egész 
turóczi esperesség. A' tiszaiból hiányzik az egész 
kárpátoljai. 

Nyilatkozat. Alulírt hálaérzettel nyilvánítom, 
hogy a' f. szabolcsi egyházmegyében alakúit 
papegylet által — mellynek b. e. férjem tiszt. 
Soltész Gedeon úr is tagja vol t , — részemre 
eddig befizetett 107 v.ft 30 krokat — tiszte-
lendő Bodnár Gábor úrtól, mint e' társulat mos-
tani elnökétől, valósággal kezemhez vettem. Adja 
az é g , hogy e' jótékony egylet kitűzött czélját, 
az özvegyek, árvák gyors felsegelését minél kí-
vántabb sikerrel érhesse el. Kelt Nyir-Báthor-
ban tavaszhó 6 -án 1848. 

P é c s i S a r o l t a , m. k. 
S o l t é s z G e d e o n özvegye. 

K ü l f ö l d 
A' missionarok Chiuábao. E ' czim alatt az 

„Ausland" Fortunes munkájából : Thre years 
Wandering in the Northern Provinccs of China, 
következő tudósításokat közöl: „Chinai vándor-
lásom közben sokszor találkoztam ugy prot. mint 
kath. missionarokkal, kik évekig működtek a* 
chinaiak közt. A ' protestánsok törekvései nem-
rég még Canton- és Macaora valának szorítva, 
de^a' háború óta kiterjesztek lassanként mükö-
désöket 's némellyek most azon révekben vannak 
megtelepedve, mellyek ujdon megnyíltak a' ke -
reskedésnek, valamint Honkong szigetén , melly 
ezentúl föszállásuk leend. Az orvosi missionarok 
közösen működnek a' többiekkel ""s az országban 
uralkodó betegségekre nézve nagy szolgálatokat 
tesznek, betegeikkel a' ker. hit elveit is megis-
mertetvén. Lochhárd tanárnak a' londoni missio-
társulattól, ki Schanghaiban települt meg , kó r -
háza naponként tele van betegekkel, kik jobba-
dán az ország távol vidékeiről jönek. Valameny-
nyien a' legnagyobb g o n d - é s ügyességgel ápol-
tatnak fizetés nélkül. Az ismeretes Medhurst, ki 
olly sokáig és sokfélekép missionarkodott Ázsiá-
ban, szinte Schanghaiban vol t ; tudva van, hogy ö 
a' chinai nyelvet jelesül ismeri, a' népnek saját 
nyelvén prédikál 's mindig foglalkodó nyomdája 
van az évangyéliom terjesztésére. Sehanghaiból 
elutaztom előtt több más missionar jött és szor-
galommal tanulta a' nyelvet. Ningpo- és Amoy-

ban is vannak angol és amerikai missionarok, 's 
miként sejtem Fu-tschu-fuba is Min folyó mel-
lett jövend egynehány. A1 chinai jellem körül tett 
saját tapasztalatom szerint 's abból í télve, mit 
az orvosi missiotársulatról láttam, ezt nagyon 
fontos jegélyül kell tekintenem a ' tér í tés munká-
jában. Ugy látszik azonban, hogy eddig csak cse-
kély elölépések történtek. Egy, még pedig igen 
nagy része a' népnek közönyös minden vallás 
i ránt , a' másik pedig olly bigott és műveletlen, 
hogy fölötte nehéz öt meggyözniarról, hogy más 
vallás jobb és tisztább az övénél. — A' kath. 
missionarok protestánsokétól kissé különböző mó-
don járnak el. Ok nem szorítkoznak a' birodalom 
külréveire, hol idegeneknek kereskedniek sza -
bad, hanem benyomulnak az ország belsejébe 's 
elterjednek az egész birodalomban. Egyik püs-
pökeik közöl, egy olasz nemes, Kiaug-su- tar to-
mányban, Schanghaitól csekély távolságban l a -
kik, hol gyakrabban láttam öt. Egészen az ország 
szokásai szerint öltözködik 's chinai nyelven foly-
vást beszél. Azon helyen, a' hol é l , ujdon meg-
tértek környezik öt egészen 's az csakugyan ker. 
helység, mellybenö tökéletesen biztos 's a ' meny-
nyire tudom, chinai hatóságok neki ritkán vagy 
soha nem alkalmatlankodnak. — Ha új kath. t é -
rítők érkeznek, egyik a' testvérek vagy megtér -
tek közöl a' legközelebbi révig elejökbe megy 's 
titkon az ország belsejébe vezeti őket ; az euró-
pai öltözet helyét chinai foglalja e l , a' fej lenyi-
tetik 's illy állapotban jutnak jövendő munkássá-
guk színhelyére , hol nyelvet tanulnak, ha azt 
előbb nem tanulták meg 's mintegy két év alatt 
elegendően megtanulják azt, hogy a 'népet okta t -
hassák. E ' szegény férfiak sok nélkülözés és v e -
szély alá vetik magokat, hogy ügyöknek szolgál-
janak, 's buzgalmok- és feláldozásuknak a' l e g -
nagyobb dicséretel kell adnom. Európai szokások-
és kényelmekkel felhagynak azon perez óta. 
mellyben lábokat chinai földre teszik, rokonok-, 
barátok- és hazáról többé mitsern hallanak; 
elöttök pogány föld fekszik idegen lakosokkal, 
kik az vallás iránt, mellynek ők mindent felál-
doznak , hidegek és közönyösek. Úgy látszik, 
hogy sok van bennök a' ker. vallás első hirde-
tőinek bátorsága — és iszletségéböl; szerintök 
a' megtértek száma igen n a g y , de attól félek, 
hogy ök is , mint a' protestánsok , sokszor csa-
lódnak. Sok chinai eléggé lelkismeretlen és á l-
nok , hogy keresztyén vagy általán minden le-
gyen, a' mit akarunk, csak elérje czélját , melly 
szeme előtt lebeg; legközelebbi napon buddhis-
tákká lennének , ha arra csábítás mutatkoznék. 
Mindenből ugy látszik, hogy messze van még a' 
nap, midőn a' chinaiak, mint nemzet, ker. vallásra 
térendnek.u 
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Deus laetatur in unitate fidelium et revelat quaerentibus veritatem. S. Gregor. 

TARTALOM : A' legújabb törvényczikk a' vallás dolgá-
ban. — A' magyar nevelési ministerium teendői. W a r -
g a J á n o s . — Vélemény a' lelkipásztorok fokozatos 
előléptetése 's káplánok alkalmazása ügyében. K á l n i c z k y 
E n d r e . — Zay-ugróczi iskolai rendszer. K á 1 n i c % k y 
E n d r e . — Bánátból. A. M. — Ve g y e s k ö z i e m é -
n y ek . 

A' legújabb törvényczikk a' vallás dolgában. 
Közöltük azt lapunk 15. számában. De miután 

az ottani 5 § - h o z még új három §. toldatott — 
noha most már mindenütt kaphatók lesznek — 
szükségesnek véltük azt még egyszer teljes t e r -
jedelmében közzé tenni. 

XX. T ö r v é n y c z i k k . 
A' vallás dolgában. 

1. Az unitária vallás törvényes bevett va l -
lásnak nyilváníttatik. 

2. E ' hazában törvényesen bevett minden 
Vallásfelekezetekre nézve különbség nélkül töké-
letes egyenlőség és viszonyosság állapíttatik ineg. 

3. Minden beveti vallásfelekezetek egyházi 
és iskolai szükségei közálladalmi költségek által 
fedezessenek, 's ez elvnek részletes alkalmazá-
s á t * áT ministerium, az illető hitfelekezetek meg-
hallgatásával, a'közelebbi törvényhozás elibe k i -
merítő törvényjavaslatot fog előterjeszteni. 

4. A 'beve t t vallásfelekezetek iskoláiba j á r -
hatás, valláskülönbség nélkül mindenkinek köl-
csönösen megengedtetik. 

5. A ' ministerium rendelkezni fog, hogy a1 

bevett vallásokat követő katonák saját vallású 
tábori lelkészekkel láttassanak el. 

6. Az 1844: 3- ik törvényezikknek rende-
lete a' görög nem egyesült vallásuakra is ki ter-
jesztetik. 

7. Ha valamelly község görög szertartású 
lakosainak bár nagyobb része fogja jövendőben 
hitvallását megváltoztatni, — illy esetben a ' k ö z -
ségi egyház az előbbi valláson hátramaradt lako-
sok birtokában hagyandó ; — a' mennyiben t e -
hát a' legújabb időkben is hasonló esetek köz-
igazgatási tárgyalás alatt volnának , azok a' f e -
nebbi elvek szerint lesznek elintézendök; de ezen 
törvény elveinél fogva jelen állapotot visszaha-
tólag foglalások által háboríttatni meg nem en-
gedtetik, — 's azér t , a' melly egyházak iránt 
folyó évi január első napjaig vagy kérdés nem 

támasztatott, vagy közhatósági elintézés jött k ö z -
be, azok kérdés alá többé nem vétethetnek. 

8. A ' görög nem egyesülteknek vallásbeli 
és iskolai ügyeik iránti intézkedési joga is az á l -
ladalom felügyelése mellett ezennel biztosíttat-
ván, e' czélból a' magyar felelős ministerium l e -
hető legrövidebb idő alatt, mindenesetre pedig a r 

legközelebb tartandó országgyűlése előtt, e g y -
behivandja az összes felekezet által választandó 
egyházi gyülekezetet (congressust) , mellynek 
tagjai addig i s , mig annak szerkezete törvény 
által rendeztetni fog, ezúttal, a' különböző nyel -
vű népességre való tekintettel, olly arányban v á -
lasztandók, hogy az egyházi osztályból 25, a' 
világiból 75, 's ezek közé a' határőrvidékről 25 
követ küldessék. 

Főfelügyelői szózat. 
Tisztelt hitsorsosim ! Honunk százados súlyos 

álmaiból reménydús életre felébredt. Visszanyerte 
felelős kormány őrködése mellett törvényes ön-
állását 's a' sajtószabadságot; kivívta minden 
honpolgárnak törvényelőtti egyenlőségét, a' n é p -
képviseletet, a' vallásbeli tökéletes viszonyossá-
got, közteherviselést, nemzeti örseregre alapult 
honvédelmet, az úrbéri tartozásoknak kármente-
sítésseli megszüntetését; kivívta mind ezt a' nem-
zet képviselőinek és a' főrendeknek férfias áll— 
hatatossága 's példátlan önmegtagadása, a' n á -
dor és a' felelős ministérium erélyessége, a' k i -
rály nagylelkűsége által. — Ennek következté-
ben : 

Kötelességünk elseje, örök hálát adni az egek 
urának, az ország képviselőinek és a' főrendek-
nek, kik önérdekeiket megtagadván, anyagi jó ié -
töket hazánk és az emberiség oltárára tevék á l -
dozatul ; a ' nádornak és a' felelős ministérium-
nak, kik személyök és állásuk koczkáztatásával 
a' diadal kivívását hatósan elösegíték ; a' király-
nak, ki egy szabad nemzet hü ragaszkodásában 
boldogságát, dicsőségét találja. 

Kötelességünk másodika, minden polgári o s z -
tálynak, minden vallásbeli felekezetnek, minden 
nemzetiségnek a' haza szent oltára előtt örök 
frigyrei testvéri kézfogás. 

Kötelességünk harmadika, a' dicsőén kivivot-
taknak szilárdabb gyökereztetése, mert nem m ú -
lékony hiu ábrándér t . hanem az emberiség l eg -
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szentebb jogáért küzdöttünk 's győzelmesked-
tünk; a' béke, rend és csend erélyes fentartása, 
mert rend és csend nélkül nincsen szabadság, és 
így a' csend- és rendbontás a ' polgári bűnök leg-
undokabbika, a' béke, rend és csend pedig a' hon 
és királyhozi tántoríthatlan hűség, a' felelős mi-
nistérium tagjai iránti őszinte bizodalom, — r e n -
delményei iránti teljes tisztelet, — és minden 
osztályú, felekezetű és nemzetiségű honpolgár-
nak testvéri egyetértése által tartatik föl e red-
ményteljesen. 

Isten, haza, király, szabadság, béke! 
Gróf Z a y K á r o l y , főfelügyelő. 

A' magyar nevelési ministerium teendői. 
A' jelen sorok közrebocsátásánál nem czélom, 

hogy a' teendők szükségességét hosszasan m u -
togassam ; mert az egész könyvet igényel , de 
nagy részint megvitatva is van irodalmunkban, 
sem törvényt formulázok; mert ez reám bízva — 
nincs , és mert a' törvényformulázás , mint már 
szerkesztés, több oldalú előleges megvitatást fö l -
tételez : hanem bölcsészeti rendszeremet tartva 
szem előtt, mi lét, elemezés, és elemezett tovább 
fejtés vagy szerkesztesen mozog, értekezést írok 
először általános pontokban mint létet, mint t a r -
talmat, mint egy léteges egészet, ezután eleme-
zem föl részletességekben. Ezekből aztán, mikint 
a' két tényező helyes vagy helytelen, könnyen 
folyhat vagy ténylegesen vagy nemlegesen a' 
szerkesztés. Könnyen beláthatni, hogy a' r é sz -
letességbe bocsátkozás sokkal hosszabb, valamint 
nehezebb is az átalánosságnál. 

A) Általános pontok. 
A' nevelési ministerium a' nemzet míveltsé-

gének három nagy tényezőjét tartozik szeme 
előtt tartani, úgymint: az iskolákat, egyházat, 
és az iskolán 's egyházon kívüli társadalmi tora-
képző intézeteket. 

I. Iskolákat, itt is a) iskolákat szorosan véve, 
b) tanítókat, c) fölügyelőket. Az iskolákra azért 
tartozik a' ministerium előbb figyelmet fordítani, 
mint az egyházakra i s , mert az iskolák alapítják 
az erkölcsiséget, ismeretet és ügyességet. Ha az 
iskolákban az erkölcsiség megalapítva nincs, s i -
keretlen az egyházi tanítás. De ismét előbb igé-
nyelnek figyelmet az egyházak, mint a' tovaképzö 
intézetek; mert ezeket ismét az iskolák és e g y -
házak alapítják meg. Azonban midőn mi ezen 
fokozatos figyelmet kívánjuk a' míveltség ténye-
zői mint egy léteges életmüvezet iránt, nem azt 
mondjuk, hogy előbb minden teendőt be kell v é -
gezni az iskolák körül , azután fordulni az egy -
házak és tovaképzö intézetekhez, mert ez a' l é -
tegesség megbontása lenne: egyszerre kell dol-
gozni az egészre, de minden esetre és mindenütt 
előbb 's hatályosabban az alapra 's a' szélesebb 
tényezőkre. Ezen előre bocsátott nézetek szerint 
a1 teendők lennének: 

1) A' kisgyermekek iskolája vagy ovodák. 
Ezek föladata: az erkölcsiség meggyökereztetése, 
a' testi épség feltartása, rend, munka, foglalatos-
sághozi szoktatás és elemi értelem fe j tés , mind 
ez azér t ; mert erre mind az alsó, mind a' közép, 
mind a' fölső rendű szülék, akár elfoglaltatásu-
kat, akár nevelői képességüket tekintjük, alkal-
matlanok, 's állítani merem és helyén hossza-
sabban meg is mutatnám, hogy bár a' szüléknek 
nevelői kellékök legyen meg; bár ök tartoznak 
kezdői 's alapítói lenni a' nevelésnek: mégis a ' 
szüléi nevelés köznevelés nélkül egyoldalúvá 
válik és pedig szükségesképen azzá kell válnia. 
Az ovodák feladatából fo ly , hogy azok minden 
községben körülményszerüleg kisebb 's nagyobb 
terjedelemben létezzenek, ha csak mint előnép-
iskolák is és pedig a' polgári rendre és a' val lás-
felekezetességrei tekintet nélkül, mert erkölcsi-
ségre, épségre, jó szoktatásra és elemi értelem-
fejtésre mindenkinek egyenlőn szüksége van. 

2) Á népiskolák sajátlag véve. A ' népiskolák 
czélja, hogy a' nép gyermekét emberré , é r te l -
mes , jó erkölcsű és munkás polgárrá nevelje. 
Ezen czél úgy éretik e l , ha az alaki, anyagi és 
gyakorlati vagy életirányu képezés egy népis-
kolában sem tévesztetik szem elöl. Az alaki ké -
pezés eléretik a' lélek fogékonyságának az egye -
temes vagy minden emberben szendergő lelki-
tehetségek felébresztése á l ta l , az anyagi képe-
zés, a ' népiskolák körihez alkalmazott reál t a -
nulmányok által ér czél t , végre az életiránynt 
tudományok közöl a' gyakorlati gazdaságtan e le-
mei azok, miket minden faluban gyakorlatilag 
tanítani kell ; mert soha sem szabad felednünk, 
hogy mi még földmivelö ország vagyunk, és rfii-
elött ipar és kereskedő ország lennénk, előbb 
alaposan földmívelőnek kell lennünk. Tehát min-
den népiskola, melly minden falun létezni t a r -
tozik, három osztályból á l l , úgymint: a) elemi 
népiskola, melly még a' lélek alaki képzését tűzi 
ki czélul; b) közép népiskola, melly már elemi 
tanulmányokat tanít c) gyakorlati népiskola melly 
a' köznép életirányu tanulmányait adja elö. 

3) Az alsó ipariskolák. Az ipariskolák föladata 
általán a' gazdaságmü- és kereskedéstanok által 
ipar-szellemet fejteniki, az alsó ipariskoláké k ü -
lönösen az alsóbb kézművesség és ezzel együtt 
járó kereskedelmi ismeretek megalapítása. Illyen 
iskola legyen minden városon úgy rendezve, 
hogy ez is három osztályból álljon, jelesül : a) 
elemi osztályból, melly épen az, mi falun az elemi 
népiskola, b) közép városi iskolából, melly az 
ipartudományokat alapító tanulmányokat adja 
elö, c) gyakorlati ipariskolából, mellyben mező-
városokon körülményszerüleg a' kézmű és k e -
reskedelmi tanulmányok mellett a' gazdaságtan 
terjedelmesebben taníttassák,-mint a' népiskola 
fölső osztályában, hogy bennök majoros gazdák 
's alsóbb gazdatisztek is képeztessenek. 



4) Felső ipariskolák. Ezek föladata a' maga-
íabb kézművesség 's nagyobb kereskedelmi i s -
meretekre vezetés. Ezeknek alsó osztálya épen 
az, mi akár a' nép- , akár az alsó ipariskoláké, 
a ' középosztály szinte együvé vág az alsó ipar-
iskolákéval , csak hogy a' tanulmányokat mind 
k ü l , mind bel terjedelmileg a1 magasabb ipar-
ágakra irányzólag tanítja. Sajátlag csak a' fölső, 
vagy harmadik osztályra nézve különbözik az 
előzőtől, a' mennyiben mind a' gazdaság-, mind a' 
mű- , mind a' kereskedéstant tudományos alapra 
fektetett gyakorlattal tanítja. A ' fölső ipariskola 
párhuzamban áll a' tudományos pályára készítő 
tudomány-elöiskolákkal (gymnasium), kizárólag 
csak nagyobb 's tisztán iparűzéssel foglalatos-
kodó városokban alapíttassák. 

5 ) A' tudomány-elöiskolák czélja a' tudomá-
nyos szellem megalapítása. Ezek szorosan v á -
lasztassanak el az ipariskoláktól, csak tudomá-
nyos pályára készülőknek álljanak nyíltan. Mig 
minden iskola minden akar lenni, addig mindig 
semmi lesz. Mig a1 tudomány-elöiskolák iparis-
kolák is, és megfordítva r addig sem egyik, sem 
másik.Az ipar- és tudomány-elöiskolák a' nemzet 
miveltségének magvai, hogy ugy tegyem ki, ezek 
a' gyomrok, mellyekböl tápnedv szivárog a' dol-
gozó tagokba, "s szellem a' fejbe. Ezekre kell 
különös figyelmet fordítani 's szorosan megha-
tározni főleg a' tudomány-elöiskola körét, va la-
mint számát is. A ' számát még most meghatá-
rozni alig merem, de annyit állítok, hogy csak 
kétannyi tudomány-elöiskola legyen, a' mennyi 
szaktudomány-iskolák lesznek. Fele legyen a' 
szakiskolákkal összekötve, fele pedig más he-
lyen tanulás-könnyebbítés tekintetéből. Nagy 
számmal semmi esetre se állíttassanak föl; mert az 
álladalomnak igen sok földmivelöre, kevesebb 
iparüzőre,mindeniknél kevesebb,de valódi tudósra 
van szüksége. A ' tudomány-elöiskolák két-két 
éves három osztályból álljanak, mellyek közöl a' 
két alsóbb osztálynak czélja a' nyelv szellemének, 
a ' nyelv-alakok és származtatások utáni teljes 
megismerése, a1 két középsőnek a' szavak e g y -
szerű és szép összefűzése szerinti szellemfejtés 
a ' két fölsőnek a' kötött és kötetlen előadás sze-
rinti alapítása a' tudományosságnak. 

6) Szak-iskolák. Ezek föladata, hogy a ' s a j á t -
lagos bölcsészeti mint alapító tudományok mel-
lett a' magasabb tudományos életre, jelesül: a' 
lelkészi, nevelői és a' törvénytudói pályára k é -
pezzenek hivatalnokokat. E ' czélra én Magyar-
országon nyolcz, a1 részekben egy szakiskolát 
elégnek tartanék, de azután ezek a' szó legsajá-
tabb értelmében azok legyenek, miknek lenniök 
kell, tanítsák terjedelmesen és alaposan a' tudo-
mányokat , főleg a' törvénytudósnak olly szük-
séges álladalomtant, hogy főleg ügyvédeink olly 
kevés ismerettel ne nyernék el a' törvénytudós 
koszorút 's ne alacsonyílnák le ezen különben 

igen tisztességes rendet. Ugyanezt kívánnám a* 
lelkészi és nevelői pályára nézve is. A ' szak-
iskolák minden vallásfelekezetrei tekintet nélkül 
léteznének. Azonban, hogy a' lelkismereti sza -
badság meg ne sér tessék , az istenészi pályán 
minden vallás felekezetnek legyen egy egyéne, 
ki a' hittant felekezete számára tanítsa, de csak 
egyedül és kizárólag a' hittant, mert a' több i s -
tenészi tudományok lehetnek, sőt tartoznak lenni 
közösök, másként nemzetegységet szaggatnak. 
Ugyanezt kívánjuk előre megjegyeztetni a' tu-
dományegyetem istenészi pályájára is. Azonban 
a' szegényebb sorsú, de szép tehetségű egyének 
fölsegélésére alapítványokról gondolkodni szük-
séges , nehogy valami módon alkalomhiány 
miatt azok a' míveltségböl kirekesztessenek. 

7 ) Mű-egyetem. Ennek föladata, hogy a1 k é z -
müveket és magasabb művészetet öszvesen t u -
dományos szempontból, de azért gyakorlati i r ány-
nyal alapítsa meg. Illyen műegyetem egy legyen 
és pedig ott, hol 

8 ) A' tudományegyetem van, mellynek föl-
adata a' szakiskolákban taníttatni tartozó tanul-
mányokon kivül az orvosi tudomány által is e l -
méleti és gyakorlati egyéneket képezni a' t á r sa-
ságnak. Az orvosi tudomány mint egy kapocs 
áll a' tudomány- és műegyetem köz t , mellynek 
szintúgy vannak magasabb elméletet, mint ügyes 
kézgyakorlatot igénylő tudományai. Tehát midőn 
a' tudományegyetem inkább elméleti tudósokat: 
lelkészt, nevelöt, törvénytudóst, orvost képez, a ' 
műegyetem sebészt , gyógyszerárust. , katonát, 
mérnököt 's művészeket tartozik képezni. Miből 
látszik, hogy mindkettőnek alapító tanulmányai 
kisebb 's nagyobb mértékben együvé vágnak, és 
így szükségesképen egy helyen kell lenniök, még 
pedig az egyik inkább mint elméleti, a1 másik in -
kább mint gyakorlati legfőbb intézet. 

Itt állnak a' sajátlagos iskolák, mint a ' nemzet 
miveltségének tényezői , de ezek magokban le l -
kesítő tanítók nélkül holt szerkezetek: ezért mul-
hatlanul szükség olly intézetekről is gondoskodni, 
mellyekben az iskolák számára értelmes jó e r -
kölcsű és ügyes tanítók képeztessenek. Illyenek 

1) A' népiskola-képezdék. Föladatuk , hogy 
minden tekintetben ügyes népiskolatanítókat k é -
pezzenek. Illyen legalább husz szükséges hazánk-
ban, és pedig nem szükségesképen összekötve a' 
szakiskolákkal, sőt ha azon egy helyen, jelesül 
mező városban léteznék is mind a' kettő, e g y -
mástól külön iránynyal taníttassanak.A'népiskola-
képezdékkel az óvó képezdék is köttessenek ösz -
sze, mert az ovodák semmik egyebek, mint l eg -
elemibb népiskolák, így ezeknek tanítóik a' l eg-
elemibb képezésmódba vezettessenek b e , mi 
legczélszerübben és leggazdálkodóbban a' népis-
kolaképezdében történik. Tehát a' középponti 
ovoda nem helyes eszme , ha elgondolhatnék is 
azt, hogy egy nagy városon képezett óvó igen 



nehezen barátkozik meg a' falusi #let színezeté-
v e l Á ' népisJíO.líJiépezdék minden vallásfeleke-
^ptrei tekintet nélkül állíttassanak föl, minthogy, 
yéLeméijyünk szerint, a' népiskolában a' sajátlagos 
y^JIástant Ugy js a ' lelkész tanííandja, ki erre a' 
szakiskolában felekezete szerint képezve van. 

2 ) Az ipar-iskolaképezdék. Akár az alsó, akár 
a' felső ipariskoláknak más föladata van, mint a' 
népiskoláknak; következőleg tanítóinak az e g y e -
temes tanítói kellékeken kivül főleg az iskola föl -
adatához irányzott gyakorlati tanításképesség-
gel kell ellátva lenniök. Illyen tanítók leginkább 
képeztethetnek a' tudományegyetem mellett álló 
műegyetemben, holott a' tudományegyetemben 
q' nevelés- és oktatástant elméletileg hallgatják, 
gyakorlatilag pedig a' műegyetemi tudományok 
előadását láthatják, 's abban gyakorlatilag mint 
akar tanítókijelölteknek, akar mint már magános 
tanároknak részt venni joguk van. 

3) Tudomány-előiskola-képezdék. A ' két lá -
tott képezdék nem adhatnak ügyes tanítót a' t u -
domány-elöiskoláknak , mert ezek föladata más, 
mint a' nép - és ipariskoláké. Ezeknek tehát külön 
képezde kel l , és ez legyen minden szakiskola 
mellett, holott a' nevelés- és oktatástan elméleti-
leg ugy is a' leendő lelkészek számára elöadatik, 
e' mellett a' leendő tudomány-elöiskolatanítók 
gyakorlatot vehetnek mint tanítójelöltek, vagy 
mint magános tanítók is, a' minden szakiskola 
mellett létezni tartozó tudomány-elöiskolákban. 

4) Szakiskola-képezdék. Ha valamellyik rendű 
tanítótól sokat igényel a' v i lág , méltán igényel 
ti szaktanároktól, —• azért hogy ezek rendelteté-
süknek czélszerüleg megfelelhessenek: e' végre 
képeztetniük kell. Az orvosi kar szakjait k ivé-
vén, szaktanárok képeztethetnek minden olly 
szakiskolában, mellyben a1 három szaktudomá-
nyok taníttatnak, mert itt a' nevelés és oktatás-
tan elméletileg taníttatik, a' gyakorlatra pedig a' 
leendő tanárok a' tudornányelöiskolákban, sőt 
szaktudományokban is, akár mint kijelöltek, akár 
mint magánosok, elég alkalmat találnak, sőt gya -
korolhatják magakot a' népiskola-tanmódszerben 
is, mint olly egyének , kik később az iskolaföl— 
ügyelő testületnek tagjai lehetnek, kik, reményi-
jük, ezután nem annyira birtokosok, mint t á rgy-
avatottak leendnek. Tehát minden szakiskola, v a -
lamint a ' tudományegyetem mellett is szakiskola-
képezde legyen. 

A ' sajátlagos iskolák mellett itt állnak a' k é -
pezdék is, mint másik tényezői a' nemzet mivelt-
ségének, de ezeknek ismét egy harmadik ténye-
zőben, az ugy nevezett fölügyelő testületben kell 
egyesülniök. Fölügyelni mindenkire kell, de főleg 
kell olly szellemi kincs kezelőire, millyenek a1 t a -
nítók, hogy ök a' reájok bízottakkal híven sáfár-
kodjanak, mert az ember igen hajló a1 kötelesség-
mulasztásra, akár szellemi és anyagi önzésből, 
akár kényelemből. Ezért mi a' nevelő intézetek 

következő fölügyelésfokait ajánljuk, 's kimond-
juk azon elvet, hogy bár legyenek magános in -
tézetek, de azok minden esetre közfelügyelés alatt 
álljanak, e 'nélkül érvényteleneknek tekintendők; 
mert a' magános intézeteknek igen jó oldaluk 
mellett nagyobb a' rosz oldaluk, — még a' ma-
gános házi tanítás is csak ugy legyen érvényes, 
ha a' köznevelöintézet minden kellékének meg-
felel 's annak bélyegét viseli. Mi a' fölügyelő tes -
tület következő fokait lát juk: 

1) Legyen minden helységben az iskola kö ré -
hez arányúit közvetlen felügyelő test, olly tagok-
ból álló, kik az iskolaügyhöz értenek, az iránt 
lelkesedést mutatnak. Ezek hatásköre az iskolák 
külső és belső életére tartozó tényezökrei fölvi-
gyázat. 

2) Közvetett fölügyelés. Ez áll vidéki tagokból, 
legyenek vidéki , megyei , kerületi vagy bármi 
névvel nevezendök a' szerint , miként egy vagy 
több iskolákrai felügyelés bizatik egy vagy több 
egyénre. Ezek neveztessenek ki a' ministérium 
utján, kik a' közvetlen felügyelést a1 legfelsőb-
bel a' ministerivel kötik össze , azért, hogy a' 
helybeni érdekek miatt sokszor támadható k é r -
dések annál igazságosabban intéztessenek el, 
mert minden dolog elintézésére két oldalú és é r -
dektelen értesülés kívántatik meg. Több esetek-
kel szolgálhatnék a' mult korból is, mellyek az 
illy felsőbb felügyelést szükségessé teszik, de 
világosan mutatja ezt némelly főbb iskolákban 
az ifjúság jelen lelkülete — némelly tanárok i rá -
nyában 's némelly reformok iránt. Ifjú barátim! 
Higyjék el önök, könnyebb beszélni, mint tenni, 
könnyebb megírni is valamit általánosságban, 
mint részletességben előadni, annyival inkább fo -
ganítani. Arról is meggyőződhetnek önök, hogy 
az egyoldalú elkárhoztatás igen fáj. Önök is l e -
hettek és lehetnek illy esetben. Millyen czélszerü 
lenne, ha egy érdektelen, nem közvetlen, de azért 
az iskolával összefüggésben álló, a1 közvetlen 
fölügyeléstöl független egyén vagy egyének önök 
ügyét tanáraik, tanáraikét önök irányában fölvi-
lágosítva terjesztenék a' legfelső fölügyelő t e s -
tület elébe! Ez föladata egy a' helybeni körül-
ményektől független fölügyelésnek. Mi ezen f ü g -
getlen fölügyelés elvét annyira pártoljuk, hogy 
az iskolák helybeni igazgatóságát sem szeretjük 
a' tanítói állással összekötni. Legyen az igazgató 
a' szó legsajátabb értelmében a' helybeni és fe l -
sőbb felügyelésnek felelős igazgató, de ne tanító. 

3) Legfelsőbb vagy ministeri felügyelés. A ' 
nevelési ministérium egy igen nevezetes ágát t e -
szi az iskolák iránti. A ' közvetett felügyelés u t -
ján ide jönek minden előterjesztések az iskolák 
kül- és beléletökről, viszont ennek tanácsából 
mennek ki minden közoktatást illető rendeletek. 
Ezért az oktatást vezető minister tanácsnokai a' 
szó legsajátabb értelmében iskoiaeinberek l e -
gyenek, de azért, hogy magam is tanár vagyok 



nem állítom, hogy épen tanárok , csak hogy n e -
velési elmélettel és gyakorlattal bírjanak. 

A ' nevelési ministerium figyelmet tartozik fo r -
dítani az egyházakra. Nekünk igen sok vallásunk 
is van, de annál kevesebb vallásosságunk és e g y -
háziasságunk. Minek okát én abban látom rejleni, 
mert lelkipásztoraink eredeti rendeltetésöktöl 
messze eltértek. Ok eredetileg néptanítók voltak 
egyházban, iskolában, és ezeken kivül, most va l -
lás vagy inkább felekezeti tanítók az egyház-
ban és azon kivül, alig valamik az iskolákban, — 
tisztelet a' kivételeknek! Miután a' kölcsönös v i -
szony és teljes vallásszabadság kimondva van 
törvény által, reménylem a1 felekezetesség szűnni 
fog, 's annálinkább növekedendik a1 vallásosság 
és egyháziasság. E ' végre a' nevelési ministe-
riumnak gyökeres reformot kell hozni : 

1) A lelkészek neveltetésébe. Lelkészeinkről 
is elmondhatni, mint az ügyvédekről , hogy igen 
csekély ismerettel, igen kevés előkészülettel j u -
tottak eddigelé a' lelkészi oklevélhez; hát még 
a' feddhetetlen erkölcsről, melly egy lelkészben 
fökellék, a' külső míveltségröl melly tiszteletet 
és tekintélyt szerez, mit szóljak? Ennek tovább 
így lenni nem szabad, máskint népünk veszve 
van. Mig a' részletekbe bocsátkoznánk is, ki-
mondjuk az elvet, mellyet követendünk, 's ez az : 
jó fizetés, de legszorosabb megválasztása is a' 
lelkészi egyéneknek, valamint a' hozzájok közel 
álló tanítóknak. 

2) Nem azt akarom mondani, hogy a' ministé-
rium elébe írja a' lelkésznek, mit papoljon a' 
templomban, de hogy felekezetességet ne taní t-
son, hanem keresztyén vallásra vezérelje híveit, 
ezt tőle várni joga van. Hogy már a' ministerium 
mind ezek felől rendelkezhessék : 

3) Épen ugy, mikint az iskola, fölügyelésnél, 
gondoskodik az egyházi tanácsok szerkezetéről, 
a ) közvetlen vagy helyheniek, b) közvetett vagy 
vidéki , esperesi , egyházkerületi , c) ministeri 
egyháztanácsnokokról, melly az előbbi testületek 
fölött áll ugyan, de tudósítást azokról nyer, ezekre 
irányzólag rendeleteket oszt ki, a' foganítást be-
várja 'stb. 

III. A ' legjobban rendezett iskolának és e g y -
házi tanításoknak is kevés jó sikere van, ha ezek-
nek az élet homlokegyenest ellen dolgozik, ezért 
a' ministerium teendői közé tartoznak az iskola 
és egyházon kívül, de azért ezekkel össze füg -
gésben álló, az iskolai tanítást, az egyháziasságot 
terjesztő tovaképzö intézetek. Illyenek: 

1) Az iskolákra irányzólag itt is a) a' dolgozó 
néposztályra véve a' vasárnapi iskolák az ipar-
iskolák különböző fokozata szerint. Ezeknek 
czéljuk az iskolában tanultakat részint ismételni, 
részint foganatba vétel után azokat fölvilágosí-
tani, tovább fejteni, az új fölfedezéseket az életbe 
vinni á t ; b) olvasó társulatok a1 nép különböző 

míveltsége és helyzete szerint , c) academiák: 
« ) művészetiek és /?) tudományosok, 

2) Az egyházra irányzólag a) vasárnapi ca-
techisatiok, mellyeknek föczélja az egyházi tan í -
tásokbóli erkölcsi kötelesség lehúzása, pontos 
megismerkedés a' szent könyvvel, b) bibliai t á r -
sulatok, c) erkölcsszékek. Ez olly hatóság, melly 
közepén áll a1 belügy rendőri és az igazságügy 
törvényszéki eljárása közt. Ez létezzék minden 
helységben a' helység különféle színezetű, de 
fedhetetlen erkölcsű öreg polgáraiból szerkesztve, 
kiknek már tisztes öregségök is elég hatással 
bír az ifjú szilaj erkölcs zabolázására. E g y é b -
iránt az iskolából kiszabadultak magok visele-
téről ez ad bizonyságot hivatalrai alkalmazásnál, 
sőt házasságra lépésnél is. 

Ezek azon tényezők átalánosságban lehúzva, 
mellyek iskolában és egyházban 's ezeken kívül 
neveléstekintetben a1 nemzet míveltségének létre 
hozói lehetnek, 's mellyekre a' nevelési minis— 
tóriumnak teendőit irányozni kell ; de valamint 
könnyebb volt ezeket általánosságban elősorolni, 
mint részletességbe bocsátkozni: ugy ismét n e -
hezebb lesz a' nevelési ministeriumnak foganí-
tani , mint talán nekem is részletességben t e r -
jeszteni elő. Általában véve megkívántatik, 
hogy a' ministerium a' nemzet által minden módon 
és áron támogattassék, meg ha talán, mert a1 m i -
nisterek is emberek, hibáznak, 's bizonyosan 
hibázni is fognak; ezt tür jük, 's először k e m é -
nyen rte bírálgassunk, mert ők jelenleg a' nemzet-
test ellenébe ugy állnak, mint a1 mellynek általuk 
egészen ujjá születnie kell, még pedig olly test 
ellenébe állnak, melly egy oldalról gyenge, inger -
lékeny idegzetű, más oldalról megrögzött a s z -
kóros; ebbe ők annyi csatornán folytatják az é le t ; 
erőt, a' hány tárcza van. A ' befolytatott életerők 
mi módon legyenek arányban? Az életfolyamok 
ne vágjanak egymásba? Hogyan létesítsenek 
egy léteges életmüvezetet ? ez a1 nagy munka. 
És a' nehézség aligha nagyobb valamellyik tár— 
czánál, mint a' nevelésinél; azért is, mert ez a ' 
nemzet alanyi életereje, de azért is, mert t á r g y -
lagos foganítása különböző felekezetek é rdeke-
ikkel fog összeütközni. Mi a' következőkben a' 
részletességet kisértjük meg. (Folytatik.) 

W a r g a J á n o s , neveléstanár. 

Vélemény a' lelkipásztorok fokozatos előléptetése 
's káplánok alkalmazása ügyében. ! ) 

A' protestáns egyház , általányban gondolva, 
olly szellemi társulat , 's olly erkölcsvallási i n -
tézet, melly a' polgári társaságtól egészen f ü g -

' ) E' vélemény — mellyet tasi reform, pap 's solti egyh. 
megyei ülnök n. t. S z é p I s t v á n úr, főesperesn. t. N a g y 
S á m u e l úr felszólítására készített — felolvastatott a ' 
Duna-Vecsén sept. 15. 1847 . tartott egyh. megyei gyűlés-
ben, olly czélból, hogy ha ezt a1 gyűlés elfogadja, szólíttas-
sanak fel a' többi egyh. megyék is a' gradualis promotio 



getlenül munkálódik , és törekszik saját belső 
czéljára. E1 czél nem más, mint tagjainak vallásos 
és erkölcsi szükségeit kielégítni, őket mint va l -
lás-erkölcsi lényeket formálni és nevelni. 'S hogy 
ezt az egyház tehesse, egyénekre van szüksége, 
kik által a' mondott czélra működhessék, mert 
maga, mint corporatio, ezt nem teheti. E ' végre 
tehát gondoskodik is időről időre illyen egyének 
képezéséröl , saját tetemes áldozatival tartván 
fen alsóbb és felsőbb tanintézeteit, iskoláit. Ki-
kerülvén ezekből az egyházi szolgálatra szük-
séges tudományokkal felkészült ifjak 's jelent-
vén az egyház szolgálatára felajánlott készsé-
gűkét : legott azokat — e' végre megbízott hi-
vatalnokai által — megvizsgáltatja és képességűk 
és belső hivatásuk felöl lehető bizonyságot v e -
vén, kibocsátja a1 szent szolgálatra. 

Ebből önkint következik, hogy a' papi szent 
szolgálatra magukat felajánlott, kiképzett 's al-
kalmasoknak itélt 's kibocsátott egyedek, tulaj-
donkép az egész egyházéi , mindnyájan saját 
szolgálatára kiszemelt fiai, kiknek valamint tu-
dományos készültségük 's erkölcsük minősége 
előtte nem közönyös — nem közönyös pedig, 
mert erről magának tudomást szerez és a' nem 
képeseket vissza is utasítja — : ugy jövendő sor-
sukat illő, hogy szívén hordozza. Illyetén mél-
tánylást megérdemelnek azok , kik annyi felál-
dozás, köl tség, fáradság által készítik magokat 
szolgálatára, — 's emezeknek az egyház i rá-
nyában illyetén követelése annyira igazságos, 
hogy ellene józan kifogása senkinek sem lehet. 
Mát. 10 : 10. — 1 Tim. 5 : 17, 18. — 1 Kor. 
9 : 9, 10. 'stb. 

Nem lehet különben , mint hogy azok között, 
kik az egyház szolgálatába állnak, tudományos 
készültség, jellem, 's az ezen szolgálatra meg-

melletti erélyes küzdésre 's annak egyli. kerületileg életbe 
léptetésére. A1 czél ezúttal nem éretett c l , mert bár e' vé-
lemény a1 nevezett gyűlésen meglehetős applaususl nyert, 
még is — azok felszólalására, kik a' szabad papválasztási 
jognak e' véleményben ajánlott megszorítását egyáltalában 
nem szeretnék, — mielőtt más egyházmegyékkel közöl-
tetnék , a"1 kebelbeli gyülekezetekben olly határozattal 
rendeltetett köröztetni , hogy ezek a1 jövő gyűlésre adják 
be ez érdembeni nyilatkozataikat. Keresztyén gyü-
lekezetek ! Íme a' solti egyh. megye egén egy még most 
alig észrevehető fekete pont emelkedik , melly kicsisége 
daczára is viharföllegé tornyosulhat *s lepaskolandja prot. 
szabadságfoknak már szépen kihajtott 's virágzásba indult 
csemetéjét. — Vannak ugyan e" csemetének fattyú növései, 
de ime a' helyett, hogy ezeket szakgatnák, magát a' csemetét 
akarják a" tractus fojtó gőzzel és meleggel saturált üveg-
hazába átültetni, hogy ott elsatnyuljon! — Olvassátok meg 
e véleményt "s ítéljetek. — A' tisztelt véleményező pedig 
— kit én rövid ismeretségem után is , bár elveit nem osz-
tom, tisztelni tudok — tűrje el, ha véleményét a' t. cz. szer-
kesztőség engedelmével néhol megcsillagozom. A' viszo-
nyosság elvénél fogva, véleményre véleménynyel kellene 
ugyan felelnem , de e ' szerencsét én másszorra tartom fenn 
.magamnak, ha ugyan arra szükség Ieend. 

S z e n c z i F ö r d ö s L a j o s . j 

kívántató egyéb tulajdonokra néze igen sok k ü -
lönbségi fokozat legyen, — mert hiszen az e g y -
ház szolgái emberekből állnak. 

Ha azért, mint ér intém, az egyháznak szívén 
kell hordania szolgálatára magukat elszánt fiai-
nak világi sorsát : a' természetes rend és osztá 
igazság kívánja , hogy az egyház szolgái alkal-
mazását , elhelyezését ugy in tézze , hogy ezek 
talentumaik és maguk kiképzése körül véghez-
vitt nagyobb vagy kisebb szorgalmuk, fáradsá-
guk és ügyességökhöz mért hatáskört, követke-
zőleg ehez arányzott jutalmat is nyerjenek. Ide 
láttatik mutatni Jézus példabeszéde mát. 2 5 : 15. 
És ez annyival inkább szükséges, mivel emberek 
levén 's testünket meg nem tagadhatván, az é r -
demhez arányzott jutalom nem csekély ösztönül 
fog szolgálni a' papi pályára készülő ifjaknak a* 
maguk kiképzésére és tökéletesítésére. 3 ) 
'S im az egyházak különböző népessége, n a g y -
sága, jövedelmezése erre a' czélra mintegy ön -
kint ajánlkozik, kezet fog az igazsággal 's alkal-
mat ad az összes egyháznak, hogy említettem 
köteleztetését sikerrel munkába vehette. — 3 ) 

Azonban nem lehet tagadni, hogy csak igen 
ritka esetekben lehetséges az egyháznak a' maga 
szolgáit, alkalmazásuk kezdetével, tudományos 
képzettségűk 's egyéb papi jeles tulajdonaikhoz 
illő nagyobb hatáskörrel és ahoz mért j övede -
lemmel , vagy illyet adható egyházi hivatallal 
látni e l ; sokszor megesik és megeset t , hogy a r 

legkitűnőbb papi egyén , alkalmazásakor k é n y -
telen csekély népségű 's egész lelki erejét 's 
szellemi kincsgyüjteményét igénybe épen nem 
vevő és kevés jövedelmű állomással megelé-
gedni , mert akkor épen jobb nincsen. Vájjon 
igazságosan cselekednék-e az egyház, nem saját 
szent czélja ellen volna-e az illy kitűnő egyént 
örökre abban a' homályban hagyni , mellybe a1 

történet helyheté ? 4 ) Nem azt kívánja-e mind 
az igazság, mind az egyház magasztos czéljaT 

hogy az illy jelesb egyének és kik szent szol-
gálatukban híven, példásan, mindenek megelé-
gedésökre forgolódnak, később, midőn arra a l-
kalom nyílik, felebb léptessenek, erejekhez mért 

2) Ha én tudom , hogy ifjú ember levén, jövedelmes 
ekklézsiára — bármilly derék ember legyek is — nem szá -
molhatok, míg előttem sok v é n e b b — szinte derék, de 
nálam nem derekabb , sőt egy vagy más tekintetben sokkal 
hiányosabb — papok vannak, kik előléptetendők: hol an 
ösztön a1 magam kiképzésére "s tökéletesítésére? — Hiszen 
a1 sor ugy is majd rám kerül. 

3) Hogy az ö s s z e s egyház az e g y e s gyülekezetek 
jogsérelmével jutalmazza hü szolgáit, mikint fog ez kezet az 
igazsággal ? — Egy gyülekezet mindig elébbvaló, mint 
egy pap. 

4) Nem tudok esetet, hogy olly l e g k i t ű n ő b b papi 
egyén, ki alkalmazásakor kénytelen volt csekély népségű 
'stb. állomással megelégedni , örökre abban a' h o m á l y -
b a n hagyatott volna, mellybe a' történet helyheté, — ha 
csak felsőbb hatalom az illy l e g k i t ű n ő b b papi eégynt 
elválasztani akaró gyülekezetet erővel el nem nyomáj 



szélesebb munkatért engedő 's egyszersmind 
jutalmazóbb állomással tiszteltessenek meg? N e -
kem ugy látszik, egészen ez az értelme szent 
Pálnak 1 Tim. 5 : 17. hol Sixh] n/utj-t említ, 
mert 6 aligha ismerte az olly üres szavakkali 
játszást, mint a' maiak. 

Az egyháznak most előadott, szolgái i rányá-
ban gyakorlandó kötelességrei igazságos köte-
leztetését elvitatni nem hiszem , hogy valakinek 
eszébe juthatna.5) Mert ez mind a' józan észszel, 
mind az evangyéliommal, mind a1 társulat t e r -
mészetével és ezéljával olly igen megegyez, 
hogy ellenkezőt gondolni merő képtelenség. 

Most már fordítsuk meg a' dolgot, — az e g y -
háznak , vagy is az egész összes egyházat k é -
pező egyes gyülekezeteknek, ugy látszik, viszont 
joguk van azon egyének közöl, kiket megbízott 
hivatalnokai szolgálatképeseknek ítéltek 's k i -
bocsátottak, azt választani szolgálatukra, kit sze-
retnek, kihez bizodalmuk, reményük van , hogy 
vallásos szükségeiket képes leszen sikerrel 's 
közmegelégedésre kielégítni. Joguk van erre nem 
csak azért, mert ők tartják fen a' papképzö in-
tézeteket, mellyek most csak a' főiskolák, hanem 
azért is, mert csupán ott lehet a' lelkiekben elő-
menetel és örvendetes épülés, hol a' nép és pász-
tora közt kölcsönös szeretet és bizodalom van. 
Illyen pedig nem lehet olly személy i rán t , kit 
valamelly egyházra önkény — akárhonnét jön 
az — erőszakolt rá. A" honnét mind a' Gelei, 
mind a' Komjáti régibb canonok világosan tiltják, 
hogy a' seniorok valamelly lelkészt a' nép nya -
kára toljanak. Ebből, ugy látszik, az következik, 
hogy az egyházak papválasztási szabadságának 
határtalannak kell lenni, 6 ) mert ha itten korlá-
toztatnak, f é lő , hogy sok esetekben ollyat nem 
választhatnak, millyet szeretnének. 'S ím a' mai 
kor épen ezt sürgeti 's e ' mellett küzd az elke-
seredésig, t. i. a' határtalan szabad választás 
mellett. 

Én pedig — engedelmet a' vakmerőségért 7) 
— ennek bátorkodom ellentmondani, és azt ugy, 

s ) Én el nem vitatom, — de találkozhatnék ollyan, ki 
ön okoskodására azt felelhetné, hogy az egyház csak a' 
m u n k á h o z a r á n y z o t t j u t a l o m r ó l t a r -
tozik gondoskodni, — a1 kisebb ekklézsiákban szolgáló, 
bármilly derék, papok is pedig , munkájukhoz képest m e g -
kapják, csekély ugyan , de a' nagyobb ekklezsiákban szol-
gáló papok munkájához mért fizetésnél a r á n y l a g sokkal 
nagyobb jutalmukat. — Egyébiránt abból, hogy az ö s s z e s 
egyháznak kötelessége a' derekabb papok jutalmazása, — 
mikint következik, hogy e ' kötelességét az e g y e s gyüle-
kezetek jogsérelmével , pláne elnyomásával tel jesí tse? — 

'') Nem következik bíz az , még csak l á t s z ó l a g o s a n 
sem, hanem az következik, hogy a1 gyülekezetek szabad-
választási joga épségben fentartatván, azzal é 1 n i ö k ugyan 
lehessen, de v i s s z a é l n i ö k minél kevesebbé lehessen. 

7) Kész az engedelem, annyival inkább, mert szélmalom 
ellen harczol. Teljesen határtalan vagy korlátlan szabad-
választást senki sem sürge t , annyival inkább nem küzd a' 
mellett az e l k e s e r e d é s i g . 

mint követeltetik, egyoldalúnak állítani. 'S azért 
azt felebb csak látszólagos jognak is nevezém. S J 
Okaimat alább adandóm elő. Előlegesen csak azt 
mondom, hogy ha a' korlátlan szabadválasztás 
joga rendíthetlenül áll: úgy a' lelkipásztoroknak 
fokozatos előléptetése legtöbb esetekben m e r ő -
ben lehetetlen leszen mindörökké, 9 ) és sok-
szo r , igen sokszor a1 legkikiáltottabb talentom 
is ott fog mind örökké ülni a' porban, szegény-
ségben , méltatlan elfeledésben, a' nélkül, hogy 
a' véka alól az asztal közepére jutásra legki -
sebb kilátása lehetne. , 0 ) 

Mert én ugyan a' most említett jogot és az 
egyház fenebb — ugy hiszem, napfényvilágo-
san — 1 ' ) megmutatott 's elutasíthatlan köteles-
ségét összeegyezhetetlennek látom. Ugy állnak 
ezek szemközt, mint Scylla és Charibdis, — emezt 
kerülvén, szükségkép amabba ütközünk. A ' t a -
pasztalás erre sok szomorú példákat muta tha t . I 2 ) 

A ' ki itt középútat 's bátorságos átmeneti ö s -
vényt fedez fel — erit mihi magnus Apollo. En 
illyenen nem is töröm fejemet, hanem az e g y e -
nes útat kísértem meg, — mondok, mit tudok, a* 
ki jobbat tud, álljon e lö , 's győzzön a' mi jobb. 

Már mondám fenebb, hogy én az egyházak 
korlátlan papválasztási szabadságát egyoldalú 's 
látszólagos jognak Ítélem, ollyan jognak, mel ly-
röl mondani szokták: summum jus, summa injuria. 
Ellenmondhatlan igazság ugyanis , hogy senki 
— és így testület sem — szabadságot mások 
joga sérelmével, , 3 ) jogot kötelesség elhanya-
golásával nem gyakorolhat. Jog kötelességgel 
j á r , és a' szabadságnak a' mások jogai határt 
szabnak. , 4 ) M á r pedig ha az egyház a' korlátlan 

8) Ön nem csupán a' k o r l á t l a n , hanem a' s z a b a d 
választási jogot is csak látszólagos jognak nevezé. 

n) Már hogy lenne lehetetlen, a' legkorlátlanabb szabad-
választási j og mellett i s? — Egy az, hogy a' nagyobb g y ü -
lekezetek rendesen a' derekabbak közöl választanak, — 
más az , hogy — ha ez nem állna is — az összes egyház, 
ha akar, más uton mindig gondoskodhatik derekabb szolgái 
jutalmazásáról. 

l 0 ) Fiatal ember vagyok, 's talán ez az oka , hogy nem 
tudok esetet sem a1 múltból, sem a' jelenből arra, hogy a ' 
l e g k i k i á l t o t t a b b t a l e n t o m is nálunk reformátusok-
nál mind örökké a' porban ült volna és ülne a1 s z a b a d -
v á l a s z t á s i j o g é p s é g b e n t a r t á s a m i a t t . Sőt 
azokat a1 l e g k i k i á l t o t t a b b t a l e n t u m o k a t — sok 
esetet tudok! — épen a' szabadon választó 's ezen joguk 
mellett erélyesen küzdő gyülekezetek emelték fel a' porból, 

1 ' ) Ezt némi furfangos liczkó alkalmasint tagadná. 
12) Nem kell feledni, hogy az említett j og az e g y e s 

gyülekezeteké, az emiitett kötelesség pedig az ö s s z e s 
egyházé. 

13) A' gyülekezet veleszületett 's elidegenithetlen válasz-
tási szabadsága, ugyan micsoda jogokat sérthetne az összes 
egyház irányában, hanemha bitorlottakat ? 

u ) Hátha e' jogok csak képzeltek "s bitorlottak, mint pl. 
ha valaki a' papválasztási jogot a 'papoknak adná, épen ugy, 
mint ha a' leányoknak adatnék azon j o g , hogy a' házasuló 
ifjak számára magok közöl — mert hiszen ők legjobban 
ismerik egymást — nőt válasszanak. 
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papválasztás elve mellett marad: napfénynél v i -
lágosb, hogy számos ese tekben, magokat é rde-
mesített szolgái irányában rajta fekvő köteles-
ségét elhanyagolja, és ezek mellöztével másokat, 
sokszor ollyanokat emel a1 tágasb körii 's j ö -
vedelmezőbb állomásra, kik amazokkal párvo-
nalba sehogy sem állítathatnak. Erre alig hiszem, 
hogy valaki elég eseteket ne tudna önnön t a -
pasztalásából. , 5 ) Ezt ezer meg ezer adatokkal 
be lehetne bizonyítni, ha szükséges volna. Erről 
hát hallgatok, különben is exempla sunt odiosa. 

Most tehát azt mondom, hogy ha az egyház 
köteles azon szolgáinak, kiket szent czélja elő-
mozdítására meghívott, és a' kiktől meg is k í -
vánja , hogy arra egész erejöket, minden tehet-
ségeiket reászenteljék, egészségüket, világi e lő-
menetelüket 's még életöket is annak kedveért 
feláldozzák, sorsukról 's illendő jutalmazásukról 
gondoskodni; — a1 mit a' fentebb mondottakon 
kívül az is ellenmondhatlanul erősí t , hogy ezt 
mindenféle testület, p. o. status — hivatalnokai, 
védő szolgái i rányában, nevezetesen a' katonák 
előléptetését, 1G) söt szolgálatbani elerötlenedé-
sök esetében megdíjazását is — kötelességének 
ismeri ; ( ' s az egyházi szolgák nem vitézek, k a -
tonák-e a' szent írás saját kitétele szerint ?) — 
ezen kötelességének pedig még azzal elégtéve 
nincs, hogy azokat egyszer ide vagy amoda be -
állította , 's örökre ott hagyja , mert, mint már 
mondám, sokszor abban módja nincs i s , hogy 
azokat érdemök szerint helyezze el : tehát az 
igazság, mellynek követése alól senki kivétetni 
szabadalommal nem bírhat, sem annak rovására 
szabadságával élni joga nincs , — az igazság, 
mondom, azt k ívánja , hogy az egyház említett 
határtalan szabadságát önkint korlátok közé szo-
rítsa ; vagyis ugy éljen azzal, hogy mondott k ö -
telességének , mellyet tőle szolgái teljes joggal 
követelhetnek, teljesítése lehetetlenné ne váljon, 
hanem lemondván önkint a' korlátlan választási 
szabadságról, szabadságát ugy használja, hogy a' 
mellett hív szolgái megjutalmaztatása, vagyis a1 

fokozatos előléptetés életbe léphessen. , 7 ) Külön-

1 ) Én egy esetet sem tudok. Hanem arra , igen is, elég 
esetet tudok, hogy a1 szabadválasztási jog mellett küzdött 
's azt részökre ki is vívott gyülekezetek a' l e g k i k i á l -
t o t t a 1) b t a l e n t u m o k a t nyerek meg, gyakran a' t r ac -
tus és superiutendentia némelly tagjainak nem csekély bo -
szankodására, — valamint arra is elég esetet tudok, hogy 
a ' tract. consistorium sokszor a1 gyülekezet által sürgetve 
kért egyénnél idősebb ugyan , de szellemileg sokkal s i lá-
nyabb egyént erőszakolt a1 gyülekezetre. Ha az „exempla 
aunt odiosa" háta megöl tisztelt véleményező úr kibúvik, 
nem vonakodom az esetek közöl néhányat fölemlíteni. 

1 ( ) Ha nekünk, mint Krisztus vitézeinek, volnának káplá-
raink és strázsamestereink és 'stb, kik egyedül bennünket 
richt euch-oznának, akkor helyén volna az analógia vagy 
micsoda. De nekünk nincsenek illyen kápláraink és strázsa-
mestereink. 

1 : ) Egy egt*7 *osszu periódusán az ö s s z e s egyháznak 

ben ezen jogának gyakorlata ollyan summa inju— 
ria leszen számos esetekben, melly az Abel v é -
reként boszút kérő szózattal kiált az egek egére. 

Szükséges, mondom, hogy az egyház maga a' 
papválasztási szabadságot önkint szabályozza é s 
korlátolja. Mert 

1) A ' korlátlan szabadság merő chimaera; aT 

józan szabadság eszméjével összeférhetetlen a ' 
korlátlanság. , 8 ) Én legalább szabadságot t ö r -
vény és rend nélkül nem képzelhetek. I 9 ) De már 
de facto van is korlátozva a' szóban forgó s z a -
badság, mert papot nem lehet akármiilyen em-
bert, hanem csupán felsöségileg képesnek nyilat-
koztatottat választani. Korlátlan szabadságnak 
csak társasági életen kivül, — de hol társaságos 
szerkezet létezik, helye nem lehet. Különösen 
csak a' választási szabadságnál maradván, ennek 
csak ott lehet helye, mikor pl. egy ország trónja 
megürültével (nem levén örökös dynastiája) k i -
rályt választ. Mert egy országnak királyokat 
candidálni senkinek sem lehet joga. De egy egyes 
egyház nem ország, és egy pap bizony nem ki -
rály. Az egyes egyháznak függetlenül állni nem 
lehet, és nem is áll sehol, hanem társaságos rend-
szerbe van fűzve, felvigyázat, kormány, ellen-
örség és törvények alatt áll, 2 0 ) nem ugy mint 
egy ország a' többiek irányában. Itt hát korlát-
lan szabadság képtelenség 's különösen nekünk 
magyaroknak, kik alkotmányos hazában élünk, 
egyházi kormányunkat ugy kell rendezni, hogy 
ezen a' hazai alkotmányosság typusa megláttas-
sák. 2 ! ) Már pedig sehol Magyarországban a' hi-
vatalnokok korlátlanul nem választatnak, — 's a' 
papok nem az egyház hivatalnokainak neveztet-
nek-e az ujabb időben ? Nem anomalia-e a' pol-
gári életben tűrni a' hivatalnokok választásában 
a' szabadság korlátozását, az egyházban pedig 
választási korlátlanságot követelni ? 2 2 ) — De 

's e g y e s gyülekezeteknek valamint fogalma, ugy köteles-
sége és joga gyönyörűségesen össze van zavarva. 

Igaz, de ebből nem az következik, hogy gyülekeze-
teink a1 szabadválasztási jogtól megfosztassanak , hanem 
hogy a' visszaélések lehetőleg irtassanak. Azaz, ugy ko r -
látoztassék a1 szabadválasztási j o g , hogy — mint felebb 
már mondám — v e l e é l n i lehessen, de v i s s z a é l n i 
minél kevésbbé lehessen, t. i. büntetlenül. 

1!l) Én sem képzelhetek, — de viszont, ha — mint alább 
t. véleményező úr projectálja — a1 papválasztási szabadság 
ugy korlátoztatik, hogy a" tract. gyűlés által ajánlandó egyé-
nek közöl t a r t o z i k a' gyülekezet papot választani, illy 
törvény és rend mellett választási szabadságot nem képzel-
hetek. 

2°) A' felvigyázat, kormány, ellenőrség és törvények 
arra valók i s v o l n á n a k az egyházban, hogy a ' gyüleke-
zetek jogainak épségben maradása fölött örködjenek. 

21) Emlékeztetem t. véleményező urat , mit véleménye 
elején mindjárt kimondott, hogy t. i. a' prot. egyház a' s ta-
tustól e g é s z e n f ü g g e t l e n ü l munkálkodik. Egyébiránt 
ugy látszik, vagy nem ismeri a" magyar alkotmányt, vagy 
annak hibáit is átakarná sajátítni. 

—) Szeretném hallani, mikint okoskodnék t. véleményező 



2) Az egyházak választási határtalan szabad-
sága , a' tapasztalás szerint, valósággal nem is 
egyéb illusionál, és a' szabadság nevetséges s a -
tyrájánál. Mert, mondjunk igazat, vájjon az egész 
nép gyakorolta-e és gyakorolja-e ezt valaha ? 
— Pedig tulajdonkép ezt illetné. - : i) 'S kik g y a -
korolják hát? Rendszerint egy-két személyes é r -
dektől mozgatott tekintélyesebb 's befolyásosabb, 
néha ravaszabb, emberek, kik a' nép neve, ü rü -
gye, palástja alatt önző czélukat kergetik. 2 4 ) 
Csak ollyan formán vesz abban részt a' község, 
mint a' kortesek az alispán választásában, kik-
nek választási szabadságát minden okos neveti 
' s régen gúny tárgyává lett. 

3 ) Nem is képes arra az egész nép, hogy ezt 
a1 szabadságot élvezze. Képes-e az választani, 
ki azt sem tudja , mik egy jó papban megkíván-
tató tulajdonok? vagy ha tudná is, megitélésökre 
ügyetlen; 2 í ) a' ki mikor papra van szüksége, 
rendszerint senkit sem ismer és csak a' mások 
vezetésére, fülbesugásra vár , 's azt lesi, vájjon 
kit akar ez vagy amaz, a' kit a' községben oko-
sabbnak tart magánál; 2 ) hogy volna képes a' 
választásra egy hullámzó tömeg, mellyet a' hirek 
és izgatások változó szele most erre, majd amarra 
haj t? Ki gyaníthatna illyen tömegben alapos bi-
zodalmat valamelly papi egyén iránt ? Innen akár -
hányszor megeset t , hogy egy illy felizgatott 's 
pártokra szakgatott tömeg által épen nem az v á -
lasztatott meg, a' ki talán legalkalmasabb és leg-
érdemesebb lett volna : hanem az, a' kinek pár t -
főnökei legügyesebbek, ravaszabbak voltak, 's 
önző czélukat legszerencsésebben el tudák r e j -
teni 's a' nép érdekével azonosítani. 2 7) Innen 

4) Következik, hogy az egyház a' korlátlan 
szabadválasztással semmit sem n y e r , sőt gyak-
ran — épen mivel a' közelebbi számokban leirt 
módon gyakoroitatik — igen nagyot veszt. Mert 
megesik ugyan néha , hogy jól üt ki a' választás, 
de többször vakot vet a' koczka, és a' választó 
gyülekezet még nyertesebb leendett, ha az e g y -
házi elöljáróság által neki ajánlott, már szolgált 
's magokat érdemesített egyének közöl válasz-

ú r , ha történetesen a1 „mennyei birodalom"-ban lehetne 
szerencséje missionariuskodni. 

2 3) Megismeri t ehá t , hogy a' szabad választás a' népet 
illetné. 

2 4) Azok * tekintélyesebb 's befolyásosabb «mberek, jól 
tudják, hogy ha a' népet megcsalják, azonnal vége tek in-
télyüknek , befolyásuknak, 's ezzel együtt becsületöknek. 
Ha tekintélyre , befolyásra verekedhettek, nem fogják azt 
önző czél miatt koczkáztatni. 

2 i ) A1 népnek sokszor több és jobb tapintata van a1 p ap -
választásban, mint némelly fekete ruhás uraknak. 

2 0) . . . és a' kihez bizodalma van, és kiről meg van g y ő -
ződve, hogy nem saját vagy a' pap érdekét , hanem a1 gyü-
lekezet javát viseli szívén. Igaz, hogy a' nép is csalódhatik. 

2 T) Lehető az eset, ámbár én egyet sem tudok. De az is 
lehető ám, hogy esperes urak ve jöket , a' tractus a' komát, 
sógor t , jó barátot tolnák a' nép nyakára más derekabbak 
kizárásával. 

tandott magánakipapot. Igen! [példa van rál 
hogy az állítólag szabad, korlátlan szabad válasz-
tás mellett nagy enthusiasmussal elválasztott pap, 
egy-két év múlva a' legkelletlenebb, sőt m e g -
gyülölt személy lett: 2 8) még egy másik,kit nem 
illy korlátlanul ugyan , de mégis szabadon, e löl -
járói becsületes ajánlás után választott az egyház 
's talán sokak eleinte idegenséggel fogadtak, k e -
vés idö múlva, mihelyt t. i. megismertetett, a' 
legkedvesebb papja lett a' gyülekezetnek. így hát 
arra, hogy az egyház magához illő lelkészt v á -
lászszon, a' korlátlan szabadság épen nem szük-
séges , mert nem nyer vele semmit, de sokat 
veszthet. — Nemcsak nem szükséges pedig, sőt 
már 

5) Azt vagyok bátor mondani, hogy a' korlát-
lan választási szabadság veszedelmes is, m é g p e -
dig mind az egyházi szolgákra, mind az egyházra 
nézve , — veszedelmes az egyházi szolgákra 
nézve azért, mert állásuk ez által ingataggá t é -
tetik, a' korlátlan választási szabadság korlátlan 
elbocsátási szabadságot szükségkép feltételez-
vén. 2 0 ) Ki hitethetné el azt a' néppel , hogy ha 
neki szabad volt minden törvény és rend szabá-
lyozása, ellenörség, felügyelet, elöljárói befolyás 
nélkül 3 0 ) papot választani : ne volna joga azon, 
ha megunta, ki is adni, 's keresett ürügyek alatt 
elmozdítani, 's ha makacskodnék, azt a' határra 
épen olly korlátlanul kihordani ? Nem így bánik-e 
korlátlanul választott egyéb szolgáival is? 3 1 ) 
— Veszedelmes az egyházra is. Mert nem is em-
lítvén azon belső , az egyház kebelét szakgató, 
botránkoztató visszavonásokat, súrlódásokat, 
mellyek a' papválasztáskor keletkezett pártok k ö -
zött támadnak, és a' felek közöl akármellyik 
győzzön, még azután is folynak, mikor már a' pap 
beállítatott, 's mellyek erre is gyakran igen k e -
serűen visszacsapódnak, — egyenesen a' maga 
érdeke ellen dolgozik az egyház a' határtalan 
választási szabadság által. Ugyanis ingataggá 
tevén az által szolgái állását és lehetetlenítvén 

2S) Én egy példát sem tudok, de arra igen, hogy a' nép 
nyakára erőszakolt pap nem nyerheti meg a1 nép bizodalmát. 

© 
2 9) Miután a'szabadválasztás — annak legkisebb sereim 

nélkül— annyiban korlátozva van, hogy a' gyülekezet csak 
olly egyént választhat papul, ki a-1 képességi censurát — az 
e' czélra szabadon választott hivatalnokok előtt — kiál-
lotta: nem természetes-e , hogy a1 szabad elbocsátási jog 
is annyiban korlátozva legyen, hogy egy gyülekezet is sza -
badon választott, képességi censurát kiállt papját addig el 
ne bocsáthassa, míg — az e1 czélra szabadon választott h i -
vatalnokok által — hivatalra képtelennek nem ítéltetik? — 
Tehát: a' szabadság eszméjével összeférőleg korlátozott 
szabadválasztás épen nem föltételezi a 'korlátlan elbocsátási 
szabadságot. 

3 0) Dehogy a* nélkül , — hiszenesak az elöljáróság által 
képeseknek nyilvánított egyének közöl szabad választani. 

3 *) Kik azok a' k o r l á t l a n u l választott e g y é b szol-
gák? hiszen felébb azt tetszett állítni, hogy „sehol Magyar-
országban a' hivatalnokok korlátlanul nem választatnak." 

1 7 * 



a' kitűnő egyének 3 2 ) állapotának fokozatos joL— 
bíthatását, 's illetőleg érdemök szerinti megjutal-
mazásukat bizonytalanságba belyhetvén: a' leg-
jelesebb talentomoktól fosztja meg magát. — Mert 
hogy egy jeles talentom most, midőn annyi út 
nyilik a' tisztességes hivatalokra, magát illy há-
látlan pályára ad ja , azért tanuljon, éjjelezzen, 
hogy végre is egy nyomorult állomásra bedobva 
egész életében ott feledtessék : 3 3 ) bizony több, 
mint hihetetlen dolog. Ugyanezen körülmény a' 
már jelenleg szolgálatban levőkben leforráz min-
den buzgalmat a' magok tökéletesítésére 's el-
metszi inait a' hivatalos magok kitüntetésérei t ö -
rekvésnek. 

Mind ezeket — miket még többekkel is köny-
nyü volna támogatni, ha már is nagyon hosszasan 
nem fárasztottam volna az olvasó türelmét — 
megfontolva : oda irányul szerény véleményem, 
hogy az egyházak mind sa já t , most említett é r -
dekök, mind pedig azoknak érdekök tekintetéből, 
kik magoknak szolgálati hívségök, íeddhetlen je l -
lemök, hivatali buzgalmuk által az egyház i rányá-
ban tagadhatatlan érdemeket gyűj töt tek, 's kik-
nek érdekét szivére vennie Isten 's emberi igaz-
ság egyiránt parancsolja : mondjon le önkint ha-
tártalan választási szabadságáról , tegyen annak 
önmaga korlátokat, vesse ellenörség alá,— elé-
gelje meg azt olly mértékben gyakorolni, mint 
ez a' társasági függéssel, hív szolgái, sőt önmaga 
érdekével is legjobban megegyeztethetö. 3 4 ) Én 
nem kételkedem, hogy az egyház, ha erről kel-
lőleg felvilágosítatik,szabadságának ollyatén ko r -
látozásába, millyet einlítendek, bele ne egyezzen, 
és azt törvénynyé ne tegye. 

Megnyerettetvén az egyház a r r a , hogy v á -
lasztási határtalan szabadságáról lemondjon, így 
gondolnám a' papválasztást elintézendönek : 

Megüresülvén valamelly jövedelmesebb egy -
ház, mellynek elnyerése által egy már régebben 
szolgáló hív egyházi személy bizonyosan jutal-
maztatnék : ajánítatnának annak a' választás v é -
gett több — kisebb egyházakban híven szolgáló 
's magokat érdemesített — lelkészek, és némelly, 
talán igen rendkívüli eseteket k ivéve , tartoznék 
azok közöl választani magának lelkészt; — sem-
mi kétség nem levén benne, hogy ez által — ha 
a' majd alább említendő feltétel megtartatik — 
nemcsak semmit nem vesz t , mert mindenkor t a -
l á l , kivel megelégedhetik, 3 5 ) sőt sokat nyer, 

3 2) A' kitűnő egyéneket könnyen megtalálják a' j övede l -
mesebb gyülekezetek. 

3 í ) Nincs példa rá, hogy k i t ü n öl e g j el e s p a p n y o -
morult állomásán feledtetett volna. 

3 4) Azaz, ne azt válassza —bármi l ly jeles ember legyen 
is —pap jának , kit szeret, 's ki iránt — már akár személyes 
ismeretség, akár tekintélyesb 's befolyásosabb emberek által 
tett ismertetés következtében — bizodalommal viseltetik: 
hanem azt válassza (vagy is inkább fogadja el) kit a ' t rac-
tualis gyűlés az ö számára szeret 's nyakára ajánl. 

, 5 ) Hál ha az ifjabb papok 's pláne káplánok közt inkább 

inert egy próbált hűségű és tapasztalt hivatalno-
kot kap. A ' kisebb jövedelmű egyháznak pedig, 
melly jutalmul senkinek nem szolgálhat, ajánítat-
nának a' régebben szolgáló káplánok, 3 c ) ' s azok-
ból lenne köteles választani. És ez állandó sinór-
mértékül szabatnék. 

De itt az a' kérdés: kik vagy ki által kellene 
az ajánlásnak megtörténni ? Erre nézve ugy v é -
lekedem, hogy ha az ajánlási jog egyes hivatal-
nokok, pl. esperes vagy püspök kezébe tétetnék, 
ismét számtalan visszaéléseknek nyittatnék kapu, 
— mert tisztelet, becsüle t , de igazság i s , ők is 
csak emberek, és mint eddigelé elégszer bebizo-
nyítá a' tapasztalás, sokszor mozdítatnak önér -
dek, nepotismus 'stb. ál tal , 's így az egyházak 
érdeke veszélyeztetnék. Legtanácsosabb lenne 
hát — kivált ha a' képviseleti rendszer is életbe 
lép — az ajánlást a' megyei teljes gyűlésre bíz-
ni, 37) mert ez legjobban ismeri36) mind az e g y -
házak szükségét, mind az alkalmas, és a" lelki-
pásztort kérő gyülekezethez legillöbb egyéne-
ket. A ' gyűlés által ajánlott és attól képességök-
röl illően bizonyítványozott, egyének közöl v á -
lasztana aztán az egyház szabadon, választását 
tudomás és megerősítés végett azesperesi hiva-
talhoz feljelentvén. 

így gondolnám lehető legjobban elérni a' czélt, 
a1 lelkipásztorok fokozatos előléptetésére, melly 
által egy úttal a' legegyszerűbben lenne segítve 
a'' káplánok sorsán , kik szinte szolgálati éveik 
száma szerint,3!)) egymás után alkalmazást n y e r -
nének , 's cselszövényekhez nyúlni nem kény-
szerülnének. 

A ' fenebbi javaslattól azonban két feltétel 
szigorún megtartása elválhatatlan; melly nélkül 
azt életbe léptetni az egyházak tetemes sérelme 
nélkül nem lehetne 's fentartani még lehetetle-
nebb. Az első ez : hogy a' papjelöltek a' legszi-
gorúbb vizsgálat alá véte tvén, minden ollyan 
egyén, ki a' lelkipásztori szent hivatalra alkal-
masnak bármi tekintetben nem ítéltethetik, k é r -
lelhetetlenül visszautasítassék. A ' második: hogy 
a' már hivatalkodó egyházi szolgák erkölcse, h i -
vataloskodása, szoros felügyelet alatt tartatnék, 
és a' kik akár hivatali hanyagság, akár erkölcs-
telenségről megrovatnának, azok az ajánlandók 
közöl minden részrehajlás nélkül kihagyatnának. 

talál, kivel megelégedhetik? — Mert nem lehetetlen ám, 
hogy a' káplánok közt sok régi papnál derekabb ember ne 
találkozzék. 

3 6) Hátha a1 régebben szolgáló káplánoknál az ujabbak 
közt sokkal derekabbak vannak? 

3 7) A"1 megyei gyűlés tagjai is csak emberek, még pedig 
gyakran egyes hivatalnokoktól nagyon is függő emberek. 

3 8) Hiában ismerné, ha ismerné is, — mert hiszen e ' 
vélemény szerint csak a' kisebb ekklézsiákban r é g e b b e n 
s z o l g á l ó — 's kétségkívül csupán a' t r a c t u s b e l i — 
rendes lelkészek közöl kellene ajánlani. 

3 9) A' szolgálati évek száma soha nem lehet érdem a* 
talentom ellenében. 



•— Hogy ezen javaslat értelmében hozandó tö r -
vény szigorúan megtartandó, és senki kedveért 
semmi ürügy alatt felbontandó nem lenne : ma-
gától értetik. 4") 

maguk tökéletesítésének 's példás hivatali buz -
galmuknak bizonyságit a d j á k , a' nélkül, hogy 
helyöket változtatni épen szükség volna, (ha t e t -
szik nekik és az egyházaknak, akkor meglehet) 
a' csekélyebb jövedelmű osztályból a' nagyobb 
fizetésű osztályba tétetnek, és azután azon j ö v e -
delmet húzzák. így megeshetik, hogy a' iegalább-
való faluban hivatalkodó pap 6 — 8 0 0 ftot huz,41) 
ideje 's érdemei növekedtével , 's a1 bizonytalan 
hivási szerencsének nincs kitéve. 

De hogy illy fokozatos előléptetés hozathas-
sák be : arra az kívántatik, hogy vagy a' status 
díjazza a' lelkipásztorokat, vagy hogy az e g y -
házak a' birtokaránylagos fizetést elvállalván, 
minden egyházak fizetési összege egy közös 
pénztárba folyjon,és abból fizettessenek osztályo-
zás utján a' lelkipásztorok. 

Az első feltételre nekünk magyar protestán-
soknak nincs kilátásunk; *) a' második mód hatal-
munkban áll, ha keresztyének lenni tudnánk vagy 
akarnánk, kik hisszük és valljuk ugyan a' szen-
tek egyességét, de értelmét nem tudjuk, vagy 
tudni és valósítni nem akarjuk. Er re is tehát még 
nagyon távol van a' kilátás. 

Elmondottam igénytelen nézeteimet. Bocsána-
tot a' hosszadalmasságért. Meggyőződést akar -
ván szerezni, indokolni kellett javaslatomat, r ö -

kodni hű szolgáiról. De nem szabad neki ugy gondoskodni, videbb lenni nem tudtam. Ha mind e' mellett má -
hogy ez által az egyes gyülekezeteket rabolja meg joga ik - sokban tervemnek kedvező véleményt nem t á -

Van még egy más módja is az érdemes és hí-
ven forgolódó lelkipásztorok fokozatos előlépte-
tésének , melly a' nélkül, hogy valaki helyből 
mozdulni vagy akarna, vagy kénytelen volna, 
mégis szolgálati évei 's azokban kitüntetett h ív-
sége és érdemeihez képest, nagyobb jövedelem-
mel jutalmaztatnék. Ezen módról az egyházi kö -
zönséges újságban, melly Darmstadtban jő ki, 
vagyon emlékezet; azok kedveért, kik talán e r -
ről nem hallottak, röviden megemlítem. 

A ' fárák 5 vagy 6 osztályra oszlatnak, mely-
lyek jövedelmei fokozatosan emelkednek, pl. 200 , 
400, 600, 800, 1000 pftig. Már a1 lelkipászto-
rok a' szerint, a' mint több évekig szolgálnak, és 

4<J) Ha az egész véleményre visszagondolok, a' mint 
örömmel látom ebben egy részről a' jövedelmesebb egyhá-
zaktól talán méltatlanul elesett egyházi szolgák sorsáról 
aggódó és azt javítni kivánó jó akaratot, — ugy más rész-
ről a"1 legnagyobb szomorúság fog el, midőn gyülekezeteink 
szép — és nem csak magokra, de az összes egyházra is nagy 
haszonnal visszaadható — szabadválasztási jogát os t romol-
tatni szemlélem. . . . 

Az ö s s z e s e g y h á z — igen is — tartozik gondos-

maszthatok, arról nem tehetek. Ma vélemény-
szabadság korát éljük. Én meg vagyok győződve 
annak, mit írtam, helyességéről , — ki másként 
fog ítélni, arra azért nem neheztelek. Csak azt 
mondom újra : hozzon elő jobbat , győzzön a' 
jobb.4 2) Közli S z e n c z i F ö r d ő s L a j o s , 

kunszentmiklósi reform, pap. 

ban. Annyival inkább, mert az összes egyház virágzása a' 
gyülekezetek virágzásától függ , — ezek pedig csak ugy 
virágozhatnak, ha a' pap és gyülekezet közt szeretet, b izo-
dalom, egyetértés van. Ha az összes egyház megtagadja az 
egyes gyülekezetektől a1 szeretettel "s bizodalommal karolt 
férfiakat, akkor a1 gyülekezetek jóllétével együtt saját j ó l -
létének is aláás. 

A' szabadon választó jövedelmesebb gyülekezetek — ne 
csűrjük csavarjuk a' dolgot, hanem valljuk meg őszintén — 
többnyire mindig (csak igen rilka eseteket véve ki) az i s -
meretségi körükben levő legjelesebb papok közöl válasz-
tanak. 'S lehet-e joga az összes egyháznak a' gyülekezetet 
az általa választott j e l e s paptól — k i t szeret — megfosz-
tani, 's egy régebben szolgálót , bár szinte j e l e s t , de a1 kit 
nem szeret, nyakára ajánlani? 

Az összes egyház gondoskodhatik, ha akar, más uton, a ' 
nagyobb gyülekezetektől elesett szolgáiról, — de a1 szabad-
választási jogért , a* legjelesebb papban is, az az iránt ellen- badán tanítók önkényére bízatott — volt első 
szenvvel viseltető gyülekezetnek elegendő kárpótlást nem | indoka az ujdon választott főfelügyelő urnák j e -

Zay-ugróczi iskolai rendszer. 
A' magyarhoni ágost. hitv. évangelikusok min-

den, de főleg elemi iskoláinak rendezetlen volta 
— miszerint minden egyházmegyében más i s -
kolai rendszer legtarkább ellentétben használ-
tatott, 's tanítmányok mennyi- 's minősége j o b -

adliat. A1 gyülekezeteknek tehát hagyjon békét, söt kö te-
lessége szerint védje azok joga i t ; — mert itt legfelebb is 
csak annyit t ehe t , hogy az általa jeleseknek tartott egyé-
neket ismertesse az egyes gyülekezetekkei, pl. próbapredi-
kácziók megrendelése ál tal , — a' szabadválasztási jogot 
meg nem becsülökkel pedig bánjék szigorún. 

Ön, tisztelt véleményező ű r , még csak v o t u m n e g a -
t í v u m o t sem hagy a1 gyülekezetnél, azt akarván vélemé-
nyében, hogy a' tract. gyűlés által ajánlandók közöl t a r -
t o z z é k választani. Ki várta volna ezt protestáns paptól? 

Annyiban örülök ön véleménye köröztetésének 's tisztelt 
főesperesünk fokozatos előléptetés melletti erélyes nyilat-
kozatainak "s kétségenkívül küzdendésének is, a' mennyiben 
remélem, hogy a-1 hatás ellenhatást szülend, 's gyülekeze-
teink jogai nem hogy csorbítatni, de söt inkább neveltetni 
*s szilárdíttatni fojniak. 

len iskolai rendszer létrehozására. Magas hiva-
4 1 ) . . . és megeshetik, hogy a' legelőkelőbb városban 

hivatalkodó pap felényit sem hűz. Igazság-e a z , hogy a' 
legalábbvaló faluban kisebb teherrel hivatalkodó pap többet 
kapjon mint a1 nagyobb ekklában nagyobb teherrel hiva-
talkodó ? 

*) Mart. 1 5 - k e előtt volt irva. Szerk. 
4 2) A1 papok és káplánok fokozatos előlépteté»én elvégre 

ii alkalmasint nem egyebet kell értenünk, mint az ö r e g e b b 
papok 's káplánok — s z o l g á l a t i é v e i k h e z m é r t •— 
jutalmazását. Én nem el lenzem, sőt óhaj tóm, hogy az illy 
papok ' s káplánok számára pénztár alapittassék, mellyből 
évenkint bizonyos összeggel mengvigasztaltassanak, a ' t e -
hetetlenek pedig nyugdíjaztassanak. Hogy pedig illy pénz-
tár alapítathassék, e1 évenkint czélra adóznunk kellene. . . . 

* <• 



talának e ' szakában főbb teendője nem lehetett. 
E ' rendszer behozatala által a1 nevelés ügye t e -
temesen n y e r t , mert sok hiány és iskolai zavar 
eloszlott, sok anomalia eltávolít tatott ; de nem 
egészen : fenmarad még benne olly hiány, melly 
mostan is a' tanítókat inkább zavarba mint útba 
igazítja. E ' hiányt kimutatni 's az illetőkkel k ö z -
leni kötelességemnek ta r tom, rész in t , hogy a' 
hiba eltávolíttassák 's a' tanítók anomaliából k i -
ragadtassanak, részint hogy fölhívjam az i l lető-
ket ez ügybeni véleményadásra 's e ' rendszer 
magyarázatára . 

A ' zay-ugróez i iskolairendszer evang. iskolá-
inkat két categoriára osz t ja : tudós és népisko-
lákra. A ' tudós iskolák rendszerét egészen ér in t -
lenül kell hagynom, mert ezen iskolák jól levén 
képviselve e ' rendszer szerkesz tésénél , tökéle-
tesen rendszer í te t tek; de a' népiskolákra vona t -
kozót megvitatni szándékom, mert ez hiányos, 
talán azért , hogy ezen iskolák nem voltak k é p -
viselve. (Az egy nyíregyházi tanítón kivül — 
tudomásom szerint — senki sem volt jelen elemi 
tanítók részéről a' rendszert dolgozó vá lasz t -
mányban , 's ezen egy tanító is városi 's olly 
vidéki volt, kinek lehetetlen felföldi falusi i sko-
láinknak állapotát 's természetét ismernie.) A ' 
népiskolák falusi és városi vagy polgári i sko-
lákra osztvák el. A ' falusi iskolák ismét két o sz -
tályra, 's minden osztály két évi folyamatra, o s z -
tatnak : és így a ' tanulási időszak falusi iskolák-
ban négy évre van alapítva. A ' theoria igen szép, 
' s tudományokban fokonkénti haladást idéz elő; 
de ugy lá tsz ik , hogy a' két elemi osztály két 
tanítót föltételez. Ha ezen elvből dolgoztatott ki 
a' rendszer — talán iskoláknak jobb jövője r e -
ményében — ugy ellene legkisebb kifogás nem 
lehet ; de ha egy tanítóra — a' mint jelenleg 
állnak iskoláink — kiszámíttatott: ugy e' r end -
szer , a' mint v a n , kivihetlen, mert szerinte a 
benne foglalt "s négy évre alapított tudomá-
nyokat minden évben egészen kellene tanítani, 
azért, hogy a' tanítónak minden évben vágynák 
egy, két, három \s négy éves tanítványai; tehát 
minden tanítványnak a' maga folyamatbani ta-
nulmányait külön kellene tanulnia; az pedig egy 
tanítótól ki nem telik, nem telhet ki, hogy é v e n -
kint 14- fé le tudományt (ennyi van a1 r endszer -
ben) és pedig minden tudományt más alakban, 
azaz egy évben négyfélekép bőv í tve , adjon elő. 
Ezen hibát csak akkor veszi észre a' t an í tó . ha 
tanítványait zay-ugróczi rendszer szerint osztá-
lyozza p. o. kiállítván a' tanulókat iskolai kor 
szerint négy rendbe, és szól: ti első éviek v a g y -
tok. és fogtok tanulni nyolczfé lé t , t. i. olvasni, 
írni, számolni, mértékeket ismerni, s zen t - tö r t é -
neteket elbeszélni , úri imádságot és szen t -éne -
k e k e t , természeti terményeket megnevezni és 
testet gyakoroln i ; ti másodéviek t izenegyfélét, 
és pedig most elöszámoltakon kivül bővebben, 

még tíz parancsolatokat szentmondatokkal, a n y a -
nyelvtant , földismeret elemeit és éneklés t ; ti 
harmadéviek t izenháromfélét , azaz: elöszámol-
takon kivül bőv í tve , még geometriai képletek 
ra jzolatá t , Luther kátéjából második fejezetet , 
Magyarhon i smere té t , természettörténetből n e -
vezetesebb terményeket és égitestekről, e lbeszé-
léseket 's szavalásokat két nye lven; ti negyed-
éviek, ismét az elöszámoltakon k ^ ü l bővebben, 
még magyar nyelvtant, Simon vagy Luther k á -
téjából első részt , Európa földismeretét, közön-
séges tör téneteket : és így egy évben mindent, 
a' mi rendszerben foglaltatik. A ' ki meg akar 
győződni a r r ó l , hogy ez így esik k i , vegye a' 
dolgot gyakorla t i lag , t. i. állítsa ki tanítványait 
négy rendbe , és vegyen zay-ugróczi rendszer t 
kezébe , 's alkalmazza a' négy folyamatbani t a -
nulmányokat négy rendbeli iskolásokra : m e g -
látja, hogy négy folyamatra osztott tanulmányo-
kat négy rendbeli tanítványaival éven.kint e g é -
szen végeznie kell. Hogy ezt teljes lehetet len-
ség egy tanítónak teljesíteni, avatatlan is átlátja, 
kivált ha még hozzáadjuk a' templomi és t e m e -
tési kötelességei t , mellyek mellett, ha nagyobb 
az egyház, 5 0 — 6 0 , sőt néha sokkal több órát 
iskolájából elmulaszt , bele nem számítván még 
a' tanulók iskolamulasztásait , és rendesen csak 
hat hónapból álló iskolai évet. — Ez a' hiány 
polgári két elemi osztályban is megvan : de ott 
mégis könnyebben alkalmazható e' rendszer , ha 
ezekben — mint többnyire szokás — tanulási 
év tiz hónapból áll, és évenkint két vizsgálat 
tartatik. Csupán felső polgári osztály e ' h i ány-
ban nem szenved , mert ennek okvetlen egy t a -
nítója levén , két évi folyamatot sikerrel v é -
gezhet. 

Nehogy tehát e ' rendszer hibája tanítónak h i -
bájául rovassék fel — mint közönségesen b á r -
honnan jövö iskolai 's tanítási akadály tanítónak 
büneül számítatik be — 's a1 tanító ne k é n y s z e -
rí tessék lehetetlenségre : illetőket e ' hiányra f i -
gyelmeztetni, 's annak orvoslására fölhívni b á -
torkodom. 

A ' mi pedig e ' rendszer kivitelét 's alkalma-
zását illeti, ugy, hogy az alapelv, t. i. négy é v 
és minden tudomány megmaradjon, addig is, mig 

1 más valaki — tán felsöség — jobb magyaráza -
tát vagy módosítását közlendi : nógrádi iskolai 
tanácskozmányunkban következendőkben á l la-
podtunk meg : 

1) Az első osztály, vagyis két első folyamat, 
mint lényeges és alapos, megmaradjon; azonban 
az első folyamatban az úri imádság, és második 
folyamatban a' tiz parancsolat, mellyek rendesen 
naponként imádkozás közben előfordulnak, r e n -
des tudományok sorából k ihagyassanak, külön-
ben is magyarázatuk a' 3 és 4 éves taní tványok-
nál előfordul. 

2 ) A' második osztály, vagyis két utolsó fo— 



lyamat, melly hiányos — ekkép módosítassák : 
a' két utolsó folyamatban előforduló, 's szoros 
értelemben vett tanítmányok (studia), mellyek 
ezek : Luther kátéja, Magyarhon ismerete, anya-
nyelvtan , természettörténet, magyar nyelvtan, 
térmértéktan, Simon kátéja, Európa földismerete, 
közönséges történetek két felére osztassanak el, 
's egyik felét a' három és négy éves tanulókkal 
egy évben közösen; a' másik felét más évben 
szinte három és négy éves tanulókkal közösen 
tanítsa a' tanító. így p. o. 

Első osztály, 
vagy első elemi iskola. 

E l s ő f o l y a m a t . (1 - ső év.) 
1) Olvasás. 
2 ) írás. 
3) Számolás. 
4) Térmértékek ismerése. 
5) Szenttörténetek. 
6) Közéletben előforduló termények 'stb. 
7) Testgyakorlás. 
M á s o d i k f o l y a m a t . (2-dik év.) 
1) Olvasás. 
2 ) írás. I 
3) Számolás. ( 
4) Térmértékek ismerése. ( bővítve. 
5) Szenttörténetek. 
6) Közéletben előforduló 'stb. 
7) Testgyakorlás. 

Második osztály, 
vagy második elemi iskola. 

E l s ő f o l y a m a t . (1 - ső év.) 
(a ' három és négy éves tanulókkal közösen.) 
1) Luther kátéjából : hitről és szentségekről. 
2) Magyarhon ismerete. 
3) A n y a - 's magyar nyelvtan. 
4) Természettörténetből : állatok országa, 's 

égitestekről általánosan. 
5) Térmértéktan. 
M á s o d i k f o l y a m a t . (2-dik év.) 

(a ' három és négy éves tanulókkal közösen.) 
1) Simon vagy Luther kátéjából : tíz paran-

csolat és úri imádság. 
2) A n y a - 's magyarnyelvtan. 
3) Európa földismerete. 
4) Közönséges történetek. 
5) Természettörténetből : ásvány- és n ö -

vényország. 
A ' többi, két osztályon és négy folyamaton 

keresztül évenkint előforduló tanítmányok, mily-
lyenek : olvasás, irás, számolás, éneklés, szent-
történetek, szavalások és elbeszélések, 's testi-
gyakorlatok — a' rendszerben kitett fokozatos 
haladásban mindnyájokkal közösen tanítassanak. 

Ezen módosítását mi adtuk, 's a' rendszer ki-
vánatait, a' mennyire lehetett, bár nem a' kimu-
tatott fokozatos rendben, teljesítettük; ha más 
valaki ennél jobbat tud : ezennel fölhivatik és 

alázatosan kéretik véleménye közlésére , miért 
neki sok tanító köszönetet szavazand. 

A ' rendszerről általában és még valamiről az 
a' megjegyzésem : hogy a' rendszer elkészíté-
sével 's a' tanítandó tudományok kimutatásával 
még nincs bevégezve a' föteendö : kellene még 
a' rendszerben kijelölt elemi iskolákat illető t a -
nítmányokat rövid kivonatokban kinyomtatva k é -
szen a' tanítóknak 's tanulóknak kezébe adni, 
részint azér t , hogy az ajánlott könyveket min-
den tanító meg nem szerezheti, és ha meg is 
szerzi, nem mindegyik képes a' kimutatott rend 
és elv szerint azokból jó kivonatot készíteni; 
részint pedig azért, hogy a' gyermekek ne k é n y -
telenítessenek tudományokat kéziratokból leiro-
gatni, és hibásan leírtakból tanulni, 's hogy a' 
tanító a' leirogatástól, ezen, tanító türelmét leg-
nagyobb fokra felcsigázó és legtöbb időt lopó 
munkától fölmentessék. Minthogy azonban nem 
igen reménylhetö, hogy e' bajon felsöségileg 
könnyen 's olly hamar, mint szükséges, lesz s e -
gítve : nógrádi évang. iskolai egylet föczélul 
tűzte ki magának illy tanulmányokat szükségkép 
röviden kidolgozni, 's megbírálva kinyomatni, és 
tanítványoknak egy pár krajczárért kézbeadni, 
a' belölök bejövendő haszon az egylet könyvtá-
rát illetvén. E ' czélja elérésén már két év óta 
működik, 's e' működésnek lett is volna már lá t -
ható eredménye, ha többféle akadályokkal nem 
kellene az egyletnek küzdeni; mert egy részről 
a' nyomtatási költség hiánya nem engedte a' 
munka létesítését; más részről az egyházmegyei 
gyűlés azon határozata, miszerint a' kidolgozott 
és gyülésileg megbírált tanítmányokat saját meg-
birálása nélkül iskoláinkba behozni nem engedi, 
's a' bírálást öt dékánjaira akkép bizta, hogy k i -
ki véleményét írásba foglalván, egy dekántói a' 
másikig vándoroljon a' kézirat. E ' rákhaladás ál-
tal a' már is két év óta czéljától elütött egylet, 
ki tudja, meddig fog még elüttetni. Az egyhazme-
gyei gyűlésnek ebbeli kétségtelen jogát senki 
sem vonhatja kétségbe a' vallási könyveket 
nézve : de a1 többi tanulmányokra nézve elöb-
beni praxisa a' mostanival ellentétben van, mert 
az előtt rosz elavult kéziratokat át nem tekint-
vén, azokat tanítókkal tanítatni megengedé:most 
pedig a' megbírált 's mindenesetre jobb tanítmá-
nyoknak behozatalát nehezíti. 

K á l n i c z k y E n d r e . 

B á D á t b ó i. 
A' törököt mosó Duna bal partjáról, hol az ő r -

ködő katonai szem 's fegyver villog szüntelenül, 
felszóllalni nekem is szint olly szent kötelessé-
gem, a' milly tiszta és szent az érdek, melly az 
Egyházi Lap figyelmes olvasására ösztönöz, 's 
mellyért mindenben részt venni tartozásom, mi 
az ügyünket közelebbről, távolabbról illeti. Mert 
noha esperesi, 11 évig viselt hivatalomat olly 



czéllal tettein le, hogy hanyatló napjaimban több 
lelki 's testi nyugalmam lehessen , 's több időt 
nyerhessek a' másnemű, népünknek üdvös leen-
dő munkára. Azonban elvonult életem nem olly 
nemtelen, hogy csendemet nem váltanám fel i s -
méti harcztérrel , mellyet oda hagytam volt, 
megunva a' sok kellemetlen küzdelmeket. Hiszen 
utoljára kifárad a' szilárd erő i s ; de az érző lé-
lek, látván az igazságos ügy hajóját veszedelem-
ben hánykódni, összeszedi lankadt erejét, szembe 
szállandó a' még le nem győzött ellenséges ha-
talommai. Meglehet^ hogy e' soraim tartalmának 
egyik részeért szenvedendek ezutánra is, a' mint 
eddig csupán csak engem vettek czélba a' nyi-
lak, midőn a'jogainkat csorbító usurpationak el-
lenszegülni, felhívott hivatalos kötelességem. Ám 
legyen akármi sorsom. Nekem feltett szándékom, 
a' t. cz. közönséget tudósítani részint arról : 1) 
Mennyire változtak jobbra a' határőrvidékben 
egyházi dolgaink a' történeti adatok közlése ide-
jétől fogva; részint arról : 2) Mi búsít 's nyom 
folyvást bennünket; részint pedig 3) az eddig 
keblünkben zárva tartott pium desideriummal elö-
állani. 

I. 
A' mit Székács merengéseiben ama krassó-

megyei . (nem római, hanem) görög katholikus 
egyénekről napfényre hozott, mind igaz, azzal 
az egy különbséggel : hogy e' három egyesült 
oláh nem volt az első azoknak száma között, kik 
átmeneti szándékkal hozzám Antalfalvára jöttek; 
mivel egy-két héttel az előtt tettleg áttért nálam 
Radula András, ugyanazon krassómegyei , Illa-
dia nevü helység 60 éves lakosa, minekutána t. i. 
a' törvény-szabta kétnemű bizonyítványát ma-
gával hozta, 's nekem előmutatta volna, melly 
két oklevél mai napig egyházam ládájában zárva 
tartatik. Ez aztán, mint évangy. keresztyén, haza 
t é r v é n , ámbár merész lépéseért otthon baja is 
volt, példájával serkentette hasonló tettekre a' 
többi visszarettenni nem tudó laktársait. Meg-
jelentek tehát hárman. Jaj de az első, itt hallat-
lan, 's szemet szúró átmeneti eset híre elszárnyalt 
hivatalosan Pancsovára az ezredhez, onnét pe-
dig Temesvárra a' bánáti hadi kormányhoz. Mi-
vel tölök elszedettek az irományok, két hétig 
kellett nekiek egyházamban vesztegleniök, v á -
rakozván ügyök eldöntésére. Ez alatt a' vesz-
teglés ideje alatt érkeztek a' fennevezett oláh 
helységből többen is, házas férfiak, nöszemélyek, 
's szüzek az uton levő utó-csoporttal egye-
temben. El végre — az áttérési engedelem v a -
lamennyitől megtagadtatott, első felvételi tényem 
roszaltatott, 's valamennyin mi el voltunk tiltva 
hasonló fogadtatásoktól. Mi lett az egész néző-
játékból ? A' visszautasított oláhok másfelé fo r -
dultak, a' hol akadály nélkül az évangyélmi 
akolba bementek. 

Időközben jogainkat erélyesen védő nyilatko-

zatom, mellyre vonattattam, következtében t é -
tetett Bécsben kérdés a' bánáti hadi kormány r é -
széről : mi normativumhoz tartsa magát az e lő-
fordulható több illynemü esetekben ? 's a1 főm. 
udvari föhadi kormány bocsátott ki egy intéz-
vény t , mellynek veleje e' következőkből á l l : 
„dass es nicht nothwendig, undan der Zeit schie-
ne, den evangelischen Pfarrern in der Militár-
Gránze, behufs ihres Benehmens bei beabsich-
tigten und verlangten Übertritten von Iíatholiken 
in die evang. Kirche, eine besondere militarisch-
kirchliche Instruction an die Hand zu geben," 
(én ugyan már 9 év előtt egy általános katona-
egyházi instructiót, melly hivatalunknak minden 
ágait az itteni policziai törvények határozatai 
szerint szabályozná, nekünk legfelsőbb helyről 
adatni kér tem, lá tván, hogy a' Magyarhonban 
minden papnak kezébe adatni szokott instructió-
val itt be nem é r jük , 's a1 nem-tudásból ejtett 
hibákért akár feddetni, akár az itteni, a' honiak-
tól eltérő törvények vágásába visszautasíttatni, 
csakugyan kellemetlen mindenkor. Midőn tehát 
Radula Andrásnak egyházamba felvétele, mint 
német törvényekbe ütköző tény, roszaltatott : 
hivatkoztam a' régen kérve kért, de nem adott 
„militárisch - kirchliche" instructio hiányára ; 
minthogy azon igény , hogy a ' theologus egy -
szersmind j o g - 's törvénytudós is legyen, vala-
mivel túlcsigázott igénynek tettszett nekem. Most 
már nem tudom, az ezred felfogta-e szorgal-
maztam különös instructionak valódi értelmét, 
vagy sem? elég az hozzá: hogy ennek a' fe l ter-
jesztett apologiamát kísérő jelentése alapján az 
instructio-szónak értelme igen szük, azaz : csu-
pán csak az átmeneti eseteket néző határok köz -
zé szoríttatott), „sondern dass es genügend sein 
dürfte, die akatholische Geistlichkeit zu belehren: 
dass sie ohne Vorwissen (kevéssel az előtt elönk-
be íratott a' „Zustimmung" is) der militári-
schen Behörde keinen Religions-Übertritt , r e -
spective Aufnahme römisch- oder griechisch-
katholischer Individuen in die evangelische Kir -
che bewirken, noch überhaupt Fremde bei sich 
aufnehmen sollen, was ohnehin selbst die Poli-
zei-Vorschriften erheischen. Hiernach ist der 
evangelische Pfarrer zu Antalfalva lediglich zu 
verstandigen. Selbst 3 : 1844 welcher dem g e -
nannten Senior , nach seiner eigenen Angabe 
wohlbekannt ist., zeichnet vom 5. — inclusive 
10. klar und deutlich vor, wie sich bei Ü b e r -
tritten von der r. katholischen zu einer der evan-
gelischen Confessionen mit Zeugnissen ausge-
wiesen und benommen werden inüsse.u — E ' 
fontos intézvényt közlöttem eredetiben mult ö sz -
szel a' főt. püspök úrral, ki arról értesített ez év 
elején, mikép ö e' közleményt a' m. egyetemes 
's kerületi felügyelő urakhoz Pozsonyba felkül-
dötte, az országos sérelmek felvételekor hasz-
nálandó!. — E ' legfelsőbb, 's kedvező határo-



zatnál fogva veendhetünk fel hát mi magyar ha-
tárőrvidék ev. papjai ezentúl anya-szentegyhá-
zunkba akárkit, a' ki 3 : 1844 t. cz. rendeletei-
nek eleget tenni kész. Csak confiniumszerte f o r -
maszerinti kihirdetése hiányát sajnáljuk, mint-
hogy ez mégis is csupán csak a' véka alá rejtett 
világosság. 

Egyébiránt , ez új törvény-okozta szomorító 
tüneményt kivéve, a' vallásunk nyilvános g y a -
korlatára nézve itt semmi háborgatás sincs. Kü-
lönös azonban, hogy a' magyar törvény-tiltottá 
részszerinti atyafiság,vagy sógorság fokozataitóli 
dispensatiót, itt nem egyenesen ö fölsége maga 
adja ki, hanem a' Bergmayr's bürgerliches Recht 
szerint, a' bánáti judiciuin delegatum militare-ra 
átruházta, melly eltérő eset most egyházamban 
tettleg fordul elö. Hová czéloz e ' legfelsőbb in-
tézkedés ? Oda, hogy az illynemü dispensatióért 
folyamodó határőr az illy keresettel együtt járó 
költségekkel megkíméltessék. Valamint tehát az 
elöhozottak tekintetében tisztára jöt tünk, ugy 

II. 
* Az iskolák ügyében még sok jogzavar van 
itt, minthogy sok történik ezeknek irányában, a' 
mi keserít 's rfyom. Jóllehet t. i. az evangyélmi-
aknál az egyház 's az iskola feltételezik e g y -
mást ; jóllehet 2 6 : 1790. mindkettőnek saját kü -
lön igazgatósága meg van erősítve császári- 's 
királyílag: a' katonai hatóságok még sem akar-
ták ezt eddig teljesen elismerni, állítván , hogy, 
dogmát kivéve, kirekesztöleg őket egyedül illeti 
az iskolák kormányzása, 's reájok felügyelés. E ' 
szempontból indulva bocsátott ki mult évben a' 
német bánáti ezred olly rendelményt, miszerint 
az eddig vizsgálatokat évenkint tartani szokott 
dékánunk ezentúl illy alkalmakkor ötödik kerék-
nek tekintetik, mivel , akár megjelenik azokon, 
akár nem, a' felállított iskolai választmány maga 
véghezviszi az említett v izsgákat ; melly joga -
inkba vágó parancs miatt dékánunk mult évben 
azokban részt venni vonakodván , sem super-
attendentiánknak, sem pedig föm.m. k. h. tanács-
nak nem adathattak relatiók e' lelki vetemény-
kerteink állapotjáról. Került ugyan e' tárgy 
fontossága szőnyegre esperességi 1847. évi köz-
gyűlés alkalmával, 's a' baj orvoslása, ha T e -
mesváron ki nem eszközöltethetnék, követeink 
által a' kerületi gyűlés elébe terjesztetni r en -
deltetett. 'S mi történt? Semmi. Most ismét lejár 
az egyik iskolai f é l év , 's a' vizsgálatok ajtó 
előtt állanak: maradjunk-e ismét adósok tudósí-
tással ? 's az iskolák körüli jogaink sülyedjenek-e 
el lassankint elnémulásunk okáért? E ' helyzetünk 
abnorm levén , szoros szü kség kiált ja: magad 
segíts magadon. 'S mozdultunk is tettleg már, 
átnyújtván Brigádának foly amodásunkat, melly-
ben iskolai vizsgálatokhoz fél század óta volt 
jogviszonyainknak helyreállítását szorgalmaz-
zuk ; nem mintha a" katonai kormány az isko-

lákra felügyelési jótékony befolyását kizárva 
látni szeretnénk, teljességgel nem; hanem csak 
háttérbe nem akarunk szoríttatni egészen, 's csak 
a' „Politische Verfassung der Volkschulen für 
die k. k. őstereichischen Provinzen" czímü könyv-
ben foglalt felsé-gadta jogrészünket méltán k ö -
veteljük, 23 szakasza tartalmának értelme sze-
rint. 'S okunk van reméleni , hogy a' brigádos 
generális, az itteni iskolai választmány elnöke, 
bölcs 's igazságos férfiú lé tére , megnyugtatja 
aggodalmas sziveinket; a? mint e' napokban is 
jelét adta neineslelküségének , midőn nem e n -
gedte, hogy egyik confiniumbeli német egyház 
ev. házas iskola-tanítóját, pancsovai praeparan-
diába. hova a' boszúvágy fél évre dugni akarta, 
szégyennel menjen tanulni az itt helyt nyerő 
methodust, noha egyháza 's dékánja megeléged-
nek tanítása gyümölcseivel. Be akarjuk hát várni 
lépésünk eredményét. 

A ' fenérintett törekvésből magyarázható azon 
mult évi példátlan eset is, miszerint a' szomszéd 
debelliacsi ref. egyházba szokáskép évenkint j ö -
vő visitátorok, az ottani két iskola visitátiójától, 
az ezt megelőző ezredbeli parancs erejénél fog-
v a , mindkettő bezáratván elöttök, 's az ifjúság 
rögtön haza bocsáttatván, méltatlanul eltiltattak. 
Itt a' pap is kényteleníttetett m á r , századbeli 
tisztek előtt próbatétet tartani félévenkint, i s -
kolából kilépett nagyobb ifjúsággal a' fe let t : ha 
vájjon tud-e katechisálni ? 's el jár-e tisztében ? 
mire mi ágostaiak reá nem állhatunk , oda nyi -
latkozván : hogy , ha valaki meg akar győződni 
hivatalunk ebbeli teljesítése felöl, szabad annak 
akármellyik vasárnapon délután, telet kivéve, 
templomainkban megjelennie; de hogy tanítók-
kép exament is adjunk az oktattatott ifjúsággal, 
az illynemü kívánatnak hódolni nem engedett 
sem usus, sem characterünk. 

Ezek mind tények, mellyeknek alapos voltáért 
kezeskedem. Ugy de ha már ez amphibialis v i -
dékben is élnünk kel l , nem volna-e valahára 
ideje, hogy az itteni iskolák körüli jogviszony 
szilárdabb alapokra helyeztessék ? A ' ki nem t a -
pasztalta, el sem képzelheti magának, milly bajos, 
béka vagy denevér módjára tengni az életben. 
Én legalább áldanám az ó r á t , melly bennünket 
vagy az egyik vagy a1 másik elem körébe f e k -
tetne. Ez az óhajtás kíséretében van még más 
valami. 

III. 
Elsőbben is látom lelki szemeimmel lassan las -

san közelegni azon időt, mellyben a' bánáti 12 
év előtt a' békésitől elvált esperességnek ok -
vetetlenül ismét ketté szakadnia kell. Miért ? r é -
szint annak geographiai roppant kiterjedése miatt, 
mellyhez hasonló aligha van Magyarhonban. E ' 
„terrarum vast i tas" = három tetemes nagyságú 
megye, 's meg annyi ezred, felülmúlja sok apróbb 
külföldi fejedelemségek mérföldjei számát; *s e s 



a' körülmény igen igen nehezíti az egyházak 's 
iskolák igazgatása gyors folyamát. Nem egyszer 
tapasztaltatott már, hogy a' hivatalos körlevelek 
fél év múlva sem futották meg pályájukat. ' S ez 
Óceánon csak 15 elszórt évangyélmi sziget-egy-
ház létez, jobbadán csemete állapotában ( a ' pan -
csovai 7 évig embrio-alakban korcsosodván, csak 
idei február végén nyert engedelmet a' szü-
le tésze , 's e' leszen a1 16-dik) ugy de épen e' 
gyengébbeknek gyakrabbi 's közelebbi istáp kel 
nevezetesen az esperes részéről, kinek szemé-
lyes megjelenése a' helyszínén bizony többet 
használ jó tanács-adás tekintetében százszori le -
velezésnél. Jaj de mikép utazhatik ö gyakrabban, 
's néha az egyik végről a' másikra, saját hívei 
elhanyagoltatása nélkül? 's kinek,költségére ? 
'S ezért ne csudálkozzatok ti, mélyen tisztelt k e -
rületi kormányférfiak ! ha a1 bánáti esperestől 
nem mindenkor a' maga idejére kaphatjátok meg 
a' kívánt tudósításokat 's másnemű adatokat. 
Higyétek el, hogy legjobb akarat mellett is annyi 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
K ü l f ö l d . 

A' pápa és Anglia. A ' sokféle meglepő közt, mi 
most a' világ csodáltára Rómában történik, ki-
vált a' hivatalos közelítés, melly Anglia 's Róma 
közt készül, vonja magára a' figyelmet. Mióta a' 
pápák VIII. Henrik- 's Erzsébetre és egész n é -
pökre legborzasztóbb átkokat szórtak 's ezekre 
Anglia r. katholikusok ellen hozott szintolly e l -
lenséges törvényekkel válaszolt, London és V a -
tikan közt sem követek, sem jegyzékváltás által, 
általában diplomatikai úton semmi összeköttetés 
nem volt. Róma ugyan, ha bár csak hallgatagul, 
elfogadá néha az eretnek Anglia segítségét. E l -
türé a' britteket, midőn mult század végén a' t ö -
rökökkel együtt az istentelen francziákat kiűzték 
a' sz. városból; sőt VII. Pius abba is beleegye-
ze t t , hogy 1809-ben angolok által ragadtassa 
magát ol. De mind e' mellett egy britt minister 
sem merte összeköttetését Rómával nyíltan k i -
mondani ; mert a' pápaság ellen szigorú tö rvé -

bánáti sárban, pocsolyán, hegyen völgyön meg- j nyek fenállának 's fenállnak jobbadán most is. E 
akadnak a' levelek kerekei —részint a' kebelé-! körülmények közt angol politikáját a' mostani 
ben szüllemlett két grammaticalis iskola iránti ér-1 ministerségnek, melly, mint máshol, Olaszország-
dek különfélesége miatt. No de e ' gyengéd lárgv ban is örömest érvényítené befolyását, nagyon 
érdemében többet jövőre. Általában most annyit: j gátolja az, hogy a' Rómában most uralkodó sza -
hogy akár éltem napjaiban valósuland meg jós -
latom, akár csak kimúlásom után, a' szükség h a -
talma idézendi elö ez elválást. Legyen azonban 
szabad a' régóta lelkembe zárt javaslattal elő-
áHani, melly egyedül 

A1 szeretve tisztelt református atyafiai á é r -
dekli. Tőszomszédságban t. i. díszlik ref. debel-

badelvü párttal hivatalosan nem közlekedhetik és 
gyámolító súlyát neki nyilvánosan nein kölcsö-
nözheti. Er re engedelmet csak a' parliament ad-
hat, ha a' régi, a' pápávali minden összeköttetést 
és alkudozást keményen tiltó törvényeket el tör-
leszti. Megtörténik-e ez ? Valószinüleg. Mert mi-
után Anglia sok és lényeges pontban megváltoz-

lácsiai magyar egyház, annyira elszigetelve más tatta régi törvényhozását és politikáját, épen nem 
liitsorsositól, hogy már magok a1 hivatalos köz-
lemények leggyérebben juthatnak oda. Azon ki-
vül az iskolai vizsgálatok idejekor senki sem 
szokott ott eddig jelen lenni; pedig ezentúl, a' 
mint sejtjük, katonai 's egyházi személyzet vizs-
gálandja vegvülten a' gyermek-világot. K ikép-
viselendi ez utóbbi felet ot t? ki adand relatiokat 
az illető superattendentiának ? Sőt maga a' ka -
tonai v idék, hit és külső sors velünk rokon-, 
avagy azonossága teszik tanácsossá, hogy e' 
gyülekezet, lelkészével 's tanítóival együtt ad-
dig is , mig e' határőrvidék külön senioratust 
képzend, testületünkhöz csatoltassék külső dol-
gokban. Mit mond erre az illető főtiszt, ref. k e -
rület? avagy nincsen-e erre példa Erdélyhon-
ban? 's visszonosság példája ugyanott? Távol 
van ugyan én tőlem az unióra gyanúsított vágy, 
mellyel csak a' szűkkeblűség vádolhat, ámde 
sok tekintetben bizony jobban volna e' gyüleke-
zetnek dolga, ha testvéri kötelékekkel szorosab-
ban velünk összekötve, 6 ágostai bajtársát szá-
mával szaporítaná. Azonban legyen az úr Isten 
's az illető kerület akaratja ebben is. írtam A n -
talfalván 1848. évi mart. 13. *) 

A. M., volt bánáti esperes. 
*) Sokban elkésett ugyan ezen czikk, a1 mennyiben más -

kép fejlődtek az ügyek az országgyűlésen , de még is jó 

volna meglepő, ha a' pápaságra vonatkozó t ö r -
vényeket is eltörlesztené. Hiszen ujabb időben 
fontos engedmények adattak a' római egyháznak 
Anglia- és Irlandban; a' r. katholikusok száma 
Angliában tetemesen megszaporodott; végre 
a' pápa nem árthat most már annyira az o r -
szágnak, mint 2 — 3 0 0 év előtt. E ' miatt igen 
valószínű, hogy ama régi angol törvények el 
fognak törlesztetni! De a 'pápa megfogja-e sem-
míteni Anglia elleni átokbulláit a ' n é l k ü l , hogy 
ez megtérjen ? Mit fognának a' német ultramon-
tanok, mit fogna Görres a' pápai végzések, azaz, 
isteni határozatok illyen visszahuzására mon-
dani ! Nem valószínű azonban, hogy John Rull-
nak tetszenék Rómát az angol száműzésből k i -
bocsátani a 'nélkül, hogy ez is Angliát fölmentse 
az átok alól. Azonfölül IX. Pius szabadelvű rend-
szabályai közt Irlandban azon szabadelvütlen-
séget követé e l , hogy az oktatásnak ottan tör -
vényesen behozandó új létegesítését eltiltotta. Ez 
mindenesetre az ó angol föegyházi pártnak sok 
anyagot nyujtand szónoklatokra a' r. katholici-
smust illető angol törvények visszahúzása ellen. 
Valószínű azonban, hogy a' türelem ügye Róma 
irányában is gyözend a' parliamenthen. (A. K. Z.) 

tudnunk a ' r é g i bajokat, hogy annál jobban orvosolhassuk 
azokat. Szerk. 

Szereszí"J-K : kiadók S Z É K Á R A . L W C ^ F TawiL- Pói T V ^ , Iftlnff T AJ 
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TARTALOM. Hivatalos tudósítás a' közoktatási és kultusmi-
nistertöl. — Felszólítás az evangy. testülethez , a* szü-
lékhez és az egész hazához. H u n f a l v i P á l . H u n f a l v i 
J á n o s . — Ébredés a' IV. merengésre. P e c z G y u l a . 
Öt püspök és egy föpüspök. J á n c s o v i c s I s t v á n . — 
Mi hír a' kis világban? S z é k á c s J. — A' szellem fe j -
leménye. P a p G á b o r . — Első adag világosság. — 
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Hivatalos tudósítás a1 közoktatási és kultus-
ministertöl. 

I. 
A ' kultus- és közoktatási rainistériumnál öt 

osztály állíttatott fe l ; jelesen : 1) katholikus e g y -
házi, 2) protestáns és unitárius -egyházi, 3) g ö -
rög nem egyesült óhitű egyházi, 4) közoktatási, 
5 ) gazdasági és alapítványi osztályok. Addig is, 
mig ezen osztályok teljesen betöltethetnek, e z -
úttal állodalmi altitkárrá Szász Károly; osztály-
főnökökké : Athanaczkovics Plátó, Korizmics 
Antal, Lónyay Gábor, Nyéky Mihály; tanács-
nokokká : Fábriczy Sámuel, Pap Endre, Szönyi 
Pál, ö fönségének, a' királyi helytartónak, meg-
erősítése mellett, kineveztetnek. 

Budapest, ápril 24 -kén 1848. 
II. 

Engedvén azon számos felterjesztéseknek és 
kérvényeknek, mellyek a' tanintézetek igazgató-
ságai 's a' tanuló ifjúságtól közelebbről hozzám 
jutottak, hogy mind a' szülék, a' hazának mos-
tani idejében, megnyugtassanak, mind a' tanítók 
a ' jövendő tanrendszer előkészítésében, a ' m e n y -
nyiben fel fognak szólíttatni, közremunkálhassa-
nak, rendeltetik : a' gymnasiumok, lycaeumok, 
académiák, collégiumok és egyetem igazgatósá-
gai, mihelyt a' tanárok bevégzik tanítmányaikat, 
a' tanuló if júságot , az iskolai év vége előtt is, 
bocsássák el. Ezen rendelet szolgáljon ösztönül 
a' tanároknak tanítmányaik minélelöbbi bevég-
zésére 's a' tanuló ifjúságnak a' szorgalmatos-
ságra. 

Budapest, ápril 24-kén 1848. 
III. 

A' tanintézetekben szokásban volt számsze-
rinti osztályozás mind a' tanítókra, kik azt a' l eg -
jobb akarat mellett is, már a' dolog természeté-
nél fogva, igazságosan majd soha nem eszközöl-
hetik, 's ekkép magokat, a' visszaélés esetein 
kivül is, ar' kedvezés gyanújától meg nem ment-

hetik mind a' tanulókra nézve, kik az által, aT 

tapasztalás szer int , nemesb vetélkedés helyett 
ellenszenvekre gyúj ta tnak, károsan hatván, 's 
ezen egész szokás általában sem a' tudománynak 
nagyobb virágzására, sem az életnek megter-
mékenyítésére nem szolgálván, addig is , mig a ' 
tanrendszerben és iskolai fegyelemben szüksé-
ges és az élettel összehangzó változások m e g -
történhetnének, rendeltetik: a' tanulóknak szám-
szerinti osztályozása minden tanintézetekben 
végkép megszüntessék. 

Budapest, april 24-kén 1848. 
IV. 

Beöthy Zsigmond fogalmazóvá kineveztetett. 
Budapest, ápril 24-kén 1848. 

B. E ö t v ö s J ó z s e f , 
közoktatási és kultusminister. 

Felszólítás az evang. testülethez, a' szülékhez ?'s 
az egész hazához. 

Az esz és józanság nevében szólalunk fe l ; 
aláírók hosszú sora nem támogatja szavunkat, 
de nem is szükséges, mert meg vagyunk g y ő -
ződve, hogy szózatunkat az ország száz meg 
száz ezrei pártolják. Honfiak! nem ráztuk le a ' 
szolgaságot, ha trónra nem emeljük az észt és 
az önuralkodást; a' szabadság üres göggé, vagy 
ördögi álorczává lesz, ha miveltség és jó erkölcs 
nem fog minél előbb és minél inkább terjedni 
közöttünk. 

Hazafiak! Suum cuique! ezt soha ne felejtsük, 
mert az egyedüli alapja minden fejlődésnek, e g y e -
düli támasza minden országnak. Engedelmesked-
jék a' gyermek, tanuljon és gyakoroltassák j e l -
lemben az i f jú , — ha kell, fogjon fegyvert a' jó 
ügy mellett, — de parancsoljon és igazgasson a' 
férfi. Változtassuk meg a' természet és józan 
ész rendjét 's felfordítjuk az országot; mert ha 
a' bölcsek hallgatnak és nem cselekszenek, fe l -
szólalnak és uralkodnak a' bolondok! — 

Hazafiak! kik előtt a' haza ügye valóban szent, 
álljatok őrt , különben az éretlenség lábra kap, 
's vele majd szövetkezik a' rósz akarat 's ekkor 
lehetetlen többé boldogulni. Mert ha azok, kiknek 
még neveltetniük, engedelmeskedniük kellene, az 
igazgató gyeplöket kezökbe ragadják 's a' rosz 
akarat, melly a' nagy átalakulás idején nem hi-
bázhatik, az ostort emeli: akkor azon alap, mely-
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iyet hazánk jobbjai olly nagy fáradsággal ástak, 
's mellybe a ' jövendő kor oszlopait letenni akar -
ják, azon alap a' haza boldogságának sírja lesz! 

Hazafiak ! több riasztó jelenségeit az éretlen-
ségnek mutathatnék fe l , de vegyétek most csak 
a' következőt: , ,Reformkivánatok a soproni 
evang. főiskola körében.u (Magában véve nem 
érdemelne nagy tekintetet azon i ra t , de mint-
hogy a' „mostani felszabadult szellem hatalmas 
dörgése" : azért nem fog ártani azt kissé ele-
mezni.) „Nincs a' hazában főiskola , ugy szól 
azon i r a t , melly az ifjúi lélek fejlesztő míyelé-
sében hátrább állna a' soproni főiskolánál! E r e z -
ték ezt régtől óta elődeink, érezzük ezt különö-
sen mi: — hisz a soproni tanulótól, midőn is-
kolai életéről szól, nem hallhatni egyebet ava-
tatlan tanárai ellen szórt keserű gúnynál, nem 
hallhatni egyebet a' sors ellen intézett fájdalmas 
panasznál, miért, hogy tanulói legdrágább éveit 
illy alacsony állásba sülyedt iskola körében sin-
lődve tölteni kénytelen volt. Ki volna, ki az ifjúi 
kebel illy panaszos feljaj dúlás ában a' nemzet 
halálharangjának rémes zúgására ne ismerne ? 
ki az, ki a főiskolák setét körében a' nemzet 
élete ellen növekedő szörnyetegek tanyáját ne 
látná? *) Előttünk a' soproni iskolából annyian 
léptek a' világba, kik ott tudományosan képzett 
emberek neve alatt működvén; miután tanéveik 
folytában magas hivatásukra kellően elő nem 
készíttettek, másoknak legfölebb is csak félre-
vezetőivé váltak. De eljött az idö, midőn a' fel-
szabadult szellem hatalmas hangon dörgi füleinkbe 
a' határozott szózatot: ez így tovább nem ma-
radhat, — 's parancsolja, hogy mi legyünk a 
kárhozatos iskolai rendszer utósó áldozatai. 
Mulaszthat!an kötelességünknek valljuk azért 
élénken érzett bajaink orvoslását sürgetve, az 
itt következő reformkivánatokkal fellépni, — 
reménylve , hogy az ifjúi kebel szent hevülése 
hideg megvetéssel találkozni nem fog , söt f ő -
iskolánk óhajtva várt átalakulását, 's uj életre 
támadását sikeresen elösegítendi." 

Ugyan kik szólalnak fel itt olly keserűn? — 
15 —19 éves ifjak. 'S kik ellen dörgenek olly 
hatalmasan? — tanáraik ellen, kik védelmére mi 
nem akarunk támadni, inert talán nem is szorul-
nak védelmünkre, 's mert meg vagyunk győződve, 
hogy 15—19 éves ifjú 3 0 — 5 0 éves embert 
megbírálni nem képes , k i , akármiilyen volt 's 
akárkitől választatott és tétetett hivatalba, mégis 
bizonyára a' legroszabbak közöl nem vétetett, 
midőn azon soproni, nem tudjuk hány, ifjak közt, 
kik e' felszólítást magokévá tették, ollyan is e lő-
fordulhat, ki talán még olvasni is alig tud. 'S miért 
szólalnak fel tanáraik ellen ? — mert ök áldo-
zatjai a1 kárhozatos rendszernek, mellyet azon-
ban nem a1 tanárok alkottak , hanem a' prot. 

*) Ugyan kérem, mit beszélnek a1 kérelmező ifjak ragy 
tok? 

egyetemes gyűlés. — De haza! halld meg most 
a' kérelmi pontokat! 

1) A ' soproni fötanoda ne a1 soproni evang. 
conventnek, hanem a' túl a1 dunai evang. kerület 
sajátjává legyen. 

2) Egy a' kerülettől választott választmány 
intézze a' főiskola ügyeit. 

3 ) A ' szükséges költségeket fedezze az o r -
szágos pénztár. Kérdezzük itt a1 kérelmező 
urakat, ha az eddig nem történt, vájjon a' sopro-
nyi, pozsonyi vagy akármellyik tanár oka ? 

4) Kívánják az alkalmatlan tanárok elmozdí-
tását — (kik legyenek azok, azt nem mondják, 
pedig kár ! ) azt várva maj. 1 - jé ig félbeszakaszt-
ják tanfolyamukat. Egyszersmind utasítást adnak, 
mikép kelljen jövendőben a' tanári székeket b e -
tölteni. 

5) ,,A' középkorból ránk maradt hibás tan-
rendszer megváltoztatása tekintetében óhajtjuk, 
hogy «' nyelvtani osztályok helyébe reális isko-
lák állítassanak, — a' szoros értelemben vett 
tudományos pálya csak az ékesszólástani osz-
tály lyal kezdődjék, — a1 latin, görög, franczia ' s 
a' körülményekhez képest más nyelvek is, kap-
csolva a' remek írók munkáinak magyarázatával, 
szinte csak akkor kezdessenek, — a' latin nyel -
vet 's latin auctorokat mindenki köteles legyen 
hallgatni, a' többire kinekkinek önkényes v á -
lasztása fenhagyassék. Főiskolánknál lelkészek 
's iskolatanítók képzésére népnevelési kar állí-
tassék fe l" 'stb. 

6) Az igazgató legyen a' tanulói élet vezére. 
— E ' két pontból tanulja tehát a1 cultus- és 
közoktatás- minister , hogy az itt nyilatkozott 
iljakból alkossa irodáját; mert az ország öregei-
nél és tapasztaltjainál úgyis hiában keresné azt, 
a' mit ök bőven adhatnak. Azon tévgondolat se 
jusson eszébe, hogy teendő rendezésében a' kül-
földet vegye például, mert ez a' sopronyi i f jú-
ságnak nem fogna tetszeni. 

7) A ' kihágások akadályozására és megtor-
lására esküttszéket állítnak fel tanulókból — ( a z 
esküttszékbe, választásba 'stb. valók csak teljes 
korúak lehetnek!) ; azután világosan kikötnek 
magoknak minden ártalmatlan mulatságot kávé -
házban, tánczvígalomban 'stb. — Itt alkalmasint 
nem egészen érthetöleg fejezték ki magokat 's 
tán azt akarták mondani, a' cultusminister l e -
gyen szíves, mindegyiknek, hogy azon mulatsá-
gokban részt vehessen, pénzt assignálni, mert 
eddig is prot. iskolai törvényeink szerint r é sze -
sülhettek, természetesen illő mérséklekkel, az 
illyen mulatságokban. 

8 ) A ' föiskolájokban fenállott német társasá-
got örökre megszüntetik 's könyvtárát elkoboz-
zák. — A ' magyar társaságból kört csinálnak. 

9) Testgyakorló intézetet kérnek. 

10) A ' tanuló ne legyen koldulni kénytelen. 



11) A ' szorgalomdíjak máskép osztassanak ki 
ezentúl. 

12) Az alumneum helyett jó étkezéssel köz-
asztal állíttassék fel. 

A ' bort itt elfeledték, mint látszik, a' cultus-
minister majd erről is gondoskodik. 

13. Magyar isteni tiszteletet hittanár tartson 
nekik. 

14) A ' pestiek és győriek kivánatait pár tol -
ják. — A ' győriek kivánatait méltán pártolhat-
játok , de kötve hisszük , bogy ők pártolnák a' 
tiéiteket kivétel nélkül , miről magatok is meg 
fogtok győződni, ha a' ti kivánataitokat és han-
gulatotokat összehasonlítjátok amazokéival. 

Szabadjon most megkérdezni, nem tették-e 
azon kivánatokat, az értelmetlenek kivételével, a' 
sopronyi tanárok is, talán már akkor, mikor még 
az élők között sem voltatok ? csakhogy nekik 
nem juthatott eszökbe terminus praeclusi-t szabni 
's addig kötelességeiket félretenni, mint kérel-
mező urak maj. 1- jé ig félbeszakasztják folyamu-
kat , bizton remélvén, hogy addig megnyugtató 
intézkedéseket nyerendenek, mi ha addig nem 
történik , alkalmasint az Europaszerte híres 
„már későt! kiáltandják. — 'S kinek kópében 
követelik azon gyors intézkedéseket? természe-
tesen a' nemzet képében és nevében , „mert ki 
ne ismerne az ifjúi kebel ill panaszos feljajdulá-
sában a' nemzet halálharangjának rémes zúgá-
sá ra" ? — mert Pesten is egy pár ember , ki 
azzal dicsekszik, hogy semmitsem tanult, 's hogy 
a' sok szamár professor neki secundae-t adott, 
szintén a' nemzettel identificálja magát ! mert 
Pesten e g y , nem tudjuk honnan jött, hová ment 
lengyel ajakáról a' tömeg szintén a' lengyel 
nemzet szavát véli lezengeni! 

A ' magyar tanulóság nagy része közt rosz 
szellem uralkodik, mert csak élvezet szenvedély 
után kapkodik, valódi míveltség és tudományos-
ság nem ingerli, szorgalom, komolyság és vallási 
kegyelet távol van tőle. — Nem tanúsítottátok 
ti sopronyiak is azon tényt fellépésiekkel ? Ha 
így szóltok vala : óhajt juk, hogy tanéveink ki-
nyujtassanak, miszerint ne mint 15 éves fiúk 
elvégeztük legyen már iskolai pályánkat, hanem, 
hogy megérhessünk 's a' tudományok roppant 
foglalmával megismerkedhessünk: legyen a ' p h i -
losophiában , jusban és theologiában legalább 
három-iiárom tanár, a' gymnasialis osztályokban 
szintén legalább még annyi, mint a 'mennyi most 
v a n , miszerint egy ember ne legyen kénytelen 
a' legkülönfélébb tudományokat előadni, a' meny-
nyit senki sem b í r ; legyen szigorú fegyrendszer, 
hogy mi büntetlenül ne lehessünk botrányára a' 
városnak, mellyben tartózkodunk, a' tanárnak kit 
nem boszantanunk, hanem kitől tanulnunk kellene; 
legyen érettségi vizsgálat , miszerint éretlen és 
avatlan fiu ne léphessen a' magasb osztályokba; 
legyen szigorú ügyvédi, hitjelölti 'stb. vizsgálat, 

nehogy az értelmetlen prokátorok serege mint 
gomba felnőjön és olly rémitöleg szaporodjék, 
's ne legyen annyi értelmetlen pap 's tb. ; l egye-
nek elválasztva a' tudományos tanodák a' real 's 
egyéb szaktanodáktól, hogy boldog és boldog-
talan ne czepeltessék végig a' tudományos t a -
noda osztályain siker és áldás né lkül ; legyenek 
tanodáinkban erkölcsi egyletek , mellyek a' k á r -
tyázást, káromlást, feslettséget, tunyaságot, du r -
vaságot 'stb. kebelökböl kiűzzék : ha így 's e g y e -
bet illy szellemben szóltatok vala, akkor elnéz-
tük volna, hogy nem vagytok még teljeskoruak 
's így a' tanácsban még nem ülhettek, elnéztük 
volna szent lelkesedóstökért, söt dicsértünk vol-
na ; de minderről kivánataitokban nincs s z ó , ti 
megszüntetitek a ' német társaságot , mintha bi-
zony nálunk valaki , ha miveltnek csak látszani 
is akar, a' német nyelvet nélkülözhetné 's azt 
neki nem kellene tudnia; midőn a' valamire való 
török is az arabok és persák nyelvét tanulja, 
mivel ezek irodalmaiból folyt az ö miveltsége. 

Tagadhatlan tény, hogy a' magyar ifjúság nagy 
része kevés hajlamot mutat komoly tanulásra 's 
hogy e' szerint az értelmetlenség és tudatlanság 
mindinkább elharapózik. Hogy az ugy van, annak 
oka jókora részben az országra rovandó. — Az 
ország csak az orvosokra, papokra és ü g y v é -
dekre nézve kívánt eddig vizsgálatokat; 's hogy 
kezelte azokat, azt főleg az ügyvédi rigorosu--
raok mutatják. Hány ügyvéd kapott jeles oKie-
velet, a' ki a' jogi miveltségnek árnyékával sem 
bír, a' ki képzelettel sem bír arról, hogy micsoda 
tulajdonképen az a' juris consultus 's az a' j u s? 
— Ha egy rövid éven az összes jogi, statistikai 
és politikai tanulmányokon végig ment, ha azután 
egy vagy más ügyvédnél tartózkodott 's azután 
Pesten egy évig juratuskodott , tán minden ko -
moly foglalkodás nélkül: az ország már teljes 
érvényű oklevelet adott neki. — 'S hány illy 
ember nem ült azután a' legnagyobb megyei 'stb. 
hivatalokba, hány nyerte a' legfényesb hivata-
lokat, ki az amott említett három éven sem ment 
keresztül? — Mire való is volna az a' német 
nyelv, hát még az a' penészes deák ? mintha bi-
zony ahoz, hogy valaki apró zsarnokot já tszhas-
sék , a' magyar nyelven kivül még egyebet is 
kellene tudni S — Hát mit akar az a' sok avatatlan 
tanár, midőn még szorgalomra int; mit akar még, 
nem elég, hogy neki a' didactrumot 's a ' névnapi 
pénzt megfizettem ? Hány tanuló szólt vagy 
gondolkozott u g y ! — Valóban az országos in-
tézetek eddig nem igen mozdították elő a' tanu-
lási kedvet , nem kényszerítették a' tunyát a ' 
szorgalomra. 

A ' tanulóság, kevés kivételekkel, engedel-
metlen, rakonczátlan. Itt is az ország tett igen 
sokat hozzá. Régóta hoztak oda fenn törvénye-
ket mellyeknek senkisera engedelmeskedett; r é g -
óta tanyázott a' durvaság és rakonczátlanság a' 
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zöld asztalok mellett; régóta magasztaltatik a' 
pórias daróczosság az irodalomban; régóta ko -
szorúztatok nem egy a1 népszerűség füzérével, 
a ' ki minden erkölcsöt és rendet lábbal tapod. 
Az ifjú lá t ja , hatalmas példa az neki , ezt nem 
követnie lehetetlen. — Felszólítunk minden józan 
embert, nem ugy van-e a' dolog ? 

A ' családi élet szintén nein ollyan nálunk, mint 
millyennek lennie kell, azt a' tanároknak elég al-
kalmok van tapasztalni. A ' fiu a' szülei tűzhely-
nél többnyire semmi pietást, vallást és ember-
séget nem tanul; nem egy lép a' tanodákba, ki 
vadabb az isten szabad ege alatt felnőtt csikónál. 
Illy barbárt, hogy lehet már megszelidítni, van-e 
az iskoláknak erre eszközük? Illyenre sem szép 
szó és intés, sem példa, sem feddés, sem semmi 
nem hat ; nem hat rája a' tudomány, mert azt t á -
vol tartja magától. 

A ' prot. testület autonomiája végre szintén 
kimondhatlanul sokat vétett. Soká azon nemes 
testület a' legtiszteletre méltóbb confusióban 
hagyta az iskolákat. Végre elkészült egy rend-
szer, melly minden fokozatokon keresztül menve 
az egyetemes gyűlésen is helybenhagyatott. Hogy 
minket e' rendszer még ki nem elégít , azt volt 
már alkalmunk egyenesen kimondani. De a' leg-
roszabb rendszer is jobb a' rendetlenségnél. — 
"S még azon rendszert sem volt képes azon auto-
nómiájába szerelmes testület életbeléptetni, még 
eddig sem voltak képesek az egyetemességet 
képviselő gyűlések az egyéni önkényen gyözel-
meskedni! — Gyalázat azon egyetemességre, 
melly belátja a1 jobbat 's mellékes tekintetekből 
végre nem haj t ja ' s megelégszik erőtlen és foga-
natlan határozatok hozásával. 'S általában mit 
tett eddig azon egyetemesség az ifjak szellemé-
nek jobb irányba vezetésére, mit tett ahoz, hogy 
közönségesen hasznavehetlen sok tanulmányt 
annak ne tartsanak? Vájjon most is fog-e vala-
mit tenni az illy idétlen felszólalásokra? 
Nálunk tagadhatlanul baj, pedig nagy és sok baj 
van az iskolai ügyben, mellyen minél előbb s e -
gitni kell . ha ázsiai barbarságba nem akarunk 
sülyedni, ha nem akarjuk, hogy a' magyar nem-
zet a' történelem lapjaiból kitöröltessék. — De 
Istenre kérjük a' hazát, a' ministerséget, a' prot. 
közönséget 's a' szüléket , ingyen se gondolják, 
hogy a' nagy bajon ugy lehet segíteni, ha éretlen 
ifjak határozzák meg a' tanulmányok mennyisé-
gét vagy minőségét; ha ök szabják meg a' f e -
gyet vagy a' rendtartást. Nincs kétség, nemcsak 
hazánk, de egész Európának ügye csak ugy ment-
hető meg, ha minél több szilárd jellemű, higgadt 
gondolkodású férfiak fognak támadni : de arról 
sincs kétség, hogy az nem lesz előbb, mig az i f jú-
ságot nem fogjuk magánlag és államilag ugy 
nevelni , hogy erkölcsi és értelmi jellem benne 
fejlődhessék. Mert régi igazság: a' ki nem tanult 
engedelmeskedni, az nem is fog tudni parancsol-

ni ; 's ezt is tanítja a' tapasztalás, hogy gyakran 
a' kik első ifjúságukban tomboló haladók és ellen-
zékiek, azok férfi korukban a' legnagyobb pecso-
vicsok! 

A1 történelmi előjog megsemmisítésével az 
egyetemesség, melly a' egész, mondjuk az egész 
nemzetet 's annak minden erkölcsi, természeti, 
jogi érdekeit magában foglalja, azon egyetemes-
ség nyert és nőt t , az egyénekre pedig, kivétel 
nélkül , legelőbb csak több kötelesség hárul t ; 
mert minél szabadabb az állam, annál kötöttebb 
az egyes ember. Hajdan a' történelmi előjog k e -
rékvágásában lett valami rend, ha most a' köte-
lesség szent érzelmében nem' alapítunk minél 
előbb rendet , ugy csak azt tesszük mit legdü-
hösebb ellenségeink óhajtva óhajtanak. — Kés-
márkon april 19. 1848. H u n f a l v y P á l . 

H u n f a l v y J á n o s . 

Ébredés a' IV. merengésre. 
Azt mondja Székács, hogy „soha hatalmasab-

ban nem kopogott lelkismerete ajtaján Urunk ama 
szózata, hogy az ember nem csak kenyérrel él, 
mind épen most , hol ő fölsége a kisebb rendű 
bár melly vallásfelekezeten levő papoknak illő 
ellátása iránt ministérium által részletes javas-
latot fog az ország rendelnek előterjeszteni. 
Valahányszor pedig illyen kérdés merül fel az 
egyház keblében, nem lehet eléggé ovakodóknak 
lennünk, nehogy az álladalom nyájas ajándékiért 
olly jókat adjunk oda kölcsön fejében, mellyek a1 

mellett, hogy tán sarkalatosak , ha egyszer k i -
adatnak a' kézből, nehezen vagy soha vissza-
szerezhetek ne legyenek." 

Háromszázados küzdés után nein csak politikai, 
de vallási értelemben is szebb hajnalra ébred-
tünk. Ha isten ugy akarja, mint magunk, ezentúl 
sem Metternich bureaucratiája, sem a' m. he ly-
tartó tanácsnak záporkint ránk hulló intézvényei-
töl többé nem lesz mit rettegnünk. Ugy látszik, 
Sz. a' „Merengések IV." alatt, jóllehet majdnem 
minden sorban elismeri, hogy az állapot minden-
ben megváltozott : mégis inkább mint kellett 
volna a' protestantismus régi viszonyát hazánk-
ban tartotta szeme előt t , mellyben az 300 év 
óta állott az uralkodó valláshoz, — hol mind-
eddig csak az volt legfőbb jogunk, hogy türe t -
tünk, és mind a' mellett, hogy az állam a' szónak 
legszigorúbb értelmében semmitsem tett terheink 
könnyítésére, mégis majdnem naponkint kész 
volt ezerféle intézvényeivel még a1 legártatla-
nabb mozgalmainkat is zsarnoki kezekkel e l -
nyomni. Ha azonban mind annak daczára, hogy 
valláskülönbségre nincs többé e' hazában tekintet, 
hogy a' cultus ós nevelés ministeriuma is felelős 
lesz, mégis még volna okunk aggódni bizonyos 
jogok elvesztése i ránt : mindenek előtt tisztába 
kellene jönnünk az iránt, miben állnak azon sar-



kalatos jogok, mellyek egyszer kiadatván kéz-
ből, soha visszaszerezhetők ne legyenek ?u 

Én nem tudom feltenni az uj kormányról azt, 
hogy mikor a' legnyájasabb Ígéreteket teszi, a' 
„Timeo Danaos et dona fe rentes- t" kellene 
eszünkben tartani. Annyi bizonyos, hogy nem 
coordinált testületre befolyást nem is gyakorol-
hatni, és így attól függend minden, minő alakban 
nyujtandjuk át magunkat a' kormánynak a' coor-
dinatióban. — Az aggodalomra egy részt azon 
okból nincs szükség, hogy a1 ministerium felelős, 
más részről szabad sajtó, a' mi által a' leg-
kisebb jogcsonkítás könnyen az egész közönség-
nek juthatván tudtára, azonnal az egész testület 
fel is állhat jogaiért. 

Minden esetre jó volna tájékoznunk magunkat 
az iránt, miben lehetne megállapítani a' kormány-
nak befolyását a' protestáns egyházra hazánk-
ban ugy, hogy autonomiánk kárt ne valljon. So-
hasem szabad elfelejtenünk, hogy lehetséges leg-
tökéletesebb rendszer mégis csak emberi és így 
előbb utóbb elavulhatván, mindig kellő tért kell 
engedni a reformoknak. Nem akarom állítani, 
hogy egyházi belszerkezetünk a' legjobb , de 
semmi esetre sem mondható a' leíjroszabbnak, 
miután tudom, hogy a' poroszok és szászok igen 
kívánatosnak látták ezen szerkezetet saját hazá-
jokra nézve , minthogy ott minden felülről jött, 
és magok a' hívek majdnem semmi befolyást 
sem gyakorolhattak saját lelki javuk ügyében, 
ellenben nálunk minden egyházban már maga a' 
lelkészválasztás is az összes gyülekezet bizo-
dalmának kifolyása 'stb. 

E' részben szeretném, ha az állam odáig t e r -
jesztené befolyását, hogy először is minden g y ü -
lekezeteket lélekszám szerint összeiratván, m e g -
határozná a' maximumot vagy minimumot, hány 
lélek igényel lelkészt. Akkor azután nem történ-
nék többé olly visszaélés, hogy egy helyütt 6000 
léleknek 3 , másutt 18,000-nek csak 2 lelkész 
szolgálna. Tán némellyeknek ugy látszhatik, 
mintha miután magunktól foly ki a' coordinatio, 
a' lelkek ezek minimum vagy maximuma meg-
határozása nem az államot illetné; — meglehet. 
Én legalább nem egy könnyen hiszem, hogy ott, 
a' hol annyiféle anyagi érdekek jöendnek kérdés 
alá, az egyházak hajlandók volnának illy czél-
szerü reformoknak engedni. Már az egyes lel-
kész miképeni eljárása hivatalában nem függ-
hetne a' statustól , hanem inkább a' protestan-
tismus elvei és annak koronkinti át alakulás ától, 
fejlődésétől leend feltételezve. Még a' szabad skót 
egyház papjaira mink ne gondoljunk; mert ha ma-
gunk közt megállapítottuk a' „norma credendo-
r u m a - o t és a' fejlődést egyházunkban el nem 
nyomjuk, sőt ápoljuk és előmozdítjuk, nem lesz 
oltunk dissenterek módjára a1 statustól támoga-
tott egyházakból kilépni. 

Fundatióinkat azután adjuk-e, nem-e ? az olly 

kérdés, mellyre igen sokféleképen lehetne vá la-
szolni. Ha oda adnók, legalább nem teszem fel, 
hogy akkor egyes egyházak, valamint legújab-
ban a' soproni 60,000 ft és mások másféle vesz-
teségeknek volnának kitéve. Nekem azt súgta 
valaki, hogy jobb volna a' kezelést kezünkből ki 
nem eresztve csak a' jövedelmet adni fel éven-
kint a kormánynak, hogy azután az a' maga 
belátása szerint ott, hol vele beéri, felhasználja, 
hol pedig szükségeink fedezésére avval be nem 
éri, aránylag a' status jövedelméből pótolhassa. 
Győzzön a' mi jobb. Atyáink, kik a' sírban nyu -
gosznak, bizonyosan nem bánandják, ha olly dicső 
átalakulás mellett, mint e' mostani, hol egy nem-
zet minden vérontás nélkül ujjá születik, az o r -
szág kincstárába jutván alapítványaik, a' czél csak 
ugy vagy még jobban éretnék e l , mint annak-
előtte. Másrészről oda adhatnók alapítványainkat 
a' következtetés miatt is, mellyet az ország ebből 
levonhatna, mert a' legtermészetszerübb volna 
az, hogy ezt mondaná kath. hitfeleinknek: íme a' 
protestánsok ide adták alapítmányaikat, adjátok 
ide ti is, hogy igazság történhessék mindnyája-
toknak. 

Nagyobb baj leend az iskolákkal jönni tisztára, 
mint az egyházakkal. Ámbár a' körülmények ugy 
hozták magokkal, hogy a' fővárosban, mint a' 
forradalom gyülpontján, legelőször is az egyetem 
boldoguljon a' reformokban, mégis tagadhatatlan, 
hogy alulról kell az épület alapját megvetni, 's 
e' szerint legelőször is az elemi vagy népisko-
lákra fordítsuk figyelmünket. Részletekbe ezennel 
nem akarok bocsátkozni, mert könnyen találhat-
nék mondani ollyasmit, a 'm i félreértésekre szol-
gáltathatna alkalmat : a' nevelés alaprajzának 
csak vázát akarom adni. A ' népiskolák jó nép-
tanítóképző intézetek (seminariuinok) nélkül soha 
sem fognak virágzásnak indulhatni. Jelenleg csak 
két illyennel bírunk Felsölön 's Nyíregyházán. 
Illyen kellene legalább 5 — 6, ha vallási ér telem-
ben is nem akar álom maradni az erdélylyeli 
egyesülés. Tagadhatatlan, hogy a' felsölöi min-
den tekintetben kielégítő intézet, mert az olly 

jorganice fejlődik ki magából a' népiskolából, 
hogy egyik a1 másik nélkül nem is képzelhető. 
Nagyon jó volna, ha a' nevelési ministerium kellő 
figyelmet fordítván ezen hazánkban már eddigelé 
szépen virágzó intézetre, ennek mintájára gon-
doskodnék a' többieknek felállításáról is. Tekin-
tettel kellene lenni minden esetre arra, hogy ezen 
intézetek olly helyeken állítassanak fe l , a' hol 
népes elemi iskolák is vannak, különben pedig 
maga a' tájék is testi gyakorla t ra , úszásra, f ő -
képen pedig olly kerti 's mezei munkákra alkal-
mas volna, mellyek majdan a1 kiképezendő föld— 
mívelö és földmívelőné egykori életpályáját 
teendik; tehát nem királyi, hanem inkább népes 
mezővárosokban, úgymint: Nyíregyháza, Mis-
kolcz, Szarvas 'stb. 



Ha azután itt lesznek az egyének, kik a' falusi 
gyermekeket oktathassák, akkor szinte lélekszám 
szerint hozassanak rendbe az iskolák, nehogy 
túlságos nagy számú tanoda például 2 — 3 0 0 
gyermekből ál ló, mi népesebb gyülekezeteink-
ben nem r i tkaság, bízassék egy ember kezelé-
sére. A ' tantárgyakról ez úttal nem szólok, ha-
nem inkább felkérem a' felsölöi virágzó intézet-
nek egyik érdemes tagját, Samarjay Mihály urat, 
hogy az egész intézet miben létét e' lapok utján 
ismertesse. Én, ki csak néhány napi látogatásból 
ismerem azt az iskolát, jegyzeteimből kimerítőn 
ugy sem szolgálhatok. 

Következnek a' középtanodák vagy gymnasiu-
mok. Magától értetik, hogy ezekkel párhuzamban 
kellend felállniok reálgymnasiumoknak is. 

Gymnasiumokat elég számmal bírunk hazánk-
ban. De nehéz meghatározni, mellyik az ideál, 
mellyik lehetne mintaintézet. Hogy itt-ott jeles 
tanítók működnek, kérdést sem szenved; de 
a' föbaj a' szerkezetben van, t. i., hogy nagyobb 
részint az egyénektől magoktól függ, ha serények 
akarnak-e lenni működéseikben, vagy nem. Itt a' 
kormány olly reformot hozhatna, hogy az egyes 
tanítók leczkéikben az igazgatóságtól, (melly 
vagy az igazgató és két választmányi tagból, 
vagy az összes tanítói karból állhatna) akár mi-
kor meglepethetnének és magok a' tiszttársak 
moraliter éreznék magokat kötelezve észrevé-
teleiket egymással közölni. Tanfolyamul lehetne 
felvenni a1 nyolcz évet vagy 16 félévet, mellyen 
át mindazon tárgyak gyakoroltatnának, mellyek 
jelenleg lyceumainkon taníttatnak, ide értve testi 
gyakorlatokat, rajzolást és hangászatot is ; mert 
igen jól tudjuk, hogy a' külföldi egyetemeken, a' 
külföldi gymnasiumokból kikerült ifjak mindenben, 
de különösen görög és latin és a' természeti tu -
dományokban tovább voltak , mint mink , kik 
lyceumainkból kerültünk oda. A' 8 év, vagy ha 
valamellyik ifjú több szorgalommal látott volna 
dolgához, kevesebb évek lefolytával is szigorú 
érettségi vizsgálatok volnának tartatandók, és 
csak az illy érettségi vizsgán keresztül esettek 
volnának átbocsátandók az egyetemre. 

Hogy reálgymnasium szinte annyi , ha nem 
több kell, mint tudós gymnasium : vi lágos, mert 
a' hazának több mesteremberre , kézművesre, 
kereskedőre van szüksége, mint tudósra. Itt a' 
tanfolyamot legfölebb 6 évre szorítnám 's ezt is 
ugy, hogy a' legelső években a' legnélkülözhet-
lenebb tárgyak taníttatnának; és azon arányban, 
mint felebb lépnek a' növendékek, mindinkább 
gyérülne az iskolai munka, de annál inkább sza-
porodnék a z , mi életpályájukhoz tartozik. Vilá-
gosabban : a' mellett, hogy a' reálék vinnék a' fő-
szerepet , mind azon tárgy volna tanítandó, mi 
a' gyinnasiumokban, kivéve a' görög és latin 
nyelvet és a' mi ezekkel összefügg. Megjegy-
zendőnek tartom, hogy azon hivatások, úgymint 

gazdászat , posta 's több eífélék szinte nem a ' 
tudós gymnasiumban, hanem a' reálgymnasium-
ban vetnék meg pályájok alapját, ugy hogy innen 
egyenesen a' gazdászati iskolákba, — kézmű-
vesek, kereskedők, különösen gépészek 's g y á -
rosok pedig politechnicumba mehetnének. 

Hátra volna még az egyetem. Illy egyetem, 
az egyesült uj hazában legalább ket tő , ha lehet, 
3 kellene: Pesten, Nagyenyeden és Debreczen-
ben vagy Eperjesen. Égynél több először azért, 
nehogy némelly ifjúnál már maga az uti költség 
emészsze fel azt, mit az éven által költene, más 
részről hogy magok az egyetemek közt is fel— 
állna a' verseny. Ezeknek alakjáról semmitsem 
szükség itt mondanunk, ha áll az, hogy ollyano-
kat kívánunk , mint külföldön már eddigelé is 
virágzanak. 

Végül még azt az egy pium desideriumot is 
bátorkodom hozzá adni, hogy az egyes taninté-
zetekben tisztán a' tanító egyének tehetségét és 
ügyességét vévén figyelembe, minden valláskü-
lönbség nélkül kellene azokat az ország akár -
mellyik intézeteire alkalmaztatni. Máskép, va la -
mint nem lesz többé alma universitas exclusive 
romano-catholica in hoc almo regno Mariano : 
ugy minden iskolában, mind a' tanítók, mind a1 

tanítványok a' legkülönbözőbb valláshoz tar toz-
hassanak, mert csak így fogunk testvérenkint és 
egy haza fiai gyanánt a' czél felé, a' közös bol-
dogság felé haladhatni. P e c z G y u l a . 

Öt püspök és egy fopíispök. 
A' haza épül. Nagyszerű épületének több osz -

tályai vannak, mellyek hogy czélszerüleg legye-
nek elrendezve , az egész épület czélszerüsége 
igényli. E ' közös épület egyik osztálya hivatik 
egyháznak. Én ezen osztálynál maradok 's itt 
napszámoskodom. Fogadjátok szerény és szíves 
munkámat tisztelt pallérjai az épületnek! 

A ' mi protestáns egyházunkon, bánnelly ol-
dalról szemléljük is azt, mindenütt hiányt talá-
lunk, 's találunk mindenütt tatarozásra alkalmat. 
Én jelenleg mellőzve a' többit, szorítkozom egye-
dül a' mi protestáns ev. egyházunk — egyh. k e -
rületileg való felosztása iránt — tenni észrevé-
telemet. Ha tán valaki azt jegyezné m e g , mikép 
hogy akkor elégidö leend arról szólani, ha majd 
az egész coordinatio tárgyaltatni 's illetőleg l é -
tesíttetni fog, azt válaszolom, hogy valamint az 
asztalmüvész, elébb gyalulja ki az asztal egyes 
részei t , 's csak akkor, ha azokkal készen van, 
szerkeszti az egész asztalt : ugy kell tenni ne -
künk is, elébb vitassuk meg az egyes részeket, 
ugy aztán szerkeszszük az egészet. 

Minden társaság azért áll f en t , hogy egyesü-
lése által kívánt czéljait elérje , és a' melly t á r -
saság akként van szerkesztve, hogy nála a' k í -
vánt czélok el nem ére tnek, annak szerkezete 
rosz , annak szerkezetét változtatni kell. Már-



most ezen szempontból nézzük a' mi evang. egy -
házunkat. Itt legtöbb hitsorsos társasági ezéljait 
azért nem éri el, mert kerületei roszul feloszt-
rák, concentratiója pedig hiányos. 

Jelenleg van négy egyházi kerületünk, a rány-
talanul felosztva mind a' terület, mind az egyhá-
zak 's lelkek száma tekintetében, miből aztán 
igen sok nehézségek támadnak, kivált a1 ko r -
mányzás kezelése, ügyek vezetése 's igények 
kielégítésében. Nevezetesen a' bányai kerület 
kétszer nagyobb a' többi bármelly kerületnél, 
dunáninneni, tiszáninneni és túli kerületekben 's 
a' határőrvidékekben elvonulván, összesen t izen-
öt megyében 171 egyházban, 300,660 lelket 
számlál, az egyik vége Beszterczebánya-, másik 
Pancsova körül levén , Pancsova Beszterczebá-
nyától esik 56 magyar vagy 67 német mértföld-
re. Már ha teszem a' püspök Beszterczebányán 
lakik, Pancsova olly arányban van hozzá, mint 
Uranus, vagy még inkább legközelebb L e - v e r -
rier franczia csillagász által feltalált legmesszebbi 
új bolygó csillag a' naphoz, és hogy a' pancso-
vai hitsorsos eljuthasson püspökéhez , kell neki 
(minden napra 6 mérföldet számítva) 11 Vo n a Pi 
vagyis mig dolgát püspökénél elvégezheti, egy 
egész hónap. Ez, uraim! abnormis állapot. Azért 
indítványozom, ezen hosszura terjedt egyházke-
rületet — most van ideje — szakítsuk ketté, 's 
egy idomtalan és czélszerütlen egyből csinál-
junk két czélszerübb kerületet. Megkísértem p ró -
bakép itten mintáját adni Fényes Elek statisti-
cája 's az egyházi névtárok szerint, a1 netán l é -
tesítendő 5 kerületnek. 

Folyó 
szám. Megye. 

E g y h á -
zak 

száma. 

Lelkek 
száma. 

/. Bányai kerület. 
Árva 
Bars 
Hont 
Liptó 
Nógrád 
Zólyom 

5 
5 

15 
28 
41 
19 

9645 
2573 

34908 
26762 
50834 
37253 

6 I megyében 113 161975. 
II. Alföldi kerület. 

1 Arad 3 2600 
2 Bács 19 36178 
3 Békés 8 6 2 0 8 4 
4 Csanád 2 7710 
5 Csongrád 2 997 
6 Heves 1 1161 
7 Krassó 1 358 
8 Pfcst, Pilis, Solt 26 50974 
9 Temes 6 4935 

10 Torontál 4 3272 
11 Végörvidék 6 12969 
11 | megyében 78 1183238. 

Folyó 
szám. 

Megye. 
E g y h á -

zak Lelkek 
száma. 

Folyó 
szám. szama. 

Lelkek 
száma. 

III. Dunamelléki kerület. 
1 
2 

Esztergom 
Komárom 

1 
5 

294 
4730 

3 Moson 5 5958 
4 
5 

Nyitra 
Poson 

20 
12 

48128 
20745 

6 Trencsin 14 22295 
7 Túrocz 12 24600 

7 megyében 69 |126749. 
IV. Dunántúli kerület. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Baranya 
Fejér 
Győr 
Somogy 
Sopron 
Tolna 

2 
5 

14 
12 
19 
22 

6782 
4619 

14276 
9520 

24850 
24691 

7 Vas 34 62312 
8 
9 

Veszprém 
Zala 

24 
6 

22684 
6667 

9 megyében 138 176401. 

V. Tiszai kerület. 

1 Abauj 5 5643 
2 Bereg — 156 
3 Bihar 2 887 
4 Borsod 3 4620 
5 Gömör 62 77308 
6 Marmaros — 51 
7 Sáros 11 17074 
8 Szabolcs 1 14160 
9 Szathmár 2 886 

10 Szepes 36 44742 
11 Torna — 250 
12 Ugocsa — 8 
13 Ungh — 361 
14 Zemplin 6 7051 

14 megyében 128 173197. 

E ' szerint : 

I. Bányai ker. 6 megyéb. 113 161975 
II. Alföldi 11 78 183238 

III. Dunamelléki 7 — 69 126749 
IV. Dunántúli 9 — 138 176401 
V. Tiszai 14 — 128 173197 

Összesen 47 megyéb. 526 821560. 
Világosan tűnik ki eme felosztásból, hogy k i -

vált a' lelkek számára nézve igen egyformán ü t -
nének ki a' kerületek, a' dunamelléki maga va la -
mivel kisebben ütvén ki , mint a1 többi négy. 
Egyébiránt okirataim, mellyekböl ezen adatokat 
merítém, nem levén maiak, a' lelkek 's egyházak 
száma hihetőleg — és pedig nem kevesebbre, 
hanem többre változott. 



Hogy pedig a' mostani kerületeink illy területi 
felosztás alá essenek, azt igényli mind a' méltá-
nyosság és igazság, mind a' szükség, a' mennyi-
ben akkint egy püspökre nem volna bizva ké t -
szer annyi lelkek ellátása, mint a' másikra, és a' 
mennyiben akkor a' nyájak nem volnának e l -
szórva távol föpásztoraiktól, hanem inkább köröt-
tök , 's ök jobban őrködhetnének nyájaik felett, 
mint most. Mi teszi az egyházakat Némethonban 
olly virágzókká? bátran állíthatom, hogy a' fö -
pásztorok azokrai szigorúbb ügyelete. De nálunk 
hogyan ügyeljen kellőleg a' főpásztor 50 's 60 
mértföldnyire távol eső híveire ? Továbbá igényli 
azt az egyházi kormányzás pontossága, mig most 
a' bányai püspök körlevele Pancsovára jő, addig 
a' végrehajtandó tárgy elévesül, a' kívánt adatok 
rendesen elkésnek 's az administratio sántikál. 
És ez áll az árvái és liptói egyházakra is Pozsony 
irányában, a1 mellyek is terület és nyelv tekin-
tetéből is, sokkal inkább illenek a 'bánya , — mint 
a' dunamelléki kerülethez. Igényli végre illymó-
doni felosztást a' lelkek száma proportiója is, a' 
midőn majd egy főpásztor nem pásztorkodandik 
300000, mig más alig fél annyi lélek felett. 

Nagyobb fába vágom fejszémet, a 'midőn con-
centrátiónk tekintetéből, azon indítványt felele-
venítem, hogy legyen generálpüspökünk is. Ha 
körültekintek más testületeken, és látom, hogy 
azok öszpontosulásuknál fogva boldogulnak,szinte 
szivem megfájiii benne, látván, hogy az minálunk 
nincs, és kénytelen vagyok megvallani, mikép 
az ominosus ,,dissolulae scopae" bizony némileg 
itt is reánk alkalmazható. 

Er re nem egy jámbor felkiált, hogy nekünk 
föpüspök vagy pápa ncin kel l , mert a' generál-
convent 's a' generálinspectorban ugy is már 
concentrálva vagyunk. Térdet fejet haj tanék, ha 
az valóban ugy volna, de vajmi nem áll a' dolog 
ugy. Mert micsoda is a' generálconvent, melly 
máskép a' négy superintendentiák egyetemes 
conventjének is neveztetik? Az egy tisztességes 
gyülekezet , melly gyakran illy elemekből áll : 
Dunántúlról jött — senki, Dunamellékröl — egy, 
tiszai kerületből kettő, a' bányai püspök kineve-
zett oda 10 vagy 15 papot , a' ker. felügyelő 
szinte annyi világi urat képviselökül kinevezett. 
Első napon tömve van a' terem — hallgatóság-
gal, más nap már csak gyéren van ember a' kis 
teremben, harmadik napon (ha még tart) alig 
egynehány, mert a' hallgatóság — belefáradva a' 
nemigen érdekes tárgyak hallgatásába — vissza-
vonul, a' duna-liszai követek, minthogy távolról 
jöttek , idö előtt is eltávoznak, a' bányaiak, kik 
ez elölt már három napig ültek elébb a' kerületi 
gyűlésben, szinte elmaradoznak, marad gyakran 
egyedül és kirekesztöleg a' pesti egyház , melly 
a' négy püspökség nevében hoz határozatokat, 
mellyek nagyjából szoktak — meg nem tartatni. 
Az elnökséggel is nem egyszer történik, hogy 

el nem jöhetvén a1 főinspector, kerületi pedig 
egy sem levén jelen, valahol még is akadt egy 
esperességi ügyelő, az helyettesíttetik elnökül. 
Ez az a' magyarországi ev. generálconvent!! És 
ez, uraim! tovább így nem maradhat, a ' ko r reánk 
ére t t , itt változást okvetlen tennünk kell. Hogy 
pedig czélt é r jünk , szükség, mikép a' mellett, 
hogy minden kerület nem kinevezett, hanem v á -
lasztott egyének által aránylag képviselve l e -
gyen, egyházi főben is öszpontosuljunk. Azért t e -
hát föpüspök kell! 

Ez ugyanegyszer már szóba is hozatott a ' g e -
nerálconventen,'s a' generálinspector, kit én, mint 
lelkes hazafit, igen nagyra becsülök, azt mondá 
reá egyszerűen : „minek ?" Én tehát röviden 
megfejtem, hogy minek. Nem egyedül azért, hogy 
elnöktársa legyen a' generálinspectornak, jól le-
het — ha a' mostani elv szerint, a' kétfejű elnök-
ség továbbra is fentáll — már a' következe-
tességnél fogva is azért, hogy legyen elnöktár-
sa, *) annak daczára, hogy, mint egy kitűnő ca -
pacitás elmésen megjegyzé , a' méltóságos in-
spector mellett egy igénytelen pap csak ugy ülne 
ott, mint valami pictus masculus: hanem azért is, 
hogy legyen egy főnk, kiben igazán központo-
suljunk. Hogy most a' generálinspectorban nem 
vagyunk központosítva, világosan tanúsítja az 
élet , többi közt már azért is, mert a' generál -
inspector — magas állásánál fogva is — nem 
szentelheti egész életét az egyháznak, miután öt 
— mint az jelenleg is történt — a' közhaza is 
igényli. Hanem leendő föpüspökünk egész életét, 
éjjelét nappalát egyedül és kirekesztöleg csak az 
egyháznak szenteli 's áldozza életét, ö leend f e -
lelős kezelő tisztviselője az egyetemes egyház-
nak, a' generálinspector pedig a' tettleges keze-
lésre ügyelend fel. Mert meg kell jól különböz-
tetni a ' tettleges kezelést a' kezelésre való fel— 
ügyeléstöl. 

Egyébiránt a1 felügyelőségre — a' kifejlett 
események következtében—az a1 megjegyzésem, 
hogy az eddigelé állhatott ugyan, hogy egyes 
ember felügyelt a' többiek nevében az egyházi 
dolgokra : hanem, miután a' nép is már megérett 
arra, hogy tisztviselőire ügyeljen, és miután már 
többé nem incapax, 's végre miután felelős va l -
lásministerünk van, kit én részemről szívesen e l -
ismerek legfőbb felügyelőnkké olly formán, hogy 
minket hagyva törvényes szabadságainkban, 
egyéb dolgaink törvényes menetele felett őrköd-
jék,—miután, mondom, a' dolgok akként fejlődtek 
ki : akkor én a' mostani valamennyi inspector-
ságot feleslegesnek tartom, mellynek ideje lejárt, 
's azt kívánom, ügyeljen eljárásunkra ne 100 — 
vagy mennyien is vannak — (Békésben van 1 
esperességi és egyházi ) , hanem 821560 inspe-

*) Ha a' kétfejű :— nem mondom, sas, hanem — elnök-
ség továbbra is fenrnarad, szeretném azt ugy elrendeltetni, 
mint van az országgyűlési kerületi elnökség. 



c to r , *s köztök első helyen a' felelős vallásmi-
nister. 

A ' föpüspökre visszatéröleg, ennek tisztében 
állana kezelni a' vallást ollyformán, hogy az nem 
szolgálva egyes egyházat — mint most elég 
roszul jelenlegi püspökeink — : az egyetemes 
testület feleletterhe alatti tisztviselője legyen, mi 
miatt nem lehetne pápa, mint némellyek szeretik 
élczelve mondogatni. 0 benne öszpontosulna val-
lásunk tanjai egysége 's egyformasága, ö benne 
központosulnának folytonos reformunk 's haladá-
sunk törekvése 's elömenete, ö számára kérnénk 
a' hazatói (mindig felelet terhe alatt) a' magyar 
caneellaria és az alispánok által eddig kezelt há-
zasságbeli felmentvények és engedélyek hitta-
naink szerinti gyakorlatát, ö volna az ország-
gyűlés papja 's vallásos dolgokbani informálója, 
ö a' generálconvent határozatinak végrehajtója. 
Állandó lakhelye volna az ország központja, 
Budapest. 

Az egész ország újjászületik, a' régi salak po r -
ba hull, minden ébred, minden új életre serken, 
hát mi legyünk egyedül, kedves hitsorsosim! kik 
tovább is aludjunk ?! Ébredjünk fel tehát mi is, 
mert nappal v a n , 's a' mi jelszavunk szerint 1 
Tess. V. 21. „Mindeneket megpróbálván, a' mi 
jó, azt tartsuk meg," ahhoz ragaszkodjunk. Ámen. 

J a n c s o v i c s I s t v á n . 

Mi hír a' kis világban ? 
Ezt azon tárcza mondja meg legjobban, mely-

lyet az idézett czim alatt készíleténk. Sorra huz-
zuk ki belőle az adatokat , ugy a' mint azok a' 
postáról vagy másunnan érkeztek, 's inellyekröl 
azt hisszük, hogy e' rovat alatt legjobban adat-
hatók. 

A» első, a' mi itt kezünkbe akad, egy új e g y -
házi német újság : Der evangelische Christ. Ein 
Volksblatt. Yerantwortlicher Ilerausgeber Georg 
Bauhofer, Ofen in der Festung, iin evangelischen 
Pfarrhause. A ' lap, mint ezime mutatja, a' népnek 
van szánva, 's noha német nyelven szerkesztve, 
nem kételkedünk, hogy a' magyar nemzetiség 
jogait, a' magyar törvényhozás áldásait tisztelni 
's körében a' népfajok egyetértését előmozdítani 
becsületesen fog törekedni. Ennek már eddig is 
adta jeleit 's ha czélja az , hogy Isten országa1 

építésén 's a' magyar protestáns egyház javának 
virágoztatásán velünk karon fogva működjék, 
saját nézete, nyelve és eszközei által ugyanazon 
közös nagy czél felé törekedve: ugy üdvözöljük 
azt atyafiságos bizalommal. — Egyszersmind p e -
dig, miután most már a' sajtó szabad, és az u j ság-
kiadhatási jog könnyen megszerezhető: felhívjuk 
egyéb szolgatársainkat is a' még kettős, nem so-
kára egy hazában, hogy hasonló egyházi lapokat 
adjanak ki magyar nyelven is. Népünket oktat-
nunk kell 's egy olcsó egyházi néplap — Bauho-
fer úrénak ára sűrűn nyomtatott féliven egy 

pengő garas — erre a' legjobbik eszközök egyike. 
Gyerünk Temesvárra. Itt, mint tudjuk, egy uni-

ált gyülekezetünk v a n , de ha csak fele igaz is 
annak, mi róla iratik Szilágyi István, segédlel-
kész úr által: ugy az ugyancsak gonosz lábon 
áll. Mióta szerencsém van e' lapot szerkeszteni, 
semmi sem volt hőbb kívánságom — 's ebben 
velem társam becsületesen osztozott — mint e l -
kerülni a' kicsinyes összeütközéseket a' két fél 
között. Ez nekem tántoríthatatlan elvem. De azt 
semmikép sem szeretném ugy követni, hogy e l -
hallgassam az alapos sérelmet, melly egyik rész 
által a' másikon ejtetik. Illyesmit gyanítok pedig 
Szilágyi úr leveléből, a' temesvári egyesült 
évangy. egyház elemi iskolai tanszéke üresedése 
és betöltése körül. Megvallom azonban, miként 
a' mellett , hogy Szilágyi úr czikkén eligazodni 
nem tudok, azt olly szenvedélyes kitörésekkel 
találom irva lenni, hogy azt nincsen kedvem adni. 
Felkérem öt, adja elő rövfden és világosan a' 
tényt egész sérelmes voltában 's még inkább 
bizza ezt tán az illető ref. esperes úrra, ki l eg-
alább nem pars. Csak egy mutatványkát Szil. úr 
czikkéböl. Idézi a' Prot. E. I. Lap 7. sz. alatti 
Csőd szavait. így : „magyar és német nyelven 
tökéletesen értő legyen" (a ' választandó oktató 
t. i.) 's ezen megjegyzést veti utána: magyar üt 
nem kell, mert az itt disznópásztor, ezt pedig 
disznók nélkül fel sem tehetvén, nagy sérelme ez 
a' külhon száműzöttjeinek. hogy magokat a' ma-
gyarban önmagok által disznóknak nevezve kell 
szenvedniök 'stb. Kérdem Szilágyi urat, mit fogna 
ö mint szerkesztő tenni, ha én illy modorú czik-
ket küldenék be neki ? Nem hiszi-e ö, hogy l eg-
igazabb ügyét is illy védelem által csak conpro-
mittálni fogná ? — Az unióra nézve pedig azt 
mondom a' temesváriaknak, hogy hivassanak mi-
előbb ref. papot 's állítsanak külön egyházat, 
mert mi egymás mellett mint testvérek szépen 
meg fogunk élni, egyesülve ugy, mint Temesvá-
rott, mindörökké kétlem. 

Nehéz szívvel adom ki a' következő czikket : 
Bodogh János urnák a' pápai e.-megye évi köz-

gyűléséről tett nagyon egyoldalú jelentése 
tárgyában. 

1 1) Hogy K. J. úr nem a' képviseleti rendszer 
iránti tiszteletből kötötte ki magának, midőn a' 
jegyzöséget felvállalta, a 'három évet — 's ezek 
eltöltével tette le a' jegyzői tollat: világos, nem-
csak abból, hogy midőn a 'Palotán 1844-dik é v -
ben alkotott képviseleti rendszer el — vagy nem 
— fogadása iránt minden egyháznak és lelkész-
nek be kellett akaratát jelenteni az e.-megyei 
gyűlésnek : K. J. és minden most pártjához t a r -
tozó lelkészek és egyházak elvetették a' k. rend-
szert, hanem ebből is a) A ' képviseleti rendszer, 
ott, hol kidolgozva és elfogadva v a n , azt fel té-
telezi, hogy a' hivatalnok a' kitöltött bizonyos év 
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után, ha ismét megválasztatik , a' hivatalt ismét 
elvállalja, — a' fent tisztelt lelkész úr pedig ugy 
tette le a' jegyzői tollat , hogy többé még csak 
szavazat alá se jöjjön, b) A ' képviseleti rendszer 
kivánja , hogy ne csak a' jegyzői tol l , hanem 
más hivatalok is, név szerint a' tanácsnoki ülés 
is, bizonyos évig tartson; — és imé K. J. urnák 
— noha még 1830-dik évben lett tanácsnokká 
— a' tanácsbiröságról leköszönni mégis nincs 
kedve, nincs szándéka ! De hát miért tette le a' 
jegyzői tollat? Azt maga tudja. 

2) Megemlíti B. J. úr, hogy a' mostan válasz-
tott jegyző nyiltan felelt a' képviselet (a1 mi ná-
lunk még nincs) kérdésére , „hogy ö a' kérdező 
uraknak lapdájuk nem fog lenni." („Mert hogy 
lapda legyen, öt évi tanulást sem érdemel." Mit 
tesz ez? nem értem, — szavaimnak nem ismerem.) 
— Itt elfelejtette B. úr a' praemissákat megírni, 
t. i. azon papi álláshoz nem illő korteskedéseket, 
mellyekben ö föszerepelö volt. — 'S kérdek min-
den becsületes kebelt : hogy midőn az ellene 
törekedő f é l , csatavesztése után i s , feltétele-
ket akar dictatori hangon szabni, — mit érdemel 
a z ? írtak volna elömbe feltételeket azok, kik a' 
jegyzői tollat kezembe adták , kész indulattal 
hódoltam volna nekik , de ellenségemtől nem 
fel té tel t , de ajándékot sem fogadok el. Itt hát 
a' millyen volt az „Isten jó nap", ollyan volt a' 
„fogadj Isten." — Dolgoztassa ki azonban az 
e.-kerület a' k. rendszert ugy , hogy czéljának 
megfelel jen: én fogok először aláírni, — valamint 
a' Palotán alakultat is „módosítással" elfogad-
tam. 

3) Mondja B. úr, hogy a1 pénztár kezelésében 
adott 1828—cliki super. törvények felolvastattak, 
— de miér t? nem mondja. 

4) ír ja B. úr, hogy az új pénzőr — „hivatalát 
nem mint örököt tekintve1" felesketett. Itt B. u r -
nák vagy füle volt rosz , vagy szive ; mert a1 

pénzőr szintúgy mint a' jegyző, semmi időhatárt 
magának ki nem kötött. 

5 ) Felhozza, hogy K. J. úr azt k ivánta , hogy 
esperesünk a' gyűlési tárgyakat előre tudassa, és 
évi eljárásáról tegyen jelentést — elhangzott! 
Ha B. úr ügyelemmel lelt volna a r r a , hogy leg-
először mindjárt az e .-kerület i , azután pedig az 
e.-megyei gyűlések j. könyveinek ezen gyűlésre 
vonatkozó ponljai — valamint az ezekben meg-
rendelt kiküldöttségek jelentéseik olvastattak fel: 
tudni fogta volna, hogy ez nem más, mint a ' g y ű -
lési tárgyaknak felmutatása, és a' megbízot-
takban lelt eljárásróli jelentés, — és ha a' g y ű -
lés j. könyvét megolvassa, látni fogja, hogy ezek 
után mindég a' fontosabb tárgyak kerültek sző-
nyegre, — 's így valamint K. J. urnák kivánata, 
ha felesleges volt is, teljesült : ugy B. J. urnák 
megrovása helytelen. 

6) Közfájdalmát (t. i. az ö és pártja fájdalmát) 
említi B. úr, hogy a' számadások a' gyűlés utol-

ján és nem elején tartattak. — Higye meg t. B. 
úr, hogy a' számadások a' gyűlés végén is csak 
ugy mentek végbe, mint kezdetén mentek volna. 
— Gondnok , esperes , öt tanácsnok és egy 
közrendű lelkész levén jelen, semmi sem történt, 
mi gyanuság alá jöhetne. Azonban mindnyájan 
marasztat tak, midőn menni készültek — 's ha 
mégis B. urnák és társainak jobban tetszett a' 
gyűlési helyhez alig félórányira eső szomszéd 
egyházba vonulni , mint a' számadást meg-
várni: ne mondja, hogy , ,a 'számadást mindenki 
szeretné önszemeivel k isérni" ; mert a1 ki s ze -
reti , meg is várja — 's ne gerjesszen „fájdal-
mával" azon tanácsszéknek a' számadás és v e -
vésbeni eljárása ellen gyanút, melly minden mun-
káit olly nyilvánossággal leszi, hogy a' nyilt a j -
tóknáli tanácskozásain nemcsak a1 lelkészek k ü -
lönbség nélkül , hanem az isk. tanítók, söt a' 
helybeli elöljárók is megjelenhetnek, szólhat-
nak, mint tettleg meg is jelentek és szólottak. 

így , édes B. uram ! ha még irodalmi térre lép: 
ne legyen pár tvezér , hanem legyen igazság 
bajnoka, mert utóbb is ennek leszen jól dolga. 
Esa. 3 : 11. A n t a l J ó z s e f , 

görzsönyi lelkész és a' pápai 
e.-mcgye rendes jegyzője. 

'S minthogy már benne vagyunk a' czáfolga-
tásokban, emlékezzünk meg egy másikról is, 
melly Hernád-Szurdokról érkezett hozzánk 's a' 
mult év 48. számában telki-bányai temetést i l -
leti. A ' czáfolat legalább is két teljes hasábot 
foglalna el 's biztosítom a'közönséget, hogy k e -
vés örömet találna olvasásában. Valamint S. úr 
közlése személyeket illetett, ugy a' czáfolat is 
merő személyes mentegetőzés és lámadgalás, 
mellynek végrefrainje oda megy ki , hogy ,,'s 
merészen kiáltom, nem a pusztában, hanem a' 
zsibongó világ nagy piaczán, hogy S. S. ellenem 
tett 's több tiszttársaim ellen is elkövetett be-
széde — vádirata — nemcsak alaptalan, de 
merőben olly eljárás is, melly a1 vallásosságot 
's papi tekintélyt kézzel lábbal sülyeszti.u 

S z é k á c s J. 

A' szellem fejleménye. 
Az Isten egy, örök 's változhatatlan. Még is 

azt mondjuk, hogy minden kornak saját istene 
van. Ennek oka az , mert korunk istene nem az 
istenség maga, hanem felfogásunk viszonya az 
istenséghez. 

E ' viszony változhatik, de maga az istenség 
soha. 

Az isteni tökély változhatatlanságban áll; mert 
a 'minek változni kell , az tökéletes nem lehet. 

Az emberiségnek istenröli hite felfogásához 
mért. E ' fölfogás csalhatatlanságát bebizonyítni 
nem lehet. Sokszor hibás e z , mit ha belátni k é -
pesek vagyunk, korunk istenének okvetlenü 



változni kell. E ' változás mindig közelebb visz 
az istenség valódi fogalmához, 's épen e' vál to-
zásban rejlik a' világ haladása is. 

Az emberi értelem gyenge de erőssé nö-
vekedhetik. Ismeretének határ van szabva, de e' 
határ ideiglenes. Minden haladás, mit a' szellem 
mezején tesz, egy korlátot zúz le ismerete hatá-
raiból, — 's minden korlátlezúzással közelebb 
áll az istenséghez, kit megközelítni föladata. 

Nem mondom, hogy Isten az ember , de Isten 
is. Van benne isteni elem. Hisz az atya benne is 
nyilatkozott, a' fiu érte jelent meg, a' szent lélek 
vezérletére van rendelve. 

Szent lélektől vezéreltetünk, 1s ezért mondjuk, 
hogy szellem vezérli a' világot. 

E ' szellemnek küzdenie kell számtalan akadá-
lyokkal, 's épen e" küzdésben áll a' vi lágtörté-
net. — Minden küzdés a' lelki világ gyözedel-
niével végződik, 's minden kivívott győzelem 
új korszakot nyit meg. 

Négy nevezetes korszakot ismerek eddig. Az 
első Jézus ig , a' második Lutherig, a' harmadik 
korunkig terjed. A ' negyediket nem rég kezdtük 
meg. 

Az első korszak nem volt egészen szellem-
nélküli. De nem volt irány-adó, ki az istenség-
hez utat mutathatott volna. Ezerfelé ágaztak az 
istenségröli vélemények. Sokan természeti l é -
nyekben, sokan érzékiségbe sülyedéssel imádták 
azt. De voltak nézetek, mellyek ha hiányosak is, 
az akkori kor szelleméhez viszonyítva tiszteletet 
érdemelnek. A ' persák hittek már egy általános 
lényt, kiben minden ellentétnek ki kell engesz-
telődni. Ez általános lény volt náluk Zeruane-
Akeréne vagy az idö, miben a' jó 's rosz, vi lá-
gosság 's sötétség fogalmai kibékülnek. Ki nem 
ismer rá itt a' szellem nyilatkozatára ? 

Ellentétet képezett e ' korban a' szellemmel az 
iránytalanság, melly szerint az Isten igaz isme-
retéhez vezető út senki által fel nem találtatott. 
Ez ellentétnek meg kellett szűnni, 's született a' 
Jézus. 

Szellem-világ teremtette ö t , 's vele új k o r -
szak kezdődik. Kimutatta az istenséghez vezető 
utat, megmondta, hogy mind fiai vagyunk az a tyá-
nak, ö általa 's ö benne élünk. 

Ki nem ismer rá itt az egyenlőség szent e l -
v é r e ? 

Szeretetet tanított ö , mert az Isten fiai közt 
nincs különbség, nekik egymást testvérileg kell 
szeretniök. E ' szeretet szabadságot hirdet min-
deneknek , mert szeretett testvérjét szolgává 
senki le nem alázhatja. A ' ki testvéri szeretettel 
karolja át az emberiséget, az vétkes nem l e h e t . . . 
mert a' ki vétkes , az magát szereti csak, előtte 
porba hullanak a1 testvériség szent lánczai. Ez 
az oka, hogy Jézus hirdette az erkölcsiséget. 

Egyenlőség, szabadság, szeretet, testvériség,! 
erkölcsiség ezek voltak a' szent elvek J 

mellyek üdvezítönk tanítmányában kimondattak. 
Magasztos elvek, mellyekhez épen azért, mert 
magasztosak, az emberiség fölemelkedni nem bírt. 

Az akarat nem hiányzott, de ott áltak az ellen-
tétek, mellyeknek óriás szirlfalán megbukott az 
akarat szentsége. 

Főellentétet képezett a' elérus. Nem azért 
mintha nem tudta volna teendőit, hanem mert nem 
akarta tudni. 0 akarva vétkezett az emberiség 
legszentebb jogai ellen. Bűne nagy, mint az ön -
tudat, mellynek ítélőszéke előtt már az életben 
számolnia kell. Rá milliók vaksága óriás sulylyal 
nehezül. — Vétke sokkal nagyobb, hogy sem a* 
felelet mértéke azt magába foglalhatná. R e n -
deltetésével ellenkező irányban működött. Sokkal 
mélyebben sülyedt , mint Babilonnak gyönyör-
vadászó papjai. 

Kiemelkedett a 'pápa, hogy széttörje az egyen-
lőség lánczait, mellyekben még Jézus is tes t -
vérnek mondta magát az összes emberiséggel. 
Szentségre vágyott mert szívében nem 
találta föl azt. Arany kereszteket aggatott ma-
gára , hogy elfödje általuk lelki szegénységét. 
Első functiója az volt, hogy az gazságot temette 
el. Nem keresztel t , ugy is tudta , hogy maga is 
elég kereszt a' világon. 

Hatalmat akart az egyház szent feje. Ezt fö l -
világosodott nép közt elérni nem reményiette, 's 
hogy czélját elérhesse, a' lelki-világ zsarnokává 
lett. Megrabolta a' hitet legszentebb kincsétől, a" 
meggyőződéstől, hogy szavára mindenek vakon 
engedelmeskedjenek. Kiszabta egyesek gondol-
kodása határát. A ' szabadság gyilkosává lett. 

Jeles egyének tűntek föl, kik szánták a' népet. 
Fáklyát gyúj tot tak, hogy a' lélek éjét földerít-
sék. A ' nép kétségbe esve szeméhez kapott, 
hosszas sötétség után szemet bánt a 'világosság. 
A1 pápa használta az alkalmat, 's az egyes nagy 
lelkületek máglyán hamvadtak el. Az elámított 
nép örült, hogy megszabadult jótevőitől. Az á l -
dozattá lehetés azonban nem riasztott vissza min-

l den nagy elméket. Többen léptek föl egymás 
után, 's a' nép kezdte megszokni a1 világosságot. 
Huss 's Iiyeronym máglyája üszkei közt már 
egy nemzet fölvilágosodásának szent tüze égett. 
Harczra kelt a ' szellem, hogy megküzdjön a"1 s ö -
tétség bajnokaival, de hősei véresen borultak a* 
pápa trónjához, hogy áldozattá legyen a ' s z e -
retet. 

Minden szabad eszme eretnekséggé bélyegez-
tetett. Fölvilágosodni halálos bűn volt. Tudni 's 
kimondani, hogy a' pap vétkezett, szentségtö-
résnek tartatott. Szószékeken hadat hirdettek a* 
más véleményű ellen. Gyűlölni taníták emberrel 
az embert. A ' testvériség száműzetve volt. 

Milly lábon állhatott az erkölcsiség, gyaní t -
hatni az előzményekből. 

| Ez így soká nem tarthatott. Jézus tanainak 
! diadalt kelle kivívni a' sötétség birodalma felett. 

« # 



A ' szellem győzelmet 's haladást kívánt. A 'pápa 
hatalmának bukni kellett. Hogy mind ez valóvá 
legyen, föllépett Luther, 's megnyitá a' harmadik 
korszakot. Föelvül kimondta, hogy vagy az okos-
ságból, vagy a' bibliából czáfoltathatik meg. 

E ' vágyban végetlen erő fekszik, mert három-
század óta mozgatja a' világot. 

Luther megkezdte az első reformatiot. De mi-
vel ö is ember vol t , 's mindenki előítéletét le -
győzni nem állt hatalmában: legalább azokkal, 
kiknek előítéletét legyőzte, szakadást csinált. 
Cast embere vol t , nem a' világé. Gyengité a' 
pápa hatalmát, de egészen nem törte meg. Utat 
nyitott az okosságnak, de egészen föl nem sza-
badította. Milliókra nehezkedett még az é v - e z r e -
des sö té t ség . . . kik tölemint castok elkülönözve 
voltak. — De a' seb — mit a' vakhiten ejtett — 
mind e' mellett is óriási 's gyógyíthatatlan volt. 
Mindég beljebb harapózott az. — A' pápai tekin-
tély folytonosan csölikent, 's legközelebb azon 
ponton állt, honnan egy lépés sirba buktathatá. 
, Látta ezt IX-ik Pius. Érezte, hogy a' szolga-
ság ideje lejárt, 's a' katholicismus észrevétlenül 
bár, de önmagában tagadhatatlanul reformálódik. 
sülyedö hatalmát föntartandó, végeszközhöz nyul, 
megragadja a' szabadság zászlóját, 's egész világ 
bámultára kiáll nyilt sisakkal a' szabadság v é -
delmezésére. Örömviharral üdvözlé egész Európa. 
IX-ik Pius czélját elérte. Az ingó pápai szék a' 
szabadság alapján kissé megerősítve lön. 

E ' szabadság azonban csak látszó , mert 'Pius 
egyházi javítást nem akart. Papi szempontból elő-
deinek méltó utódja ö is. Makacsul ragaszkodik 
a' régihez. Minden engedményt megadott népé-
nek, de a' vallás tanait változhatatlanoknak hiszi. 
Látszik, hogy korát teljesen nem ismeri, 's sza-
badságérzete csupa szemfényvesztés , mellyel 
elvesztett juhait meg akarja téríteni. Felejteni lá t -
szik, hogy e1 juhoknak belálása van, 's megtud-
ják különböztetni a' fehéret a' feketétől. 

IX- ik Piusl túlhaladta a' je len, mellynek ön-
tudatlanul reformátorává lön. Kitűzte a1 zászlót, 
melly alatt haladhalunk, — 's a' föltámadott sza-
badság nem késett megragadni azt. Óriási erővel 
viszi mindenfelé, 's nemzetek ébrednek föl min-
denült. Korunk a1 népébredés szent kora. Ez 
ébredésben a' szabadságnak végetlen ereje fek-
szik. 'S Pius hátramaradt, mert az avult formák 
's eszmék hátráltaták. Most bámul önmüve fe-
lett. Az általa kijelelt határt átléptük, 's győzött 
a' világosodás. A ' haladás visszatartóztathatat-
lan. Emberi erö ellent nem állhat, mert a' nép-
ébredés erkölcsi hatása széllyel zúz minden gá-
takat. A ' clerusnak most bele kell egyezni min-
denbe, nyilván vagy hallgatagon? . . . az mind-
egy. Ellenszegülése halált mondana fejére. Hall-
gatag egyezete feledésre jogosít bennünket. Nyilt 
pártolása méltánylást igényel. Előtte az út, v á -
lasszon! Sokáig harczolt a' nép érdekei ellen, 

igyekezzék helyrehozni a' mult hibáját, mig nem 
késő ! ! ! — Bécs, tavaszhó 8, 1848. 

P a p G á b o r . 

Első adag világosság. 
Folyjon, mint a' víz, az itélet, aa igazság mint 

sebes patak. Amos 5 : 24 . 

A' dunamelléki helvét hitvallású egyházkerület 
1847. évi 2. jegyzökönyve 30. száma így szól : 
miután az egyházmegyéknek a' 71. egyházkerü-
leti rendszabály iránt bejött véleménye egyen -
kint felolvastatott : a többség kívánatára az 
ezután is a maga erejében fenáltónak nyilvá-
níttatik — és az e' tárgyban kelt vélemények 
leendő használat végett az egyházkerületi rend-
szabályok vizsgálására kinevezett küldöttségnek 
ki fognak adatni. 

Az említett 71. rendszabály ez : ] ) A ' rendes 
prédikátor kárával magukat beszinleni szokott 
káplánok és interimalisok furfangosságának meg-
gátolására állandó törvényül rendeltetett , hogy 
senki ezek közöl rendes prédikátori hivatalra 
abban az ekklézsiában teljességgel elö nem mehet, 
mellyben interimáliskodott vagy káplánkodott,— 
hanemha különös talentoma és jó magaviselete 
által arra rendkívül való engedelmet nyer a' con-
sistoriumtól. — 2) A ' tapasztalás tanítván azon-
ban idővel, milly sok rendetlenségekre adott a l -
kalmatosságot az 1798. statutumhoz tett ezen 
clausula: melly szerint a' consistorium fentartotta 
magának, hogy ettől bizonyos okokra nézve e l -
állhasson: meghatároztatott, hogy azon clausula 
eltöröltetvén, a' statutum minden kifogás nélkül 
szorosan megtartassák; 3 ) és senki abban az 
ekklézsiában, mellyben káplánkodott vagy inte-
rimáliskodott, 3 esztendők elforgása elölt rendes 
prédikátor ne lehessen. 4 ) 

Ez azon híres re/íí/szabály, melly olly sok 
rendellenségekre, 's évenkint megujult keserű 
vitatkozásokra, — gyűlések részéről néha e n -
gedékenységre , máskor törvényhez szigorún 
ragaszkodásra, 's így tekintélyvesztésre , — 
egyházak részéről most vak engedelmességre, 
majd erős ellenszegülésre, — 's mindkét részről 
lélekismeret és törvény parancsolata közli habo-
zásra adott alkalmat. — 'S hogy ezt mind ki l e -
hessen kerülni: a' nevezett egyházkerület 1847. 
évi 1.jegyzökönyve 112. számában így határoz: 
minthogy az említett 71. szabály — melly a1 

káplánoknak szolgálatjuk helyén lehető rendes 
lelkészi alkalmazásukat 3 év eltölte előtt tiltja — 
születése óla annyi vélemény- és elvharczra szol-

*) Ezt és a kővetkező határozatot, *s véleményeket azért 
közlöm szóról szóra , mert e' lapokat ollyanolc is olvassák, 
kiknek nincsenek meg egyházmegyei *s kerületi s tatútu-
maink 's jegyzökönyveink. 

2) Statutum consistorii 1798 . Nro 6. 
3) Statut. consist. 1817. Nro 5. 
*) Statut. consist. 1828 . Nro 4, - és 1 8 3 5 . Nro 28 . 



gáltatott és szolgáltat évenkint alkalmat ; — 
minthogy ezen még eddig fenálló canonnak t a r -
talmán és betűjén maga a' gyakorlat néhányszor 
kifogott már : — de korszerűtlenségénél és e l -
avultságánál fogva az egyházmegyékeni alkal-
mazása mindannyiszor sok nehézséggel j á r : 
az egyházak a' tractusok utján megkérdeztetni 
rendeltetnek , kivánjált-e az említett 71. rend-
szabályt lényegében ezután is fentarlani, vagy 
nem ? 

És fel lön szólítva a' 8 egyházmegye 238 
egyháza véleményadás végett, — és jöttek v é -
lemények. — 

Olvasd el még e g y s z e r , nyájas olvasó ! a' 
rendszabályt, 's a' kerület quadrimembris perió-
dusát — és gondolj véleményt, de ne logica. ne 
meggyőződésed, ne lélekismeret t e l , ne igazság-
gá egyezőt , — csak gondolj bárminőt, hogy 
magad is nevess , magad is boszonkodjál azon, 
mikint tudtál gondolni olly vadat, — és mi-
után kinevetted, kiboszonkodtad magadat: olvasd 
a1 véleményeket, — de ne ugy, mint tractuséit, 
ne ugy, mint egyházakéit — mert tréfán kivül 
— nem szeretném, ha tractusaink hivatalnokait 
's egyházainkat olly logicai- , lélekismeret-, 
igazság-megtapodóknak néznéd, hogy azon rend-
szabályt rendet eszközölhetönek, igazsággal, l é -
lekismerettel megegyezőnek nyilatkoztathatták 
volna. 

Nyissuk fel hát a' jegyzökönyvet, 's egyház-
megyéinket a—b—e renddel nézzük, hogy vé le -
kednek. 

Alsó-baranyai egyházmegye az egyházkerü-
leti 71. rendszabályt — melly olly alapokra van 
fölállítva, mellyeket megrontani annyit tenne, 
mint a' korlátlan szabad választásnak már most 
is minden határokon túl csapongó felfogását még 
messzebb terjeszteni — továbbra is fenlartani 
kívánja. — 4 ) 

Felső-baranyai egyházmegye által az e g y -
házkerületi 71. rendszabály továbbra is a' maga 
épségében fentartandónak nyilváníltatik. c ) 

Kecskeméti egyházmegye nyilvánítja, hogy a' 
káplán életben levő főnökének állomását — ha 
az akármi oknál fogva egyházából változni kénv-
telenítfelik — soha semmi szín alatt meg ne 
nyerhesse , — de a' meghalt lelkész helyét — 
ha a' szabály által rendelt két évet kitöltötte — 
nehézség nélkül elfoglalhassa. — Ezzel szoro-
san összefüggőleg ellialározandónak tartván, 
hogy egyházak 's egyes lelkészek soha maguk 
káplánokat ne hívhassanak, hanem ezeknek e l -
rendelése az egyházkerületi gyűlés egész sze-
mélyzete által tétessék, mint a' melly az egyes 
egyéneket legjobban ismervén — kellő figye-
lemmel lecnd mind az egyes egyházak körülmé-

nyeire, mind az érdemesebb 's idősebb káplánok 
előbb léptetésére. 7 ) 

Külső-somogyi egyházmegye a' 71. egyház-
kerületi rendszabályt minden záradék nélkül t o -
vábbra is épségben fenlartani kívánja— ezen fi-
gyelmeztetés mellett : hogy miután a1 kérdéses 
rendszabály állítólagos avultsága, korszerűtlen-
sége, 's az e' miatt évenkint megujull elvharcz 
nem magában a' rendszabályban, hanem az e g y -
házkerületi gyűlések határozatát vezető e g y é -
neknek idétlen kedvezésböl — a' mint a1 körül -
mények és érdekek magukkal hozták — a1 rend-
szabályoktóli most el térésében, majd ahhozi r a -
gaszkodásában keresendő : méltóztassék a' főtiszt, 
egyházkerületi tanács figyelmét oda fordítani, 
hogy fenálló törvényeink és rendszabályaink a" 
szó teljes értelmében, fent mint alant, mindenkor 
megtartassanak, 's ezeknek rovására senki iránt 
semmi tekintetből kedvezés ne történjék. 8 ) 

Pesti egyházmegye a' 71. rendszabályt eltö-
rölte , 's az egyházkerület ezt helybehagyta, 
illyen végzéssel: miután Veresmarthy József e l -
len semmi egyház-vadászó alacsony fondorkodás 
hivatalos uton föl nem jelentetett , 's ez által a' 
71. szabály miatti aggodalom, magának a' 71-ik 
szabálynak értelme szerint megszüntetett , — 
kedvező figyelembe vétetvén az is, hogy említett 
Veresmarthy József már 10 éveken által számos 
népes egyházgyülekezetekben részint segéd-, 
részint mint helyettes-lelkész szolgált: — emii-
tett Veresmarthy József a' némedi gyülekezet 
kérésére megadatik. !)) 

Solti egyházmegye a' 71. statutumot oda mó-
dosíttatni kívánja, hogy az ne átalánosanés elöl-
ről minden segéd- és helyettes lelkészeket sújtó, 
hanem csak utóiról a' vétkeseknek találtakat f e -
nyítő legyen. ! ü ) 

Tolnai egyházmegye a' 71. statutumot —mint 
a' mellynek csak megkísértett eltörlesztése is 
már eddig számos aljas utoni hivatalvadászásra 
szolgáltatott alkalmat — teljesen megerösítetni 
kívánja. " ) 

Vértesaljai egyházmegye a' 71. rendszabályt, 
az egyes gyülekezetek bejött véleménye több-
sége szerint, a' jövő rendezésig sérthetetlenül 
továbbra is fentartani kívánja. I 2) 

Nyájas olvasó! ha még türelmed nem fáradt 
el, légy szíves tovább olvasni. 

E1 8 egyházmegye véleményeit nem veszem 
bonczkés alá egyenkint most, mert erre lesz idő 
és alkalom, midőn majd, ez első adag világosság 
némelly gyenge szemeket sértve, a' gyenge sze -

5 ) Oh csalhatatlan okoknak igiz következménye !! 
6) Miért, mi okon? — no, majd megmondják máskor. 

7) K millyen helyes az első pont , ép olly helytelen a* 
második 

") Jaj neked egyházkerület ! 
Ne neked teljes erődben fenálm.ló statutu 

, 0 ) llt nom féllik a' konczot. 
n ) így meghalt a' korteskedés. 

! 12) Óh sérthetetlen verébijesztö. 



müek feljajdulnak; — tehát jelenleg csak egy 
általános észrevételt akarok tenni. 

Az idézett 1847. évi 1. jegyzőkönyv 112-ik 
számában olvasható rendelet mikint közöltetett 
az egyházakkal minden egyházmegyékben, nem 
tudom; — és nem hihetem a z t , hogy az espe-
resektől az egyházakhoz szétküldött felszólítá-
sok nem jól lettek volna szerkesztve, — mert ha 
ez áll: sem egyes papok, sem az illető presby-
terek helyes véleményt nem adhattak; —hiszem 
és tudom ellenben az t , hogy némelly papjaink 
(szeretem hinni, hogy a' jó lélekismeretüek kö-
vetkező megrovó szavaimmal magukat megsér-
tetteknek érezni nem fogják) nem ismerték el 
lélekben járó dolognak a' presbytereket felvilá-
gosítani a' 71. szabálynak lelkéről, czéljáról, — 
mert ha ezt tették, nem hiszek olly parányi észt, 
mellyben illyen vélemény születhetett volna: 
maradjon a' 71. szabály — bizony nem kell 
nekem az, kit szeretek. — Igen, igen, atyámfiai 
az Úrban! ha papjaink mind jó, mind rósz oldalát 
a' káplánok helybe-maradhatásának, nem csupán 
belátásuk, de lélekismeretük parancsolata szerint 
adták volna elő a1 presbytereknek , 's ők meg-
értve a' 71. szabálynak lelkét , czélját: föl nem 
tehetem okos emberről , hogy így ne itélt volna 
= bizony, akik alattomos úton módon, vagy 
ép a' lelkipásztor kárával akarják valahová 
magukat beszínleni , azokat büntesse a' tör-
vény helyben-nem-maradhatással, nem 3 esz-
tendeigr, de örökre; — ellenben, ha lelkipászto-
runk helyébe ideiglenesen a felsőség rendet káp-
lánt, 's ez, mind az életben, mind a' kathedrában 
megnyeri szeretetünket : az illyen káplánt nem 
veheti el tőlünk semmiféle földi hatóság, — hi-
szem és vallom , 's tökéletesen meg vagyok, 
tapasztalásom után , győződve, hogy minden 
értelmes , okos ember így itélt volna. — 
De meg a' lelkipásztorok melletti káplánok is 
miért nem maradhatnának helyben papokul? 
ugyan féltékeny collegáim! mondjatok csak egy 
észszerű 's megczáfolhatlan okot , — mert 
azt nem hihetem, hogy hatvan rosz lelkű káplán 
mellett három becsületest is akarnátok büntetni, 
mert így nem hiheti el a' földön senki, hogy J é -
zus vallásának sáfári volnátok. — Miért szavaz-
tattatokhát presbytereitekkel a ' 71. szabály meg-
erősítése mellett ? — Ugyan tegyétek szivetekre 
kezeteket, tegyetek vallást lélekismerettek ítélő 
széke előtt, hogy nem önhaszon, nem kenyér fél-
tés, 's így nem ámitani és csalni akarás vezet-
tette veletek a' presbytereket ollyannak kimon-
dására, mi tulajdon meggyőződésük, lélekisme-
retük , sőt józan okosságuk ellen van , 's miért 
legelső alkalommal kárhoztatják magukat, 's meg-
átkoznak titeket; — bizony, bizony, nem azok 
vagytok, kiknek kellene lennetek, — bizony, b i -
zony , tisztelt collegáim! rólatok szól az erős 
Calvin : quam pauci sunt , qui aífectu gratuito in 

ecclesiarum salutem inpendant ? interea, plurimi 
sunt, qui mercenariam operám sic locant, ut fun-
gantur temporario quasi munere , et interim p o -
pulum in obsequio et administratione sui detine-
ant. — Tisztítsátok ki magatokat — Jézus sze l -
lemére kérlek! az erős vádak alól, — hiszen 
csak nem akarjátok egy olly igazságtalan tör-
vénynyel bástyázni körül magatokat, hivataltokat, 
tekintélyteket, 's megőrizni kenyereteket? a lá-
való hivatal, nyomorú tekintély, sanyarú kenyér, 
mit illyen törvénynyel kell biztosítani, — lelki 
erő, tudomány, evangyélmi szellem legyen bás -
tyátok, 's erős kőváratok. — És nektek, megyei 
's kerületi ülnökök 's bírák! nem fájt lelketek, 
szivetek, és nem emeltétek igazság szavát ez 
igazságtalan szabály ellen, midőn azt, a' papság 
nagyobb része szolgai lelküségből meghagyatni 
kivánta, meghagyatni a z t , mi teljes erőben nem 
is létezett, mit nem vállalt el magára tartozónak 
soha egy értelmes, becsületes pap, 's Jézus igaz 
hive , mit minden ép lelkű egyház kárhoztatott, 
's minden pap-változáskor megmutatta, hogy sine 
me de me törvény nem érvényes , 's csak arra 
való, hogy minden alkalommal megtörve legyen, 
's kárhoztattassák; — ugyan van-e olly vakon-
hivö, ki hiveit a1 reformált vallásnak — melly 
lélekismeret szabadságán és okos meggyőződé-
sen alapul — olly szolgalelküvé törpülteknek 
hihetné, hogy a' 71. szabályt valaha kötelező ere-
jűnek ismerte volna el ? — En felszólítok min-
den nem-papot, és minden nem-gyáva-lelkü pa -
pot, most, midőn egyházrendezésröl gondolkodik 
minden gondolkodható fő , adjon véleményt a* 
szabályra, tegyen 2 adag világosságot közzé, 
hogy láthassa az egész világ, mit foglal magába 
— alattomosan — implicite — a' 71. szabály ? 
Szólhat ehez mindenki, ki szólni képes; — mert 
hogy egyházkerületileg megerősíttetett némelly 
koncz-féltőknek véleménye, ne higyjétek ezt eon-
clusumnak, mert az igazságtalan, lélekismeret-
nélküli vélemény százszor tétessék törvénynyé, 
az igazság, lélekismeret százszor kiált ellene, 's 
előbb utóbb győzni fog. 

Nézzétek m e g , kiknek szemeitek nem fájnak 
a1 világosságtól, mellyik egyházmegyéből jött a* 
reformatio szellemével legmegegyezöbb vé le -
mény, a' soltiból, mellyben olly sok nagy és erős 
lelkű egyházak és papok vannak, kik nem féltik 
magukat némelly káplánkák ásta-verembe esés -
től. 'S tudjátok-e, lélekismeretes paptársaim! mi-
ként lesz minden pap és egyház olly erőssé, — 
egyház, nem nagy lélekszám, kiterjedés, vagyo-
nosság, — pap, nem olly 71. szabályféle sorom-
pók által, — nem, hanem erkölcsi és tudományos 
miveltségü emberekkel; — higyjétek el, mihelyt 
nem csupán papságra, de papi censurára sem bo-
csáttatik olly egyén, ki iskoláit nem erkölcsi és 
tudományi kitűnőség mellett végezte e l : mindjárt 
nem lesz szükség a' papi tekintélyt és kenyeret 



71. szabályfélékkel biztosítani, állandósítani, mert 
becsületes , tudományosan mivelt pap erős, 's 
erőssé teszi egyházát; — mindjárt nem lesz szük-
ség holmi kecskeméti egyházmegyei indítvá-
nyokra a' káplánokat illetőleg, hogy az egyház-
kerüTeftekintettel legyen az érdemesebb 's idő-
sebb káplánokra; — higyjétek el, lélekismeretes 
paptársaim ! mihelyt jó erkölcsű és tudományos 
ifjak lesznek csak censurára is bocsáthatók : 
mindjárt nem lesznek 15 éves káplánaink, — mert 
az nem áll, hogy sok tudományos és erényes em-
ber sokkal szerényebb levén, mint hogy magát 
fitogtassa — a' 71. szabály eltörlésével elmel-
löztetik, — nekem olly erény nem kell, melly 
nem tündöklik, olly tudomány nem kell, melly má-
soknak nem használ, —ha pedig az erény 's tu -
domány illyen, nem fog elinellöztetni; — mihelyt 
csupán erény, tudomány érdemesít valakit csak 
censurára is mehetni: mindjárt nem kell szégye-
nelnünk sok papoktól bejött véleményt a' 71. 
szabály felállatása mellett. — Mert, hiszen, mu-
tassatok nekem az egész reformált világból illy 
lélek- , szorgalom- ölő törvényt* melly annyira 
kedvezne a' parányi, de némellyek által pártfo-
golt, — 's ép ennél fogva, béreslelküvé lehető, 
's legtöbb esetben levő embereknek, — mutas-
satok törvényt, melly a' N. Sámuelféle gradua-
lis promotiohoz olly közel járna, mint ez, — a' 
gradualis promotiohoz, mellynél képtelenebb ideát 
nem várhattunk nem olly főből, mintN. Sámuelé, 
(kit okos, becsületes, derék embernek tart min-
den, ki öt ugy ismeri, mint én), de a' legkisebb 
itélö tehetséggel tengödöbül is — származhatni. 

'S e' 71. szabály ellen ne szólaljatok fel, kik-
nek Isten észt, tehetséget adott, kiket tiszta l é -
lekismeret, szent meggyőződés vezérel, ne szó-
laljatok fel : tudjátok, hová viszitek a' dolgot? 
— ítéljen meg engem az Isten, erös Ítélettel, ha 
nem mondok 's jövendölök igazat: szedjétek ösz-
sze Kárpátoktól Dráváig, Austriálól Moldváig a' 
reformált mindkét felekezet vélekedését, ez lesz 

inkább elválunk, 's felmondunk engedelmes-
séggel,jótéteménynyel, mint olly igaztalan, lélek-
ismeret elleni, józan okossággal, isteni törvény-
nyel, emberi meggyőződéssel homlokegyenest el-
lenkező törvénynek engedelmeskedjünk; •— 's 
ne gondoljátok, hogy egy dissidens egyháznak 
nem lesz száz követője, száz vezére ; — én le -
gyek káplán valahol a' lelkipásztornak akár meg-
ha lása - , akár másuvá költözésekor és után, 's 
feltéve, hogy szeretetüket hallgatóimnak meg-
nyerem, 's megakarnak tartani papjokul: ezt fo-
gom mondani = atyámfiai! illyen 's illyen tör -
vény van , melly híretek, tudtotok 's együt tér-
téstek nélkül hozatott, mellynek a ki alá adja 
magát, megtagadja hitvallását, meggyalázza a' 
reformatiot , mellyet meggyőződés 's lelkis-
meret hozott létre, — ha tehát akarjátok, hogy 
paptok legyek, vigyázzatok és imádkozzatok, 's 

nem rabol el tőletek senki, 's nem jön nyakatokra 
erővel senki. — No, deezeknem fognak történni, 
legalább hatáskörömben nem fognak történhetni, 
mert okos ember okos szóra mindig hallgat; — 
de szóljatok ám egyházkerületen megjelenendök, 
— szóljatok ám mindnyájan, kik e1 lapokat ol-
vassátok, szóljatok ám minden szavamra , min-
den állításomra lelkismerettek, a' Krisztus és 
kebletek erkölcsi törvénye szerint. 

Bizonyosan tudom, hogy a' gyenge szemű e k -
nek fáj az erös világosság, de szokjanak hozzá, 
— bizonyosan tudom, hogy igen sokan gyűlölik 
azt, ki őket megfeddette, és utálják az igaz mon-
dót, — de keressék hát a' jót és nem a' gonoszt. 

I R O D A L O M . 
M e g j e l e n t : 

Észrevételek női hivatás képezésének fon-
tosságáról hazánkban. Irta Seltenreich Károly, 
elöljárója egy nő-növeldének Pesten. Külön le-
nyomat a' Dr. Tavassy-szerkesztette „Nevelési 
Emléklapoknak" ötödik füzetéből. Itt a' női h i -
vatás képezésének fontosságáról egy olly férfiú 
értekezik, ki a' nő-neveléssel töltötte el élte leg-
jobb részét 's kinek intézetéből számos derék 
példány került ki, mellyek most már új növendé-
keket szülnek intézete számára. Ajánljuk figyel-
mébe a' munkácskát — 10 lap — mindazoknak, 
kik az emberiség iránt ugv Ítélnek, hogy annak 
sorsa Istenen kivül nagvobbára a1 jó nők 's anyák 
kezeibe van lerakva. 

Könyvismertetés. 
Sárospalakon megjelent : 

Á l t a l á n o s t e r m é s z e t r a j z . 
I r t a 

S o l t é s z J á n o s , 
orvosdoctor, a' sárospataki főiskola r. orvosa, 
népszerű orvostan és természetrajz r. professora. 

(Ára 30 kr. p. 1. 221.) 
E ' kézikönyv tetemes változtatásokkal, illető-

leg javításokkal lép másod izben világ elibe. Kü-
lönösen ajánlatossá leszi azon körülmény, misze-
rint a' régibb modortól eltérve, benne a' jegecz-
isme Rose és Weisz tanárok után új rendszer-
ben adatik elö, 's ezáltal az ásványok megisme-
résére és meghatározására vezető út igen na-
gyon megkönnyíttetik. 

Gyakorlati német-magyar nyelvtan nép- és 
ipartanodák számára, 2-dik tanfolyam. Azon 
részvét következtében, mellyel a1 közönség g y a -
korlati nyelvtanom első és második kiadását fo -
gadá, miután azokból rövid idö alatt több ezer 
példány elkelt, a1 szókötés és szóképzés sza-
bályait hasonló gyakorlati módon kidolgozám. 

Ezen új tanfolyamban megkisértém az általá-
nosan legjobbnak tapasztalt gyakorlati módon, a1 

szókölés és szóképzés, továbbá a' helyes irás, 



határozott , határozatlan és rendhagyó igék sza-
bályait könnyíteni és fölvilágosítani; ugy hogy 
azok is könnyen megtanulhassák nyelvünket, kik-
nek kevesebb idejök van a' hosszadalmas, több-
nyire érthetlen és tudós szabályokkal vesződni. 

E ' második tanfolyam, melly az elsőnek foly-
ta tása és kiegészítése, néhány nap múlva sajtó 
alá fog kerülni,'s olcsóságánál fogva nép- és ipar-
tanodák számára könnyen megszerezhető leend. 

S a m a r j a y K á r o l y . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Halálozás. Egyszerűen teljesíteni a' szomorú 
tisztet, midőn volt egyházkerületi, egyház- és 
vármegyei ü lnök, 's a' farkasdi ref. egyházban 
3 1 évig a1 szó legteljesb értelmében fáradatla-
nul munkált lelkész, néhai n. t. Tóth Mihály u r -
nák márt. 14-diki délután l ' / 2 órakor élte 6 1 
esztendejében más életre lett szenderültét köz-
tudomásra hozom. 

Mint világpolgár hő szívvel vett részt a' bol-
dogult, az emberiségnek ez utóbbi időkben em-
beribb átalakulásra hajlott történetében; — mint 
honfi lángoló kebellel fogadta még beteg ágyá-
ban is, a ' nagy honpolgárnak, és szeplőtlen lo-
bogója mellett férfias kitartással vívott arany-
tiszta honfiaknak csüggedetlen küzdelmeiket, ez 
édes, és most már — kivált a' nagy nádornak, 
István ő fenségeitek, a' hű magyar nemzet sze-
relmének hathatós közremunkálása által — bol-
dogabb kor felé indult drága honnak átalakításá-
ban ; — mint férj szelíden gyöngéd, mint család-
atya okosan szere tő , 's a' nevelésben páratlan 
önfeláldozásnak példányképe, mint lelkész hívei-
nek igazán lelki atyjuk vo l t ; — a' barátságban 
tükörtiszta, hivatalkörében mindenkor fáradatlan 
munkásságu, mellynek tanuja az, hogy a1 legkö-
zelebbi január és február napjait is a1 szokásban 
levő egyházlátogatásban fázlódta keresztül. 

Miként keble tiszta volt a' boldogultnak : ugy 
egyebeket is — mig az ellenkezőről meg nem 
győződött — becsületeseknek ta r tván , soha al-
jas gyanúval be nem mocskolt. Önérdeknek 's 
szenvedélynek nem áldozott, söt a' különböző 
érdekek kiegyenlítésén teljes igyekezettel mun-
kált. 

A ' jó férj elhunytán kesergő özvegynek, n. t. 
Bernáth Lidia asszonynak gyászkönyüit száraszt-
gatják, a' sok rokonon, jó pásztorát soha el nem 
felejtendő háladatos nyájon, számos baráton és 
jóakarón kivül , a ' szeretett v ő , pápai főiskolai 
hittanár n. t. Széki Béla úr, a ' kedves anyjuktól 
korán megfosztatott Jolán és Vilma unokákkal, 
továbbá a1 nagy reményű fiak : I s tván, e' korig 
a1 n. m. magy. kir. ügyigazgatásnál gyakornok, 
Lajos e' közelebbi hongyülésen t. nyitramegyei 

irnok, — és Károly a' pozsonyi kir. akadémiában 
természettant hallgató. 

Hideg tetemei fölött szónokoltak t. Zsemle 
Miklós, zsigárdi, és t. Pap Fe rencz , kmwjcsai 
lelkész urak, amaz a1 tiszta kebel j u t a lma™, ez 
az embernek családi, polgári és vallási viszonyai-
ról 's kötelezettségeiről érzékenyen értekezvén. 
— A ' sírkertben beszélt t. Varga István, deáki 
lelkész úr. Béke és nyugalom ápolják a' hamvadó 
te temeket!!! B o g á r Z s i g m o n d , 

negyedi segédlelkész. 

K ü l f ö l d . 
Apróságok. Belgiumban 41/2 mill. lakosra van 

4856 világi pap és szerzetes, azonfölül még 3000 
apácza, így az arány 1 : 572. A ' papság j ö v e -
delme valamivel többnek mondatik 5 mill. fr .-nál, 
mi minden egyesre 636 fr. tesz. (A. K. Z.) — 
Portugáliában 3 ' / , mill. lakosra van 11727 v i -
lági pap, 8966 jobbadán nyugalmazott szerzetes 
és 16240 apácza, öszv. 36933 egyházi személy 
= 1 : 94 . . . A1 világi papság rendes jövedelme 
17 mill. fr. számíttatik vagv egyre-egyre 1448 fr. 
(A. K. Z.) — Nakelben (Sziléziában) ném.-
kath. templom szenteltetett föl, mellyet a 'község 
elöljárója, Trausehke, csaknem saját költségén 
építtetett. (A. K. Z.) — A' jezuiták Rómában is 
magokra vonják a' közfigyelmet. Az egész nép-
nél nagyon rosz véleményben állnak 's a' g y ű -
lölet nagyobbodik, mert utóbbi időben sok ered-
ménye titkos működésöknek jött napfényre , mi 
annálinkább keserít, mert inüködésök épen azon 
eszmék ellen van irányozva, mellyek a' nép előtt 
nagyok- és dicsőknek méltán látszanak. A ' szá-
mos keringő hír szerint, ha legközelebb megnyit-
tatnak az iskolák , hatalmas népcsoportulások 
akarnak történni a' Collegium Romanum előtt, 
ebbe növendékeket többé nem bocsátandók. — 
Mondják, hogy a' pápa felszólítá a' guardia civi-
cá t , miszerint ez vállalná magára azon nap a' 
Collegium Romanum védelmezését 's gátolná 
meg jelenlétéve! ama népeszme végrehajtását. 
(A. K. Z.) — Daniában 2300000 lakosra van 
1660 pap, azaz , 1 : 1325. Jövedelmük 1 mill. 
tall. vagy egyre -egyre 602. tall. (A. K. Z.) — 
Uhlich szinte kilépett a' porosz föegyházból 's 
a' magdeburgi szabad egyház által pappá válasz-
tatott, (A. Z. f. Ch. u. K.) A' jezuiták vezérlése 
alatt álló iskolák Palermóban is csaknem üresek. 
Itt is a' rómaiak nézetei- 's véleményében osz-
toznak. A' jezuiták utóbbi időben ismételve m e g -
kísérték Messinában letelepedni; de az ottani é r -
sek , Francisco di Paolo Villadicani bíbornok, 
megyéje tagjaitól végtelenül tisztelt férfiú, legott 
nyilvánítá: Nekem e' faj nem kell, mert megyém-
ben minden zavar e ' szerzetesektől ered 's az 
volna egyetlen ohajtatom, hogy lehetőleg kevés 
legyen közölök alattam. (A. Ii. Z.) 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Ileckenastnál. 



EGYHÁZI ÍÉITIÍÍLII IIP. 
1 9 . S Z á m . Hetedik évi folyamat. M á j u S 7 . 1 8 4 8 * 

Azokat, a' mellyek hátam rnegett vágynák, elfelejtvén, — azokra pedig igyekezvén, a' mellyek 
elöl vannak, a' czél felé futok. Filip. 3 : 1 4 . 

TARTALOM. Hivatalos értesítések a' cultusministertöl. — 
A' protestáns, különösen a1 reformált egyház első teen-
dője. T ö r ö k . — Vallásos eszmék és élet az evangyé-
liom és egyszerű bölcselet szempontjából. V a n d r á k 
A n d r á s . — E l m é l e t e k a 'keresz tyénség köréből. B a l ó 
B e n j á m i n . — Gyűlések. T ó t h F e r e n c z . — Vegyes 
közlemények. 

Hivatalos értesítések a' coll usminislertöl. 
I. 

István nádor , Magyarország királyi helytar-
tója, a' közoktatási és cultus-minister előterjesz-
tésére a' karloviczi érseknek. — A ' görög nem 
egyesülteknek vallásbeli és iskolai ügyeik iránti 
intézkedési j o g a , az állodalom felügyelése mel-
l e t t , biztosíttatván, e' ezélból az 1848 : 20. t. 
czikk 8. § - sában az egyházi gyülekezet (con-
gressus) egybehivása a' kormánynak köteles-
ségévé tétetett. Ennek teljesítéseül 

Az egyházi gyülekezet helyeül Karlovicz, ha -
tárnapjául pedig f. évi májushónak ó szertar tás-
szerinti 15-dik napja határoztatik. . 

Állodalmi biztosai temesi gróf és főispán Cser -
novics Péter ezennel kineveztetik. 

Az egyházi gyülekezet tagjainak számát és a' 
felekezet általi választatások arányát az idézett 
törvényczikkely meghatározván, a1 karloviczi 
érsek megbizatik, hogy , szorosan törvény r en -
deletéhez ragaszkodva, a' gyülekezet tagjainak 
a' törvényes arányban leendő választására és a' 
felebb kitűzött határnapra egybehívására a' szük-
séges rendeléseket haladéktalanul tegye meg. 

Budapest, ápril 26-kán 1848. 
István, nádor kir. helytartó s. k. 

B. E ö t v ö s J ó z s e f s. k . , 
vall. és közokt. minister. 

II. 
Körlevél a protestáns egyházkerületekhez. 
Miután minden bevett vallásfelekezetek e g y -

házi és iskolai szükségeinek fedezését az álloda-
lom elvileg elvállalta, 's ezen elvnek alkalmazá-
sával és részletes törvényjavaslatnak készíté-
sével a' ministériumot megbízta, az 1848 : 20. 
t. czikk 3. § - sának teljesítése végett a1 prote-
stáns hitfelekezettel, az egyházi és iskolai r e -
formról tartandó értekezés helyéül Pestvárost, 
idejéül pe lig f. évi augusztus 1-se jé t jelölem ki. 

. Ennek következtében bizodalommal hivom fel 

önöket , uraim, hogy addiglan is az értekezlet 
tárgyait vitassák meg; adataikat készítsék elő, 's 
az értekezletre annak idején küldjék el megbízot-
taikat olly számban, a' mint jónak és czélszerü— 
nek tartják. 

Tisztemnek és hazafiúi kötelességemnek é r -
zéseivel várom önök küldötteit, kiket az ügynek 
mind szere te te , mind ismerete fog lelkesíteni, 
hogy a? dolgok új rendének megalakításában 
közremunkáljanak. 

Bugapest, ápril 27-kén 1848. 
B. E ö t v ö s J ó z s e f . 

* „ & III. 
Hivatalosan hirdettetik : hogy az alapítványi 

javak és tőkék 's minden idetartozó ügyek keze-
lései a' közoktatási és cultusminister ko rmány-
osztályához tartoznak. 
. Budapest, ápril 28. 1848. 

B. E ö t v ö s J ó z s e f . 

A' proíesíans, különösen a' reformált egyház első 
teendője. 

Szabadságot vívtunk ki 's nyertünk a' polgári 
's egyházi életben. A ' politikai nagyszerű reform 
tényezője 's előidézője leend az egyházi újjáala-
kulásnak is. Hála az égnek ! 

De szabadságunk még nem olly magos-ér te i -
mü, miszerint az országgyűlés, mint az észak-
amerikai szabad statusok conventje, kimondja, 
hogy egyik egyház fentartásához és szükségei 
fedezéséhez sem járul anyagi segélylyel ; nem 
olly magos-értelmü szabadság lelke uralkodik 
egyházunkban, hogy ugy szóljunk, mint a' skót és 
waadti egyház , t. i. lemondunk az álladalom s e -
gélyéről. Oh fájdalom! 

Az állodalom még nem látta á t , hogy jogosan 
nem köteles segélni az egyházat 's neki más föl-
adata van. Az egyház nem tiszta a1 hierarchiától, 
melly a' lelkész 's hivek közti kölcsönös egybe-
köttetés- 's függéstől ovakodik, — nem tiszta az 
anyagi lépesedés mohó szerelmétől, mellynek a' 
lelki, a' szellemi élet által, mi pedig a' fő czél, 
mérsékeltetni kellene. Némelly bárgyú egyház-
tagok pedig azt hiszik, hogy ha az állodalom e l -
vállalta az egyházi 's iskolai szükségek fedezé-
sét, ök többé sem lelkészt, sem iskolatanítót nem 
fizetnek,— holott az nem ugy van; mert a' különb-
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ség jelen és jövő közt csak abban álland, hogy 
eddigelé önegyházuk pénztárába tették egye -
nesen kegyes adományaikat, ezentúl pedig, adó 
neve alatt 's fejében, elébb az állodalmi pénz-
tárba küldendik'smajd onnan veendik vissza. Ez 
nem nagy előmenetel, nem nagy felvilágosodás. 
Nincs miért örülni, tombolni. Én részemről in-
kább az egyházi és iskolai reformról tartandó 
értekezésnek örvendek, mit szükségesnek vallok. 

De miután az állodalom minden bevett vallás-
felekezet egyházi 's iskolai szükségeinek fede-
zését elvileg elvállalta, sőt ezen elvnek alkal-
mazásával 's részletes törvényjavaslat készíté-
sével a' ministeriumot meg is bízta : a' fentebb 
érintett tárgy taglalását máskorra magamnak 
föntartva, a ' jelen körülményt akarom szemügyre 
venni. 

Az 1848 : 20. t. czikk 3. § - sának értelménél 
fogva 's az egyház 's oktatásügyi ministernek a' 
protestáns egyházkerületekhez intézett, fenebb 
olvasható körlevele következtében tehát ujabb 
viszonyok 's kapcsok készülnek a' protestáns 
egyház 's állodalom köz t ; a' dolgok új rendének 
megalakítása a1 szönyegtárgy. 

Eme viszonyt elhatározni 's megállapítni, az 
állodalom 's egyház jogainak sérelme nélkül 's 
kölcsönös igényeik szemmeltartása mellett, nagy 
fejtörés és sok küzdelembe került eddigelé, — 
•nagy feladat jelen 's jövendőben. 

E ' föladat megfejtése tehát a1 legértelmesb 
férfiak, a' legbuzgóbb egyházbarátok 's honfiak 
közremunkálását igényli. 

Szerencsére tiszta fejű, miivelt-lelkü, jóaka-
ró lu cultusministert adott e ' honnak jókedvében 
az ég, b. Eötvös Józsefben. Éljen !!! — Szeren-
csére a' protestáns egyház nem szűkölködik f é r -
fiak nélkül, kik a' hon 's egyház érdekeit felfogni, 
összeegyeztetni, kiegyenlítni képesek. 

E1 férfiak vezérlete alatt haladnom, egyházunk 
állapota 's ügyei iránt nyugton lehetnem, nekem 
kimondhatlanul jólesik. De a' nélkül, hogy czélt 
tűzni 's irányt adni magamat képesnek 's hívott-
nak ismerném : az i rán t , mi legyen protestáns 
egyházunk első teendője ? igénytelen vélemé-
nyemet nyilvánítni, ezt kötelességemül ismerem. 
Miért? az induló hadseregben a' könnyű fegy-
verzetüeknek , a' csatároknak kell előlmenniök. 

A ' fenidézett körlevél szerint tehát a' cultus-
minister f. évi aug. 1 -se jé t jelöli ki határnapul, 
mellyen a' protestáns hitfelekezettel értekezzék, 
's ennek megbízottai, a' dolgok új rendének meg-
alakításában, közremunkáljanak. 

E ' szavakból világos, hogy az összejövetel 
nem zsinat, nem convent, hanem ministeri érte-
kezlet 's ebből önkényt következik, hogy a' 
Pes t re küldendő megbízottak nem ugy válasz-
tandók, mint szoktak zsinatra, mellyre engedel-
met a' fejdelemtől kell kérni 's mellyen királyi 
commissarius jelenlétében tanácskoznak, — e g y -
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házmegyénként, mi által kevésbbé képezett e g y é -
nek intézkednek, leszoríttatván színpadról az a l -
kalmasbak, ha illyenek többen, csoportosan v a n -
nak egynémelly megyében, — nem ugy, mint 
szoktak conventre, t. i. az egyházkerületi tanács 
által 's annak testületéből, kik aztán barátságos 
conferentiára összejőnek , néhány napig együtt 
időznek,tanácskozmányi határzataikat pedig senki 
nem respectálja, kötelezőknek nem ismeri. 

Honnan és mikép állíttassanak tehát elő igazi 
képviselők, teljes-hatalmú megbízottak, kik által 
a' minister a' protestáns hitfelekezettel (!) é r t e -
kezzék ? — Uraim! a' bureaukratia, az absoluti-
smus egyik föbástyája, romba dőlvén, magával 
együtt leontotta a' consistorialismust, a1 h ierar-
chia védvárát ; a1 népképviseleti rendszer politi-
kai téren, létre hozta magával együtt az egyházi 
népképviseletet. Én 's elvrokonim eleve tiltako-
zunk minden olly képviselők ellen, kik a1 zá r t -
körű, önmagukat kiegészítő presbyteriumok által 
válaszlvák 's választandók, bár kik legyenek 's 
bármi hivatali névvel neveztessenek; én 's e lv -
rokonim nem hiszünk az egyházköri mostani hi-
vatalnokok között olly merészet, ki, a' hitfele-
kezet nevében intézkedésbe avatkozva, a' felelő-
séget magára vállalja. A1 minister a' protestáns 
hit felekezettel, nem a' presbyteriumokkal, — 
nem a' presbyteriumok, a' hitfelekezetek meg-
bizottaihkal szükség, hogy értekezzék. Ehezké-
pest, véleményem szerint : 

1) Minél elébb kell, hogy egyházkerületi g y ű -
lések tartassanak, mellyekben a1 ministeri k ö r -
levél felolvastassék 's annak rendén intézkedés 
történjék. 

2 ) Határoztassék el egyházkerületi képviselők 
választása olly módon, hogy a' kerületbeli min-
den gyülekezet községe, nem presbyteriuma, ad -
jon szavazatot például 30 egyénre , — kiknek 
névsora egy papírra följegyeztessék 's az e g y -
ház pecsétével hitelesíttessék, — kiket az e g y -
ház teljes-hatalmú képviselőiül megbízni kiván; 
megjegyeztetvén azonban, hogy az egyházak, sőt 
egyesek is jogosítvák és fölhivatvák ez ügyben 
a' superintendenshez intézendő, e ' tárgyra vo -
natkozó nyilatkozatokat adni, miket a' képviselők 
használatra általveendnek 's figyelemre mélta-
tandnak. 

3) A ' kerületi gyűlésen neveztessék eleve egy 
bizottmány, melly a' superintendenshez, megha-
tárzandó időre , beküldendett szavazatokat fe l -
bontsa 's összeszámítsa. A ' kik általános több-
séget, azaz, a ' kerületben létező egyházak fele 
számánál csak egygyel is több szavazatot nye -
rendnek, azok, egyedül csak azok lesznek az 
egyházkerület képviselői, kiket a' bizottmány 
rögtön értesítend elválasztatásukról, hogy az é r -
tekezlethez kellőleg készüljenek. 

4) Rendeltessék meg 's készíttessék el e g y -
házmegyénként egy lehetőleg te l jes , tökéletei 



conscriptio, melly előterjeszsze az anya 's leány-
gyülekezetek névjegyzékét , azokban a' lelkek 
számát, söt, mennyire az lehetséges, más liitfe— 
lekezetüeknek i s , kik hitsorsosinkkal egy köz-
ségben laknak, lélekszámát, — a' papok, segéd-
lelkészek, iskolatanítók, tanuló gyermekek, pap 
's taní tó-özvegyek, deficientiába esett lelkészek 
számát, — terjeszsze elö, hol kell anyagyüleke-
xeteknek alakulniok ? mi karban vannak a' tem-
plomok, pap- 's tanítólakok, iskolaházak ? mi fi-
zetéseik vannak a' lelkészek 's tanítóknak, díj-
leveleik másolatban kivetetvén 's összeszedetvén, 
— ezen fizetésekből, mellyek legyenek alapít-
ványiak, mellyek biztosan maradandók, mellyek 
kétesek? — micsoda alapítványok vannak kü -
lönféle czimek alatt 's czélokra egyházanként, 
megyénként, 's kerületenként ?*'stb., mellyek, ha 
már csakugyan az állodalomtól igényel segélyt 
az egyház, a' kérelmi pontok 's szükségeink ki -
mutatásának alapja 's irányzójául szolgáljanak a' 
képviseleti bizottmány kezei köz t , honnan meg-
mondhassuk, mink van? mink hiányzik? 

5 ) Határoztassék el, hogy a' megbizottak a' 
szükséges adatokkal 's az illető egyházak vagy 
egyének nyilatkozataikkal kezeiknél, nézetem 
szerint, f. évi julius 25-dikére Pesten megjelen-
jenek. A ' dolog rende, a' különböző e lvek, a ' 
szétágazott vélemények összeegyeztetése, a' k i -
vánati pontok megállapítása, maga a" ministeri 
körlevél i s , melly az értekezlet tárgyait aug. 
1 -sö je elölt megvitatni kívánja, szükségessé t e -
szik a' korábbi megjelenést, hogy így elébb egyes 
kerületek, majd a' négy reformált kerület, utóbb 
a' nyolez protestáns egyházkerület constatirozza 
kivánatait, mert a ' ministerium a' protestáns liit-
felekezettel kíván ér tekezni , ezt akarja kihall-
gatni, nem pedig külön a' hitfelekezeteket, annál 
kevésbbé a' külön kerületeket, mellyeknek kivá-
nataik ha egymástól elütendnek, ki érthetné meg, 
mit kiván a1 protestáns hitfelekezet? — Továbbá 
az egyetemes képviseleti tes tület , a' maga keb-
léből választandó kevesebb-számu bizottmány 
ál tal , terjeszsze elö a' cultusminister urnák a' 
prot. felekezet közkívánatait, hallgassa 's értse 
meg a' ministerium észrevételeit, azokat r e fe -
rálja az egyetemes képviseleti testületnek, melly, 
ujabb tárgyvitatás után, vég megállapodását i l -
lető minisler urnák tudtul adja. 

6) Akár e ' t e rv fogadtatnék el egészben vagy 
módosításokkal, akár más : kívánatosnak látom, 
hogy az egyházkerületek, mellyek gyűlést t a r -
tottak 's a' minister körlevele folytán intézked-
tek, a' többi kerületekkel rögtön közöljék e l já-
rásukat, a' különben minden bizonynyal eredendő 
nagy divergentiák távoztatása végett. 

Ugy hiszem, e' terv szerint előállíthatni a1 

protestáns egyház részéről a' szükséges kellé-
kekkel biró képviselőket, kik illetékesen 's jogo-
san intézkedjenek a' két hitfelekezet nevében; 

ugy hiszem, a" két Magyarhon uniója is ideje k o -
rán megtörténendvén 's kimondatván, erdély 
hitrokonink képviselőiké t is üdvezelhelnők a 
pesti értekezleten. 

Tervem, megismerem 's megvallom, annyiban 
hiányos, hogy nem szabja meg kerületenként a' 
megbízottak számát 's arányát : de csakugyan 
meghatározza negatíve, a' mennyiben kimondja, 
hogy csak az általános szavazattöbbséget nyert 
egyének lehetnek képviselők. A' cultusminister, 
körlevele szer int , olly számban kiván küldetni 
megbízottakat, a' mint a' kerületek jónak 's czél-
szerünek látják, hihetőleg azért, mert nem kívánta 
az egyházkerületek autonómiáját érdekleni: én is 
nem véltem tanácsosnak lélekszámszerinti kép -
viselet alapján tervezni 's arányt határozni, v a -
lamint ebbe egyes egyházkerületek is, a' többiek 
autonómiájának sérelme nélkül, nem avatkozhat-
nak. Illy intézkedést közakarattal tehetni 's e* 
végeit felhatalmazandóknak ítélem a' Pestre me -
nendő követeket, hogy valamint az egyházalkot-
mány szerkezetét , ugy a' conventi , zsinati, é r -
tékezleli megbizottak választásmódját 's arányát 
jövendőre közös befolyással határozzák meg. Azt 
hiszem pedig, hogy miután az országgyűlési k ö -
vetek többé nem testületeket képviselendnek, ha -
nem személyeket : jövendőben tartandó egyházi 
gyűléseinknek is lélekszámszerinti képviselőkből 
kell alakulniok. De erről más alkalommal. Végre, 
miv<! a* közelebbi országgyűlés multával zsinat 
tartását elkerülhetlennek látom, óhajtóm, hogy a' 
Pesten f. évi aug. 1-söjén megjelenendő egye te -
mes bizottmány intézkedjék zsinati előkészületek 
iránt. T ö r ö k . 

Vallásos eszmék és élet az évangyéliom és e g y -
szerű bölcselet szempontjából. 

„Mi atyánk! jöjjön cl a' te országod I" 

V. Hitágazatok, hitvallás, hittan. 
Ezek as előbbi elemek szülöttei 's további 

fejledvényeik kivált az egyházi élet pályáján. 
A ' vallásos eszmék 's érzelmek nem maradnak 

pusztán logikai subjectumok ( tárgyazatok) , h a -
nem bizonyos praedicatumokkal (czímzetekkel) 
kapcsoltatnak össze ; 1s így lesznek a' vallásos 
fogalmakból vallásos Ítéletek, tételek. 

A' leginagasb tételek, vagy föfö vallásos í té -
letek, mind megannyi hitágazatok (articuli fidei); 
ezeknek formulázása pedig 's bővebb előterjesz-
tése , kivált megtámadások általellenében , hit-
vallás (confessio). 

A ' hittan nem hitbőli tudomány , vagy a' hit 
titkainak elméleti magyarázata (melly már t e r -
mészeténél fogva is lehetetlen), hanem csak hit-
r ő l tudomány 's ha t iszta, egészen philosophiai 
's kritikai természetű. 

A ' positiv hittan inkább tanítmány és tanulmány 
(doctrina, disciplina), mint szabad tudomány, 's 
már természetinél fogva inkább históriai jellemű. 

* 



A' hittani speculatiókat, rendszereket, e lmé-
leteket ( theoriákat) , mellyek a' positiv egyház 
életét annyira zavarják, — inspice Németország 
— legczélszerübb volna mindenkor 's egészen 
a' philosophálólt iskoláinak hagyni 's a' jó e red-
ményeket aztán felhasználni. 

Magokat a' hitágazatokat 's dogmákat illetőleg 
szintén nagy óvatosságra van szükség. 

Mert ezekben tévesztetik el igen gyakran a' fő 
és lényeges, ismertetik félre az igazság, csem-
pésztetnek be mellékes vagy egészen idegen-
nemü dolgok, hivatik ki az ellenszegülés és schis-
m a , fojtatik el az éltető szellem és eredeti elv, 
petrificáltatik századok folytával vagy elgépie-
sedik az életmozgató eszme. 

Az eredeti nagy, igaz eszme 's a ' benne lap-
pangó elv ollyan, mint az ép mag: csak fogékony 
föld kell (emberi elme 's s z í v ) ' s j ó időjárás mel-
lett kis ápolás, kertészkedés,— és lombos, virágos 
's gyümölcsöt érlelő növénynyé fog fejlődni 
önkint. 

A ' népek életében a' feltűnő hitbeli nagy, igaz 
eszme , mint a' feltűnő nap , közvetlenül világít, 
ébreszt, fejleszt, minden philosophia és dogma-
t ika , minden logikai analysis és metaphysikai 
synthesis , minden hitvallás és symbolikus köny-
vek nélkül. 

A' hatás itt a' forrásnál leghatalmasabb és 
pedig nem annyira az ú j s á g , mint a' közvetlen-
ség által, épen ugy mint a" fiatal, el nem ferdí-
tett, ki nem fárasztott organismusban. 

Hanem az első tiszta lelkesülés elpárolgásával, 
az emberi elme és szív számtalan gyarlóságai 
n. att , sokszor mindenféle külső , személyes, 
helybeli, önző érdekek érdekében, csakhamar b e -
következik az összeütközés, vi ta , meghasonlás, 
eltérő iskolai magyarázgatás, gyűlési határozat, 
dogma, kanon, speculatio, theoria 's hivatalos 
hittan. 

A ' mi eleintén, általánosan közvetlen élet, élö 
e l v , szabad meggyőződés vol t , lassankint e l -
enyészik vagy csak kivételes lesz 's helyébe be -
áll a' tanult 's betanított szabály, külső hitvallás, 
a ' századnak 's felekezetnek nézete 's olly élet, 
melly inkább gépies törvényesség, (melly ellen 
annyira küzd a' Jézus és Pál ap.) 's egy részt 
babona, más részt politika és képmutatás, zava-
ros időkben vakbuzgóság; 's a ' ki a' divatozó 
szokás ellen 's az eredeti elv mellett küzdve lép 
fel, az eretnek. 

Egyes tanok és szabályok, az igaz, valamint 
természetesek, ugy szükségesek is, már csak a' 
vallásos positiv igazságok közlése 's terjesztése 
vége t t : de az eredeti szellem fentartása érde-
kében felette kívánatos és szükséges a' felett 
őrködni, hogy először ugyanezen tanok dog-
mákká ne kövüljenek, hanem legyenek folyvást 
liquidus állapotban 's felvilágosító , elemező, 
epanorthotikus, hodogetikus 's gyakoroltató t e r -

mészetűek, másodszor pedig mindig a1 főcentrum, 
a' pyramis csúcsa felé irányoztatvák. Legyen 
„in principalibus unitas, in dubiis l ibertás, in 
omnibus charitas." Augustin. 

Jézusnak, a' páratlan tanítónak, néhány e g y -
szerű, világos, határozott nyilatkozataiban fé l re-
ismérhetlen 's elvilázhatlan igazsággal van k i -
jelentve a' fő és lényeges , a' szellem és e lv , a* 
czél 's az egyszerű biztos út-mód annak elérésére. 

Az egész felséges evangyéliomnak centralis 
eszméje az Isten's az ő országa és ezen ország-
nak isteni hirdetője a' Jézus. 

„Az egy Isten tökéletes szellem, örök böl -
cseség, örök tiszta szeretet 's mindenható szent 
akarat, a1 világnak szent alkotója és kormány-
zója 's minden embereknek, mint fiainak, édes-
a t y j a " , ez az elv és kútfő, a ' többi mind csak 
corollarium belőle. 

Mert ha ez és illyen az Isten: akkor az ö o r -
szága nem lehet más, mint a' szellemiség, igaz-
ság, tiszta szeretet 's szent élet országa, 's 5 
szellemben és igazságban imádandó. 

Ha ez 's illyen az Isten: akkor az általa alko-
tott és kormánya alatt levő világ nem lehet más, 
mint legjobb világ; akkor nincs vaksors és v é -
letlen ; akkor mikép ne legyünk nyugottak min-
den viszontagságok közepette, mikép ne bízzunk 
benne, az egyedül biztos horgonyban? Akkor 
félre minden aggodalom és kétség; él Istenünk 
's körötte nincs halál , 's az ö képére teremtett 
emberi lélek el nem veszhet. 

Ha ez 's illyen az Isten és az ö országa:nem-
de mindnyájan, mint az ö fiai, az idvességre h i -
vatvák vagyunk-e, nem de mindnyájan az ö o r -
szágának részesei- 's örököseiül? különösen 
pedig , kik ezen illyen hit lángkeresztségében 
megkercsztelteténk 's ezen igazságok nyilvání-
tójának hívei 's követői vagyunk. 

(Vájjon szólhatni-e még ezek folytában az 
illy ujonan szülöttek akaratjának gyökeres rom-
lottságáról, egyes felekezetek sola salvificájáról, 
az örök kárhozatról, szeretetlenségröl, üldözés-
ről? — Ha nem lesztek, mint e' gyermekek, be 
nem mentek az Isten országába.) 

És ha mindezek dönthetlenül igazak, és ha 
mind ezek a' Jézus tanításának nem csak sark-
elvei, hanem magát az igazságért 's az emberi-
ség javáért feláldozó fáradságának érdemei • 
nemde önkint fog-e serkedni hívei szívében az 
illy jóltevö iránti legtisztább szeretet és legmé-
lyebb tisztelet? nemde igaz-e az i s , hogy öt és 
csak őt illetik méltán ama szerény , de fontos 
czímek, hogy ö a' jó pásztor , az egyedüli ajtó, 
a' szegletkő, az út, a' kenyér, a' v í z , a' mester 
és vezér az ujjá-születés és üdvesség ösvényén, 
melly czímek felülmúlnak minden egyebeket, 
különösen mellyeket a' később egyházi metaphy-
sika és mythika gyártott. 

A ' Jézus közvetlen tanaihoz ragaszkodó 



azokat fogékony elméjébe és szívébe oltó ember, 
maga magán tapasztalandja, minden ekstasis és 
visiók nélkül , mit az apostolok 's ős-hívek m a -
gokon tapasztaltak, t. i. az igazság szent lelkének 
a ' megígért paraklétnak közvetlen működését a' 
teljes látásra 's megszenteltetésre. 

Jézus az Isten fia, tanai igazság lelkének se-
gítségével eljutandunk a' mennyei atyához 's lel-
künk üdvességéhez minden bizonynyal; és min-
denki könnyen meggyőződhetik, hogy ez János 
evangyéliomának 's Pál apostol legfőbb levelei-
nek legegyszerűbb 's legüdvösebb exegesise, 's 
tT keresztyén trinitásnak titka. 

A' Jézus-féle szeretetben élő hit az Isten 's 
\az ö országának igazsága iránt, ez a' dogmák 
dogmája, mellyet soha semmiféle más érdek ked-
veér t szem elöl téveszteni nem szabad. 

Ki még is mást tart födolognak, az hamis p r ó -
Jé t a 's nem valódi keresztyén. 

VI. Vallásos nézetek és rendszerek. 

1) Vallásos nézetek, vagy a' vallásos tárgyak 
felfogásának különféle idomjai. 

Az a1 népek életében keletkező 's többnyire 
azután positiv vallások, vagy pantheistikus, vagy 
personalistihus idomuak. 

Az érzékileg, vagy ábrándosan eszmélő va l -
lásos ösztön az istenség közvetlen jelenlétét és 
működését hiszi minden létező és tör ténő, kivált 
azonnal meg nem magyarázható dolgokban; neki 
az egész természet, annak folyása és törvényei, 
az egész világ 's annak egyes elemei, ég, föld, 
víz, tűz, nap, hold, villám, fergeteg, állatok, n ö -
vények, é le t , halál, jó, rosz 'stb. mind megtes-
tesült istenség 's minden feltűnőbb változások 
ennek metamorphosisai. 'S ez a' pantheismus. 

A ' pantheismus, vagy nemzeti vagy egyénes, 
— positiv vagy philosophiai. Az abstract philo-
sophiai, mint p. o. Spinozáé, Hége lé . . . soha sem 
lehet népreligióvá. 

A ' tartományok 's népek jelleme szerint a' 
positiv pantheismus imitt ugyan az emanatio rend-
szere, mint Indiában; (az istenség, mint absolut 
tökély kebléből folyt ki a' mindenség; minél k ö -
zelebb hozzá az emanált l ény , annál tökélyesb, 
minél távolabb, annál tökéletlenebb); amott az 
u. n. hylosoismus, az istenséggel teljes és általa 
élő természetnek imádása (Naturdienst), a' meg-
ujuló és elhaló, ép és beteg, jótékony és kár té -
kony, a tya- és anyatermészet többnyire orgia-
stikus és sokszor iszonyatos kegyetlenségü cul-
tus a ' keleten és nyugaton, helylyel már Indiában 
i s , de kivált Aegyptom , Assyria , Phoenikia, 
Phrygiában 's némileg idealizálva 's anthropo-
morphismussal párosítva a' görögöknél 's r ó -
maiaknál; ismét másutt mint Sabaeismus, esil-
lagimádás, Chaldaeában; a' Nilus, Ganges 'stb. 
áradása- 's apadásának, évszakok 's állatoknak 

• cultusa; végre a' legdurvább, de tán a' legré-

gibb forma a' fetischismus. (Fetisch - minden 
különös érdekű anyagi tárgy.) 

Nemesebb már a' hős emberek cultusa ( H e r o -
endienst); mélyebb ethikai jelentőségű pedig az 
Ormuzd és Ahrimán-féle dualismus Persiában. 

A ' personalistihus idomú vallások szigorúan 
megkülönböztetik egymástól e' hármat: is tensé-
get, mint önálló, személyes szellemet, természe-
tet vagy világot és emberi életet. Az ind ös va l -
lásban a' (Brahma), a' görögöknél is (az olympi 
istenek) átcsillámlik ugyan, de még polythei-
stice, tehát ábrándosan, mythologiailag a' pe r so -
nalismus eszméje. 

A1 tiszta theismus, mint monotheismus, a' r a -
tionalislice tisztított personalistikus vallás (Mo-
saismus, Keresztyénség, Mohamedanismus). 

2 ) A ' vallásos nézetek megítélésének külön-
féle idomai. — Vallásos elméletek, theoriák. 

Már a' főirányok is számosak, de módosítá-
saik színezete véghetetlen. 

Vannak puszta nemleges és tagadó és vannak 
tényleges állító szellemű rendszerek. 

A ' nemleges, tagadó vagy absolute kétkedő 
nézeteket rendszereknek sem vehetni 's illyen 
az anyaghoz tapadt materialismus 's ennek fiai 
a'konok fatalismus 's eszeveszett alheismus:illyen 
a' saját dialektikája hálójában megakadt skepti-
cismus. Ezek a' vallásos básison kivül esnek, 's 
ollyanokkal, kiknek itt szavok sem lehet, vitázni 
hasztalan, valamint felesleges is. 

A ' már tényleges 's állítók közölt legkitű-
nőbbek a1 supranaturalismus és rationalismus. 

Tiszta 's igaz supranaturalismus a z , melly a' 
vallásos eszmék tárgyai t , Istent, v i lág-egyete-
met, öröklétet, halhatatlanságot 'stb. minden t a -
pasztalati, physikalis, érzéki, t é r - és időbeni f o r -
.mákon-túliaknak vallja („az én országom nem 
e' világból való.u Krisztusa' natúralismusnak 
és sensualismusnak e l lenére, melly az Istent ' s 
istenit a' természet lánezolatába veszi 's ugy 
aztán vagy materalismusra, vagy pantheismusra 
fajul. 

Ama tiszta supranaturalismus annyi, mint Kant 
szellemében a ' józan transcendentalis idealismus, 
sőt teljes joggal ralionalis supranaturalismus, 
mellyet minden józan philosophia is kénytelen 
elismerni, valamint ez a' tiszta keresztyénségnek 
is a1 szelleme. 

Tiszta vagy nemesb, azaz: valódi rationalis-
mus az , melly a' vallásos eszméknek 's azok 
igazságának forrásául egyedül az é p , kifejlett 
észt (nem értelmet) vallja, ellenére az empiris-
musnak 's realismusnak, melly az igazság kú t -
fejeül az empíriát veszi. 

Illy értelmités melleit a' supranat. és rat io-
nalismus szépen megférnek nemcsak egymás 
mellett, hanem egymással is. 

Azon álláspont és nézet, melly a' kettőt, min 
egymással homlokegyenest ellenkező rendszert 



egymástól elválasztja, söt egymás , mint halálos 
ellenség ellen harczra tüzesíti , az nem a' vallá-
sos eszmék tárgyai 's természetük, hanem azok 
kijelentésének módja, vagy nem a' mi, hanem a' 
ki és mikép, vagy egy szóval: a' revelatióróli 
eltérő nézetek. 

Azon supranaturalismus igazságtalan 's hibás 
nézet, melly akár azé r t , mert magát a' közvet-
lenül Isten által kijelentett vallásos igazságok 
birtokában hiszi (tehát ex tuto), akár pedig azért, 
mert az emberi ész iránt már eleve bizalmatlan 
's tőle minden illyetén képességet megtagad 
(tehát ex praejudicio et ignorantia) — lenézöjévé 
*s kárhoztatójává, söt esküdt ellenségévé válik 
azon rationalismus nak, melly azon jogát védi, 
hogy a1 vallásos igazság reveláltatására, meg-
ismerésére 's méltányoltatására igen is képes, 
söt egyedüli legméltóbb médiuma és edénye az 
isteni kijelentésnek is. A ' szellemi 's isteni, csak 
isteni 's szellemi által méltányoltathatik. 

Az isteninek szikrája pedig mi bennünk az ész. 
Azon rationalismus alaptalan 's hibás nézet, 

melly csak azt hiszi igaznak, a' mit józan é r t e -
lemmel megérthetni 's bebizonyíthatni, a' mi a1 

logikai definitio, divisio és probatio mustráin ke -
resztül ment 's azokat kiállolta, vagy a' mi a' 
tudomány horizonján alul vagy felül nem esik; 
melly nézet az u. n. vulgáris rationalismus, job-
ban intellectualismus 's utoljára is nem több, mint 
empirismus, vagy speculáló dialecticismus. 

Az elfogult supranaturalismus csak tekintélyre, 
az elfogult rationalismus csak tudományra hi-
vatkozik. 

Amannál túlnyomó a' históriai 's traditionalis 
hit: ennél a' reflexió, kritika 's tapasztalati ön-
elégültség. 

Annál föelv: credo, nec opus ut intelligam ; 
ennél intelligo, nec opus ut credam. 

Az a' belühöz ragaszkodik 's minden jottában 
egyaránt-érő isteni igét vall ; ez saját nézeteit 
akarja az igékre tukmálni. 

Amaz inkább servilis, ez praefidens és hatal-
maskodó jellemű; 's az még is türelmetlenebb, 
ez közönyösebb természetű. 

Amaz könnyen babonára 's ábrándosságra 
viszen; ez insolentia 's frivolitásra. 

Mind a1 kettő sokszor a' legsophistikusabb 
subtilitásokban fárasztja ki magát 's akarja le -
sújtni ellenét. 

Mind a' kettő, a' mint már itt is, az életben is 
világosan látható, egyoldalú 's korlátolt nézet, 
és épen ezért legfelebb is csak /e/igazság, vagy 
is inkább opinio. 

A' tiszta valódi rationalismus a ' józan supra-
naturalismusnak legjobb védje ennek mind belső, 
mind külső ellenségei ellen. 

Csak a' valódi rationalismus *) 's ész hasz-
*) Hogy mi ezen tiszta 's valódi rationalismus , csak az 

képes igazán megérteni 's méltányolni, ki alaposan tudja, mí 

nálat segítségével ismerhetünk rá az isteni igaz-
ságra , különböztethetjük meg az istenit a' nem 
istenitől, örülhetünk az isteninek, — mint ot tho-
nosnak 's nem idegennek, mint élőnek 's nem 
mint holtnak, — teljes szívünkből. 

A ' valódi rationalismus Theismus (nem pedig 
Deismus) 's maga is protestál és küzd valamint 
az elfogult supranaturalismus , mysticismus, 
pseudo-pietismus 's vakbuzgó fanatismus, ugy 
az elbízott naturalismus, dialekticismus 's real is-
mus ellen. 'S ezen protestálásra és ellenküzdésre 
most is nagy szükség van. 

Századunk híres műveltsége ugyanis, fá jda-
lom ! nem tudott megszabadulni a' vallásos ábrán-
dozás, speculatio és álkegyeskedés szomorú 's 
veszélyes kinövéseitől, 's vannak még most is a' 
gnosisnak és cabbalának, theosophia- és theur-
giának, a' visióknak és ekstasisoknak, a' sophi-
stikának és mythologiának, söt még más fogások-
nak és mammonféle elveknek hősei és hívei. 

Ki fogja mind ezeket legyőzni, ha nem a' hig-
gadtan lelkes 's világosan látó és szigorúan bí -
ráló észszerüség ? 

Jézus erkölcsileg-vallásos tanainak positi-
vitása a' tiszta rationalismussal épen nem ellen-
kezik, söt vele indentikus; ragaszkodjunk csak 
valódi evangelikus módon a1 szellemhez, ne p e -
dig szolgailag a' betűhöz; ne tegyük a' világo-
sító gyertyát véka alá, 's a' s ó t , a ' mivel sózni 
kell, el ne vessük; és vizsgáljuk a' szellemeket, 
mert nem mindnyája isteni és Istentől való. 

„Keressétek mindenek felett az Isten országát 
's annak igazságát 's a' többi mind megadatik 
néktek." 

Kik a' teljes, tiszta, valódi rationalismus (nem 
intellectualismus) ócsárló vagy épen üldöző e l -
lenei, akaratjok ellen is nem a' józan 's alapjában 
szintén rationalis supranaturalismusnak, hanem 
az irrationalismusnak pártolói. 

VII Egyház. 
Az egyház részint társaság, részint intézet a' 

vallásos eszmék és czélok érdekében. 
Az idők folytában fel-feltünedezö vallásos 

eszmék igazsága meghatja számosak elméjét 's 
szívét, ugy, hogy azokat befogadják, magokéinak 
ismerik 's azok ápolása- 's terjesztésére t á r -
sulatokat képeznek. így támadnak a' tanítónak 
tanítványai, a' prófétának hívei 's csakhamar a' 
követöknek 's hívőknek egész községei, — gyü-
lekezetek, — magok közt hitsorsosok, hitfelek, 
„szentek egyesülete." 

Szaporodván 's egymást rokonoknak ismervén 
a' községek, községi nagyobb társulatokat, con-
tuberniumokat képeznek ; 's a' megyék, kerüle-
tek, országok 's földrészek szerint, ismét t e r j e -
delmesb vallásos társulatokat, fel az egyetemes-

az é s z 's é r t e l e m közötti nagy különbség. Utoljára e ' 
kettőnek összezavarásából ered minden félreértés és vita. 
(Lásd szerző lélekt. 41 . 42. 43. §§. 2- ik kiadás.) 



ségig. Egész egyház, egyetemes egyház, — anya 
sz. egyház. Ideál. 

De az egyház nemcsak hivők társulata, hanem 
intézet is a1 vallásos élet minden elemeinek fe j -
lesztése-, megőrzése- 's terjesztésére, névsze-
rint a' hitigazságok tanítására, a1 cultus elren-
dezése 's ápolására 's a ' társas viszonyok kor -
mányzására. 

Szólni szokás belső és külső, láthatlan és lát-
ható egyházról. Maga az egyház, mint positiv 
társulat és intézet , mindig valami külső, melly-
nek azonban vannak belső és külső, szellemi és 
anyagi teendői. 

Az egyház, mint társulat és intézet, egyaránt 
megkívánja az organikus rendezést, a1 mit és kik 
által és mikép teendők czélszerü, biztos, méltó 
elintézését. 

A ' népek históriai életében ez igen különböző 
módon történt. Főalakok egy részről a ' theo-
kratia és hierarchia, másról a1 basileusia, kyr i -
archia, politarchia vagy politeia, a' mint t. i. vagy 
a ' vallásos elem absorbeálta az állományt, vagy 
ez amazt. (A* régi világban egyházról olly é r t e -
lemben mint mi használjuk, szó sincs.) 

Jézus egy új szellemi országot alapított, min-
den országokra, népekre és időkre kiterjedendöt, 
melly azonban koránsem ellensége az alkot-
mánynak. Adjátok meg a' császárnak, a ' mi a1 

császáré, és Istennek, a' mi Istené. 
Jézus országa nem akar versenyezni a' király-

ságokkal , világi birodalmakkal, nem akar sem 
kényúr, sem rabszolga lenni, hanem társ, testvér, 
nevelő, kalauz. 

Az ö országa ámbár igenis világra való , de 
nem e' világból való, — 's a' földileg uralkodni 
vágyódó Péter, földiessége miatt keményen meg-
rovatik. Mát. 16, 23. 

Jézus országa a' belső embert tárgyazza, de 
hozzá simul a' közélethez, azt felvilágosítni, 
nemesítni 's megszentelni, szóval: szellemesíteni 
's magasabb czélok felé irányozni törekedvén. 

Az ö anyaszentegyháza tisztán erkölcsi 's Istent j 
lélekben és igazságban imádó 's felebarátjait 
tiszta szívből boldogítni akaró intézet. 

Ezen egyháznak szerkezete a' legegyszerűbb. 
Alap- és szegletköve, tanítója és feje a' Jézus; 

tagja nem minden, ki azt mondja: Uram, Uram!, 
hanem a' ki tanai igazságának lángkeresztségé-
ben megkeresztelkedik, felveszi az ö keresztjét 
és követi öt. 

Az illy igazi tagok aztán egyenlően jogosítot-
tak; nincs itt első, nincs utolsó, nincs úr, nincs 
szolga, mindnyájan egy atyának fiai, egy mes-
ternek tanítványai, mindnyájan testvérek. 

Itt nincs különvált, egymásra féltékeny világi 
és egyházi e lem, nincs klerikus és laikus, nincs 
esoterikus és exoterikus , mindnyája avatott, 
örökös, fiusított. 

A ' szükséges hivatalnokok: tanítók, vénebbek 

mint gondnokok, felügyelők, (emaxoxot) szegé-
nyek ápolói. 

A ' vallásosság, isteni tisztelet, erkölcstiszta-
ság, nevelés, intézkedés az egész község ügye és 
a' kiket a' közbizodalom azzal megbízott. 

Az illy egyház ideálja, hogy legyen a' szen-
tek gyülekezete, Pál ap. szavai és kívánsága s z e -
rint. A ' vezér, az igazság 's szeretet lelke, a* 
szent lélek. Ünnepélyek a1 felavattatás (keresz t -
ség, confirmatio által) és az urnák emlékvacso-
rája, az áyctmi; az Úr születésének, halálának és 
dicsőítésének ünnepei, az évszakok 's szerencsés 
és balesemények folyása szerint, öröm-, há la-
és gyászünnepélyek; különben Isten dicsőítése, 
isteni szolgálat az egész élet, mint őszinte, józan, 
élő kegyesség, (nem álpietismus 's pharisaei-
smus), Is tennel , Istenben minden járás-kelés, 
élet és halál. 

Az eredmény : Isten áldása ; a ' tiszta, jámbor, 
vidám, munkás, erényes, ihletett , rendithetlen-
hitü, összetett vállakkal és személyenkint nagyo-
kat eszközlö, tiszteletre és utánzásra készlö, 
boldog élet, az Isten országa már itt a' földön. 

Illyen-e most a' keresztyén egyház?I l lyen -e 
belső és külsőleg, szellemben és szerkezeiben ? 

1800 éve, hogy feltűnt a' világító nap: 's még 
annyi a' sötétség, mintha éjfél volna! 

1800 é v e , hogy lepecsételtetett az új tes ta-
mentom, a' szellemi szabadság és szeretet ö rö -
kösödési okirata : 's a' v i lág, még pedig a' k e -
resztyén világ is , nagyából az ó tcstamenlom, 
azaz : a' törvény betűje alatt és szerint é l ! 

Az ige, az Isten országa, testté még nem lelt: 
pedig az egy akol 's egy pásztor csak akkor 
leend. 

VIII. Egyházi felekezetek és][szakadások. 
Nemcsak az elmélet 's tudomány mezején, h a -

nem az egyházi közéletben is számosak az eltérő 
idomok és külön alakulatok = párlfelekezetek. 

A ' hivők és nem-hivök (hitetlenek, pogányok) 
osztályát említeni elég. 

Mert magok a' hivők egész társulata általá-
ban mindjárt két ellenséges táborra oszlik, az 
orthodoxia és heterodoxia, vagy haeresis zász-
lai szerint. A'külsőleg gyengébb rész eltérő n é -
zete 's törekvése, ha meritorie teljesen orthodox 
volna i s , a' történetek életében eretnekségnek 
bélyegeztetik 's mint veszélyes, üldöztetik, p. o. 
az ős keresztyénség a' zsidóság 's pogányság 
általellenében. 

Az eretnekség, bárha érdemileg is az, mihelyt 
túlnyomó erőre és hatalomra vergődik, orthodo-
xia gyanánt uralkodik. A ' szerepek felcseréltet-
nek. Pauper ubique jacet. 

Van uralkodó, van schismatikus, bevett és t o -
lerált vall. felekezet, hol az egyház, hol az ál la-
dalom általellenében. 

Alig volt positivus vallás, kivált a' dogmák 
megállítása után, felekezetességek nélkül. F e l -
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találhatni azokat az indok, chinaiak, héberek, 
persák, arabok vallásos életében szintúgy, mint 
a' keresztyén egyház keblében, különösen ha -
sonlókép nem annyira a' föelvek, mint a' dogmák 
és zsinati határozatok következtében. ( A e g y p -
tomban a' görögöknél és rómaiaknál, ugy látszik, 
épen a1 dogmák hiánya, a' cultus szabadsága, 
vagy nemzeti egyformasága miat t , felekezetek 
nem jönek elö.) 

A ' keresztyén egyházban feltűnők a' nagy-
számú szakadások; a' szabad szellemnek harcza 
a' megállított formák ellen. 

Már az apostoli férfiak eltérő tanai is (Pál, J a -
kab , Péter, János) 's a' zsidó-keresztyének és 
pogány-keresztyének közti eltérő véleményszi-
nezetek! 

Az arianismus, pelagianismus 's más kisebb 
eretnekségek légiója! 

A' keleti és nyugati egyház roppant 's mind-
inkább ellenséges szellemű két tábora. Az utób-
biban a' waldensiek 's hussiták 's némelly epi-
scopalis egyházak újí tásai , a' pápák közti nagy 
schismát nem is említve. 

Legkeményebb egyházi ellentét az, melly van 
a ' római kalholicismus 's az evangyélmi prote-
stantismus vagy a' középkori és a' reformált 
egyház között. 

A1 kettő közti különbséget eléggé mutatja 
nemcsak a' történet 's tudomány, hanem maga az 
élet is. 

Amannál fődolog az egyház 's ennek hierar-
chikus szerkezete, mint czélok; holott ennél az 
egyházi szerkezet csak eszköz. 

Amott a' szerkezet idoma autokratiko-monar-
chikus; itt eleuteriko-demokratikus. 

Olt túlnyomó a' megállapodás, positivismus, a' 
betű, a' disciplina, rendfüggés; itt a' szabadabb 
mozgás, több iránybani fejlődés, szellem, nevelő 
ébresztés, önkény, de önállás is. 

Olt inkább rangkülönbség uralkodik, itt inkább 
az egyenlőség elve; 's mégis amott több az e g y -
formaság, itt a' változatosság. 

Amannak szerkezetét nem alaptalanul Péter 
szilárd oszlopu 's boltozatu pompás basilikájával, 
ezét egyszerű kertes, mezős szabad vidékkel ha -
sonlíthatni össze. 

A ' vallásos tanok és intézetek kútfeje amott 
inkább a' traditio és souverain egyház; imitt 
egyedül a' biblia 's a 'mester egyedül a'Krisztus, 
holott amott az emberi tekintély is. 

Ott az ősi keresztyénség csaknem absorbeál-
tatva a' középkoritól; itt külső alakja- és szelle-
mében is tisztábban visszaállítva. 

Amott több a' mi az érzékhez és phantásiához 
szól, több a' készület, plastika, symbolika 's m y -
thika (némelly időszakokban a' tiszta poésis is, 
de sokszor nagy a' degeneratio a' babonáig); 
imitt több, mi az értelemhez és kedélyhez szól, 
több a' didaxis, a' p rosa ; de ismét sok sikerült 

tiszta contemplativus szónoklat is, jeles templomi 
énekek kivált a' németeknél, 's a' szívnek mélyi-
böl fakadó kenetes imák, kivált a' reformátusoknál. 

A ' róm. katholicismusnak több a' múlt ja ; az 
evangelicismusnak több a' jövendője. 

Amaz az absolutistikus 's aristokratikus s t a -
tusoktól fog inkább pártoltatni; emez a' képvise-
leti constitutionalis országoktól. 

Katholikus rendezettség, tekintély és erő p á -
rosulva az evangyéliomság és reform szellemé-
vel, tehát a' kettő egymással kibékülve 's e g y -
mást kiegészítve, — kieszközölhetik századok 
folytával az egy akolt és pásztort (amonnan az 
akol, iminnen a' pásztor) ; de egyoldalulag, söt 
mint egymásnak esküdt ellenei, soha sem. 

El kellend majd egyszer ismerni, hogy a* r e -
ligio 's egyház édes anya legyen, ne pedig mos-
toha. 

El kell ismerni, hogy a' sáfárok, hivatalnokok 
a' községért vannak, nem ez azokért. 

El kell ismerni, hogy az apostolkodás és p o -
testas clavium szolgálat a' hivek lelkének üdves-
ségére, nem pedig uralkodás, hierarchikus é r t e -
lemben. 

Meg kell győződnie a' protestánsnak is, hogy 
Zwingli, Luther, Calvin egyházi reformátorok, 
nem pedig új vallás-alapítók, fundátorok valának. 

Meg kell győződnie, hogy tisztelet, becsület 
a ' nagy érdemű férfiaknak, de hogy a' mi főhő-
sünk nem Luther , nem Calvin, nem Péter, nem 
Pál apóst, magok sem, hanem a1 Krisztus. 

Meg kell győződnie, hogy valamint elébbvaló 
kötelesség, ugy nagyobb üdv 's dicsőség is, e g y -
szerű , de teljes keresztyénnek lenni, mint róm. 
katholikusnak, protestánsnak, lutherista- vagy 
calvinistának neveztetni. 

Sok nálunk is még az elfogultság jobbra-balra, 
a' stagnariusok és radicalok részéről. 

Soknál nyomósb szó a' symbolikus könyv, az 
egyh. kánon, a' protestatio, mint az evangyéliom. 

Soknál ismét nyomósabb az öngenialitás, saját 
eszméinek apotheosise, eredetiségi viszketeg, 
vagy épen a' rakonczátlankodás, vagy bármi 
más gyarlóság és szenvedély. 

Az egyházak sokasága a* keresztyén élet *s 
nemzetek csapása, de mégis jobb, mint egy e g y -
ház nem tisztán a' Jézus szellemében. 

Veni sancte spiritus ! Reple tuorum corda fi-
delium! 

Mi atyánk, jöjjön el a' te országod! 
IX. Egyházszerkezeti és kormányzási 

rendszerek. 
A' keresztyén egyháznak a' tiszta keresz-

tyénség föelvéhez h ü , természetes 's üdvhozó 
más kormányzási rendszere nem lehet, mint alul 
a' presbyterialis, felül a' synodalis. 

A' consistorialis felesleges is 's nincs is v e -
szély nélkül. (Bureaukratikus kinövések.) 

Az episkopalis, a' szónak tisztított 's eredeti 



értelmében, megfér a' presbyterialis 's synodalis 
rendszerrel. 

A1 territoriális rendszer az egyházba be -
csempészett 's egészen idegen, profanus elem. 

A ' fejedelmek, mint főfelügyelők és a' status 
részéről némikép ellenőrködök, sokat tehetnek, 
de mindent tenni ne akarjanak 's tenniök nem is 
lehet. 

Az evangyélikus egyház szerkezete , kivált 
honunkban, birja az ép elvet, de még ki nem fe j -
tette , részint a1 szűkkeblű rivalitások, részint 
eröhiány 's indolentia miatt. 

Itt az első elemek, az egyház élöfájának mint- j 
egy gyökerei, a' községek. 

Jól rendezett ép községek, hic labor, hoc opus! | 
Eleven, ép községi rendszert már az államnak J 

kellene kifejtenie ; de ez nálunk, kevés kivétellel, 
P s itt is az egyházi szellem működött), még pa r -
lagon fekvő föld. 

Jól nevelt és vezérlett evangyélikus helyek 
(Fe lső-Lövő, Orosháza, Csaba, Nyíregyháza 
stb.), kivált hol a' lakosság vagy tisztán, vagy 

túlnyomólag protestáns, kifejlesztették ezen köz-
ségi rendszert 's élvezik annak anyagi és szel-
lemi jótéteményeit. 

A ' herrenhutterektöl e ' részben, mellőzve k e -
vés árnyoldalaikat, sokat tanulhatnának 's n y e r -
hetnének a' nagy egyházak. 

A ' tiszta erkölcsi 's vallásos keresztyén szel-
lem képzése 's megóvása, 's ennek alapján az 
ép, munkás, vidám 's jólétnek örvendő élet mind 
egyesek , mind családok, mind pedig az egész 
község részére ,— ez a' diszes, de nem könnyű, 
hanem nem is lehetetlen feladás. 

Közszellem alakítása, erö-egyesi tés , józan, 
természetes , igazságos organisatio , bölcs 's 
erélyes kormányzás, lelkiismeretes 's buzgó k e -
ze lés , szigorú rendtartás, pontos spártai enge-
delmesség, ezek a' feltételek''s szükséges esz-
közök. 

A' hazafiúi közkormányon kivül, apostoli szel-
lemű pap és lelkes tanító , közjóért buzgó, v a -
gyonos , müveit férfiak 's asszonyságok (földes 
uraság), a' példás jellemű 's szabad bizodalom-
mal választott vének tanácsa, 's ezek impulsusa 
után 's felügyelése mellett, minden családapa 's 
anya, ezek a' mellözhetlen rugótollak 's mozgatók. 

A' templomi és iskolai nevelés-tanítás igen 
sokat tehet , de magában korán sem elegendő, 
sőt ha legjobb volna i s , hatása elenyészik, ha 
nem támogattatik a' többi elemek közreműködé-
sétőlt. i. az általános és helybeli kormány 's a' 
családi élet fejeitől. 

In ultima analysi az eldöntő még is a' családi 
élet minősége. Ez magára, vagy véletlenre, vagy 
a ' családi tagok puszta önkényére semmikép sem 
hagyathatik. A ' polgári 's egyházi társas nagy 
életnek ugyanis van joga 's kötelessége, az egész 
.községnek érdekében, sőt magoknak a' családi 

tagoknak is legnagyobb javára , magát e viszo-
nyokba is avathatni, tanácsadólag, felügyelöleg, 
sőt némelly a' közjót veszélyesztetö esetekben, 
tiltakozólag 's parancsolólag is. 

Az önzöleg elszigetelt, a' közjóval ellenkező 
i rányú, vagy épen botrányosan elfajuló családi 
élet, maga után vonja nemcsak a' legközelebb 
érdeklelt családi egyének pusztulását , hanem 
lassanként ugyan, de bizonyosan mint a' r á k -
kór, a' községét, megyéjét 's végre az országét is. 

„Foecunda culpae secula nuptias 
Primum inquinavere et genus et domum, et 

Hoc fonté dcrivata clades 
In pátriám populumque fluxit." 

Es : Aetas parentum pejor avis 'stb. 

A1 jólrendezett községek közvetlen hatása 
mind ezt legbiztosabban képes megakadályoztatni. 

Jólrendezett községekben mindnyája mind-
egyikért és ismét mindegyik mindnyájaért 's így 
magáért is működik. Itt minden kölcsönös 's ösz -
szevágó; itt mindenkinek joga tiszteltetik, de szi-
gorúan meg kívántatik, hogy viszont ö is t i sz-
telje másét. Itt nincs chimaericus communismus, 
de van közérdek, közreműködés, közszellem, 
vállatvetö organikus társas é le t , tehát a1 családi 
viszonyok szentsége fentartása mellett, a" l eg -
tisztább socialismus, vagyis inkább humanismus 
's keresztyénség. 

Itt, az igaz, nincs egyéni kiváltság, privilé-
gium, nincs isolatio 's közönyösség, nincs kény -
uraság 's rakonczállanság; de a' teljes törvényes 
szabadság, munkásság , rend 's részvét mellett, 
nincs is panasz, nyomor, elhagyottság, irigység 
gyűlölség, zenebona, perpatvar, nincs részeges-
kedés, sátáni káromlás, orzás, paráznaság, gyi l -
kosság 's kész pokol sem. 

Hol egyszer gyökeret vert illy rendezett köz -
ségi élet, olt az ige testié válván, megjött az I s -
tennek országa. 

Kormányzók, törvényhozók, minden rendű és 
rangú gyűlések, hivatalnokok, tisztviselők , n é -
pek vezérei és tanítói! nézzétek a' mindenütt 
szétfolyó életet, gondolkodjatok kissé a' r émsé-
ges bajok okai- 's gyógyszereiről: 's csakhamar 
meg fogtok győződni, hogy valamint az európai, 
ugy a' magyarhoni életben is a' legszükségesebb 
teendő : a' községek józan rendezése az igazság 
(just i t ia) , emberszeretet és tiszta vallásosság 
alapjain. 

Én szivem mélyéből más imát nem mondhatok 
ezen töredékes eszméim méltó berekesztéseül, 1 • r Ilii J4 1^*4 tl\tuI > J J > (* • * 
mint a ' mellyel azokat kezdém : 

Ili atyánk, jöjjön el a" te országod! Ámen. 
V a n d r á k A n d r á s . 

Elméletek a' keresztyénség köréből. 
I. 

A ' természeti világosságnak forrása a' nap, 
minden áldott reggel kelet ablakán kitekint, és 
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rezgő sugaraiból világosságot, meleget ömledez, 
a ' növény- és állatvilág millióinak élet-tápszerül. 
A ' lelki világnak is van egy dicső napja , melly 
a' betklehemi nagy éjszakán ragyogott fel és csak-
nem két ezredév óta derengteti mennyei fényét, 
a ' hit szent fáklyáját lobogtatja földi pályánkra, 
megvilágosítja a' sír éjszakáját, kiengesztel a' 
szenvedések töviseivel , az enyészet iszonyú 
gondolatával,felmutatja a ' jutalom koszorút, melly 
az öröklét szép virányain a' győzedelmes e rény-
nek halantékaira tüzelik. Százat teszünk egyre, 
hogy az olvasó eltalálta, mikint a' lelki világ nap-
jának a' keresztyén vattást tartjuk. Nem ok nél-

látunk örvendetesebb képet e ' tekintetben a' ha j -
dankor legmíveltebb nemzetei-, az annyit m a -
gasztalt görögök- és rómaiaknál is, azoknál tö r -
vény volt a' gyenge testalkatú ujdon-szülötteket 
elhányni, ezeknél pedig ámbár, törvény nélkül, 
de igen divatos vol t , mikint az anyák — leg-
többször férjök tudtával — megölték, mert a' sok -
gyermekü szüléket senki sem hívta lakomákra; 
ha valaki azt hozná föl ez ellen, hogy illy t e r -
mészetelleni nagy vétekre csak a1 legelvete-
mültebbek voltak képesek, elöállhalunk az e r -
kölcsi szigoráról elhíresült Catovat, ki rabszol-
gáit halálra verte, néha még saját kezével is, a' 

kül tettük a' hasonlatosságot. Valamint a' r a - j bordélyházak hőseit pedig nyilvánosan megdí-
gyogó pompájú napot nem képes lerajzolni — | c sé r te ; és nem tudjuk-e közönségesen, hogy eT 

dicső nemzetnek istentisztelete is némelly ünne-
peken fajtalanság vol t , hogy Laverna- a' tol— 
vajlás és rablás istennőjének Rómában saját 
temploma volt 's oltárain a' rakblók áldoztak 
nyilvánosan, Votupia a' fajtalanság istennője — 
egy az erényt lábával tapodó ifjú leányt ábrázoló 
kép alatt — nyilvánosan tisztelletelt. (Polyklet 's 
Reise oder Briefe über Rom. VIII. Brief). E g y e t -

ugy a1 mint van — bár milly remeklő művészi 
ecset, szintúgy nines ékesen szóló nyelv, sem 
lángeszű bölcsesség, melly a1 keresztyén vallás 
dicső voltát eléggé kifejezni szavakat találjon. 
És ha a' napot egész népek — mint például hon-
szerző apáink — istenkint imádták áldást hintő 
arany sugáraiért, kimondhatlanul fontosabb okaink 
vágynák keresztyén vallásunk iránt kebel-üdve-
zítö szellem sugáraiért szívünk érzelmeinek meleg i len nép volt mellynél az egyetlen Isten ismerte-
ágában a' kegyelet virágait ápolni. A ' keresztyén 
vallásnak ma is sok ellenségei vágynák, kik nem 
nevezik azt — mint mi tevők — lelki világ nap-
jának , egyházi lapunk ellenben nem csak hely-
benhagyja elnevezésünket, hanem legvég czélja 
a1 keresztyén élet fölvirágoztatása levén, helyén 
lesznek hasábjain ez elméletek a' keresztyén 
köréből, mik által a' keresztyén vallásnak belső 
szr-pségeit óhajtjuk megkedveltetni. 

II. 
Mint reggeli kedves álom, mellynek fölébre-

déskor édes emléke is elröpül, csak olly rövid 
ideig tartott az emberiség boldog aranykora, 
mellyben a' szelíd béke angyala, szeplőtlen e r -
kölcsiség nemtöje örködölt a' családélet bol-
dogsága fölött és önzéstelen szeretet gyémánt-
kapcsa fűzte egybe a' szomszédokat. Még új 
volt a ' föld, még iíju a' világ 's már a1 patr iar-
kalis és pásztori élet örömei csak hamar eltűntek, 
mint a' kikelet első virágai, mellyeket nem várt 
áprili jegek dermesztenek el, nem sokára ez'tán 
besetétült az emberiség élete fölött az é g , a" 
természeti józan értelemnek világát babona és 
vakhit fellegezte b e , bálványok előtt borult le 
imádságával az ember. Es nézzük a' társadalmi 
életet : a* hatalmas, ki a' népcsorda fölött ural -
kodóul tolta föl magát, tulajdon poriékainak t e -
kinté alattvalóit, kiket járomba fogott, vas vesz -
szöjével önkénye szerint sújtolt és ha a1 szörny-
király lakadalmát vagy gyermeke születését ün -
nepié, az ünnep fényének nevelésére ezerenkint 
gyilkoltatá népét ; az úr szolgáit, a' durva férfiú 
nejét, az apa gyermekét barmaiként tekinté, k i -
ket eladni, verni, sőt megölni is szabadságában 
állott. Emberi jogokról szólani sem lehetett. Nem 

tett : az egykor virágzó, azután pedig egész 
napjainkig üldöztetett Ábrahám nemzete, de ez 
is a' világbíró római hatalom vas vesszője alatt 
már-már alig lihegett, magasabb erkölcsi isme-
retek teljes hiányával, üres cerimoniakká aljasult 
vallásával alig méltó népnek neveztetni. Egy 
szóval: nincs egy pont a' népek nagy életében 
Krisztus kora elölt , mellyen az emberszerető 
vizsgálódónak szeme kedvtelve megállapodhas-
sék, undok babona és tudatlanság sötét éjele bo -
rongott rémesen az elmék fölött; puszlulat öl-
döklő angyala csattogtatta rémesen szárnyait az 
emberi nem erkölcsi élete fölött , 's az emberiség, 
mint egy elátkozott faj, mellynek semmi Isten 
nem tekint ügyére, az erkölcsi kárhozat poklába 
sikamlott lábával. De mit mondánk? Nem akar -
tunk káromlást szólani. 

Van egy Isten 's ez tekintett az emberiség 
ügyére. 

III. 
Szokás mondani a' czérnáról, hogy ott szakad 

el, hol legvékonyabb, és ezt ki tagadná? a' do-
log igen természetes. De nagy tévedésben volna, 
ki ezen példabeszédet a' gondviselésbeni boldo-
gító hit ellen fordítaná. Hinnünk kell a' mennyei 
igazgató kézről, hogy a" hol és mikor a1 szükség 
legnagyobb, ott ragyog dicsőbben. Hol a' mierönk 
elfogy , az isteni ott kezdődik. A ' világtörténet 
ezer lélekemelő eseményekkel bizonyítja állítá-
sunkat. Legnagyszerűbb, legmagasztosabb b i -
zonyság erre Krisztus világra jövése vagy k e -
resztyén vallásunk megalapítása. A ' fölebb r a j -
zolt szomorú idők setéte fölött megzendült és 
megnyílt az ég kárpitja, 's midőn a' szeretet e l -
fogyott a' földről, a 'szeretet örök forrásából s z e -



retet szállott alá, mert ez hangzott le édesen az 
égi követ isteni ajkáról és annak szelleme ma-
gával ragadta a1 népek szívét; és lön világosság 
a' lelki világban , a' haldokló erkölcsiség ismét 
éledni kezdett; keresztül tört e ' szeretet a' po-
gány vallás sorompóin, 's annak kebeléből is már 
a ' Nerok helyére Traján, Hadrian 's Marc Aure -
lek állanak e lé , a' népek rabszíjai repedezni, a' 
nemzetek közti gyűlölség kőfalai porladozni kez-
dettek, a' nőnem emberi méltóságára emeltetett, 
mellyröl addig az emberiség ezen kedves felének 
gondolkozni sem lehetett, a' szolgák sorsa k ö n y -
nyebbedett 's uraik dölyfösségelohadott; szóval: 
Krisztus a' keresztyén vallás által emancipálta 
az egész emberi nemet, 's minden nagy és szép, 
mi van a' nap alatt: polgári és családi béke, sze-
re te t , élelüdvösség, mint megannyi báj virág, 
a ' lelki világ napjának — mondottuk már : a' k e -
resztyén vallás e' nap — rénytenyésztö sugárai 
alatt nyiladoz. Nem csak, hanem megvilágosítja 
a ' sír éjszakáját, 's fénysugárainál a' kripta ha -
sadékain keresztül, belátunk ama szebb hazába, 
hol nincs több baj és szenvedés, hol e' földön 
üldözött erény halantékaira hervadatlan koszorút 
tüzend az igaz bíró. 

A1 keresztyén vallás philosophiája kiapadhat-
lan szellemi táplálékot nyújt a' vizsgálódó ész-
nek, egy határtalan eszmebirodalom ez, mellyen 
a ' pokol kapui sem veendenek soha diadalmat. 

Méltó fölkeresnünk ezen eszmebirodalom elv-
erősségeit, mint utazók fel szokták keresni azon 
ország nevezetes várait, hol utaznak. A ' szikla-
várak ormairól letekintő utazónak sokszor gyö-
nyörű kilátás jutalmazza fáradalmait, de ennél 
sokkal magasztosabb 's lélekemelőbb gyönyörű 
élvezetre számolhatunk, ha a' keresztyén vallás 
elverösségeinek magosságából vizsgálódva körül 
tekintünk. 

Menjünk tehát kinyílt lelki szemekkel! Ha 
az olvasó már ismert tárgyakat látna is, gondolja 
meg : vannak dolgok, mellyeket akárhányszor 
megnézni is nem fölösleges. 

IV. 
A' világnak legnagyobb bölcse, ki hirdette: 

„világosságul jöttem a földre, hogy senki ne 
maradjon setétben" ki az addig nem hallott tant: 
az egy Isten minden népek Istene megismertette, 
dönthetlen alapra tette Istennek erkölcsi orszá-
gát, őrállóul e' dicső országnak rendelte az igaz-
ságot és szeretetet,'s romolhatatlan kapujára maga 
írta föl gyémántbetükkel: „leszen egy akol és 
egy pásztorEzen lélekemelő jóslatot sokszor 
felhasználta ugyan a' vakbuzgóság és gonoszság 
a' lelkismereti szabadságnak lebilincsezésére, de 
ez még is egyebet nem teszen, mint hogy a' ke -
resztyénvallásnak rendeltetése az egész emberi-
séget ugyanazon erkölcsi czélra az igazság és 
szeretet kapcsaival egyesíteni.És e ' tanban, melly 
a' keresztyén vallásnak egyik elverössége, ki lön 

mondva a' nagy gondolat , hogy minden ember 
eredetileg azonegy családtörzsből vette lételét 
's mindeniknek azonegy rendeltetése van. Ezért 
hirdették az apostolok: „Isten előtt nincsen sze-
mélyválogatás,kedves előtte minden ember, akár— 
melly nemzetből legyen, ha öt féliés igazságot, 
cselekszik " Ezen szellemet hagyta örökül nekik 
az igazság nagy mestere : „menjetek a' föld 
minden határira, tanítsatok minden népeket 
Egy szóval: semmi sem bizonyosabb, mint hogy 
a' keresztyén hit alapítója, az egyetlen nagy vi -
lágpolgár, szent szerelemmel csüngött az egész 
emberi nemzet boldogításán és üdvözítésén. A> 

boldogság és üdv pedig, mellyet égi tanában fe l -
mutatott, nem testi kéj, nem anyagi jól lét , nem 
tünde örömökben áll, mellyek múltokkal keserű 
emlékezettel gyötrik a' lelket — szellemi kin-
csek kúlforrásához vezette ö az emberiséget, 
honnan életvíz csörgedez. Azt akarta, hogy i s -
merje minden — kin Isten képe van — az egy 
igaz Is tent , hogy imádja 's kövesse minden az 
erényt 's utálattal forduljon el a' vétektől; azt 
akarta , hogy az emberiség minden tagjait fele-
baráti szeretet gyémántkapcsai foglalják össze, 
miglen földerül Isten erkölcsi országának dicső 
hajnala és teljesülend mennyei illetü jós la ta : , , lé-
szen egy akol és egy pásztor— Lélekemelő 
magasztos terv, emberiséget boldogító dicső fe l -
adat : ledönteni a' válaszfalakat, mik embert em-
bertől, nemzetet nemzettől külön tartanak, min-
den népeket rokon szeretet arany lánczával kap -
csolni egybe és egy erkölcsi czélra egyesíteni í 
— A ' hajdankornak sok lángelméjü bölcse volt, 
elmemviveikböl sok szép igazságok ragyognak 
le korunkig, de hogy a' föld minden népei egy 
család törsökböl eredvék,egy reményre, rendel-
tetésre hivatvák illy magas erkölcsi fen-
ségre egy is nem tudott emelkedni. Sokrat, a' 
nagy erkölcstanár és nagy bölcs, csak Görög-
ország nagysága 's dicsőségéért hevült, csak a' 
görögöknek számára hirdetett igazságokért itta 
a' méregpobárt; Plató, a' lángeszű bölcs , nem 
emelkedett fölebb nagymesterénél, 's bajos volna 
megmutatni , hogy az emberiség fogalmába a' 
helotákat belé képzelte volna; Pythagoras arany 
mondásait ki nem ismerné: „imádd az Istenséget 
jó téleményeiddel, szíved tisztaságával, töre-
kedjél tiszta barátságra, mert az változ-hatlan; 
okosságod legyen úr szenvedélyeid fölött" ''stb, 
és ezen gyönyörű elvek tanítója — 's mi több: 
követője kit holta után tanítványai szép emiékiért 
Istenkint tiszteltek, ez a' magasztos lelkű bölcs, 
ki az égi testek forgó kerekeinek báj zengzetü 
harmóniáját értette, olly messze maradt az em-
beriség eszméjétől, hogy a' hősöket , és a' kitű-
nőbb lelki tehetségű embereket másnemű alkot-
részekből származtatá; nem csak, hanem az I s -
teneket is különböző rang és méltóság szerint 
osztályozta, söt maga Mózes az isteni szeretel-



nek is határokat tűzött ki , egyedül Izraelt h i r -
detvén Isten választott kedvencz népének és a1 

különböző nyelvű, szokású és törvényű népeket 
gyűlölni nem tiltotta a ' zsidókat. Illy szűk ko r -
látok közölt mozognak az emberi intézetek^ mert 
a' mint elfeledhetlen Kölcseynk mondja : „ v a -
lamint a1 nap temérdek égi testeket megvilágít 
ugyan, de a' világegyetem minden részeire még 
sem hat ki : így az ember,ha nagy erőt nyert is 
örökül 's erejének megfelelő állást vett is a' sors -
tól, ezrek, söt milliomok előtt jótékony napkint 
világíthat, de az egész emberi nemre hatást g y a -
korolni a1 nagy emberek legnagyobbikának sem 
adatott a' nap alatt. Parányi lámpa az emberi t e -
hetség 's ha egy helyről elhurczoltatik, sötétsé-
get hagy maga után". — Tegyük az annyit ma-
gasz! alt bölcsek müvei mellé a1 keresztyén va l -
lás isteni alapítójának fenséges tanait, miket ad-
dig szem nem látot t , fül nem hallott 's emberi 
értelem képzelni sem bírt, azt hirdette fenten a' 
Krisztus, azt tűzte ő tervül magának: az embe-
reket egyesíteni, az egyéni érdekeket össze-
olvasztani , egy szellemi társadalmat alapítani, 
mellyben nincs zsidó, görög , úr, szolga, melly 
csak Isten közgyermekeiböl,testvérekből áll,kiket 
szeretet kapcsol egybe , kik egymást nem alá-
nézve, de kölcsönösen boldogítva, szóval és tettel 
Istent 's erényt imádva, követve, az emberiség 
nagy czéljára, a' tökéletességre szívvel lélekkel 
törekedjenek. 

Ezért állítani merjük, hogy a keresztyén val-' nvörög gyilkosainak. 

annak adatik, ki az igaz ügynek vílta csatáját. 
Ezért állítjuk, hogy e' vallás az emberiség val-
lása, a' világ üdvössége. Es, hogy e' vallás mind-
örökké a' világ üdvösségforrása leend, bizonyít-
ják azon magasztos dicső eszmék, metlyeket an -
nak lobogójára gyémánt betűkkel írt fel maga a* 
mennyből jött alapító. Ezen főbb eszmeit a' k. va l -
lásnak rövid szavakban ide iktatjuk: 

1) Az egyetlen Isten — ki örökké való, min-
denható , mindentudó, mindenütt jelenvaló 'stb. 
szóva l : tökéletes lélek — minden népek Istene. 

2 ) Az emberek között eredetiképen nincsen 
semmi rangkülönbség. Ezért mondja az írás: „ I s -
ten elölt nincsen személyválogatás, nincs úr , 
szolga, férfiú, asszony, pogány, görög, zsidó, 
kedves elölte minden, ki öt féli és igazságot c se -
lekszik,bár melly nemzetből legyen. Isten az egész 
emberi nemzetet egy vérből teremtette". *) 

3) Az ember szabad-akaratu lény, lelki s z a -
badsággal bír. Ezért mondja az írás: „drága áron 
vétet te tek, ne legyetek emberek szolgái. Ti a* 
szabadságra vagytok hivatva." Es akárhány 
helyet idézhetnénk még a' könyvek könyvéből, 
mellyekben a' gondolkozás-, hit- és lelki-sza-
badság üldöző zsarnokai kárhozatra méltóknak 
mondatnak. 

4) A ' legtisztább forrású erkölcsi eszmék, sza-
bályok, mellyek ellenségeinket szeretni, boldogí-
tani intenek. Maga a' k. vallás alapítója a r k ín-
kereszten, hol elvérezett, bocsánatot ad és kö -

lás az összes emberiség vallása — a' világnak 
üdvessége leend örökké. 

Tisztábban kell értelmeznünk állításunkat. 
V. 

A ' mennyi vallásalapítót szült a' nagy idő — 
Mózest is ide értve — mindeniknél olly sza-
bályokat tanálunk, mellyek hely- , idő- és éghaj -
lathoz kötvék és természetöknél fogva az egész 
emberi nemnek közös kincsévé nem lehetnek; 
mosodások, ennek vagy annak nem evése, nem 
ivása, dolgozás tilalma, 'stb. 'stb. mellyeket r e n -
deltek és mellyek ennélfogva az enyészet bé lye-
gét viselik magukon — nem engedik ezt. Nem 
így a' keresztyén vallás alapítója : nemcsak egy 
népnek, de az egész emberi nemzetnek jött ö üd-
vözitöül, nye lv , éga l j , nemzedék és színkü-
lönbség nélkül. Azon erkölcsi nap, melly a' beth-
leheini nagy éjszakán a' szellemvilágban felra-
gyogott, minden ember-lakta földre és népekhez 
kiterjeszti boldogító melegét és lövelli dicső su -
gárait, hogy mindeneket mindenült és mindenkor 
megvilágosítson értelműkben, hogy az erkölcsi 
j ó r a , szépre és nemesre szilárdítsa az emberek 
akaratát, hogy a' testi és lelki szolgaság békói-
ból kiszabadítsa a' népeket , hogy mindenek, kik 
nehéz sorsot emelnek, kik erényökért üldözést 
tűrnek, kínpadon véreznek el az igazságért, égre 
függesszék könyáztatta arczukat , hol a' pálma 

5) Az ember vég nélkül tökéletesedhető lény. 
Legyetek tökéletesek, mint mennyei atyátok t ö -
kéletes. 

6) Az ember halhatatlan. 
Ezen fenséges eszmék, mellyekért édesen 

epedve döbög minden jóra való ember kebele, 

*) B a j za , szép nevű költőnkés mindenesetre tiszteletre 
méltó író, minap egy sok tekintetben jeles könyvet ültetett 
át a' német földről irodalmunkba, „ a z e m b e r i m í v e l ő d é s 
t ö r t é n e t e i - t " : ezen öröm tapsokkal fogadott művet 
A h r i m á n zsoldosi sokképen megtámadták 's hogy á* fo r -
dítót — a' haza ezen kedves fiát — elevenen meg nem 
égették érette, aligha ezen zsoldosok szelidségének köszön-
hetjük. Nekünk e1 könyv egyik legkedvesebb és tanultsá-
gosabb olvasmányunk. Épen ezért el nem tűrhetünk benne 
egy a' k. vallás elleni botrányt. A 'könyv jelenleg nincs k e -
zünknél, hogy lapszám szerint mutassunk a' helyre, hol Pál 
apostolnak szavai is idéztetvén, állíttatik, mintha a' k. vallá» 
a' rabszolgaság mellett nyilatkoznék, és ez emberiség elleni 
nagy vétket helyeselné. De szerző után a' fordító egyaránt 
tévednek itt, 's mint — a' különben derék mű más h e -
lyeiből — hol vallásról beszélnek — látszik, a1 bibliát nem 
értvén, betölt rajtok az írás szava: „ h a v a k v e z e t i a ' 
v a k o t , m i n d k e t t e n v e r e m b e e s n e k . " Az idézték 
helyen ugyanis Pál apostol a" szolgákat, cselédeket i d e i g 
s z e r i n t v a l ó u r a i k iránti engedelmességre inti:Lehet-e 
már képzelni (kívánatos sem lenne) olly polgári társaságot, 
mellyben szolgák, cselédek nem, hanem csak gazdagok, urak 
volnának ? 's az illy cselédeket i d e i g é s c s a k t e s t s z e -
r i n t v a l ó uraik iránti engedelmességre inteni annyi -e mint 
rabszolgaság mellett nyilatkozni ? Blbnma. 



eredetiképen sajátjai a' keresztyén vallásnak, megszüntetésére számos egyletek alakultak, D á -
Azért ismételjük : e vallás az emberiség vallása, niának nemes lelkű rendei pedig eltörlésével az 

első szép példát már felmutatták a' ker. o r szá -
goknak követésül, 's mindez azért, mert a ' k. v a l -
lás tanítja: Isten a közatya^ mindnyájan, még a' 
feketék is, az ő közgyermekei, és így rokonok 
vagyunk ; mert „Isten az egész emberi nemzetet 
egy vérből teremtette " Nézzétek az emberi i r -
galom és könyör dicső intézeteit a1 szegény b e -
tegeket ápoló- , a' talált gyermekeket növelő 
gyönyörű alapítványokat, és jusson eszetekbe az 
üdvezítö Jézus isteni ajkáról lezengelt ige: „sze-
gények mindenkor leenduek közöttetek a' ki ezek-
nek ügyét felveszi az én nevemben, én is felve— 
endem annak ügyét mennyei atyám előtt."' N é z -
zétek az őrülteket ápoló, a' süket-némákat és 
vakokat közhasznú emberekké képező dicső in-
tézeteket, mellyek ezen szerencsétleneket kien-
gesztelik nehéz sorsukkal, és jusson eszetekbe 
a 'Megváltó, ki tanítá: „légyetek irgalmasok, mint 
a' ti mennyei atyok irgalmas" 's ne kételkedje-
tek, hogy, Krisztus mind e' mai napiglan betege-
ket, süket-némákat gyógyít és visszaadja a' v a -
koknak szemök világát. Nézzétek a' XIX. század 
leggyönyörűbb virágát a' kisded-óvó intézeteket 
és emlékezzetek a1 legnagyobb gyermekbarát-
Jézusnak szellemére, ki a' kis gyermekeket keblé-
hez szorítva áldását mondotta a1 gyermek világra 
's parancsul adá: wne tiltsátok el tőlem, kis 
gyermekeket, mert övék a' mennyeknek országa."" 
Nézzétek végre a ' tiszta keblű keresztyént a' 
szenvedések nehéz óráiban megnyugodni Isten 
akaratán, csendes szívvel viselni a' töviskoszo-
rút, mellyel a' hálátlanság érdemeit jutalmazta; 
nézzétek a' haldokló keresztyént, egy szebb élet 
reményétől sugárzó arczczal a' viszontlátás lélek-
emelő hitével búcsúzni kedveseitől 's őket az 
isteni gondviseléssel angyalként vigasztalni, és 
jusson eszetekbe Jézus isteni bíztatása: fél-
jetek azoktól, kik csak a' testet ölhetik meg, bíz-
zatok bennem, én meggyőztem a* világot, én 
vagyok a' feltámadás és az élet; a' ki bennem 
hiszen ha meghal is él.í£ — Kérdjük: nem igaz-e 
állításunk: a' ker. vallás az emberiség vallása 
a világ üdvössége ? 

És e' vallásnak még is voltak és vágynák 
tudós ellenségei, kikkel — ha az Egyházi lapon 
helyet nyerendünk — közelebbről táborozni szán-
dékunk. *) B a l ó B e n j á m i n . 7 ,- / f Ti í . Í J TV 

a' világ üdvössége. Midőn pedig ezt illy általá-
nosságban mondjuk, az annyit teszen: 

Mindennemű vallások között egyedül a' ke-
resztyén vallás van dönthetetlen örök igazsá-
gokra alapítva, csak egyedül ez képes az em-
bernek földi és mennyei boldogságát igazán esz-
közölni, egyetlen biztos kalauz, melly a' fárasztó 
élet tövises pályáján örök czélunkhoz vezérel. 

A' menny csillaghonába nem nézhetvén be, 
hogy túlvilági adatokkal bizonyítsuk állításunkat, 

- tekintsetek a' népek életére. A ' k. vallás előtti 
időszak képét lerajzoltuk fölebb , alig hihető, 
hogy volna kedvetek azt visszaohajtani. Hason-
lítsátok össze ezzel a 'keresztyén nemzetek élet— 
k é p é t , hogy ragadja szíveteket a' legméltóbb 

- imádó hála a' k. vallás alapítója i rán t , és álmél-
kodjatok az ö szent vallásának csuda hatalmán, 
melly a' durva emberállatokból értelmes szelid 
embereket hü polgárokat, az embertelen zsarnok 

£ királyokból valódi népatyákat, a1 rablás és irtó 
háborúkból élősködő , kobor embercsordákból 
polgári erénynyel ékeskedő, állandóan egy föld-
darabhoz kapcsolt virágzó iparú, tudomány és 
művészetek által megszelídült erkölcsű nemze-

- teket alakított csudaerejével. Gondoljatok a' 
szép és dicső Brittaniára, hol a' Druidok papjai 
a1 vakhírü népet berkek oltárain százankint ége t -
ték elevenen, mit találtok olt most ? egy müveit 
és dicső nemzetet, mellynek polgári és vallási 
intézetei bámuló tiszteletre ragadnak. Gondolja-
tok édes nemzetünknek pogány korára, mellyben 
a ' világromboló Etele magát Isten ostorának n e -
vezte, és ha nem éreztek kedvet magatokban nyers 

- állatbörökbe öltözködni, sátrakban lakni, nyers 
- hússal élni és a' leölt ellenség koponyájából inni, 

mikint ezt ősapáink telték a' pogány előidöben; 
f> ha inkább szeretitek édes gyermekeiteket, fele-
••' ségtöket, rokonaitokat kebletökhez szorítva, a' 
» polgári élet áldott gyümölcseit élvezni — mond-

jatok hálát a' népek nagy Istenének, kinek gond-
viselő atyáskodása az evangyéliom szellemi nap-
ját hazánkra is földerítette. És tekintsetek a1 

szellemi áldásokra is, mellyek a' keresztyén né -
peket boldogítják : ők nem áldoznak többé ember-
életet bőszült istenek haragjának lecsillapítá-

i sara, mert a ' k. vallás megtanítá őket, hogy „Is-
ten lélek és ötét lélekben és igazság kell tisz-

t telni/S Gondoljatok azon lélekemelő fényes 
< eredményre, mint nyiladoznak naponkint a1 k e -

resztény Európában több-több virágai a' keresz-
tyénségnek, , itt törvény védelmezi a' jobbágyot 

fi ura önkénye ellen, az örökös jobbágyság bilin-
csei szakadoznak, hazánkban pedig a' dicső II—ik 

r. József nemes akaratára teljesen megszűnt ; az 
i*^emberiségnek ama csúf gyalázatja, a' rabszolga-
lu kereskedés ellei* lelkes szavak emelkednek, a' 

.keresztyén., országok törvényhozó termeiben 

Békes-banáti egyházmegye gyűlése. 
A' gyűlés tartatott Öcsöd helységében, Kiss B. 

esperesünk elnöklete alalt, nem jelenhetvén meg 
köztünk a1 még választatása óta egy gyűlésről 
is soha el nem maradt, alispáni hivatalos állásá-
nál fogva jelen környülmények között megyéjét 
csak kevés napra is el nem hagyható DobosyL., 
segédgondnokunk. 

Szívesen veszi a* Saerk. 



A' gyűlés kezdete április t l - i k napja délelőtti 
8 ó ra , végzete ugyanezen hó 13-ka d. u. 1 
óra, megjegyezvén, hogy idömegnyerés tekin-
tetéből, nemcsak a' délelőtti, de a'délutáni ó rák-
ban is tartattak ülések. 

A ' megemlítendő tárgyak sorozata : 
1) Még a' múlt évi, Gyomán tartott gyűlés al-

kalmával, a' bánáti részeken levő egyházaink, 's 
iskoláink évenkénti eddiginél, czélszerübb vizsgá-
lására — tanácsbirói czimzettel kinevezett szku-
liai lelkész Nádor K. meghiteltetvén, széket fog-
lalt. 

2 ) Olvastatott Dobosy L., s. gondnoknak , a' 
gyűlésen meg nem jelenhetését tartalmazó tudo-
másul vett levele. 

3) Az egyházvidék áilapotjáról az érdem-
ben inegöszüít Kiss Bálint esperesünk telt kime-
rítő je lentés t , mellyben is egyebek közt felemlí-
tette, hogy az egyházvidék jelenleges népessége 
127,275 lélek — anyaegyház van 26. — fiók-
egyház 31. — lelkész rendszerinti 32, segéd 7. 
*s mintegy 1000 lélekre menő, tanító nélkül szű-
kölködő plántaegyház. — Iskolatanító 105, t a -
nulófiúk 5 2 5 3 , leányok 4091. Összesen 9344. 
Ha az iskolázható fiúgyermekek mind feladatná-
nak, 's csak 2 évig járnának is fel, minden 10 lé -
lekre egy iskolást számítva, legalább 12,000-nek 
kellene lenni, most hát 2 6 5 6 f i - ' s leánygyermek 
van egyházmegyénk keblében tanulás nélkül, 
mellynek oka vagy az , hogy nincs a' ki tanítsa 
őke t , vagy a z , hogy a' szülék, szállásokon a' 
helységektől távol lakó kertészek: vagy nagyon 
szegények, kik tanítás—dijt nem adhatnak; vagy 
magokon segíteni akarván, másoknak adják szol-
gálatra gyermekeiket — vagy pedig gondatlanok 
's magok is tudatlanok levén, nem tartják gye r -
mekeik taníttatását szükségesnek. — A ' 105 is-
kolatanító közöl kitűnő van 3 2 , a' többiek elő-
haladni igyekezők, kivévén 8 - a t , kik nagyon 
gyarlók, gyarló levén kiképezettségök és fizeté-
sük is ; van egy közép tanoda II. M. Vásár -
helyen — ollyan iskola, mellyben latin nyelv is 
taníttatik 3, polgári 36. — Elemi fi- 's leány 
együtt 65. — Kisdedovoda 1. Gyomán a' hely-
beli lelkész felügyelete alatt. — Iskolai kézi-
könyveket gyülésmegbizásilag készítettek,mely-
lyek már megbirálás után el is fogadtattak: a) k ö -
zönséges históriát Sipos Sándor, b) Mértéktant 
Bogdán Lajos, c) Magyarnyelvtant Elekes A n -
drás. d) Másodévi oktatót Hajnal Ábel , melly 
tárgyavatoltsággal készített derék munkálat t e r -
jedelmessége miatt rövidítés végett a' t. cz. szer -
zőnek visszaadatni rendeltetett. Iskolai-tanítókat 
és lelkészeket nevelő, gyakorlati intézetünk még 
nem levén, a ' főtiszt, egyházkerületiszék meg 
fog kerestetni a' paedagogia 's homilia tanári-
nak az iránti felszólítására, hogy addig is, mig 
nevelési gyakorlati intézetek állíttatnának, az e l -
méleti részt a' gyakorlatival együtt tanítsák. 

Végre felemlíttetett a1 jelentésben az is, hogy 
a' gyümölcsfák nevelése 's oltás általi nemesí-
tése , több iskoláinkban, jelesen Vásárhelyen, 
Szentesen, Békésen, Szeghalmon, K. Ladányban 
szép előmenetellel gyakoroltatik; valamint az is, 
hogy már többnyire minden egyes egyházak e k -
klézsiájik históriáját elkészítve bemutatták, a' 
jelentést tevő esperes Kiss Bálint által készített, 
és 4 darabban beadott békés-bánáti egyházvidék 
történetivel együtt. 

4 ) A ' f. gyarmathi egyházban n. Gacsári I s t -
ván halálával megüresedett hivatal betöltésére, 
az egyháztól meghívott Csanki Beniamin, lelki-
pásztornak elismertetett 's megerősíttetett az ed-
digi fizetés mellett. 

5 ) A ' dobozi egyház azon ürügy a la t t , hogy 
a' náluk közelebb történt legelői elkülönözés ' s 
tagosítás alkalmával, a 'msgos földes uraság sz í -
vességéből, a' belső hivatalnokok használatában 
levő föld nagyobbíttatott: mind a ' lelkipásztor , 
mind az iskola-tanítók eddigi fizetésüket több 
pontokban megcsonkítani szándékozván; kérése 
nem teljesítetett, mivel a' földek nagyobbításával 
a1 földes uraságnak nem az volt czélja, hogy az 
által a' belső személyek fizetése kisebbítessék, 
söt inkább, hogy az javít tassák, 's ez á l t a l a ' n é p -
nevelés pályájáni működésük nagyobb erőre emel-
tessék. 

6) A ' főtiszt, egyházkerületi szék által az o r -
szággyűlés elébe felterjesztett petitio nagy 
örömmel fogadtatván, a1 kebelbeli 127.000 lel-
kek nevében consistoriumunk által sajátjának e l -
ismertetett, 's érette a1 tisztelt kerületi széknek 
hálás köszönet nyilvánítatott. 

7) Az egyházmegyei pénztárról vezetett szám-
adás hibanélkülinek találtatott; — de az egy -
házvidéki takarék-gyámintézetnek megvizsgá-
lása, a' számadást vivőnek fontos okok miatti 
meg nem jelenhetése miatt — a' husvétutáni 
hétre halasztatott, a' felöle teendő választmányi 
jelentésnek még canonicavisitalio előtti bevárása 
mellett. 

8 ) Az iskolai körfelügyelőkbemutatott je len-
tései, esperest Kiss Bálintnak áttekintés, 's a* 
kitűnő tanítók neveinek köröztetése végett á l ta l -
adattak, a" netalán általa teendő észrevételek b e -
várása mellett. 

9 ) Fáradhatatlan szorgalmú esperesünk, egy 
a' jelen mozgalmak idejében egyházi felekezé-
seinkre nézve is szükségelt, közcsend, rend, béke 
fentartására, egymásiránti rokon szeretetre , a* 
a1 király 's felsöség iránti tiszteletre, a' t ö rvé -
nyek iránti engedelmességre felhíva vonatkozó, 
népszerű slilban szerkezett beszélyt olvasott fel, 
melly consistoriumunk által örömmel fogad-
tatván, rögtön több példányokban lemásoltatott, 
és az vidékbeli egyes egyházak lelkészeinek az 
egyformaság kedvéért templombeli minél előbbi 
kihirdetés végeit megküldetni halározlatott. 



10) Szokott áttekintésül felolvastatott a' mult 
évi Gyomán tartott egyházvidéki gyűlés j egyzö-
könyve, az egyházi felsöségi rendeletekkel 's a' 
mindkét rendbeli canonica visitatiök jegyzö-
könyveivel együtt, mellyek is kevés észrevéte-
lek 's határozatok után tudomásul vétettek, azon 
záradékkal, hogy gróf Wenkheim József, békési 
g rófnak , a' k. ládányi Bárói Wenkheim család-
nak, ezen kivül a' báró Lopreszti uradalom igaz-
gatójának Ludig Jánosnak, több egyházaink, is-
koláink 's belső hivatalnokaink iránt szembetü-
nöleg kimutatott kegyes jótéteményeikért hála-
köszönö irás küldessék consistoriumunk nevében. 

Végre jövő egyházmegyei gyülésünk helyéül 
Mezö-Berény tüzetett ki. 

Ez közelebbi gyülésünk vázlata, mellyröli j e -
lentésemet ezen hozzá tétellel rekesztem be, hogy 
a ' mult évi Gyomán tartott gyűlésünkről lett t u -
dósításban hibásan volt kitéve a z , hogy ta-
nácsbiráink napdíjai 2 pengő forint volna, mert 
az elnökökön 's jegyzőn kivül csak egy pengőben 
adatik; valamint az is hibás adatból meríltetett, 
mintha a1 lieblingi lelkészt t. Glökner Jakabot a' 
canonica visitatio ittasnak találta volna, mert e r -
ről szó sincs a1 visitatio jegyzökönyvében, sőt a' 
nevezett lelkészt minden ismerősei szelíd, j ám-
bor 's mértékletes embernek mondják 's állítják. 

T ó t h F e r e n c z , 
békés-bánati egyházvidéki jegyző. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Iloldmező-Vásárhi'Iy ápr. 1 0 . 1 8 4 8 . Szavamat 
emeltem e' lapokban a' hazai prot. papság és a' 
tanítók sorsuknak anyagi érdekében. Igaz, nem 
tagadom, szavam sem hatalmas, sem tekintélyes 
nem volt, de merítve volt a' szívnek melegéből, 
és azért visszautasítom mint a '„tekintélyes leve-
lező" — mint a' „püspök" urnák formák hiánya 
miatti subtiliskodásukat; segítni akartam nyo-
morult és köny t facsaró sorsunkon,segítni rögtön; 
mert ti papok, kik ez állapotnak: „mit együnk, 
mit igyunk, mivel ruházkodunk" — kik ezen bor -
zasztó állapot ostorozásainak csapásait nem é r -
zitek, ti engemet nem tudtok megérteni, ti s za -
vamat , és ha velem hat ezeren kiáltják is, mint 
^iket és érzéketlen szobrok, fül mellől bocsátand-
játok. A ' ki jóllakott , az az éhesnek panaszát 
alaptalan mesének tartja. De é n , 's kiket a' hi-
vatalnak mostoha sorsa sújt, ezentúl sem leszünk 
némák. E ' hazában a1 prot. papság és a' tanítók-
nak sorsa nagy részt irgalmatlanul le van verve; 
gyalázata ez a1 hazának, gyilkosa szellemi emel-
kedésünknek,botránya a1 keresztyénségnek.Gyá-
vaság és vétek annak rablánczait tovább is tűrni 
és hordani. — A1 legkisebb is közöttünk, szen-
• vedö bájtársak! használja erejét, hogy a' mos-
toha sors kovácsolt bilincsét lerázzuk, mert mig 

.anyagi szükségeink istentelen keze ostoroz: 

addig a' protestáns egyház korszerű haladásáról 
ne álmodozzék, és te felséges haza! ne várd t ő -
lünk azt, mit várni különben lel vagy jogosítva, 
„szabadíts meg minket a1 gonosztól 's tied lesz 
az ország és dicsőség" ez volt petitióm fö lé -
nyege. 

És te megértettél, felséges haza! hálákat adok 
te neked, te neked, oh haza és nemzet! melly a* 
bureaukratia zsoldosai által százados elnyomás-
ban nyögtél, hogy most, midőn a1 szabadság a n -
gyala vissza adott tenmagadnak , a' protestáns 
cultus költségét is elvállaltad! Ha hiven teljesí-
tended e' kötelességedet, te veszed nagyszerű 
hasznát. 

Még mártius 20-án megírtam Székács t á r -
sunknak , hogy petitióm felesleges, gondoskodva 
lesz a1 kenyérről, azaz, hogy arról, hogy anyagi 
szükségeink nyomasztó zsarnoksága a' szellemi 
működésnek lelkét meg ne gyilkolja mi bennünk, 
hogy epesztő Ínségtől megmentve, egyedül hi-
vatalunk után lássunk. 

De a1 papságnak, aT tanítóknak jobbra vál to-
zandó sorsa még nem mind, mit egyházunk é r -
dekében e' nagy események után sürgetnünk 
kell. A' protestáns egyháznak nagyszerű l á r -
czája v a n , a1 hol háromszáz esztendős igényei 
feljegyezvék. Most kell szólani nyíl tan, vagy 
soha! A' tiszántúli reform, spdtia márt. 2 2 - é n 
Debreczenben tartott gyűléséből 10 pontot fe l -
tárt a' haza előt t , és mi evangéiikosok csak e* 
hasábokon nyilatkozunk. 

Ne beszéljünk itt sokat, mert itt nem határo-
zunk semmit; ön, főfelügyelő ú r ! neinhaereáljon 
a1 régi formákon — hiszen Pál apostol szerint 
„mindenek megujultak" ; hivasson össze mentül 
elébb egyetemes gyűlést , hogy tanácskozván 
egyházunk teendői és követelendöi i ránt , drága 
egyházunk érdekeinek életet adhassunk, orszá-
gos állását a' viszonosság szellemében megala-
pítsuk. J e s z e n s z k y L á s z l ó . 

Mármarosból, Szigetről márczius 30-kán. Kö-
zönségesen elismert elv ez : a' hon boldogsága 
csak a' népnevelés által virágozhatik fel, melly-
nek időnkben édes hazánkban is, a' haladás e sz -
méjéből az eddigi iskolai és templomi népnevelés 
eleibe a* kisdedóvás jótékony intézetének felál-
lítása és felnyitása átalános szükséggé vál t ; *s 
azért kik ezen közintézetek előmozdítását keb-
lökben melengetik, 's azt tettel is igazolják, sok 
embernyomok áldásait várhatják; de a1 jelennek 
is ezt elismerni kötelessége levén, kedves alka-
lom nyilt előttem ennek egy példáját felmutatni. 
— Midőn a' mult február hónapban a' helvét hit-
vallást tartó evangyéliomi keresztyén felekezet-
ben a' kánonok rendelete szerint szokásban levő 
ugy nevezett egyházmegyei látogatás rendi sze -
rint, itt a1 mármaros-ugocsai egyházmegyében 
kiszabott munkásságunkat több társaimmal a' 
hosszumezei reformált egyházban folytattuk , a* 



népnevelés dolgai is vizsgálat alá kerülvén, e lő-
adatott, mikép egy egyházi érdemes tag, ifj. Ko-
vásv Károly , mármarosmegyei szolgahiró úr, 
egy kisdedóvó intézet felállítására, minden fele-
kezet gyermekeit befogadandóra, alapítványt tett 
le az egyházi igazgató testület kezeibe, olly fel-
tétellel, hogy mig az annyira nevekedhetnék, hogy 
általa a ' szent ezélt foganatba venni lehetne, k a -
matja a1 fi- és leányiskola tanító fizetését pótolja, 
— örömmel és hálás érzelmek közt hallottuk az 
előadást, 's utasítást adtunk az alapítvány mi-
kénti nevelésére. Annál feltűnőbbek az illyen 
tet tek, midőn ollvanoktól jőnek, kiknek a' sors 
osztályrészül külső kedvezések helyett egyedül 
a' munkásságot adta. 

Közli S z i l á g y i J á n o s , 
mármaros-ugoesai ref. esperes. 

Tudósítás a1 bécsi cs. kir. prot. papnöveldéről. 
K' folyó april hó 9-kén mi az itteni prot. theolo-
giai intézet növendékei, kik mindnyájan az egye-
tem tanulóival együtt örökemlékezetü martiusi 
napokban lelkesülve küzdénk a' szabadság kiví-
vásáért , illető tanáraink egyetértése és vezérlete 
alatt következő tartalmú petitiót nyujtánk be So-
meruga az itteni nevelésügy ministeréhez : V e -
gye szemügyre a' ministérium az itteni prot. 
theologiai intézet ügyét 's munkálkodjék oda, 
hogy intézetünk kebeleztessék be a' cs. kir. egye-
tembe, és pedig ugy, hogy amaz, szinte valamint 
egyéb osztályzata az universitásnak, facultasi 
rangba helyheztessék, 's mindazon jogokkal 
láttassék el, mellyekkel a' többi, u. m. a' bölcsé-
szeti, jogi, orvosi és a' rkat. hittani facultas bir. 
Továbbá tanárainknak az egyetem belkormány-
zatát illetőleg engedtessék a' többi facultas taná-
rai választmányi gyűléseiben ülés és szavazat-
jog, hogy így saját facultásurik is képviselve le -
gyen. Adassék meg a' tanulási és taníthatási sza-
badság , a' félévi vizsgálatok szüntessenek meg 
és helyökbe hozassék be statusvizsgálati szigor 
(Staalsprüfung). — Intézetünk áttételét az egye-
tembe 's ezen pontok életbeléptét annál is inkább 
igényelhetjük , mert boldogult Ferencz uralko-
dónk, inidön ezen tanintézetet felállítni kegyes-
kedett, odalátszott nyilatkozni,hogy az egyetem 
falai közt lásson napfényt 's ennek egyéb facul-
tasaival egyenlő joggal folytassa működéseit. 
Azonban hilfelekezetünk iránti türélmetlenség 
miatt, ezen boldogult Ö Felsége kívánsága csak 
theoriában mondatott ki légyen, gyakorlatilag 
nemcsak hogy nem rendeltetett az egyetem többi 
facullásai mellé , sőt elkülönöztetve többfélekép 
korlátoztatott, 's így kellő virulásának elszige-
teltségénél fogva nem örvendhetett. Most, midőn 

az ausztriai nemzet egy alkotmányos élet nem 
sokárai megtestülésének örvend, méltán reményi-
hetjük vallásfelekezet-viszonosság elvénél fogva, 
melly minden jól rendezett alkotmány sa já t j a , 
kérelmünk teljesültét. 

Alig, hogy az egyetem lelkes tanárait és t a -
nuló barátinkat ugyanaz nap felkértük ügyünk 
pártolására, tüstint annak facultásai választmányi 
gyűlést tartának , mellyben kérelmünk tárgya 
nagy rokonszenvvel pártoltaték.Különösen dicsé-
rettel 's tisztelettel legyenek megemlítve a' kaU 
hittani facultas választmány-tagjai, kik közt Fritz 
és Scheiner tanár urak mint legelsők emeltek 
szót ügyünk pártolásában. 'S így biztosan v á r -
hatjuk , miután az egyetem facultásai beleegye— 
zöleg nyilatkoztak kérelmünkben, hogy a' neve -
lési ministérium 's a' cs. kir. kormány sem fogja 
szíveinket kedvetlen válaszszal szomorítani. 

Kívánatos volna, hogy édes hazánkban is azon, 
már olly rég tervezett pesti prot. papnevelő-
intézet , mellynek felállítására — a' mennyire 
tudom — már valamellyes pénzösszeg is t a k a -
ríttatott egybe , el-valahára létre jöjjön. De ugy 
mint Bécsben, hogy a' leendő prot. theol. facul-
tas pesti egyetem facultásainak ne a lá , hanem 
melléje rendeltessék. Legkevésbbé sem kételke-
dünk, miszerint b. Eötvös, magyarhoni nevelés-
és vallásügy erélyes ministere, e ' tekintetben ne 
teendne kellő lépéseket. Annál is inkább , hogy 
saját hazánk is nyújtson nekünk — a' prot. pap-
növendékeknek — kellő kiképzödésünkrc alkal-
mat. *) C z i p o t t R u d o l f . 

K ü l f ö l d . 
Apróságok. Szász-Meiningenben az eddig 40D 

ftban megállapított legcsekélyebb papi fizetés 4 5 0 
ftra emeltetelt. — A' st. bernhardi kolostor nem* 
sokára el fog oszlattatni, mert a' különszövet-
ségiekkel tartott. — A ' luzerni kormány Zwing-
linck a' Kappel melletti ütközetben kézre kerített 
fegyvereit Zürichnek visszaadatá, bebizonyítan-
dó , hogy ,,a' hitvallási perpatvarkodás minden 
emlékezete el van hárítva." — A ' porosz szász 
tartományban van 1 5 4 4 pap , kik összesen 
1 0 8 7 8 7 7 tall. jövedelmet, egyenként tehát mint-
egy 7 0 0 tall. húznak. — Chinában most 5 3 angol 
és amerikai missionár v a n , t. i. Cantonban 1 5 , 
Ningjóban 1 0 , Hongkongban 8 , Macaóban 3 , 2 

Amovban 1 0 és Sanghaiban 7 . 
A' mennyire értesülve vagyok, ez igen is szándéka a* 

ministeriumnak, "s mig örvendünk, hogy a' bécsi egye tem-
ben prot. theologiai kar leend, nem kevesebb örömmel n é -
zünk elébe azon reménynek, hogy a' pesti magyar egyetemben 
is fél fog állíttatni a' prot. theologiai kar. Sz. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Eliíii/.etési ár feJévre Budapesten házhoz-hordássai 3 ít . 4 0 k r . 
poslán boiuékban küldve 5 f t . pengő péíuben. Eh'ífi/.eihetnl Festeti hatvani-utczai Horváíh-há/.ban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 



PROTESTÁNS 

I ÉS ISKOLAI LIP 
20. szám. Hetedik évi folyamat. Május 14. 1848. 

Ordo est anima rerum. 

TARTALOM. Ministeri hivatalos tudósítások. — Figyelmez-
tető kérelem. S z é k á c s J . — A1 pesti egyház-rendezeti 
javaslatnak eperjesi módosítása. Közli V a n d r á k A n -
d r á s . — Az eperjesi német-magyar ajkú evang. köz-
ségnek presbyterialis szerkezete. V a n d r á k A n d r á s . 
— Viszhangok a' „merengések" egyes hangjaira. V a n -
d r á k A n d r á s . — Válasz és nyilatkozat. A' s o p r o n y i 
ev . f ő i s k o l a i t a n u l ó i f j ú s á g . — G y ű l é s e k . 
Drégel-palánki egyházmegye. — A'külső-somogyi egy -
házvidék közgyűlése. — A' nagybányai helv. hitv. e g y -
házmegye. — Irodalom. — Vegyes közlemények. 

Ministeri hivatalos tudósítások. 
A' belügyminister Budapesten apr. 29-kén 

1848. kelt értesítései IX. száma alatt tudatván a' 
közönséggel, miként osztattak legyen el a' t á r -
gyak a' különféle ministériumok közöl t , a' va l -
lás és közoktatás ministeriumához a' következő-
ket sorolja : 

„Tartozik 
a vallás és közoktatási minist ér iumhoz. 

Egyházügy. — Egyházi k. és tanulmányi ala-
pítványok. — Iskolák 's minden nevelő és tudo-
mányos közintézetek. — Könyvtárak, muzeu-
mok. — Nemzeti régiségek és emlékek össze-
gyűjtése és fentartása." 

Deák Ferencz, igazságügyi minister úr Budán 
1848. május 5 -kén kelt hivatalos értesítésében, 
egyházunkat tárgyazó ezen szavak fordulnak elő : 
„Az (igazságügyi minister) tárgyalja a' prote-
stánsoknak a' házassági akadályoktóli felmentése 
iránti kérelmeit, minden olly esetekben, mellyek 
ekkorig a' m. udvari cancellaria elébe tartoztak." 

Hivatalos tudósítások a' vallás- és közoktatási 
ministériumtól. 

I. 
Miután azon szokás, miszerint az egyetemnél 

's más tanintézetekben is, a' növendékek iskolai 
bizonyítványai időközi adósságaik zálogául ben-
tartattak , a' visszaélések sorába tartozik, 's a' 
közoktatás természetével ellenkezik. 

Miután a' növendékek illyes viszonyai elinté-
zésével az egyetem és más tanintézetek igazga-
tóságai , hivatásuknál és törvényes rendelteté-
sűknél fogva, nem terheltethetnek : 

Rendelem : hogy a' növendékek szigorlatra 
bocsátása 's bizonyítványaik kiadasa, hitelezők 
kielégítésétől sehol ne feltételeztessék; hanem 

ezek követeléseikkel a' törvényes útra igazíttas-
sanak. 

Budapest, május 6. 1848. 
B. E ö t v ö s J ó z s e f , 
vall. és közokt. minister. 
If . 

Miután az egyházi rend a' papi tizedről min-
den kárpótlás nélkül lemondott, 's ez által a' k i -
sebbrendü papság néinelly tagjainak jövedelme 
tetemesen csonkult; 

Miután az egyházi rendnek ezen tagjairól az 
1848 : 13. t. czikk 2. § -ában különösen, 's min-
den bevett hitfelekezetek egyházi szükségeiről 
az 1 8 4 8 : 20-ik törvény 3. § -ában általában gon-
doskodni a' közállomány szent kötelességének 
ismerte; és 

Miután ezen kötelességnek betöltése végett, 
az utóbb idézett törvényben, a' ministériumot 
részletestörvényjavaslatnak kidolgozásával meg-
bírta : 

i^ellüvom az egyházi megyék és kerületek fő -
pásztorait, hogy megyéjöknek 's illetőleg kerü-
leteiknek egyházaiban a' lelkészek jövedelmei-
nek, a' megküldött példány szerint leendő össze-
iratását és hü kidolgozását eszközöljék, és véle-
ményes jelentésűknek kíséretében küldjék be. 

Ezen összeírásnak hiteles és pontos elkészí-
tése és ideterjesztése után fog a' ministérium 
gondoskodhatni olly törvényjavaslatról , melly 
által azok i ránt , kik a' nép erkölcsi és vallásos 
nevelésével foglalkoznak , az elvileg már elvál-
lalt nagy és szent kötelességet betölthesse. 

Hazafiúi üdvezlettel! 
Budapest, május 6. 1848. 

B. E ö t v ö s J ó z s e f , 
vall. és közokt. minister. 

III. 
Népnevelésünk sikerére és jobb lábra állítására 

megkívántatik : hogy hazánk minélelöbb 's minél 
több olly tanító-képezdével b í r jon, mellyeket a" 
maga helyén , elegendő idő alat t , 's jól képzett 
tanárok vezessenek. 

Szükségesnek tartom azé r t , tizenkét önkényt 
vállalkozó egyént, valláskülönbség nélkül, a ' p o -
rosz tanító-képezdékbe két évre közköltségen 
kiküldeni, kik ottan szerzendö ismereteiket 's 
ügyességüket a' hazában, mint képezdei tanárok 
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alkalmazhassák, és népnevelésünk felvirágzásá-
nak magvai lehessenek. 

E ' végett a' hazának hármelly vallású ifjai, kik 
e' pályára hivatással és hajlammal birnak, fe l -
szólíttatnak, hogy kormányosztályomnál szándé-
kaikat iráshan jelentsék k i , 's bizonyítványaikat 
irodámban Budán az országháznál. f. évi junius 
30-kig bérmentesen adják be. 

A ' kiküldendö egyénekben, erkölcsi kellékek 
mellett, legalább a' philosophiai tanulmányok j e -
les végzése 's a' magyar és német nyelveknek 
értése és beszélése kívántatik; e1 mellett más 
nyelveknek tudása és a1 neveléssel már gyakor-
latilag történt foglalkozás ajánló körülmények 
gyanánt tekintetnek. 

Budapest, május 8 -án 1848. 
IV. 

Azon több rendbeli kérvényekre , mellyek a ' ! 
közoktatásban némelly változtatások azonnali f o -
ganatbavételét tartalmazzák, válaszul adatik: 

A ' folyó iskolai évben, mellynek berekesztése 
már elrendeltetett, 's az egyetemnél e' hó végén 
meg is fog történni , a' közoktatásban változás 
nem fog történni. 

A ' közoktatás reformját azonban a1 jövő isko-
lai év kezdetéig kidolgozni, 's a" pénzerövel, 
melly felett most még rendelkezhetem, tisztába 
j ővén , a' reformnak azon ágait, mellyekben a' 
törvényhozás segélyét nélkülözhetem, életbelép-
tetni kívánom. , 

Ezen reformok előkészítésének közepette, 
minden czélhozvezetö és lelkiismeretes vé le-
ményt, tanácsot és javaslatot szívesen fogadok el. 

Budapest, május 10-én 1848. 
B. E ö t v ö s J ó z s e f , 

vall. és közoktatási minister. 

A' Pesti Hírlap után közöljük következőket: 
Nem hivatalos u ton , azonban biztos kézből, 

vettük a' vallásügyi ministernek a' napokban 
minden vallású egyházi föpásztorokhoz, magán-
szám alatt , bocsátolt körlevelét : közöljük azt 
szorul szóra : 

A ' ministérium még kormányra lépte előtt e l -
veiben, 's most, miután a1 közigazgatást vezérli, 
működéseiben bebizonyítani igyekezet t , hogy a' 
szabadságot nem osztályok és nem egyesek ki-
váltságának, hanem az ország és kapcsolt részei-
ben lakó minden honfiak közös kincsének tekinti. 

Még sem hiányzának félreértések 's itt-ott 
rosz akaratok sem, mellyek egy részről a' nép-
kedély felzavarása, más részről mindenféle ké r -
vények összehalmazása által a' ministériumnak, 
már a' megalakulás küszöbén, törekedtek pályá-
ját megnehezíteni. 

A ' törvénynek büntető hatalma el fog ugyan 
érni minden gonosz t , miként leszegett már sok 
rosz akaratot, melly szent parancsolataival ellen-
kezet t ; e' sanyarú tiszt helyett azonban örömes-

tebb teljesítné a' kormány azon kötelességeket, 
mellyek a' haza közboldogságára és a' szabad-
ság áldásainak kifejtésére szolgálnak. 

Tapasztalásom szer int , a1 fel-felmerülő kihá-
gásoknak legfőbb oka abban rejlik, hogy a' nép-
nek sok helyeken nincsenek értelmes és jóaka-
ratú fölvilágosítói. 

Mert lehetetlen, hogy a1 nép , melly a' mult 
országgyűlés által adott anyagi és szellemi jókat 
már tettleg élvezi, a' rend utáról kitérne, ha azok, 
kiknek kötelessége őket oktatni, megmagyaráz-
nák : hogy soha és sehol rendek gyűlése azt nem 
tet te, a' mit tett a' magyar közelebbről, midőn 
elvállalt minden közös terhet , midőn az úrbéri 
viszonyokat megszüntette , midőn a' rendek 's 
így önmaga helyébe a' népet léptette. 

Ez ugyan tiszte, kötelessége volt a' kiváltsá-
gos osztálynak, kivánata az időnek; de viszont 
a' népnek szintolly kötelessége, most inkább mint 
valaha, a1 rend határai között maradni, mert min-
den kilépés a' rendből egy lépés a r ra , hogy e l -
veszítse a1 szabadság áldásait. 

E ' gondolatok közt hivom fel az egyházak fő-
pásztorait , hogy erejöknek minden eszközeivel, 
minden papjaik és alárendeltjeik által arra has-
sanak , hogy a' nép kedélyét félreértés és rosz 
akarat fel ne zavarják, hogy a' hazafiúi köteles-
ségeket, és emberi erényeket tömegek és e g y e -
sek gyakorolják; hogy megszokja a' nép a1 t ö r -
vények és ezek végrehajtói iránt tartozó enge-
delmességet, a' rendet és békét, jó sors és sza -
badság feltételei gyanánt tekinteni. 

Arra munkálni, hogy a' nép jóakaratú és é r -
telmes felvilágosításokban ne szűkölködjék, min-
denkinek kötelessége; mindenek lelett pedig k ö -
telessége azoknak, kikre a' népnek erkölcsi és 
vallásos oktatása van bizva. 

Ezt a' kötelességet kívánom én az egyház em-
bereinek szívökre kötni , hogy a' hazaszeretet, 
melly vezérlé a' kormányt elveiben 's most cse-
lekvéseiben , hozza meg gyümölcseit , mellyért 
munkálunk az Isten kegyelmének reményében; 
's azért is kívánom szívökre kötni, hogy a1 t ö r -
vényhozás , melly a' népről gondoskodott, az 
egyház és iskola iránt elvállalt kötelességét is 
betölthesse, mi a' rendnek és békének megerő-
södésével fog történhetni. 

Figyelmeztető kérelem. 
Az ágost. hitv. protestáns egyház minden év 

august 1 5 - é n szokta egyetemes gyűlését tartani. 
A' superintendentiák tehát jobbadán ugy intéz-
kednek, hogy illető gyűléseiket legfelebb néhány 
héttel fejezik be aug. 15-ke előtt. A' bányake-

jrületben például szabálylyá lett ugy gyűlésezni, 
jhogy a' kerületi az egyetemest csak három nap-
pal előzi meg. Isten mentsen, hogy ez az idén is 
így legyen! Ha a1 mult számunkban közlött mi-
nisteri körlevélnek eleget akarunk tenni , ugy 



minél előbb meg kell mind a' négy egyházkerü-
letben a' gyűléseket tartani 's azokban a' teljes 
hatalmú követek hogyan leendő elválasztásáról, 
' s a' ininisteri körlevél egyéb pontjainak foga-
natosítása felöl intézkedni. 

Igénytelen véleményem az volna tehát, tar t-
son minden kerület mielőbb gyűlést V mindenik 
intézkedjék azon értelemben, mellyet Török t á r -
sam mult számú értekezése pontjaiban fejtege-
tett , 's melly bővebb tanácskozások eredménye 
gyanánt tekintendő, Fogadtassék el azon határ-
napul, mellyen az egyházkerületek követei Pes -
ten megjelenendök lennének, julius 25-ke. A' 
mennyiben pedig szerkezetünk lehetővé, a1 nagy 
fontosságú ügy pedig kívánatossá teszi , hirdes-
sünk julius 24-kére egyetemes gyűlést , hogy 
abban a' teljes hatalmú követek teendői, a' nekik 
átadandó adatok 'stb. felöl annál jobban 's kimerí-
tőbben vitatkozhassunk, 's illöleg készüljünk el 
mindazokra, miket helvét hitvallású atyánkfiaival 
kölcsönösen eszközölni, mind pedig a' cultus-
ministerrel közleni akarunk. Méltóztassanak az 
egyház és a' kerületek tisztelt elnökei e' figyel-
meztető kérelmet engedékenyen fogadni. 

Óhajtottam volna a' sarkelvekröl, mellyeket 
az egyháznak az álladalom irányában követnie 
kell, 's egyebekről részletesebben értekezni, de 
részint a' tárgyhalmaz, részint hitsorsosaim 
jobbjai iránti bizodalmam, de leginkább a' sür -
getöleg kiadandó névtár elhalasztást parancsolnak. 
Tehát kerületi gyűléseket minél előbb , hogy az 
egyházak a' teljes hatalmú követeket megvá-
laszthassák, 's aztán egyetemes gyűlést julius 
24-ére . 

S z é k á c s J. 

\ pesti egyház-rcmlezrli javaslatnak eperjesi 
módosítása. *) 

1. Á magyar evangy. egyházról 's tagjairól 
általában. 

1. Az ország határain belől lakozó minden 
evangyélmi egyén tartozik magát valamelly 
evangy. egyházközséghez, eklézsiához kapcsolni. 
(Bekebeleztetés. **) Einpfarren.) 

2. Csak mint bizonyos tagja valamelly 
evangy. gyülekezetnek élvezheti minden egyén 
azon jogokat és áldásokat szabadon , mellyeket 
az evangy. anyaszentegyház ad , 's a' honi tör-
Vények biztosítanak, p. o. hit-, vallás-, lelkisme-

*) Üdvözöljük ezen módosítást olly örömmel, millyen-
nel, a1 dunántúli püspökét kivéve, még egyetsem. Tessék az 
olvasónak kezébe venni, vagy a' Protest. Lap 1 8 4 6 - k i 
folyama 24 számát, hol az említett pesti coorrlinatiói terv 
közöltetik, vagy ezen coordinalionak külön kiadott "s szét-
küldözött példányát. Szerk. 

**) A" bekebelezés módját meg kellene határozni, hogy 
egyforma 's kötelező lenne (Talán így is : Az új lag lete • 
lepedésétöl 4 liét alatt magát az elnökségnél jelenti 's a' 
lelkész által a' gyűlésben kézszorítással fogadtatik "s a köz-
ségi tagok könyvébe beiratik.) 

ret-szabadságot, vallásos önállást, az egyhár, 
jótéteményeinek 's intézeteinek használhatásáL 
az egyház kormánya- 's fejlesztésébe való te t t -
leges befolyást , hitsorsosok általi pártfogolást. 
szellemi és társas rokonosodást. 

3. A ' magyar evang. egyház, — mellynek 
belső 's egyedüli alapja az evang yéliom, külső 
históriai támaszai a' zsinati és országgyűlési 
törvények, — Magyarországon törvényes, jogo-
sított 's alkotmányilag biztosított egyház, (bécsi, 
linczi békekötés, 179° , - iki26. törv.cz. , 1844-ki 
3 's 1848-ki 20) azonfelül pedig belső kormá-
nyára 's fejlődésére nézve teljesen független és 
szabad egyház , mellynek alkotmánya más nem 
lehet, mint presbyterialis-synodalis. 

Bizonyos számú egyének községet, több köz -
ség esperességet, több esperesség kerületet a l a -
kítanak 's valamennyi kerület az egyetemes gyű-
lésben vagy zsinatban központosul. Az egyének 
joggyakorlása a' községi gyűlésben személyes 's 
közvetlen, magasb gyűléseken pedig közvetett 's 
képviseleti. Az elv: ,,nihil de nobis, sine nobis,, 
semmit rólunk nélkülünk". 

II. Községi gyülekezetek rendezése. 
1. Minden nagykorú, önálló (magok kenye-

rén élő), az egyházba szokott módon bekebele-
zett és az egyház terheihez rendesen hozzájáruló 
evang. férliegyének a' községi gyülekezetnek 
szavazattal bíró tagjai. Csak illy tagok vehet -
nek részt a' gyülekezeti tanácskozásban, g y a -
korolhatják szavazati képességöknél fogva a* 
választási jogot 's választathatnak egyház-köz-
ségi hivatalokra, önkint ér te tődvén, hogy illyen 
jogosított rendes községi tagok a' kebelbeli t a -
nítók is. 

2. Ezen tagok képezik a' községi gyűlést, 
mellynek elnöksége rendszerint áll a' helybeli 
lelkészből és a' gyülekezet által, az alább (8. <§.) 
meghatározott módon választott felügyelőből, 
(Inspector) ki azokban több gyülekezetben fe l -
ügyelő nem lehet , szabadon hagyatván a' g y ü -
lekezetnek , a' papi elnök mellett is megmarad-
hatni. 

3. A ' helybeli közgyűlés hatásköréhez 
tartozik: 

a) A ' kebelbeli 's magasb egyházi hivatalno-
kok szabad megválasztása. 

b) Az egyház-községi közterhek megállapí-
tása és kivetése. 

c) Az egyházi számadások vizsgálata. 
d) Az egyház állapotáról szóló jelentések t á r -

gyalása és az ennek következtében szükséges 
további intézkedés. 

e) Magasabb egyh. gyűlésekre menendő k ö -
vetek választása és adandó utasítás. 

f ) Minden ügyek eldöntése, mellyeket a' köz-
ségi választmány fontosságuk miatt közgyűlésre 
utasított , 's mellyek az egyes hivatalnokok ha-
táskörét meghaladják, (p. o. épületek megvétele, 



eladása, fundatiók, új építés, 50 p.ftot meghaladó 
javítások, hivatalnokok fizetésébeni módosítások, 
olly kérdések vagy te rvek , mellyek az egyház 
alkotmányát lényegesen tárgyazzák 'stb.) 

4. §. A ' gyülekezet tagjai ál tal , 's tagjaiból 
választatik ar községi választmány (Presbyte-
rium), mellynek eperjesi organisatióját bővebb 
használhatás végett / . alatt ide mellékeljük. 

5. A ' községi választmányi tagok száma a' 
népség és a' teendők számától függ , de 9-nél 
kevesebb nem lehet, az elnökséget is betudva. 

6. Áll a' javaslat szerkezete. 
7. Minthogy a' rendes választmányi tagok 

száma szaporíttatott, felesleges. 
8. Az egyházi hivatalnokok (felügyelő, lel-

kész , tanító , gondnok , jegyző 's választmányi 
tagok) általános. azaz: a' szavazók felét legalább 
is egy szavazattal meghaladó többség által v á -
lasztandók. Egyébiránt a' § -ban tervezett v á -
lasztási modor és eljárás helyett ragaszkodunk 
a' tiszai Superintendentiában elfogadott válasz-
tási módhoz, melly szerint elébb a' jelöltek v á -
lasztatnak teljes szabadsággal (vota condidativa), 
azután a' szótöbbséget nyert három jelölt bocsát-
tatik választás alá (vota electiva). Itten az álta-
lános többség nem-sikerülése esetére, a' relatíve 
legtöbb szót bíró két egyén bocsáttatik új sza-
vazás alá. Szóegyenlöségnél az éltesebb elnök 
szava a' döntő. A ' szavazást titkosnak óhajtjuk, 
illy választási modor álljon a' felsőbb hivatal-
nokokra nézve is. 

Minden factiók, ígéretek, megrontások, i ta-
tások, vendégeltetések, mellyek hivatalvadászat 
czéljából történnek, a' kijelöléstöli elmozdítással 
büntettetnek, 's az ügy az esperességnek fel 
terjesztendő. 

9. Mind a" felügyelő és gondnok , mind a' 
választmányi tagok hat évre választatnak, mely-
lyeknek elteltével hivatalukról lemondanak, de 
újra megválaszthatok. 

10. Ezen hatévi választó közgyűlés össze-
hívása a' lelkész kötelessége, ki határidejét leg-
alább egy héttel előbb a' szónokszékröl hirdetni 
köteles. Magát a' választást az elnökség vezé r -
lendi 's annak megürültével a' helyettes. A' 
gyűlés czélszerü beszéddel lesz megnyitandó 's 
templomban vagy iskolában tartandó, időre nézve 
legczélszerübben az egyházi év elején. 

11. Helybeli közgyűlés minden évben leg-
alább kétszer tartassék a' 10. § -ban megneve-
zetten kivül. 

12. Áll, kivéve az utolsó pontot — melly 
helyett ezt kívánjuk : „szólási joggal, annálinkább 
szavazattal csak a1 választmányi tagok bírnak." 

13. Minden gyűlést az elnökség egyetértve 
hivand össze és vezérlend. „Az egyet nem értés, 
vagy elnökségelleni más panaszok sajnos ese-
tében a' legöregebb presbyler által egybehívott 
presbyterium kisérti meg a' panaszos ügy elin-

tézését ; ez nem sikerülvén, feljelenti az ügyet 
az esperességi gyűlésnek 's illetőleg consisto-
rinmnak. 

(A ' utolsó pontja kihagyandó!) 
Jegyzés, Az egyházi hivatalnokok kellékei-, 

jogai- és kötelességröli utasítás hiányzik. Óhajt-
juk azt a' tiszai coordinatio nyomán kiegészíttetni. 

14. Áll annak kihagyásával, „hogy a' jegyző 
szavazattal nem bír ." Mint rendes, intelligens és 
kétszeresen munkás tag miért fosztassék meg 
szavától, át nem látjuk. 

15. A ' jegyzőkönyvbe iktatandó határoza-
tok végrehajtás előtt — legjobb az ülés végével, 
(legalább a' határozatok lényeges tartalmára 
nézve) vagy a' közgyűlésből kiküldött választ-
mányi tagok előtt, minél elébb hitelesítendök és 
az elnökségnek átadandók, a* legközelebb gyű -
lésen pedig felolvastatandók. 

16. Ezen jegyzökönyveken kivül minden 
gyülekezetben legyen még : 

a) Az egyház alapítványait (szóról szóra k i -
írva) és nevezetes történeteit magában foglaló 
könyv. (Annales ecclae.) 

b) A ' bekebelezett és belépő tagok névsorát 
magában foglaló könyv. 

c) Számadási könyvek. 
Á' két elsőt a' pap, — a' harmadikat, kellő e l -

lenörködés mellett, a' pénztárnok vinni köteles. 
17. Mint már a' 13. bentfoglalt, kimarad. 
A" J8. 's 19. helyett elfogadtuk Haubner 

superintendení urnák javaslatát, t. i. a' Prot. Egyh. 
's Isk. Lap 1848, évi 4-ik számában olvasható 
II—ik 7-ik pontot — némi módosítással, a' mint 
itten következik: 

„Ha valamelly evang. gyülekezetben a* lel-
készi hivatal, vagy máshová hivatás vagy halá-
lozás által megürül, a' presbyterium kötelessége 
ezt tüstint az esperesnek feljelenteni, a' ki a' meg-
holtnak tisztességes eltakaríttatását, vagy maga 
személyesen, vagy más kirendelt helyettesei ál-
tal elintézi, a' gyülekezet anyakönyveit és fontos 
irományait átveszi, és pecsétjével lezárva biztos 
helyre téteti, a' lelkészi hivatal ideiglenes czél-
szerü ellátásáról gondoskodik, és az elhunyt lel-
kész özvegyének egy negyedévi járandóságának 
kiszolgáltatását biztosítja. A' gyülekezet pedig 
lehető legrövidebb, hat hetet semmi esetre túl 
nem haladó idö alatt , a' gyülekezet összes tag-
jainak (általános) szavazati többségével három 
egyéneket , kik közül jövendőbeli lelkészét v á -
lasztani kivánja, kijelel, és azokat az esperes 
által a kerületi püspöknek feljelenteti; a' kinek 
ha egy vagy más kijelölt ellen törvényes (can-
nonicus) kifogása volna , akkor az illető gyüle-
kezet tartozik azok helyébe más jelölteket. 's így 
uj candidatiót beküldeni: különben jogában áll-
ván a' püspöknek maga részéről is , egy vagy 
más alkalmas egyénre figyelmeztetni a' gyüle-
kezetet. 



A1 megalapított kijelöltekből teljes szabad-
sággal, titkos szavazás utján, de nyilvános sza-
vazatszámítással, általános többséggel történik 
a' választás. Az így megválasztott papi egyén 
a1 gyülekezet meghívását elfogadhatja, mihelyt 
a ' meghívó levél a' megyebeli esperes által , ki 
a1 papi jövedelmet csorbítani nem engedi, 's ma-
gának , a1 volt lelkész özvegye nyugtatványát 
jfelmutattatja , megerősített. A ' papi jelöltekre 
nézve (candidatus theologiae) a' meghívólevél 
csak felszentelésök után érvényes. 

20. Mint felesleges kivétel, kimarad. 
21. Áll, de a' § -ban i rendelet csak a' köz-

ségi tanító választását illeti, és hogy dékán he-
lyett esperes tétessék. 

A ' utolsó pontja kihagyandó. 
22. A ' lelkész, mint ollyan, iskolafelügyelő 

is, 's e ' tekintetben a' tanító a1 lelkésznek alája van 
rendelve, főleg pedig akkor , ha a' tanító e g y -
szersmind orgonáló 's kántor is. — ( A ' többi áll.) 

23. Marad. 

III. Az esperesség rendezése. , l 1. Az esperesség a' hozzátartozó községek 
összesége. Kormányoztatik az esperességi e l -
nökség és az esperességi gyűlés által. 

2. Az esperességi gyűlés t ag ja i^ 1 hivatal-
nokokon kivül, az egyes gyülekezetek 's espe-

-rességi iskolák képviselői. Minden gyülekezetnek 
és esperességi iskolának egy szava van. Azon 
gyülekezetek, mellyeknek több rendes lelkészeik 

' vannak, annyi szavazattal bírnak, a1 hány illy 
fungens lelkészök van, ide nem értve a ' segéd-
lelkészeket (káplánokat). 

3. Az esperességi gyűlésre minden gyü -
lekezet és esp. iskola két követet küld. rende-
sen azokat, kik a' gyülekezet elnökei, ezek aka-
dályoztatása esetére pedig szabadon választott, 
és szintén megbízó levéllel és költséggel ellátott 
küldötteket. 

4. 5. Mint már az előbbiekben bent levők, 
kimaradnak. 

6. Az esperességi gyűlés elnöksége áll az 
esperes és esperességi felügyelőből. A ' rendes 
elnökség jelen nem léte esetére, maga a' gyűlés 
választ ideiglenes elnökséget. — Az esp. elnök-
ségnek mint ollyannak is van szava. (De miért 
is ne legyen ?) A' szavazatok egyenlősége ese-
tében az eldöntő szó a' hivatalban idősebb elnö-
köt illeti. ( 'S ez teendő a' 12 helyébe.) 

7. Az esp. elnökök 6 évre választatnak, de 
hogy mindketten egyszerre le ne lépjenek, a* 
lelépés felváltva minden harmadik évben törté-
nik, az első lelépés sors által levén elhatározandó. 
A ' lelépő elnökök újra megválaszthatok. A ' vá -
lasztás módja ugyanaz, melly az egyes gyüle-
kezeteknél. (Lásd II. 8.) A1 gyülekezetek szava-
zatai az elnökség és a' jegyző, az esp. iskolákéi 
pedig az isk. felügyelő, igazgató és jegyző által 

aláirandók, pecséttel ellátandók és a* esperes-
séghez felterjesztendők. 

8. Az esperességi gyűlést az elnökség 
egyetértve hívja össze; de kötelességében áll, a ' 
meghívó levelekben a' felveendő tárgyakról a' 
gyülekezeteket értesíteni. (A ' többi kimarad.) 

9. Esperességi gyűlés évenkint legalább 
egyszer tartandó. Rendkivülileg a' szükség sze-
rint. A ' tartandó rendes gyűlés helyét és idejét 
maga a' gyűlés határozza meg . a' rendkívüliét 
maga az elnökség. 

10. Esp. elnökségen kivül az esperesség 
tisztviselői : alesperes és másod felügyelő (ha 
kell és hol sok a' teendő), azután mindkét rend-
beli jegyző , pémtárnok, ki biztosítást nyújthat, 
dékánok, esp. ügyész , kik mindnyájan az esp. 
gyűlésen választandók, még pedig hat évre. 

11. 's 12. A ' fentebbiek szerint kimarad-
nak, ugy szintén a' 

13. 14. 15. 16. i s . mert esperességi v á -
lasztmány, mint felesleges 's a' rendes hivatal-
nokok működését paralyzáló, nem kell. 

17. Az esp. egyházi törvényszék (consisto-
rium) egyedül egyházak- 's iskolákat 's ezek-
nek hivatalnokait illető pörök elitélésével fog -
lalkozók. A ' többi megmarad. 

18. A ' felterjesztett panaszok közkereset 
alá vételét vagy nem vételét az esperességi g y ű -
lés határozza el. 

19. A ' consistorialis birákul válasszon az 
esp. gyűlés hat esztendőre 12 arravaló férliuL 
felében papokat 's legalább egy tanítót. í té le t-
hozásra az elnökségen és jegyzőn kivül legalább 
öt biró szükséges. A* birák hiteztessenek meg. 

20. 21. áll. 
22. Az esperességi, illetőleg feljebbviteli 

törvényszékeken hozott Ítéletek az esperességi 
gyűlésnek az illető pörös irományokkal együtt, 
leküldendök, melly az Ítélet végrehajtása iránt 
rendelkezni fog. 

IV. A kerület rendezése. 
1. Az egyházkerület a' hozzátartozó espe-

rességek és kerületi főiskolák összessége. Kor-
mányoztatik a' kerületi gyűlés 's kerületi elnök-
ség által. 

2. A ' kerületi gyűlés t ag ja i , az egyes e s -
perességek (a ' tiszai egyházkerületben a1 VI 
kir. városok minden egyes egyházai eddigi histó-
riai joguknál fogva) és a' kerületi fötanodák kép-
viselői. (A ' többi megmarad.) 

3. Az esperességek három osztályúak: ki-
sebbek— 10 gyülekezetekig, középek— 10-től 
20 gyülekezetig és nagyok 20-on felül. Küldnek 
már a' kerületi gyűlésre az elnökségen kivül 

az első osztályúak 4. 
a' második osztályúak 8, 
a' harmadik osztályúak 12 követet, 

leiében papi személy eket. A ' kerül eti fötanodák -
tói megy kettő-kettő, 's ezek közöl legalább egy 



oktató, (a ' tiszai kerületben a' VI kir. városi 
községek részéről minden városból két követ.) 

4. Már bent van a' 3. § -ban . 
5. A ' kerületi gyűlés elnökségét képezik a1 

•superintendens és a' ker. felügyelő, kik ezentúl 
az egyes gyülekezetek és esp. 's ker. iskolák 
szavazatai által, absolut szótöbbséggel választat-
nak 's tisztújítás alá nem jönnek. — A' válasz-
tási modor 's a' szavazatok beküldésének útja 
ugyanaz, melly az esp. elnökség megválasztá-
sánál. 

Jegyzés. Felhívjuk a' kerületek 's az összes 
evang. egyház figyelmét, oda működni, hogy a' 
superintendens ezentúl ne legyen községi pap, 
hanem mint püspök vagyis főpásztor, állandó illő 
fizetéssel ellátva, lakjék a' kerület egyik főhelyén, 
kivált a' hol kerületi anyaiskola is van. 

6. Kerületi rendes gyűlés minden évben 
legalább egyszer tartassék. A ' rendes gyűlés 
helyét és idejét maga a' gyűlés, a' rendkívüliét 's 
a gyűlés főtárgyait az elnökség egyetértve ha -
tározza meg. 

7. A ' kerületnek az elnökökön kivül ezen 
tisztviselői vannak: két rendes jegyző (egy papi), 
pénztárnok, ki biztosítást nyújthat 's szintén a' 
gyülekezetek 's kerül, tanodák szavazatai által 
választandó, 's kerületi ügyvéd. A ' tisztviselők 
szavazattal bírnak. 

Jegyzés. Ajánlandó volna egy vagy két kerü-
leti szónok a' kerületi gyűlés által választandó és 
szónoklatára nézve a' superintendens közvetlen 
felügyelése alatt állandó. Erre volna aztán bízva 
a' ker. gyűlést megnyitó isteni tiszteletkor 's 
más ünnepélyes alkalomkor, p. o. ker. küldöttsé-
geknél, az egyházi szónoklat. 

8. Elmarad mint felesleges. 
9. <§. A ' kerületi consistorialis birák válasz-

tassanak a' kerületi gyűlésen hat esztendőre, 
számra 2 4 , még pedig az elnökön kivül 10 a' 
politikus rendből, 10 pap és 3 oktató a' ker. fő-
tanodákból. Az itélethozásra az elnökségen ki-
vül legalább 9 tag kívántatik. A ' birák hiteztes-
senek meg. Mint feljebbviteli törvényszéknél, a' 
kifogásnak (exceptionak) helye nincs. 

V. Az egyetemes gyűlés rendezése. 
1. Az egyetemes gyűlést képezik, a' főfel-

ügyelő és a' hivatalára nézve legidösb püspök 
elnöklete a la t t , a1 4 egyházkerület képviselői, 
kik részint hivatal, részint választás által kép-
viselők és mindnyájan egyéni szavazattal birók. 

2. Áll, valamint a' 3. is. 
4. A ' kerületi gyűlés a' hivatalbeli képvi-

selőkön felül tiz képviselőt küld az egyetemes 
gyűlésre, ezek között egyet a1 ker. iskolák r é -
széről, kik mindnyájan a' kerületi gyűlésen v á -
lasztandók. A'megválasztandó képviselőnek nem 
szükség épen a' kerület tagjának lenni. 

5. Felesleges, mint mellyröl már az 1 § - b a n 
tétetett intézkedés. 

2 1 •'•< ** 
6. Az elnökségen kivül az egyetemes g y ű -

lés tisztviselői : két jegyző, pénztárnok, ki e l é g -
séges biztosítást nyújthat, vallási ügynök (ágens) 
's egy választolt ügyvéd. A ' 6- ik után jő a' 

8. <§. Áll, csakhogy a' hivatalnokok szavazat-
tal bírjanak. 

7. Áll. 
9. Az egyetemes gyűlési , kivált iskolai 

ügyek gyorsabb, biztosabb és összevágóbb fo lya-
mának eszközlése végeit, szükséges az egye te -
mes gyűlési állandó választmány, melly a' v á -
lasztandó elnökséggel együtt t i z , Budapesten 
vagy ide közel lakó tagból á l l , kik szintén az 
egyetemes gyűlés által választatnak 6 évre. É r -
vényes végzésre 8 tag jelenléte szükséges. (A ' 
többi kimarad.) 

A1 nevezett választmány hatásköre, kivált az 
iskolai dolgokra nézve még részletesebben sza -
bályozandó. Köréhez tartoznék p. o. az egye te -
mes iskolai rendszer feletti őrködés , az iskolai 
kézikönyvek létesítése és ter jesztése, kivált az 
elemi, polgári 's gymnasialis osztályokra nézve, 
a' Roth Johanna és Lissovényiféle ösztöndíjak, 
kiosztása, a' beküldendő iskolai tabellák vizsgá-
lata, az érdemes tanítók kitüntetése, az egye te -
mes gyűlési határozatok végrehajtása 'stb. 

10. Áll az utolsó pont kihagyásával. 
11. Áll. 

Az fperjesi némel-magyar ajkú evang. községnek 
prcsbyleriülis szerkezete. * ) 

1. A' presbyterium fogalma 's czélja. 

Presbyterium , vagy idösbek tanácsa, vagy 
egyházi községi választmány, a1 helybeli g y ü -
lekezet által választott , azt képviselő és annak 
belső-külső egyházi ügyeit vezető testület. 

2. Presbyteriumi személyzet. 
A' helybeli német-magyar ajkú evang. e g y -

háznak presbyteriuma ál la ' felügyelökön, rendes 
papokon, a' collég, felügyelőjén 's igazgatóján, 
a' pénztárnok, gondnok 's j egyzőn , mint már 
úgyis választolt tagokon kivül 16 rendes presby-
terialis tagból, a' községnek legméltóbb, é r te l -
mes 's buzgó férfiai közöl bizodalommal meg-
választva. 

A ' presbyteriumi ülések elnökei: a' felügyelő 
's a' lelkész. 

Szavazategyenlőségnél döntő szó a' felügye-
lőé. Ha a' presbyterialis ülésben a' rendes e l -
nökség meg nem jelenhetnék , a' presbyterium 
választ ideiglenest. 

*) Rendén lesz az illyesek közlése épen most, hol az 
idők nyakunkra nőttek, 's akarva nem akarva kényszerí te-
nek, hogy a' presbyteri elveket alkalmazzuk mindenütt, 's ha 
lehet, gyakorlatilag léptessük életbe a" coordinatiói javasla-
t o t , melly ugy is csak a' sarkelveket foglalván magában, 
azoknak a' hely és körülményekhezi alkalmazását minden 
egyes gyülekezet szabadságára bízza. Szerk. 
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A*', presbytéíiuni jegyzője a' jegyző-könyvet 

a ' köaség nyelvén szerkeszti. 
3. Presbyterek választása. 

Választatnak a' presbyterek a' község' egye-
temes gyűlésén szótöbbséggel. 

Választó minden önálló, a' község könyvébe 
beirt 's a' község terhei viselésében rendesen 
résztvevő férfi-tagtárs; ide értvén a1 íiliálisokon 
lakókat is. 

A választás módja következő: A' jelenlevő 
rendes tagtársak mindegyike annyi nevet ír a' 
kezébe adott külön papírlapra, a' községhez ta r -
tozó rendes férfitagok közöl, a1 hány presbyter 
kívántatik. Azon tagok aztán, kiknek neveik leg-
többször fordulnak elő, azaz .-elnökségáltal egy-
begyűlendő 's felolvastatandó lapokon, — azok 
tehát, kik illymódon legtöbb szavazatot nyertek, 
a' megválasztott presbyterek. 

Szavazategyenlőség esetében több nevek r é -
szére, a' kijelöltek új választás alá bocsátandók. 

Minden 6-ik évben a' presbyterek személy-
zete megujíttatik olly módon, hogy a' voltak, a' 
hivatalnokokat kivéve, mind visszalépnek, azon-
ban a1 következő 6 évre is megválaszthatok. 

Azon magas feladáshoz képest, melly a' pres-
byterium által valósítandó, a' presbyterek vá -
lasztásánál még a' következőkre szükség ügyelni: 

1) A' választandónak az egyház könyvébe 
beirott 's rendes, önálló községi tagnak kell lenni. 

2).Továbbá ollyanak, ki értelmessége, tapasz-
taltsága, egyházi ügyek körüli buzgósága, a' 
nyilvános isteni tiszteletbeni részvét , 's erköl-

c s i l e g vallásos élete által magát a' község bizo-
dalmára érdemesítette. 

3) A" mennyire lehet, választassanak a" pres-
byteriumba minden osztály- és rendbeliek. 

4) Minden megürült presbyteri hely a' legkö-
zelebb , de legfelebb V4 év alatt tartandó egy-
házi gyűlésen lesz betöltendő, még pedig nem 
felkiáltás, hanem a' feljebb leirt titkos szavazás 
utján. 

5) Az ujonan választott presbyter, mindjárt 
a' választó gyülekezet jelenlétében a' lelkész ál-
tal egy rövid szónoklat 's eskü gyanánt szolgá-
landó kézszorítás mellett, a* presbyteriumba ig-
tattatik ünnepélyesen. 

6) Ki alapos, 's az elnökségnek mellözhetle-
mül bejelentendő ok nélkül, egymásután többször 
mulasztja el a" presbyterium üléseit: azt a' fel— 

»ügyelő kérdendi, vájjon akar-e presbyteri hiva-
tásának megfelelni, vagy arról inkább lemon-
dani. hogy aztán helyébe más választassék ? 

4. Á presbyterium ülései. 
Összeül a' presbyterium rendesen ugyan, min-

den hónap első vasárnapján , a' délelőtti isteni 
tisztelet után; rendkívüli esetekben pedig joga 
van az elnökségnek összehívni a' presbyteriumot 
más időben is. Minden ülés, mellyhez a' hivatal-
nokokon kivül legalább 8 tag jelenléte kívántatik, 

az utolsó ülés jegyzökönyvének olvasásával kez -
dődik. Az ülésben jelen lehetnek a' község más 
tagjai is, de szavazati jog nélkül. 

5. Á presbyterium hatásköre. 
Kiterjed ez a' község minden bel- és kül-

ügyeire, mennyiben bele nem vág, sem az egye -
temes gyülekezetnek, kizárólag csak ezt illető 
jogaiba , sem az egyes egyházi hivatalnokok 
különös tiszti megyéjébe. 

Jelesen az egyetemes gyülekezetet illető ren-
delkezésekre nézve , következő esetek* azok, 
mellyek a' presbyterium hatáskörének kiszabása 
végett itten említtetnek, "s mellyekben egyedül 
az összes convent. nem pedig a' presbyterium 
ül össze és határoz: hol 

1) Valamelly egyházi fönök, (egyetemes, ke -
rületi , esperességi felügyelő, püspök, esperes), 
vagy helybeli felügyelő, pap, tanító 's más egy -
házi hivatalnokok, ugy szintén presbyterek 's 
követek választandók; 

2) Minden ollyan alkalomkor, valahányszor 
egy vagy más épületeknek megvétele, vagy e l -
adása. uj épités, vagy tetemes 's 50 p. ftot meg-
haladó javítások, fizetések, adakozások, 's az 
egyházi vagyon állásának kitudása jő tanakodás 
alá; 

3) Olly kérdéseknél, indítványok- és javas-
latoknál, mellyek az egyházi alkotmányt lénye-
gesen tárgyazzák; továbbá a1 magasb gyűlésekbe 
küldendők számárai utasításoknál; vagy ha fon-
tos közlendők lennének ugyanezen felsőbb gyű-
lések bevégeztével: általában minden az összes 
evangyél. egyházat érdeklő nevezetes esemé-
nyeknél. 
6. A presbyterium feladása, s működésének 

közelebb meghatározása. 
A' presbyterium feladása: czél- és evangyé-

liomszerü rendelkezések által a' község bel- és 
kül jólétét fentartani és elövinni. Nevezetesen 
pedig 

1) teljes erejéből azon lenni, hogy a község-
ben keresztyén lelkület, keresztyén közszellem 
's keresztyén példás élet mindinkább gyarapod-
janak, 's ennek eszközlésére hol összevetett vál-
lakkal 's nyilvánosan, hol egyenkint 's házi kö-
rökben, 's másokkali társalgás közben, személyes 
befolyás 's buzdító példa által, szóval és tettel 
minél több rokon tagtársakat a' jobb ügynek 
megnyerni iparkodni, 's hogy mindenki saját java, 
's az egész község jó híre-neve érdekében 
kész örömmel vegyen részt a' nyilvános isteni 
tiszteletben, az Urnák asztalánál, a' község java 
és dísze feletti tanakodásokban. 

2) Életbe léptetni az egyház érdekében hozott 
országos törvényeket, 's magasb egyházi gyű-
léseink határozatait; a' n. m. kormányszékek in-
tézvényeit pedig köztudomásra juttatni. 

3) Rendelkezni közvetlenül, hanem hatása 
körén belül, a' felmerülő szükségek azonnali e l -



intézésében, így p. o , , hogy a' ezéhmesterek és 
magok a' mesterek , a' tanuló inasokat és l egé-
nyeket templomba, a1 szülék gyermekeiket isko-
lába , a' coníirmátio 's catechisátió-tanításba j á -
rassák. 

4) Előlegesen tanakodni a' követeknek adandó 
utasítások felett A ' presbyterium választja és 
megalkuszsza az egyházfit, sírásókat, énekes fiu-
kat, fúvóhúzót 's más 's illyféle felszolgáló e g y é -
neket. 

5) Egyeztetni 's eldönteni ollyatén peres dol-
gokat, mellyek egyházi 's községi ügyeket ille-
tőleg a' tagtársak között keletkeznek. 

6) Őrködni a1 község tisztviselőinek hivatal-
kodása felett. 

7 ) Gyámolítni a' lelkészeket 's tanítókat tiszti 
eljárásukban, 's őket védni jogaik 's tekintélyök 
fentartásában. 

Őrködni az egyház vagyona felett, mire nézve 
a' közgyűlésből az elnökség által számvételi v á -
lasztmány fog kiküldetni, az eredményekről p e -
dig az egész gyülekezet értesítetni. 

9 ) Gondoskodni az egyházi vagyon gyarapí-
tásáról, (mellyre nézve minden egyes presbyter 
j ó szív 's buzgóság mellett előadandó alkalomkor 
p. o. végrendeleteknél, az egyháznak jóltevöket 
n y e r v e , becsületes uton sokat tehet) ; továbbá 
beszedetni az aláírt vagy ígért ajánlatokat; pu-
pilláris biztosíték mellett kamatokra kiadni a1 tö -
kéket, 's ezeket, ha kell, ismét behajtatni. 

10) A ' község iskoláit 's nevelési ügyét igaz-
gatni ; iskolai vizsgálatokhoz maga köréből v á -
lasztmányt nevezni ; 's a' helybeli és magasb 
gyűlésekhez a' tanítók 's tanulók állásáról, a1 

nevelési és tanítási rend- és szellemről kellő 
tudósításokat készíteni. 

11) Végtére a' Jézus 's apostolainak útmuta-
tása szerint (Máté 18 , 15—17. Galat. 6 , 1. 1 
Thess. 5, 11. Zsid. 3, 13.) a' botlók és tévedök 
általellenében olly szeretetteli testvéries figyel-
meztetési, intési 's erkölcsjavítási eljárást g y a -
korolni, melly a' komolysággal szelídséget, kímé-
lettel erélyt, jó szándékkal helyes tapintatot pá -
rosítni és kívánatos sikert minden egyes tagnak 
üdvére , az egész község díszére, 's maga a' 
presbyterium érdemlett hálájára — eszközölni 
tudjon! Közli V a n d r á k A n d r á s . 

Viszhangok a' „merengések" egyes haDg'aira. 
A' legújabb törvényczikk a' vallás tárgyában 

mindent ad, ígér és rendel, mit statusnak rendel-
n ie , ígérnie és adnia csak lehet. A ' tökéletes 
egyenlőség, viszonosság 's iskola-járhatási sza-
badság, gyöngy elvek és gyöngy kincsek. Örök 
és forró hála milliók nevében e' kincsekért a' 
legjobb fejedelemnek 's a' szent buzgalmu o r -
szággyűlésnek ! Ha az ige a' törvényben testté 
válik, nem kell más. Többet részünkről az áb-
rándosnak 's szemtelenkedönek sem lehetne kí-

vánnia. De a' törvényczikk még többet igér V 
szinte megijeszt, midőn azt rendeli, hogy minden 
bevett vallásfelekezetek egyházi's iskolai szük-
ségei közálladalmi költségek által fedeztessenek'» 
Ez talán több is, mint a' mennyit ohajtánk , mint 
mennyit elfogadnunk lehetend, mint mennyit az 
álladalom teljesíthetend. Minden szükséget f e -
deznie nem is lesz szükség; hisz már eddig is 
volt, ha bár szűken, de mégis annyi költségünk, 
hogy megállánk. Itt tehát csak némi felsegélés 
kívánatos. De minden költséget fedezni az álla-
dalom nem is lesz hajlandó, t. i. feltételetlenül 's 
minden jogigénylés nélkül. ' S ismét más részről 
mi sem leendünk hajlandók elfogadni az állada-
lomtól minden szükségeink fedezését olly fel té-
telek alatt , mellyek szerint többet veszítenénk 
i t t , mint nyernénk amott. Miként fogunk tehát 
szerződni, hogy mindkét részről kívánt sikert 
nyerjünk? A ' kölcsönös viszonosság utján, ugy 
t. i., hogy mink se kívánjunk mindent a' statustól 
fizetés dolgában, a' status se tőlünk mindent in -
tézkedhetési jog fejében. 

Egyházunk belső autonómiájától megválnunk 
nem lehet és semmi áron nem szabad. Azt tőlünk 
elvenni akarni a' statusnak nem is állhat érdeké-
ben. 0 ugyanis igen keveset , vagy semmit sem 
nyerne, mi pedig egyházi életünk lelkét 's ezzel 
mindent veszítenénk. De az alapítvány okra, mint 
magán kegyes adományokra sem teheti kezeit, 
mert azoknak épen az adományozás szabta ki 
rendeltetését. —• A ' mit megkívánhat a' status 
's kormány, az érdekeinknek a' haza közérde-
keivel való összeforrasztása, a' felség nevében 
a' jus supremae inspectionis, ellenörködés az iránt, 
ne quid respublica detrimenti patiatur, 's hogy az 
országos törvények végrehajtatnak-e és mikép T 
A ' mi kivánatainkat illetőleg pedig, azon a lkot-
mányos elv szerint : semmit rólunk nélkülünk, 
hatalmában és érdekében álland a' statusnak n e -
velési és oktatási új intézeteket alkotni, p. o. az 
országos egyetemnél a' protest. theologiai s z a -
kot, továbbá állítani egypár derék reáliskolát és 
néptanítókat képzendő semináriumot. Érdekében 
álland behozni egy czélszerü közoktatási 's n e -
velési országos rendszert ; rendezni különösen a' 
gymnasiumokat 's lyceumokat, hogy többe ne 
fogjanak, mint mennyit erejök elbir és a' f en -
forgó szükség megkíván, (inkább több kisebb és 
erős, mint sok nagy és feladásának teljesen meg 
nem felelő tanoda !) ; — korlátozni az elharapód-
zott magány-oktatás számos és kártékony visz-
szaéléseit ; korlátozni az idétlen sietést és ugrá-
sokat az iskoláztatásnál, melly által történik, 
hogy számos, egészen éretlen 's készületlen fia-
talok lépnek ki az átfutott iskolából az éleibe, 
melly végett czélszerü volna a1 gymnasialis 's 
akadémikus pálya közé még egy encyclopaedi-
kus, az egyetemi pályára előkészítő egy-évi osz-
tályt, a' Némethonban is divatos u. n. prímat i g -



tatni, és megkívánni az érettségi vizsgákat. (Ma-
turitatsprüfungen.) 

Érdekében álland továbbá a'statusnak és kor-
mánynak, gyáinolítni minden kerületben egy-egy 
anyaiskolát (a' kath. akadémiák analógiájára) és 
gyáinolítni kiváltkép a' szegényebb községeket 
papjaik és tanítóik fizetésében, ez utóbbiakat 
nézve jelesen azon szempontból, hogy a' falukon 
az oktatási díj (didactrum) megszüntettetvén, a' 
legszegényebb se legyen kénytelen meghúzni 
gyermekét az iskolától. Érdekében leend az ál-
ladalomnak végtére hozzájárulnia'8 superinten-
dens olly fizetéséhez, hogy egyes ekklézsiák pap-
jai lenni ne kényteleníttessenek, hanem közép-
ponti helyeken lakva, kivált hol főiskola is van, 
főpásztor! hivataluknak teljes erejükből élhesse-
nek 's az egyházakat minden 3-ik évben saját 
költségökön látogathassák. Illy segedelemért az-
tán méltán megkívánhatja a' kormány, hogy a' 
különben szabadon megválasztott püspökökre 
nézve, legyen joga, őket megerősíteni és az al-
kotmányra meghitezni. Legtöbbet tehetend azon-
ban a' kormány a' községek rendezése dolgában, 
(Gemeindewesen, Gemeindeordnung), kivált egy 
legközelebb tervezendő "s kieszközlendő orszá-
gos törvény nyomán. Mert a' jólrendezett köz-
ségek anyagi és szellemi tekintetben hamar gya-
rapulandnak 's helybeli szükségeiket, papjaik 's 
tanítóik kellő fizetését, ugy mint egyéb hivatal-
nokaikét, majd magok is, mint illik, könnyen fe-
dezhetik. Ennek előkészítése végett már most is 
mellözhetlenek némelly intézkedések, p. o. min-
den faluban és városban egy derék kisdedóvoda, 
azután közös iskola, végre az országos koldulás 
megszüntetésére szegények háza és kórház. A' 
vallásbani tanítás az illető lelkészekre bízandó. 

V a n d r á k A n d r á s. 

Válasz és nyilatkozat. 
E' lapok f. évi 18—ik számában Hunfalvi Pál 

és János késmárki tanár urak jónak látták reform-
kívánatainkat óriási botránykő gyanánt felmu-
tatni, 's bennünket gyermeki kicsinységben szem-
léltetve, nevetségessé tenni. A' czikk gúnyos 
hangjára, ámbár ez nekünk ifjaknak tán jobban 
állana, visszhangot nem adunk, — nem mintha 
30—50 éves ember szavait helyesen felfogni, 
's reájuka' „suum cuique" elvnek tanár urak által 
reánk ruházott értelmében válaszolni nem tud-
nánk ; de mivel erkölcsi kötelességünk paran-
csolja , hogy a' két Hunfalvi iránt, kiket a' haza 
jeles tanároknak 's íróknak ismer, tisztelettel vi-
seltessünk. Meg fognak még is engedni a' tisztelt 
tanár urak, ha ellenünk intézett felszólalásuk azon 
helyeire , mellyek felölünk másokban is rosz 
véleményt költhetnének, felvilágosítólag 's vé -
[eményzöleg, a' mennyire lehet, röviden válaszo-
lunk. Reform kívánataink előszavát szóról szóra 
dézvén, ezeket mondják önök: „ugyan kik szó-

lalnak fel itt olly keserűn ? — egész e' szavakig: 
mert ők áldozatai a' kárhozatos rendszernek mely-
lyet azonban nem a' tanárok alkottak, hanem a' 
prot. egyetemes gyűlés." — Alig hihetjük, hogy 
ezeket önök komolyan 's meggyőződésből mond-
hatták. Csak 15 —19 éves ifjak, vagy ha ugy tet-
szik, fiuk vagyunk igen is, nem számítva azokat, 
kik már 20-ikévöket is túl élték: dehamégkis -
sebb korúak volnánk is, tanárainkban mind az em-
bert, mind a' tanok előadóját igen jól meg tudnánk 
bírálni. Igen sok erkölcsi hibát 100 éves ember-
ben is hibának ismer már a' 10 éves gyermek, 
19—20 éves ifjú pedig nagyon szerencsétlen vol-
na, ha a' hibák minden nemét első pillanatra észre 
nem venné. Önök elve szerint a' 19 éves ifjú 
vakon engedelmeskedjék, tanárai által kézen 
fogva vezettessék; — mi ekkor nagyon furcsán 
állanánk, egyik tanárunk olly helyekre vinne 
bennünket, hová hogy lépjünk, önök bizonyosan 
elleneznék. De önök szavai az erkölcsi élet bí-
rálatára nem vonatkozhatnak, mert mi tanáraink-
ban az embert (pedig volnának méltó panaszaink) 
soha sem támadtuk meg, 's ellenök csak mint 
hivatalnokok ellen szólaltunk fel. Önökről például 
tisztelt tanár urak, 's más előttünk ismeretlen 
tanárokról, e' tekintetben nem ítélhetünk, de eb-
ből még olly általános bírálati képtelenséget, 
minőt önök értenek , következtetni nem lehet. 
Fessék megvizsgálni természettant hallgató ba-
rátinkat az elsőtől az utósóig, 's azután tessék 
jssse hasonlítani ezeknek tanárjok felöli vélemé-
íyét, vagy bírálatát a' tapasztalt elömentséggel, 
bizonyosan azt fogják önök vallani, hogy ezek 
YL ifjak, vagy fiuk természettant magyarázó ta-
lárjokról jólelkismerettel mondhatták el reform-
iívánataik 4. pontjának ezen szavait: „mindnyá-
lunk felszámíthatlan kárára olly eredménytelenül 
anított." 'S így vagyunk inkább vagy kevesebbé 
öbbi tanárainkkal is. Mind ezt önök, igen termé-
szetesen. olly jól, mint mi, nem tudhatják,'s azért 
lágyon kár volt önök felszólításában reánk az 
détlen, éretlen, rakonczátlan 's Isten tudja mi 
nás becstelenítö szavakat csak olly könnyedén 
lóbálni, 's általjában fellépésünk igazsága 's 
néltányossága fölött mindjárt pálczát törni. Mi 
érezzük bajainkat, önök nem is ismerik, — mi 
;ehát panaszkodhatunk, de önök érdelemre nem 
telhetnek. Ügyünk fölött majd ítél a' túladunai 
jvangyélmiak kerületi gyűlése, ez főiskolánkat 
ninden oldalról ismeri; ítélt már eddig is a' köz-
vélemény azok részéről, kik a' soproni főisko-
ának évről évre alábbsülyedését szomorúan ta-
jasztalták. — Hogy köztünk 's másutt is lehet-
lek , kik becsületesen olvasni sem tudnak, el— 
íisszük, — de ennek oka aligha nem az , mivel 
tz ifjú tanórákon azt is , mit falusi iskolában ta-
lult, az élettelen magyarázatok alatt unaljnábau 
dfelejti. — Hogy nem egyedül tanáraink ellen 
izoláltunk fel, mint önök hiszik, mutatják reform— 
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kivánatainknak önök által is idézett több pont-
jai. — Hogy a' kárhozatos iskolai rendszer alatt 
sokkal többet kell érteni a ' prot. egyetemes g y ű -
lés által hozott tanrendszernél, az ismét re form-
kivánataink több , külön tárgyú, pontjaiból vi lá-
gos. Hogy a ' tanrendszert nem Sopronban, hanem 
Pesten készítették , nagyon jól tudtuk. — De 
térjünk a1 pontokra. Kérjük kimutatni r e fo rm-
kivánatainkban a' he lye t , hol mi a z é r t , mert a' 
szükséges költségeket eddig nem az országos 
pénztár fedezte, tanárainkat okozzuk. Tehetnök-e 
ezt józan észszel ? — Az elmozdítatni kért alkal-
matlan tanárokat, mig nem épen szükséges, h í r -
lapban megnevezni nem fogjuk, inkább magán 
levélben teljesítjük önök kívánságát. — RJ í ívá -
natink 5. 's 6- ik pontjának hogy lehet olly g ú -
nyosan elferdített értelmet adni , meg nem fog -
hatjuk. Esküttszékünknek már készen álló sza -
bályait megküldhetjük önöknek. Felállításával a' 
tanári tekintélvt nem csökkenteni, hanem inkább 
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emelni kívántuk. Hiszen önök is jól tudják, hogy 
épen a' fegyelmi eljárás által veszélyeztetik l eg -
könnyebben azon bizalom, ragaszkodás 's t i sz-
telet, mellyel ha a' tanuló tanára irányában nem i 
viseltetik, az iskolába járásnak kívánt eredménye 
nem lehet. Ha önök, tisztelt tanár u r a k , vagy 
akárki más, e ' hiányunkon jobb móddal segít, sz í -
vesen elfogadjuk, — de hogy a' cultus-minister, 
vagy az országgyűlés siker esetében, az általunk 
tervezett esküttszék fenállhatását a' törvényes 
kortól feltételezze, nem akarjuk hinni. — A ' f ő -
iskolánkban fenállott német társaságot megszün-
te t tük , mert tagjai eddig csaknem mindnyájan 
mimet ajkúak l e v é n , magokat elkülönítve, egy 
kis castát formáltak. Egyébiránt a ' társaság 
megszüntetése 's könyvtárának az iskolai könyv-
tárba közhasználat végett átvitele minden t a g -
nak megegyezésével tö r tén t , az elkobzásról 
t e h á t , mit önök nem tudjuk; honnét vettek, 
szó sem lehet. A ' német nyelvet mi igen 
is szükségesnek t a r t j u k , 's hogy minél t ö -
kéletesebben megtanulhassuk, a' megszünte-
tett némettársasági csekély gyakorlatoknál 
még sikeresebb eszközökről fogunk gondos-
kodni. — Ki alumneumainkon, különösen a' n á -
lunk is híres felső magyarországiakon javítani 
nem akarna, keveset mondunk, ha azt mondjuk, 
hogy a' szegény tanuló ifjúnak nem barátja. — 
A ' pestiek 's győriek kívánatait igen is pár to l -
juk. A ' pestiekét önök , mint látszik, nem p á r -
tolják, 's hihető, azért , mert azok nálunk tovább 
anenve, az alkalmatlan tanárokat megnevezték, 
söt el is mozdították. Mit mondanak a' győriek 
r . -kivánatainkra, nem tudjuk, pedig szeretnénk 
tudni. Hogy mellyiknek legyenek több pártolói, 
a' felett a1 két kívánat vetélkedni bizonyosan 
nem fog, söt, szívesen hisszük, egymást t e s tvé -
ri leg seg í tve , egyesült erővel munkálnak mind 
a ' két főiskola gyors felvirágzására. 

Önök czikkében, tisztelt tanár u r a k , még is 
legfurcsábban hangzik azon he ly , hol így szól -
nak : „Szabadjon most megkérdezni, — egész 
ezen szavakig : a' lengyel nemzet szavát véli 
lezengeni"! — Tehát önök kívánatainkat he lye -
seknek ta lá l ják, 's azt hiszik, hogy tanárainktól 
is származhattak volna (?) — de még is roszak, 
csak azért, mert mi léptünk fel velők. Különös, 
felette különös! — Abban is egyetértenek önök 
velünk, hogy tanáraink között csakugyan vannak 
értelmetlenek. Még különösebb ! Mi tehát nem 
bírálhatjuk inog tanárainkat, hanem önök megbí-
rálhatják (?). — Hogy az iskolai életet maj. l - i g 
félbeszakasztottuk, igaz, de azon esetre, ha épen 
azon gyűlésünkön, mellyen r.-kivánatainkat k i -
nyomatni határoztuk, az iskolai igazgató u g y a n -
azon időig conventi rendelet következtében szün-
időt nem hirdet, 's ennélfogva a ' mi határozatunk 
erejét nem v e s z t i , bár mint siettünk a' n y o m a -
t á s s a l , bizonyosan eszünkbe jutott volna azon 
néhány szót kihagyni. — Ügyünkben megnyug-
tató intézkedésre vártunk maj. l - i g , Ts minthogy 
kerületi gyűlés mideddig sem ta r ta to t t , várunk 
fo lyvás t , — de azé r t , mit önök tán nem is r e -
ményltek, maj. 1 - j e óta iskolába is bejárunk. — 
Hogy mi a ' nemzet nevében követeljük a' gyors 
intézkedéseket , nem mondtuk, de ha mondtuk 
volna is, mi a' soproni iskolát, ki előbb ki utóbb, 
nem sokára ide h a g y j u k , 's ha ez előbbi hibás 
szerkezetében meghagyat ik , vesztenek utódink,. 
veszt bennök a' nemzet is. — Bennünket azon 
pesti egy pár e m b e r , 's a' pesti lengyel mellé 
állítani, talán egy kissé túlvitt hasonlítás, 's csak 
kevéssel szelídebb annál, melly szerint önök, nem 
egy tanodába lépő ifjút az Isten szabad ege alatt 
felnőtt csikónál vadabbnak mondanak, — de mert 
önök mind ezt dologra tartozónak vélték, ám l e -
gyen, nem bánjuk í 

Nem hagyhatjuk végre szó nélkül , mit önök 
a1 magyar tanuló ifjúságról 's névszerint rólunk 
soproniakról is mondanak, hogy t. i. , ,a ' magyar 
tanulóság nagy része közt rósz szellem ura lko-
dik, mert csak élvezet, szenvedély után kapko-
dik, valódi műveltség 's tudományosság nem i n -
gerli, szorgalom, komolyság és vallási kegyelet 
távol van tőle;" továbbá: „tagadhatlan tény, hogy 
a' magyar if júság nagy része kevés hajlamot m u -
tat t anulás ra ;" ezután: „a1 tanulóság kevés k i -
vétellel engedelmetlen,rakonczátlan." — 'Smind 
ennek ki az oka? Az ország, szülék, a' prot. t e s -
tület authonomiája (a1 kath. 'stb. tanulóságot is 
ér tet ték önök ?) 's Isten tudja, ki minden, csak 
azok nem, kikre az ország, a' szülék 's a' prot. 
testület is az ifjak erkölcsi 's tudományos k é p -
zését bizta, csak ök nem, a' feddhetlen tanárok, 
mert hiszen ők szorgalomra intenek. Engedelmet, 
tanár urak , de ha önök így vélekesznek a' m a -
gyar tanulóság nagy részéről , ettől tiszteletet 's 
szeretetet ezufánra ne várjanak. Hiszen önök 



szerint vége van a' nemzetnek, 's ha előbb nem, 
pár év tized multán, mikor már a' nálunknál é l -
tesebbek többé nem lesznek, idejekorán bizonyo-
san sirba fog roskadni! Ne ijeszgessék önök ma-
gokat, 's azon százezereket, kiket részökre meg-
nyerni reményinek, hiu rémképekkel. A ' magyar 
tanulóság eddig sem volt minden tudományvágy, 
szívjóság nélkül , most pedig még inkább fog 
erkölcsiségre 's tudományosságra törekedni, 
tudván, hogy e' tekintélyek kora lejártával csak 
becsületes 's ügyes ember boldogulhat. Az o r -
szág, bizton várhatjuk, kisdedovó intézeteket 's 
reális iskolákat állítand, a' tudományos tanodá-
kat jó fizetés mellett ismert jellemű 's alapos tu -
dományosságu tanárokkal fogja ellátni, — azon-
ban is pedig. mig a' nevelés ügye minden erök 
közre munkálásával lassanként jobb lábra állí-
tathatik, legyenek önök a1 magyar tanulóság f e -
löl jobb véleménynyel, 's hogy rólunk is kiméle-
tesebben szóljanak, kérve ajánljuk. 

Sok felöl meg vagyunk támadva, szabadjon 
azért még saját érdekünkben a' következőket e l -
mondani : 

Tanárainknak r.-kivanatinkra lett „felvilágo-
sító jegyzeteire" (?) eddig azért nem feleltünk, 
mert főtiszt. Haubner Máté superintendens úr 
gyülésünkön szavát adta , hogy Müller Mátyás 
nyelvészet tanára a1 példányokat, miután velők 
becsületet ugy sem vallanának, kiosztani nem 
fogja. Halljuk azonban, hogy superint. úr maga 
küld minden kerületebeli gyülekezetnek 's lel-
késznek példányt a' felvilágosító jegyzetekből. 
Majd hozzá szólunk a' dologhoz mi is legköze-
lebb, annyit előre is megjegyzünkj iogy r . -k ivá-
natainkat magunk szerkesztettük 's irtuk, tehát 
az, mit tanár urak gonosz lelkű vezetőkről vagy 
lázítókról mondanak, alaptalan gyanúsítás. 

Azon álhirnek, miszerint főtiszt. Haubner Máté 
sup. úr köztünk megjelenvén, a' rakonczátlan t a -
nulóságot megzabolázta, komolyan ellentmon-
dunk. Eletünk 's tetteink bizonyítják, hogy ki-
csapongás szándékunk soha sem vol t , 's azért 
senki megzabolázására sem szorultunk. Superint. 
úr irott pontjait, mellyekben, mint mondá, a' t a -
nárok iránt illő tiszteletet, rendes iskolába járást 
kiván, azért nem irtuk alá. mert ezekre erkölcsi 
's iskolai törvényeink által eléggé kötelezettek-
nek érezzük magunkat. Iskolába járunk 
rainkat sem bántjuk. 

Ma tettünk jelentést méltóságos gróf Zay K á -
roly főfelügyelő urunknál tanáraink azon önké-
nyéről, melly szerint a1 r end , törvény 's igaz-
ság sérelmével rajtunk botrányosan zsarnokos-
kodtak. A' tény ez : Egy 1 - s ö évi jogtant hall-
gató mindjárt eleinten a' Roth-féle szorgalom-
díjért folyamodhatók közé soroltatott. Utóbb a' 
folyamodást magok a' tanárok nem engedték meg 
neki , megtudván, hogy húsvét után iskoláinkat 
elhagyja (már el is hagyta), 's a' végezetlen t a -
nokból magánvizsgát teend le. E ' tanulótársunk 
egyedül mondott ellene reformkivánatainknak,— 
pár nap múlva, húsvéti szünidő alatt halljuk, hogy 
a'tanárok által a 'Roth-féle szorgalomdíjért folya-
modásra felszólítatott, 's utóbb hogy folyamod-
ványa , saját szállásán készített dolgozatával, 
Pestre elküldetett. Ajánljuk e' dolgot az egyete-
mes közgyűlés figyelmébe. Mi ez iránt az iskolai 
igazgatót megkérdeztük, ez egyenes választ adni 
vagy nem tudott , vagy nem akar t , — mit fog 
mondani a* kerületi gyűlés , ha az ügyet eleibe 
terjesztjük, meglássuk. Sopronban, tavaszutó 7 -
kén, 1848. A ' s o p r o n i e v . f ő i s k o l a i 

t a n u l ó i f j u s á g. 

Azok megnyugtatására, kiknek r.-kivánataink 
előszavában a1 „félrevezetőivé váltak" kifejezés 
nem tetszik, őszintén kijelentjük, hogy a1 fé l re-
vezetés alatt nem bűnre csábítást ér tet tünk, ha-
nem az általános műveltség fejlődésének hátrál-
tatására czéloztunk.Senkit megsérteni nem akar-
tunk, 's csak annyiban véltük szükségesnek így 
nyilatkozni, a' mennyiben ezzel az igazságnak 
tartoztunk. 

G Y U L E S E K . 
A' drégel-palánki egyházmegye 

közgyűlését tartotta Nagy-Maroson, f. évi április 
29-kén Tárgyai közöl figyelemre mélták e' kö -
vetkezők : 

1. Köztudomásra jött cultusminister urnák pár 
nappal elébb a' prot. egyházkerületekhez intézett 
körlevele, mellyben az 1848: XX-ik t. czikk 3. 
§ - s a értelmében hitfelekezetünk meghallgatása 
végett rendeli , hogy egyházkerületeink hozzá 
Budapestre folyó évi augusztus 1-sö napjára u ta-
sítsák megbízottjaikat, annyi számmal, mennyi-
vel jónak látják, 's ollyanokat, kiket ügyismeret 
és ügyszeretet lelkesít, az addig is kerületileg 
megvitatandó tárgyak feletti értekezés 's a' dol-
gok új rendének megalakítása végett. A ' közgyű-
lés e1 ministeri körlevél folytán. áthatva azon 
meggyőződéstől, hogy egyházkerületünk teljes 
hatalmú megbízottjai csak azok lehetnek, kik az 
egyházak szavazatainak át alános többségével 
választatnak meg — remélvén egyszersmind, 
hogy ezen efvnek életbe léptetése a' több e g y -
házmegyéknél is rokonszenvre talál; tartván 

s taná- azonban más részről attól , hogy ha az egyház-
kerületi közgyűlés — mint kitűzve — van junius 
19-kén fogott megtartatni, az idö rövidsége mel-
lett az elv kivitele lehetetlen lenne: felírást h a -
tárzott egyházmegyénk az egyházkerületi e lnök-
séghez, mellyben tisztelettel oda kéri fö l , hogy 
több egyházkerületek példájára , 's talán több 
társegyházmegyék fölhívására is — egyházke-
rületi közgyűlésünk idejének előbbre tétele f ö -
lött intézkednék — és a' mit a' megvitatandó 
egyházi és iskolai reform-tárgyaknak fontosságú 
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igényel — hogy közgyűlésünk minél népesb le -
hesen, ne az ország szélén, de az egyházke-
rület középpontján Rév-Komáromban tartatnék 
meg. 

Illy fontos előzmények után, egyházmegyénk 
ugy levén továbbá meggyőződve, hogy a'polgári 
átalakulás nagy időszakát az egyházi is nyomban 
követendi — a' bekövetkező egyházkerületi köz-
gyűlésen előleges értekezlet tárgyai közé köve-
tei által e' következőket kivánja soroltatni : 

a) Képviselet elvei szerinti rendeztetését mind 
egyes egyházi, mind egyházmegyei , mind egy -
házkerületi gyűléseinknek, — 's ez által az ed-
digi e.-megyei, mint e.-kerületi örökös ülnökök 
ö-táblabiröi testületének megszüntetését. 

b) A ' vándoré.-kerületi közgyűlések helyett, 
azoknak bizonyos állandó helyeni tartását, r é -
szint mert a' levéltár kerületszerte nem hordoz-
ható , részint mert a' gyűlést kitartó egyházak 
terheltetégén kivül a1 vándorgyűlést fölkeresni 
köteleseknek is igen költségesek. Az egyházke-
rületi közgyűlés állandó helye legyen R.-Komá-
r o m , mind azér t , mert a' kerület középpontja, 
mind mivel a7 közlekedés szárazon és vizén tö r -
ténhetik. 

c) Az egyházmegyék követei, kik az egyház-
kerületi közgyűlésre közbizodalommal választat-
nak, az egyházkerületi közpénztárból húzzanak 
napi díjt, részint más egyházkerületek példájára, 
részint mert ezentúl sem diétái papot, sem bécsi 
ágenst az egyházkerület pénztárának fizetni nem 
lesz szükség; nem hallgatván el azon körül— 
méuyt is, hogy ha az egyházmegyék tettleg kép-
viseltetni 's követeiket felelősekké kivánják tenni: 
azon esetben az egyházkerületi közpénztár alapja 
neveléséhez aránylagos adózással is járulni haj -
landók lesznek. 

d) A ' vallásbeli tökéletes egyenlőség és v i -
szonyosság elve törvény által is kimondva levén, 
annak az eddig előfordult, 's előfordulható sérel -
mes esetekbeni részletes alkalmazására a' köze-
lebbi egyházkerületi közgyűlésen kiván egyház-
megyénk ideiglenesen is utasítást adatni. 

e) Az iskolákra nézve, egyházmegyénk óhaj-
tása azon eszmében öszpontosul, hogy azok f e -
lekezetijei tekintet nélkül, minden helység vagy 
város kebelében az összes nép iskoláivá alakít-
tassanak át — magában értetődvén, hogy ott, 
hol több felekezetek vannak, a' vallásbeli okta-
tás is az illető lelkészek által kezeltessék. 

Közli T ó t h M i h á l y . 

A' külső-somogyi egyházvidék közgyűlése. 
Tartatott april 10-ik 's több napjain Látrány-

ban, 's folytatólag bevégeztetett Gyönkön april 
27-én . Nem levén czélom az érdekesb czikkeket, 
hosszura nyúlt tudósításommal e' lap hasábjairól 

kiszorítani: közlöm csak száraz-röviden a' köz -
tudomásra méltóbbakai. 1) Olvastatott föesperes 
Ilöke József úr hivataláróli leköszönő érzékeny 
búcsúlevele. Bár szívesen ohajtotta volna ezen 
egyházvidék, a1 tisztelt férfiút továbbra is e g y -
házi kormánya élén megtartani: de miután e' l e -
vele ez érdemben végső és elhatározott vala, 
többé reá erőszakolni a' hivatalviselést nem 
kívánván , lemondása elfogadtatott. így meg-
ürülvén az egyik elnöki szék , segédgondnok 
Magyari Sámuel ú r , az egyházakat föesperesre 
adandó szavazásra rögtön felszólítá ; felbontás 
határnapjául april 27-két Gyönkre tűzvén ki. 2) 
Alesperes K.D.úr indítványt tön: hogy egyház-
vidékünk , e ' fontos és eseménydús pillanatokat 
megragadva, az egyházkerületet mentül előbbi 
zsinattartás sürgetésére felkérje, — addig is p e -
dig a' legközelebb összeülendő kerületi gyűlés, 
kebeléből bizonyos számú egyéneket nevezzen 
ki, kikkel a' cultusminister a' felmerülő intézke-
dések alkalmával ezen egyházkerület részéről is, 
a' kívánt felvilágosítás végett, érintkezésbe j ö -
hessen. Ez indítvány közhelyeslést nyert. 3) So-
rozat szerint papi ülnökre bejött szavazatok le t -
tek volna felbontandók; de mivel azok nem a' 
legközelébb hozott statutumunk szellemében — 
t. i. minden kijelelés és irányadás nélkül — v a -
lának elrendelve: aljegyzőnk N. Zs. úr indítvá-
nyá ra , mint érvénytelenek, in massa máglyára 
ítéltettek. 4) Az ádándi egyház papot kérő f o -
lyamodványa olvastatott, mellyben az kizárólag 
Parrag János nagyszékelyi segédpapot kéré 
magának megadatni. Történtek ugyan csürések és 
csavarások, tractus tekintélye 's promotio élet-
beléptetése melletti kevesebb szóváltások, — de 
csakugyan még is a' nép kérése — nem levén 
a' kívánt egyén ellen semmi törvényes kifogás 
— teljesíttetett. 

Beadatván a' kitűzött napra a' föesperest v á -
lasztó szavazatok, 's azok segédgondnokunk által 
a' gyűlés színe előtt felbontatván, minden bekül-
dött szavazatok egyhangúlag, eddigi alesperes 
Keck Dániel uratválaszták, — ki is miután lelkes 
éljenzésekkel üdvözölteték, 's a' szokott esküt 
letevé : mindnyájunkat mélyen megható beszéd-
ben rajzolá a' hivatal nehézségeit, mellyeknek 
viselésére öt a' közbizalom ép e' sokat igénylő, 
fontos átalakulás pillanatában hívá föl. Mi azon-
ban ugy hisszük, hogy épen az ö munkabíró vá l -
lai — támogatva 's segítve az általa is szent 
kegyelettel érintett , 's mindnyájunktól tisztelt, 
tudomány- 's tapasztalatokban gazdag elnöktársa 
által — viselendhetik el férfiasan, 's roskadás 
nélkül azon terheket, mellyek a' kor igényei k ö -
vetkeztében nagy mértékben reá nehézkednek. 
Ezért a' legszívesb örömmel üdvözöljük öt e g y -
házmegyénk é lén , 's k ívánjuk, hogy áldás és 
siker koronázza nemes törekvéseit! S o m o g y i . 



A' nagybányai helv. hitv. egyházmegye 
gyűlését tartotta e' f. é. márt. 22. 's 23- ik nap-
jain Erdöszádán gr. Dégenfeld Pál egyh. megyei 
tanácsbíró csarnokában. 

Nevezetesebb tárgyai valának: 
1) Fénypontul tekinthető azon vallásos indít-

vány, melly a 'még 21-én estve összeült tanács-
kozmány előtt előre bejelentetvén, 22-én pedig 
a ' közgyűlés elibe ter jesztetvén, 23-án a' kö -
vetkező öt pontokban alapíttatott meg: 

„Kívánnak: 
I. Szabad vallásgyakorlatot, teljes viszonos-

ságot minden megszorítás nélkül mind vallás, 
mind iskolázási tekintetben. 

II. Protestáns egyházaink 's nevelőintézeteink, 
és ezek hivatalnokainak anyagi állása, 's min-
dennemű szükségeinek országos közpénztárbóli 
fedeztetését. 

III. Felekezetünknek az országgyüléseni kép-
visel te tését , viszonosság alapján ; még pedig 
minden esetre egyh. kerületileg 's e. megyeileg 
behozandó képviselet utján választott követek 
által, kik utasításokkal ellátandók. 

IV. Protestáns egyházaink 's nevelő-intéze-
teink külső és belső hivatalnokainak a' protes-
tantismus elvénei összeférő polgári állása, jogai 
meghatározását 's megadását. 

V. Egyház és nevelés körül a' protestantismus 
szelleméből kifolyt , törvényekben gyökerezett 
's eddig is gyakorlatban volt önrendelkezési j o -
gunk épségben fenmaradását." 

Elfogadtatott pedig ezen öt pont olly pótlék-
határozattal, hogy azokat a' különben is mártius 
2 9 - é r e már egybehívott e. kerületi gyűlésre 
egyházmegyénket képviselendő követ vigye 's 
terjeszsze fe l , 's onnan az országgyűlés elibe 
hová hamarábbi felterjesztésöket eszközölje, ki-
nek, bárkit érjen is választásunk, ugy most, mint 
ezután is előfordulható esetekben az e. kerületi 
gyűlésen szavazatot, 's az ügyviteli (agentialis) 
pénztárból napdíjt adatni kívánunk. A ' közbiza-
lom két férfiút karolt fel. Azonban csak egy kö -
vet kelletvén, segéd-esperes Tarczali Sámuel 
úr, jelentkezett betegsége által netaláni gátolta-
tása esetére pedig e. megyei jegyző Meleg D á -
niel úr ruháztatott fel ez ú j , de, mint elvileg el 
is fogadtatott, rendszeresítendő provinciával. 

Indítványunk 's kívánalink pártolása 's hatá-
rozatra emeléseért fogadja az e. megyei tanács 
szíves köszönetünket, mint a' mi által a' képvi-
selet alkalmazásának — fent és alant — mind 
szükségét, mind korszerűségét bevallá, bennün-
ket pedig, kik a' határozattá vált indítvány elö-
harezosai valánk, annak siettetésére felbuzdíta. 
Megértők a' szép szót 's tán el sem felejtendjük! 

2) Érdekes volt nem annyira végeredményét, 
mint a1 közbejött vitatkozást tekintve, egy e. me -
gyei papi tanácsbíróra szavazás kérdése. S. 
esperes T. S. úr t. i. beszedvén egyházlátogatás 

alkalmával a1 szavazatokat, 's e' közben m e g -
értvén azt, i s , hogy általános többsége senkinek 
sem leend időnyerés végett az utolsó állomáson 
esperesileg kirendelt választmány által a' s z a -
vazatokat felbontatta , és csakugyan senkinek 
sem levén általános többsége, 3 legtöbb s z a v a -
zatot nyert egyént esperesileg újbóli szavazásra 
ajánlott. Az egyházak némellyike, de kivált a' 
világi rend ezen eljárásban azon formát, mel lye t 
az 1806. aug. 9. 's 1821. sept. 3. kelt e. kerületi 
statutumok rendelnek, hogy t. i. az összegyűlt 
szavazatok az e. vidéki tanácsban megszámlál-
tatván,0* kire a' szavazatok felénél csak egygyel 
is több ment, lartatik elválasztottnak, mellyböl 
a' szavazatok a' gyűlés színe előt t , vagy onnan 
kiküldendö választmány általi felbontásának szük-
ségessége következik, megsértve, a1 világi rend 
pedig e' mellett, az esperesileg kiküldött választ-
mányhoz csak papok levén nevezve, e' kizáratás 
által jogai csorbultárt is látván, az egyházak k ö -
zöl többen nem szavaztak, 's a' világi tánács-
bírákkal egyhangúlag mindkét szavazást fé l re -
tétetni kívánván, új szavazást sürgettek. — És 
szavazandnak ujonan. Esperesünk eljárása azon-
ban legfelebb is mellözhetlen formával ellenke-
zőnek, de más felül bona íide történtnek nyilvá-
níttatván, hivataloskodása iránti rendületlen bi-
zalmunk jegyzőkönyvileg is megszavaztatott. 

3 ) Az erdélyi föconsisterium néhai gr. Rhédei 
Ádámnak A. Megyesen bírt egyik telkén levő 
elpusztult, templom köveinek az a megyesi ref. 
egyház kijavítására átengedtetése kieszköz-
lését kért levelünkre feleli, hogy az illető ö rö -
kösöknél zörgessünk. — Zörgetni fogunk gróf 
Mikó Imre és báró Rhadák István közös örökö-
söknél, — 's e ' különben, még élő emberek va l -
lomása szerint is , reformátusok által használt 
templom köromjainak az említett szegény egyház 
részére átadatását bizodalommal várjuk ! 

4) A' szigeti nagy-iskola ünnepi követek kül-
dését 's a' magán oktatás régi módját vissza-
állítván, ezt kebelbeli egyházainknak ajánlat mel-
lett. tudtokra adatni kéri. — Teljesíttetik. De k i -
vált az ünnepek iránti kérésre nézve aligha s i -
keresebb út nem lenne, ha az iskolai elöljáróság, 
az általa megnevezett egyházakat külön levele 
által keresné meg. Közlőnek nagy oka van ez 
utat ajánlani. 

5) Egyházmegyénk , 's külön minden egyhá-
zaink, ide értve a' csak volt, de eloláhosodás és 
svábosodás miatt elenyészett egyházakat , minő 
a' históriai nevezetességű Erdőd 's többek is, 
történelmének szerkeztésére jegyző Meleg D á -
niel, segéd kéznyujtásra, 's nevezetesen adató 
szerzésére s. esperes T. S. és tanács bíró Mándy 
Imre 's Jelkész Oroszi Ferencz urak kérettek fel. 

6) Alkalmilag megujíttatott 's köröztetni r e n -
deltetett ama felsőbb rendelet, minélfogva a' p r é -
dikátor híre 's jelenléte a' presbyteri g y ű l é s -



hirdetésre 's tartásra mulhatlan, — a' határozat 
érvényességére pedig legalább is hét személy 
jelenléte kívántatik, — 's végre, hogy minden 
szavazatok beküldése jegyzőkönyvi szám alatt 
küldessék be. — Bárcsak e' rendelet elsőbb 
része különösen ErdÖszádáról minden inspector, 
.curator fülébe csendült volna: mert hogy e' lap-
ból olvasnák, vagy a' köröztetett jegyzökönyvet 
figyelműkre méltatnák, ahoz kevés reményem 
van. No de a' képviselet szebb korában talán ez 
is máskint lesz. 

8 ) Az e. látogató küldöttség felemlíté. hogy 
megbízatása szerint, a' rozsályi egyházat a' papi 
jövedelemhez tartozott, de most az egyház köz-
jövedelme forrásául elszakasztott földek 's tanítói 
telek visszaadására, egyházi jövedelem kútfejeül 
pedig más alapszerzésre felszólította, de a' mi-
nek kívánt eredménye nem lön; hanem a' jelen-
legi pap az egyházzal megegyezett. — Ezen 
egyesség az e. m. tanácst által nem elleneztetik, 
de csak mostani prédikátora idejére. Volenti non 
íit iniuria. Közlő egyébiránt az illy egyezkedést 
nem helyesli , mert a' régi jog visszaállítása — 
ha ugyan kívántatnék — nem olly könnyű, mint 
az engedményezés, 's kivált az utódokra sok ke-
serűséggel jár egy illy improvisált alku. Sok baja 
lenne még ezen e.-megyének csak a' tűzi fafize-
tés iránt tett alkuk miatt is, ha a1 jövő szebb ki -
látásb nem mutatna, quod faxit Deus! 

9) Olvastatott a' bihari e .-megye atyafiságos 
levele, mellyben felhív, hogy vele egy értelem-
ben az e.-kerületi tanácshoz imánk fel az iránt, 
hogy a' m. k. helytartótanácsnak vegyes házas-
ságokügyében Í845 . Sz. Andráshó 11-én 41723 
sz. alatt költ intézményét, melly a' vegyes há-
zasságoknál a ' r. katk.clerus által kiadatandó há -
romszori hirdetésről szóló bizonyítványok meg-
tagadása esetére a 'protestáns lelkészeket azösz -
szeesketéstöl, vagy az illy bizonyítványoknak 
két tanuktóli kivételétől megtiltja, — a' r. kath. 
clerust pedig ezen bizonyítványok kiadására illy 
záradék mellett kötelezi : „ha ebben elegendő 
törvényes okok nem gátolnák" — miért fogadta 
el 's köröztette minden jogaink felett őrködő tes-
tületet illető észrevétel \s még inkább felírás 
nélkül. 

10) Vegyes házasságokról levén szó , lelké-
szeink, egyházker. tanácsunk leirata következ-
tében, két adatot jelentettek be , annak igazolá-
sára, hogy a : r. kath. clerus, talán épen a' neve-
zett intézvényre támaszkodva szereti, minden le -
jietö utakon gátolni az illy házas párok ref. lel-
készek általi összeeskettetésöket, így gátoltattak 
N.-Bányán Tiména József, Nagy Ágnessel, Szi-
nér-Váral ján, Váradi Józsefnek Kis Rozáliávali 
összeadatása, még pedig ez utóbbi esetben a1 r. 
kath. félnek a' ref. felekezetbe térése iránti első 
lépése megtétele után is. Mindkét eset az e . -
i e rü le t re adatok kíséretében felküldetett. Té tes-

senek ott ad acta, és soha se legyen reá szükség 
— ez ohajtattal kisértük mindkettőt Debreczenbe. 

12) Felont figyelemmel hallgattatott végig püs -
pökünk Sz. P. L. azon föpásztori levele, mellyben 
történelmi rajzát adja e.-kerületünk vallásos és 
egyházi állásának 's változatinak; vonatkozot fő -
ként az 1844-diki vallástörvényczikkre, azon t. 
czikk születése órájától 1848-diki év reggeleig. 
— E ' tartalomdús 's élethű munkáért a' gondos 
föpásztornak köszönetet szavaztunk. De, a' meny-
nyiben e 'becses műben olly körözötteknek mon-
dottadatokra is volt hivatkozás, mellyek hozzánk 
le nem érkezteknek , vagy nem is küldetteknek 
állíttattak ez, egyebek is tekintetbe vétetvén, a l -
kalmat 's okot szolgáltatott azon határozatra, hogy 
e. k. tanácsunk jegyzökönyvének egész te r jede-
lembeni kinyomtatására , 's több példányokban 
megküldésére felkéressék. Az ügyviteli és zsol-
tárpénztár mellybe indirecte minden egyház időről 
időre adózik legméltóbban fordíttathatik egy r é s z -
ben a' nyomtatási költség fedezésére, ha kivált az 
ügyviteli pénztár öregbítésére ezreket haladó n é -
pességű egyházaink is „népesség arányábanífc 

fizetnék be közadójokat, vagy legalább beadnák 
egészen, mit a' kegyes buzgalom a' meghatároz-
zon órákbani publicalás alkalmával fillérenkint 
felhalmoz az egyházak perselyeibe, mi most sok 
helyen másként, 's nem a' legjobban történik. 

12) Figyelmet, majd közfájdalmunkat ébresztó 
fel a' látogató küldöttségnek a' felsőbányái e g y -
házat érdeklő jelentése 's ezzel rokontartalmú l e -
vele a' helybeli lelkésznek, ki egyszersmind e g y -
házmegyénk érdemekben őszült, nyugalomra l é -
pett esperese. Átlát tuk, hogy itt a' baj föoka a' 
presbyteri rendszernek nem értése, vagy helyte-
len értelmezése, 's a' felsőbb rendeletek iránti 
kellő figyelem hiánya; mert különben nem tö r -
ténhetett volna meg amaz épen olly kíméletlen, 
mint törvénytelen t é n y , miszerint a' lelkész is, 
ki egyszersmind esperes, csak ugy ismertetett el 
a' helybeli presbyterium tagjának, ha presbyte-
rüi előbb elválasztatott, holott a' pap minden e g y -
házi gyűlésben, törvényink értelmében, elnök 's 
székét megtartani köteles, megosztván az elnök-
letet ott, hol van, az inspector curatorral. E g y é b -
iránt e. m. tanácsunk e' helytelenített lépést ha j -
landó volt csak egy-két , egyházi kormányzat 
körül járatlan egyén hirtelenkedésének tulajdo-
nítani ; 's annak hovahamarábbi helyrehozását, 
mostani figyelmeztetése után várja, reményű, mi 
megíratott. Megíratott az i s , hogy a' Pelládi-
végrendelet szerint 140 pft levén a' papi fafize-
tés fedezésére hagyományozva, ennek kamatját 
az illető czélra fordíttatni sürgetjük. A ' főgond-
noki hivatalt a' pénztárnokitól elválasztatni k í -
vánjuk már csak azon oknál fogva is, mert a' f ő -
gondnok az egyház, a' lelkész pedig az e.-megye 
részéről is őrködni tartoznak a' pénztár felett, mi 
a' dolog jelenállásában nem történhetik, sőt a 



pénztárnok egészen fölötte áll a' presbyterium-
nak a' fögondnok személyében. 

13) Az avasujvárosi közbirtokosság 40, — 
a' sz. várallyai 200 p. ftot ajándékozott egyhá-
zának orgonacsináltatásra. Dicsértessék a' nemes 
buzgalom. 

14) Ezen helyosztás körüli intézkedés szebb és 
czélszerübb móddal is történhetnék, mint most, 
midőn az egész gyűlés színe, 's egyes egyházak 
nem elég kíméletes módoru követei jelenlétök-
ben tétetik. Véleményem szerint ülhetne össze 
egy egyházmegyei bírói tanács, mellya"1 látoga-
tási jegyzököny, vagy felterjesztett panaszok 's 
adatok nyomán biróskodhatnék a' változásba te -
endő hivatalnokok sorsa és személye felett. így 
legalább, a" különben méltó megfeddéseknek, 
figyelmeztetéseknek inkább lenne valami sikere, 
mint most, midőn az ujonan meghívó követek 
előtt történék, mi a' legnagyobb kímélettel 's 
ovatos czélzással mondatva is kedvetlen hatást 
szül a' megfeddett, vagy figyelmeztetett egyénben 
ugy, mint a' meghívókban, és sötét árnyékot vet 
a' különben kiderülhetendett jövő határára. Erről 
jó lesz megemlékeznünk jövendőre ! 

A' tanítói helyosztás közben merült még fel 
egy ügy, mellyet nem mellőzhetek. Egy ifjú, kit 
egyháza a' tanítói állomásról azért akart változ-
tatni, mert a' tanításhoz nincs kedve, 's a' kedv-
nélküli munkán nem vala Isten áldása, tanítói 
állomást nem nyervén, papi állásra akarta magái 
emeltetni. E' végre bemutatá a' vocabilitatis cen-
suráról már meg is hozott bizonyítványt. 'S meny-
nyire álmélkodánk, hogy ezen ifjú a' nélkül, hog^ 
egyházától egyházmegyei esperes által is aláírl 
bizonyítványt, mint a' statutumok kívánják, mu-
tatott volna elő a' debreczeni főiskolai igazga-
tóságnak, iskolai bizonyítványt nyert 's vocabi-
litatis censurára is bocsáttatott. Hogy ez iger 
kellemetlen reminiscentiákat költött fel ezen egy-
házmegyei tanácsban, azt az illetők, ha okát el-
hallgatjuk is, hinni fogják. Egyebet azonban nen 
tettünk, mint a' tény egyszerű feljelentése mellet 
megkérjük a' fő-fő őröket , hogy önmagok be-
folyásával hozott rendeletek megtartása felet 
kellően örködjenek. — Az ifjú alkalmazása fel-
függesztetett. 

Volt még sok baj; különösen temérdek panas: 
a' belső hivatalnokok fizetése, csonkítása, be nen 
adása miatt. Ezekről is rendelkeztünk: de sebe-
inket csak az álladalom gyógyítandja be, ha meg-
küldi a' megígért egyedül hatályos irt — az IÍ 
conventiót. Mit annál sietöbben óhajtunk, mert s 
napi események után mi arra is számíthatunk 
hogy ez egyházi évben vagy lesz más jövedel 
münk vagy sem — melly utóbbi valószínüne 
kezd mutatkozni — mint a' mit az állodalom no 
vember után nyujtand. Ajánljuk figyelmökbe a 
illetőkkel e' több mint jóslatot, 's kivált a' sze 

ífényebb családokért, mert a' szegényt az ág is 
jobban húzza! 

Gyűlésünk két nap tartott. Márt. 24-ikén a* 
£rófi család gazdálkodásaért szíves köszönetün-
ket s. esperes úr őszinte szavaival tolmácsolván^ 
haza induktunk, hogy őrködjünk most már nem-
csak a' belső, hanem a' külső béke, 's köz csend 
és rend felett is. Távoztunkkor a' büszke hegy 
ormáról, honnan a' grófi lak messzi vidékekre 
tekintget széllyel, alá nézve a' völgy sík ró -
naira , sokunk kebléből szállt fel bánatos sóhaj, 
eszünkbe jutván, hogy a' mindjárt elhagyandó 
Erdöszáda városában, hol hajdan felekezetünk-
nek tősgyökeres egyháza vala, most csak a'grófi 
lak 's tiszti ház falai közt 's alig néhány híveink 
osztják hitelveinket; fájlalok, hogy a' ,magyar6 

(helv. hitv.) ajkakról elhangzott hattyúi szent 
énekkel a' magyar (nemzeti) szó is elhalt — tán 
örökre — tán csak egy időre. Vajha nem sok 
időre!! 

Közli Pettyénből 1848-dik épi április elején 
D e m e t e r J ó z s e f , 
pettyéni ref. lelkész. 

I R O D A L O M. 
„ Uprjmnépozdrawenj" azaz: „Őszinte üdvöz-

let" , mellyet Szeberinyi János superintendens 
V. Ferdinánd királyunk születési napján üzen a* 
bányakerület ág. hitv. minden gyülekezeteinek. 
Selmeczen Lorber Fer. 1848. 

Ezen üdvözlet épen akkor érkezett, inidön a* 
felső vidékeken egy pár lelkésztárs szerencsétlen 
izgatásainak lesújtó híre terjedezett közöttünk 's 
pirulás futotta el arczainkat. Az aggodalmak fel-
legei közé reményvilágot hozott ezen föpásztori 
üdvnek tartalma. Előre bocsátván a' főpásztor 
azon áldásokat, mellyeket a' legújabb törvények-
nek köszönünk, 's azon hálát, mellyel azokért 
Istennek és az ország törvényhozóinak tartozunk: 
a' 6-ik lapon a' legkényesebb, a' nyelv tárgyá-
ban így nyilatkozik : „Mindenek felett pedig kér -
lek és kényszerítlek ti teket, ne beszéltessétek 
rá magatokat, hogy némi társasághoz csatlakoz-
zatok, mellynek czélja volna, hogy a' hatóság, 
az ország, 's egyéb nyelvű lakosok ellen fellá-
zadjon, vagy a' magyar nyelv ellen, melly az 
184 :J/4-ki országgyűlésen egyedül tétetett a' tör-
vény által diplomatikaivá, erőszakkal birkóz-
zék, *s azt azon helyről, mellyet a' törvény ki-
jelölt neki, kiküszöbölje." 'S itt felhordván a* 
legeldöntőbb okokat, így szól : „Mig a' törvény 
törvény, meg kell tartatnia, különben a' törvé-
nyek hasztalanok, a' kormány hatalom és tisztelet 

, nélkül volnának." 
„Terjesszük tehát mindenek felett a' békét, 

: hogy az áldott ügy szükséges szilárdságot *s ezen 
• szilárdulás létesítése békétlenség és bününk által 
; ne akadályoztassák. Hiszen azon szabadság, melly 
• kihirdettetett, a' tót-, szerb-, német-, oláhajku-



aknák egyiránt sajátja. — Nyelvünket senki nem 
meri, nem fogja elvenni, nem fog mást behozni 
templomunkba és istentiszteletünkbe, nem gáto-
landja senki, hogy házainkban, ügyeinkben, t á r -
salkodásainkban ne használjuk, rajta könyveket 
ne írhassunk, 's tanulhassuk és taníthassuk kivált 
(mint bátran reménylem) az elemi iskolákban." 
— Végül pedig: „ 0 (a ' király) érettebben nem 
bizonyíthatta b e , hogy az ország atyja és jó te -
YÖje, mint azzal, mit az utolsó országgyűlés k í -
vánata és kérelmére nézve cselekedett, miben 
megegyezett. Miért is éljen 0 ! és maradjon meg 
háza! éljen a 'he lye t tes király Is tván! az első 
ministerek ! virágozzék egész Magyarország! 
Isten békessége legyen veletek!" Vajha vissz-
hangra találjanak az illetők, kivált a1 lelkésztár-
sak kebleiben , kiktől most legtöbb függ, hogy 
legyünk békeapostolok a' szó legnemesebb ér te l -
mében. S z é k á c s J. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d . 

Veszprémből. Dicsőség Istennek! — Amen! — 
A ' veszprémi helv. h. egyházmegyei elnöki szék-
be a' tudós Pap István — vámosi lelkész úr — 
f. évi ápril 4-ikén Pápán tartott egyházkerületi 
gyűlésben fölnyitott szavazatok nagy általános 
többsége által — uj esperesül elválasztatott, 's 
megyénk új eget és új földet hisz és vár, melly-
ben az igazság lakozand. 

E ' nemes keblű elválasztott férfi már 1841-
ben az esperességre a' szavazatok általános 
többségével bírt az előleges önkinti szó-
's írásbeli lemondás után i s , — 's jelenleg is 
az új választottnál megjelent több ízbeli tisztel— 
kedök személyes kérések, söt az elválasztás 
után a' gyülésbei hivatalos meghívás 's kérés is 
sikertelen levén. — csak akkor adta három évre 
magát az erős közbizalom karjaiba, miután 
az apr. 18-iki gyűlésből lakához robbant négy 
kocsin szép számú egyházi 's világi tisztelkedök 
a' szivekre forrottat hű keblökhez szorítván, a' 
menekedési minden ajtót előtte bezárván, e . -me-
gyénk köz örömére meghodoltaták! 

Egyszersmind hitelesen jelentjük : hogy t. cz. 
Kocsi Horváth Sámuel volt királyi tanácsos úr 
a ' föntebb érintett egyházkerületi gyűlésen P á -
pán — gyengélkedését nyilvánítván — segéd-
gondnoki hivataláról önkényt végkép lemondott! 

Dicsőség Istennek! — Amen. Z a k a r i á s . 
Felszólítás. Édes hazánk legnagyobb zavarai 

közt, mellyek minden ember figyelmét csak külső 
dolgokra fordít ják, mégis városunk körében a' 
szeretetnek 's csendes békének egy ünnepe van 
készülőben, melly még a' felháborított elmét is 

felderítené. Egy nap, mellynek Németország sza-
badságára lelki tekintetben nincsen kisebb je len-
íösége, mint akármelly győzelmi napnak, azon 
nap, mellyen a' jenai protestansegyetem 300 é v -
yel ezelőtt 1548-ban mart. 19-kén alkottatott, 
a1 deákoktól jun. 30-kán, mint a ' fenséges alkotó, 
János Friedrik szász választó fejedelemnek, s zü -
letése napján, ünnepélyesen megtartatandik. 

Egy önkényes ministerium megtiltotta ezen 
ünnep ez év mart. 19-kére határzott megtartá-
sát; — azonban a' Rhajnán tűi a' szabadság 
szelleme hozzánk átlebegett — a' ki azt megtil-
totta, már nincsen — ós a1 mit a' deákok ma-
goknak elvenni nem hagytak volna, hogy tudni-
illik azon napot junius 30-dikán megülhessék, 
azt most annál biztosabban teendik, 's minden 
hajdani jenai tanulót szívesen fogadandnak öröm-
telt körükbe. 

Hogy pedig ezen ünnep, nagy jelentősége s z e -
rint, vallásos jellemet is nyer j en , a' régi e g y e -
temi templom fogja ajtait kitárni az ünnepélye-
sen összesereglett hajdani 's mostani deákok f o -
gadására. — De elhagyatva és az időtől elron-
dítva áll i t t , valamint az alkotó életnagyságú 's 
jóltalált képe , és nincsen pénze, hogy ezen h á -
romszázados örömünnepen e' napnak megfelelő 
díszruhában állhatna elö. 

Nem akarna-e tehát ezen alma mater hajdani 
hü fiainak legszegényebbe is annak tisztítására 
'$ újítására szívesen bár milly kis ajándékkal j á -
rulni?Az az ünnepet rendező választmány Schrei-
ber könyvnyomtató úr adressája alatt forró há -
lával a' legkisebb adományt is elveszi , és bizo-
nyosan fognak Jena előbbi tanítványai között 
ollyanok találkozni, kik állapotjokhoz képest a' 
még el nem felejtett egyetemnek egynehány g a -
rast szívesen szentelni. 

Azon óra pedig, mellyben az agg papok leg-
öregebbike a' szónokszékre l ép , mellyen talán, 
mint lelkesült ifjút, legelőször hatotta meg a' va l -
lás nagy szelleme, azon óra minden jelenlevőnek 
nemes örömélvezetet fog nyújtani! De időt már 
nem lehet vesztegetni "s kétannyit a d , ki tüstént 
ad. E g y j é n a i . 

L e v e l e z é s . 
Jelentem, hogy a1 jelent és a ' legközelebb jövöt tárgyszó 

czikkek — mellyek bővebben érkezhetnének ugyan — de 
kivált az egyházmegyei gyűlések, mellyek most fontosabbak 
mint valaha — egy időre kiszorítják a' tudományos é r t e -
kezéseket , mellyeknek irói megbocsátanak nem annyira a ' 
szerkesztőnek, mint a' körülményeknek, hogy augustusig 
háttérbe szorítatnak. — A' jövő félévben lapunk kétszer j e -
Ienend meg egy hé ten , mit azonnal megtettünk volna, ha 
nyomdai 's egyéb akadályok nem gátolnak vala. Nem sokára 
hirdetni fogjuk a' postai vitelbér leszállítása következtében 
lapunk árának leszállítását is. 

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 5 ft. pengő pénzben. Előfizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 



HIHIZI Él ISKOLAI LAP. 
2 1 . s z á m . Hetedik évi folyamat. M á j u s 2 1 . 1 8 4 8 . 

Non intelligendo, legendo , speculando , sed vivendo, imo moriendo et damnando fit theologus.* — Luther. 

P R O T E S T Á N S 

TARTALOM. Ministeri hivatalos tudósítások. — Adalék a' 
fölállítandó protestáns isztenészeti facultás alaprajzához. 
Dr. B l o c h M ó r i c z . — A' magyar ministerium teendői. 
W a r g a J á n o s . — Pesti prot. tanodák. T a v a s i . — 
G y ű l é s e k . Heves-Nagy-Kun egyházmegyei g y ű l é s . — 
Vegyes közlemények. 

Ministeri hivatalos tudósítások. 
A' vallás- és közoktatási ministertől. 

A' görög nem egyesültek egyházi gyüleke-
zete iránt következő rendelet adatott ki 's külde-
tett el sebes postával: 

„István nádor , Magyarországnak és kapcsolt 
részeinek kir. helytartója, a' vallás- és közokta-
tási minister előterjesztésére a' karloviczi é r -
seknek. 

Miután a 'görög nem egyesültek egyházi gyü-
lekezetének kitűzésére a' kikindai gyászos ese-
mények következtek; 

Miután ama vészes mozgalmak miatt az e g y -
házi gyülekezetnek Karloviczon , az események 
közelében, tartása iránt magának ezen egyház-
nak más vidékeken lakó hivei között igazságos 
aggodalom létezik, melly az elővigyázat lépését 
halaszthatlanul szükségessé teszi : 

Rendelem : 
1) egyházi gyülekezetnek ideje egy hóval 

későbbre, azaz: f. évi juniusnak ó szertartás sze-
rinti 15-ikére általtétetik. 

2) A ' gyülekezet nem Karloviczon, hova ele-
ve hirdetve volt, hanem az 1790—diki congressus 
helyén, T e m e s v á r o n , fog a' fenforgó körül-
mények között megtartatni. 

Temesi gróf és főispán C s e r n o v i c s Pé te r -
nek állodalmi biztosul történt kineveztetése ujab-
ban megerősíttetik. 

Ezen rendelet kihirdetésével a' karloviczi é r -
sek és metropolita megbizatik. 

Budapest, május 15-én 1848. 
B. E ö t v ö s J ó z s e f , 

Is tv án, nádor kir. helytartó s. k. 

K vallás- és közoktatási ministertől. 
I. 

Ezen ministerium körében már minden hiva-
talok betöltve levén, a' hivatalnokok névjegyzé-
ke közzé fog tétetni. Addig is a' beadott folya-
modványokat , mind a' kik alkalmazva vannak, 

mind a' kik nincsenek, a' bemutatott bizonyítvá-
nyokkal együtt, vegyék vissza, Budán az ország-
háznál, tanácsnok Pap Endre úr hivatalos szállá-
sán, reggel 8 órától délutáni 2 óráig. 

IT, 
A' vallás- és közoktatási minister pesti lakát 

megváltoztatván, ezentúl a'hivatalos látogatáso-
kat és közléseket Budán, az országháznál levő 
hivatalos szállásán délelőtt 10 órától fogva 12-ig 
fogja elfogadni. 

III. 
Minden hivatalos levelek, irományok, mellyek 

a' vallás- és közoktatási ministeriumhoz vannak 
intézve, úgy a' postahivatalok, mint magánosak 
által, Budán, az országháznál adassanak be, t a -
nácsnok Pap Endre úr hivatalos szállásán, ki ál-
lodalmi altitkár Szász Károly úrnak az erdélyi 
országgyűlésről leendő megérkeztéig ezen köte-
lességgel megbízatott. 

- , í v . 
A' lelkészek jövedelmeinek egybeirása iránt 

közzétett körrendelet, az ebez járuló 's az e g y -
formaság kedveért itten készülő számos tabellák 
elkészültéig szét nem küldözletik. 

Budapest, május 17-én 1848. 

Adalék a' fölállítandó protestáns istenészeti f a -
cultás alaprajzához. 

Midőn a' teendő reformok nem egyes felötlő 
hibákat illetnek többé, hanem az egésznek gyö -
keres újjáalakítása vételik czélba, nehéz fela-
dattá válik egyes ágról kimerítő véleményt adni, 
mert nem tudhatjuk, mikép fog a' legczélszerüb-
ben elrendezett rész a' dolog egészébe beleille-
ni. Minthogy azonban a' protestáns istenészeti 
facultás az egyetemnek egy egészen önálló *) r é -

# ) Ö n á l l ó , mondom, nem k ü i ö n r á l t , mert rtméloi 
akarom, hogy egyetemünk újjáalakításában mind benső e l -
intézése, mind külső elrendezésére nézve inkább a ' néme-
teket követendjük, mint a' francziákat, kiknél a' speciális 
facultások rendszere egyetemök hanyatlásának főokául t e -
kintethető. Az elszigetelés sírja a' tudományosságnak. A1 

theologus el nem zárkozhatik a' tudomány egyéb ágaitól 
a" nélkül, hogy tanulmánya gépies mesterséggé ne fajuljon. 
A francziák több facultásoknak egy helybeni egyesítéséi 
azért nem akarják, mert a' sok tanulók egybetorlódását ba j -
nak nézik, az egyes facultások közt pedig semmi összefüg-
gést nem látnak, mi miatt theologia, jus és medicának együtt 
kellene lenniök. — Kézzel fogható összefüggést csakugyan 



szét képzendi, annak alakítása módját alapvona-
laiban rajzolni ezennel megkísértendem, ki ter-
jesztvén figyelmemet különösen e' következő 
pontokra: 1) az oktatók kinevezése módjára, 
2) tantárgyak rendjére, és végre 3) a1 vizsgá-
latokra. 

ÍJ Az oktatók kinevezésének módja. 
A ' csődök pártolói e1 kinevezési módot egye t -

lennek hiszik, melly a' nyilvánosság garantiája 
mellett az egyesek fondorkodásit kizárja, és ele-
jét veszi azon bajnak, melly a' mindenkori mi-
nister általi kinevezésnél elkerülhetetlen, a' 
pártszinezet bajának, mellyen a' tudománynak 
kétségkívül felül kell emelkednie. 

Mind a' mellett, ha más választásunk nem vol-
na is, mint csak csőd vagy egyenes minister á l -
tali kinevezés között, még akkor is a' csőd ellen 
nyilatkoznánk, a' mennyiben annak káros hatása 
nem csak hazánkban — mert itt száz más okra 
is róható az eddig mutatkozott rosz siker — ha-
nem a' szabad Francziaországban is tapasztalta-
tott. Mert azonkívül, hogy nevezetesb tudós illy 
iskola gyerekes pályázásba, mellyben a' pilla-
natnyi ügyesség könnyen a' legalaposabb ava-
tottságon túltehet, ereszkedni nem f o g ; tudva 
levő az i s , hogy a' hol csőd utáni kinevezések 
divatoznak, magok a1 birák is az egészet üres 

* formalitásnak nézik és rendesen a' kinevezendő 
előre ki van jelelve. 

Azonban mi a' nevezett kinevezési módokon 
kivül még egy harmadikat is tudunk, "és ha, a' 
mi kétséget nem szenved a' protestáns ember a1 

népszabadságról. mellyet sok mostoha százado-
d o n keresztül küzdve és szenvedve megóvni tu -
dott , most, midőn az egész nemzet szabaddá lett, 
lemondani nem akar, más módot választania nem 
lehet, nem szabad. Hogy e' módot kifejthessem, 
nagyobb feneket kell a' dolognak kerítenem. 

A1 törvényhozás a1 német egyetemek példájára 
rendkívüli oktatók alkalmazását engedményezte: 
az rendszer feladata lesz ezen engedményből 
mind azon hasznokat vonni, mellyek belőle bölcs 
intézkedés nyomán vonhatók. E ' végett minde-
nek előtt a" törvény körülményesb körülírása 
szükséges, melly rövid alapvonalaiban ez volna: 
az istenészeti szakma (pl) áll: 1) rendes taná-
rokból , kiknek száma az alább kifejtendő tan-
rend nyomán legkönnyebben lesz meghatározha-
tó , 2 ) rendkívüli tanárokhói, kik részint he-
lyettesítés, részint önálló előadások végett l esz-
nek meghívandók, és végre 3 ) tanárjelöltek bői 
(privatdocensek) kiknek, hogy magokat leendő 
tanárokká kiképezhessék, a' tanítási pálya az 
egyetemen megnyittatik, de fizetést nem húz-

nem is mulathatunk f e l , de a1 tudomány mezéjen a' kéz -
relfoghatóság a' bizonyságok nem legfőbbje. Hol a' facul • 
tósoknak egy helyben központositása, mint a" német egye te -
meken megtörtént , ott élénkebb tudományos élet uralkodik 
és az univcrsitás az ország magasb műveltségének gyúpontja. 

nak. Tanárjelöltképen pedig csak az léphessen 
föl, ki szigorú tudorvizsgálatban (examen pro 
facultate docendi) kitűnő tudományos képessé-
gét bebizonyította 's annak következtében az 
egyetem tanártestületébe bevéte te t t , bekeblez-
tetett. 

Ha ezen intézkedés egyszer életbe léptetik, 
akkor e' következő kinevezési módot javasolnék 
a' prot. istenészeti facultás mindenkori kiegészí-
tésére. 

Valahányszor istenészeti tanszék megürül, a' 
facultás kimerítő jelentést tesz föl a1 bekeblezett 
tanárjelöltekről és azt a' prot. egyházi felügye-
lőnek (vagy akármi néven nevezendő egyházi 
főnöknek) benyutja. Ez a' tanárkinevezési ügyet 
a facultás jelentésével együtt tudatja annak rende 
szerint az egyházakkal, kik aztán közgyűlé-
sen , mellyben természetesen a facultás tanárai 
részt vesznek , részint a1 tanárjelöltek, részint 
a' rendkívüli tanárok és más jeles tudósok közöl 
kijelelnek hatot , 's e' hat kijelelt közöl választ 
a' minister egyet. 

Kinek e' kinevezési mód hosszasnak látszik, 
azt arra figyelmeztetjük, hogy nincs olly hosz-
szadalmas, keringő út, mellyet a' statusférfi sz í -
vesen ne követhetne , hahogy általa olly kényes 
dologban, mint millyen a' vallás , bárcsak rövid 
botrányt is elkerülhet. Ha férfiak, mint Strausz, 
a' nép daczára tanítnak, a' jó ugy sokkal többet 
veszt, mint a' mennyit a' tudomány nyer ; 's a ' 
nép mindig igazában v a n , midőn bár tévedéseit 
is igazságokért , mellyek azokra megérve nem 
levén, üdvét elrabolják, felcserélni nem akarja, 
és olly igazságok terjesztőire legszentebbjét bíz-
ni vonakodik. A ' mi valóságos igaz , annak elébb 
utóbb a1 tömeg is hódol, az szent erejével az 
emberiséget boldogítja. 

Egyébkint remélhetjük, hogy az első kine-
vezések u tán , mellyek a' ministerium eddigi l é -
pesei után í té lve , a' prot. egyház küldötteiveli 
kölcsönös értekezés útján történendök, kevés 
évek múlva épen nem leszünk a' kijelelendő tu -
dósoknak szűkében. A ' mi a' munkakört illeti, 
a' rendes tanár mindig bizonyos meghatározott 
tantárgyra hivatik meg , fenmaradván azonban 
joga , hogy szakabeli tiszttársaival más tan tá r -
gyakban is versenyezhessen. Ha a' rendes tanár 
mellett a' rendkívüli tanárok és tanárjelölteknek 
adatik meg a' szabad versenyezhetés , illő, hogy 
azon szabadsággal a' rendes tanár is élhessen. 
Hogy pedig e' korlátlan szabadságból zavar ne 
támadjon, a' leczkerend az iskolaév elején, mi-
előtt közzé tétetik, megerősítés végett a' minis-
teriumnak benyújtandó. 

2) A* tantárgyak. 
Semmi sem kártékonyabb hatású a' szellemi 

élet fejlődésére nézve , semmi sem lélekölőbb 's 
ennélfogva semmi nem inkább kerülendő a' leen-
dő lelkésztől, mint azon gépies világnézet, melly 



a* közvetlen használhatót legmagasabbnak t e -
kinti. A ' lelkész a' szellemi érdekek képviselője 
legyen , a' szellemi világban pedig az igazság a' 
becsmérték és semmi egyéb. A ' lelkész a' nép-
nek vezére legyen, de ki az élet mozgalminak 
a' múltban és jelen eszméiben rejlő fonalait nem 
ismeri, kora feladatát alaposan felfogni nem k é -
pes az emberek vezéreül szellemi dolgokban 
nem alkalmas. — Azért is kívánjuk, hogy az 
istenészeti tudományok általában olly terjede-
lemben adassanak elő, hogy azoknak nemcsak 
jelen állapotjok, hanem fejlödésöknek folyamat-
ja, gyökerök és virágzatuk is elötüntessék. Ezek-
nél fogva 

1) Senki ne bocsáttassék az istenészeti pá -
lyára^ ki elébb szigorú érettségi vizsgálatban 
tudományra való képességét 's alapos elöké-
szültségét benembizonyítá. 

2) Az istenészeti tanulmányok kezdete a' lel-
ket azon alaptudományokba avassa be , mellyek 
nélkül a' vallásfogalmak fejlődése és az egyházi 
élet nem érthető. Ezek szerint a1 tanfolyamok 
következő rendben lennének megalapítandók. 

Először , minthogy minden positiv vallás his-
tóriai tényen alapszik, azon kútfők alapos "isme-
retével kell minden theologiai tanulmányokat 
megnyitni, mellyekben azon tény feljegyezve 
van. E ' szerint 

Első tanfolyam: biblia tudomány olt. 
[nye lvésze t (héb. é» g ö r ö g ) 

v „ ~ » . j . . i s z ö v e g bírálata, 
a) Szovegfe j tege tö tudományok \ . . . . , . ^ 

' ) ertelmezestan, (hermeneut.) 
' a tények bírálata. 

Ía1 szeut irodalom története 

_ ., . , zsidó rég i s égek b) Beveze te í i tudományok \ , . . . . . . , 4 I a zsidó nemzet törtenete 
' a' tlieocratiai eszmék történ.1 

l Jézus és apostolok élete 
. , <Az uj szövetség izerinti 

e) Bibliai isteneszet J 
I hittan. 

E' fo lyamat két rendes tanárt igényel, de kik 
közöl az , ki a' nyelvészetieket tárgyalná, egy -
szersmind a' bölcsészeti facultásban is a' philo-
logiát képviselhetné. — A' mi pedig a' tanulókat 
illeti, ezek, mihelyt a' nevezett tanulmányokat sa-
játukká tették, az első istenészeti vizsgálatot t e -
hetnék le és akkor átmehetnének a1 második tan-
folyamra. Ez már a' keresztyén valláseszmének 
mikénti alakulását a' tény nyomán tünteti elő; az 
egyház fejlődésének történetét adja és a' fejlő-
dés utján támadt jelen állapotot festi. E ' szerint 
második tanfolyam: egyházi történy és államtan. 

r a ' kereszténység terjedésének 
i története, 
laz egyház alakulásának tö r té - j 

a) Történy / n e t e , | 
W külisteni tisztelet és a' dogma 
/ t ejlödése, 
\ a z egyházi irodalom története. 

!

egyházi államtan szorosb ér te -

lemben, 
egyházi j og , 
egyházi könyvészet. 

E1 tanfolyamhoz ismét két rendes tanár szük-
séges. 

A ' tanulókra nézve pedig az elősorolt tudo-
mányok egy második istenészeti vizsgálat t á r -
gyait tennék. 

A1 harmadik tanfolyam végre a' tanulót a' j e -
len egyház bensejébe vezeti b e , egyszersmind 
beavatja a' felveendő hivatal kezelési titkaiba és 
szertartásiba. E ' szerint 

Harmadik tanfolyam : az istenészet bölcselete 
és gyakorlata. 

i hittan (dogmatica), 
1 erkölcstan (ethica), 
'hilágazattan (symbolica), 

a) Bölcselet /hitvitatan (poleinica), 
ihitvédelemtan (apologetica), 

/istenészeti tudománytan (ency-
' clopaedia). 
Í egyházkormány, 

n i i . ) szertartástan , b) Gyakorlat , , . , Y, . 
J J j egyházi szonoltlat, 

f lelkipásztorság tudománya. 
E ' tanfolyam három rendes tanárt kiván, mert 

a' hittanra nézve külön ágostai vallású és külön 
helvet vallású tanár szükséges. A ' tanuló pedig 
e1 tanfolyam bevégeztével tenné le a' harmadik 
istenészeti exament. — De evvel a' leendő lel-
kész tudományos készülete még befejezve nin-
csen. A' dolgok rendes menete szerint ugyanis 
a' papjelölt, mielőtt alkalmazást nyerne, közönsé-
gesen elébb több évekig magántanítóskodni szo-
kott, és okosan, — mert a' gyermeknevelés leg-
derekasabb előkészület a' népnevelésre. De a' 
tanítóság ismét tudományos előkészületet kiván, 
a' miért is a' népnek leendő lelki vezére nem szo-
rítkozhatik csupán csak a' vallástudományokra, 
hanem szükséges, hogy tanulmányai körébe a' 
nevelési tudományokat is felvegye. 

Hogy pedig a' tanuló a' nyilvános előadásokon 
hallottakat kellőképen magáévá tehesse, szüksé-
ges, hogy az istenészeti facultásnál papi gyakor-
ióintézet (seminarium) nyittassák, melly ben a' 
rendes tanárok közöl választandó igazgató v e -
zérlete alatt a' tanulónak alkalma nyujtassék, 
nagának részint a' tanulmányok bővebb fej tege-
s s e , részint saját munkálatok s gyakorlatok által 
lem csak mélyebb belátást, de nagyobb gyakor-
ati ügyességet is szerezni jövendő hivatala 
igyeiben. 

3) A* vizsgálat. 
Ki vizsgálja a' leendő lelkészeket és tanáro-

íat? Hogy a' dolog a' státust illeti, az világos; 
nert ha a' hivatalt a1 status ad ja , a' statusnak 
ogában, illetőleg kötelességében áll a'leendő hi-
fálnok képességéről magának meggyőződést sze-



rezni. Az előbbi kérdést tehát tulajdonképen ugy 
kellett vala tennünk: Ki által vizsgáltassa a' s ta -
tus a' leendő lelkészek vagy tanárokat? Hogy 
magok a' tanárok már az ifjakhozi .viszonyoknál 
fogva tökéletes részrehajlatlansággal nem bírás-
kodhatnak, az elismert dolog. Más részt az is bi-
zonyos, hogy senki nem képesebb vizsgálni, mint 
a ' t anár , ki a' tudomány haladását legjobban is-
meri és képviseli. Mindeneket meghányva, mi e' 
következő intézkedést javasolnék: 

Föltéve, hogy apróbb istenészeti facultások a' 
pestin kivül más tudományos intézeteken is len-
nének , évenként augustusban 3 vagy 4 város- j 
ban összeülne egy vizsgálati bizottmány, melly 
előtt minden istenészettanulókazon városok kör -
nyékéről examináltatnának. E ' bizottmány ki-
jelölése ismét az egyházi közgyűlés dolga lesz, 
a1 kinevezés pedig a' cultusministert ílletendi, 
ki a' tagok számának egy harmadát, a1 facultás 
tanárai közöl választja. 

A ' vizsgálat elébb az elméletre iránvoztatik, 
aztán az elmélet alkalmazását veszi szemügyre 
és a' tárgyak szóbeli megvitatása felváltatik Írás-
beli dolgozatokkal. De ama tudákos szemfény-
vesztegetések , a1 thesesek meg a1 defensiok, 
örökre eltörölendök. 

Ki a ' tudorczimet nyerni akar ja , az különös 
szigorúbb examennek vesse magát alá Pesten, 
azonkívül tudományos értekezés írására kö te -
leztessék , melly szinte szigorú bírálat alá j u s -
son. A ' tudorczímmel megadatik a 'szabadság, t a -
nárjelöltképen fölléphetni. 

Ezek volnának, dióhéjba szorítva, nézeteim az 
alapítandó theol. facultásról. 

Végül azonban legyen szabad lelkem meg-
győződését kifejeznem az egész papi ügyre. — 
Sokan, kik e' vázlatomat olvasandják, igényei-
met a' leendő lelkészekre nézve talán túlzottak-
nak mondandják. Mi általában könnyű vegét s ze -
retjük fogni a' dolgoknak, és arra, hogy valaki 
agendáját elkintornálhassa, egy halotti prédiká-
ciót elmondhasson, épen nem látszik szükséges-
nek, hogy annyi készületeket tegyen. 'S ha a' 
dolgot ugy nézzük , a' mint sokan csakugyan 
nézik is, az a' sok mindenféle csakugyan feles-
leges lom gyanánt tekinthető. Ugy is „theologia 
contemnitur" és a' jobb eszű ifjú, ha csak mód-
jában van, más életpályán keresi boldogulását. 
Illyen 's hasonló veszékelések fognak felhozatni 
szigorú tervem el len, 's fáj mondanom , hogy 
nem ok nélkül szólalandnak fel. — De uraim! 
nem a1 theologiában fekszik a' hiba, hanem a1 

theologusokban. A1 theologiában a' szellemiség-
nek leggyönyörűbb virágai nyílnak a' gondol-
kodónak. A ' vallás, hol igazán a z , minden idő-
ben a' kor általános műveltségének fejleménye, 
ugy hogy minden korszaknak tulajdonképen s a -
ját credója van. Az eszme ugyan örökké való, 

l változhatlan, de az emberi ész, melly azt fölve-

szi, a' fokonkénti érlelés és tökéletesedés t ö r v é -
nye alatt áll. A ' mi elébb egyes emberek szelle-
mi tulajdona, lassanként a' sokaság meggyőző-
désévé válik, akkor az ész üli diadalünnepét, az 
Isten országa terjed és a' vallás egy lépéssel 
előbbre ment a' tökély felé. Az igazság ma az, 
a' mi évezredek előtt vo l t , mi csak abban v a -
gyunk előbbre, hogy a' mi akkor kevés válasz-
tottaknak volt sajátja, az most a' nagy sokaság 
tulajdona. Ez az emberiség tökéletesedésének 
örök folyamatja. A ' papnak magasb hivatása p e -
dig nem egyéb, mint hogy a 'népnek vezére l e -

i gyen azon tökéletesedés felé. A ' mit a' kor é r -
lelt , a' mit az emberiség jobbjai Isten és a' t e r -
mészet titkaiból föllepleztek, a' társadalmi élet 
kifejtett , azt ö , a' nép embere és a' szellem 
avatott ja, gyökereztesse meg a' sokaság közt. 
Azonban ebez e' jó akaraton kivül nemcsak nagy 
készültség kívántatik, hanem folytonos szellemi 
munkásság is. Ehez nem elég ismerni a' jelent, 
nem elég ki kutatni a' multat, hanem az emberi l é -
lek mélyire szállva, szakadatlanul bányászkodnia 
kell a' szellemi világ titkos alapjaiban. De ez 
nem minden ember dolga és minden esetre ahoz 
csak hosszas szellemi foglalkodás vezethet. Azért 
kívánnám minél hosszabbra szabni az e g y e -
temi élet cursusát , hogy megszokás által a1 l e -
endő lelkésznek a' szellemi foglalatosság szük-
séggé , a' tudomány mindennapi kenyerévé vá l -
jék. Pap, ki máskép é r ez , ki magas hivatásáról 
elfelejtkezve, népszolgává szegődik, üres formák 
őrévé aljasul , azt méltán sújtja a' jobbak meg-
vetése , mert az embernek legszentebbjét t a -
possa. Olvassátok figyelemmel a' nagy apostol 
szavait Timotheushoz, és kivánatimat mérsékel-
teknek találandjátok. Dr. B lo c h M ó r i c z . 

A1 magyar nevelési ministerium teendői. 
(Folytatás Lásd 1 7 - i k szám.) 

A'husvéti szünidőkben tett utazásom miatt kissé 
későn folytathatom e'czikket. Ezen utamban igen 
sok körülményt találtam , mik a' nevelési minis-
terium teendőit sürget ik, pedig nem nevelési 
szempontból tevém utamat. Hátha illyenböl teszi 
vala valaki, mennyit talál ?! Van egyfa lú , Dobi-
csán nevű, Gömör szélén, a' putnoki útban. Itt 
meglálogatám az iskolát; a' legnyomorubb álla-
potban találám mind a' tanítót, mind az iskolát, 
mind a' féligépült egyháza t , ugy hogy illyen 
körülmények közt gyermeket és népet nevelni 
teljes lehetetlenség. Nem akarok én szólani a' 
szegény tanító ügyet lenségéről , ö ennek nem 
oka. Miért nem nevelték azzá, a' mi tartozik len-
ni? Mellőzöm azt, hogy négy—öt gyermek a* 
düledező fal alatt ült, mint megannyi kis gép czél-
szerütlen könyvet tartván kezében abból sza j -
kóskodott , mert a' szegény tanitó másképen t a -
nítani nem tud. Nem említem azt, hogy az isten-
tisztelet azon tanszóbában, vagy inkább tan-



lyukban tartatik, mellyben a' gyermekek is ugy 
ülnek, mintha tömlöczbe lennének zárva; mert 
a ' szegény nép eddigelé mindenre adózott, csak 
saját szellemi tökélyesítésére nem. De találtam 
illy leverő körülmények közt egy örvendetest 
is. Láttam két uj könyvet az ablak fölötti pol-
czon, leveszem 's lá tom, hogy kézi ABC.-ém 
új kiadása; kérdém : hol vette ezeket tanitó ur ? 
feleié: T.Ragályi Ferdinánd ur adott minden taní-
tónak kettötkettöt, azért, hogy azt a' szegény sor-
sú gyermekek közt ossza ki. Ez nekem igen jóle-
sett, nem azért, mert munkám; hanem hogy a 'Ra -
gályi-család egy sarjadéka teljesíti azt, melly csa-
ládhoz igen sokunkat az egyházi és iskolai v i -
szony kegyelettel köt. A1 Mátra közöli kijövete-
lem épen szombat napon történt; itt, sz. Marján, 
Verpeléten,két Döbrőn 's másutt az ünnepélye-
sen öltözött népet mind az utczán részint ácso-
rogva, részint kártyázva találtam, 's kérdem: mit 
ünnepelnek? feleltek: a' szabadságot. Minden 
szombaton megünneplendik ezután? feleltek: 
igen is. Én ennek örültem egy oldalról; mert a' 
nép méltányolja 1848. 15. mártiusát, bár nem 
szombatra esik; de más oldalról megütköztem, 
mert ha a' nép minden hétből két napot ünnepel 
meg,—e' mellett mert. ezek r.cathoücusok, eddigi 
ünnepeik is megmaradnak: ugy igen sok munkás 
vonatik el a' nemzeti erő kifejtésétől, 's a' nép ma-
gának és az álladalomnak rettentő nagy holt t ö -
kepénz l e sz , ha mellőzhetnek is a z t , hogy az 
illy ünnepnapok erkölcstelen élvezet közt is 
szoktak ellölletni. Jász-Apátiba épen harangozás-
kor érkeztem, nőm és három gyermekemmel 
siettem a' templomba, mert én olly néppel 's olly 
egyházban szoktam útban Istenemet imádni melly 
közt és melly helyen vagyok, igy nevelem g y e r -
mekeimet is. Itt az egyházat kivül 's belül nagy-
szerűnek találtam, tömve volt köznéppel, az e g y -
házi tanítás, a' fehérvasárnaphoz alkalmazva elég 
czélszerü, de a' nép hit és gondolkodás dolgában 
igen önállástalanul van veze tve ; az egyházi t a -
nítás ugy volt intézve, hogy az a' nép vallás 
tárgyában sem maga hisz, sem maga gondolko-
zik. Több illy adatokkal is szolgálhatnék utazá-
somból , de elég legyen ez, értekezésemtől ki té-
röleg, arra szolgálandó, mennyi sok sürgetős t e -
endői vannak a' nevelési ministeriumnak mesz-
szebb tájakon i s , 's mennyire szükséges lenne 
évenkint egy nevelési tanácsnok utaztatása ! Most 
térek értekezésem részletességeire, mellyek 
közt első helyen állnak. 

Á kis gyermekiskolák vagy óvodák. 
1. A' kis gyermekiskolák tantárgyai. 

A' kis gyermekiskolák föladata, miként fen-
tebb is emiitök: az erkölcsiség meggyökerez-
tetése, a1 testi épség fentartása, rend, munka és 
foglalatossághozi kora szoktatás, és elemi é r te -
lemfejtés. Ezen föladat a' kövelkezö testi és lel-
ki erőket fejtő tárgyak által éretik el: 

1 -ö r Átalánvéve minden, a ' gyermek elébe 
akadó tárgyak szemléltetése által. Nincs szük-
ségesebb, mint a1 kis gyermeket minden elébe 
akadó tárgyra figyelmeztetni, hogy látásérzéke 
elöl semmi tárgy ne háruljon el a' nélkül, hogy 
azt minden oldalról meg nem vizsgálta volna ; 
ellenben nincs nagyobb elhanyagolása a' lélek— 
fejtésnek, mintha a gyermek csak megpillant v a -
lamelly tárgyat , de arra nem figyelmeztetik, azt 
nem elemezi föl , hanem egyszere beszél. Ezen 
szemléleti tehetséget részletesen fejteni kell a ' 
természet, ember , és istenvilágra irányzólag, 
jelesül: 

a) A ' természetvilágra vive szemleljék a* 
környező testeket, ezek részeit,szinét, alakját, s a -
játságait 's rendeltetésöket. Er re a' természet-
rajzból az á l l a t - n ö v é n y - é s ásványország köz-
vetlen tárgyai elég anyagot szolgáltatnak, va la -
mint az embervilág készítményei is, 's a' t e rmé-
szet változékony jelenetei. És épen ez által tétetik 
le eleme az elönépiskolában a' gyakorlati termé-
izctr ijz- és természettannak; mert ha eddig f e -
lt d lü í i s , de ezután ne feledjük, hogy az iskola az 
élettől meszsze ne álljon, valamint azt se, hogy ha 
eddig tanmódszerütlenül kezdtük meg gyerme-
keknek a' tanulmányokat,ezután ne ugorjunk e g y -
szerre a' tudományba, hanem a' magasabb fokot 
mindig az alsóbb által készítsük elő. 

b) Az embervilágra vive, szemléljék az em-
beri lakokat, ezek helyezetét, környékét, azok-
ban , és ezeken a' természeti jeleneteket a' 
különböző életkorú életviszonvu embereket. 
Ez által a' növendékek a' földrajz és törté-
nettanra készíttetnek elő a' mellett, hogy a' kü -
lönböző emberviszonyokból erkölcsi tanúságot 
húzván le, az erkölcsi világgal is közvetlen kez -
denek megismerkedni, a' mi pedig fökellék a' 
kisgyermekiskolákban. 

c) Az istenvilágra vagy a1 vallás erkölcsi-
ségre irányzólag határozottan szemléljenek a* 
gyermekek olly égyeneket, kik iránt könyör és 
szánalom ébred szivökben, magokra visszaha-
tólag pedig hála Isten iránt, ki őket mások f ö -
lött, kijelelten a' bénák fölött, ép testtel megáldá. 
Hasonlóan tartalmas példák és viszonyok szem-
léltetése után alapíttassák meg a' szeretet, hála 
és bizalom, ez az erkölcsi szent háromság, a' szü-
lék iránt,valamint becsület,tisztelet és méltányos-
ság minden ember irányában erkölcsi elbeszélések, 
mondatok és emlékversekben. Ez az eleme a ' 
vallás tannak; mit ha nem igy és nem illy korán 
kezdünk meg, a' vallásos erkölcsiség, ez a' l e g -
főbb kelléke a' nevelésnek, veszve van, és ezt 
valamennyi vallástani könyv van a' világon, sem 
állítja helyre. A1 természet , ember , és is tenvi-
lág ezen szemlélése teszi a' nagy Pestalozzi há -
rom triása közöl is az elsőt. 

2-or Más t á r g y , melly által az előiskola nö -
vendékeinek lelkét fejteni kell, a' számolás. Mi -



dön a' növendékek a' természet, ember és isten-
vagy erkölcsi világ tárgyait minőségileg szem-
lélik, és beszélnek azok fölött: ugyanakkor vagy 
csak hamar azután íigyelmeztetni kell őket a' 
tárgyak mennyiségi szemléltetésére i s , pedig 
először azon helyi külön nemű tárgyakon, majd 
azon nemüeken 's mindig tartalmason. A ' szá-
molás kétszeresen képezi a' lelket, a' mennyiben 
a' növendék tartalmasan számolván a1 tárgyakat, 
azoknak már szemlélt minőségei is mindenkor 
megfordulnak elméjében. Ezért olly nevezetes 
lélekképzö a' számtanítás, 's a' Pestalozzi há -
rom triása közöl ez a' második, 

3 - o r Miután a' növendékek a' tárgyakat mi-
nőségileg és mennyiségileg is szemlélték: azok 
képei erösebben megmaradnak elméjökben, és 
ezeket, a' lélek öntevékenységére irányzólag, a' 
képeknek megfelelő alak által is ki kell fejezni. 
Ex a' téralaktan, a' Pestalozzi triása közöl a' 
harmadik tantárgy. A ' téralaktan szemléltetési 
tanmódszere nemcsak azt föltételezi, hogy az 
alakok mindig közvetlen tárgyakon szemléltes-
senek 's azokról rajzoltassanak le ; hanem főleg 
alkalmazásilag taníltassék az a' különböző te r -
ményeken és készítményeken. A ' termények 
közöl főleg a' jegecz alakok és térmértani min-
ták alkalmasok arra, hogy a' téralaktan által a' 
lelket képezzék. A* gyermekiskola több tantár-
gyai kisebb 's nagyobb módosulással az érintett 
három fötantárgyra vitetnek, 's azok itt e' há-
rom fötantárgynak alárendelt szerepet visznek, 
illyenek: 

4 - e r A' betüalakok megismertetése, azok han-
goztatása, a' hangok összekötése vagy szótagok 
és szavak olvasása vagy az olvasás eleme. 

5 - ö r Az olvasás elemét is elősegíti a' téralak-
tan, a' mennyiben az olvasástanítás a' betűk 
rajzolásával köttetik össze. Azonban a' rajzta-
nítás a' betüalakok rajzolásán kivül a' legkö-
zönségesebb és közvetlen tárgyak rajzolására 
is kiterjeszkedjék. Mindenki tudja, mennyire haj -
lók erre a' gyermekek. 

6 -o r A' belük rajzolása, egyszersmind azok 
irása is. A ' nyomott betűk rajzolásától az irott 
betűk rajzolása eltér, 's ezt a' nyomott betűk 
megkülönböztetése után a' sajátlagos irásra 
irányzólag meg kell kezdeni, ugy hogy a' meny-
nyire halad az olvasás, azzal párhuzomban men-
jen az irás ts. 

7 - e r Az előszámlált tantárgyak koronája a ' 
nyelvtan, melly itt annyiban határoztatik, hogy 
a 'növendék mind azoknak, mellyeket szemlélt 
és hallott, szóval: érzéklett, ügyes elbeszélésében 
gyakoroltassák. 

8 -o r Az énekléstanítás a' kisgyermekek k e -
délyének megfelelő darabok hangszer melletti 
betanításában határozlassék, szem előtt tartván 
az erkölcsi irány mellett a' világi vagy élet-
irányt tó 

9 - e r Czélszerü játékok nemcsak mint tes t -
idomító eszközök használtassanak, hanem mint 
lélekképzök, és munka 's foglalatossághoz szok-
tatok. Ezért a' kis gyermekeket már korán kell 
életkoruknak és erejöknek megfelelő munkával 
elfoglalni. Testgyakorlati eszközök nélkül egy 
népiskola se legyen, annyival inkább a' kis g y e r -
mekek iskolája, mellyek a1 mellett, hogy testet 
idomítok 's lelket képezők, egyszersmind a' kis 
gyermekeket az iskolához édesítők is. 

2. §. A1 kisgyermek-iskolák tantárgyainak 
tanmódszere. 

A' tantárgy magában merevény anyag; min-
den attól függ, mimódon dolgoztassék az ugy 
föl, hogy a' növendék lelkét fejtse, erősítse és 
végre önmunkásságra emelje. A ' tanmódnak h á -
rom lépcsőzete van, mellyen a' tananyagot föl -
dolgozni kell, ez a' tárgy szemléltetése, föleleme-
zése vagy részeinek, sajátságainak megkülön-
böztetése, végre az egésznek folytonos és helyes 
elbeszélése. A ' tanmód ezen lépcsőzete a' n ö -
vendéknél a' szemlélő vagy vizsgáló, figyelmező 
és beszédtehetséget fejti ki. Ha valahol hasz-
náltalik ezen szemléltetési és elbeszélési tanmód, 
használtassék az a' kisgyermek-iskolában, hol, 
mint elemi képzintézetben fő a' lélek ezen elemi 
tehetségének kiművelése. Ezért itt semmit más 
módon tanítani nem szabad, mint mutogatás és 
elbeszélés 's utánbeszéltetés által, még a' sziv-
képzö történecskék is olly élénken és ügyesen 
beszéltessenek el a' tanító által, hogy azokat a' 
gyermekek magok elébe képzel jék, söt mindig 
körükből vagy a' jelen körülményből legyenek 
azok merí tvék; az a' tanítás, melly az elemiek-
ben távol és messze tárgyakat keres 's hord nö -
vendékei e lébe, egy a1 legviszásabb tanítások 
közöl, 's vétség a' tanmód ellen. Még az erköl-
csi mondatokat és emlékverseket se/h szabad 
más módon megkönyvnélkülöztetni, csak ugy, 
ha előbb az emlékversre vonatkozó történetet r a j -
zolt a' tanító, 's erre alkalmazza az emlékver-
seket. Illy tartalmasan kell az emlékező erőt is 
gyakorolni, másként a' kis növendék kis géppé 
idomíttatik át. Általában megjegyzendő, hogy az 
egész népiskolának is nem annyira az a' czélja, 
hogy a' növendéknek anyagi ismeretet adjon, h a -
nem hogy a' lelket alakilag képezze vagy fogé-
konynyá tegye, fejtse és erősítse; annyival in -
kább föladata ez a ' kisgyermekiskoláknak. Ezért 
a' fentebb kimondott szemléltetési és elbeszélési 
tanmód mellett a' tantárgy mennyiségére nézve 
azt tartsa szemelött, hogy nem annyira sok t á r -
gyat hordjon növendékei elébe, mint inkább k e -
vesebbet, de azokat minél több oldalról dolgoz-
tassa föl. Ez az anyagi tanulmányoknál a' tan-
menet fokaira vezet ; de a' kisgyermekiskolában, 
hol sajátlag tanulmány nincs, ezen fokokat ki 
nem jelelhetjük, hanem annyit mondunk, hogy 
a' fentebb említett tantárgyak addig vitessenek 



a' növendékek lelkére, mig azok alakilag kiké-
pezve , 's a' sajátlagos népiskolára előkészítve 
nincsenek. Egyébiránt ha valahová, ide kell k i -
képzett és ügyes taní tó , ki a' kisgyermekisko-
lák föladatához irányozza a' látott tanmódszer 
szerint a' fentebb említett tantárgyakat. Mi módon 
képeztessék illy tanító, azt értekezésünk azon 
pontjában adandjuk, melly a1 népiskolaképez-
dékről szól. 

3. §. Á gyermekiskolák fölügyelése. 
A' közoktatásra ügyelő ministeri tanács a' 

hazai népiskolákat kerületekre osztja 's minden 
kerületben egy elnököt és két tanácsnokot ne -
vez, kik a' népiskolákra 's az ezekkel összekö-
tött elöiskolákra közvetve fölügyelnek, azaz: 
meglátogatják a1 kerületükbe eső iskolákat és 
mind közvetlen látogatás, mind a' helybeni fe l -
ügyelés utján, melly minden helyen egy elnök és 
hat helybeni tagból álljon, — tudomást vesz az 
iskolákról , kijelelten az elöiskolákra nézve 
rendelkezik: 

1 - ö r Hogy ne legyen a' magyar álladalom-
ban olly gyermek, ki ha előbb nem, de ötödik 
évével az elöiskolába ne küldetnék. Ez föltételezi: 

2 -o r Hogy minden népiskola mellett vagy is -
kolában legyen egy alosztály, mellybe az elöis-
kolások járjanak és a' fötanító mellett, mihelyt 
8 0 — 1 0 0 az iskola népessége, legyen egy segéd 
is, kik a' sajátlagos n é p - é s elöiskolákat egy czél-
ra irányzólag vezessék. 80 számból álló iskolát 
egy ügyes tanító is vezethet , még pedig ugy 
is mint elö- , ugy is mint népiskolát. 

3 ) Avatatlan vagy a' czélra képezetlen tanító 
semmi esetre se alkalmaztassák. A ' képezdék 
szorosan tegyék kötelességüket, de szorosan is 
vizsgáljanak. — 

4) Az elő- , valamint a' sajátlagos népiskola 
költségeit, tanítókra, taneszközökre 's az épüle-
tekre vive, minden közönség maga viselje, ugy 
hogy az a1 közadó utján hajtatván be, mindenféle 
költség közpénztárból fizettessék. Hol a' n é -
pesség olly csekély, hogy a' közönség a' segéd-
tanító minimumát = 100 cf. és a' fötanítóét — 
200 cf. nem birná, a' segédpénz az oktatási köz -
alapítvány pénztárából kerüljön ki. 

5) Az elö-iskolába fi- és leánygyermekek még 
együtt járhatnak, de azután külön választassa-
nak egymástól. A ' kisgyermek-iskolára épen 
azon testület ügyel föl , melly a 'népiskolákra, 
azért ezen testület szerkezetét a' népiskoláknál 
adjuk, nehogy azon tárgyat kétszer láttassunk 
ismételni. — 

6) Minden gyermek az elöiskolába hat éves 
korig tartozik já rn i , mert lélektanilag áll hogy 
a' sajátlagos népiskoláztatásra a' gyermekek hat 
évök előtt alkalmatlanok, 's a' sajátlagos iskolá-
zás hat év előtt valódi lélek- és testölés, 's még 
ott is, hol érettség korábban mutatkozik, az testi 
és lelki gyengeség együt t , mit tanítás által to -

vább fejteni annyi, mint a' gyermeket gyengesé-
gében tovább hajtani. 

4. Á sajátlagos népiskolák. 
A' lélek alaki képezése olly nevezetes és szük-

séges, hogy ennek fejtése a' sajátlagos népisko-
láknak is főfeladata; ezért még a' népiskolákban 
is főleg arra kell törekedni, hogy a' lélek fogé-
konysága fejtessék és erősíttessék. — Azonban 
ezen fogékonyságnak táplálék is tartozik itt adat -
ni az anyagi vagy reáltudományok ál tal , vagy 
taníttassanak a' reáltudományok a' népiskolák k ö -
réhez és föladatához alkalmazva. Végre a' nép -
gyermeket még az iskolában és ez által be kell 
vezetni az életbe; ez a1 gyakorlati vagy éleltu-
dománijpk által történik. így a' népiskoláknak 
három nagy osztályát kell szem előtt tartani: u. 
m. 1) Az elemi népiskolaosztályt, 2) a1 reál és 
3) gyakorlati népiskoláét. Mindenik osztályra 
szabályszerüleg két év számíttatik; tehát a1 nép-
iskola a' gyermekek 12 éves korával záratik be. 
Azonban ha valaki egy év alatt is képes lenne, 
főleg a' gyakorlati osztályt bevégezni: az illyen 
az életbe vagy alsóbb kézművesség tanulására 
kibocsáttathatik. 
9. Az elemi népiskola kétéves tanulmányai 

1) Vallástan. Ez itt a' vallástan első lépcsö-
zetére szorítkozzék, melly a' bibliai történetek-
ben határoztatik, még pedig mind az ó, mind az 
újszövetségből merítve. Egyes egyénleirások 
főleg alkalmasok a r r a , hogy a' növendékekben 
< rkölcsi érzelmet ébreszszenek, de kiváltán alkal-
masak erre a' bibliai történetek, mellyekben olly 
gyöngéden van szőve a' gyermeki kedélyhez a' 
családi, ehez ismét az isteni viszony, ugy hogy 
a' bibliai történetekben valólag láttatik az isteni 
gondviselés keze közvetlen vezérelni egyest és 
családot. És épen ezen közvetlen erkölcsi é r z e -
lem az, mellynek megalapítása végett a' bibliai 
történeteket mind külön a' végre készítendő 
könyvből , mind később a' kútfőből a' bibliából 
tanítani kell. 

2) A' szemlélés és beszédgyakorlatok még az 
elemi népiskolában is olly nagy szerepet visznek, 
hogy mind a' reáltanulmányok elemei ezekben 
mozognak és határoztatnak, mind az olvasás, irás 
és hazai nyelvtan ezekre vitetnek. A ' beszéd-
gyakorlatok pedig folytonos és ügyes beszéd t e -
kintetéből emlékezöerö-gyakorlatokká is emel-
tetnek. Ezért a1 szemlélés- és beszédgyakorla-
tok tartatván szem előtt: 

a) Az olvasás teljes ügyességig bevégeztes-
sék, ne legyen olly gyermek ezen osztályban, ki 
folytonosan olvasni nem tud. Tehát az elemi osz -
tály föladata e' tárgyra vonatkozólag az ügyes és 
folytonos olvasás. 

b) Az Írástanítás az olvasással párhuzamban 
egyes mondatok szép és folytonos Írásáig halad. 

c) A ' hazai nyelvtan az értelmes olvasásra 
irányzólag megkezdi a' beszédrészek megkülön-



böztetését. Ez a' három tantárgy egyik inkább 
alaki vagy gondolkodástani iránya a' szemlélés 
és beszédgyakorlatoknak, a' másik inkább anyagi 
vagy reálirány. Erre vonatkozólag taníttassanak: 

d) A földrajz elemei: jelesül a' földgömb alak-
jának ezen húzott vonalok, szárazok és vizek 's 
a' főbb részek szemlélése után kezdessék meg a' 
haza földrajza részletesen. 

e) A' természetrajz elemei, a' környéken ta-
láltatott termények fajai az állat-, növény- és ás-
ványvilágból szemléltetvén, emelkedjenek ne-
mek, osztályok és seregek megkülönböztetésére, 
de még mindig csak a' helybeni termények szem-
léltessenek. 

f ) A' történettan azonkívül, hogy a' bibliai 
történetekkel összefüggő ó történettanból némelly 
egyéneket megemlít,különösen tanítja a' Magyar-
haza történettanát, de még csak egyénleirásilag. 

g) A' természettan a* legközönségesebb és 
mindennapi jeleneteket körülményesen leíratja 's 
azok legközelebb okát fogatja fol. A" szemlélés 
és beszédgyakorlatoknak, — az alaki vagy gon-
dolkodástani képezés és az anyagi vagy reálta-
nulmányokrai előkészítésen kivül, — még egy 
nevezetes föladata az ügyes beszéd-tehetség 
megszerzése. Ezért 

h) Az emlékező erő gyakoroltass ék a' gyer-
mekek kedélyéhez és a'tanulmányok tartalmához 
alkalmazott versek megtanulásában. 

3) A' számtan a' négy egyszerű miveletet 
egész számokkal fejben és jegyekkel a' legkö-
zönségesebb mértékekre alkalmazásilag tartozik 
bevégezni. 

4) A' tér alaktan a' készítmények és termé-
nyekre vonatkozó alkalmazás mellett rajz után 
is megkülönbözteti a' vonalak különböző módo-
sulása által előállt szögleteket és szögvényeket 
mint területeket. 

5) Az énekléstanítás az ügyesítö éneklés 
mellett megkezdi elemileg a' hangidömértant. 

6) A' sajátlagos test gyakorlat mellett,— hon-
nan a1 mai korra vonatkozó vívást kihagyni nem 
szabad, — a' növendékek főleg, nyárban, egy 
szombat és szerdán délutánt se töltsenek a* tan-
szobában, hanem tegyenek — föld- és természet-
rajz , 's természettani szempontból, általánvéve 
életirányból, kirándulásokat. 

10. A közép vagy reál népiskolák 
tanulmányai. 

1) Vallástan. Az elemi népiskola vallástana 
itt az egyes bibliai történetekből a' bibliának ösz-
szefüggö történetévé vagy szent történetté emel-
kedik, de ez ne a' zsidó nép száraz története le-
gyen, hanem a' kijelentésé, melly után a' gyer-
mek lássa és érezze, miként az isteni gondviselés 
olly egyént és népet, melly öt tiszteli és szereli, 
mindenkor mintegy kézenfogva vezet. — 

2) A1 szemlélés és beszéd-gyakorlatok ezer 
osztályban külterjelemre nézve kisebb körre 

szoríttatnak, de annál inkább növekedik benső 
vagy gondolkodástani hatálya. Ezért 

a) Olvasás közben is az értelmes olvasás meg-
alapítása tekintetéből a' mondatok különböző mó-
dosulása és változatai taníttatnak, de a' tartalmas 
gondolkodás fejlesztése tekintetéből a' fogalmak 
összekötése vagy Ítéletalkotás is. 

b) Olvasás közben a1 sajátlagos nyelvtanra 
irányzólag a' szóképezök és ragok ismertetése 
megkezdetik. 

c) Az írás az olvasással párhuzamban, együtt 
pedig a' nyelvtannal taníttatik. 

d) Az emlékező erő részint az alább látandó 
reáltanulmányok, részint czélszerü emlékversek 
betaníttatása által gyakoroltatik. A' reáltanulmá-
nyok önállást nyernek, de azért mindig a' népis-
kola köréhez és irányához alkalmazva taníttat-
nak. Ezért taníttassák 

3) A' földrajz, még pedig ugy, hogy a' föld-
gömb , általános szemléltetése után kiemeltetik 
különösen Európa, és a' szent történetekre vo-
natkozólag a' szent-földé. 

4) A' természetrajz rendszeresen kezdetik 
meg ugy, hogy az életirány és kézmüi hasznok 
mindenhol kiemeltetnek. 

5) A1 történettan összefüggésben tanítja a' 
Magyarhaza történetét, 's azon népeket csak ál-
talánosságban említi meg, mellyek a magyarok-
kal viszonyban voltak. 

6) A1 természettan átpillantja a' szilárd, csöpp 
és légnemű testek jeleneteit, valamint a' legkö-
zönségesebbeket a' fény, hő, deléj és villany kö-
rül, 's ezek okait ugy keresi, hogy több azonne-
mü jelenetek után. a' jelenetek törvényére emel-
kedik. 

7) A' számtan a' négy egyszerű miveletek 
folytatása mellett az egyszerű és összetett arány-
latokat fejben és jegyekkel az életre alkalmazá-
silag tanítja. 

8) A' téralaktan legszemléltetésibb modorban 
alkalmazásilag tanítja mérni a' közönségesebb 
's a' gyermekek körébe eső területeket. 

9) Az énekléstanítás a' hangidőmértan mellett 
a' hanglejtéstant is megkezdi. 

10) A1 sajátlagos testgyakorlat a' mai szabad 
és katonai világban kijelelten katonásdi fordula-
tokra szorítkozik. Egyébiránt a' szabadba és t e r -
mészetbei kirándulás mind a' külső dolgokkali 
kora megismerkedés, mind tanulás tekintetéből 
szorosan megtartassák. 

11. A' fölső vagy gyakorlati népiskola 
tanulmányai. 

1) Vallástan. Miután a' bibliai történetekből 
egyes erkölcsi fogalmak a' kijelentés történeté-
ből az isten és emberviszony vagy a1 vallásos-
ság magosabb eszméi fejlettek ki; következzék 
a'vallástan harmadik foka, a' catechismusi, melly 
az erkölcs- és hittant rendszeresen adja elő, eh-
hez csatoltassék röviden a' nép éleiére irányzó-



lag az egyház története. Az erkölcsiség az isko-
lábai első lépéstől fogva futja át a' tantárgyakat, 
az Istenre irányzott viszonynyal pedig a' bibliai 
történetekkel kezdetik meg a z , ' s folytatlatik, és 
ennek igy kell lenni, szóval: népiskolában minél 
több legyen az erkölcsiség, és minél kevesebb 
a' hit, mert a' hit bölcsészeti fölfogást föltételez, 
mi végetlen távolra van a' népiskoláktól. 

2 ) A' szemlélés és beszédgyakorlatok egészen 
gondolkodástani tanulmányokká emelkednek; illy 
czélból 

a) Az értelmes olvastatás folytaltatik, de gya -
koroltatik a' szép és Ízléses is. 

b) Közhasznú munkák iratnak, millyenek a' 
levelezések, nyugtatványok 'stb. 's ezek közt a' 
körmondatok alkotása kiemeltetik. 

c) A ' hazai nyelvtan az irás és olvasással pá r -
huzomban halad's főleg a' helyes irás szabályait 
alkalmazza. 

d) Az emlékező erő izlés tekintetéből egy ol-
dalról népköltemények betanulásában gyarolta-
tik, más oldalról a' tudományok szabad elbeszé-
lésében és gyakorlati alkalmazásai fölmondásá-
ban. E ' végett 

3) Az előző osztály földrajza a' haza állam-
rajzának rövid vázlatává változik, mert a' népet 
az álladalmi új alakulásokkal folytonosan meg 
kell ismertetni. 

4 ) A ' történettan jogtanná emelkedik. A ' 
népet ezen élettudománynyal megkell ismertetni, 
de csak körülményszerüleg, hogy saját lábán j á r -
jon, 's ne legyen örökké ügyvédi gyámság alatt. 
• 5 ) A ' természettan a' vegytan azon szemel-
vényeivé változik, mellyek a' házi, kézinü- és 
gazdaságtanban elöjönek. 

6) A ' természetrajz gyakorlati kézmű kijelel— 
ten gazdaságtanná válik, melly tan a' gyakorlati 
népiskolák fötanulmánya. 

7) A' számtan a' töredékekkeli bánást alkal-
mazza a' számtan előző fokaival együtt az élet 
különböző viszonyaira. 

8 ) A ' téralaktan a' legközönségesebb tömeg-
estek mérését tanít ja, valamint a' rajzolás e le-

meivel a' legközönségesebb házi eszközök és 
minták rajzolására terjeszkedik ki. 

9 ) Az énekléstanítás az előző fokokat a' hang-
erönytannal együtt alkalmazza szent és világi 
énekekre. 

10) A ' sajátlagos tea'gyakorlat egy oldalról 
katonai gyakorlatokban határoztatik, más oldal-
ról gazdaságtani gyakorlatokban, mi végre min-
den iskola mellett egy gazdasági kert legyen. 

12. §.^4' népiskolai tanulmányok tanmódszere. 
(Folytalik.) W a r g a J á n o s . 

Pesti prot. tanodák. 
F. hó 9-kén meglátogatá a' közoktatás és cul-

tusminister b. Eötvös József, Szönyi Pál tanács-
nok kíséretében, a' mi helybeli tanodánkat. E l ő -

ször is az igazgató tanosztályába, u. m. a' szó-
nokköltészibe lépett és miután itt a ' tanulók köz-
padjain ülve, a' köztanítást — akkor épen Cicero 
Archias beszédje fordítását—'mintegy óranegye-
dig figyelemmel kihallgatá és a' tanításnak imá-
vali végezte után az igazgató által rövid , de az 
intézetnek és ezen osztály tanulóinak e1 lá toga-
tásom örömét rögtönzött szóval kifejezve meg-
hallgatta volna — mire a' szeretett minister úr 
lelkesen válaszolni méltóztatott — bejárta, az 
igazgatótól kisérve valamennyi többi osztályt. 
Az első elemiben a' íigyermekeknél a' tanítót, 
Balassovits Lajost, épen az alaktannak tábláni 
mutogatása és magyarázgatásánál érve, mit mi-
nister úr különös figyelemmel kisérni látszott; a ' 
második elemiben Stuhlmüller Sámuelnél ugyan 
e' tárgyat találva; az első és második gramma-
tika és polgáriban Melczer Lajosnál ezen órában 
épen a' latin nyelvet ; hasonlóan Kanya Pálnál 
a'harmadik és negyedik grammat. és polgári tan-
osztályban. A' kisebb lyánkáknál Wagner István 
tanítónál volt földkép melletti földleírás és az 
igazgató kértére meghallgatá minister úr a' han-
goztatási olvasásmódot, az öt éven felüli e g é -
szen 7 éves leánygyermekeknél. Ez különösen 
látszék öt érdekelni és méltán, mert ebben fek -
szik a' könnyebb, biztosabb és gyorsabb olva-
sástanulásnak kulcsa, és így magának az olva-
sásnak, a1 sajtó élvezetének — a 'mire most leg-
is legnagyobb szükségünk van , szükségünk t. i. 
arra, hogy minden ember e' hazában, minden 
gyermek olvasni tudjon, mert a' ki azt nem tud-
ja, nem él, nem lehel az a' haza szellemével, az 
gépieien csak menetik, csak vitetik. Olvasás és 
irás teszik most a 'mennyországnak kulcsait, és 
ezek a' tanító kezében vannak, így szól egy k o r -
szerű iró. — Minister úr azután megtekinté a ' 
felsőbb leányosztályt is, hol Dierner Endre mű-
ködik. Itt az életbe vágó irálygyakorlatnál lepte 
meg a' növendékeket, mi felett hasonlóképen 
elégültét nyilvánítá. 

Ezen meglepő látogatáson lehetetlen nem örül-
nie minden tanítónak, minden növendéknek, min-
den szülének, de egyszersmind minden jó haza-
finak. Ugyanis , mit a' minister úr illy tette által 
egy intézet iránt tanúsított, azt a' haza minden 
intézetei iránt is tanusitá ez egyben. És hogy 
még tanúsítani fogja, azt épen ezen egy látoga-
tása által reménylenünk engedi. 0 nekünk a' t a -
noda terén legfőbb felügyelőnk; adja az ég, hogy 
mind bejárhassa, vagy legalább bejárathassa az 
intézeteket, hogy mindenütt olly nyilt és őszinte 
kebelnek örömével fogadtassék,mint nálunk. F e l -
jön immár a' te napod is szegény elhagyatott és 
homályban a' világosságért működő taní tó!—A' 
szónokköltészi növendékek e ' látogatásnak em-
lékére — mit egyéb kitünö hazafiakkal is már r é -
gebben tőnek — a' minister úr arczképével t an -
termük falát diszítendik. 



Megjegyzem, hogy a" minister úr — igen bölcs 
tapintat szerint — sehol sem háborgatá a' taní-
tást és legkisebb félbeszakasztást sem engedett, 
hanem minden tanitó azon tárgyat folytatá, a' 
melly épen órasoron volt. Ennek így kell lennie, 
mert az illy látogatás nem lehete vizsgálat, sem 
meg nem szakaszthatja a1 tanítás rendes fonalát, 
itt a' tanítás közben egyedül a' tanitó a' cselekvő 
minden növendékével; minden más, ki az órában 
jelenlenni találna, mindig csak hallgató, csak 
vendég lehet. (Ezt gyönyörűen tanusitá egyko-
ron Mátyás király és az angol királyoknak is 
egyike, falusi tanoda látogatása alkalmakor.) Min-
den tanitó megmaradt a' maga helyén, és a' mi-
nister úr a' fiak padjaiba ült és hallgatott, és ha 
szólása volt, azt a' tanitás után, külön intézte a' 
tanilóhoz, ezért nyakába borulhattam volna a' 
kedves ministernek, olly jó hatása volt annak a' 
fiakra és tanítókra. *) — Minden osztályban, a' 
mellyet látogatásával szerencséltetett, bemutatá 
öt és kísérőjét, valamint a 'kíséretben levő hely-
beli német lelkész urat i s , mint vendégeket az 
igazgató az osztálytanítónak, és ezt a' minister 
úrnak. Végül pedig mindannyiszor alkalmat vön 
az igazgató néhány szót intézni a' növendékek-
hez e' jelentékeny perczröl. Egyikben pl. eze-
ket : Fiaim! a' mint a' ti osztályotokban a' tanár 
úr, kinek tanításain épültök, az e l ső , a' ti vezé -
retek és tanítási és nevelési ügyetekben közvet-
len elintéző, és a1 mint az, az intézetre nézve az 
intézeti igazgató és felügyelő: úgy az egész 
nemzetnek első tanítója, az egész haza iskolái-
nak legfőbb igazgatója, a' nemzeti nevelés-felü-
gyelő ime minister úrunk. 0 az első professor e' 
hazában. Nem szabad e' hazában — és remél-
jük, hogy nem is leend gyermek, mellynek nevel-
tetése és taníttatása az ö szemeit kikerülhetné, 
e' tekintetben neki, szemével mindenüvé látó- és 
kezével mindenüvé hatónak kell lennie, úgy a' 
mint a' ti tisztelt tanítótok ezen egy osztályban, 
kell hogy mindentudó legyen. Tanítótok és igaz-
gatótok alatt állotok ti, mi pedig mindnyájan szé-
les e ' hazában ö alatta állunk és ö felette az o r -
szág. E ' szerint a' mint a' ti szorgalmatotokat és 
jóviseletötöket vele hivatalosan és a' mi felügyelői 
hatóságaink által tudatva, neki örömet okozan-
dunk , öröme lesz az a' nemzetnek i s , elmara-
dástok, hanyagságtok és bármelly bűnötök pe -
dig, a' mint fájdalmunkra volna nekünk, ugy fáj-
dalmára lesz néki , és fájdalmára a ' nemzetnek. 
Ezeket tudnotok illik és így haladnotok a' pályá-
tukon, miszerint minden lépten a' haza iránt hü 
kötelességet teljesíthettek, és minden lépten a' 
haza iránt hűtlenek is lehettek. A ' legfőbb felü-
gyelő, az ország legelső professora,a ' mi „dulce 
decus és praesidiumunk", látogatásán pedig örül-

*) Némelly falusi tiíxteUndő úr ígj bónik-e , ha a' tano-
dába lép? 

jetek, és hogy az ő működésén a' nemzet áldása 
legyen, azt kívánjuk mindnyájan, őt sokáig é l -
tetve. Erre harsogott a1 növendékek „é l j ene" ! 

Minister úrnak a' tanítások után tett egyes 
észrevételeit — kedvező véleménynyilatkozatát 
az egész intézet fe le t t , itt nem tudathatva, sem 
nem a' magánközleményeket és kérdelmeket, — 
csak egyet jegyzek meg. Ugyanis az egyik taní-
tónál épen német volt az előadás, miről az igaz-
gató felvilágosítást adott a' minister urnák, hogy 
t. i. ezen kisebb növendékek nyelvre nézvesti 
vegyes származásúak levén , kell hogy részben 
németül is taníttassanak, mig t.i. a' magyar nyelv 
teljes tudatára érnek. Erre megjegyzé magas fe l -
ügyelőnk: ,,nyelvnek a' tanulmányt alárendelni 
nem szabad Ez sokat mondó nyomatékos szó. 

Ezek után még ígérve , hogy ollykori ma-
gánbeszélgetésre szólítandja fel a' tanítókat, hogy 
öt meglátogatnák és vele a1 tanoda szerkezetét 
és egyéb körülményeit bővebben megismertet-
nék — távozva körünkből, lelkünkben kitöröl— 
hetlen nyomát hagyva olly látogatásnak, a' mi-
nőben 1848. előtt magyar tanodának részesülnie 
lehetetlen volt. T a v a s i . 

G Y Ű L É S E K . 
Ileves-Nagy-Kiin egyház-megyei gyűlés. 

april hónap 26, 27- ik Tur-Keviben, Illési 
János segédgondnok elnökléte alatt. A ' g y ű -
lés kezdetben zárt körű volt, szavazat fölbontá-
sával titokteljesen foglalkozva: de később te l -
jes nyilvánossággal folytak a' tanácskozmányok, 
a' szabad kor diadalmas szellemétől vezettetve. 
A' nyilvános ülés kezdetén, a1 már rég elválasz-

jtott, de még esküjét le nem tett Borbély Miklós 
ülnökünk fölesküdött. Ekkor az elnök elöadá a' 
világ közelebbi hetekben fölmerülő eseményeit, 
's tárgyalás alá kíváná bocsátani, nem ohajta-
nánk-e valami egyházi reformot? Ekkor nagy 
csend lön. Ülnök D. M. kardszagi hitszónok elö-
adá, hogy ö nálok minden rendén van, a' p re s -
byteriumba már egy idő óta a1 népből is hivat-
tak meg tizedenként. Erre II. J. madarasi hi t-
szónok válaszolva, megmutatá, nem kívánva 
mélyen bocsátkozni a' kardszagi rendszer t á r -
gyalásába, hogyha bár Kardszag az utóbbi idők-
ben javított is valamit egyház-kormányzatán, 
az szinte olly tökéllyetlen, 's önkényes kifolyású, 
mint a' többi egyházaké , mert nép által válasz-
tolt presbyterium sehol a' megyében nincs: an-
nál fogva ha a'nép a'polgári pályán jogokat nyert , 
nyerjen az egyház mezején is, 's a' népnek tö r -
vényes canonainkban gyökerező jogait, mellye-
ket csak önkény törhete meg, 's az egyház igaz 
kormányzatáról svaló megfeledkezés hagyhata 
annyi időkön át eltapodtatva, kéri visszaadatni, 
nehogy a' késedelem miatt az elkeseredés szo-
morú következései üssenek ki az egyházakban, 



mert a1 mi megtörtént nagyban a* népeknél, o r -
szágoknál, megtörténhetik kicsinben az egyhá-
zakban. Szóló épen tegnap is hallá a1 népnek v a - ' 
lamelly ingerültségét, és noha az egyházi gyű -
lést curátorválasztásra összehívatta , azt az ed -
digi presbyteriummal meglartatni nem látá taná-
csosnak; óhajtja, hogy a' gyiilés reform nélkül 
el ne oszoljék. Ülnök B. M. nem kívánna jelenleg 
a1 reform tárgyalásába bocsátkozni, mert hiszen 
az illető minister bizonyosan rendelkezik c' t e -
kintetben, 's akkor minden intézkedésünk sem-
mibe megy; ha pedig reformálunk, a 'canont nem 
kivánja említtetni sem, hanem azt a' corpusju-
rissal fére tétetni óhajtja. Erre többen szólottak, 
és B. M. újra, 's szerencsés szónoklatában elvét 
ügyesen fejtegeté. A ' többek közt H. J. vitatá, 
hogy ö az egyházak belrendezését nem kivánja 
a' ministerre bízni—noha bizodalma határtan, — 
's azt hiszi, hogy az illető minister sem akar mást, 
mint meghagyva az egyházat jogaiban, föföl-
ügyelö lenni, 's az egyházak békessége, csen-
dessége, virágzása iránt mindent megtenni; a' 
nyomattatott ekklézsiák, hitszónokok, tanítók p a -
naszait , midőn azok orvoslást keresnek, atyai 
szivére venni, 's a' benne helyzett bizodalomnál 
fogva, mellyben gyökeredzik hivatalos állása, a' 
legnagyobb igazsággal intézkedni.—Végre az e l -
nök, több szólók is kihallgattatva m é g , v á -
lasztmányt javaslóit kiküldetni, melly készítsen 
egy reformtervet mág aznap, ' smás nap mutassa 
föl a' gyűlésnek. Ebben megeggyezett az egész 
gyűlés, 's 8 tagok neveztettek k i , kik délután 
Kenéz Mihály ülnök házánál összegyűlve, ma-
goknak elnököt *) 's jegyzőt **) választva , a1 

következő reformtervet adták be : Mellőzve az 
elöbeszédet, a' választmány öszbontosult nézete 
ezekben állapíttatott meg : 

1 - ö r Tapasztaltatván, hogy sok egyházak nin-
csenek megelégedve a' jelen presbyteri rend-
szerrel , miszerint, eddig a' presbytérium maga 
magát egészítette ki a' népnek befolyása nélkül: 
a ' választmány abban állapodott meg, hogy a' ca -
nonban gyökező, de régóta eltapodott népjogok 
adassanak meg, a ' nép törvényes jogaiba helyez-
tessék vissza, azon elvnél fogva, hogy a' ki a' 
terhet viseli, jogokban is részeltessék. Ennélfogva 

2 -o r A ' községekben lakó 's az egyház t e r -
hét viselő egyének fogják jövőre közvetlen v á -
lasztani a' presbytereket és curátorokat, 's ü rü -
lés esetében a' prédikátorokat. 

g - o r Az egyház kormányzására minden 1000 
vagy azon alóli népességből álló ekklésiában a' 
képviselők 12 számmal megállapíttatván, 's az 
1000 számon fölül minden 200 után egy kép-
viselő számíttatván: aránylagos számmal fognak 
a' fentebbi választók által 3 évre választatni. — 

*) Elnökrek Kocsa István 
Jegyzőnek Helmeczi József választattak. 

Ezen testületnek föladata leend az illető lelké-
szek eddig gyakorlott befolyásuk mellett az e k -
klészia minden ügyét kormányozni, az ekklészia 
számadásait megvizsgálni, a' kisebb hivatalno-
kokat: u. m. tanítókat, egyházftakat, harangozó-
kat választani, 's áll talában az egyház belügyeit 
vezetni. 

4 - e r Az egyházmegyei gyűlésre a' követke-
ző számmal fognak az egyházak követeket kü l -
deni: 1000 népességből, vagy azon alul álló e g y -
ház küld két azaz:2 követet;5000 népességből álló 
egyház küld 4 követet ; 10000 népességből álló 
egyház küld 6 követet ; azon felül bár mennyi 
népessége legyen valamelly egyháznak, 8 köve-
tet küld. így a' Heves-Nagy-Kun egyházmegyei 
gyűlésre körülbelől 84 követ jelenne meg. 

5 - ö r Az egyházmegye üléseit állandóul Kis -
újszálláson vagy Turkeviben tar tandja , mint 
központi helyen. 

6 -or Az előbbi képviselők fogják az egyház-
megyében megürült hivatalokat betölteni; ők 
fogják választani az esperest, gondnokot, ü l -
nököket három esztendőre. Söt ennek a' választ-
mánynak vélekedése oda is járul, hogy noha a' 
most meglevő tisztviselők bizodalom által v á -
lasztattak: mind a' mellett hivatalukat a' jövő 
közgyűlés összejöveteleig tartsák meg , aíikor 
leköszönvén a' hivatalról, az öszsegyülekezett 
népképviselet föladata leend magának ideiglene-
sen elnököt 's jegyzőt választani, a' tisztválasz-
tást megtartani, 's az elválasztott elnökök fogják 
a' közgyűlést vezetni, az elválasztott t isztvise-
lőknek 's képviselőknek egyenlő szavazala l e -
endvén. 

7 - e r Jövendőre a' közgyűlés áll az elvásztott 
tisztviselőkből 's képviselőkből, 's a' gyűlésnek 
teendője lesz az egyházak minden ügyeit intéz-
ni. A' tisztviselők magokban csak kis gyűlést 
tarthatnak, melly gyűlésnek föladata leend k i -
küldetéseket megrendelni, a1 nagyobb tárgyakra 
szükséges előmunkálatokat megtenni, 's minden-
ről a' nagy gyűlésnek tudósítást adni. 

8 -o r A ' következő nagy gyűlések idejét a' 
nagy gyűlés határozza meg; a' kis gyűlésre p e -
dig a' kettős elnökség a' választmány vélemé-
nye szerint ideiglenesen meghagyatva az e spe -
res tüz ki határnapot a' gondnok tudtával. 

9 - e r Óhajtja a' választmány, hogy a' fötisz-
teletü superintendentia is népképviselet alapján 
alakulna. A ' 10—ik majusban tartandó superin-
tendentialis gyűlésre megjelent követeinket e l -
ismertetni kívánjuk. 

Az idő rövidségéhez képest ezekben ter jesz-
tette elő a' választmány reformvéleményét , j a -
vaslatát. Nagy vitatkozások után az eredmény 
lön, hogy a1 gyűlés a' reformot elfogadja a' k ö -
vetkező módosítással : 

A' mi a' presbylerek számát illeti: legyen min-
den 1000 vagy azon aluli népességű egyházban 



12 presbyter, 1000-en fölül pedig minden 1000 
még 2 presbyter számittassék. 

A ' mi pedig a' követek számát illeti: Ezer 
népességű egyház, vagy azon alól eső küldjön 
a' megyei gyűlésre 2 követe t ; ezeren fölül pe -
dig minden ezerre még egy számittassék. Ezek-
ben a' gyűlés megállapodva, junius 15-ik napját 
tűzte ki, hogy azon napra minden ekklézsia kö -
veteket küldjön Kisújszállásra, és ott határoztas-
sék el minden az egyházak jóllétére 's az I s -
ten dicsőségére. 

Somogyi József turkevi káplán egy folya-
modványt adott b e , mellyben a' megye papvá-
lasztási gyakorlását roszalja ; óhajtaná, hogy 
a' megyében szolgáló káplánokra több figyelem 
fordittassék ; előterjesztéséért, mint a' mellyben 
a1 szavakat megválogatni nem igyekezet t , 's 
ollyakról is beszélt, mellyekröl egy szerény hit-
szónoknak hallgatni kell ,—megrovatott : egyéb-
iránt a' jókészületü ifjú szerencséjét ohajlanók. 

E g y n é p k ü l d ö t t . 

A' tiszamelléki helv. hitval. egyházkerület 
1848-ik évi májushó 3- ik 's több napjain Mis-
kolczon tartott közgyűlése jegyzökönyvének ki-
vonata. 

29. sz. 
Közoktatási és cultusminister b. Eötvös J ó -

zsef úr ö mlga közelebb múlt áprilishó 27-röl 
kelt hozzánk intézett körlevelében előterjeszt-
v é n , hogy miután a' bevett vallásfelekezetek 
egyházi és iskolai szükségeinek fedezését az ál-
lodalom elvileg elvállalván, az elvnek részletes 
alkalmazásával, egy kimerítő törvényjavaslat 
megkészítésével a' ministériumot megbízta, a' 
protestáns hitfelekezettel, az egyházi és iskolai 
reformról tartandó értekezés helyeül Pestvárost, 
idejeül pedig f. é. augusztus l - j é t jeleié ki, föl— 
híván egyházkerületünket, hogy addig is az é r -
tekezlet tárgyait vitassa m e g , adatait készítse 
e lő , 's az értekezletre annak idejében küldje el 
megbízottjait, olly számban, a ' mint jónak és czél-
szerünek tartandja. 

A ' tisztelettel fogadott felhívás következtében, 
minden egyebek előtti teendőjének tekintvén 
egyházker. közönségünk, Pestre küldendő meg-
bízottjainak megválasztása iránt intézkedni, e ' 
tekintetben az idöveli takarékoskodásparancsolta 
legrövidebb uton indulva, rendelé: miképen az 
egyházmegyei kormányzóságok , egy eleve ki-
tűzött napon és helyen tartandó gyűlésre , ugy 
hívják meg a' felügyelésök alatti egyházakat, 
hogy azok önkebelökből, az egyetemes község 
befolyásával választandó két és két képviselőik 
által megjelenvén a' gyűlésen, — ott, nem szo-
rítkozva csupán elkülönzött egyházmegyéjökkö-
rére , hanem az egész egyházkerületre kiterjesz-
kedöleg, bizalmuk intése után válaszszanak meg, 

irásba foglalt titkosan adandó szabad szavaza-
taikkal, az egyházi részről, hét, a" világi részről 
ugyan csak hé t , követekül küldendő egyéneket, 
kiknek megválasztásukban általános többség fog 
határozni. Az egyházmegyei kormányszékek, 
mint testületek, nem fognak a'választásba szava-
zatadással befolyhatni. Ezen választási eljárás 
eredménye az egyházmegyék által , a1 jövő j u -
niushó 25- ik 's több napjain S.-Patakon tar tan-
dó egyházkerületi közgyűlés elébe terjesztetvén, 
a' legtöbb szavazatot nyert egyének közöl — 
ez alkalommal már általános többségre nem fi-
gyelmezve — tizennégyen , heten a' vi lági , és 
szinte heten az egyházi rendből Pestre küldendő 
követekül, ki fognak jelentetni. 

A ' főiskolát képviselendő két megbízottat az 
oktatói kar fogja önkebeléből megválasztani. 

A' ministeriummal leendő értekezendés czél-
jának elősegélésére, a' fölhívás értelmében is, 
egy e' jelen gyűlésünkből kiadandó példány v e -
zérlete mellett, a' lehető legnagyobb pontosság-
gal végrehajtandó összeirás által megfognak k é -
szíttetni az egyházainknak 's iskoláinknak szá-

i mát, anyagi 's népességi állását előterjesztendő 
adatok. 

Az ekképen összegyüjtendö adatokkal fölké-
szült követeink, kik előtt minden részletességek 
mellőzésével, egyedül protestáns egyházunk so -
ha semmi árért áldozatul nem vetendő jogainak 
épségben tartása fog utasításul világolni,— meg-
jelenvén Pesten, olt elébb is magok között, majd 
a ' n é g y helv. hitv. egyházkerülelbeliek, végre 
mind a' nyolcz egyházkerületbeliek együtt, e lő-
leges vitatkozás 's tanácskozás utján igyekezni 
fognak, kivánataink szellemi és anyagi igénye-
ink, protestáns egyházunk állodalomhozi viszo-
nyainak kiegyenlítése felett magokkal tisztába 
jönni 's megállapodásra ju tn i , 's illy előkészü-
lettel, a' ministeriummal teendő értekezést köny-
nyíteni *s gyorsítani. És ezen egymás közötti 
előleges tanácskozás *s értekezés végelti idö-
nyerhetésre oda lesznek utasítva követeink, hogy 
julius 25-én már Pesten megjelenjenek. 

Az előzmények után biztosan remélhetve az 
állodalomtól protestáns egyházunk kül jobblété-
nek megkészülését 's szilárdítását, kell — a' mi 
már saját teendőnk — hogy egyházi testületünk 
belszerkezetének is javításában késedelem nél-
kül lépjünk munkára , és illy elhatározottság-
gal, miután elenyésztek az akadályok, mellyek 
eddigelé egy zsinat megtartásának útjába állot-
t ak , egyházkerületi közönségünk, nézete sze-
rint , a' Pesten megjelenendő helv. hitv. összes 
képviselői testület, egy jövendő zsinatrai e lőké-
szület szerkesztése iránt is czélszerüen lenne 
megbízandó. 

Melly ez ügybeni határozatunk, a' szükséges 
lépések megtételében egymástóli eltávozás kike-
rülése és irányadás vége i t , mind a' hét főtiszt. 



prot . egyházkerületekhez haladék nélkül m e g -
küldetni rendeltetik. 

Könyvismertetés. 
Egyházi névtár az 1837-^ évre. 

A ' helv. vallást, követő dunamelléki egyház -
kerület megbízásából szerkesztette Báthory G á -
bor, egyházkerületi főjegyző. Kecskeméten n y o -
matott Szilády Károlynál. 1848. 

A ' névtárak föladata , hogy azok azon t es tü -
let személyeit, kik annak életmüvezetét alkotják, 
ne pusztán száraz meztelenségben terjesztessék 
elö, hanem mult történetével és jelen működé-
sével együtt , hogy az olvasó ne csak neveket és 
számokat lásson, de a ' testület szellemét fogja 
föl. Ezen föladatnak a' kérdéses névtár mennyi-
ben felelt meg a' következőkből kiviláglandik. 

1 - s ö pontban előterjesztetik a ' dunamelléki 
helv. hit. egyházkerület fő tanácsa , melly mint-
egy 69, tagból áll. Szép szám! ha mind jelen 
van, és jeles egyéniségek, ha képviseleti alapom 
és megalapított elvek szerint működhetnének, de 
bizony ezek csak inogtak eddigelé. Azonban e n -
nek nem szerkesztő, hanem szerkezetünk az oka, 
szeményljük, az ujabb mozgalmak ezen is seg í -
tenek. i 

2 - ik pontban előterjesztetnek az egyházme-
gyék je lesül : 

a) az alsó baranyai 2 8 gyülekezettel , 3 6 0 0 9 
lélekszámmal, 41 taní tóval , 2 0 2 7 fi- és 1948 
lánynövendékkel. 

b) Felsöbaranya 6 3 gvül. 3 3 7 0 9 1. sz., 7 0 t., 
1319 fi- és 1053 1. növendékkel. 

c) Keeskcméthi 17 gyűl., 72614 1. sz., 73. t., 
3356 íi- és 23841. növendékkel. 

d) Pesti 2 5 gyűl., 2 7 9 3 8 1. sz., 31. t., 1461 
fi- 1 0 9 0 1. növendékkel. 

e ) Solti 24 gyűl., 5 3 1 6 2 1. sz., 60 t., 2832 
fi-, 2 6 0 8 1. növendékkel. 

f ) Külső somogyi 29 gy., 2 2 3 3 3 1. sz., 39 t,, 
1525 fi-, 1209 l. növendékkel. 

g ) Tolnai 24 gyűl., 3 1 3 4 2 1. sz., 3 3 t., 1518 
fi- 1204 1. növendékkel. 

h) Vértesaljai 31 gy. , 352761. sz., 501., 2156 
fi-, 18291. növendékkel. Öszvesen 241 gyűl., 
3 1 2 3 8 3 1. sz., 399 t., 2 9 5 1 5 növendék. 

Dicsérendő a' gyülekezetek elösorolásánál 
az, hogy azok rövid történelme is elöadatik, v a -
lamint volt lelkészeik megemlittetnek. Bár csak 
a ' jelen körülményre vonatkozólag a' gyülekeze-
tek mind szellemi műveltsége, mind anyagi állása 
kiemeltethetett volna ! 

3 - ik pontban a' papsegédek neveztetnek meg 
számszerint 56. 

4 - ik pontban a' kecskeméthi és n.-körösi 
szakiskolák személyzete adatik elö a' tudomány 
és népiskolákkal egyben. Ezek után következik 
a ' tudományos bizottság 's superintendensek 
névsora 1547- tő l a' fögondnokoké 1740- tő l a ' 

jegyzőké 1737- tő l , ugyanettől a' pénz tá rnoko-
ké, az egyházi gyűlés ideje és helye is 1740-ŐI 
van följegyezeve. Az illyen történelmi adatok n a -
gyon szükségesek és szerkesztő eziránti gondja 
valamint fáradalma is méltánylást érdemel. E z e k -
után az 1842. évtől elhunyt egyházkerületi vagy 
megyei hivatalnokok életrajzai következnek, mi -
ket n. f. t. superintendens Báthory Gábor ur 
életrajza kezd meg Tatai András úrtól. Itt volt 
mit rajzolni ; tehát a ' rajzolat nagyszerű 's a* 
rajzolás ügyes, de hüvek, emberségesek és min-
denütt méltánylást ébresztők a' több életrajzok 
i s , mellyek szerkesztő ur tollából származtak. 
Végre találjuk e' névtárban a ' protestáns vallás 
magyarországoni törvényes állását igen czé l -
szerü történelmi vonatban lehúzva 1520-Ó1 a' 
jelenkorig, kiemelve az 1791: 26. törvényczikket 
még latin nyelven, és az 1 8 4 4 : 3. törvényczik-
ket. A1 legújabb 1 8 4 8 : 20. törvényczikk bizo-
nyosan az ivek korább kinyomatása miatt nem 
iktathatott be, de ez a" mai szabad sajtói moz-
galmak miatt mindenki kezén foroghat. 

A* névtár adatai, ha csak száraz meztelensé-
gökben állanának is abban, mindenesetre d icsér-
nék szerkesztő búvár szorgalmát,de a' mennyiben 
történelmi adatok sem hiányzanak, ez még n a -
gyobb méltánylást érdemel mind az egyházke-
rület, mind egyesek részéről. W a r g a J á n . 

Könyvismertetés. 
A ' szarvasi ev. főiskola könyvtárában a' 3 7 1 

és 372. szám alatt találtatik két vastag kézirat 
4 -ed r é t b e n , melly több nembeli olly munkát 
foglal magában, melly leginkább a' magyarhoni 
reformatio történetére derít némi fényt. Az egyik 
kötetnek két müvéről említést tesz a' „História 
ecclesiae evangelicae augustanae confessioni 
addictorum in Ilungaria universe ; praecipue v e -
rő in tredecim oppidis Scepusii" szerzője is, 
melly 1830-ban Halberstadtban jelent meg: de 
a' mint az emlékezik a' 372. kötet 2. müvéről , 
ugy látszik, ö is csak kéziratban használta a z o -
kat ; mert miután ezeken kívül még sok más s e -
gédforrásokat is einlit, eképen folytatja szöve -
gét : „ E x libris verő typis exscr ip t i s , hos p o -
tissimum cum fructu adhibui e tc . " — Ezennel t e -
hát ezen két 371. 372. kéziratot ismertetem olly 
czélból, hogy megtudhassam, vájjon lé teznek-e 
már valahol kinyomva vagy nem: ha pedig még 
kinyomatva nem volnának, figyelmeztetésül, mi -
kép kár volna ezen érdekes adalékot a' magyar 
honi reformatio történetéhez napfényre nem j u t -
tatni. 

Az elsőnek a1 371 .cz ime ez : J .N.J .Matr icula 
ordinatorum adsacrum Ministerii officium per 
Reverendissimos atqae Exceltentissimos M. Pe-
trum Zabelerum Leutschoviensis , Martinum 
Wagnerum Bartphensis, M. Michaélem Lieff-
mannum Cassoviensis , Philippum Heutschium 



itid. Cassoviensis , Jacobum Zabelervm Bart-
pliensis, M. Joh. Schwartzium Eperiensis, ac 
Christianum Pfanschmidium, Leutschoviensis 
Eccl. Germán. Pastores Primar. et quinq. Lib. 
Regg. Cittum Sup. Iíung. Superintendentes ab 
Anno 1614, ad Anno 1741. etc. etc, 1755 d. 8. 
Julii. 410. lap 4-ed rétben. 

Igaz,hogy ezen egész munka nem egyéb, mint 
lajstrom, melly a' felszenteltek nevét és életraj-
zát azon időig tartalmazza, hol valamelly egy -
háztól meghivattak. De a1 nyájas olvasó köny-
nyen kiveheti, mennyi érdekkel bírhat egy n é v -
jegyzék is azon időkből, midőn a' legkülönbö-
zőbb tájakból és a' legkülönbözőbb miveltségii 
férfiak szereztek magoknak érdemeket a' p ro -
testantismus terjesztése és gyarapítása iránt ho-
nunkban. 

Ezután következik egy három rendbeli index : 
1) Index Pastorum et Rectorum in hacMatricula 
contentorum. 2) Series Patronorum, qui in aca-
demiis Juvenes aluerunt, é s : Personae, quae 
ejurata pontiíieia Religione ad nostra Sacra ac -
cesserunt. 3) Judex Pagorum Civitatum et Opi-
dorum. 

Érdekesebb az eddigieknél: Brevis et vera 
Informatio de ultima Persecutione Pastov. Evan-
gelicor. in Hungaria. Ouae transscripta ex Ger-
manica Lingua in Latinam per me Stephanum 
Iíeczer 1701. 26. lap. Az 1659., 1660., 167 ! / 7 , . 
1676. évszámokból kivihető, hogy itt az í . 
Leopold alatti üldözésről értesülünk. 

Nem kevesebb érdekkel birnak az ugyan e' 
munkácskához tartozó térítvények, u. m. 

1) Copia Reversalium pro Pastoribus in regno 
permansuris Anno 1673. exhibita. 

2) Copia Reversalium pro Pastoribus e Regno 
migrantibus Anno eodem 1673. mense Sept. por -
recta. 

3) Copia Reversalium Modificatarum pro Mi-
grantib. Pastoribus Anno 1674. propositarum. 

4) Copia Reversalium Modificatarum proDomi 
manentibus Anno 1674. exhibitarum. 

5) Copia Reversalium pro Scholarum Recto-
ribus Domi manentibus. 

A ' 39. lapon következik : Literae Salvi Passus. 
— Ilijába igyekezném azon fanaticus szellemet 
festeni , melly ezen iratokat átlengi — ezeket 
olvasni kell. — Ezen munkához is index van 
csatolva. 

Hasonló érdekkel bir egy más munka ugyan-
ezen kötetben, mellynek czíme ez : 

Galéria Omnium Sanctorum, Catenis Christia-
nae virtutis sibi devinctorum Nominibus etSym-
bolis in procelloso mundi pelago secure et cum 
honore circumvehendis, Opera et Studio Jo-
li a n n i s Simonidae, Briznensis Scho-
lae in Hungaria Rectoris, post diversis in locis 
Recollectionem dispersionis Israel, irt Spe (Esa 
XXX.y 15.J, et silentio ibi ubi expectantis Anno 

C VrrentI eXiLÍÍ D VrlssIMo, eXoptatae Llbe-
ratlonls IVCVnDIssIMo exstructa azaz 1676. 

Ezután van hasonló írással: Brevis Consigna-
tio Eorum, quae facta sunt cum Ministris Evang. 
Ecclae Hung. in Eorundem condemnatione et ad 
Triremes Hispanicas abductione, in specie in 
mei (Simonides) cum comite Liberatione et Pe— 
regrinatione. 154. lap. 

Ezen munka a' prot. lelkészek üldöztetésén 
kivül igen érdekes utazási rajzokat foglal ma-
gában. Ezen utazások kezdetöket veszik Morva-
országban, a' honnan Ausztr ián, Olaszhonon 
Román, az alpeseken, Schweiczon, Németor-
szágon, Magyarországon, Lengyelországon ke -
resztül Roroszlóba indulnak az utasok. Olaszor-
szágban elfogatnak; az olasz börtönből kiszaba-
dulván, Nápolyba és egész a' tyrrheni tengerig 
jutnak, stb. Hogy az utazását leirónak hazája 
Magyarrország volt, ezekből világlik k i , hogy 
ekép szól róla : Pátriám meam, ubi post tr ienna-
lem mei a meis separationem laetissima excepit 
conjunclio in pago Sáros ad Eperiesinum sito 
die 30 Maii. 

A ' 155. lapon következnek Literae datae et 
acceptae Masnicii et Simonidis. Ezen érdekes l e -
véltár, mellyben német és tót levelek is találtat-
nak a' 270-ik lapig ter jed , hol ismét Index k ö -
vetkezik Series nominum et rerum in hac s e -
cunda parte libri hujus contentorum. Eddig a ' 371 . 
szám alatti kézirat. (Folyt, követk.) 

P e c z G y u l a . 

VEGYES KÖZLEMENYEK. 

B e l f ö l d . 

Halálozás. F. é. apr. 28-kán szenderült jobb 
életre Szirmay Ádám, a 'hétszemélyes tábla köz -
birája, huzamosb betegség után. Mi volt legyen 
a' boldogult az országra nézve polgári, birói á l -
lásánál fogva, mit köszön neki a' magyar gazda-
sági egyesület, az túl esik e' lapok körén, va la -
mint azon gyengéd példás viszony is, mellyben 
mint férj nejéhez, mint atya leányaihoz 's kivált 
egyetlen fiához állott. De az szorosan ide ta r to-
zik, hogy ö egyházának igazi barátja volt ; hogy 
mint egyetemes másodfelügyelö bold. b. Prónay 
Sándor idejében iskolai ügyeink körül szép é r -
demeket szerzett magának ; hogy miután az egye -
temes felügyelőségre gr. Zay Károly választatott 
el, ö mindig mindenben ugyanaz maradt 's az 
egyházi és iskolai dolgok feletti tanácskozások-
nak Pesten középpontja ö és háza volt. 0 min-
den helyzetben, minden időben készen állott, ha 
az egyház igénybe vette munkásságát. Adjon az 
ég az évangy. egyháznak több illy buzgó tagot, 
adja különösen,hogy e' részben fia, apjának méltó 
utóda legyen! 



Höke József ireghi ref. lelkész a" k.-somogyi 
h. h. v. egyházmegye föesperese f. 1848-ik év 
april 10-ikén Látrányban tartatott közgyűlésen 
írás által föesperesi hivataláról, május 6- ik nap-
ján pedig néhány napokig tartott betegsége után 
az életpályáról is lelépett. A 'szomorú szertar tá-
son Kállai Lajos tbiró köröshegyi, Szilágyi A n -
tal ságvári lelkészek, a' sirnál Laki Mihály somi 
segédpap minden várakozásnak megfelelöleg szó-
noldottak. A ' boldogult, mint pap, igen buzgó, 
mint hivatalnok, erőteljesen pontos és ügyes, mint 
fér j neje bizalmát és hűségét- folytonosan biró, 
mint atya okos növelő, mint barát közkedves-
ségü levén, mint illyent, mély gyászba borult 
szerelmesein 's hivein kivül minden ismerők mél-
tán fájlalnak. Közkedvességét gr. Viczai ház , 
különösen a' grófnőtől az ireghi ref. egyháznak 
sz. asztalhoz igen diszes és drága készületnye-
rés, 's önmagára nézve szinte temetőbei kikisé-
rés tanúsítja. Gyönyörű példája a' hitfelekeze-
tüség 's nagyságoni felemelkedettségnek. A ' h a -
lál után az elhagyott körben jó emlék, a' holtnak 
sírboltján csend 's béke éljen! — 

K á 1 m á n d y, főjegyző. 

Keserűség. A ' P. Hírlap f. é. 58. számában a' 
Nyitrából jött tudósítás folytán ezen hír fordul 
elő : „ A ' bizottmányi ülések idejében megjelent 
székvárosunkban, Nyilrán, két ágostai vallásfe-
l e k e z e t pap, mindkettő megyénk szakolczai j á -
rásából, és mindkettő e' szép számmal jelenle-
vő , nagy részben tót ajkú néphez intézett v e -
szedelmes irányú beszédek és hasonló szétosz-
tott szláv proclamatiók miatt letartóztatott." Mi 
hála Isten a' szabad sajtó korát éljük 's épen 
azért felkérjük Markhot János urat, ama közle-
mény i ró já t , legyen szives azon két lelkészt 
megnevezni. Az evangyélmi egyház, mint illyen, 
nem áldhatja eléggé a1 gondviselést azon áldá-
sokért, mellyeket a' legújabb törvényhozásnak 
köszön. Ezen egyház nem állhat ugyan jót egyes 
papjainak kicsapongásaért, de hiszem, hogy elég 
erővel bir valamint megvédeni azokat, kik ár tat-
lanul üldöztetnének, ugy megbüntetni is, ha pol-
gári vétkek elkövetése állal szent kötelessé-
gökröl megfeledkeznek. Mi tehát nemcsak neve-
ket, hanem tetteket is kérünk 's nyilvánítjuk ün-
nepélyesen, hogy az ártatlanokat védelmezni, a1 

bűnösöket megtéríteni vagy büntetni 's minde-
niknek eszközlését hatalmunkban álló minden 
szabados eszközökkel foganatosítani fogjuk. R é g -
óta hallom az ellenszenvek gyengébb vagy e rö -
sebb fuvallatát egyházam tótajku lelkészei ellen; 
de mindaddig épen csak szélnek kell azt t a r ta -
nom, mellyröl nem tudni, honnan jő, hová megy, 
— mig adatok nem mutattatnak fel. Húrban, Hod-
zsa és mások ellen némi adatok is küldettek be, 
de mindig névtelenül, mi gyávaságra mutat; min-
dig csak gyanusitólag, soha tettek, hol, mit, mi-

kor, hogyan vétkeztek. Adatokat kérünk, hogy 
ítélhessünk. Az evangy. egyház valamint nem 
türendi a' szennyet, mellyet egyes tagjai reá hoz-
hatnának evangyéliomellenes, a' polgári hatósá-
gok iránti engedellenségök által, de söt legszen-
tebb tisztének tartja, megtorlani az illy vétkeket; 
ugy más részről merő hirek után nem indulván 
mindaddig, mig azok nem valósulnak, papjainak 
jó hirét és nevét védelmezni erélyesen kész. 

S z é k á c s . 

Dunánlúli h'rek. 
Nem mondok új dolgot, ha említem, hogy hol 

kelten vagy hárman együtt vagyunk ez esemény-
dús napokban, az egyház körül létre hozandó 
ujabb változások foglalják le figyelmünket, a' mi-
nisteri kihallgatásra készülvén, felmerül köztünk 
a' sok terv, jelentkeznek a' sok ohajtások g y ö -
keres javítások iránt. Tisztelt püspök urunk is, 
még a 'ministeri felhívást megelőzőleg, kör le -
velében felhivá figyelmünket a1 szükséges e lő-
leges készületekre. Töröknek is, az ez érdem-
ben teendőink iránt e' lap J9 - ik számában köz -
lött, 's a' dolog körül kellő tájékozást nyújtó 
czikkét igen szívesen véltük. Mindenesetre 
ohalanók mi is egyetemes gyűlésünket még jul. 
hó végén összehivatni, az érintett czikkben k i -
jelelt ösvényeni műkő lésre. 

A ' soproni tanulók, miután a' mozgalmaikról 
értesült, püspök urunk őket nyomban megláto-
gatván csendre és béketűrő várakozásra birá, és 
az ifjúság is, mi dicséretére legyen említve, elöl-
járóik iránt kellő engedelmességet fogadott, május 
hó elejétől ismét rendesen járnak ugyan a' lecz-
kékre , de hír szerint, ezen hó végével végkép 
elbocsáttatnak. Ujabban az iskolai imák meg-
szüntetését is sürgeték , holott ezt pelitiójokból 
kifeledék, 's midőn lielyettök az illető tanárok * 
akarák végezni az áhitatosságot. ezt, mint hall-
juk, félbeszakasztották, kijelentvén, hogy az 
imádság nem az iskolába való ! Ezen hirre egy 
lelkész azon észrevételt teszi, hogy ezen imád-
ságelleni hősök, ha majd nyájvezérekké lesz-
nek, nem fogják-e ferdébben vezetni azokat, 
mint kiket az ismeretes petitióban félrevezetés-
sel gúnyosan vádoltak? Az ifjúság kivánatait min-
den kerületi lelkészeinkhez megküldötte, két— 
ségkül azon bizalommal, hogy azokat ezek pá r -
tolják. És ekkint épen azoktól várja a' czélsze-
rübb intézkedések létre hozatalát, k iket , közö-
lök legtöbben a1 soproni főiskolában tanulván, 
félrevezetési váddal illet. De azért bocsánat az 
if júságnak, melly hő kebellel ragadja meg az 
átalakulási mozgalmakat. És ámbár távol v a -
gyunk felette pálezát törni, de a' 4- ik pontban 
foglalt kivánatok haladéktalan alkalmazását 
még sem helyeselhetjük és a' hibás kormányzási 
rendszernek a' tanárokat hozni áldozatul, sem az 
igazsággal,sem a1 méltányossággal nem egyezte t -



hetjük meg. A ' soproni főiskolának ugy, mint k o r -
mányzási rendszerének fogyatkozásait kerüle-
tünk eléggé ismeri és ellenük nem egyszer küz-
dött heves harczot, 's jelenben elérkezettnek is 
hiszem az időt, hogy a' hiányok gyökeresen jav í t -
tassanak, ámbár olly fekete színben, minőben a' 
petitio mutatja, mégsem látjuk azokat, és olly 
alacsony állásba sülyedtnek nem hisszük főisko-
lánkat. Kíváncsiak vagyunk a' soproni convent 
nyilatkozatára legközelebbi ker. gyülésünkön, 
mellyet testvérileg felkérni bátor vagyok, simul-
jon valahára mind a' főiskola, mind az ismeretes 
papválasztási ügyben egyházkerületeikhez és 
fogjon velünk kezet, mert hiában, uraim ezen 
újjászületés korszakában önöknek is le kell v e t -
kezni az ó embert. 

Győrben egy fanatikus rom. kath. képián — 
Trichtl — a' feltámadás nagy ünnepén a ' vallási 
gyűlöletet akará beszédében a' könnyen feliz-
gatható népben feltámasztani, azt akarván vele 
elhitetni, mintha a' protestánsok a' katholikusok 
templomait szándékoznák elvenni. A1 csendre 
ügyelő választmány azonban rögtön követek á l -
tal a' dolgot a' ministeriumnak feljelenté és ettől 
hatályos rendeletek nyomban ki is bocsáttattak. 

Ugyan Győrben tartá apr. 26 és 27. a' ker. 
gyámoldai igazgatóság üléseit, úgyis mint ker. 
számvevői szék. Gyámoldánk összes tökéje 
40 ,000 vft. tesz, mi az i n t é z e t virágzásának l eg -
csalhatlanabb jele. Legújabban a' somogyi tes t -
vérek is hozzá csatlakoztak. Bizton reménylem, 
hogy a' tolnai testvérek i s , a' testvériségek üd-
vös korszakában ugyan azt teendik, annyival in-
kább, mivel gz ujabban némileg módosított sza-
bályokban kivánataik teljesíttettek. A1 közpénz-
tár mult évi bevétele 4847 v. ft. 27. kr. kiadás 
4752 ft. 227 ,0 v- kr., a1 néptanító intézete be -
vétele 322ft . 42 v. kr., kiadás 200 ft., az iskolai 
pénztár bevétele 3404 ft., 53 kr., kiadás 2750 ft. 
Pénzügyeink renbe hozatala körül, Gáncs, Szabó 
és Wimmer pénztárnokaink pontossága mellett, 
fáradhatlan számvevőnké Pálfy Józsefé , az é r -
dem. 

Az ujabb országgyűlési törvények felvilágo-
sítása körül sok helyütt lelkészeink nyájaik k ö -
rében becsülettel működtek. 'S miután a' minis-
terium iránti bizalmat a' népben folytonosan 
ápolni és ezt minden félreértésből vagy épen 
nem értésből eredhető bajoktól megmenteni 
csakugyan a1 lelkészek egyik legszebb hivatása, 
's miután továbbá maga a' ministerium is ha t -
hatósan gondoskodik a' nép szellemi táplála-
t á r ó l , az általa kiadandó néplap szerkesztésé-
vel, a1 nép nyelvén olly értelmesen szólni tudó 
Vas Gereben népszerű írót bízván m e g , e ' 
mellett Táncsis is a ' munkások újságát s ze r - i 

kesztvén; némelly törvényhatóságok pedig a ' 
lényegesb ministeri rendeleteket a' nép közt i n -
gyen osztogattatja k i ; a1 lelkészeknek merül fel 
önkényt azon szent kötelességök, mind ezen ü d -
vös intézkedéseknek életet adni. Azért igen czél -
szerünek vélném, ha a' lelkészek hetenkint e g y -
szer, például vasárnap délután, nyájaik értei— 
mesbjeit az iskolateremben összegyűjtvén, 's a ' 
fenebbi irodalmi közlönyöket elöltük felolvas-
tatnák és még népszerűbb élöszóvali előadással 
felvilágosítanák. Bizonyos szép tér nyilik itt az 
igazi lelkipásztornak népe felvilágosítására! 

„Hazánk" czímü győri lap 208- ik számában 
ezen czukorgömböcskét közli: a' vallásbeli 
egyenlőségnek 's keresztyéni szeretetnek va ló -
ban épületes példáját adá legközelebbi napokban 
a' koronczói plébánus! — Ezen helységben 
ugyanis Lévai sebész (megyei) ur meghaláloz-
ván, holttestét a' temető melletti árokba hagyá 
csak eltemettetni, azon egyszerű okból, mert a' 
boldogult reformált vallású vo l t ! 's kérdjük 
most, mi annak az oka: hogy a' szegény p r o -
testánsok mind illy embertelen demonslratiók 
melleit sem félnek a t tó l , hogy egyházaikat a ' 
katholikusok tölök elveszik? 's a' katholikusok-
kal mult napokban ezt el tudták hitetni? 

Kerületi közgyűlésünk Győrben jun. 14 és 15. 
tarlalik. Egyik főtárgy kerületi felügyelő v á -
lasztása lesz. E ' díszes hivatalra egy már régóta 
kijelölt jeles egyén iránt az átalános közbizalom, 
mint hisszük, az első szavazásnál is nyilvánulni 
fog. S z e r é n y i. 

Yácz, május 18-dián 1848. Tisztelendő ú r ! 
Kebellázító esetet írok. Ma Schimpel katholi-
kus pélbánus által meggyaláztattunk. Midőn a ' 
fordítást lepecsétlém , temetésre mentem az i r -
galmas kórházba; kimegyünk a' temetőbe a ' 
t es t te l , 's ime nincsen sir 's csak ilt hal l-
juk , hogy tán a' felső református temetőbe 
ásatott. Nem volt mit tennünk, visszatértünk a' 
temetöböl 's felvittük a' testet. A ' sírásót k é r -
dőre vonván, azt feleié : „hogy Schimpel n a g y -
ságos ur megparancsolá , hogy a' középső t e -
metőben sirt ásni ne merészel jek." Ez a' val lás-
egyenlőségről szóló törvénynek tisztelete ? ! A ' 
nép egész utunkban neve t e t t , 1s kárörömmel 
nézte menetünket. Holnap a' 11 órai vonallal l e -
inenendünk e' tettet a ' ministeriumnak beje len-
tendök. 

__ • 
Igazítás. F. é. 18. szám 554 . lap 40 . sorában igy 

kell lennie: „I l lyen kellene legalább ó —6, csak 
az ágostai vallásúak részéről , hát ha vallási é r -
telemben is nem akar álom maradni a' kálvinis-
tákká! és erdélylyeli unió!" 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden heten egyszer : vasárnap. Előli* 
postán boiuékban küldve 5 f t . peng;'] pékben . El ULe.hetni l'est 

Uőfizetési ár í'dévre Budapesten házhoz-hordássai 3 f t . 4 0 k r . 
pengü pen/ben. fíl ili-.e.hetni Testen halvani-uícz&i Horváth-liázban 483. *zám a a • földszint 

Landerer és Hecke-sast könyvnyomdája iigyszohájábán és minden magva - és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 



P R O T E S T Á N S 

I EI ISKOLAI LAP. 
22. szám. Hetedik évi fplyamat. Május 28. 1848. 

Ideo sacerdotes vocantur, non ad ulla sacriíicia velut in lege pro populo facienda , ut per ea 
mereantur populo remissionem peccatorum, sed vocantur a d d o c a n d u m a v a n g e -
l i u m et s a c r a m e n t a p o r r i g e n d a populo, nec habemus nos aliud sacerdotium . 
simile Levitico 'stb. 

TARTALOM. Ministeri hivatalos tudósítások. — Egyház, 
egyházi fegyelem. H u n f a l v i J á n o s . — Ellenészrevé-
telek t. szenczi Fürdős Lajos úrnak. Sz. J. — G y ű l é s e k . 
A1 helvéthitvallásu tiszántúli egyházkerület. A1 dénamel-
léki helv. hitv. egyházkerület. P o l g á r M i h á l y . — F . -
baranyai gyűlés. S z a k á c s J. — Vegyes közlemények. 

Mioisteri hivatalos tudósítások. 
A' vallás- és közoktatási ministeriumtól. 

A' vallás- és közoktatási ministériumhoz ki-
neveztettek 's részint alkalmaztattak a' kővet -
kező közhivatalnokok: 

Allodalmi altitkár : Szász Károly. 
Osztályfőnökök: Athanazkovics Plátó, Koriz-

mics Antal, Lónyay Gábor, Nyéky Mihály. 
Tanácsosok : Balassa János , Csausz Márton, 

Fábriczy Sámuel, Pap E n d r e , Szabó Károly , 
Szönyi Pál. 

Titkárok: Ebeczky Emil, Janicsáry Döme, R é -
csy Emil, Tallián Sándor. 

Fogalmazók: Beöthy Zsigmond, Dorner J ó -
zsef, Egedy Gáspár, Kelemen Lajos, Kendelényi 
Alajos, Kutassy János, Keszlerlfy Antal, Lenhos-
sék György , Nagy Miklós, Nyisztor József , 
Oroszhegyi Józsa, Pap Zsigmond, Szeiff József, 
Vértessy Károly. 

Segédfogalmazók: Arkossy Károly, Bálás Ede, 
Hollósy Antal. 

Irodaszemélyzet : Főnök : Galambos E lek , 
Irattárnok : Paulekovich József. Sorjegyzők : 
Spurnyai József és Suhajdi György. Segéd-sor-
jegyzők : Szvoboda József és Merzsey György. 
Igtatók: Vrasics Tamás , Sághy Lajos. Segédig-
tatók: Maszlagi Antal és Lövészi György. Irro-
kok: Mészáros Péter a' minister mellett, Pe l ro-
vics Szilárd, Pósz Antal , Rózsahegyi Pál, T a -
mássy Antal, Tóth István, Vizkelethy Ferencz. 
Gyakornokok: b.Lipthay Antal a' fogalmazásban; 
Gáspár László az irodában. 

rebocsátott értesítése folytán, mellyben hazánk 
épségének, szabadságának 's becsületének meg-
mentése végett a' haza polgárai ajánlatokra s z ó -
lítatnak fel, azokra nézve , kik a' tegnapi napon 
kelt, 's a' hírlapokkal mellékletben közrebocsá-
tott felszólításomban foglalt okoknál fogva a' 
közállodalmat jelen rendkívüli szükségei között 
kölcsönzésekkel hajlandók segí teni , föherczeg 
István nádor királyi helytartó kegyelmes hely-
benhagyásával, 's az összes ministeri tanács m e g -
egyezésével, rendelem a' mint következik: 

1) Két millió pengő forint értékig 5 % kama-
tos kincstár-utalványok bocsáttatnak ki. 

2 ) Ezen kincstár-utalványok három, hat és 
tizenkét hónapra szólanak. A ' vevőknek, kik ezen 
utalványokat készpénzen vásárolják m e g , t e t -
szésökre bizatik, akár három, akár hat , akár t i -
zenkét hónapos kincstár-utalványokat kívánni, 
kik azonban nem készpénzzel, hanem arany és 
ez ^ t szereknek az általam mellékletben hiva-
talosan közrebocsátott beváltási árjegyzék s ze -
rint átengedésével kívánnák megvásárolni, csak 
tizenkét hónapos lejáratú kincstár-utalványokat 
kaphatnak. 

3) A' kiadandó kincstár-utalványoktól kiadá-
suk napjától számított 5 % évi kamat j á r , melly 
kamatjárulék a' készpénzen vásárlandó három és 
hat hónapos utalványokra a' kiadás alkalmával 
azonnal előre levonatik, az egy egész éves l e -
járatú kincstár-utalványoknál pedig a' kiadás al-
kalmával félévi kamat fizettetik ki , a' második 
félévi kamatra nézve az utalványok szelvény-
nyel látatnak el, mellyeknek előmutatói az illető 
kamatot az utalvány kiadása után hat hónappal 
akár az országos kincstár föfizetö hivatalánál 
Budán, akár pedig az illető vidéki sóhivataloknál 
bármikor felvehetik. 

Pénzügyministeri rendelet. * ) 
Kamatos kincstár-utolványok kibocsátása 

ügyében. 
A1 belügyministernek május 19-én kelt 's a1 

,Pesti Hirlap" máj. 23-a i 63-ik számában köz-
*) Mi eddig tartózkodánk politicai tárgyakat venni fel 

lapjainkba ég mégis megintet tünk, hogy miért közöljük a' 

ministeri rendeleteket, mint politicai lapunk körébe nem 
tartozó tárgyakat. Közöltük és közlendjiik a1 cultusminister 
rendeleteit, 's ugy hisszük, hogy ezt tennünk szoros kö te -
lességünk. Egyéb ministeri rendeleteket csak akkor adunk 
ki, ha erre egyenesen felszólítatunk. Ez történt a1 jelen r en -
delettel, mellyet midőn közönségünk részvétébe a' legna-
gyobb készséggel ajánlunk, tudatjuk az illetőkkel, hogy 
valahányszor e1 lapokban a' cultusministerieken kivül egyéb 
ministeri rendeletek is közöltetni fognak, e i mindenkor 
egyenes megbízás következtében történendik. Szerkesztő. 



4) Az utalványok tőkeértéke a' lejárat után 
szintúgy akár a' kincstári főpénztárnál Budán, 
akár pedig az illető vidéki sóhivataloknál az e re -
deti utalvány visszaadása mellett készpénzben 
felvehető. 

5) A ' kiadandó kincstár-utalványok 50 és 
100 pengő forintról szólanak, 's a' nagyobb ösz-
szegü ajánlatokért tetszés szerint akár ötvenes, 
akár százas utalványok kiszolgáltatása kivántat-
hatik. Az illető kamat a' forgalomban! tájékozás 
végett , napról napra kiszámítva, az utalvány hát-
lapján olvasható. 

6) Miszerint pedig a' hon megmentésébeni 
részvétben a' kisebb tehetségű, de valamint j og -
ban, ugy a' honszeretet érzelmében egyenlő pol-
gárok is osztozhassanak, bármi csekély összeg-
beiii ajánlat is elfogadtatik, 's az 50 fton aluli 
ajánlatokról ideiglenes nyugtatványok adatnak, 
mellyek kiadásuk napjától számított hat hónap 
múlva bármikor készpénzzel beváltatnak vagy 
pedig az 50 és 100 forintos utalványokat venni 
akarók által előmutatva, az utalvány árába kész-
pénz helyett elfogadtatnak, 's kamatos utalvány-
nyal kicseréltetnek; illy esetben azonban, mint-
hogy a 'kisebb ajánlatok kamatjának napról nap-
rai kiszámítása valósíthatlan apró töredékekre 
oszlik, a' kamat csak az utalvány kiadása napjá-
tól számíttatik. 

7) Ezen kincstár-utalványokra fizetésül akár 
ezüst és arany pénz, akár bécsi bankjegy, akár 
arany és ezüst szerek , akár töredék 's ócska 
ezüst és arany elfogadtatik. 

8 ) Az ajánlatok beszedésére nézve pedig az 
intézett belügyministeri rendelet folytán követ-
kezők határoztatnak: 

a) Minden törvényhatóságokban az ajánlatok 
átvételére annyi helyen állíttatnak fel küldöttsé-
gek, miként ezt a' vidéki körülmények javaso-
landják. 

b) Ezen küldöttségek a' hon polgárait a' haza 
megmentésének dicsöségébeni részvétre alkal-
mas módokon felszólítván, az ajánlatokat — l e -
gyenek azok készpénzben, bankjegyekben avagy 
arany és ezüst szerekben — nyugtatvány mellett 
átveendik, 's az ajánlatot az átadó bizonyítvá-
nyával ellennyugtatványoztatják. 

c) E ' végett két párban az ajánlatokról r o v a -
tos jegyzéket viendnek, mellynek rovatjaiba az 
ajánló neve 's lakása , ajánlatának minősége és 
mennyisége, az ajánlónak ellennyugtató elisme-
rése, nem különben az is bejegyzendő : három, 
hat vagy tizenkét hónapos kincstár-utalványt 
k iván-e magának kiszolgáltatni; mire nézve fi-
gyelemben tartandó, hogy a' nem készpénzbeni 
ajánlatokért csupán egy éves utalványok adatnak. 

d) A ' küldöttségeknél begvülendö ajánlatok-
nak átvételére most egyelőre a' következő ma-
gyar kincstári hivatalok jelölteinek ki : 

A ' készpénz és bankjegyek á tvé te lé re : a' 

budai főpénztár, és a1 pesti, pozsonyi, sopronyi, 
győri, komáromi, veszprémi, körmendi, kanizsai, 
dunaföldvári, pécsi, bajai, Ipolysági, selmeczi, 
gácsi, szeredi, rózsahegyi, kézsmárki, iglói, egri, 
kassai, miskolczi, sóvári, tokaji, ungvári, szat-
mári, nagyváradi, szegedi, aradi, temesvári, 
nagybecskereki. 

Az arany és ezüst szerek átvételére : a1 pesti 
ezüst beváltóhivatal, a' selmeczi fökamaragrófi 
hivatal; 's a? pozsonyi, győri, komáromi, föld-
vári, pécsi, egri, kassai, miskolczi, szegedi s 
temesvári sóhivatalok. 

Az ajánlatokat beszedő küldöttségek, ha hely-
ben van valamellyik a' kijelölt kincstári hivata-
lok közöl, annak az összegyűlt ajánlatokat l eg-
fölebb harmadnaponként, ha pedig helyben nem 
volna, mihelyt a' beszolgáltatási költségeket meg-
érdemlő összeg gyül egybe, minden esetre pedig 
14 napról 14 napra a1 legközelébb első kincstári 
hivatalnak, a' rovatos jegyzék azon példányá-
nak a1 küldöttség aláírása melletti átadásával, 
mellyben az ajánlók ellennyugtatványozó elis-
merése foglaltatik, beszolgáltatandják, 's mago-
kat a' beszolgáltatásról nyugtatványoztatják, a' 
kincstári említett hivatalok pedig a' készpénz-
beni kisebb ajánlati összegekről a' fentebbi 5- ik 
pont értelmében ideiglenes nyugtatványokat, a1 

nagyobbakról az ajánlók kívánsága szerint 50, 
vagy 100 ft 's három, hat, vagy 12 hónapos 
kincstári utalványokat adandnak, mellyeket az 
ajánlók az illető küldöttségeknél átveendenek, 's 
az átvételt a' rovat- jegyzékbe beirandják. 

A 'mi pedig a1 nem készpénzben, hanem arany 
és ezüst szerekben történendő ajánlatokat illeti, 
ezeknek valóságos belértéke csak müszerü ol-
vasztás , vagy pontos érczkémlet útján levén 
meghatározható, a' küldöttségek minden illyen 
egyes ajánlat darabját, minőségét, mennyiségét, 
és súlyát a' rovatos jegyzékekbe fel fogják j e -
gyezni, mindenkinek ajánlatát külön pamatba kö-
tendik, lepecsételendik, 's kivül az ajánló nevé -
nek 's az ajánlat fentebbi részleteinek fel jegyzé-
sével jelölendik, 's ekként a' fent kijelölt kincs-
tári hivatalokba álszolgáltatják, mellyek azokat 
viszont a' pesti kincstári arany és ezüst váltóhi-
vatalokhoz általküldik, hol az ajánlatok értéke 
ár jegyzék szerint meghatároztatván: kisebb ösz-
szegekröl az ideiglenes nyugtatványok, nagyob-
bakról pedig az ajánlók kivánata szerinti kincs-
tár-utalványok felkészítetnek 's a' beküldő kincs-
tári hivatalok utján az illető törvényhatósági kül-
döttségekhez kézhez szolgáltatás végett elkül-
detnek. 

Ezek végett az illető kincstári hivatalok nyug-
tatványokkal, utalványokkal 's rovatos j egyzé -
kekkel, valamint szintúgy utasításokkal is ellá-
tatnak ; a' törvényhatóságokhoz pedig a" rova -
tos jegyzékek szintúgy számosabb példányban 
megküldetnek. 



Ha a 'fent kijelölt kincstári hivatalok valamelly 
vidékre nézve távolságuk miatt alkalmatlanul f e -
küdnének, az átadás bármelly más sóhivatalnál 
is megtörténhetik, erről azonban a 'pénzügyi mi-
nisterium előre hivatalosan értesítendő, valamint 
szinte az ajánlatgyüjtés sikeréről két hetenként 
úgy nekem, mint a* belügyministernek minden 
küldöttségek részéről hivatalos tudósítás teendő. 

Budapesten a' kincstár-utalványok készpénz-
beli megvétele egyenesen a1 főpénztárban, az 
arany és ezüstátadás pedig a ' pesti arany és 
ezüstváltóhivatalban (fürdö-utcza Tükör i -ház-
ban) is történhetik; mindkét helyütt kisebb ösz -
szegeknek ideiglenes nyugtatványok melletti á t -
vétele is eszközöltetvén. 

9) A ' pénzügyi ministeriumnál ezen ajánlatok 
számára külön országos hitel-könyv nyittatik, 
mellybe a' hitelezések maradandó emlékül, va la-
mint annak bizonyítványául i s , hogy a' status 
ezen hazafiúi kölcsönöket a' kötelezett időben 
miként fizette ki,név és nevezet szerint bejegyez-
tetnek, *s az egész munkálat folyama ezen hitel-
könyvből időnként a' közönség köztudomására 
hozatik. 

A ' törvényhatóságok ezen rendelet buzgó te l-
jesí tésére utasíttatnak, a' haza minden egyes pol-
gára pedig segédkéz nyújtására felhivatik. 

Kelt Budán, május 24-én 1848. 
A1 pénzügyi minister, 

K o s s u t h L a j o s s. k. 

A' vallás- és közoktatási ministeriumtól. 
í 

A'közalapítványi minden jószágok főfelügye-
lőjévé Bucsánszki József 's ennek tollnokává 
Tessedik Imre , ugyanazon jószágok pesti kerü-
letében pedig főtisztté Ruttkai József neveztet-

- tek ki. 
,«II 

A ' felügyelő olly terv készítésével bízatott 
meg, mellynél fogva a' közalapítványi javakra 
nézve eddig szokásban volt házi kezelés 's ille-
tőleg nagyobb összeségbeni haszonbér helyett, 
ezentúl kisebb részletekbeni és hosszabb időre 
terjedő haszonbéri rendszer hozassék b e , úgy 
azonban, hogy e' rendszerben az eddig szolgá-
latban levőkről, hivatalaik javadalmainak aránya 

- szerint, gondoskodva legyen. 
III. 

A ' ministeriumnak czélja, gazdasági iskolákat 
állítani fel. Ennélfogva a' felügyelő megbízatott, 
hogy az ország különböző részeiben négy helyen 
az iskolák mellett szükséges példány-gazdaság 
alapjául szolgálandó ötszáz holdas tért szemeljen 
ki az alapítványi javakból. 

IV. 
Az összes alapítványi értékből eddigien az 

udvari számvevőség számára fizetett 7 ,133 ft, 

mint a' dolog új rendében helyt nem foglalható 
kiadás, ápril végétől meg van szüntetve. 

V. 
A ' tanulmányi bizottmánynyal egyesített köz-

ponti könyvbiráló testület fizetéséhez, 1845. évi 
6863. helytartósági szám alatt kelt rendelet sze-
rint, a' tanulmányi és egyetemi alapértékek 3243 
ft 20 krral járultak évenként. Ezen kiadás , a' 
pénzügyi ministeriummal tartandó ér tekezés ig , 
ápril végétől az alapítványi pénztárnál felfüg-
gesztetett. 

Egyház, egyházi fegyelem. 
Prot. Egyh. 's Isk. Lap 1847-ik évi 48. szá-

mában Ellenészrevételek 'stb. czímü czikkem j e -
lent meg; ez némelly eszméket ébresztett J an -
csovics István úrban, mellyek Prot. Egyh. Lap 
folyó évi 2. számában láttak napvilágot. Én azon 
czikknek azért nem tulajdonítok nagy fontossá-
got, minthogy csak százszor mondott dolgokat 
ismétel 's az én elveimet és okoskodásaimat épen 
nem czáfolta meg, rendre taglalgatva azokat és 
fonákságaikat kimutatva; mind a' mellett, J an -
csovics úr engedelmével, habár „avatatlan kéz -
zel" , még egyszer , 's meg lehet nem utoljára, 
veszem föl a' tollat,nem annyira czáfolómnak v á -
laszolandó, mint inkább általában néhány gondo-
latot az egyházról és egyházi fegyelemről l e -
írandó, minthogy most, midőn az egyház rende-
zetével foglalkodunk, tiszta tájékozásra szüksé-
günk van. — 

Az ember a' családban, melly az életnek egé -
szet tevő első idoma, a' mellyben az egyén a' 
maga teljességét és elégségét némileg megtalál-
ja, születik. A ' család áll nagy- és kiskorúakból, 
kik ugy természeti egészet tesznek. A ' nagyko-
rúak nevelik a' kiskorúakat, mignem ezek szin-
tén nagykorúakká válnak, a' midőn a' család 
külső köteléke szétbomlik. A ' kiskorú ember 
egészen van a' családban, ez az ö egyetlen e g y e -
temisége. Nagykorúvá válván, megszün rája néz -
ve azon egyetemiség 's ő okvetlenül másba lép 
részint önakarva, részint önkénytelen is. — Az 
emberi létnek már két oldala van, a 'mint az em-
ber testből és lélekből ál l , t. i. belső és külső. 
Belsőségénél fogva az ember egyén , szellem, 's 
mint tiszta szellem, nem is érintkezik mással, ha -
nem magára van szorí tva, hanemha a' mennyi-
ben a' szellem is csak küllétben tud működni, 's 
mihelyt az küllétet magára ölt, azonnal más kül-
létbe ütközik. Az ember azért csak a' mennyi-
ben külléttel bir, érintkezik 's jöhet viszonyba 
más emberrel, 's tulajdonképen ez az ember e g y e -
temes oldala, mellynél fogva egyetemiségbe ol -
vadhat össze. A ' szellem mindig csak egyénileg 
munkálkodhatik, azért a' magában való egye te -
mes szellem, melly egyén nélkül is működnék, 
nem egyéb mint agyrém. Az egyéni szellemek 



együttműködése előhoz természetesen bizonyos 
eredményeket , gondolatokat, szokásokat, köz-
szellemet, szellemi müveket 'stb., 's a' mennyi-
ben ezeket az egyén készen előtalálja, annyiban 
azok rája nézve a' substantiát képezik, mellybe 
magát bele kell élnie 's mellyet magába föl kell 
vennie, melly tehát rája ébresztöleg, serkentőleg 
hat, de csak ugy, ha az illető egyén életrevaló-
sággal bir. Ha az úgynevezett absolut ész és 
szellem magában nem holt tömeg volna, hanem 
élettel birna, akkor, minthogy mindnyájunk lég-
körét t esz i , minden egyének szelleme egyenlő 
fokozatra emelkednék, 's akkor visszasülyedés 
a' történelemben nem volna lehetséges. 

A ' szellemi munkánál tehát nincs egyénibb 
munka, 's ebben a' kül segítségnek legkevésb 
hasznát vesszük; mert hol a' szellemi munka a' 
munkafelosztás elvénél fogva többek közt fe l -
osztatik, ott mindig csak silány és gépies mű fog 
keletkezni, pl. midőn regényt többen írnak. — 
Mind a'mellett a' szellemi munkára néz ve is e g y -
letbe léphet és lép az ember, mert a" munkakö-
zösség ösztönöz vagy oklat; 's mert a' szellemi 
érdekek épen ugy válnak ki, inint az anyagiak, 's 
érdekegységet szülvén, társulatokat, osztályokat 
is szülnek, de csak a' mennyiben külsöülnek, 
küllétet magokra öltenek. 

Az ember öncselekvö l é n y ; a1 munka, töké-
letesedésének eszköze vagy is életének külméje 
(forma) ; a' családból kiszakadt ember tehát ok-
vetlenül valami munkakört választ magának, 
mellyben alkalmasint már másokat is talál, kikkel 
tehát érdekközösségbe, társulatba, egyesületbe 
lép. Igy különböző érdekközösségek, osztályok, 
rendek , társulatok, egyesületek 'stb. támadnak, 
mellyek mind a' munkafelosztás elvén alapulnak, 
's mellyek az úgy nevezett társadalmat alkotják. 
Az ember e ' szerint a' családból a' társadalomba 
szakad 's tagjává lesz bizonyos osztálynak, hogy 
hajlama vagy végzete szerint valami különséget 
magában kifejtsen 's így bizonyos érvényt ma-
gának kivívjon. De a' különség, fogalmánál fogva, 
nem foglalhatja magába az ember egész lényét, 
a' vargaság pl. nem zárja magába az egész em-
bert ; hanem egyetemes oldala okvetlen emeli öt 
a' minden egyéb egyetemiséget magában foglaló, 
's azon egyetemiségeket, mik mind az ö i rányá-
ban csak megannyi különségekké válnak — sza-
bályozó egyetemiségbe , 's ez az állam. — Min-
den ember természetesen ennélfogva az állam 
t a g j a , mert teljes elégséget csak az ad neki 's 
különségét csak az ótalmazza. Az állam az em-
beri lét azon sarkát, melly pusztán küllét, fog-
lalja magában, 's így alapja a' jog, hatásköre is 
a 'jog mezején van 's eszközei is a ' jogtól , melly 
tehát kényszerítéssel is j á r , kölcsönözvék. Az 
állam tartalmát képezi a' társadalom, — 

De minthogy az embernek bensösége is van, 
azért az államon kivül, melly minden jogi egye-

temiséget 's minden egyetemiségnek jogi oldalát 
karolja á t , — más egyetemiségnek is kell még 
lennie, melly minden erkölcsi egyetemiséget 's 
minden egyetemiségnek erkölcsi oldalát átöleli, 
's ez az egyház. — Az egyház tehát azon e g y e -
temiség, melly az emberi lét másik sarkát, a1 ben-
söséget foglalja magában,melly azért nem a' jo-
gon, hanem az önkényes, közös hiten alapszik, 
hatásköre tehát nem is forog a' j o g , hanem az 
erkölcsiség mezején, hol kényszerítés nincs , 's 
ha az belopódzik, csak gyilkolólag hat, — hanem 
hol csak tiszta szabadság van. Az egyház szin-
tén természetes és szükséges , 's minthogy min-
denkinek van bensösége 's többé kevesbbé v i lá -
gos és biztos hite, azért föltesszük, hogy min-
denki egyházban van , épen úgy, mint a priori 
föltesszük, hogy mindenki az államban v a n , — 
hacsak világos és kétségbevonhatlan akaratnyi-
latkoztatás által valaki az ellenkezőt nem bizo-
nyítja be magáról; sőt még akkor sem lehet neki 
hinni, Ő csak nem érzi's nem tudja, hogy egy-
házban van, mert abban való létének szükségét 
nem érzi, ép úgy mint sok nem érzi, hogy az ál-
lamban van, — mert semmi józan ember nem 
tépheti ki magából a' bensöséget 's nem tűzheti 
ki magának czélul az erkölcstelenséget, habár 
erkölcstelen tetteket elkövethet. — Az államnak 
nincs joga valakit az államból kirekeszteni, de 
lehet joga ö t , ha az állam czéljával ellenkező 
akaratot és cselekvést fejt ki, ártalmatlanná t en -
ni, kivégezni; az államnak nincs is joga valakit 
arra kényszeríteni,hogy általában egyháznak t ag -
jává legyen , vagy hogy e' vagy más egyházba 
lépjen, mert esztelenség volna arra kényszerí-
teni, mi természetes, pl. ha az állam a' fiúnak p a -
rancsolná, hogy nöjjön, vagy hogy csak öt láb-
nyira 's ne magasbra nöjjön, — 's mert a' ben-
söség körében nem parancsolhat az állam és sen-
kisem, hitet nem kényszeríthet senkire sem; — 
az állam csak föltenni kénytelen, hogy minden 
ember bizonyos egyházban van. 

Az egyház fogalmában különösen két bélyeg 
van, először határozatlan sokaságnak (exxltioía), 
's azután azon sokaság egységgé , vagy vallási 
egészszé való összeköttetésének bélyegei. Az 
egyháznak továbbá két kapcsa van, belső kapcsa 
a' közös hit, külső köteléke a' közös kötelezett-
ség. Azon kötelezettség az egyház külső szüksé-
geiből ered. A ' mennyiben az egyház külső inté-
zet, úgy hogy tagjait kötelességek és jogok i l-
letik, annyiban a' jog mezejére lép át 's annyi-
ban szintén az államban van 's neki alá van r e n -
delve. 

Krisztus maga illy egyházat nem épített föl, 
hanem annak megalapítására választotta tizenkét 
apostolait 's kiküldte azokat az ige hirdetésére 's 
községek gyűjtésére, 's külső jelül és kötelékül 
rendelte a' keresztséget. Azon első egyház volt 
egy, mert egy Istent, egy Krisztust, egy kereszt-



séget 's egy kötelességet és reményt nyújtott 
mindnyájoknak; volt apostoli, mert az apostolok 
gyűjtötték egybe a' községeket; volt egyetemes, 
mert minden hivöt foglalt magában ; végre volt 
szent is, mert mindenki vette a' lelket a' keresz-
telésnél 's igérte, hogy Isten lelke vezérlete sze-
rint fog élni. Ez az egyház eszményi czélja, 
mellyet Krisztus 's az apostolok nyilván kimond-
ták 's a' mellyet a' reformátorok is ugy fogtak 
fel. De a' tapasztalati egyházban nem hiányzot-
tak tagok, kikben ama ezél nem valósul, kik azon-
ban mégis külsőleg az egyházhoz tartoztak 's 
tartoznak, 's kiket annál inkább kell benne tűrni, 
minél kevésbbé lehet csakugyan azon tagokat 
kiválasztani, kikben azon czél nem valósul, 's 
minél kevésbbé mondhat le az egyház , melly az 
isteni kegyelem hirdetője, valakinek javulásáról 
és megtéréséről , — hiszen Jézus még Júdást, 
az árulót.is eltűrte tanítványai köz t !—Az egy-
háznak kell ugyan eszményi czélját: szentek kö-
zönségévé lenni, 's tagjait Isten gyermekeivé 
növelni, folyvást szeme előtt tartania 's buzgón 
törekednie azt valósítni; de azt nem kényszer és 
büntetés által teheti, mik soha sem hitet, sem a' 
jó iránti szeretetet nem ébresztenek, hanem fel-
világosítás és oktatás és buzdítás állal; az e g y -
háznak eszközei csak „sacramen'a et verbumu, 
mint a' hitjavítók számtalanszor elismerik. 

Az egyház tiszta fogalmát, miszerint az a 
hit közösségén alapuló társulata vagy közönsége, 
még pedig a' protestantismus elve szerint, nagy-
korú egyéneknek,— szorosan szemünk előtt kell 
tartanunk, midőn annak rendezetéröl szólunk, kü-
lönben tüstént olly nevetséges eszmezavarba 
esünk,millyenbe Jancsovics úr. A ' valóságos e g y -
házak ugyan még mind távol esnek az egyház 
fogalmától, de intézkedéseinkben vezércsillagul 
csak a' tiszta fogalom szolgálhat. Krisztus az e g y -
házát Isten országának nevezi; de Isten orszá-
gában csak maga Isten az úr, tagjai mind egyen-
lők, mert Krisztus világosan mondta több izben, 
hogy Isten előtt minden különbség elenyészik 's 
hogy ö nem személyválogató-

Az egyház történelmi alakulásai különbözők, 
' s így azok különböző fogalmakat is állítanak fel. 
így a' katholika egyház fogalma ez : *) Az egy-
ház azon intézet, mellyben a' Krisztus megváltó 
müvének folytatására megbízott apostolság az 
emberek szabadulását a' bűntől eszközli, mellyben 
azért Krisztus által rendelt taní tók, kegyosztók 
és vezér lök , azok körül pedig hallgatók, kegy 
után epekedök és követők vannak; ö egy csak, 

Lásd a'„Tanodai Szózatot," mellyet 1847-ben Hunfalvi 
Pál adott ki. A' nyájas olvasó jelen czikkemben sok gondolatot 
fog általában találni, mellyek ama szózatban is vannak. A' tárgy 
azonsága 's az ott kifejteit elmélettel való egyezésem an-
nak okai; azon elmélettel pedig annyival inkább vélek mél-
tán egyezhetni, minthogy az tudtomra nemcsak hogy fel 
nem forgattatolt, de még meg sem támadtatott. 

mert egy a' keresztsége, hitvallása, igazgatója, 
a' láthatlan Jézus Krisztus, a' látható Péter az 
apostolfö törvényes utódja a' római széken; ö 
egyetemes, mint a' melly minden nemzetnek h i r -
deti az üdvösséget; azért szükséges és egyetlen 
is, mellytöl ki elszakad, az egyetemiségtöl sza -
kad el, 's a' tárgyi igazság helyett önegi látsza-
tot fogad e l ; ö az apostoli, benne az apostolokra 
elbocsátott sz. lélek szakadatlan következésben 
hatván; innen csalhatatlan mindenben, mit a' hit 
és erkölcsiség felöl tanít ; végre szent, mivel 
Krisztussal, mint test a' lélekkel függ össze. — 
A' katholikusok tehát egyház alatt értik a' Krisz-
tus által e' földön alapított 's helytartója, a 'pápa , 
mint látható főnök alatt egyesült közönségét a' 
Krisztus nevére keresztelteknek; tehát ők az 
egyházat csak mint valóságosan létezőt fogják 
fel 's így tagjai kegyesek és nemkegyesekre osz -
lanak, 's az azokat összetartó kötelék a' keresz t -
ségre alapított külső hitvallás. Bellarminus Eccl. 
milit. c. 2 így szól: Nostra sententia est, eccle-
siam unam tantum esse , non duas, et illám unam 
et veram esse coetum hominum, ejusdem chri-
stianae íidei professione et eorumdem sacramen-
torum communione colligatum, sub regimine l e -
gitimorum pastorum ac praocipue unius Christi 
in terris vicarii, romani pontificis. E x qua defi-
nitione facile colligi potest , qui homines ad ec -
clesiam pertineant, qui vero ad eam non per t i -
neant. Tres enim sunt partes hujus definitionis. 
Professio verae fidei, sacramentorum communio 
et subjectio ad legitimum pastorem, romanum 
pontiíicem. Ratione primae partis excluduntur 
omnes infideles, tam qui nunquam fuerunt in e c -
clesia, ut Judaei, Turci, Pagani, tam qui fiieruiit 
et recesserunt, ut haeretici et apostatae. Ratione 
secundae excluduntur catechumeni et excommu-
nicati, quoniam illi non sunt admissi ad sacra-
mentorum communionem, isti sunt dimissi. R a -
tione tertiae excluduntur schismatici, qui habent 
fidem et sacramenta, sed non subduntur legitimo 
pastori, et ideo foris profitentur fidem et s ac ra -
menta percipiunt. Includuntur autem omnes alii, 
etiamsi reprobi, scelesti et impii sunt. Atque hoc 
interest inter sententiam nostram et omnes alias, 
quod omnes aliae requirunt internas virtutes ad 
constituendum aliquem in ecclesia, et propterea 
ecclesiam veram intisibilem faciunt; nos autem 
et credimus in ecclesia inveniri omnes virtutes, 
fidem, spem, caritatem et ce tcras , tamen ut ali-
quis aliquo modo dici possit pars verae ecclesiae, 
de qua scripturae loquuntur, non putamus r e -
quiri ullam internam virtutem, sed tantum ex-
ternamprofessionemMei et sacramentorum com-
munionem, quae sensu ipso percipitur. Ecclesia 
enim est coelus hominum ita visibilis et palpabi-
lis, ut est coetus populi romani, vei regnum Gal -
liae aut respublica Venetorum. — Cat. Rom. 1., 
10. 16 : Universalis etiam ob eam causam dici-



tur (ecclesia) quod omnes, qui salutem aeter-
nam consequi cupiunt, eam tenere et araplecti 
debeant, non secus ac qui arcam, ne diluvio pe -
r i ren t , ingressi sunt. — Bellarmin. Eccl. milit. 
C. 1 4 : Nostra sententia e s t , ecclesiam absolute 
non posse errare nec in rebus absolute necessa-
riis nec in aliis, quae credenda vei facienda no-
bis proponit, sive habeantur expresse in scriptu-
ris sive n o n ; e t cum dicimus, ecclesiam non pos-
se e r r a r e , id intelligimus tam de universitate fi-
delium quam de universitate episcoporum, ita ut 
sensus sit ejus propositionis: ecclesia non potest 
errare, i .e. id quod tenent omnes fideles tanquam 
de üde, necessario est verum et de fide, et simi-
liter id quod docent omnes episcopi tanquam ad 
fidem pertinens, necessario est verum et de fide. 

A ' protestánsok az egyház alatt a' szentek, 
azaz: a" Krisztusban igazán hivők közönségét é r -
tik, mellyben az ige tisztán hirdettetik 's a' szent-
ségek helyesen kiszolgáltatnak. Felfogják tehát 
az egyházat belső bélyegeinél fogva eszményi 
értelemben, azért a1 tagjait összetartó kötelék 
nem annyira a' külső hitvallás, mint inkább az 
élö h i t , vagy keresztyén jámbor élet. — Conf. 
Aug. VII. Est autem ecclesia congregatio san-
ctorum, in qua evangelium recte docetur et r e -
cte administrantur sacramenta. — Apol. C. A. 
IV. Ecclesia non est tantum societas externarum 
rerum ac rituum, sicut aliae politiae, sed princi-
paliter est societas fidei et sp.s. in cordibus, quae 
tamen habét externas notas , ut agnosci possit, 
videlicet puram evangelii doctrinam et admini-
strationem sacramentorum consentaneam evan-
gelio Christi. Conf. Helv. II. cap. 17. Opor-
tet semper fuisse, esse et futuram esse ecclesiam, 
id est e mundo evocatuin vei collectum coetum 
fidelium, sanctorum inquam oinnium communio-
nem, eorum videlicet, qui deum verum in Christo 
servatore per verbum et spiritum sanctum vere 
cognoscunt et rite colunt, denique omnibus bonis 
per Christum gratuito oblatis fide participant. — 
— Illám docemus veram esse ecclesiam in qua 
signa vei notae inveniuntur ecclesiae verae, in-
primis verő verbi divini legitima vei sincera prae-
dicatio. — Conf. Basil. art. 5. Wir glauben eine 

! heil. christliche Kirch d. i. Gemeinschaft der Hei-
ligen, die Versammlung der Gláubigen im Geist, 
welche heilig und eine Braut Christi is t , in der 
alle die Bürger sind, die da wahrlich veriehen 
(bekennen), dass Jesus sei Christus das Lamm-
lein Gottes und auch durch die Werke der 
Liebe solchen Glauben bewáhren. — A' franczia 
hugenották hitvatlásaQConfessioii de Toy) , mely-
lyet Beza 1561. sept. 8. a' Poissy városában 
tartatott gyűlésen IX. Károlynak átnyújtott, 27 
czikke így szól:, Nous disons donques suyuant 
la parole de Dieu, que c 'e j t (t. L la vraye Egl i -
se, az igazi egyház) la compagnie des fideles, 
qui s' accordent a suyure icelle parole, et, la pu-

re religion qui en depend, et qui profitent en 
icelle parole tout le temps de leur vie, croissant 
et se confermans en la crainte de Dieu , selon 
qu' ils ont besoin de s' avancer et marcher tou-
siours pius outre. Mesme quoy qu' ils s' eífor-
cent , qu' il leur conuient avoir incessament r e -
cours á la remission de leur pechez: neantmoins 
nous ne nions point que parmi les fideles il n' y 
ait des hypocrites, et reprouvés , desquels la 
malice ne peut elfacer le titre de 1' Eglise. — A 
quakerek az egyházat tágasb és szorosb é r t e -
lemben veszik; tágasb értelemben egyház alatt 
értik egyesületét mindazoknak, kik az isteni v i -
lágnak és Isten tanúságának szivökben engedel-
meskednek, ugy hogy ez által megszenteltetnek 
és a' gonosztól megszabadulnak, legyenek bár 
különben akármicsoda nemzetből, nemzetségből 
valók 's bármi ajkúak és családuak, jóllehet kül -
sőleg távol vannak és idegenek azoktól, kik 

i Krisztust vallják 's a' keresztyénséget, 's az irás 
' jótéteményét élvezik. Szorosb értelemben az 
egyház: certus numerus fidelium vei fideles qui-
dam dei spiritu et quorundam ejus ministrorum 
testimonio congregati, quos et ipse eo fine su -
scitavit,in fidem verorum principiorum et doctri-
narum fidei chr. ad ductos, quorum corda eodem 
amore unita et intellectus eadem veritate illumi-
nati congregantur et simul conveniunt, ut deo 
atlendant illumque adorent. Barclaii Apol. 10. 

Minden keresztyén egyháznak közös alapja 
van, t. i. a' hit Istenben, Krisztusban 's a' sz. l é -
lekben való é le t ; 's azon alap egyszersmind v a -
lamennyi ker. egyház egységi kapcsát teszi, ugy 
hogy semmi egyház nem igényelheti az t , hogy 
egyedül üdvezítö;mert a' mi üdvezit, azon egye -
temes hitben van, melly mégis minden ker. egy -
ház sarka. Az egyes egyházak ugyan ama k ö -
zös alapon kivül birnak különös kapcsokat i s , 
mintegy középpontul, melly körül azok hívei ösz-
szeesoportosodnak. így a' görög egyház a' ha-
gyomány és förenduri papurság elvét b i r ja , a' 
római a' hagyományt és pápát , a1 protestáns a' 
sz. irást és azon alapuló hitvallásokat.—Mi p r o -
testánsok kénytelenek vagyunk a' kathol. meg-
leltség ellen felszólalni, azon felszólalásban van 
életelvünk. A ' katholicismus külső, látható kö -
zönségnek tekinti az egyházat , midőn a' római 
egyházat tapasztalati fenállásában Krisztus e g y -
házával azonosnak ta r t j a ; a' protestantismus 
megsemmisítné önmagát, ha Krisztus egyházát l é -
nyegéhen külső intézetnek venné 's a' létező e g y -
házakat azzal azonosoknak hinné. — A ' r e fo r -
mátorok is állítják ugyan: csak az egyházban 
lehet idvezülni?i de a' katholikusok a' valóságo-
san létező tapasztalati római egyháznak igény-
lik az egyedül üdvezítöséget, míg azt a' reformá-
torok csak az eszményi egyháznak igényelhetik, 
nem pedig a' látható, tapasztalatinak; — csak 
azon eszményi egyház est columna veritatis. — 



Non est ad pontifices transferendum, quod ad v e -
ram ecclesiam pert inet , quod videlicet sint co -
lumnae veritatis ; de nem is lehet azt pl. a' po-
rosz vagy magyar 'stb. prot. egyházról állítni, 
hogy egyedüli oszlopa a' tiszta igazságnak. — 
Nekünk a' tapasztalati egyház nem meglett, már 
tökéletesen valósult fogalom , hanem folytonos 
fejlődés, levés, folytonos valósulása a' Krisztus-
tól vett szellemnek vagy Isten országának, melly 
valósulást az öncselekvöleg munkáló, tehát nagy-
korú minden tagjai az egyháznak előmozdítják. 
Mi az egyháztól, mellyben szintén kiszolgáltat-
nak a' szentségek, nyerünk ugyan bizonyos i s -
teni kegyszereket, söt azt hisszük, hogy csupán 
ezek segítségével üdvezülünk; de a' megváltást 
és üdvösséget nem nyerjük amúgy kész áru g y a -
nánt egyéni önmunkálásunk minden hozzájárulása 
nélkül, hanem hitünk, azaz belső meggyőződé-
sünk, tehát egyéni öncselekvésünk hozzájárulása 
által igazulunk. Nem az objectiv substantia, ha -
nem a' subjectiv fides üdvezít minket. 

Az Apologiában „De Justificatione" mondja 
ugyan Melanchthon 's méltán, hogy az úgyneve-
zett jótetteink által nem igazulunk; mert épen; 
abban áll a' val lás , hogy gyarlóságunkat é rez-
zük és tapasztaljuk bár mennyire törekszünk is 
tökéletesedni; vagy is hogy ellenmondást érzünk 
magunkban, midőn egyfelől tökéletességre hisz-
szük magunkat hivatva, másfelöl pedig azt soha 
el nem ér jük; 's azon gyarlóságunk épen az, mit 
a' sz. irás bűnnek nevez, mellytöl senkisem ment 
's melly miatt hát senkisem önelégséges arra, 
hogy igazuljon, azért járul hozzá a 'hi t , hogy van 
eszköz, melly azon gyarlóságunkat megszünteti 
's minket tökéletességre, igazulásra segít ; a1 k e -
resztyén pedig azt Krisztusban találja, tehát ezen 
hit, hogy Krisztus magát érette feláldozta, üdve-
zíti a' keresztyént. Azon hi t , mint később Me-
lanchthon azt meghatározza, nem az objectiv do-
log egyszerű elfogadása, igaznak tartása , tehát 
történelmi hi t , „ f i d e s significat non tantum hi-
stóriáé nolitiam; azon fides non otiosa cogita-
tio, sed quae a morte liberat, et novam vitám in 
cordibus parit, et est opus spiritus sancti; non 
stat cum peccato mortali, sed tantisper dum 
adest bonos fructus parit" *) Az igazulásról 
szóló azon egész czikk a' katholicismus külső-
ülése, tárgyiassága és tétszenteskedése ellen van 
intézve, miszerint bizonyos tetteknek,mint ollya-

J a n c s o y i c s úr azt mondja, hogy a1 tiszai papokat 
kifigurázom 's nekik Ieczkét ta r tok , miként nem a1 t e t t , 
hanem a' h i t által i g a z u l u n k / s e lvár ja , maga csak néhány 
sz. Írásbeli helyet idézve, hogy ők azt meg fogják czáfolni. 
— K a s s e l b e n jár tamkor, annak utczáit bejárván, valami 
nagy házhoz jutottam , melly előtt katona őrt állott. Ettől 
kérdeztem, micsoda ház az, mellyet őriz. Akkor felnézett ö 
is 's bámulta az épületet, mintha életében először látná "B 
végre vontatva e ' s z ó k a t hallata: „ I c h w é s z n i c h l " — 
Azon történetke akaratlanul eszembe jutott Jancsovics úr 
czikke itt megérintett pontja olvasásánál. 

noknak tulajdoníttatik é rdem, nem tekintve az 
egyén meggyőződését, lelkületét,'s tanítja, hogy 
azon meggyőződésnek : hogy Krisztus egyetlen 
közbenjárónk, kell bennünk élnie 's annak egés 
belsőnket át kell változtatnia, azaz: újjászületé-
sünket előhoznia, tehát hogy bensöség, hü, egyé-
niség kell a' vallásban. — Nem elég bizonyos 
objectiv tetteket teljesítni, imákat mondani, szen-
teket, képeket, ereklyéket tisztelni 'stb., mik in-
dulatunkban, meglehet, legkisebb változást sem 
okoznak. 

Az egyház fogalmában nem foglaltatik a' mi-
nisterium: annál kevésbbé teszi a' ministerium 
az egyházat. Az egyház ugyanis azoknak közön-
s é g e i n k magokat közös hit által vallásilag e g y e -
sítve érzik 1s késztetve arra, hogy vallásukat k ö -
zösen kifejezzék. Azon egyesület léte már nem 
kívánja okvetlenül, fogalmánál fogva, hogy l e -
gyenek különösen rendelt sáfárjai az isteni t i t -
koknak ; mert miután Krisztus 's az apostolok az 
egész világnak hirdették és kijelentették azon t i t -
kokat, nem titkok többé, mellyeket csak bizonyos 
osztály, várna (kasta) tudna, mint az egyiptomi 

j vagy görög mysteriumokat, hanem mindnyájan 
tudjuk azokat. 'S hogy az egyház különösen ugy 
nevezett papok nélkül is ellehet, bizonyítja a' 
ker. egyház első két százada, hol különös j e l -
lemmel bíró papság nem volt, hanem ki magában 
a' sz. lélek hatását érezte, az felállott 's szóla a' 
gyülekezethez, 's bizonyítja több felekezet a' mi 
korunkban is , mellyeknél papság nincs. Maga 
Luther azt mondja : ,.Ein jeglicher Christ hat 
und übet Priesterwerke. Aber über das ist nun 
das gemeine Amt , so die Lehre öffentlich führet 
und treibet, dazu gehören Pfarrherren und P r e -
diger. Denn in der Gemeinde können sie nicht 
allé des Amts gewarten; so schicket sich's auch 
nicht in einem jeglichen Hause zu taufen und das 
Sacrainent zu reichen. Darum rnuss man etliche 
dazu erwahlen und ordnen, so zu predigen g e -
schickt, und dazu in der Schrift sich iiben, die 
das Lehramt führen , und dieselbe vertheidigen 
können : item alsó die Sacramente von wegen 
der Gemeinde handeln, damit man wisse, wer da 
getauft sei, und alles ordentlich zugehe. Sonst 
würde langsam eme Kirche werden , oder b e -
stellet we rden , wo ein jeglicher Nachbar dem 
Andern predigte, oder unter einander ohne Ord-
nung alles thaeten. Solches ist aber nicht der 
Priesterstand an ihm selbst, sondern ein gemein 
öffentlich Amt für die, so da alle Priester, d. i. 
Christen sind. *) — A ' prágai tanácsnak Luther 
1523-ban ir ta: „Convocatis et convenientibus 
libere quorum corda Deus tetigerit, ut vobiscum 
unum sentiant et sapiant , procedatis in nomine 
Domini et eligite quem et quos volueritis, qui 
digni et idonei visi fuerint; tum inpositis super 

*) Luthers W e r k e , Walch kiadása szerint V. kötél 
1509 . lap. ' 



eos manibus illorum, qui potiores inter vos fue -
rint, confirmetis et commendetis eos populo et 
ecclesiae seu universitati, sintque hoc ipso v e -
stri Episcopi, ministri seu pastores. *) — Maga 
Bunsen is azt mondja, hogy a' prot. egyházban 
a ' p a p s á g , mint közbejáró, Krisztus által meg-
szűnt , 's az erkölcsi felelősség minden emberre 
té tetet t , hogy kiki magáért számoljon, mi által 
az egyház községivé lett a' papi egyház elle-
nében. — 

A' ministerium tehát csak a1 jó rend végett 
van 's nehogy az egyház czélja, t. i. az Isten 
országa előmozdítása, mellyre való működés 
ugyan az egész egyházat illeti, ne legyen a' vak 
esetiségnek ki téve; 's Krisztus is csak azért v á -
lasztott ki különösen néhány tanítványt 's állí-
totta fel a' tanítói hivatalt , melly hivatal azon-
ban nem papurság, hanem szolgálat. Apolog. VII. 
(Folyt, köv.) H u n f a l v i J á n o s , 

késmárki tanár. 

Ellenészrevételek t. szenczi Fördős Lajos úrnak 
, ,a ' lelkipásztorok fokozatos előléptetése tárgyá-
ban adott véleményemre" tett jegyzeteire. 

Tetszett „véleményemet a' lelkipásztorok fo -
kozatos előléptetése tárgyában" Sz. F. L. úrnak, 
hírem, tudtom , beleegyezésem nélkül a1 prot. 
egyházi és iskolai lapokban, jegyzeteivel k ísér-
ve közrebocsátani. Ezen jegyzetekről én azok 
szerzőjével hosszas polémiába nem ereszkedem, 
kímélni akarván e' — kivált most — sok oldalról 
igénybe vett lapok szűk hasábjait.; csak némelly 
ellenészrevételeket kívánok tenni. 

Nagyon helyesen ismeri el a' t. csillagozó ú r , 
hogy véleményre véleménynyel kelle vala f e -
lelnie. — Mert nincs könnyebb, mint a1 kész v é -
leményt rostálgatni, ellene kötelödzö kifogásokat 
tenni; más,és olly véleménynyel állni elő,melly 
minden részben kiállja a1 furfangos ficzkók esze 
próbáját , — ez nehezebb. 

Mi hasznuk az említett, legtöbbnyire alap-
talan jegyzeteknek i s , ha általuk egy cseppel 
sem leszünk okosabbak, 's jobban értesültek ? 
Elmaradhatának azok, minden kára nélkül az é r -
telmiségnek , ha t. jegyzetezö úr saját vélemé-
nyét előterjeszti ar ról : miként lehetne a 'papvá-
lasztási szabadságot úgy rendezni, hogy vele 
élni,de visszaélni ne lehessen? Ezenfordú lköz-
tünk a' dolog sarka, nemde ? No hát : hic Rhodus, 
hic salta! Itt a' csomó. Oedipe! solve nodum! 's 
nem leend szükség, csillagokat csillagokra hal-
mozni, 's az olvasó figyelmét szaggatni. 

Én valamint a' régi papelhelyezési módnak, 
úgy a' mostanában divatba jött, rendezetlen, za-
varos papválasztási szabadságnak soha sem vol-
tam , 's nem is leszek bará t ja ; mert bizonyos, 

R a n k e , Deutsche Geschichte im Zeitalter der Re-
form at ion I. köt. 

hogy e' mellett épen annyi , ha nem több a' k á -
ros visszaélés, mint ama mellett. Az „exempla 
sunt odiosa" háta megül szívesen kibúvók, ha 
kell, 's majd akkor, meglehet, sokaknak keserű 
dolgokat mondandok, 's kisül , hogy az ekkorig 
divatozott szabadság mellett nincs biztosságban 
sem talentum, sem hivatali hűség 's szorgalom, 
sem az évek alatt kitüntetett becsületes munka: 
de erre szükség nincs; mert a' mit ennek fel té-
teléül szab t. jegyzékezö, azt soha sem tagadtam. 

Sajnálom egyébiránt , hogy t. csillagozó úr a" 
véleményemben említett visszaélések 's elmel-
löztetésekre nem tud példát: — pedig nem kel-
lene messzire vetni szemeit,tapogatva is megta-
lálná — róla nem tehetek ; de most is állítom, 
hogy bármit mondjon ö n , valamint a' régi t ra -
ctualis dislocativ, úgy az ujabban — si diis p ia-
cet — kivívott választási szabadság mellett — 
sok jelesek elmellöztettek. Szabadság csak rend 
és törvény mellett virulhat , szabad választás 
csak ott gyakoroltathatik, hol a' gyülekezet v á -
lasztó tagjai több egyéneket ismernek ; 's nem 
rábeszélés, corteskedés, czédula-osztások, bo-
roztatás, kerteken, malmok alatti izgatás, 's több 
efféle aljas eszközök, hanem a' jóval nagyobb 
résznek, kivált olly helyeken, hol az ér te l -
miség elég fejlett , saját belátása szerint megy 
véghez , és pedig törvényes elöljáróság illő e l -
lenörködése alatt. Ollyan szabadságnak, minőt 
némellyek követelnek, 's minő ekkorig sok helyt 
gyakoroltatott, sehol sem látni példáját, csak ná -
lunk. Nem akarom az egyházat a' státussal pá r -
vonalba tenni : de a' mi annak küligazgatását 
nézi, ha emitt nem czélszerütlen a' szabadságot, 
és pedig választási szabadságot illőn korlátozni: 
nem lehet az az egyházban is czéltévesztö. 

Illő korlátokat a' procax libertasnak csak maga 
az összes egyház , és senki más, szabhat. Az 
összes egyház pedig az egyesek összege. Nincs 
hát fogalomzavar, a' 17 jegyzet szerint, vé lemé-
nyemben. Mert mihelyt az összes egyház r en -
dezi a' választási szabadságot: ez egyes egyház 
legott kibontakozik az összes egyház burokjábói, 
és a' maga által szabott korlátok közt élvezendi 
szabadságát. 

Mellőzve némelly fonák értelmezéseit t. j e g y -
zékezö úrnak, péld. 5) hogy az egyház csak a : 

munkához arányzott jutalomról tartozik gondos-
kodni; — holott én épen azt mondom, 's nem az 
éveket, hanem az ezekben véghezvitt munkákat 
tartom érdemesnek jutalomra; — továbbá, hogy 
egy helyen a' szolgákat egy karba tetszett tenni 
a' hivatalnokokkal, holott a' szolgákat ott tulaj-
don értelemben vet tem; csak azt mondom: n a -
gyon szükségtelen volt a1 ker. gyülekezeteket 
holmi, csak a1 csillagozó úr által észrevett fekete 
pontból keletkezhető, 's szabadságukat elpasko-
lással fenyegető viharral ijesztgetni. Nem kelle 
vala feledni, hogy ez csak vélemény, melly ha 



helyes és jó : nem lehet tőle félteni a' szabadsá-
got, mert a' jó roszat nem szül; ha helytelen éí 
rosz: akkor magában elenyészik. 

Különben ne méltóztassék hinni, hogy talár 
önjegyzetei miatt maradt el közelebbi m. gyűlé-
sünkön e' vélemény vitatás alá vétele. Nem, en-
nek oka politicai egünkön feltűnt gyökeres át-
alakulás, és abból egyházunkra is szükségkép 
elkövetkező változások alapos reménye volt. 

Még egyszer tehát: elő az új véleménynyel: 
nincs kétségem, hogy az fog győzni, a1 mi jobb. 
Isten Önnel! 

Hát az a' névtelen, a1 ki Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap 18. sz. 568—574. hasábig adagokban osztja 
a' világosságot, mit akar ? Kérem nevetlen urat, 
vigyázzon, hogy adagaival valahogy rágásokat 
ne csináljon. Szeretném látni önnek világosság-
adagait szorító edényeit, vájjon hány kell belőle 
a' teljes gyógyulásra ? Én felnyitám szemeimet, 
hogy lássam az új világosságot: de sehol nem 
láthattam. Ne bántsa ön, kérem, azt az okos, be-
csületes , derék, e' mellett jót akaró embert N. 
Sámuelt. Mert igaz, hogy a' gradualis promotiot 
ö indítványozta, de annak ideája se nem ma , 's 
ö nála született, sem arra a' véleményt nem ö 
készítette. 'S nincs-e meg ebben az ön által k i -
kiáltott nagy postulatum , 's talán több is? — 
De épen e' postulatum lélekismeretes teljesítése, 
gradualis promotio nélkül, aligha lehetetlen nem 
lészen. Tessék csak róla gondolkozni. 

Sz. J. 

G Y Ű L É S E K . 
A' helvéthitvallásu tiszántúli egyházkerület 

1848, május 18-án több napjain tartatott köz-
gyűlése. Megnyitotta azt b. Vay Miklós gondnok 
úr a'következő beszéddel: „Tisztelt gyülekezet! 
engedjék uraim, abból eredő tiszta hazafiörö-
memet nyilványíthatnoin, miszerint csakhamar 
bevégzett országgyűlésünk után illy jeles szám-
mal lehet önöket együtttisztelhetni szerencsém. 

Aligha van, csak egy lapja is, honunk száza-
dos évkönyvének, mellynek a' multat ábrázoló 
sürü sorai több, fontosabb 's bármelly érdekek-
re is mélyebben ható eseményeket foglalnának 
magokban, mint leszen egykor a z , mellyre a' 
legközelebb hozott törvények születésének j e g y -
zendi fel az idő, minden eddigi viszonainkat ú j -
ból alakított történetét. 

Közvetve 's közvetlenül érdekeltetünk mi is, 
e' honnak mindkét felekezeten levő evangelicus 
polgárai, ezen alkotmányos létünknek 's vallás-
szabadságunknak űj életet kölcsönözött törvény-
czikkek által, 's tisztünknek hiszem azér t , r é -
szünkről is, összetett vállakkal segíteni elő azok 
tökéletes és valóságos életbeléptetését. 

Ezzel pedig nemcsak abeli közös kötelessé-
günk teljesítését értem, mellyel a' közállomány 

, 's összes polgártársaink irányában egyenkint *g 
egyénileg tartozunk, hanem azon meggyőződé-
semet szándékozom kifejezni, melly szerint érin-
tett új törvényeink teljes foganatosítását illető-
leg, összes mindkét prot. hitfelekezetünk erélyes 
eszélyes és tapintatos eljárásától, vélek sokakat. 

, vélem nevezetesen mind azt feltételeztetni mit az 
j utósó törvényhozás jóakarata 's bölcsesége , az 
egyházi 's főleg az összes iskolai ügyekre néz-
ve tüze ki felelős kormányunk jövő országgyű-
lésig bevégzendö egyik teendöjeül. 

A' minthogy az ezek feletti előleges tanács-
kozás eszmecsere 's vélemények szóval és sajtó 
utjáni nyilvánítása lenne fogalmam szerint most 
közelebbről egyik legsürgetösb feladata az evan-
gelicus hitfelekezeteknek: másik, az pedig e g y -
szersmindi vizsgálás alá vétele mindeddig füg-
getlenül rendezett egyházi és iskolai belszerke-
zetünknek 's önállólag gyakorlott igazgatási fo r -
máinknak, ezeknek az utósó időkben kifejlett kö-
rülményekhez legjobb belátásunk szerinti idomí-
tása, a' kor sokban hirtelen megváltozott igé-
nyeihezi alkalmazása 's a1 körülöttünk történ-
tekkeli összhangzásba hozatala. 

Jól tudom, ura im, hogy mind ezeket rögtö-
nözni nem lehet: érzem azt is, hogy sikeresíté-
sök nem áll egyes egyházkerületek hatalmában, 
nem mellőzi az sem figyelmemet, mikint a' tes t -
vér Erdélyhon vélünki reménylett egyesülése 
nagy tényező leend teendőink irányában, de ugy 
hiszem még is, hogy annak, miszerint megkezd-
jük a' dolgot, megkísértsük azt részleteiben, itt 
már ideje, 's ez vala oka, miért önöket., uraim! 

! a' mai napra egybehívni bátorkodám. 
j Ha tehát megnyugosznak önök benne, olvas-
suk fel mindenek előtt a' folyó évi XX. t. czik-
ket 's utána az illető minister ezen alapuló 's egy -
házkerületünkhöz intézett levelét, és ugy vitas-
suk majd meg az ezek fonalán felmerülendő t á r -
gyakat 's kérdéseket. 

A' gyűlés egyéb tárgyait mellőzve, itt csak 
néhány jegyzőkönyvi pontot közlünk, mellyek itt 
következnek: 

145. szám. 
Mind ezeknek előre bocsátása után, elsőben is 

a' ministeri körlevél azon pontjára szorítkozva, 
melly szerint a1 Budapesten folyó évi augustus 
1-sö napján tartandó értekezletre, az összes 
protestáns felekezet megbízottjai által leendő 
megjelenésre hivatik meg. 

Közgyűlésünk annak általánosan elörebocsá-
tott nyilvánítása mellett, hogy a' jelen átalakult 
korszakban közönségesen elterjedett, 's mintegy 
a' népek benső érzelmeiben élő véleménynek 
erejétől áthatva, mulhatlanul szükségesnek ta -
lálja, 's azt ezennel ki is mondja, hogy egyház-
kormányzatunknak , melly a1 protestantismust 
sajátságosan jellemző elvek szerint eleitől fogva 
ugyan képviseleti, de az eddigi körülményeknél 
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fogva teljesen ki nem fejlődhetett képviseleti 
alapra volt fektetve, egész terjedelemben nép-
képviseleti rendszer szerint leszen szükség, ala-
kíttatnia. 

Most közelebb, midőn egy részről a' ministeri 
felhívásnak engedelmeskedni kötelességének ö s -
merné; de meg is volna győződve a' felöl, hogy 
a1 Budapesten tartandó értekezlet alkalmával 
teendő nyilatkozatokat illetőleg, mellyektöl ösz-
szes felekezetünk jövőjét sok részben feltéte-
leztetni hiszi, akár egyes tagjai, akár egyes ha -
tóságai felekezetünknek, söt az egyik egész p ro-
testáns felekezet sem lehetnének az összes ma-
gyarhoni protestáns felekezet életbe vágó k é r -
dései feletti tanácskozásra jogosí tva, 's az e' 
részbeni felelet terhének vállalására és elhor-
dozására képesek: és hogy az összes felekezeti 
tanácskozásoknak eredményei csak ugy lehet-
nének érvényesek és kötelezők, ha azok az ösz-
szes felekezet véleményének 's érzelmeinek ki -
folyásai volnának ; mi csak ugy történhetik meg, 
ha az összes protestáns felekezet minden egyes 
tagjai szabad befolyásával választandó 's felha-
talmaztatandó képviselői által jelennék meg az 
értekezlet kitűzött helyén : más részről azonban 
nem feledné azt sem, hogy a' mennyiben jelen 
kormányzati rendszerünk még mindeddig meg 
nem változott, 's ez nem is más , mint egyedül 
zsinati uton lehet megváltoztatandó, a1 még 
mindeddig törvényesen fenálló kormányzati 
formák sem lehetnének mellőzendők : 

Hosszas és közérdeklettséggel nagy népes-
ségű közgyűlésünkben folytatott tanácskozások 
's minden lehető körülmények gondos egybeve-
tése után elhatározta, hogy egyházkerületünk-
nek Budapesten megjelenendő képviselői, kiknek 
száma a' 14 képviselőket küldendő liszamelléki 
testvéregyházkerület figyelembe vett rendelke-
zésének nyomán a' tisztelt egyházkerület 's e g y -
házkerületünk egyházmegyéinek számához k é -
pest, főkép pedig a' két egyházkerület népes-
sége arányának lehető megtartása mellett 30-ban 
állapíttatott meg a' választók teljes bizodalmát 
biró, akár papi, akár világi egyének 13 egyházi 
vidékeink által, helyhatósági kör szerint ugyan, 
de egyszersmind lelkek számához képest v á -
lasztassanak. 

Mihezképest egyházkerületünk a' képviseleti 
rendszert lehetőleg megközelíteni, azonban ko r -
mányzati fenálló viszonyainkat is kellőleg mél-
tányolni akarván, midőn egy részről a' képvise-
lői 30 számot lélekszámra alapítani kívánná, 
más részről pedig oda munkálni igyekeznék, 
hogy legkisebb lélekszámmal biró egyházvidé-
künk is egy képviselőnek választására felhatal-
maztatva legyen, ezennel rendeli, hogy 

1) A ' nagybányai egyházvidék 1 ; 2 ) A ' b é -
késbánáti 4 ; 3) A ' b e r e g i 2 ; 4 ) A ' bihari 2 ; 
5 ) A ' debreczeni 4 ; 6) Az érmelléki 2 ; 7) A ' 

heves-nagy-kunsági 4 ; 8) A ' nagy károlyi 1 ; 
9) A1 marmarosugocsai 1 ; 10) Az alsó szabol-
csi 's hajdú 3 ; 11) A1 felső szabolcsi 2 ; 
12) A ' szathmári 2 ; 13) A ' nagy szalontai 2 ; 
's igy összesen 30 képviselőket válasszanak, 
egyébiránt a' választási eljárásnak az egyes 
egyházakra vonatkozó részleteit az egyházvi-
dékek önhatósági tevékenységének illő méltány-
latából minden egyes egyházvidékekre magokra 
b izván , 's e ' részben átalános utasításul csak 
egyedül azt adván, miszerint az egyházvidéki 
hatóságok a' választást képviseleti uton, lelkek 
számához képest eszközöljék, 's arra vigyázat-
tal legyenek, hogy a' választásból a' legkisebb 
lélekszámmal biró egyházak is ki ne rekesz-
tessenek. 

148. szám. 
A ' mennyiben a' ministeri körlevélben vi lá-

gosan rendeltetik az is, hogy a' protestáns fe le-
kezet a' Budapesten tartandó értekezlet ideje 
előtt adatait is előre készítse e l , ezen rendelet 
következtében: 

Az egyházvidékek oda utasíttatnak, hogy az 
itt megemlitendökröl, az innen nyomtatásban 
kiadandó minta szerint hová hamarább pontos 
összeírás készí t tessék; írassanak össze neve-
zetesen : 

1. Minden anya- és fiók-egyházak. 
2. Minden anya- és íiók-egyházakbani lelkek-

nek száma. 
3. Minden rendes és segédlelkészek, kánto-

rok, ugy szintén az alamizsnára szorult eleröt-
lenedett lelkészek, kántorok, 's meghalt lelké-
szek özvegyei 's árvái. 

4. Mutattassák fel a' templomok száma e g y -
házankint, 's hogy a' templomok milly állapot-
ban vannak; neveztessenek meg egyszersmind 
a1 templom nélküli egyházak is. 

5. Jegyeztessenek fel minden egyházak vagyo-
nai, nevezetesen a 'belső telkek, parochialis é p ü -
letek, 's ezeknek milly karban létök, külső föl-
dek, szőlők, malmok, pénz-tőkék, alapítványok, 
ezeknek rendeltetési czéljok 's kezelésök módja. 

6. A ' lelkészek földjei, fizetései, pénzben, t e r -
mesztményben, vagy dézmákban. 

Az iskolákat illetőleg is hasonlóképen: 
1. írassék össze az iskolaépületek száma, 

's milly állapotban legyenek az épületek. 
2. Jegyeztessenek fel a' tanítók föld, pénz, 

vagy termesztménybeli fizetéseik. 
3. Mindegyik iskolára nézve jegyeztessék 

meg az osztályok, a' rendes tanítók, fi- és leány-
tanulók, 's az iskolába járható, de nem járó nö -
vendékek száma. Említtessenek meg az ala-
mizsnára szorult elerötlenedett tanítók, 's az e l -
halt tanítók özvegyei 's árvái. 

4. Mindegyik iskola vagyonai , közjövedel-
mei, alapitványai, ezek rendeltetésének czélja, 
's kezelésök módja. 



Különösen a' debreczeni 's szigeti főiskolá-
inkat illetőleg : jegyeztessék fel ezekre nézve: 

1. Mind a' felsőbb, mind az alsóbb osztályok 
tanítóinak és tanulóinak száma. 

2. Mindennemű jövedelmi kutforrások, j ö v e -
delmek, alapítványok, ezek rendeltetési czélja, 
kezelési módja. 

3. Mindennemű vagyonok: telkek,külső birto-
kok, pénzösszegek. 

4. Felső és alsó osztályok tanítóinak, mint 
szintén a' főiskolai ügyekben működő hivatalno-
koknak fizetéseik. 

5. A ' főiskolák változó tulajdonai, például: 
könyvtárak, természettani 's egyébféle gyű j t e -
mények : füvészkert, kórház 'sat. ugy szintén az 
iskolához kapcsolt, de azokhoz nem olvadt, egé -
szen külön kezelt intézetek; miknek teljesítése, 
a1 debreczeni főiskolát illetőleg, a' gazdasági v á -
lasztmányra bizatik. 

149. szám. 
A ' főiskolánk részéről Budapestre küldendő 

képviselőkre nézve , ugyancsak a' tiszamelléki 
testvéregyházkerület intézkedése nyomán ha-
tároztatott, hogy 

A ' főiskola részéről két képviselők választas-
sanak, a' választási eljárás magokra tanár urak-
ra bízatván. 

151. szám. 
Mind a' közelebb julius 3-án tartandó e g y -

házkerületi gyűlésünk idejéről, mind átalában a' 
ministeri felhívó körlevél következtében jelen 
gyűlésünk által hozott határozatokról. 

A ' három testvéregyházkerületek, 's az ágos-
tai hitvallású felekezet főfelügyelője az ezekre 
vonatkozó határozatoknak megküldése mellett, az 
annyira ohajtott öszhangzás és egyetértés tekin-
tetéből, tudósíttatni rendeltettek. 

152. szám. 
Az elválasztandó képviselőknek Budapesten 

leendő megjelenésére 
Folyó évi julius 25—ik napja tűzetik k i , olly 

czélból, hogy mielőtt az értekezletre kijelelt 
határidő bekövetkeauék, addig a' több egyház-
kerületek követeivel tartandó előleges tanács-
kozásokra idejök és alkalmok lehessen. 

A1 dunamelléki helv. hitv. egyházkerület 
1848-dik évi május 15-dik 's következő nap-
jain Pesten tartatott közgyűlése jegyzőköny-
vének kivonata. Olvastatott bár. Eötvös József 
közoktatási és cultus-minister urnák f. 1848. 
april 27-röl 12. sz. alatt kiadott 's ez egyház-
kerülethez intézett körlevele, a' mint következik: 

..Miután minden bevett vallásfelekezetek e g y -
házi és iskola szükségeinek fedezését az állada-
lom elvileg elvállalta 's ezen elvnek alkalmazá-
sával és részletes törvényjavaslatnak készítésé-
vel a' ministeriumot megbízta, az 1848 : 20. t. 
czikk 3-dik § -nak teljesítése végett a' protes-

táns hitfelekezettel az egyházi és iskolai r e -
formról tartandó értekezés helyéül Pest várost, 
idejéül pedig f. é. augustus l - j é t jelelem ki. 

Ennek következtében bizodalommal hívom fel 
önöket, uraim, hogy addiglan is az értekezlet 
tárgyait vitassák meg , adataikat készítsék elö 
's az értekezletre annak idején küldjék el meg-
bízottjaikat olly számban, a' mint jónak és czél-
szerünek tartják. 

Tisztemnek és hazafiúi kötelességemnek é r -
zéseivel várom önök küldöttjeit, kiket az ü g y -
nek mind szeretete, mind ismerete fog lelkesí-
teni, hogy a' dolgok új rendének megalakításá-
ban közremunkáljanak." 

Végzés: Mindenek előtt a1 hazaíiui szeretet és 
ragaszkodás legőszintébb nyilatkozatával üdvözli 
egyházkerületünk — nemzeti dicsőség átalaku-
lásunk után a' legelső közoktatási és cultus-mi-
nistert, ki férfias szilárdsága, forró honszerelme 
által hitsorsaink ernyedetlen bizodalmát is teljes 
mértékben megérdemli, ezen első körlevelét p e -
dig tisztelettel fogadván, annak rendén közhatá-
rozatkép kimondja azt, hogy a' czélba vett é r -
tekezletre küldendő megbízottjai választatásuk 
,,a' lehető legszélesebb lélekszámszerinti kép -
viselet alapján" tör ténjék; kimondja azt, hogy 
a megválasztott 's többé nem egyházat vagy 
egyházmegyét — hanem személyeket képvise-
lendő követek „minden utasítás mellőzésével 
teljes hatalommal" bízassanak meg. Mind ezek-
hez képest következőket rendeli: 

1. Figyelemmel azon arányra, melly ezen egy -
házkerületben és a' több testvéregyházkerüle-
tekben levő lelkek száma közt van, ezen e g y -
házkerületből összesen 17 rendes és a' bármi 
oknál fogva netalán meg nem jeíenhetendö min-
den egyes képviselő mellé egyszersmind egy -
egy helyettes képviselő választassák. 

2. Tekintetbe véve az egyes egyházmegyék-
ben lakó nép száma közti különbséget: a' so -
mogyi és pesti egyházmegyékből egy egy; al-
só baranyai és bácsi; f. baranyai, tolnai és 
vértesallyai egyházmegyékből két két, Soltiból 
három kecskemétiből négy képviselő , és külön 
mindenik mellé még egy egy helyettes is az il-
lető kebelbeli egyházak által közvetlen válasz-
tassák. 

3. Annak kijelentése mellett, hogy mindenik 
egyházmegyében a' legkisebb népességű e g y -
ház is egy szavazattal bir, az ott levő nagyobb 
és legnagyobb népességű egyházaknak is a rány-
lag mennyi szavazata legyen, annak megállapí-
tása mindenik egyházmegye saját rendelkezé-
sére bizatik. 

4. Választók az egyháznak 20 éves ' s a z e g y -
ház terheit viselő lakosai, kik csak személyesen 
szavazhatnak és annyi képviselőre, mennyi k i -
nek-kinek egyházmegyéjéből küldendő lesz. 

5. A' választás, szavazatok fogalmazása, an -
• * * 



nak világos kifejezésével, hogy kit, illetőleg k i -
ket kiván az egyház rendes, és kit vagy kiket 
mindenik mellé helyettes képviselőnek; továbbá 
a' szavazati levél aláírása 's inegpecsételése a' 
fenálló gyakorlat szerint történjék. 

6. Elválasztásra illy széles alapra fektetett 
választás mellett és időnyerés tekintetéből álta-
lános többség nem kívántatván, azok, kik a rány-
lag legtöbb szavazatot nyertek, elválasztottak-
nak tekintetnek. 

7. Mindenik egyház saját szavazatát illető 
esperesének küldje be olly korán, hogy az, a' 
legközelebb tartandó 's előre közhírré teendő 
egyházmegyei gyűlésen felbontathassék. 

8. Esperes urak a' választás folyamáról v e -
zetett 's hitelesített jegyzőkönyv egy egy pél-
dányát, melly megbízó levél gyanánt szolgáland 
a' megválasztó! képviselőnek, azonnal kezükhöz 
juttassák, egy példányát pedig püspök urnák 
küldjék meg, ki ekkép a' megbizandók teljes 
névsorát összeírhatván, ezt az egyházmegyék 
utján az egész kerületnek tudomására adja. 

9. A ' megválasztott képviselők f. é. jul. 25 - r e 
az értekezlet tárgyainak elébb egymás közt, 
majd a' 4 reform, kerület, utóbb a' 8 prot. e . -
kerülettel együtt megvitatása 's összeegyeztetése 
végett Pesten jelenjenek meg, hogy igy előre 
elkészültei! aug. 1 - é n vallás- és közoktatási mi-
nister urnák a' protestáns felekezet közkívána-
tait előterjeszthessék. 

Midőn e' közakarattal hozott végzésünket a' 
3. testvér egyházkerületnek is megküldetni ha -
tároztuk: egyszersmind azon meggyőződésben 
lévén, hogy a1 legközelebb tartandó országgyű-
lés multával a1 rég ohajtott zsinat tartása elke-
rülhetlen, e' zsinat pedig egyedül csak képvise-
leti rendszeren alapulhat érvényesen: atyafisá-
gos indulattal felhívjuk a' testvéregyházkerüle-
teket olly czélszerü intézkedés-tételre, minél-
fogva aug. l - r e Pestre küldendő képviselőik oda 
utasíttassanak, hogy a' tisztelt minister urrali 
értekezlet bevégzése után azonnal , mind a' 4 
reform, e.kerület megbízottai összeülvén, a' kép-
viseleti rendszert közös egyetértéssel ugy dol-
gozzák ki, hogy azt a1 bekövetkezendő zsinat 
előtt mindenik egyházkerület önhatósága sze-
rint életbe léptethesse. Jegyzette 's kiadta 

P o l g á r M i h á l y s. k. 
a' tisztelt e.kerület világi főjegyzője. 

F.-baranyai gyűlés. 
A' f.-baranyai helyosztó e. m. gyűlés folyó é. 

ápril 3 -án 'stb. Zalátában, egyedül föesp. Szabó 
Péter úr elnöklete alatt ta r ta tván: 

1) Föesperes úr időközi minden rendelkezé-
seiről értesítvén a' gyűlést , azok helyeseitettek. 

2) Olly sok eredménytelen szavazás után van 
már e. m. főjegyzőnk, általános többségtől meg-
választatot t , — van e. m. papi tanácsnokunk i s : 

mindketten ugyanazok, kiket az esperesi kör le-
vél, relatív többséggeli megtételük szerint, már 
elébb is , ollyanoknak elismertetni kívánt vala , 
de . . . forma ultima dedit esse rei! Felötlő, hogy 
első, az aljegyzői és tanácsnoki hivatalaiból, már 
egyszer kivetkeztetett, — a' második szinte már 
egyszer az e. m. tanács tagságából kirekeszte-
tett. Hogy a' szabadossátétel irányadó is lehet, 
az e' megtiszteltetésekből is kitetszik. 

3) Választmány bontván fel az e. m. hivatal-
nokok mikénti választását illető véleményeket is, 
az általános szavazati többség mellett 41 e g y -
ház (63 között) nyilatkozott. Sok illy diadalt kí-
vánok F . -Baranyának! Egyszersmind az e g y -
házak nyilatkozatát azon becsületes megjegy-
zéssel vevé tudomásul az igazgató tanács, „ m i -
ként ha az első szavazáskor senki általános sza-
vazati többséget nem nyerne , a' két legtöbb 
szavazatot nyert egyén bocsáttatik ujabb szava-
zás alá." 

4) Furcsán vagyunk az alapítványi levelek és 
telekkönyvi kivonatokkal, miket hiteles alakban, 
e. kerül, megújított felszólítás után is, F . -Ba ra -
nyában még 26 egyházak — mert hihető, nem 
tehették — nem küldötték be, 's most a' mielőbbi 
beküldésre köteleztetnek. Az én egyházam sa -
ját pecsétje alatt folyamodók illy czéllal az illető 
herczegi uradalom főigazgatójához, de minded-
dig is az eredmény semmi! Ha a' belügyekre 
felügyelő minister úr , törvényhatóságok utján, 
méltóztatnék felszólítást intézni a' földesurasá-
gokhoz, tán könnyebben boldogulnánk. A ' paro-
chialis térek 's kertek rendetlen alakzatát is (mint 
egyházamban ez eset van) inkább lehetne helyre-
hozni, vagy arányosítni. 

5 ) Az e. kerül, választmány által készített 
„képviseleti rendszer" javaslata, véleményadás 
végett az egyházakkal közöltetvén, de F . -Ba ra -
nyában csak 34 egyház, 's saját neveik alatt, két 
lelkész adván be szavazataikat pro et contra, az 
e. m. bizottmány erre básiálta „magánvélemé-
nyét.11 Ez, a' gyűlés itélö tagjai által, némi vá l -
toztatással elfogadtatott. Minthogy e' nyilatko-
zattal leginkább ismerteié magát F . -Baranya , 
lássuk itt is bővebben, a) Szerinte egyes egyhá -
zakban, tudományos miveltséggel bírjanak bár, 
elnök csak az egyik elemből l ehe t , olly t isztes-
ségre érdemesnek a' lelkészt azért tartván, mert 
az egyházi elemet, legtöbb helyen egyedül a' 
pap képviselné. Azaz : a' presbyterek, gondno-
kok nem az egyházi elemhez tartoznának; mégis 
az úgy nevezett „presbytereken" kivül a' hely-
ség ref. elöljárói is, (mint F.-Baranyában kíván-
tatik) tagjai lehetnének az egyházi tanácsnak, ha 
az egyház iránti hűségre magukat eskü alatt kö -
telezendik. Már így, az igaz, a 'presbyterek kor -
látlan választásától épen politica által üttetik el 
az egyház, egyszersmind világi bíróság túlnyo-
mó teldntélye alá aláztatik! — b) Szerinte e. m. 



küldöttség jelenlétére, mikor a' presbyterium 
ujonan alakítandó, vagy kiegészítendő, épen 
azért nincs szükség, mert egyes egyházak „ ö n -
kormányzási joguk" tiltja az avatkozást. Ez jól 
van. Csakhogy oportet esse memorem! c) Az 
egyes egyházak két-két követei közöl, kik e. m. 
közgyűlésekbe (hát az intézkedő kisgyülésekbe 
nem ?) bebocsátandók, egyik mindenkor a' lelkész 
legyen. Ennek hát, józan logika szerint, értelme 
e z : hogy a' másik követe az egyháznak nem 
lelkész is lehet, kit t. i. az egyház választó min-
den tagjai, vagy általános többség, képviselettel 
— a' személyekre, 's nem presbytériumokra v i -
szonyítandóval — ruházott fel. Mert az illyen 
módoni követküldést, inidön az egyiknek sze -
mélyen nem örökös, 's inkább feleletes, a1 v a -
lódi képviselet alsó fokának lehet tekinteni, mi-
ként legújabban a' vármegyék is typusát muto-
gatták. A ' lelkész képviseletének pedig alapját 
inkább az összes anyaszentegyház lelkitanításra 
vonatkozó, egyetemes érdekében keresném, mi 
mellett a' gyülekezetjog mindenkor egyenméltó-
s á g ú ü — d) Szerinte: csak egyedül fö - vagy 
alespereseket, 's fö - vagy algondnokokat (avagy 
a' helyettesítetteket) kellene e.kerületekeni „ k é p -
viselőknek" tekinteni. Kérdem minden tisztelet-
tel : haladás ez ? az átalakult dicsőséges két ma-
gyar hazák Isten és király-szentesítette közszel-
lemének kegyeletes utánzata ez ? Sem a z , sem 
ez ; hanem — sajnosan jellemzeni — visszaesés! 
Annyit je lent , hogy e. kerületre küldendő sze-
mélynökök választására más befolyása az egyes 
egyházaknak, mint mennyi az állandó főtisztvi-
selők első megválasztásakor vol t , ne is legyen. 
Az úgy nem maradhat! — Végre e) azt akarta 
F.-Baranya municipalis hatósága, t. i. a' köve-
telés hangján: hogy az e. megyékből (a ' duna-
melléki superintendentiában) fölebb vitt pörös 
dolgokat, törvényszéket ülve, püspök és fögond-
nok elnökletük alatt, csak a' kerületbeli espere-
sek, seg. gondnokok és a' választolt (többé nem 
kinevezett) e. kerül, tanácsbirák Ítéljék. Most 
coinbinálja olvasó, a' f.-baranyai e. m. tanács né-
zete szerint, kik (ri) alatt) a' született és halha-
tatlan e. megyei képviselők, 's kik most (e) alatt) 
az e. kerül, bírálók, 's könnyen átlátandja a' fö-
lebbezett ügyek boldogtalan sorsát. De a 'Mátyás 
igazságos kora visszajővén, minden efféle ten-
dentiáknak is gyökeres reform által orvosoltat-
niok kell. Hagyjuk e l , uraim, a' régi ildomot; 
mert e' honban mindenek megujulván,kell, hogy 
mi is új teremtmények legyünk! Azaz : az egyes 
egyházak és egyh. megyék önkormányzását is 
testvériesülés és szabadság je l lemezze!!! 

6) A ' Kecskeméten és N.-Körösön létező főbb 
iskoláink igazgatás tekintetében egyesítése, 's a' 
tanítókat képző n.-körösi intézet tökéletesbítése 
iránt beküldött 52 vélemények közöl , mellette 
hét, ellene negyvennégy egyház nyilatkozott,— 

egy pedig, e lőre, az e. m. tanács véleményéhez 
csatlakozók. 

7) Egy lelkész, még fiatal, a' nála megjelent 
e. m. küldöttség irányában tiszteletlenül 's e l -
járást gátlólag viselvén magát: a' Gelei 85. d. 
kánona reá olvastatott , 's meg is feddetett ko -
molyan. 

Ellenben 8). Egy másik, nem épen fiatal lel-
kész utálatos, majdnem hallatlan peréből taka-
rosan kibúni szerencsés lön. 

9) Három egyén a' tanítói hivatalrai képes-
séget vizsgáló censor és arbiter urak előtt kiál-
totta a1 szigort , mi tudomásul vétetett. A ' r i -
gorósumot minden protest. egyházmegyéknek 
ajánlhatom. 

10) Az özvegy-árvai pénztár jelenlegi állása 
5792 ft 19 kr. — Az e. megye közpénztárának 
status eífectivusát elhallgatta a1 jegyzőkönyv, 
pedig azt is tudnunk érdekes. Végre 

11) Közpártolásra találván azon jeles indít-
v á n y , hogy az e. m. gyűlések jegyzökönyvei 
kinyomatva közöltetnének az illetőkkel: küldött-
ség neveztetek, véleményt az iránt adandó: „ m i -
kép lehetne az e. megyei pénztárt az egyházak 
legtürhetöbb terheltetése nélkül szaporí tani?" 
Nó meglássuk. Csakhogy aztán, korábban is 
vehetnök kezünkhöz, tudomány- vagy tapasz-
talatnövesztö viselt dolgainkat, közhatároza-
tainkat !! 

Nálunk hát már a' jó intézkedések nem ál ta-
lán hiányzanak; csak óhajtandó, hogy vajha a' 
prot. tiszta szellemmel jobban is barátkoznánk 
meg, 's a' consistorialis tekintélyt, olly nagy mér -
tékben , az igaz képviselet befolyásától, 's ko r -
látlan, egyszersmind tömegestől gyakorolható, 
hivatalviselők választásától ne féltenök. Talán ez 
is, miért a' protestantismus bajnokai küzdenek, 
és küzdeni meg nem szűnnek, meg leend, és di-
cső eredményhez vezetend, az eléggé soha meg 
nem becsülhető magy. és erdélyhoni átalakulás, 
a1 mi javunkat is felkaroló, irányadása szerint, 
's elég biztos paizsa alatt. Ainsi sóit i l! 

S z a k á c s J ó z s e f , 
mattyi ref. lelkész. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

B e l f ö l d . 

Gyásztisztelet. Május 7-ki és 14-ki vagy a' 
húsvét utáni másod és harmad vasárnap, a' t i -
szai superintendentia egyetemes gyülekeze-
teire nézve a1 legmélyebb gyász és a' legmeg-
hatóbb buzgóság napja voltak; mert ezen napo-
kon a' harangok ünnepélyes hangjai a' hívek 
számos seregét nem közönséges vasárnapi isten-
tiszteletre, hanem rendkívüli gyászinnepre hi-
vák egybe, a1 mellyen ők váratlanul árvaságra 
jutván, Azt siraták, kit ez előtt negyed század-
dal az isteni gondviselés föpapjokul adott, kinek 



valóban püspöki érdemteljes életére 's műkö-
déseire nemcsak mi mindnyájan, hanem a' hazai 
összes evangy. egyház is büszkék valánk, ki iránt 
mi valódi gyermekded szeretettel 's érdemei-
hez méltó tisztelettel viselteténk, azon főpapot, 
kit harmad fél év előtt, midőn életének utósó nap-
jait nyugodt működésnek , foglalkozásnak szen-
telni vágyván, pásztori botját letenni akarta, 
ugyanezen gyülekezetek esdve k é r t e k , hogy 
őket el ne h a g y j a , hogy felettök ezentúl is 
atyailag őrködjék , hogy érdemdús életpályája 
végéig hiv v e z é r ö k , bölcs tanácsadójok , lelki 
védelmök 's vér t jök, és az egész super inten-
dentia legméltóbb támasza 's dísze maradjon, 
azon föpásztort , ki miután megszomorodott 
községei ostromló kérelmeinek atyailag e n -
gedve , püspöki felügyelése alá bizott községeit 
másfél év előtt egy olly föpásztori levéllel 
üdvöz lé , melly mind ezen egyházak szószé-
keiről a' híveknek hirdet te tvén, a tya i , szelid, 
de az Űr szelleméhez képest erőteljes szavai, 
kérelmei , intései, f igyelmeztetései , bátorításai, 
és áldásai által minden szivet 's lelket annyira 
meghatott , hogy hivei öt újra felszentelék, mind-
nyájan mélyen megindulva örömkönyes sze -
mekkel tekintének az ég felé öt szent buzgalmá-
ban, tisztes életkorában, föpásztori magas h iva-
talába, Isten kegyelme védelme 's gondviselésébe 
ajánlván. És ezen végső pásztori szavai g y ü l e -
kezeteinél, mellyek föpásztori 's vezérlete alatt 
még huzamosb ideig maradhatni reményltek, a' 
legdrágább , legszentebb örökség. Ezen főpász-
tor , néhai főtisztelendő Józelly Pál superinten-
dens, hittanár, élete 73- ik évében elvetetett t ő -
lünk, és átadá föpásztori botját annak , ki ugyan 
azt 25 évek előtt reá b izá , minden iránt a1 mi 
igaz , szent , ember 's Isten előtt jogos, mind 
az iránt, a1 mi istenileg fenséges, fogékony szive 
megszűnt közöttünk 's szeretett övéi között v e r -
ni , annyi mély tudománnyal, olly mély ke resz -
tyéni bölcseséggel, olly s zép , gazdag és érett 
tapasztalattal, olly szentesített és tevékeny aka-
rattal felékesített szelleme elhagyta földi sz ín-
padát, hogy az Úr áldottinak, a' tökélynek és 
boldogságnak magasabb országába költözzék át, 
mellyre magát itt a' vetésnek országában, ezen 

munka 's különféle küzdelmek iskolájá-
olly nagy mértékben valóban méltóvá 

annyi 
ban , 
tevé. 

Született Nyitramegyében Werbóczon 1775. 
évben, a' pozsonyi főiskolában magát mivelve, 
az akkori időben annyira virágzó jenai e g y e -
temben me<* alaposabb és mélyebb hittani és 
bölcsészeti ismeretekkel gazdagodva, élte 23—ik 
évében, mintán mint papsegéd Szarvason az o t -
tani ovang. lelkész 's egyszersmind az akkori -
ban ott virágzó gazdasági intézet igazgatója 
mellett három évig közmegelégedéssel működött, 
az aszódi gyülekezetet 7 évig mint pap áldás-

dúsan vezérlé , aztán Czinkotán a' pesti seniora-
tusban a1 hívek seregét mint lelkipásztor hiven 
és szeretettel legelteté, említett egyházi ál lomá-
sain egyházi t isztségeket, u. m. dekanságot, esp. 
j egyzösége t , esperesi hivatalt i s , érdemteljesen 
viselt, mindenütt és mindenkitől, alsóbb 's felsöb 
ranguaktól,hitsorsosaitól 's hitrokonaitól valódilag 
tiszteltetve 's őszintén szeret tetve, hivatala és 
állomásai változtakor mindenütt 's mindenkitől 
forró könyhullatások közt megsi ra tva , fá jdal-
mas, de szivböl fakadt áldások 's kivánatoktól 
kisértetve, azoktól, kik közt a1 bányai superin-
tendentiában forgott 's működött, soha nem feled-
tetve, a' legfensöbb, az égi főpásztor vezér le te 
által, az érette küzdő egyházgyülekezetéböl, ezen 
tiszai superintendentiába tétetett át, 's ez által, 
a' legmagasb, de egyszersmind a' legnehezebb, 
legfontosabb és legszentebb kötelesség, 8 seni -
orátus, 125 gyülekezet, 170 ,000 lélek bízatott 
reá. Mert alig hogy ismét egy ujabb hatáskör-
be, az iránta bizalommal viseltető tiszolczi g y ü -
lekezetbe áttétetett , három év múlva közte tszés-
sel 's általános bizalommal tiszteltetett m e g , 's 
ennek közetkeztében 1823- ik évben Késmárk 
szabad kir. város templomában föpásztori mél -
tóságra emeltetett és ünnepélyesen beiktattatott, 
's ezen hivatalát egész élte fogytáig híven, mun-
kásaindicséretesen 's erőteljesen,atyai szelídség-
gel, vallásos komolysággal és buzgalommal, I s -
t en ' s emberek előtt viselte. Ezen, csak hamar k ö -
zönségesen elismert jelességei nemes szelleme , 
terjedelmes és mély hittani ismeretei, fáradhatat-
lan föpásztori ébersége 's munkássága , a' német 
nagytudománya theologok figyelmét is magára 
voná, kik hivatalos 's egyéb kitünö érdemeiért 
fel is tevék fejére a' legszebb 's legkiérdemlet-
tebb koronát az által, hogy öt olly ritka m e g -
tiszteltetésre, t. hittanárságra érdemesítették. 

Szivhóditó örömmel fogadtatott mindenütt, hol 
hivatalos vagy privát látogatásait tette, a ' g y ü -
lekezetekben. De egész fellépte t iszteletger-
jesztö is volt a' nagyok, testvéries a1 társak, 
oktató a' hivek, atyai a' szegények, vigasztaló 
az ínségesek irányában. 

Illyen volt gyülekezetében is, hol háza v a l a -
mint mindig, ugy kivált a' legújabb szűk időkben 
az éhezőknek és betegeknek menedéke volt. M a -
ga osztá ajándékait, házról házra járt családjá-
val együtt , segített, vigasztalt, gyógyított , áldo-
zott. Takarékpénztárt állított fel közöt tök,mel ly-
nek áldásait érzendi még az utó kor is. 

Hogy a' boldogító hit, a ' val lásosság, az e r -
kölcsiség minél jobban terjedjenek, egyházak és 
iskolák virágozzanak, ez volt főfeladata, mel ly-
nek megoldásában mindvégig fáradozott. 

A ' miért annyit működött, a' mi annyi f é l r e -
értést és bántalmat okozott neki, nem vala egyéb, 
mint a' mit a' törvényhozás jelenleg teljes m é r -

megadott, 's ha ö mostan élne, nemcsak 

PÁPA S 
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törekvéseinek diadalát üdvözölné, hanem lelke-
sítve 'g lelkesülve is vegyülne a' közös örömbe 
's kezet fogva a' tisztes Szeberínyivel, egyfor -
mán hirdetné a' békét, a' bizodalmat, a1 hálát a1 

nyert jótéteményekért. 
Lengjen béke hamvai felett, 's emléke éljen 

köztünk dicső tetteiben, mellyeket az evangy. 
egyház teljesen méltányoland mindörökké! 

Sz r. J. 

Györmegyébül. Közelebb egy győri német röp -
lapban olvasók, hogy a' tényöi plébános (Győr -
megyében) minap egypátkai parasztnöt nem en -
gedett a1 pápista temetőbe temettetni, csak azért, 
mivel a' nö lutherána vala. A ' röplap megnevezi 
a' papot is a' benedekiek szerzetéből 's e' k é r -
déssel zárja be rövid értesítését : „wird dieser 
aufgeklarte Orden diesen Burschen noch lánger 
in seiner Mitte behalten?" 

Ezt mi csak mellesleg említjük; mert egy má-
sik szinte györmegyei hasonló embertelen tényt 
van czélunk ezúttal a' közönségnek fölmutatni. 
T. i. egyik rendes seborvosa a' megyének Ko-
ronczón, járása tisztán római kath. népességű 
helységében lakván több évek óta, maga e g y e -
dül helv. hitvallású, ugyanott meghalt 's mult 
ápril 13-kán a' temető kerítésén kívüli árokba 
temetteték, 's hogy a' tény annál sérelmesb le-
gyen, még maga a' koronczói pápista elöljáró-
ság hívta meg a' szomszéd helv. hitvallású e g y -
házbeli lelkészt e' becstelenítö temetésre, ki ily— 
lyesmit ínég csak nem is gyaní tva , az iskolata-
nítót 's meg néhány éneklő hallgatóit maga mellé 
vévén, el is ment a 'kiszabott időre, és csak ak-
kor bámultak 's hűltek e l , midőn észrevették, 
hogy a' kíváncsi számos kiséret őket a' holt-
testtel nem a' temetőbe , hanem kívüle az árok-
ban ásott sírhoz vezeté. — Tudtával, vagy r en -
deléséből történt-e mind ez a' helybeli papnak? 
arról nem vagyunk értesülve. Egyébiránt a1 do-
log lényegére nézve mindegy, — az illy elfo-
gult nép ostobaságából mindenkép csak annak 
tanítójára hárul legnagyobb része a' gyalázat-
nak, mert a capite foetet piscis. Az egész tör té-
net föl van jelentve, mint halljuk, a' megyei ha -
tóságnál; és már is híre szárnyal , hogy a' ko-
ronczóiak a' meggyalázó sír körül egy darab 
földet fölárkoltaltak, azzal levén majd szint adan-
dók embertelen tet tüknek, hahogy, mint gyanít-
ják, kérdőre vonatnának, hogy ők azon helyet 
épen protestáns temetőnek szánták.Vallási egyen-
lőség, testvériség! mikor jön még el Koronczóra 
a' te országod ? Közli Sz. 

Szives köszönet Ugocsamegyéből. 
Az aklii helv. v. köv. egyháztól Kovács Lajos 

tiszavölgyi társulat központi igazgatójának, 
ki megvevén a' mélt. gróf Gyulay családtól az 
Akii-uradalmat, mielőtt egyházunk becses sze-

mélyének üdvözlői lehettek volna, az uri szent 
asztalhoz egy ritka szépségű , arany és ezüst 
munkával fölékesített abroszt, egy ollyat, mel ly-
nek mássával meszse földön kevés egyház di -
csekszik, ajándékozni kegyeskedett. A ' becses 
kincs látására összegyűlt nagyok és kicsinyek,, 
helybeliek és vidékiek szemeik örömkönyek-
ben úszkáltak, 's az erénydús főnek rezgő a j -
kakkal tisztelet háláját, szives köszönetet r ebe -
gének, hosszú boldog életet ohajtának, most is 
óhajtja az egyház nevében 's ön személyében 

V a r g a J á n o s ref. pap. 

Figyelmeztetés. E ' lapok f. é. első számában 
közzétett hirdetvényem szerint Elemi oktatástan 
czimü könyvecskémből, a' két hazabeli magyar 
prot. elemi iskolák részére, ugyan-e lapok sze r -
kesztőinél, *) újévi szives ajándokul 2400 pél -
dányt tettem le. A ' t. cz. egyházi főpásztor u ra -
kat ujolag figyelmeztetve kérem, hogy a' ke rü -
leteik részére szánt példányokat elvitetni 's i l -
lető egyházaik közt kiosztatni szíveskedjenek. 
Első felszólításomban, az átvevő egyházaktól, 
minden kiosztott példányért, a1 kerületi gyűlés 
által meghatározandott valamelly jótékony czél-
ra, nem kötelezöleg, hanem viszonyos szíves-
ségből 20 ezüst krajczárt kérni bátorkodtam. A ' 
viszonyosság 's megvétel szinét viselő e' fizetés 
alól az átvevő egyházakat ezennel fölmentem, 
és ismételve óhajtóm, hogy közjóra czélzó ezen 
ajándokom szívesen , mint én nyújtom, fogad-
tatván, a' benne és általa elhintetni irányzott e r -
kölcsi magvak, minél hasznosb gyümölcsöket 
teremjenek. H ö k e L a j o s . m.k. 

Csődület tanszékre. A ' szarvasi főiskolában 
Benka György halála által megürült graminati-
cai osztálynak tanítóiszéke csőd utján betöltetni 
rendeltetvén: kik elnyerni kívánják, szükséges 
bizonyítványokkal ellátott bérmentes leveleket 
Makó vagy Tótkomlós által Nagylakra Kristófy 
Sámuel békési evang. esperes úrhoz julius 15- ig 
küldjék. Az esperesség rendeletéből 

J e s z e n s z k y L á s z l ó , 
békési ev. esperességi főjegyző. 

Apróságok. A ' porosz fözsinat elibe terjesztett 
adatok szerint a' pro ministerio megvizsgált pap -
jelöltek száma 1846-ban csaknem 1600- ra r ú -
gott. Vegyük fel, hogy azok száma, kik pro can-
didatura vizsgáltattak meg, csak 1200-at tesz, 
mégis 2800 fiatal istenész végzé iskoláit. A* 
porosz statusban mintegy 7000 ev. paphivatal 
v a n ; a' halomás évenkint 3 száztóli; így éven-
kint210hivatal betöltendő; 10 év kell tehát, mig 
a' mostani papjelöltek hivatalt kapnak. (B.A.K.Z.) 
E g y , Mexicóba bevándorlott schvveizinak l eve -

l i Török P. urnái. Höke L. ur azonban jól tenné, ha á s 
illető kerületekkel ezt tudatná. S z e r k . 



le, mellyet Mexicónak az amerikaiak általi bevé-
teléről* irt 1847., igy kezdődik: „Épen most j ö -
vök, mi hihetlennek látszik, prot. templomból. 
Hogyan? a' nagyon kath. Mexicóban lelkisme-
r e t - és egyházi szabadság ? azon helyen, hol 
spanyolok általi meghódíttatása óta mindig csak 
római cultus uralkodott régi benszülött paganis-
mussal , fetisch hagyományokkal fölvegyülve? 
Az éjszakamerikai tisztek az ország 's fővárosa 
meghóditásakor magokkal hózták buzgó protes-
tantismusokat. Mindjárt nehánv nappal bevétele 
után, Mexico legjelesb templomaiban prot. p re -
dikátziók tartattak angol nyelven. E ' miatt sok 
kath. pap ugy vélé, hogy megszentetlenített tem-
plomaikat el kell hagyniok. A ' missiók előtt t é -
res mező áll nyitva A ' würtembergi bibliatár-
sulat m. évben 12936 bibliát 's 3732 új test,, 
35 évi fenállása óta pedig biblia- és új tes ta-
mentomból 517753 példányt osztott szét .—Svéd-
országban református u g y , mint r. katholikus 
statushivatalba be nem vétetik. — Berlinben a' 
Gusztáv Ádolf-egylet alakjában a1 r. katholiku-
sok közt szinte egylet alakult , a' protestánsok 
közt elszórva lakó r. katholikusokat gyámolí-
tandó. Szabályai már helybehagyattak. — A1 f e -
rencziek ugy nevezett „harmadik rendec i és r e -
demptoristák Bajorországban eltörlesztettek. — 
A' magdeburgi szabad ev. egyháznak egy ev. 
templomnak együtt használása legfelsőbb helyen 
megengedtetett. —A' szardiniai király elhatáro-
zá a' protestánsok statuspolgári emancipatióját. 
— A* pápa inteni kezd ollyan „követelésektől, 
mellyek az egyház szellemével ellenkeznek". — 
A ' wallisi kormány törvényjavaslatot terjesztett 
a' nagy tanács elé, melly szerint a' főpapság 's 
néhány vallási társulat jószágainak világiasitá-
sáról hozott törvénynek alkalmazása rendeltetik 
el. E ' törvény szerint a' püspök évenkint 7000 
francot kap. A ' bernhardi és simploni alapítvá-
nyok mostani állapotukban maradnak; jószágaik 
külön fognak igazgattatni 's az igazgatóság szá-
mot évenkint adand. A1 sz. móriczi apátság tag-
jai 10-nél többen nem lehetnek. Az épületnek 
szerzetesek által el nem foglalt része nyilvános 
tanintézetté fog átváltoztatni. A ' szerzetesek 
szükségeire 150000 fr. fog adatni az apátság j ö -
vedelmeiből. Más kolostorok tagjainak száma is 
igy fog leszállíttatni 's a' colambayi apáczako-
lostornak megtiltatott avatonczokat befogadni.— 
Az augsburgi protestánsok indítványa , hogy 
minden községi hivatalra egyenlő számú kath. 
és prot. alkalmaztassák , az e ' végre összehítt 
polgárgyülésben egyhangúan elfogadtatott. — A' 
pápa a' jezuitákat száműzte az egyházi biroda-
lomból. mire a' collegium romanum ablakait nagy ! 
számú fiatalság bezúzta, a' jezuiták pedig részint J 

világi, részint papi öltözetben hagyták el he -
lyöket. — A ' „ P a t r i a e g y ílorenczi l ap , sze r -
kesztője, Lombruschini apát , olasz pap, így ir 
lapjában: „Balúl értett vallási scrupulus ne g á -
toljon bennünket a' heterodoxok- (más hitűek) és 
izraelitáknak a' többi polgárokkal egyenlőkké t é -
telében 's ezzel olly positiv kötelesség teljesíté-
sében. Az, kit meg nem vakított a' tévely, köny-
nyen átlátandja, miszerint maga a' vallás távol 
van attól, hogy bennünket e ' kötelességtől el tán-
torítson , söt inkább igazságosság és embersze-
retet adójaként ránk rója azt 's bizonyítványa 
gyanánt azon tiszteletnek, mellyel Istennek t a r -
tozunk, ki csupán magának tartá fen ítélni a' le l -
kiismeret fölött 's mondá : ne ítéljetek, hogy ne 
ítéltessetek. 

Megjelent és egy húszason kapható : ^Ta-
noda és egyház" „Tanítónak levelei egy pap-
hoz." Kiadja Dr. Tavasi Lajos. Ara 20 kr. pp. 
Pesten 1848. Nyomatott Landerer és Hecke-
nastnál. 

Felszólítás. A' turóczi esperes úr kéretik, 
hogy valahára küldje be a' névtárhoz az adato-
kat, hogy ne legyek kénytelen az 1838-ki l a -
tin névtár után közölni az adatokat esperessége 
felöl. 

A t y á n k f i a i ! 
Olvastátok minden lapokban, hogy k ö z -

anyánk a1 haza áldozatot kiván , mer t v e -
s z é 1 y b e n v a n . 

Ennyi e l é g arra , hogy ki ki menjen és vigye 
áldozatát a ' haza oltárára. 

Ki ezt tenni vonakodnék, az nem volna e ' 
honnak hü l e á n y a , hü fia 

Szónak ennyi e lég . 
A ' tet tre n é z v e , hogy el ne ágazzunk , 

luki ott t egye le áldozatát.hol legjobbnak tart ja. 
El fogadjuk mi is és átadjuk az illető helyen. 

Mi magunk váíva várjuk a ' választmányt, 
mellyet Pestvárosa az áldozatok beszedésére 
kiküldött. 

Addig is minden raj tunk fityegő vagy hol -
tan heverő aranyunkat és ezüstünket átadjuk. 

Tudjuk, hogy e ' részben sokak által e lőz -
teténk m e g ; hisszük, hogy még többek által 
követtetni ' s felülmulatni fogunk. 

Adja I s t en ! E z óhaj tásunk, ez imánk! 
Pesten 1 8 4 8 . máj. 2 3 - k á n . 

S z é k á c s J . , T ö r ö k P . , 
szerkesztők. 

Megjelenik e' Lap 2 íven, minden héten egyszer: vasárnap. Előfizetési ár félétre Budapesten házhoz-hordással 3 f t . 4 0 k r . 
postán borítékban küldve 5 f t . pengő pénzben. KIS,fizethetni Pesten hatvani-utczai Horváth-házban 483. szám alatt földszint 

Landerer és Heckenast könyvnyomdája iigyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 



P R O T E S T Á N S 

EüYHlZl Él III1UII LAP. 
23. szám. Hetedik évi folyamat. Junius 4. 1848. 

„Sic autem setiunt, potestatem clavium seu potestatem Episcoporum, juxta evangelium, po tes -
tatem esse seu mandatum Dei prodicandi evangelii, remittendi et retinendi peccata, et 
administrandi sacramenta. Nam cum hoc mandato Christus mittit Apostolos : (Jo. XX, 21 . 
sqq.), Sicut misit me Páter, ita et ego mitto vos. Accipite spiritum: quorum remiseritis 
peccata, retenta sunt. Marc. XVI: 15. Ite , praedicate evangelium omni creaturae e tc ." 

Conf. Aug. 

Előfizetési felhívás. 
A' „Protestáns egyházi és iskolai lap" 

jul ius 1 - é t ő l kezdve hetenkint k é t s z e r fog megjelenni az eddigi alakban e g y - e g y iven; 
előfizetési ára , mindazáltal vidékre kevesebb az iddigeinél úgymint: félévre Budapes ten h á z -
hordással 3 ft. 4 0 kr . postán hetenkint kétezer küldve 4 ft . 3 0 kr . pengőben . Előfizethetni 
Pes ten szabadsajtó utczai 5 8 3 - ik számú saj tóudvarban a ' „ P e s t i H i r 1 a p k i a d ó h i -
v a t a l á b a n és minden postahivataloknál. 
TARTALOM. Ministeri hivatalos tudósítások. — Egyház, 

egyházi fegyelem. H u n f a 1 v i J á n o s. — Kilencz ész-
revétel a ' prot. egyházi szolgák státus -pénztárbóli díjaz-
tatása ügyében- — G y ű l é s e k . — Nagyhonti ev. e g y -
házmegyei közgyűlés. — Vegyes közlemények. — Hűld— 
föld. — Apróságok. 

Ministeri hivatalos tudósítások. 
A' vallás és közoktatási ministertöl. 

1. 
Hazánk mostani körülményei között a' közala-

pítványi főpénztári hivatalnak rendeltetik : hogy 
az ösztöndijak kiosztásának ideje és módja körül 
eddig követett gyakorlathoz nem ragaszkodva, 
az eddig ösztöndíjra méltatott 's nála jegyzésben 
levő if jakat , mihelyt ezek az illető tanár hiteles 
aláírásával és pecsétével megerősített jó erköl-
csi és szorgalmi bizonyítvány elömutása mellet, 
ösztöndijaikért megkeresik, még ki nem fizetett 
járandóságaikat folyó 1847 /8 tanévnek mindkét 
feléről fizesse ki ; 's ezen általános utulvány ér te l -
mében;a' fiókpénztáraknái is rendeleteket tegyen. 

II. 
Néhai Trenka Mihály Alajos alapítványi t ö -

megének harmada, azaz 738 ft. 17 2 / 3 kr, a' pesti 
ipartanodába járó tanulók számára ösztöndiji a la-
pul vétet ik; 's ennek kamata, azaz 44 ft 17 kr, 
egy, erkölcsben és tudományban kitűnő szegény 
tanulónak a' jövő iskolai évtől fogva évenként 
kiadatik. Ekkép a1 fennirt tömeg rendeltetésének 
ezéljára vi tetvén, a' pályázó tanulók folyamod-
ványait és bizonyítékait az ipartanodai igazga-

tóság fogja 'szokott módon bevenni , 's annak 
idejében a1 ministériumhoz felterjeszteni. 

Egyház, egyházi fegyelem. 
« <xz egyház egyesület vagy társaság u g y a n , 

de lényegesen különbözik a ' ház i , polgári és á l -
lami társaságtól 's általában minden egyesülettől, 
mellyben viszonya van parancsolóknak és enge -
delmeskedöknek; mert benne külső kényszer 
paránya sem létez. Mihelyt abba külső kényszer 
belopódzik, azonnal hűtlenné lett maga i rán t ; a* 
ki valamelly vallási egyesület tagjaival egyesül -
ve érzi magát, az belép abba 's benne marad; ki 
azt nem érzi, kivül marad vagy kilép. — Azért 
sajátlag egyházi fegyelemről nem lehet szó, főleg 
nem a' prot. egyházban. — A ' porosz zsinat v á -
lasztmánya a' presbyterium hatásköréhez a ' /fe— 
gyet is számította, mondván, hogy a' p resby te -
rium kötelességei a' többi közt: , ,A ' fegy, erkölcs 
fenlartása 's ker. érzület élesztése a' községben 
felügyelés, intés és törvényes fegy eszközök á l -
tal." Azután különösen is van szó a' fegyről a ' 
17-ik tétel alatt (Lásd: Prot. Egyh. és Isk. Lap 
ez évi 6. számát): , ,Egyház i fegyet a' pap 's i l -
letőleg presbyterium fenálló törvényes korlátok 
közt gyakorolnak. Az intés elrendelt fokozaton-
ként előbb a' pap, azután az összes presbyterium 
által történik. Ha a' pap tétováz feladni valaki-
nek a' szentségeket, az ügyet presbyterium elé 
ter jessze" 'stb. — Hogy Stahl törvénytanár úr, 
a' választmány jegyzője illyesmit javasolt, azon 
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én cseppet sem csodálkozom, mert azon úr már 
több psben bizonyítá, hogy az egyházat nem ké-
pes tisztaságában felfogni, hogy azt mindig jogi, 
vagyis inkább rendőri intézettel zavarja össze. 
Ezt különösen tanusítá azon czímü könyvében : 
Die Kirchenverfassung nach Lekre und Recht 
der Protesíanten, 1840, hol főleg a' fejdelmek 
egyházi hatalmát fejtegeti. 

Nem lehet eléggé ismételni, hogy az egyház 
fogalma a1 vallás fogalmán alapszik. Ha már a' 
vallás lényege általában öntudatában áll azon vi -
szonynak, mellyben az ember, mint véges lény, 
Istenhez 's az érzékentúli világhoz van : akkor 
az egyház nem lehet egyéb, mint ollyanok sza-
bad egyesülete, kik ama viszony felöli egyenlő 
öntudatnál fogva közelebb összeköttetésben áll-
nak. Fölebb mondtam már, hogy a1 vallás az em-
ber szellemi természetének lényeges momentu-
ma, 's minthogy mindenki szükséget érez magá-
tól, mi öt belsőleg mozgat ja , azt ki is mondani 
's másokkal közleni, azért mind a' vallás, mind az 
emberi természet lényegében van, hogy az egyik 
a1 másikhoz csatlakozik és így vallási egyesüle-
tet képeznek. Minden egyesület vagy társaság 
fogalmában v a n , hogy bizonyos alapja és va ló-
sítandó czélja legyen. Az egyháznál az alapot az 
egyenlő vallási meggyőződések, mellyekhez 
kényszer nem fér, hanem mellyeket csak oktatás 
és felvilágosítás által ébreszthetni és szilárdít-
hatni. — teszik. Hogy vallási társaság vagy egy -
ház támadjon, kell ugyan a' vallási meggyésflü-
dések bizonyos kifejezett egyenlősége; de tö-
kéletes egyenlőség és egyetértés sem nem lehetsé-
ges, sem nem szükséges az egyházban. Minden 
egyes tagja a' vallási társaságnak csak annyiban 
köteles vallási meggyőződéséről számolni, meny-
nyiben azt nyilván kimondta, azért egyháznál csak 
az kívántatik, hogy a1 nyilván kifejezett közmeg-
gyözödésben minden tagja egyesülési kapcsot t a -
láljon.Azért valami symbolum, mint tárgyi kifeje-
zése a' vallási közmeggyözödésnek, csak akkor 
lehet czélszerü, ha az egyén hitszabadságát meg-
hagyja 's csak az egyetemest, jellemzőt emeli ki. 
Az egyháznak van továbbá bizonyos czélja is,mint 
fölebb is mondtuk, t. i. a' vallási meggyőződé-
sek, mellyek alapját teszik az egyesületnek, kell 
hogy befolyást gyakoroljanak az egyház tagjai-
nak életére, kell hogy a' társaság kebelében kö -
zös vallási élet fölébredjen , mi tagjai lelkületé-
nek bizonyos jellemet adjon. — A' ki az egyház 
tagja akar maradni, az kénytelen ama czélját tár -
gyilag érvényesnek és helyesnek elismernie, — 
de mihelyt valaki azt nem teszi , azonnal tettleg 
lép ki excommunicatio nélkül is az egyházból.— 
No már mit akar az egyházi fegy ? Akar ja-e az 
egyház alapját, tehát a1 vallási meggyőződéseket 
megszilárdítani, avvagy annak czélja valósítását 
előmozdítani és kikényszeríteni? A ' fenyíték, 
fegy, akármint értelmezzük is azt, kényszerítést 

foglal magában,midőn elmulasztott cselekvények-
re, miket szabad akaratból és önkényt nem t en -
nénk , ösztönöz , ha j t ; vagy elkövetett t e t t é r t , 
mit nem kellett volna tennünk, megróv, büntet. 
—Yan-e , lehet-e ott büntetési hatalom, hol tör-
vényiség, jogiság, melly csak a' külségben van, 
nincs, mint az egyház belsejében, melly teljesen 
belség? — Az egyház soha jogi társaság nem 
lehet, mert abban a' czél nem annyira az e g y e -
sek közremunkálása által mozdíttatik e lö ; az 
egyiknek cselekvése ugyanis a' másiknak sem 
hasznára sem kárára nem lehet. — Nem. rész-
vénytársaság az egyház, mellyben mindenki b i -
zonyos kötelezettségeket magára vállal a' köz-
czél elérésére, hanem intézet, mellybe lépni j o -
guk azoknak van, kiknek meggyőződése az intézet 
eszközeivel megegyez 's kik abból azonnal k i -
léphetnek, mihelyt azon egyezés megszűnt. A' 
belépés jele a' keresztség, a' kilépés jele, ha az 
egyház külső fentartásához járulási kötelezett-
séget, mellynek teljesítésére mig tagja, vagy, 
ha ősei az egyház, mint külső jogi személy iránt, 
kötelezettségeket vállallak el, akor is, ha nem 
tag ja , mint ősei örököse, — mindenki jogilag 
kényszeríttethetik, — teljesítni megszűnik. T e -
hát csak a' külső kötelezettségek teljesítésére 
kényszeríthetni bíróilag, a' belső kötelességek 
teljesítését jogi eszközökkel sem egyházi, sem 
világi biró sohasem kényszerítheti k i , avagy 
megsziin minden erkölcsiség, 's István király ko-
rába esünk vissza, ki pl. azt parancsolta: Steph. 
Decr. II., c. 18.: „Kik a' templomban susognak 
's haszontalan dolgokat mesélgetnek 's nem hall-
gatják a' sz. olvasmányokat egyházi épüléssel , 
— ha előkelők, korholtassanak 's űzessenek k i ; 
ha közemberek, kötöztessenek a' templom csar -
nokában 's korbácsoltassanak meg." Vagy II., 
8.: „Vasárnap mindnyájan menjenek templomba, 
kivévén kik a' tűzre felvigyáznak. Ha más valaki 
otthon marad, botoztassék meg 's nyirassék le." 
'stb. — Az egyház sajátlagos bélyege , hogy 
a' bensöség , erkölcsiség körében mozog; a' 
bensöséghez pedig külső eszköz nem f é r , — a' 
gyermeket neveljük ugyan fenyíték által is az 
erkölcsiségre, de míg fenyíték alatt áll, tettei 
legfölebb legalisok, főleg mellyeket a' fenyíték 
csikart k i , de nem erkölcsiek, — azért ha az 
egyház az oktatáson és buzdításon kivül idézés-
sel, korholással, szentségeltagadással, kirekesz-
téssel 'stb. külső eszközökkel is akar hatni, ak -
kor a' bensöséget külsöíti, az erkölcsiséget e r -
kölcsteleníti, akkor tehát elveszti sajátságos te-
rét és jellemét s öngyilkosságot követ e l ; akkor 
jogi intézetté, állammá lesz 's mint ollyan, nincs 
helye az államban. — Mert az államnak is az a' 
feladata: a1 jogállapot fentartása által az erköl-
csi életet is ápolni. 'S itt érintkezik állam és e g y -
ház, de egyszersmind itt el is válik egymástól. 
Az állam ugyanis csak külsőképen akarhat ha t -



ni, az erkölcsiség előmozdítása csak külső olda-
lát érintheti, 's ép azért van szüksége az állam-
nak még más egyetemességre, melly szellemi és 
szabad eszközeivel ama közös feladat belső ol-
dalát magára vállalja. — De ha az egyház belső, 
szellemi eszközeivel nem éri be , 's idegen f egy-
vereket vesz elö másnak fegyvertárából: akkor 
bevallja a' maga elégtelenségét 's akkor felesle-
ges és szükségtelen. — Ki gondolhatná, hogy 
épen a' papok, kik az erkölcsiség hirdetői és f e j -
lesztői, azt ki akarják vetkőztetni jelleméből, 's 
így azt felforgatni, midőn vagy nem akarják, 
vagy nem tudják megkülönböztetni a' törvényi-
és jogiságtól , — ha annyi idétlen felszólalások 
azt világosan nem tanusítnák ? — Nem csak az-
ért kell tehát az egyházi fegy ellen szólani, mint-
hogy, mint a' porosz zsinaton mondatott, a' p res -
byterium elegendő végrehajtási eszközök, n é v -
szerint: idézési jog hiányában azt nem is gyako-
rolhatná , kivált a' magasb rangúak irányában; 
— vagy minthogy már e' szó : egyházi f e g y , 
rosz benyomást teendne; vagy mivel sok vidé-
ken egészen kiment szokásból 's így az, mint v a -
lami új, kedvetlenül fogadtatnék: hanem azért, 
minthogy az egyház fogalmával ellenkezik s az 
egyházat és a vallást tönkre teszi. A ' fegy 
ugyanis mindenesetre külső eszköz, illyennel p e -
dig nem élhet az egyház, míg az marad. Ha i t t -
ott Németországban vagy némelly kisebb fe le-
kezetnél , mellyek tulajdonképen csak családot 
képeznek, gyakoroltatik az egyházban akár a' 
pap, akár a' presbyterium által fegyelem, azt 
nem tartom protestáns egyháznak, habár mind-
két kezével tartaná is a' symbolicus könyveket, 
papjait azokra eskettetYén. — Az ember csele-
kedetei vagy erkölcsi, vagy jogi törvényt s é r t -
hetnek meg ; az utóbbi esetben a' biró fogja azt 
megtorolni, az előbbiben az ember saját lelkis-
merete, de sem a' pap sem a' presbyterium. 

Az egyház ugyan olly t á r saság , mellynek 
czélja a' hitet fentartani és ápolni, de ki magában 
erre erkölcsi kötélyt nem é rez , az külsőleg an-
nál kevésbbé kényszeríttethetik rá, minél inkább 
az egyes akar épülni az egyházban, 's így az 
egyház inkább az egyesért van, mint megfordít-
va; A ' ki szükségét érzi az épülésnek, bizonyo-
san élni fog az egyház eszközeivel 's cselekvő 
tagja lesz; ki nem érzi szükségét, nem fog pl. 
sürün a' templomba j á rn i , az urvacsorához j á -
rulni, de lehet-e azt benne átokvillám 'stb. által 
felkölteni ? Itt nem marad egyéb eszköz, mint 
oktatás , felvilágosítás és buzdítás, 's arra való 
a 'lelkészség, nem átkok szórására, különben nem 
lelkész hanem testész lesz a' pap. Müller Julius 
elég egyházias ember "s ö i s : „ D i e náchsten 
Aufgaben für die Fortbildung der deutsch-prot. 
Kirchenverfassung" czímü értekezésében azt 
mondja: „Valóban, ha a ' mi lelkészségünk csak 
e ' kettőt nem^engedi magától elvétetni: az evangy.l 

egyháznak az isteni igében való tisztítási és meg-
ifjítási for rásá t , 's életök szívverését a' Krisz-
tusban, Isten egyszülött fiában való hit általi i ga -
zulásban: akkor hatalmát, hogy a' községeknek 
kalauza legyen az örök életre, nem veszti ei.4i 

— De hiszen azt senkisem akarja a1 le lkészség-
től elvenni. Nagyon kishitűek 's a' vallás hatal-
mát kevésre becsülök a' lelkészek, ha azt gon-
dolják , hogy Zion örjei csak karddal és aczé l -
vérttel ellátva lehetnek. — Ha a' „compelle i n -
t r a re" elvet nem akarjuk elfogadni, akkor az ü d -
vösséget sem lehet senkire rákényszerítni. 
Az épülés egészen egyéni dolog; nekem nem 
segít másnak imádkozása, buzgósága, áhítata; 
magamnak kell imádkoznom, az urvacsorához j á -
rulnom 'stb. De minden vallási tények, az egész 
isteni tisztelet csak ugy bírnak foganattal, ha hit 
él bennem; csak a' hit , melly belsőmet átalakít-
ja, nem a' puszta t é n y , hogy évenként egyszer 
vagy kétszer az urvacsorához járulok, segít r a j -
tam; avagy a' kathol. justificatiót és satisfactiót 
kell elfogadnunk, 's akkor az illyesek e lvégzé-
sére helyettest is rendelhetünk. 

Még ezszer kérdem a z é r t , mit akar hát az 
egyházi fegyelem, 's mit akarnak a' tiszai p a -
pok , kik a' berlini választmánynak, melly ama 
porosz rendőri vagy állami intézetben, mellyet 
vulgo evangy., egyháznak neveznek, felnőtt, j a -
vaslata szerint készítették a' presbyterium h a -
táskörét, — 's mit Jancsovics úr, ki a ' tiszai p a -
pok röpiratát viszonhangoztatja , midőn a' t e m -
plomba való járást , az úrvacsora élvezetét *stb. 
kikényszeríteni javasolják ? — Vájjon ha kel le t -
len és kényszerítve leszünk templomban, f o -
gunk-e épülni ? Ha ki valamit a k a r , l e g -
alább tudja maga, mit akar. — Lehet-e kénysze -
ríteni valakit erkölcsösnek lenni, holott az e r -
kölcsi tetteknél épen a' belső indokok döntik el 
a' dolgot, mellyekhez külerőszak nem fér , nem 
pedig a ' külső tett ? A ' protestantismus a' n a g y -
korúságot fogadta e l , itt tehát ennélfogva sem 
lehet helye a' fenyítékbeli nevelésnek mint g y e r -
mekeknél ; vagy el kell fogadnotok a ' nagyko-
rúság elvét, vagy a' kiskorúságét , melly a ' k a -
tolicismus elve, középút nincs. 

Tudom, hogy az apostolok fegyelmet g y a k o -
roltak, de ők csakugyan az áltatok alapított k ö z -
ségek irányában a' nagykoruk, a ' taní tók, v e -
zérlök, tehát büntetők i s , mig ezek kiskorúk, 
engedelmeskedök voltak. Azután az apostoli 
községek nem is voltak csak vallási egyesü le -
tek, hanem valóságos jogi társaságok, keletkező 
új államnak töredékei, a' pogány állam i rányá-
ban és ellenében; azért a ' jogi és peres k é r d é -
seket is elintézték az egyházi elöljárók, nem. 
akarván a' keresztyének a' pogány törvényha-
tóságtól igazszolgáltalást elfogadni. — Az első 
századokban tehát tulaj donképen nem volt tiszta 
egyház,hanem egyházi állam. Midőn aztán a* 
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császárok is keresztyénekké lettek 's e* keresz-
tyén vallást állami vallássá tették, akkor részint 
meghagyták az egyháznak eddigi szerkezetét, 
részint az egyházban is mindenhatóságot 's a' 
hitágazatok elhatározásában döntő befolyást 
gyakorolván, az egyházat állami intézetté vá l -
toztatták. — Tudom továhbá azt i s , hogy a1 

középkori egyház gyakorolt fegyelmet, 's idéz-
hetnék Gieselerből 's a' hullariumból számtalan 
büntetést, mellyet az egyház, vagy annak kép-
viselője, a' pápa, szabott; de, gondolom, a' k ö -
zépkori egyházállamot, mellyben a' bensöség 
teljesen ki volt v e s z v e , 's a1 vallás és egyház 
egészen külsöülve va la , tehát egészen a' jog 
mezején mozgott, senkisem kivánja visszaállíta-
ni. — Tudom v é g r e , hogy a' reformátorok is 
igénylik az excommunicatiót, de vájjon csalhat-
lanok voltak-e ők ? vájjon nem vádoltatnak épen 
arról, hogy az egyházat a' fejdelmek kezére já t -
szották 's belőle igy rendőri intézetet, mellyben 
hitet, liturgiát, szeszély szerint rá parancsolnak 
az emberre, csináltak, millyen inaiglan a' német 
prot. egyház ? Ha az egyház a' hit közösségén 
alapuló szabad egyesület , mellybe mindenkinek 
szabad belépni 's abban maradni 's ismét kilép-
ni mikor akar : ha semmi egyház nem dicsekhe-
tik azzal, hogy a' tökéletes igazságot teljesen és 
kirekesztöleg bírja, 's igy egyedülidvezítö ; ha 
a' hit (profest. hitet, értek mindenütt, valahány-
szor e' szót használom 's ez lényegesen külön-
bözik a kath. hittől, mellyet a' reformátorok 
otiosa eogitationak neveztek) nélküli té temé-
nyek (a ' tétszenteskedés) haszontalan és siker-
telenek : ha az egyház azon elvet követve: 
„í'ffwg cTí- xal iv rotg (pavlotg tűri TI cpvöixov 
áyafróv XQEÍTTOV ?/ xait7

 AVRD, o écpíerac TOV 

olxiíóv nyartoi)." (Aristot. Ethic. Nicom. Iib. X. 
C. III .) még az akasztófára ítéltet sem rekeszti 
ki, hanem öt az akasztófa alá is elkíséri: micso-
da speciális tettét fogjátok az egyházban maradott-
nak 's az egyház eszközeivel élvezni óhajtónak 
felmutathatni, mellynél fogva tőle a' szentsége-
ket meg kellene tagadni 's öt kirekeszteni ? — 
Ha valaki jogi kötelességeit az egyház iránt nem 
teljesíti, azzal mutatja, hogy kilépett, 's ha ki nem 
lépett volna, a' biró szoríthatja azok teljesítésé-
re ; 's ö teljesítni fogja, ha tettleg ki nem lép 's 
igy nem kell excommunicatio. Ha valaki gonosz-
tevő, az szintén bíróilag fog megbüntettetni, 's 
ha kiállott büntetése után, avagy a1 büntetése 
tartása alatt az egyház eszközeit óhajtja hasz-
nálni, ez épen jele lehet magábaszállásának és 
megtérésének, 's illyet hogy taszíthat el magá-
tól az egyház ? — Ha valaki egy ideig a' tem-
plomba nem jár, az egyház eszközeit nem hasz-
nálja, tán eljön az idő, hol annál szorgalmasabban 
fog járni 's annál buzgóbban fog folyamodni az 
egyház kegyszereihez, van-e tehát joga az e g y -
háznak illyet kirekeszteni? Hát a" szeretetet és 

irgalmat hirdető egyház megfoszthat-e valaha 
valakit az ö jótéteményeitől ? Az egyház l e -
mondhat-e valaha valakinek javulásáról, midőn 
a' börtönőr a' rabnak javulásáról sem mond le ? 

Valóban furcsa, hogy most, midőn az állam 
is, halált mondható jogáról lemondani kész , n e -
hogy valakit remélhető javulásától megfosszon, 
megelégedve azzal, hogy a1 neki ártalmas e g y é -
nek olly állapotba tétessenek, miszerint ne á r t -
hassanak , a1 papok az egyház nevében az e x -
communicatiot követelik vagy is az egyházi h a -
lált, söt azt,mint Jancsovics, még politikus köve t -
kezményekkel is akarják összekötni. Még e g y -
szer kérdem : eltaszíthatja-e magától az egyház 
a' bűnöst? Ha igen,akkor vagy igazságtalan vagy 
szükségtelen. A ' legnagyobb igazságtalanság 
volna valaki elöl javulása, megtérése útját ö rök-
re elvágni; pedig azt tenné az egyház , midőn v a -
lakit kebeléből kirekesztene; vagy ha nem akarja 
ezt elismerni, akkor kénytelen elismerni, hogy k i -
vülötte is javulhatni, megtérhetni, igazulhatni üd-
vezülhetni, 's akkor szükségtelen, legalább feles-
leges. Fonákság van abban: az egyház kirekeszt 
valakit, mivel bűnös, 's igéri, ha megjavul, is-
mét befogadja. Tehát azon intézet, mellynek hi-
vatása a' megjavulást eszközleni és előmozdí-
tani,, kirekeszti a z t , kinek megjavulását épen 
eszközlenie kellene, azon remény fejében, hogy 
az igy magára hagyott meg fog saját erejéből 
javulni, 's ezután majd befogadja a' megjavultat l 
Mintha az orvos a' betegnek mondaná: g y ó -
gyítsd ki magadat, majd aztán ha egészséges 
lészsz, jöjj hozzám 's recipét adandók. Ha az e g y -
ház természetes és szükséges 's igy minden em-
ber természeténél fogva egyházban v a n , hova 
menjen, a' kit az egyház kirekeszt? Ha az állam-
bóli számkivetés észszerütlen és igazságtalan, 
nem az-e az egyházbóli kirekesztés is ? 

Egyházi fegyelemről tehát sajátlag nem lehet 
szó. Az istentiszteletnél való rend fentartásáról 
gondoskodnia természetesen joga van, de azt a' 
rendőrség segítségével fogja az egyház tenni; 
az nem egyházi fegyelem. 

Miután ezekben véleményünket az egyház 's 
egyházi fegyelemről előadtuk,lássuk most,micso-
da eszméket ébresztettem Jancsovics úrban „ E l -
len észrevételeim" által. Jancsovics azt mondja 
rólam: hogy a' fegyelemtől irtózva állítom, hogy 
a' vallás teljes lélekszabadságban áll , 's kény -
szerítés annak dolgában legkisebbet sem hasz-
nál, hanem sokat árt. Azután folytatja: „Elmel -
lőzve annak fürkészését, ki irtózik tulajdonké-
pen a' fegyelemtől, ki nem? H. úr szavait igaz-
ságosaknak ismerjük el saját, de nem a1 vallás 
érdekében. Mert az igaz, hogy az egyházi f e -
gyelem némellyeknek igen sokat ár tana, ezen 
némellyek prot. szabadsága ez által korlátozva 
volna, míg most szabadon kiki körösztül-kasul 



mindenkin a' vallásnak is sületlen tréfáival neki 
megy. az urvacsorájához helyettest küld '(??) •> 
miért ? mert egyházi fegyelem nincs , 's prot. 
szabadság van. Hej az a' ti prot. szabadságtok 
sokat ártottfmár a' prot. szabadságnak! De még 
is tán jó volna az az egyházi fegyelem papokra 
nézve, a1 világit teljes szabadságban hagyván, 
tegyen, higyen bár mit, mi neki tetszik. Alázatos 
szolgája, aláirom mind a1 két kezemmel. így vol -
na eldorádo! 'S hogy ugy állnak a'dolgok azt egy 
történetkével akarja bebizonyítni, miszerint v a -
lahol egy deák a1 templomban dörömbölt 's hogy 
midőn a' tettest a' pap az egyházfival az iskolá-
ban fölkeresni ment, az illető tanár őket neve-
letlenséggel fogadta.*) Én nem tudom, mit mond-
jak azon handabandához ; összevissza van abban 
keverve eszmezavar, személyeskedés, értelmet-
lenség, hogy azon expectoratiot szelídebb neven 
nem tudom keresztelni, mint sületlenségnek. Azt 
mondja, hogy irtózom a1 fegyelemtől, hogy á l -
lításom, miszerint a' vallás teljes lélekszabad-
ságban áll, csak saját érdekemben igazságos. Ez 
gyanúsítás és személyeskedés. Ha J. ur volna is 
az én lelkészem 's neki korlátlan hatalom adat-
nék is fegyelmet gyakorolni, nem irtóznám tőle 
saját személyemet illetőleg. Én szent nem v a -
gyok, de bizonyosan J. ur sem az. — J. ur sze-
rint a' vallás nem a' lélekszabadságban, hanem 
a ' szidalmakban, átkokban, mellyeket a' pap l e -
dörög, az egyházi fegyelemben áll.Tudja-e lelkész 
ur, mi a' lélek, mi a' vallás, mi a' hit ? Azt mondja, 
hogy a' prot. szabadsága1 prot. szabadságnak árt; 
én pedig azt mondom,hogy a' nem prot. szabadta-
lanság 's az általatok követelt egyházi fegyelem 
az egész vallást és egyházat aláassa és fe l for-
gatja, a' mint azt fölebb bebizonyítottam. J. úr 
aztán az egyházi fegyelem szüksége bebizonyítá-
sára egy tényt beszél e l , melly által az is ten-
tisztelet külsőleg háborgattatott, evvel azt bi-
zonyítja, hogy nem is tudja, mi az az egyházi f e -
gyelem, mert az ép ugy illik oda, mint „In a 
foeminina sunt, u t : nox. — Tovább mondja: hogy 
ö nem holmi rendőri fegyelmet é r t , hanem k e -
resztyénszerüt, vallásunkban gyökerezett, 's sz. 
Írásunkban meghatározott szigorú fegyelmet (hol 
van az a' sz. írásban meghatározva ? maga a1 po -
rosz zsinat is elismerte, hogy pl. az urvacsorá-
tóli elutasítás mellett iráselv nem szól!), melly 
tudjon az egyházban igazságot szolgáltatni, jo-
got, rendet, békességet fentartani, 's mellynek 
sanctiója a' kirekesztésben állana ; a' kirekesz-
tési határozatot azután a1 kormánynyal kell kö-
zölni; hogy az a' vallástalan embereket őrszem-
mel tarthassa. Tudja-e lelkész ur, mi a' bensö-
ség és erkölcsiség, 's mi a' külsőség és jogiság? 
On az egyházban igazságot és jogot akar ki-

ölti kellene még az altéra pars- t is kihallgatni. Furesának 
látszik nekem, hogy a' pap az egyházfival a ' tettest az i s -
kolában felkereste, mint valami csendbiztos vagy pandúr. 

szolgáltatni; kitől kapta a' jus gladii-t ? én nem 
olvastam sehol, hogy Jancsovics-család illy k i -
váltsággal birna. Addig, mig azon privilégiumát 
felmutatja, recommendálom, hogy az Aug. Conf. 
Pars II., VII. fejezetét olvassa 's nevezetesen 
ezt : „Secundum evangelium, seu, ut loquuntur. 
de jure divino, nulla jurisdictio competit Episco-
pis, ut Episcopis, hoc est h is , quibus est com-
missum ministerium verbi et sacramentorum, 
nisi remittere peccata, item cognoscere doctri-
nam et doctrinam ah evangelio dissentientem 
rejicere et impios, quorum nota est im-
pietas , excludere a communione ecclesiae s i -
ne vi humana sed verbo. Továbbá Art. 
Smal. IX. De Excommunicatione. Majorem illám 
excommunicationem, quam papa ita nominat, 
non nisi civilem poenam esse ducimus, non per-
tinentem ad nos ministros ecclesiae. — Et mi-
nistri non debent confundere hanc ecclesiasticam 
poenam seu excommunicationem (a ' minort t. i., 
mellyet megengednek) cum poenis civilibus. — 
Tudom, hogy a' fenyítéki kulcshatalmat a1 Máté 
XVIÍI., 15—18 — verseiből származtatják, 
de mondtam már, miért gyakoroltak és gyako-
rolhattak az apostolok illy hatalmat; a' mostani 
papok pedig, kik nem apostolok, hogy ők alapí-
tották volna a' gyülekezeteket 's áltatok állaná-
nak fen azok, hanem kik, megfordítva, a' g y ü -
lokezetek miatt és által vannak, annál kevésbbé 
gyakorolhatják e' hatalmat, mivel maga Jézus 
mongá (Máté XVIII , 22.) Péter kérdésére, meg-
bocsáthat-e atyjafiának hétszer: „Nem mondom 
neked, hogy hétszer csak, hanem hetvenhétszer 
is. — Ér t i -e azt J. úr ? — Czáfolóm kegyes r ó -
lam feltenni, hogy kitalálom,kit ke\\ érteni a' Máté 
V, 29, 30. versekben említett szem alatt, 's mit 
a' vájd ki és vesd el alatt. Hogy ne találnám 
ki: a' szem én vagyok, a' kivájó kegyed! — Ugy 
hallotta, hogy én professor v a g y o k , azért az 
egyházi fegyelem mellett még egy argumentu-
mot ad hominem hoz fel. Kérdi, miért hozunk be 
fegyelmet az iskolákba, ha azt nem akarjuk az 
egyházban ? Kissé alább szintén illy ad hominem-
féle argumentummal akarja a' papok elnöklési 
jogát bebizonyítni, mondván, hogy az én tanom 
az egyházi elnökségről annyit tesz, mint: „H. 
urat praelegálni és tanítani küldte ki a' kerület, 
azért nem illeti öt a' catliedra, 's nem illeti a1 

növendékek közötti elnökség, hanem szükséges, 
hogy tanítványi közöl legyen valaki elnök az 
iskolában, a' professor pedig alárendeltje" ; — 
azután mondja: „hogy magában a1 tanítás e s z -
méjében benne rejlik az elnökség eszméje is, és 
pedig per eininentiam." — Itt ismét fogalomza-
var és szélmalmokkali liarcz van. — Összeza-
varja t. i. az iskolát az egyházzal, továbbá a' 
gyülekezetet az egyházzal, azután a1 tanítást a* 
tanácskozó és határozó gyűléssel. Ila az iskolá-
ban fegyelmet akarunk, ebből nem következik^ 
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hogy az egészen más a lapú, czélu és mezejü 
egyházban is kell lennie. Az iskola és egyház 
közti különbséget ez úttal nem akarom fe j teget -
ni, feltevén, hogy J. ur maga is kitalálja a z t , ha 
homlokát kissé ránczba szedi. — Továbbá mi-
dőn mi késmárkiak valakit elküldünk, kicsapunk, 
az vagy még ez é v b e n , vagy a' jövőben pl. 
Szarvason léphet be az iskolába, mert nem s z a -
bad valakit örökre az iskolába járhatástól eltil-
tanunk. Mi hasonlatosság van már az illy iskolai 
kitiltás és egyházi excommunicatio közt, az egyes 
iskola nem-e csak ollyan, mint egy gyülekezet ? 
Itt hát összezavarta kegyed a' gyülekezetet az 
egyházzal. Ha én tanításom alatt elnökölök, k ö -
ve tkez ik-e abból, hogy kegyed a1 helybeli, vagy 
esperességi egyházi gyűléseken elnököljön, hol 
nem tanít, hanem hol kegyedhez hasonló n a g y -
koruságu egyének tanácskozásait vezeti és v é g -
zéseit kimondja? Olvassa csak e z t , mit a' Conf. 
Aug. II. részének VII . fejezetéből kiírok, tán 
megsejdíti a ' különbséget, melly azon állása közt 
van, midőn pl. a' szónokszékböl sz. beszédet mond 
a ' templomban, vagy katechizál, ' s azon állása 
közt, midőn gyűlésen, hol csak „ c i r c a sacraL<m 

van szó, e lnökö l ! , , Sic autem sentiunt, potes ta-
tem clavium seu potestatem Episcoporum, juxta 
evangelium, potestatem esse seu mandatum Dei 
praedicandi evangelii, remittendi et retinendi pec-
cata, et administrandi sacramenta. Nam cum hoc 
mandato Christus mittit Apostolos : (Jo. XX, 21. 
sqq). Sicut misit me Páter , ita et ego mitto vos. 
Accipite spiritum sanctuin: quorum remiseritis 
peccata, remittuntur e i s , et quorum retinueritis 
peccata, retenta sunt. Marc. X V I : 15. Ite, p r a e -
dicate evangelium omni creaturae etc. 

Haec potestas tantum exerce tur doeendo seu 
praedieando ve rbum, et porrigendo sacramen-
ta, vei multis vei singulis juxta vocat ionem, 
quia conceduntur non res corporales, sed res 
aeternae, justitia aeterna Spir. S., vita aeterna. 
Haec non possunt contingere nisi per ministe-
rium verbi et sacramentorum, I taque cum 
potestas ecclesiastica concedat res ae t e rnas , et 
tantum exerceatur per ministerium verbi : non 
impedit politicam administrationem; (nemcsak 
az államét, de az egyházét s em! ) sicut ars ca -
nendi nihil impedit politicam administrationem. 
Nam politica administratio versa tur circa alias 
res, quam evangelium : Magistratus (az egyházi 
magistratus is) defendit non mentes, sed corpora 
et res corporales adversus manifestas injurias, 
et coércet homines gladio et corporalibus poenis, 
ut justitiam civilem et pacem retineat. 

Non igitur commiscendae sunt potestates e c -
clesiastica et civilis : ecclesiastica suum manda-
tum habét evangelii docendi et administrandi 
sacramenta. Non irrumpat in alienum officium — 

sicut dicit Chris tus: Jo. XVIII . , 36. , R e -
gnum meum non est de hoc mundo. I t e m : Luc. 

XII. 14. Quis constituit me judicem aut divisorem 
super v o s ? Et Paulus ait Phil. III., 2 0 : Nostra 
politia in coelis est. 2. Corinth. X.: 4. Arma mi-
litiae nostrae non sunt carnalia, sed potentia 
Dei ad destruendas cogitationes etc. Data 
est nobis potestas ad aedificationem, non ad d e -
structionem44 'stb. — Mostani egyházi g y ű l é -
seink csak országlati, az egyház külsejét érdeklő 
tanácskozmányok. Azonban ha a' papok magok 
is akarnak, gyűléseznek az egyház belsejéről, t e -
hát de sacris, nem csak circa sacra t anácsko-
zandók, ott méltán magok fognak csak elnökölni. 

A ' fentérintett pontban szélmalommali harcz 
is v a n ; mert megtagadtam-e én vagy más v a -
laki az elnöklési jogot a' papoktól az isteni t i sz -
teletnél? midőn sz. beszédet mondanak, nem t e l -
jesen független és kirekesztő elnökök-e ök ép 
ugy, mint a' professor midőn „praelegál ?44 Ki 
tagadta tehát, hogy a' tanítás eszméjében a ' t a n í -
tás alatti elnökölés eszméje benne rejlik ? 
Azonban hogy ugy is elég hosszura nyúlt cz ik-
kemet befejezhessem, nem vitatom itt tovább az 
elnökség kérdését, sem azt, a tanító alárendelt-
je-e papjának vagy nem, tán máskor v i s sza té -
rendő e ' ké rdések re ; különben is itt csak az 
egyházról és egyházi fegyelemről szándékozván 
értekezni. Csak azt jegyzem még m e g , hogy a ' 
prot. elvek szerint, nemcsak az nyul avatott k é z -
zel a ' sz. Íráshoz és annak magyaráza tához , ki 
papnak avattatott f e l , söt hogy megfordítva a ' 
felavatott is avatatlan lehet. J. úr a' hit és tettek 
kérdésében idézi a ' többi közt 1. János / / . , 18., 
19 . i s , melly helyek így szólnak: „ G y e r m e k e c s -
kék, az utósó idö eljött ; és miképen hallottátok, 
hogy az Antikrisztus eljö, most is sok Ant ikr isz-
tusok kezdettek lenni , a ' honnét tudjuk, hogy az 
utósó idö jelen vagyon. Mi közölünk mentek ki, 
de nem közölünk valók valának; mert ha mi k ö -
zölünk valók voltak vo lna , megmaradtak volna 
ve lünk; de ez azért l e t t , hogy megjelentetnék, 
hogy nem mindenek mi közölünk valók.44 — 
Hogy illik az oda , azt csak a' mindenek m e g -
mondhatója tudja. Végre a z , a' mit a' papság 
megalázásáról pe rorá l 9 legalább rám nem illik, 
's hogy arról J. úr is meggyőződjék, legyen sasi-* 
ves a ' „Pesti Hirlapu 437. és 438-dik számán 
ban megjelent czikkemet a' vallástalanságról el** 
olvasni. *) H u n f a 1 v i J á n o s , 

késmárki tanár. 

# ) Ha jelen csikkemnek ii az a ' szerencse jutna, J . úrban 
ha nem is e s z m é k e t , legalább g o n d o l a t k á k a t f e l -
ébreszthetni, 's neki aztán kedve jöne azokat napvilágra 
bocsátani: akkor előlegesen csak arra bátorkodom öt m e g -
kérni, hogy álláspontom és egész rendszerem és okoskodá-
som fonákságait mutassa k i , azokat rendre taglalgatva , ne 
pedig csak amúgy pt rorá l jon , mint azt előbbi czikkében 
tatte. — H. 



Kiiencz észrevétel 
a' prot. egyházi szolgák státus-pénztárbóli 

díjaztatása ügyében. 

Miután a' magyarhoni két evang. testület már 
valósággal felhíva van, a1 ministerség előtt meg-
jelenni, kétségkívül olly czélból, hogy az e g y -
házak 's iskolák elláttatása és az egyházi szol-
áknak státus-pénztárból díjaztatási terve véle 
közöltessék; és az evang. egyházak és iskolák 
statisticája közvetlen maguktól a' prot. rendektől 
nyujtassék be : a' minden felekezetű egyházi 
szolgák státus-pénztárbóli díjaztatásának életbe-
léptetése többé nincsen messze. A ' ministerség 
tervével u g y a n , bizton reményijük, könnyen 
megbarátkozhatunk. Mert e ' tárgyban cynozu-
rául alkalmasint a' sokat vesztett és áldozott r. 
kath. clerus vétetvén fe l ; a1 teljes egyenlőség 
pedig minden felekezetekre nézve törvényszerü-
leg szólván : a' jótétemények mostoha kezekkel 
mérve nem lehetnek. Mivel azonban falusi lel-
készeknek nyomasztó sorsbóli kiemeltetésöket 
a ' prot. világi rendek és hivek bizonyos fé l té-
kenységből nem épen szívesen óhajt ják; sőt ma-
guk az evang. lelkészek között is találtatnak 
ollyanok, kik e' jót csak némi kikötések mellett 
vélik elfogadhatónak: tehát a' ministerségben 
bizunk, miszerint az leend olly nemes lelkű, hogy 
az illy önjavukkal ellenkezők daczára is, evang. 
egyházi szolgáknak, a' catholicusokkal egyen-
lően, ki fogja szolgáltatni, a1 mit. mint méltányost 
lélekszám-aránylag kinek-kinek elszán. Hanem 
saját hiveinkkeli viszonyainkban merülnek itt 
fel nehézségek, mellyekröl szándékunk néhány 
észrevételeket az olvasó közönség elébe t e r -
jeszteni, és főleg az evang. papságnak figyel-
mébe ajánlani, hogy az midőn jobb léte és a' 
hazai mostohafmságból az édesfiuságba á t t é -
tetése terveztetik, a' reform által az eddiginél 
még roszabb sorsba ne sülyesztessék. 

I. Elvül vétessék, hogy prot. hivek jövendőre 
se maradjanak épen minden fizetési teher nélkül, 
egyházi szolgáik iránt. Mert ezen alapszik a' 
hivek és lelkész közötti legfőbb viszony, a1 hí-
vás, és szerződés. A ' hivek speciális előszere-
tetüket és hajlamukat, valamelly egyén iránt, 
csak igy nyilváníthatják tett legesen; és csak igy 
válogathatnak az egyénekben. 

II. Névszerint maradjon meg, bár csekély 
összegben, az u. n. palástdíj (stóla), ugy nem 
különben a' bizonyítványok és anyakönyvi ki-
vonatok kiadása; a1 hivó levélben meghatáro-
zott taxa szerint. Ha pedig a1 palástdíj eltöröl-
tetnék, tehát 

III. Az egyházi functiók legegyszerüebb f o r -
máikban alkalmaztassanak mindenkor, és minden 
személyválogatás nélkül. Akarom mondani: hogy 
a1 lelkész palástdij nélkül tartozzék betegeket 
gyóntatni, helyben a' templomban a1 szülötteket 

keresztelni, az új házasokat összeesketni, az 
agendai formulák szerint; halottakat is elkísérni, 
éneklés és agendai imádságok mellett. De midőn 
valamelly egyes gyülekezeti tag e ' szent dol-
gokban fényűzést kiván gyakorolni, pl. a' le l -
készt ujdon született gyermekének keresztelé-
sére házához kér i ; vagy midőn különös s z e r -
tartással és szónoklattal járó esketést követel, 
alán e1 végett a' lelkészt templomon kivül mesz-
sze fiókegyházba is elfárasztván; vagy midőn 
halott fölött predicatiót és búcsúztatást rendel 
meg ; mind ezen esetekre a' hivólevélben 
meghatározott palástdíjak nyújtassanak. 

IV. Legkülönösebben még is palástdíj alá v e -
tendök okvetlenül a' temetési eljárások modorai, 
mellyeket ha a1 prot. lelkész minden alakaikban, 
és a' hivek önkénye szerint meghatározva, p a -
lástdíj nélkül teljesíteni lesz köteles: ezzel ő 
végetlen új vexáknak leend kitéve, és a' hivek-
keli békés viszonya feldulatik, a' midőn olly t e -
her rovatik reá, mellynek népes és fiókegyházas 
fárában télen nyáron megfelelnie, segéd és leg-
jobb akarat mellett is, physicai lehetetlenség. De 
egyébiránt is a' minden halottak fölötti szónok-
lás nem egyéb, mint az Isten igéjének hirdeté-
séveli visszaélés; melly azért sok helyen nem 
is divatozik, pl. a' győri egyházban a' nagy Ráth 
Mátyásnak eszközléséből örökre eltörlesztve. 
Miért ne lehetne ezt határok közé szorítani, az 
összes prot. egyházban általán? Most van j e -
len az idö, hogy híveink közöl ezen elhatalma-
zott rosz szokást irtsuk ki, vagy legalább m e g -
szüntetéséhez előkészítsük. Valóban a' melly le l -
kész e' négy pontba bele nem e g y e z , az saját 
érdeke ellen dolgozik; sőt meglehet, veszedel-
mére. Mert 

V. Az európai nemzeteknek e' felzajdult ha r -
czában ki merészel jófállani azért, hogy a1 s ta -
tustól kifolyó díjazások, bár dicséretesen elkezd-
ve , nem fognak fönakadni, sem alább nem 
csökkentetnek ? A ' megtörténhető rosz esetben 
aztán melly jól esendik prot. lelkészeknek ma-
gukat híveiktől huzamosan ápoltatva látni! 

VI. Még egy aggódást kell nyilvánítanom, 
mellyre egy e' napokban nálam felmerült eset 
ad alkalmat. Mult vasárnapon szentszékről gr. 
Zay Károly urnák körlevelét felolvasván, azt 
kevés paraphrasissal magyarázgattam, használ-
ván az épen akkor hozzám is elérkezett meghí-
vó levelét a' ministerségnek. Mi tör tént? Más-
nap reggel csak belép ám hozzám egy közrendű 
polgárnő, mint gyermekágyból egyházhoz k e -
lendő szülöanya, 's többek közt azt mondja, hogy 
neki ez 's ez vitte volna liirül a' mult va sá r -
napi hirdetést, miszerint az egyházhoz keléskor 
már ezentúl nem kellene fizetni semmit. í m e ! 
melly kész a' nép minden szóból azt magyaráz-
ni és érteni ki , a' mire amúgy is ollyan igen 
hajló, és a' miről már előre álmodozik, az e g y -



házi fizetésektől felszabadulást; sőt melly kész, 
a ' robotos jobbágyok példája szerint indulva, az 
egyházi szolgáktól is önbiráskodva, és a ' felsö-
ségi rendelést megelőzve, elfogni a' lelkésztar-
tást, mielőtt azt tőle a' status általvette és a' 
díjazást valósággal megindította volna. Pedig a' 
mindennemű kapcsolatok jelen megrendített á l -
lapotjában, ha a' nép maga elkezd minket idő 
előtt nem fizetni, hol az a' hatalom, melly 
azt korábbi csapásába visszahelyezze ? Hát ha 
pénzcrisis és bankjegyeknek értékcsökkenése 
álland be ? vagy : hátha a' bel és külhadak sü r -
getőbb szükségei a' statuspénztárt annyira meg-
fogyasztják, hogy az egyházi szolgák dijaztatá-
sa háttérbe szorul? Ki ad kenyeret mind ekkor 
a ' lelkészeknek ? Azért mondom: legyünk a' nagy 
reform körül óvatosak, hogy ránk ne illjék a' 
„már késő." 

VII. Melly egyházakban állandó kápláni hiva-
tal is van, pl. superintendens mellett, vagy sok 
fiókegyházas, és több ezerre terjedő népességű 
gyülekezetekben: ott a' főnök lelkésznek évdíja 
az aránylagos összegen fölül, |egy segédtartási 
összeggel magasíttassék; többire az ecclesiának 
ellátása, káplánnak választása, díjazása és élel-
mezése a' mindenért felelős főnök lelkésznek 
gondja levén. Ha pedig valamelly lelkész beteg-
ség miatt, vagy valamelly egyház ideiglen káp-
lánt hív és ta r t : az az ö gondjok, de a' status az 
illy esetekre nem ügyelhet. Fiókegyhá"íban á l -
lomásozó káplánok (Leviták) , ha valahol talál-
tatnának, külön lennének díjazandók. 

VIII. Falusi isk. tanítók , tanítványaik száma 
szerint, arányozva veendhetik díjaikat, 1—60- ig 
egyiránt; azontúl magasítva. Segédtanítót t a r -
tani , és az egész köztanítási kötelességet i l -
lően ellátni a' főnök tanítónak gondja levén, 
mint felelősnek. Tanítóknál arra ügyelet nem 
lehet, hogy valaki prédikál is , mert ez egyéb-
kint sem más, mint eltörlesztendö visszaélés. 

IX. Végre a' rendes lelkészeken és tanítókon 
kívül, statuspénztárból díjazandó közhivatalno-
kok volnának a' prot. anyaszentegyházban: a' 
superintendens, egyh. kerül, főjegyző, levéltár-
nok, és consistoriumi ülnökök; esperesek, esp. 
consistoriumi ülnökök, a' felügyelök, és világi 
consist. ülnökök becsületből szolgálván egyhá-
zuknak. De alesperest nem ismerendünk, hanem 
a' terjedelmesebb egyházvidékek két 's több 
rendes esperes alá lesznek felosztandók. X. 

G Y Ű L É S E K . 

Taoítóköri gyűlés a' tatai egyházmegyében f. 
é. tavaszutó 3 - án Közkedvességü elnökünk P e r -
czel Móricz úr meg nem jelenhetéséni fájdalom 
kijelentése, 's a' hivatalnokok kötelességszerű 
újraválasztása után: két tárgy foglalá el a' kör 

figyelmét. Egyik, hogy az egyházmegye által is 
megerősített alapszabályunk világos rendelete 
ellenére, melíynél fogva minden ex egyházme-
gyében levő reform, tanító tartozik e' kör t ag -
jává lenni, találkoznak tanítók, kik meg nem je le -
nésükkel magokat mintegy kivonni látszanak e' 
körből. Őszinte meg kell vallanom, hogy azon 
egyének e' kör üdvös czélját vagy nem értik, 
vagy nem akarják érteni. Első esetben tar toz-
tak volna megjelenni, hogy vele megismerked-
jenek ; az utósóban Ipedig a' részvétlenség b é -
lyegét egyik sem moshatja le magáról. Nyúl ja-
nak ez érdemes tanitótársaink keblükbe, 's ha 
szüvüknek egyetlen ütése sem irányzódik kö l -
csönös eszmecsere által naponkint erősbülni a ' 
tanítás kegyelmében: önmagok előtt elpirulva, 
tegyék le hivatalukat, 's adjanak helyt a1 t á r -
sulatok hasznát elismert, 's abban tanulni és t a -
nitni szerető egyéneknek. Jlgy majd Isten k e -
gyelméből a' munkás egyének szorgalma v i r ág -
zásnak indítja haszonra alakított körünket, 's a® 
benne elszórt magvak, megfogamzván a1 tanítók 
keblében, könnyen át leendnek ültetve a' gyenge 
növendékek fogékony keblébe is. E ' kör tanító— 
képezdéül szolgál, mire pedig nagy szükségünk 
van, 's ki magát képezni nem akarja: nem é rde -
mes a' tanitó hivatalra. 

Másik, mi ismét roszul hatott ránk, azon m a -
gányértesítés, hogy evangelicus tanitótársaink, 
kikkel, mint körünk leendő tagjaival, a' kör m e g -
alakításánál eggyyé forrtak leikeink, él akarnak 
tőlünk szakadni, és külön kört alakitni. Mit b izo-
nyít azon hidegség is, hogy egyetlen egy sem 
tisztelte meg gyűlésünket megjelenésével. Ám 
váljanak el, ha tetszik, 's alakítsanak kört m a -
gok : mi azon csak örülünk. Mert élet és te t t -
erő mntatkozik bennök külön kör alapítására. De 
annyit megvártunk {volna tölök , hogy miután 
körünk tagjaivá avatták magokat, tölünki elsza-
kadásukat levél, vagy képviselő által jelentsék 
ki. Ennyit a' kör iránti tiszteletből tartoztak v o l -
na megtenni. Ha nem fognak is azonban tőlünk 
elszakadni: részvétlen magok viseletével a' kör 
elégedett nem lehet. 

E ' két, érzékenyen sértő, tárgy után, a' p é n z -
és könyvtári számadás megvizsgáltatván, 's egy 
az esperes úr által kiadott iskolai tanyítmányok 
fokozatos elrendezésére választmány neveztet-
vén, és az értekezések beadási határidejéül f o -
lyó évi nyárhó 31-ke kitüzetvén: egy tag tá r -
sunk inditványnyal lépett elö, miszerint a' Komá-
rom megyében fölvett, de végre nem hajtott f o -
lyamodásunkat , hogy a' szülék kényszerí tesse-
nek gyermekeiket nyáron is iskoláztatni, a' n e -
velésügy ministere elé bocsássuk, melléje csatol-
ván körünk szabályait, ' s azon kérelmünket, hogy 
körünket gyáinolítni, 's ha jónak látja, több h e -



lyeken is illyeket felállítni kegyeskedjék. Az 
indítvány elfogadtatott, végrehajtására választ-
mány neveztete t t , 's czélunkhozi felsegélésre, 
pártfogó elnökünk megkéretni rendeltetett. Csak 
ennyi teendő után mehetett át a' kör kitűzött 
tárgya, az olvasni tanitás miképeni kérdésének 
megfejtésére. Még e' tárgy most kerülvén elő-
ször szőnyegre, bámulva kellett látnunk, hogy 
valahány a' tanító, annyiféle tanmódot követ az j 
olvasni tanításnál, 's mi tagadás benne: egyik 
roszabb a' másiknál. De Istennek hála! a' kü-1 
lönbféle tanmód, a' legbarátságosabb beszélge-
t é s , 's egymás tanitgatása után letevé tarka | 
köntösét, helyette a' még eddig legjobbnak i s - j 
mert kecskeméti képes A.B.C. modorát fogad-
ván el, és tanulván m e g , addig legalább, mig az 
e ' tárgyú értekezés még jobbat közölend. Ha 
több hasznot nem adott volna is e ' társas ö s z -
szejövetel az olvasni tanítás könnyebb és czél-
szerü modora megtanulásánál: már ez magában 
megérdemli hozzái szíves ragaszkodásunkat. De 
ha Isten ugy akarja, mint magunk, általa a' n e -
velés ügyre minél több hasznot árasztani szent 
kötelességünknek ismerjük, 's elmulasztani nem 
is fogjuk. A ' jövő gyűlés határideje f. é. őszhó 
4 - e Mocsán. Közli K i s s J á n o s , elnök. 

Az egyetemes gyűlés által a' róth-teleki szor -
galom dijak kiosztásával megbízott választmány 
f. évi május 25 -én egybeülvén, ezen dijakat a' 
követketökép osztotta, ki u. m. 

I. Pozsonyban. 
1. megerősíttettek : 2. ujonan neveztettek: 

a) m i n t h e l y b e n j u t a l - 12. Simkó Gusztáv. 

1. megerősíttettek 
1. Fürész Samn. 
2. Fábry János. 
3. Plech Márk. 
4. Szabó Sándor. 
5. Scholcz Samu. 
6. Turzó Lajos. 

III, Késmárkon. 
2. ujonan neveztettek 
7. Bruncz József. 
8. Balthazár János. 
9. Benedikty Gergely. 

IV. Selmeczen. 
1. megerősíttettek 

1. Trimai György. 
2. Chrenka Samu. 

2. ujonan neveztettek, 
3. Dobruczki János. 
4. Kovács János. 
5. Sparren«is Jenö. 

m a z o t t a k : 
1 Krizsán Károly. 
2. Latkóczi Móricz. 

b) m i n t e l s ő é v i j ö v e -
v é n y e k : 

3. Czímer János. 
4. Krnó Andor. 

c) m i n t m á s o d é v i j ö v e -
Yé n y e k : 

5. Domanovszky Dani. 
6. Krupecz Károly. 
7. Kozelniczki János. 
9. Ormisz Samu. 
9. Schmid Lajos. 

10. Svehla János. 
11. Szemian Mihály. 

13. Tornyos Pál. 
14. Mocskonyi Gusztáv. 
15. Polreisz Mátyás. 
16. Dohnányi Lajos. 
17. Gaberhel Andor. 
18. Tomka Károly. 
19. Geduli Béla. 

II. Eperjesen. 
1. megerősíttettek 

1. Heutszi Sándor. 
2 . Szekcsik Pál. 
3. Lányi Gusztáv. 
4. Sebők Márton. 
5. Vannai László. 

2. ujonan neveztettek 
6. Gregus Gyula. 
7. Droppa Sámuel. 
8. Küffer Dávid. 
9. Boemisch Ednard. 

10. Scultety Márton. 
11. Gomoncsák András 
12. Klein Károly. 
13. Melczer Károly. 
14. Hlovik Adolf. 
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V. Lőcsén. 
1. megerősíttettek: 

1. Csaják János. 
2 . Dobsinszki Pál. 
3. Mayer Vilmos. 

2. ujonan neveztetett, 
4. Sipka Samu. 

VI. Szarvason. 
ujonan neveztettek: 

1. Hraskó György. 
2. Langhofer Károly. 

A' soproni főiskolára nézve bizonyos tudo-
mása levén a' választmánynak, mikép az i t te -
ni tanuló ifjúság vizsgálattétel nélkül magamagát 
idö előtt eloszlatta, és az általa elkövetett k ihá-
gások miatt kerületi visgálat alatt légyen : az; 
ezen iskola növendékeinek osztatni szokott díjak 
kiosztása mindaddig, mig a' vizsgálat be nem f e -
jeztetik 's annak eredményéről ezen választmány 
nem értesitet ik, felfüggesztetett. Miről is a' d u -
nántúli egyházkerület azon megkereséssel leszen 
értesítendő, hogy ezen vizsgálat béfejezése 
után, az eredményről ezen választmányt t u -
dósítani szíveskedjék. 

Több iskolák részéről értesitetvén a' vá laszt -
mány, hogy a' közviszgák junius végéig megta r -
tatván, az ifjúság eloszlik, sőt nemelly iskolákból 
már el is oszlott : a' kiosztott diják elküldése a ' 
jövő iskolaév kezdetére halasztatott. 

Az egyetemi pénztár számadásának megvizs-
gálásából kiderült , hogy az öszves tökéje ezen 
testületnek, ide számítván azon ideiglenesen t ő -
késített summákat i s , mellyeknek egy része a' 
folyó iskolai évre dijaknak ki fog fizettetni, — 
1847-ik év végével 53 ,675 pgö ftot tesz. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

[ B e l f ö l d . 

Nyilatkozat. A* protestáns egyházi és iskolai 
folyó évi 16-ik számában az 502- ik hasábon, Tót 
Péter ú r , ki magát egyházmegyei aljegyzőnek 
irja alá, midőn a' felső szaboltsi, szerinte képvi-
seleti gyűlést rajzolja, annak végére következő, 
személyemet méltatlanul sértő sorokat iktatta: 

2 3 * 



„sok nemes tettet tudattak már e' lapok egyszer 
másszor az olvasó közönséggel, hadd tudassanak 
már valahára egy nem nemest is. Néhai Kom-
játhy örökösök egy utódaikat is kőtelező ala-
pítványt tettek, miszerint a' pazsnyi ref. pap-
nak évenkint 120, a1 tanítónak 60 vft. fizettes-
sék. Horváth Simon ungi segédgondnok ö rö -
kölvén az alapítók roppant jószágát, a' fizetést, 
mint hallottam, csak egyszer t e t t e , és továbbra 
megtagadta azon okon, mert az egyház elhunyt 
elődének a' szegény lakosoknál kün levő adós-
ságait be nem exequálta". Eddig a1 derék tudó-
sító. Hanem hogy ezen előadás nem egyéb, mint 
vakmerő hazugságok szövege, a' történt dolog 
valódi miben léttének következő előterjesztésé-
ből világos ugyanis: Pazonyba lakott néhai 
nagy anyám Elek Borbála az 1817-ik évi szük-
ség idején, a' pazonyi éhen halással küzdött l a -
kosok felsegítése v é g e t , Pazony helységének 
kölcsön és fél áron adta gabonáját , 's azt a' 
helység lakosai közt kiosztván, egy a' másérti 
jótállást magában foglaló két rendbeli kötelezőt 
adott magáról az elöljárók aláírásával 2700 ftról 
vban. Ezen két kötelezőben foglalt öszveget nagy 
anyám halála után boldogult jó anyám szinte 
Paz onyban lakott két hajadon testvérei, a' pazo-
nyi ekklézsiának szándékoztak végrendelettel 
hagyni : azonban ezen szándékukat nem teljesít-
vén , mindketten végrendelet nélkül haltak el. 
Én pedig azonnal haláluk után 1832-ik évben, 
azon csaknem fiúi kegyelettől indítva , mellyel 
jó néneim iránt viseltettem, a' pazonyi ekklezsi-
át e' végre összehívott ekklézsiai gyűlésben ün-
nepélyesen megkínáltam; az egész helység soli-
daritásával biztosított azon két kötelezővel, 
mellyeknek még kamatjai sem fizettettek soha; 
söt a' kétségeskedök megnyugtattására a' meg 
nem vehetés ese té re , még jótállást is akartam 
vállalni irántok. Mind ezen nem törvényes köte-
lességből, de csupán jó indulatomból származott 
ajánlásaim daczára , az ekklézsia, különösen an-
nak akkori fögondnoka néhai Korda László ur 
tanácsa és hevesebb ellenzése miatt, azokat e l -
fogadni teljességgel nem akarta; hanem fennen 
és követelöleg azt kívánta: hogy vagy a' nénéim 
által papnak, tanítónak, állítólag évenkint fizetett 
180 ftoknak tökéjét tegyem le, vagy azon fize-
tést évenkint tovább is folytassam. Ekkor mi 
volt természetesebb, mint illyen szemtelen és 
törvényes alap nélküli követelés irányában , a' 
pazonyi ekklézsia kebeléből, mellyhez addig ott 
nem lakva is csatlakoztam, kilépni, és protes-
táns elveinknél fogva melly szerint az egyház 
embereit az fizeti, a1 ki szolgálatokkal él a' pa -
zonyi paptól és tanító minden segedelmemet meg-
vonni elhatároztam.A'nevezett ekklézsia pedig e l -
lenem politicai visszatételutjánpert indítván ezen 
alaptalan követelésére nézve, azt Szabolcs v á r -
megye alispánya előtt megnyerte , a' cancellá-

rián pedig, mint előre is tudni lehetett, szeren-
csésen elvesztette még 1837-ik évben; 's azóta 
nyugodván a' dolog csak most ébresztetik fel 
egy, a' mint látszik fogadatlan prokátor által. — 
Én ezen meddő és gyűlöletes históriát csak azért 
soroltam elö környülállásosan,hogy az olvasó kö -
zönség meggyőződjék,hogy midőn Tót urnák fen-
tebb felhívott sorait vakmerő hazugságnak mond-
tam, nem mondtam mást, mint a' tiszta igazságot. 
Tót urat pedig ezennel felszólítom, hogy őszinte 
előadásom ellenében, idézett soraiban tett azon 
két állítását, hogy a' Komjáthy örökösök,egy u tó-
daikat is kötelező alapítványt tettek, és hogy én a' 
fizetést csak azért tagadtam meg, mert az e g y -
ház elhunyt elődömnek a' szegény lakosoknál 
kin levő adusságát be nem exequál ta , tökélete-
sen bizonyítsa be, még pedig nem mendemon-
dával, hanem hiteles adatokkal: akkor elvállalom 
tettemre az általa süttetett, nem nemes vagy is 
nemtelen bélyeget ; de ha ezt nem teszi, és mig 
ezt nem teszi, addig mindég hazug rágalomnak 
nyilvánítom az eddig a' szenynek még á rnyé-
kától is megőrzött becsületemet értékenyen 
megtámadó és sértő sorai t ; 's a' piszok annak 
Írójára esik vissza. De nem czimezhetem el járá-
sát jobban, mint a' hogy épen apropos, ezen lap 
ugyanazon 16-ik számában a1 494-ik hasábon, 
maga Tót úr, Tompa Mihályhoz irt levele első 
pár sorában Hégel nagy mesterének általa felhí-
vott íme szavaival czimezi, az eredeti nyelven: 
„Ungebildete Menschen gefallen sich in Raison-
niren und Tadeln" ; a' mi magyarrul annyit tesz: 
bárdolatlan emberek tetszenek magoknak a' f e -
leselésben és becsmérlésben ; aplica regulae. 

A ' felhívott sorok után még tovább megy 
Tót úr és amolyan divatos modorral, per uram! 
ön ! nem tudom, ijeszteni vagy lágyítani akar 
engem, és azt állítja, hogy ha jelen lettem volna 
a'leirt. gyűlésbe, ha csak köszivein nincs, meg-
szűntem volna károsítani a' pazonyi belső embe-
reket. Erre igen sokat kellene felelni, most azon-
ba nem felelek egyebet, mint hogy vagy tudták 
a' tárgyalók, mint consistoriumhoz illik, a' dolog 
miben lettét, vagy nem ; ha tudták, úgy ítéletük 
csak méltányos lehetett; ellenkezőleg szolgáljon 
válaszul nekik is az, a' mit Tót urnák fentebb 
mondottam ; ha nem tudták , úgy ké rem, tanítsa 
meg őket Tót úr az általam fentebb előadot-
takra. 

Végre még egy kérést is intéz hozzám a' 
többes számban, ámde nem mondja, kik társai a' 
kéréstételben ; 's arra int hogy ne a' hideg t ö r -
vényességet, de az igazsággal párult szeretetet 
kövessem. Furcsa megkülönböztetés, mellyet 
aligha Hégeltöl tanult Tót ú r ; 's Juris Compen-
dium sem létezik, mellyböl tanulhatta volna. 
Én pedig ennek ellenében nyilván kijelentem, 
hogy valamint eddig, úgy ezután is, bár mondas-
sam hévnek vagy hidegnek, mindég a' t ö r -



vényesség utján fogok maradni. Ha pedig a' p a -
zonyi ekklézsia elhallgatott kórö társa Tót urnák, 
úgy ismét nyilváníthatom, hogy roszabb ü g y -
nökre nem bízhatta volna ügyét azon ekklézsia, 
mert praemissái után nem sok.kedve lenne akár -
kinek, ajándékokat osztani; 's engedje meg, ha 
óhajtása nem fog teljesedni; minekutána az e g y -
szer ajánlott ajándékot el nem fogadta a' pazo-
nyi ekklézsiá. 

Berekesztésül nekem is lenne egy jó taná-
csom Tót úrhoz, mint fiatal lelkész, ki még biró 
is lehet, az életben hasznát veheti. Minekelőtte 
két fél dolgáról Ítéletet hozna hallgassa meg mind 
a' kettőt; audialur et altéra pars. Kivált becsü-
letbe vágó dolgokba melly tiszta keblű ember-
nek életével felér , a' dolgok, alapos ismerete 
nélkül ne ítéljen, mint jelen esetbe. Ezekhez 
még csak egy pár szón t. Elvárom említett á l -
lításai igazolását vagy visszavonását, még pe -
dig ugyanezen lap utján; mert különben, tudja 
ön uram ! ideiglenes sajtótörvény, és más egyéb 
ezköz is van az illyen méltatlan hazug rágalmak 
visszatorlására. 

P á l ó c z i H o r v á t h S i m o n y . 

Egy szó A. J. jegyzői utódom 's barátom-
h o z . Bizony csak jó társalgási kör ez a' Hí r -
lap , méltók az utókornak is hálájára , a' kik 
ezt tőlük telhetőleg , akár a n y a g i , akár szel-
lemi erejük 's tehetségükhöz képest ápolják 's 
föntartják. Szinte tizenkét—tizenhárom hete an-
nak Isten kegyelméből, mióta A. J. barátommal, 
nem lehete szerencsém találkozhatni 's irne itt, 
milly szépen összejövénk. Talán ha Hirlap nincs, 
nem is tudja a' világ, élünk-e, vagy halunk? így 
pedig (kivált ha tiszt, szerkesztő úr is úgy akar -
ja) nyíltan, az egész világ füle hallattára sze-
mébe mondhatjuk egymásnak az igazat. 

Nagyon helyeslem,barátom,a' leczkét, mellyet 
B. atyánkfiának adtál e ' lap 562-ik 's több k ö -
vetkező hasábjain , czikked végén, hogy t. i. 
legyen igazság bajnoka, ki irodalmi térre lép. 
Igen is, én ist azt mondom 's épen ezen indok-
tól vezéreltetvén, hiszem, megengedsz, ha nyíl-
tan kimondom az igazat, miszerint abból, a' mit 
felölem a' csak most idézett helyen K. J. alatt 
írtál, egy betű sem igaz. Nem igaz pl. 1. hogy 
csak K. J. 's mint állítod, minden most pártjához 
tartozó lelkészek 's egyházak (melly disznév-
vel aligha mart. 15—ik előtt nem kereszteléd el 
őket) vetették el a' képv. rendszert ; mert lám 
magad mondod, hogy nálunk nincs képviselet: 
bizonyosan hát az egész e. m. következve t en -
magad is elvetetted azt. Kár így akarni magát 
szépíteni, kivált vén embernek! 2. A ' sem igaz, 
hogy a' másodszori megválasztás esetében el 
kellett volna a' jegyzöséget vállalnom; mert hol 
van az megírva, a' ltépvi. r. szertannak mellyik 
kötetében vagy hogy ahol a' képviselet élet-

be léptetett, anyival inkább a' hol nincs , a' k i -
szolgált jegyző, ha ismét megválasztatik, örök 
időkig, és feltétlenül, uj ra megujra köteles azt 
felvállalni? Ah ! így barátom ! a' közelebbi e g y -
házlátogatási naplóban aligha lehetett volna s z e -
rencséd keresztfát ültethetni. De 3. nem igaz, 
söt nyilvános rágalom, hogy nekem a' tanácsbi-
róságról leköszönni sem kedvem, sem szándo-
kom; mert ha illető e. megyém ugy akar ja , ma 
inkább, mint holnap, és e' részben inkább m a -
gad, mint B. ura illik, hogy vagy füled volt 
rosz , vagy szived, miután bizton merek az egész 
tanácsszékre hivatkozni, hogy több alkalommal 
kértem magamat alóla felmentetni, de kérelmem, 
mint az esp. mikénti eljárásról tett indítványom, 
elhangzott. Valamint végezetre 4. az sem igaz, 
(hanemha idézett szavaidat újra magadra alkal-
mazod), hogy csak magam tudom, miért tettem 
le a' j egyzösége t ; mert a' kinek füle volt, ha l l -
hatta, a' ki szivsugalata húrjait el nem szagga t -
ta, vagy emlékező tehetségét el nem veszítette, 
juthat eszébe, a' mit leköszönésemkor a ' takácsi 
gyűlésben his verbis mondottam: azért teszem 
le a' jegyzöséget : „hogy ha van benne haszon 
vagy gyönyör , hadd élvezze azt más is, ha pedig 
teher vagy unalom jár vele együtt, hadd h o r -
dozza más is". 

No hát tudod, legalább most már tudhatod 
kedves barátom 's utódom, hogy K. J. miért v á l -
lalta 's tette le három évre a' jegyzői tollat , de 
tudja a' t. közönség is. Ezé legyen hát a' ha ta-
lom pálczát törni fejünk fölött. Igen is, hanem 
mivel azt még ugyanezen t. közönség nem tudja, 
hogy vájjon A. J. ugyan azt a' tollat miért v e t -
te kezébe, talán jó lenne ezt is értésére adni ? 
Azonban csak lassan, hogy valamikép az igaz -
ság és méltányosság sérthetlen korlátain át ne 
törjük, adjuk át itt is újra a1 főhatalmat a' több-
ször t. közönségnek, ö mondja ki, mint l egrész-
rehajlatlanabb bíró : hogy a' ki nyilvánosan köz -
gyűlésben, nem átall személyesen is allegálm, 
miszerint az esperi díj, mint mind ez ideig k izá-
rólag csak magát az esperest illető, ezután ö é s 
a' közt, Krisztus köntösekint osztassék föl, miért 
vállalhatta föl a' jegyzöséget ? 

És most hagyjuk elbarátom e' szép társalgá-
sikört, nehogy más érdekesb jelentékenységek-
kel föllépendöket valamikép kiszorítsunk, a -
lapdáról, a' csatavesztettek (kétségkívül anathe-
mákkali) dijaztatásáról, pénzör felesketéséről, 
számadások megvizsgálásáról, majd másszor, ha 
az Úr ugy akarandja, 's az idö is ugy hozza m a -
pával és élünk, Isten velünk! Isten egész édes h a -
zánkkal,légy jó egészségben! Őszinte barátod, 
szerető polgártársad Keserű János, nyár. leik. 

Szepes-ígló. máj. 20-án 1S48. Tisztelt s ze r -
kesztő úr ! sietek önt kedves és vigasztaló e s e -
ményről tudósítani. Mig hazánk számos vidékei-



nek panaszos hangjait érezzük, vegyítsük e ' hon 
éjszaki lakói örömhangjait azokhoz, 's legyen 
kárpáti szellőnk gyors vivője, terjedjenek el, 's 
legyen olly áldást teremtök, mint minő őket t e -
remté. Nem kis benyomást tett ugyanis nálunk 
azon, az ország különbféle vidékein a1 vallásbeli 
viszonyosság balfelfogásából 's szándékos el fer-
dftéséböl eredt nyugtalanító hir, a1 midőn, fájda-
lom ! közöttünk is,hol mind eddig békés együtt lét-
nek örvendezhettünk más hitű testvéreinkkel,talál-
koztak szerencsétlen apostolai 's szándékos bal-
magyarázói ez ujabb eseményeknek, 's tetszett 
ez uraknak a' közbékét a' köznépet olly igen 
megvesztegethető vallási kérdések 's a' már 
vallásúak elleni gúnyos és epés kifakadások á l -
tal olly vétkes meggondolatlansággal megtá-
madni; mig más részről polgáraink jobb 's j ó -
zanabb része, már is elkeseredve a' haza nyu-
galmát felzavaró események hírére, semmiképen 
sem nézheté el a' közöttünk felmerült ingerült-
ség 's szakadásra czélzott eseményeket , söt a' 
már mindinkább vakmerőbbekké vált kifakadá-
sokat elnyomni szükségesnek 's kötelességének 
ismerte. És sikerült is az ingerültséget talán még 
csirájában elfojtani, 's a' megzavart békét he ly-
reállítani, 's egyszersmind meg is mutatni, hogy 
mindkét felekezetű polgáraink, kivéve termé-
szetesen a1 kiveendöket, azon jogaik élvezetére, 
mellyek legközelebb számukra megnyerettek, 
kellő érettséggel 's nagykorúsággal bírnak, 's 
sziveikből a' vallás iránti kegyelet,daczára a1 bu j -
togatóknak, még k f n e m hala — — Május 9 - é n 
ugyanis melly napon a' XVI. városok kerülete 
közgyűlését tarta, polgáraink a 'körünkben meg-
jelent számos vidéki polgártársainkkal egyetem-
ben, komolyan elhatározák, tartván a' meggon-
dolatlanok vétkes könnyelműsége okozta követ-
kezéseitől, a' közbéke helyreállításáért erötel-
jesenföllépni, 's a' vallások 's vallásbeliek közötti 
egyetértés, tisztelet és szeretet feltartásának 
ünnepélyes jelét adni. Közös akarattal 's azon-
nal összeseregle nemzetőrségünk, hozzájok csat-
lakozván az itt tartózkodott idegenek 's más 
nem nemzetörök is, zene kíséretében, elsőbben 
is a1 rkath. paplak elébe indulának. Itt kinevez-
tetvén egy küldöttség, az illető cath. lelkész u ra t | 
a ' laka előtt megállott nép közé hívandó, fe-1 
szült figyelemmel 's áhítatos kíváncsisággal v á r -
ta a1 lakosság a' történendöket, ' s miután a' lel-
kész, meglepetve ugyan e' váratlan kívánságtól, 
mégis azonnal lesietni 's a1 kívánatnak tiszta 
szivéből megfelelni késznek nyilatkozva körébe 
lépett, lelkes örömkiállításokkal 's dagadazó ke-
bellel fogadtatott. Egy szónok azonnal elöadá, 
hogy az e1 város minden vallású lakosai közti 
egyetértés , béke és szeretet fentar tására , mint 
a ' polgárság leghőbb kivánatának teljesítésére, 
legelsöbben is lelkészei a' különbféle vallások-
nak nyújtsanak követésre példát, 's a' szállongó 

nyugtalanító hirek terjesztői lefegyverzésére 
adjanak ünnepélyes bizonyságot az által, hogy 
egymáshoz simulva , egymás közt egytértöleg, 
most és mindenkor a1 közbékét minden megtá-
madásoktól védendik, 's a' nép hallatára, a' t e -
remtő szabad ege alatt fogadást tesznek, magok 
közt barátságot, 's hiveik közt türelmet, egye t -
értést 's szeretetet a' más hitűek irányában is 
ápolni 's szilárdítani. Erre a' főtiszt, lelkész úr, 
meghatva az ügy szentségétől, teljes meggyőző-
dését fejezé ki, miszerint soha vallási különbsé-
gek mások elleni türelmetlenségre öt nem indí-
ték, ezt jövöre is reményli bebizonyíthatni, 's a ' 
közbéke fentartására most és mindenkor teljes 
erejéből akar hozzá járulni, 's nemes felhevülé-
sében azonnal beleegyezett,a' nép élén a' töme-
get az evang. paplakhoz vezetni. Harsogó tett— 
szés és örömkitörések között indula a' csapat, 
megállván ismét az evang. paplak előtt. Itt is 
hasonló küldöttség neveztetett,az evang. lelkészt 
a' nép közti megjelenésre felkerendö. Megjele-
nésekor a' lelkész harsány kitörő éljenzésekkel 
üdvözöltetett, 's a' nép élén állott cath. lelkész-
től szives ölelésekkel fogadtatott. Az éljenzések 
megszűntével ujabban előadatott a' közkívánat, 
's már mindkét lelkész barátságos egyetértésre, 
's a' béke és rend fentartása körüli munkálko-
dása szólítatott föl. A ' nép ezen dicső kívána-
tára az evang. lelkész nyilvánitá: „miszerint e d -
dig is minden különböző vallás és vallásúak iránt 
tisztelettel visel tetet t , 's ha eddig a' cath. lel-
kész 's ö közötte tán némi feszültség lett l é -
gyen, azt a' dolog 's az elmúlt idők természete 
hozta magával, melly, hála! elmula, a1 jelen idő-
jelek, mellyeket el nem ismerni akarni vétkes 
kötelességmulasztás, már másra tanítanak, 's 
mindenek előtt a' szeretett haza állapota kétsze-
resen megkívánja, hogy a' csend és rend fen-
tartására mindenki megfeszítésével egész e r e j é -
nek járuljon, 's mi ugy érhető e l , ha mindnyá-
jan, bár nyelvben, hitben különböznénk is min-
den tetteinkben, a' keresztényi szeretettől á t -
hatva, közös és szives egyetértéssel párosult ko -
moly jó akaratot tűzzünk ki. 'S ezt tenni köte-
lesség 's ezt tegyük azért e ' város falai között 
is, 's ha itt sikerült a' nyugalmat és békét fen-
tartani, büszkén vallhatjuk, hogy a' hon békéjé-
nek fentartására mi is tettünk annyit, mennyi t ő -
lünk e' pilanatban joggal követeltetik". A ' pil-
lanat nagyszerűsége, a' ezél magasztossága, 's 
a' látható komoly jó akarat tisztasága minden-
kire hatott, V m i g a' tömeg zenétől kisérve a* 
lelkésztől vezetve a' várost bejárta, az ihlet és 
áhítat szent czélunk kivitelére mindenkit meg-
szállott, 's láttunk a' sokaságban nem egyet 
örömkönyüket sirni. 'S e1 dicső naptól fogva 
általános a' csend, 's ha csak a' küszöbön levő 
városi tisztújítás nem zavarja meg, hisszük, hogy 
a* közelítés és simulás mellyre május 14-én 
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mind három egyházainkban buzdittatták a1 hivek, 
tartós és hosszú életű leend; neveltük ez általá-
nos megelégedett jó érzést, melly annyi arczon 
látható az által i s , hogy iskolás gyermekeink, 
majalisokat a' mind két vallású gyermekek e g y -
szerre 's együtt ünnepelték. 'S ez nagy nap v a -
la; a' gyenge esemetét kell ápolni, hogy g y ü -
mölcsöt szedhessünk! — Ez alkalommal mind 
két vallású gyermekeink, lelkes leányainktól, 
kik a1 jóért 's szépért velünk egyiránt hevülnek, 
az egyesülés napjának emlékeül, szép fejér és 
nemzeti hármas szinü szalagokkal ékesített zász-
lóval ajándékoztattak meg,mellyen aranynyal hí-
mezve az írás varázs szavai „egy vagyunk" disz-
lettek. Vajha szivökbe vésnék e' szavakat mind-
nyájan, kik velünk egy haza! lakói, vajha tanul-
nák megismerni, hogy minden szakadás, mellyet 
honunkban annyiféle szerencsétlen viszony idé-
zett e l ö , most kétszeres átkos következésü 
reánk, 's hogy minden érdeknek, a' legfőbbnek, 
a1 haza nagy érdekének engedni első köteles-
ség, 's hogy végre mindnyájunkat, az ember 
természeti jogai elismerésén 's méltánylásán 
épült sz. irás szavai hevítsenek közös érzelem-
re, 's el ne feledtessék velünk, hogy midőn az 
emberek és keresztyének nagy közönségébe 
vétetünk fel, a' nagy egyesülésben már is „egy 
vagyunk". P. L. 

Halálozás. Folyó év mart. 20-án kísérők síri 
nyughelyére néhai Pothurnyai Antal urat, a1 

tiszapalkonyai ref. egyház fögondnokát, 's 
benne egy tiszta buzgalmu keresztyént, 's ne -
mes keblű emberbarátot élte 78-ik évében! 

Elhunytát széles ágazatú rokoni közt, legmé-
lyebben érzi és kesergi, igen szeretett 's vele 
több évek óta együtt lakott öcse, 's öregségé-
nek páratlan gyáinola Kiszely Péter ú r ; de k e -
serű 's méltán bánatos könyeket hullatának sö-
tét ravatala fölött mind azok, kiknek öt köze-
lebbről ismerni, őszinte barátságát, személyvá-
logatás nélküli vendégszeretetét élvezni szeren-
cséjük lehetett; főleg az ügyefogyott szegények 
és árvák, kiknek a' szó teljes értelmében táplá-
lójok 's édes attyokvala.Grászbeszédet hallgatánk 
fölötte peneházy Gergely csáti idősb ref. lel-
késztől Komáromy József miskólczi ev. lelkész-
től ki a' példabeszédes bölcs 1 6 : 31. versének 
„igen szép ékes korona a' vénség , melly az 
igazságnak utában találtatik" szavaiból kihúzott 
ezen főtételt : kikre nézve ékes korona a' v é n -
ség ? vagy kik viselhetik ékességgel az ösz föt? 
igen nyomosán ós korszerüleg kifejté: 1. azok, 
kik iste. 2. a' hon 3. embertársaik iránti kö te -
lességeiknek megfelelnek. Utána Bódogh János 
csáti ifjabb lelkész átható ihletséggel szónokolt 
e ' fő tárgyról „kinek lehet késő vénségét csön-
des lelki békében tölteni ? 's kimutatá hogy an -
nak 1., ki a' kor embere 2., ki igaz emberbarát. 

3., ki vallásához hü keresztyén, és mi e' g y á s z -
pompánál is örültünk, hogy a' szónokok által k i -
fejtett igazságok, dicsőült halottunknak ismert 
tulajdonai valának. A ' gyász pompa után tárt 
ajtóknál ünnepélyesen felbontott végrendeleté-
nek egyik pontjában a' miskólczi ev. iskolára 
200 a' csáti ref. iskolára pedig 120 p. forintot 
hagyományozott. — Nyugodjék csendesen e ' 
felekezetességen felül emelkedett jóltévö hon 
vallás és emberbarát! 's hosszas síri éjjéböl, v i -
radjon föl rá az öröklét jutalmazó szép napja! 

P r á g a y L a j o s m. k. 
t. keszi ref. lelkész. 

Nekrolog. Közölve volt e1 lapok folyó évi 4 -
dik számában a' tiszamelléki helv. h. v. egyház-
kerület püspökének 's a' miskólczi ref. egyház 
első lelkészének, néhai fő tiszt. Szathmáry J ó -
zsef urnák halála. Szolgáljanak pótló tudósításil 
ama rövid közléshez e ' következők. Gyász ü n -
nepélyét a' miskólczi egyház mint 58. éveken 
át füzérekkel tündöklött lelkészének jan. 23-kán 
avasi tisztes régiségü nagy templomában ülé 
meg mellynek minden zuga zsúfolva volt k ü -
lönbféle színezetű bel és kül vidéki roppant szá -
mú halgatók és lelkészekkel. Szónokokúi az ille-
tő egyházi tanács által tiszt. Tamko Ferencz k e -
resztesi, és tiszt. Prágay Lajos tisza keszi lel-
készek kéretvén föl, egymás után a' s. pataki 
éneklő kar művészi zengedezése mellett szónok 
székbe léptek; amaz a' derék pap kellékeiről 
beszélt, ez a' prot. papi nagyság képét adá, a ' 
boldogúlt prot. nagy pap eredeti élet képéről l e -
vonva Élet képe ez. 

Származott Borsod vmegyében kebelezett K a -
zincz helységében 1763-ik évben, néhai Szath-
máry Ábrahám akkor kazinczi, majd m. ke re -
szeti lelkész 's később püspökké lett nemes a tyá-
tól; az anyai vérségi egyenes vonalon unokája 
volt ö ama nagyhírű Ember Pál debreczeni p r é -
dikátornak. Édes atyja mindjárt kora gyermek-
ségében, a' s. pataki főiskola növendékei közé 
iratá öt, hol mintegy öt éves deák koráig é lvez-
vén a' tudományok édes tejét, nagyra törő lelke 
sugallatából Bécsbe ment, 's ott. két éves t a r -
tózkodásának ideje alatt, hallgatta a' politicai 
tudományokat egyetemi híres tanár Sonnenfels-
töl, magányosan tanulván a' theologiai tudomá-
nyokat is. Innét haza jővén keves ideig atyja 
mellett segédlelkészkedett; de majd csak hamar 
a1 theologiai tanokbani bővebb kiképeztetése 
végett, külföldi egyetemekre küldetvén, közülök 
Göttingátválasztá, hol egy év alatt Lesstöl a ' hit 
és erkölcs tant, Michaeiistöl pedig a' négy evan-
gyeliom harmonica exegesisét végig hallgatta, 
(melly utóbbi tanúlinánynak saját nyilatkozata 
szerint lelkészi pályáján igen sok hasznát vette.) 
Ekkor túlbuzgó ref. pap atyjának abbeli ké re l -
mére , hogy ref. egyetembe menne, az engedel-
mes fiu Göttingából Márburgba költözött 's ott 



e g y évig hallgatta a' hittant Endemanntól. Már-1 
jburgból 1787-ik évben szülői édesen ölelő k a r - ' 
jaik közé megérkezvén, a1 szikszói ref. egyház 
rendes lelkészeül hivatott meg, ' s ugyan azon é v -
i e n alsó vadászon tartott e. kerületi gyűlésen 
föl is szetteltet. Szikszón két évig hirdetvén az 
igét 1789-ikben a' miskólczi fényes és virágzó 
ref. gyülekezet papjává lett, hol 58 hosszú éve -
ken át, mint hű munkása az úr szőlőjének e r -
nyedetlen buzgalommal működött, mig tartott 
nappala. 

Ezen idő folyama alatt, mint minden papi ke l -
lékkel kitünöleg ékeskedő férfiú, az egész e.ke-
rület figyelmét magára vonván, 1817-ik évben 
az a. borodi e. megye esperesévé 's az egész 
tisza melléki e.kerület főjegyzőjévé választatott. 
Csak rövid három évvel ezután a 'püspöki díszes 
hivatalban néhai b. e. őri Fülep Gábor elődjé-
nek öregségi gyöngélkedése miatt vicarius püs-
pökre levén szükség, általányos szavazat több-
séggel megválasztatott, 's 1820-ik év oct. 9 -én 
Tornallyán tartott e. kerületi gyűlésen vicarius 
püspökké föl is szenteltetett , 's mint illyen aman-
nak elhunytával 1822-ben a' rendes püspöki-
székbe emeltetett 's megerősíttetett. A ' külföld-
re is elhatott ennyi érdemeinek méltánylatául 
pedig 1831-ik évben a' Göttingai híres egye -
temtől hittanári oklevelet nyert. Ezen eredetiről 
szónok által levont prot. papi nagyság képe t a -
lálva volt. 

Az elhúnytnak emlékét unokáin kívül áldó 
könnyekkel tiszteié meg e' pompának is azon 
egyház, mellynek kebelébeil ifjúvá virult, embe-
ré nőtt, 's mint 85 éves aggastyán csendesen 
kimúlt! jutalmaztassa meg a' mennyei úr fáradt 
szolgáját érdemeihez mért zavartalan sír nyuga-
lommal mennyei élettel!! 

Bulkesz. Majushó 25-én 17. t. Szehló János 
esperes úr e ' l a p 16—ik sz.-ban megjelent, a' 
bács-szerémi gyülekezetek szaporodását t á r -
gyazó czikkére egy kis észévétellel kell járul-
nom. Ez abban ál l , hogy nem Sztehlo Andor, 
hanem az alulirtnak nagyapja Spannagel Sámuel, 
mint itt helyen a' legidösb 's akkori időben 
egyetlen ó-pazovai anyagyülekezelnek lelkésze 
1770-től 1783-ig, a' midőn Petrovácz anyagyü-
lekezetté alakult, az egész évangyélmi Bács v i -
déket nagy buzgalommal 's nem csekély veszé-
lyek közt Jézus urunk ékességeivel ellátta l é -
gyen. Meg is jutalmaztatott ezekért a' nagy J ó -
zsef császár által az új telepített Bulkesz köz-
ségébe átmenetele alkalmával. Munkás 's még 
máig áldott emlékezetű hivataloskodásának 4 1 -
dik évében követé azt az atyám, a' ki is immár 
az Úr szőlőjében lett működésinek 48-ik évét 
túlélte. Ifj. S p a n n a g e l T. bulkesi lelkész. 

Nagyhonli ev. egyházmegyei közgyűlés f. é. 
18-ik napján Sembery Imre felügyelő és Holu-
l y Sámuel föesperes elnökletök alatt a' nagy-

honti evangy. egyházmegye részéről szokott 
évenkénti közgyűlés tartatott. Vagy 20 papot 's 
annyi iskolatanítót kivévén, a1 többi honpolgá-
rokból, mint az előtt, ugy most is, e1 gyűlésben 
igen kevesen jelentek meg. E ' részvétlenség 
kétségtelenül világos jele egyházunk ügyei iránti 
hidegségnek; holott mégis az egyes gyü leke-
zetek felügyelői is, mint egyházi hivatalnokok, 
erkölcsileg kötelesek szintúgy, mint a' papok, 
az egyházi gyűléseken megjelenni 's az egyház 
javát tanácskozásaik által előmozdítani. E ' köte-
lességökröl azonban sokan mostani időben, f á j -
dalom ! mit sem akarnak tudni. Vannak helybeli 
fe lügyelök, kik e' hivatalt csupán a' mulandó 
czimért viselik; mások azé r t , hogy évenkint 
helybeli gyűlés alkalmával a' pénztár állását 
megvizsgálhassák, mintha arra a' község képte-
len volna; legtöbben azonban vállalják el e' h i -
vatalt, hogy a' helybeli papon bizonyos megfog-
hatatlan praepotentiát gyakorolhassanak és a ' 
megürült egyházi esperességi kerületi 's megyei 
hivatalok betöltésénél kitűnő befolyással lehes-
senek. Az egyház valódi java 's érdeke, a1 szép 
példa, melly a' népet vallásosságra, kegyességre, 
szeretetre, Istenhez vezetne az egyház ügye i -
nek férfias 's erőteljes pártolása, sok ugy n e v e -
zett helybeli felügyelőnek egyike a' legnehezebb 
kötelességekből. Közlő ismer községi fe lügye-
löket nemcsak Hontban,de másutt is, kik több évek 
során az isteni tiszteletnél soha nem jelentek 
meg, kiknek nincs sem vasárnapjok sem ünnepök, 
kik az egyház szükségeit egy fillérrel sem fedez-
ték, és az egyházmegyei közgyűlésekben soha 
részt nem vettek. Hontban van jelenleg vagy 20 
helybeli felügyelő 's mostani gyűlésen csupán 
három jelent meg. Hol? 's miután járt a' többi? 
a' jó Isten tudja.Ugyan miért fogadtátok el e' h i -
vatalt, ha az egyház ügyeit 's javát sziveteken 
nem viselitek ? Ki valami hivatalt elfogad, és 
benne mit sem tesz, az, uraim! Isten és embertár-
sai iránt egyiránt vétkezik , az a' közjónak e l -
árulója. Azért vagy mondjatok le hivatalaitok-
ról , vagy teljesítsétek kötelességeiteket lelke-
sen, mint azt az egyház java kívánja. 

Már a' gyűlés tanácskozásának folyamát t e -
kintvén, jó lélekkel állíthatom: hogy az, erélyes 's 
humánus elnökségünk alatt csak jó rendben folyt. 
Véleményem szerint csupán 3 tárgy adott némi 
élénkebb vitatkozásra alkalmat,és pedig: 

1 - ö r a' mult évi kerületi gyűlés 35-ik pont-
jában foglalt Tattay Máriaféle n. m. magyar 
kir. helytartó tanácsnak benyújtott folyamodvá-
nya , mellyben a' folyamodó kebelbeni csanki 
egyház anyakönyvében „állítálag elkövetett 
esempészkedéssel rajta ejtett sérelmet orvosol-
tatni és születése törvényességét kimondatni 
kéri. 

2 - o r A ' srénói gyülekezet esedezvénye, melly-
ben az gyülekezet panaszkodott, miként, új le l -



késze meghívása óta Nedeczky László az előtt 
évenkint lelkészök részére ingyen kiszolgáltatni 
szokott fáért , most minden ölért 30 ezüst krt. 
követe l ; és 

3 - so r a' vallás é s - közoktatási minister úr tu -
dósítása, mellyben az egyházm&gyék felszólítat-
nak az e' folyó évi aug. 1 - s ö napjában tartandó 
értekezletben! résztvevésre. 

Az elsőre több rendű érdekes szóváltások 
után határozatul jelentetett ki: hogy miután Tattay 
Máriának törvénytelen ágybóli származása sen-
ki által világos adatokkal be nem mutatható, mi-
vel anyjának törvényes férje még akkor is élt, 
mikor Tattay Mária született: néhai superinten-
dens Lovich Ádám úr azon anyakönyvbeli j e g y -
zéke, mellyben egy részről néhai csanki lel-
kész Blaskovits János azon tettét helyteleni; 
hogy a1 szóban levő Tattay Máriának atyját az 
anyakönyvbe fel jegyzet te; más részről pedig 
annak törvénytelen ágybóli származását nyilvá-
nította , helytelen. Említés tétetik ugyan említett 
superintendens úr jegyzékében valami t rans-
actonalisféle iroványról is, melly azonban a' 
gyűlésnek be nem mutattatván, az ligyelenbe nem 
vétethetett. 

A' másodikra esperességi ügyész Buocz Kál-
mán megbízatott , miszerint a' srénsi gyüleke-
zetet, bírói eljárás utján is, az eddig általa lel-
késze részére kiszolgáltatni szokott fának régi 
gyakorlatába tétesse. 

A' harmadik pontra, tudnillik aVallás- és köz-
oktatási minister úr tudósítására, még egy k ü -
lönös gyűlést vagy értekezést Szalatnyán t a r -
tandunk, mellről majd annak idejében, ha Isten 
ugy akarja, jelentésemet a' t. cz. szerkesztőség-
nek be fogom küldeni. Még két tárgyat akarok 
köztudomásra juttatni. Első, hogy a1 tavali espe-
perességi gyűlésen az egyházi tisztség hivata-
láról lemondván,ennek következtében, új válasz-
tások mult és folyó évben történtek. Holuby Sá-
muel bakabányai lelkész úr még mult évi nov. 
első napjáiban ujonan föesperesnek az e g y -
házak beküldött szavazataik által majdnem közös 
akarattal elválasztatott. Mostani gyűlés előtt p e -
deig számosb tagokból álló választmány által 
az alesperesi hivatalt érdeklő választó szavaza-
tok bontattak fel, 's miután 28 szavazat közöl 
15 Wengeritzky András udvarnoki lelkész 's 
volt egyházmegyi főjegyzőnek és igy általános 
többség jutott volna, az, mint törvényesen elvá-
lasztott alesperes elismertetett 's a' gyűlés előtt 
feleskettetett. Pénztárnoki hivatalában megerösí-
tetett Kuzma Sámuel báthi lelkész, ki e ' hivatalt 
négy -évtől óta közmegelégedésre viseli. F ő -
jegyző let t : Geduly Menybék kiscsalomi pap-
társunk, ki tehetségei által e' hivatalra leginkább 
alkalmas ; aljegyző Szeberínyi Gusztáv e.h. ma-
róthi pap; dekánások Masztis Ádám selmeczi, 
Holéezi Lajos teszéri, Blaskovits Imre bozoki és 

Kuzma Károly báthi járásban. Más tárgy, melly-
röl a' tisztelt közönségnek rövideden jelentést 
tenni akarok, abból áll: hogy egyházmegyénk a' 
szlávféle mozgalmakról mit sem akar tudni. A* i 
dicsőséges törvény, melly által az úrbér, robot, 
dézma és pénzbeli fizetések volt urkra nézve 
megszüntettek, mindenkit kielégített. A ' pribeli 
és palojtai eseteket kivévén, a' nép mindenütt 
nyugalomban maradott. A ' pribeli zavargások 
okozói most lakolnak a' megyei börtönben bü -
nöikért. Rotaridesz pribeli iskolatanító és Král 
jó tót költő mint a' pribeli lázadás okozói 8 hét 
óta börtönbe, ülnek és mint tegnap megyei a l -
ispán levele által tudósíttattam, főben járó per 
alá kerültek. Uram szabadíts meg minket a ' g o -
nosztól ! W . A. udvarnoki pap 's alesperes. 

K ü l f ö l d . 
írvingismus. Nem rég jelenték a' lapok, hogy 

az irvingianok angol felekezete, mellynek N é -
metországba hatályos elönyomulásáról már több 
felöl hallani, tetemesen kezd Berlinben is t e r j e -
dezni. Ez annyiban való , h o g y , miként hallik, 
néhány berlini pap is ez új tarhoz 's a' ker. va l -
lás e' felfogásához hajlik 's azt hatáskörében a l -
kalmazni és keresztülvinni szándékozik. Mert t u -
lajdonképeni átmenetről az irvingismusra,beszél-
ni sem lehet , mert annak sajátságos jellemében 
fekszik, hogy semmi meghatározott 's a' többi 
ker. hitvallástól elkülönözött községet képezni 
nem akar. Az irvingismus csak t a n , melly az 
öskeresztyénség állapotából indul ki, a' ker. va l -
lás eredeti magvát megtartja 's azt megújítani 
és fentartani szeretné. Az egyetemes öskeresz-
tyén község képviselete pedig apostolok és p ró -
féták által tör ténik, kiket az irvingismus mint 
specificemegadományozottakat és felvilágosítot-
takat elfogad 's közölök most hárman (Barclay, 
Böhm és Carlyle) Berlinben vannak és külön-
féle körökben máris nem csekély működést f e j -
tettek ki. Mi a' jelenkor sokfélekép feldúlt és f e l -
porhanyózott egyházi körülményei közt nagy e l -
terjedést biztosít az irvingismusnak, az épen 
ezen egyetemes rendeltetése. mellyel magát a* 
ker. egyház minden fenálló községébe be tudja 
helyezni a1 nélkül, hogy csak egyetlenegytől is 
külső léteges kötelékének megváltoztatását vagy 
külsőleg elkülönködött felekezethezi csatlakozá-
sát kívánná. A' dolog ezzel nyer eszményi és 
szellemi ingert, 's mivel az irvingismusnak B e r -
linben levő képviselői és apostolai egyszersmind 
müveit 's a' kor szellemi követeléseinek megfe-
lelő férfiak, nem csoda, hogy gyűléseik minden 
rendüektöl mindinkább látogattatnak (A. Ií. Z.) 

A' pesti prot. gymnasium szónokköltészi tanítvá-
nyai azon közérzelemtöl melly nemzeti közlel-
kesedés tüzekint lobog mindnyájunk kebelében, 
mélyen áthatva, — miután részint fiatál koruknál 
fogva , részint szüleik engedelme nélkül, részint 



p. d. tanulmányi pályájuknak maguk és a' köz-
nek sérelme nélkül félbe nem szakaszthatása 
miatt, fiatal éltükkel a' hazának olly tekintetben 
még nem szolgálhatnak, hogy a' mozgó nemzeti 
örseregbe önkénytesekül beállhatnának , de mi-
vel különben már is tettleges nemzet- és pedig 
szellemörökül tekintik magokat, kik a' mellett 
hogy naponta gymnasztikai gyakorlatokban ed-
ződnek, az igazságnak, a' józan tudománynak, a' 
tisztult nemzeti érzetnek és erkölcsnek, a' szó-
noklatnak elsajátítandó érejével kívánják e g y -
koron mint szabad honpolgárok emelni a' köz-
haza ügyé t , oszlatni a' balvéleményeket, elfo-
gultságokat, osztály és kaszt meg felekezeti é r -
dekeket, mik magyart magyartól elválasztanak, 
— ezen tekinteteknél fogva tehát , hogy jövőre 
is készült fiakat találhasson és találjon a' haza 
mindig, be nem állhatva tettlegesen az örsereg-
be , de örök még is levén: — sietnek legalább 
a1 körükben, saját erejökböl megtakarított pa -
rányöszvegeket , miket részint külön, részint 
együtt takarítottak meg, a' haza imádott oltárára 
letenni, u. m. 

1. Az osztálylyal összekötött magyar tarsá-
lom 3 évre kamatnélküli ft. kr. 
kölcsönkint oda adja tökéjét *) 140 — pp. 

2. Ugyan azon társalom egészen 
oda áldozza idei jövedelmét a' tagok 
könyvekolvasásérti részleteit . 25 — 

3. A' tarsalmi tagok és osztályi 
növendékek a' tanító hozzájárulta 
melletti rögtön adakozási gyűj tés -
nek eredményét 10 — 

4. A ' vegyes osztályi könyvtár, krajczáron-
kinti jövedelméből áldoz 5 ft. pp. 

Öszvesen tehát : 140 ft. kölcsön és 40 ft. pol-
gári áldozat. 

A ' növendékek neveit hirdetni nem akarom, 
egykoron kiismerendi őket a haza, ha az illyne-
mü érzetet, melly lelköket már is buzdítja, jellem-
szerüen ápolandják férfiukorukig , a' tettek é r -
leléséig. De azt még is örömmel és büszkeség-
gel szabad legyen vallanom, hogy ök az én n ö -
vendékeim. — Pest május 26-kán 1848. 

Dr. T o v a s i L a j o s . 

Apróságok. Az oífenbachi ném.-kath. egyház 
1847-ben 240 lélekkel növedekedett. (A. K. Z.) 
— A ' kalischi orosz püspök a' világi és szerze-
tespapságot legszigorúbb feleletteher és büntetés 
alatt eltiltá a' mértékletességi egyletek behozásá 

*) A'kamatból ifjak munkái szoktak eddigé jutalmaztatni, 
erről mindnyájan lemondának, mert ők azt val l ják, misze-
rint mindenkoron és jutalom nélkül is egyedül a' haza szent 
nevében törekedendnek pályájukon. — 

tói ; a1 nép csak oktatáspéldával elvonandó a ' 
korhelységtöl. — Czári parancsnál fogva min-
den, mohamodán papi méltósággal felruházott 
személynek, különség nélkül akkor is , ha azok 
orosz alattvalók, nem szabad a' birodalom hatá-
raiba lépni, ha a' papi méltóságot külföldön vevék 
föl. A ' waldensiek polgári emancipatiója mellett a ' 
szardiniai királyhoz benyújtott kérlevelet a' t u r i -
ni érsek ugyan nem, de helyette más négy püspök 
is aláirta. Uhlich jelentése szerint a' magdeburgi 
szabad ev. egyház 4215 lelket számlál. A ' f r a n -
czia oktatásminister minden akademiaigazgatóhoz 
körletelet intézett, mellyben kijelölvék az elvek, 
mik szerint az oktatás ezentúl intézendő. A ' n é p -
oktatás magában foglaland minden ismeretet , mi 
az ember és polgár kifejlődéséhez szükséges, a ' 
respublikának pedig egy gyermeke se zárassék 
ki belőle, következőleg fizetésnélküli legyen. A ' 
status és társaság szolgálatára terjedelmesb i s -
meretek szükségesek; ezekről a' másodoktatás 
gondoskodik, mellynek kapui senki előtt nincse-
nek bezárva , a' ki az elemi intézetekben kitün-
tette magát. Aztán a' fensöbb oktatás arról gon-
doskodik, hogy a' respublikának status- és k o r -
mányzó férfiai legyenek , miben csak az érdem 
határoz 's nyilvános vizsgák fognak tartatni. 
— Wislicenus magyarhoni eredetű, 's ősei a* 
protestantismus nyomatása miatt vándoroltak ki 
hazánkból. — A ' clevelandi (Éjszakamer), n é -
met-ev.-prot . egyháznak megjobbított egyház-
szerkezete szerint a' pap minden keresztelésért, 
mellyet templomban v é g e z , kap 50 cent., szülői 
háznál 75 cent.; házasulok megesketéseért 2 
dollárt; temetésér t , ha kimegy a' temetőbe 's 
halotti predikátziót tart, 1 doll. A ' confirmálan-
dók tetszés szerint fizetnek. Útvacsoránál gyón -
pénz adatik. A ' község nemtagjaitól kérhet , a ' 
mennyit akar. — A'prot . atyafiak gyűlései, csak-
hogy más név alatt, ismét elkezdetnek. Az első 
gyűlés Kötbenben volt tartandó. — 

Könyvhirdetés. 
Kecskeméten Sziládi Károly nyomdájában 

megjelent 's Pesten Eggenberger és fia könyvke-
reskedésébenkapható: „Egyházi névtár 1848 - i k 
évre" a' helv. hitv. dunamelléki egyházkerület 
megbízásából szerkesztette Báthori Gábor egy 
házkerületi főjegyző. — Polgár Mihály püspök 
ur arczképével. Ára 40p . kr. — , , K i s - T e r m é -
szettan'( tanuló ifjak számára készítette Tatai 
András , a' kecskeméti reform, főiskolában t e r -
mészet és mértan ny. r. prof. Második darab, — 
öt idomtáblával. Ára a' 18 ivnyi kötetnek fűzve 
egy ezüst forint. 

Megjelenik e' Lap minden héten kétszer, egy—egy iven. Előfizetési ár félévre Budapesten házhoz-hordássa! 3 f t . 4 0 k r . 
postán hetenkiut kétszerkiildve 4 f t . pengő pénzben. Előfizethetni Pesten szabadsajtóutcza 283-ik számú szabad sajtóud-
varföldszint Landerer éssHeckenast könyvnyomdája ügyszobájában és minden magyar- és erdélyországi kir. postahivatalnál. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatolt Landerer és Ileckenastnál. 



PROTESTÁNS 

MOHI LIP. 
24. szám. Hetedik évi folyamat. Június 11. 1848. 

Sine religione aut immanitate belluis aut stultitia pecudibus adaequamur : In sola enim re l i -
gione, id est, in Dei summi notione sapientia est. Lactant. 

Előfizetési felhívás. 
A' „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 

jul ius 1 - é t ő l kezdve hetenkint k é t s z e r fog megjelenni az eddigi alakban e g y - e g y ivén; 
előfizetési ára, mindazáltal vidékre kevesebb az eddiginél úgymint: félévre Budapesten h á z -
hordással 3 ft. 4 0 kr . postán hetenkint kétszer küldve 4 ft . 3 0 k u pengőben . Előfizethetni 
Pes ten szabadsajtó utczai 5 8 3 - i k számú saj tóudvarban a' 
v a t a l á b a n és minden postahivataloknál. 

V) P e s t i H i r l a p k i a d ó h i -

TARTALOM. Ministeri hivatalos tudósítások. — A' neve -
lési ministerium teendői. — Vélemény. H a u b n e r M. — 
Vélemény tanodáink külrendezése iránt. H u n f a l v i J á -
n o s . — Unio. G. — Őszinte szó a" soproni főiskola tá r -
gyában. A1 sopronyi fötanodának egy volt növendéke. — 
G y ű l é s e k . Szatmár-egyliázmegye közgyűlése. K. S .— 
Irodalom. Sz. — Vegyes közlemények. 

Ministeri hivatalos tudósítások. 
• Á vallás és közoktatási ministertöL 

I. 

Az egyházak, lelkészek és ezek jövedelmei-
nek összeírása végett a' táblás jegyzékek elké-
szülvén, az egyházak föpásztoraihoz útnak in-
díttattak. 

IL 
Á népiskolák ügyében következő rendelet 

adatott ki: 
A' népnevelés megalapítására nézve , a' t a -

nítóképzés eszközlése utána1 népiskoláknak r e n -
dezése 's a' hol nem léteznek, felállítása és a' 
tanítóknak méltó és illő ellátása elkérülhetlenül 
kívántatik. 

Ennélfogva 
Miután az iskolai szükségek fedezését az álló— 

dalom elvileg elvállalta, 's ezen elv alkalmazá-
sának kidolgozásával a' ministériumot inegbiz- ! 
t a ; és 

Miután a" ministerium addig i s , mig a1 t ö r -
vényhozás által segéltetnék, a' mennyire lehet, 
a' népnevelést emelni kivánja: 

Ezennel felszólítatnak az egyházmegyék és 
illetőleg egyházkerületek föpásztorai , hogy az 
iskolai reform előkészítéséül és alkalrnazásaul 
szolgáló részletes adatokat 's az egyes népisko-
láknak és tanítóknak jelenlegi mind szellemi, 
mind anyagi állapotát a' megküldött példány és 

utasítás szerint pontosan és hitelesen írassák 
össfe, 's véleményes jelentéseikkel minélelöbb 
terjesszék elő. 

Ugyanazon alkalommal, mellyel az egyházi 
összeírás készül , a' jelen iskolai összeírás is tel-
jesíttethetik. 

Budapest, május 12. 1848. 
III. 

ti kötéseket, mellyek az álladalmak között 
viszonyosán fenállottak, niigien ujabb < * ^eske-
dések által fel nem oldatnak, épen tartatni ke l -
letvén, rendelem: hogy mindazon szabályok, 
mellyek a' külföldi házasulandókra nézve biro-
dalmi kapcsolatunkban eddig fenállottak, minden 
lelkészek által felelet terhe alatt megtartassanak. 

Ezen rendelet végrehajtása az "egyházi me -
gyék 's illetőleg kerületek föpásztoraira bizatik. 
Budapest, május 18-án 1848. 

IV. 
Á karlomezi érsek s metropolitának. 

Midőn nagyméltóságod engemet az Újvidéken 
tartandó értekezletről tudósíta, nem máskép tün-
teté elő azt, mint a' vélemények központosítá-
sának, a' bekövetkező egyházi gyülekezet e lő-
készítésének békés eszközét. 

E ' helyett azonban, miként közönségesen tud-
va van , 's maga nagyméltóságod f. é. 405-ik 
sz. alatt kelt levelében előadja, amaz értekezlet, 
a' magyarföldi gör. n. egyesültek nagy ré szé -
nek részvéte nélkül, idegenekből is szerkezöd-
v e , Karloviczon akkép és olly dolgokba v e -
gyült, a' mikép 's a' inellyekeí sem törvényeink, 
sem az 1779. évi julius 16-án kiadott szabá-
lyok, söt magának a' keleti egvbáznak elvei sem 
engednek meg , a1 minthogy az ellen magának 
ezen egyháznak magyarföldi hivei nem szűnnek 
meg folytonosan nyilatkozni. 



Minélfogva mind a' patriarcha-választás, mind 
a' mód, mellyel az té te te t t , törvénytelennek és 
érvénytelennek, ezennel kimondatván, nagymél-
tóságodnak rendelem, a' mint következik: 

1 ) Hahogy az egyházi gyülekezetnek Temes-
várra juniusnak ószerinti 15-ére történt át téte-
lét , a' nádor királyi helytartó ö fönsége által, 
az én előterjesztésemre f. évi május 15-ről k i -
adott rendelet értelmében még ki nem hirdette, 
azt haladéktalanul 24 óra alatt, a' legszorosabb 
felelet terhe alatt, saját költségén küldendő sür-
gönyök által hirdesse ki. És e' szerint 

2) Nagyméltóságod azon kivánatának, hogy 
az egyházgyülekezet még junius 15-röl is elha-
lasztassék, és Temesvárról Karloviezra vissza-
tétessék, hely nem adatik, annyival inkább, mi-
vel a' karloviczi törvénytelenségek még szapo-
rították azon okokat, mellyek az egyházi g y ü -
lekezet áttételét kívánták. 

3 ) Ö fölsége, a' Magyar- és kapcsolt orszá-
gok királya, már az 1779. julius 16-án a' k e -
leti egyházhoz tartozó magyarföldiek biztosítá-
sára kiadott nyilatkozványában is, kiszabta azon 
formákat , mellyek szerint ezen egyház kivá-
natai előterjesztessenek; midőn pedig a' legújabb 
törvényeket szentesítette, sanctiókép kimondotta 
— a' mit nagyméltóságod tudtul adand híveinek., 
— hogy ő fölségének rendeleteit mindenkoron 
és minden kivánataik iránt a' ministerium utján 
veendik. **< 

4 ) Miután az ország gyűlése f. évi julius 2 -á ra 
k i v a n hirdetve, egygyel több az ok , miszerint 
az egyházi gyülekezetet — a' már kijelölt h e -
lyen és időben — megtartani kell; a' minthogy 
az valósággal is meg fog tartatni azok által, kik-
nek ottan törvényesen helyök van, 's kell, hogy 
jelenlegyenek. Minden más törekvések, mellyek 
e' congressus kebelén kivül keresnek léteit, t ö r -
vényteleneknek 's a1 rendbontás fokozatához 
képest megbüntetendöknek nyilváníttatnak, és 
ollyanoknak ki is hirdettessenek, 

A ' kormány minden, a' koronához tartozó 
népfajnak 's igv a1 szerbajkuaknak is jogait őriz-
ni fogja, de nem fogja tűrn i , hogy a' magyar 
földön egyik népfaj a' másik fölött, söt ugyan-
azon fajnak egy része a' másik rész felett, mint 
Karloviczon történt, ugyanazon egyházban elő-
nyökkel é l jen; a' kormány igyen elnyom atott-
nak pártjára kél, és minden engedetlenség ellen 
tudand a' maga rendelvényeinek foganatot sze-
rezni. — Budapest, junius 3 -án 1848. 

A' nevelési ministerium teendői. 
(Folytatás lásd 21. szám.) 

12. A' népiskolai tanulmányok tanmódsze-
re. Minden tanításnál tanító, növendék és tan-
tárgy jönek tekintetbe. A ' tanító viszonya a' tan-
tárgy inkább külsőjéhez növendéke irányában 
szüli a' tanmódot, mellynek nyilatkozata a' tan-

alak. A ' tanító viszonya a' tantárgy inkább ben-
ső fölelemezésére irányozva szüli a' tanmenetet. 
A' tanító viszonya a' tantárgy és növendéke 
iránt a' tanító lelkületében nyilatkozik. A ' tanmód, 
tanmenet és tanlelkület teszik együtt a' tanmód-
szert. A ' tanításnál hogy a' növendék lelkeis-
meretileg képeztessék, a' tanítónak mint neve -
lőnek birni kell növendéke teljes lelkületét, hogy 
azt magához emelhesse. Ezen szabályok összege 
teszi a' sajátlagos nevelés módszerét. A ' neve -
lés és tanítás módszerét itt hosszas részletesség-
ben nem adhatjuk; mert azt az egyetemes és 
különös neveléstan adja. Azonban a' népisko-
lákra vonatkozólag mind a' sajátlagos nevelés 
mind a' tanítás módszereinek elveit itt is adhatjuk. 

1. A ' nép gyermeke különösen testben erőssé 
's munkakitartóvá neveltessék. Ezért taníttatása 
is, a' mikor lehet, inkább a1 szabadban, mint zárt 
szobában történjék. 

2. Vallásos erkölcsiség legyen azon irány, 
mellyre a' nép gyermekének kedélye fejtetik, 
vagy ugy neveltessék, hogy minden cselekede-
tét az Istenre vigye, de ezen istenhezi viszonya 
ne külsőség, hanem belső meggyőződés legyen, 
máskint veszve van a' nép erkölcsi világa. 

3. Az értelmi nevelésre irányzólag nem any-
nyira azon kell törekedni, hogy a' nép gye rme-
ke minél több, bár elemi ismereteket szerezzen, 
hanem lelke köréhez képest inkább alakilag képez-
tessék; ne magába szedje az ismeretet, hanem 
azt inkább önmunkásság által szerezze, az életből 
merítse és abban alkalmazza. 

4. Izlésileg egyszerű csín, természeties t isz-
taság és fesztelen illedelem legyenek azon i r á -
nyok, mellyek felé a' nép ízlését fejteni kell. Mi 
a' tanmódszer elveit illeti, jelesül: 

5. A ' tanmódot. Ez legyen minden tantárgyra 
vonatkozólag szemléltetési mindig az egysze-
rűbbről, a' közeliről, az ismeretesről lépő az 
összetettekre a' távolra , és az ismeretlenre, 
ezen módon elemeztessék föl minden tantárgy, 
így vegye föl azt a' növendék saját lelkébe, on-
nan alkalmazza 's az alkalmazásban pusztán s e -
gíttessék. A ' tanmód nyilatkozata a' tanító és 
népiskola növendéke közt beszédfejtés tekinteté-
ből is egyedül elbeszélő legyen. 

6. A ' tanmenetet mi illeti. Er re nézve tudo-
mányos rendszerhez a' tanítónak magát nem 
szabad kötni, hanem emeltessenek ki a ' t á rgya-
lás alatti tanulmány főbb pontjai, ezek fogattas-
sanak föl, és függesztessenek össze, hogy azok 
mégis egy egészet képezzenek. A ' főbb pontok-
ról, mint a' tanulmány főbb fokairól, a' növendék 
később maga alkalmazásilag szélesítse ismeretét. 

7. A' tanlelkület ollyan legyen más iskolák-
ban is, hogy az előadandó tárgyat a' tanító ne 
adja, hanem lelkéből merítve tárja ki. Ez főleg 
megkívántatik a' népiskolákban, hol a' tanulás 
fogalmára 's annak hasznaira emelés által liasz-



talan ügyekeznénk lelkesíteni a' növendéket; j 
itt közvetlen lelkesedés által kell hatni. Itt a' 
növendék még nem tantárgyat dolgoz föl , mint 
a' fölsőbb osztályokban; sőt inkább a' tárgy 
fejti és alakítja a 'növendék lelkét. A ' tanítás 
lelkesedésre nézve hasonló legyen az arabok 
regéjéhez, kik az elfáradtakat ez által vezették, 
vagy az Amphion lantjához , mellyel ö a' kö -
veket mozdítá azért, hogy az építéshez annál in-
kább alkalmazkodjanak. És a' melly népiskola-
tanító illy lelkülettel nincs áthatva, annak állása 
sikertelen. Ezért erre teremni, de képeztetni is 
kell. És épen ebben határoztatik a' népiskola 
fölügyelésköre. 

13. A' népiskolafölügyelés. A ' népnek 
nincs nagyobb kincse,mint iskolája. Ez emeli öt 
ki lelke kifejlése által ugy az anyagi, mint szel-
lemi bilincsek nyomása alól. Ha valamikor, a' 
jelen időben bizonyult ez be. Nem akarok én 
izgatni, de az igazat ki kell mondanom, melly, 
röviden fejezve ki a' tárgyat, ez: Midőn az e g y -
ház a' megállapodó hittudat képviselője: akkor 
az iskolák az egyetemes tudat örök és folytonos 
mozgatói. Ezér t az iskolák az egyházak alatt 
nincsenek, de ne legyenek fölötte se ; hanem a' 
kettő mint testvér egymás mellet t , és együtt 
haladjon békés viszonyban. Ezen nézeteknél 
fogva : 

1. Minden községben legyen egy közvetlen 
fölügyelő testület a' községbeni lelkek és i sko-
lák számához arányított tagokból álló, de keve -
sebb hétnél seholse, ezek közt legyenek a' lel-
kész és tanító is, a' lelkész, nem mint lelkész, 
hanem mint a' vállastannak iskolábani rendes 
tanítója, a' tanító pedig mint tanító. — A' lel-
kész már csak annyiban sem lehet maga iskola-
fölügyelö; mert még ö jelenleg egy, vagy más 
felekezethez tartozik; pedig a' felekezeties i s -
koláknak minden áron ellen kell dolgozni. Ma-
gyarhonunknak két átka van : a' vallásos fele-
kezetiesség, és a' különböző nyelvű népiesség; 
melly utósó nemzetiességgel zavartatván össze 
mennyire ellendolgozik nemzetiségünknek, a' 
jelen körülmények kézzel foghatólag igazol-
ják. A ' nem magyar ajkú papirend a' vallásos 
felekezetiesség ürügye alatt is mindig nem-
zetiségünknek ás alá. Tehát semmi felekeze-
ties iskola. A ' pap, m!nt értelmes, mívelt egyén, 
egyszersmind mint a' vallástan tanítója legyen 
tagja az iskolafölügyelésnek. Ne nehezteljenek, 
feleim! Én magyar nemzetiséget akarok alapí-
tani, 's azt más módon nem képzelhetem, mint 
magyar népiskolák által, és ha valaki ezen n é -
zetemért neheztel , tán roszakaróm; azt én a' 
magyar nemzet ellenének nyilvánítom. Én a' 
papot az iskolárai befolyásból nemcsak ki nem 
zárom, hanem abba bele teszem. Csak az üres 
nyegleségnek, ebből folyó rosz eredménynek, és 
a ' vallásos felekezetiesség ürügye alatt rejlő 

j magyarnemzet rontásának vagyok ellene. A ' több 
ministeri tárczák körét is fölfogom valahogy, 's 
átlátom azoknak nemzetiségünkrei befolyását; 
de egy sem vág annak ugy életerébe, egy sem 
hat annyira az alanyi erőkre, mint a' nevelési; 
tehát a1 nevelési ministernek a' legelső tanárnak 
és papnak, és igy fél collegának a' nemzetiség 
gyökeres megalapítására legnagyobb hatása van. 
A ' közvetlen fölügyelő testület jogai és kö te -
lességei : 

a) A ' tanító választása. Ez a' választás nem 
történhetik más egyének közöl, mint kik képez-
dében neveltettek. Ezek megerősítés végett az 
oktatási ministérium elébe terjesztendök. A ' t a -
nítóhivatal állandó legyen, az ideiglenes taní-
tóságok tüstént eltörlendök. 

b) Fölügyelés a r r a , hogy a' nép gyermeke 
tizenkét éves koráig rendesen iskoláztassék, és 
pedig 10 —12 éves korukban a' lányok a'fiúktól 
külön választassanak. Említenem sem kell, hogy 
minden valláskülönbség nélkül. Az israeliták is 
a' keresztyén iskolákba járjanak, vallásukat v a -
lamint más felekezetüeknek, ugy nekik is papjaik 
tanítsák. 

c ) Vigyázat arra: vájjon a' tanító az orszá-
gosan bevett és megalapított rendszer szerint t a -
nít-e ? szorgalmas-e a' tanításban ? erkölcsi v i -
selete jotékonyan hat-e a' gyermekekre ? 's ha 
atálánvéve a' tanítókellékeknek meg nem felel: 
a' közvetett felügyelés utján történt háromszori 
komoly intés után hivatalától fölfüggesztetik, 
melly szinte a' ministeriumnak bejelentendő. 

d) A' tanítók mennyiségére. A ' melly helyen 
az iskolás gyermekek száma 100—200 , ott két 
rendes tanító alkalmaztassák, egyik a' íi-, másik 
a' lánygyermekeknek. Segédtanítók csak k ö -
rülményszerüleg alkalmaztassanak, 's azok is 
a' képezde tanítójelöltjei közöl. 

e) A ' tanítók fizetése. A ' tanító nagy köteles-
sége mellé illő és pontos, nem kegyelmes fizetés 
adassék, és pedig közpénztárból; legyen az 
egyenlő mindenütt a' lelkész fizetésével; mert 
a' tanítónak nem kisebb, minden tekintetben p e -
dig terhesebb kötelességei vannak, mint a' le l -
késznek. Az iskolák népessége szerint a' fizetés 
falun 2 0 0 — 4 0 0 p. ft. legyen, és semmi t e r -
mesztmény , semmi tanításdíj. Városokon a rány-
lag növekedjék. De kérdés : honnan telik ezen 
nagy öszveg? Eddig házi és hadi volt, ezután 
lesz egyházi és iskolai adó, vagy egy szóval: 
közteherviselés, mert az egyházi és iskolaadó-
rovatot külön még nem szeretném. Még pedig 
minden közönség viselje saját egyháza és isko-
lája adóját, ugy azonban, hogy jelentő pénzei és 
fekvő vagyonai írattassanak össze, ezen j ö v e -
delmek kivetett adó gyanánt tekintessenek 's a ' 
község ennyivel kevesebb egyházi és iskolai 
adóval rovattassék meg , hozzá adatván ehez 
azon aránylagos járulék is, melly a' leendő n e -

* 



velési álladalomjavakból és a' jelenleg is létező 
tudományok alapítványaiból mindenik egyház és 
iskolára fog esni. A1 mi ezen két forrásuton 
szükséges, azt fedezze a nép által fizetendő egy -
házi és iskolai adó. Magában értetik, hogy az 
egyház és iskola javadalmaiból az egyház és 
közoktatási országos hivatalnokok is fizettes-
senek. 

f ) Semmi sem emészti meg annyira az élet-
e rő t , mint a' tanítás; ezért ha a' tanítókat szo-
ros kötelességeiknek elébe szabása által e l -
használjuk, erkölcsi kötelesség, azoknak idősb 
napjaikról is nyugdijak által gondoskodni. A' mel-
le t t . hogy a' szolgálatidöhöz mért fokozatos elö-
léptetésök legyen, legczélszerübbnek látom ha 
a' tanítók rendes fizetésének '/,„ visszatartóz-
tatik, és az kamatostul adatik vissza az elhasz-
nált tanítónak végnapjaiban, vagy holta után öz -
vegyének vagy árváinak. 

g) A' czélszerü iskola-épületek körüli gond 
is a' közvetlen fölügyelő testület kötelessége, 
valamint a' taneszközök körüliek, mellyek közöl 
egy gazdasági kert egy tanépülettöl se marad-
jon el. 

2. A1 különböző viszonyok szülék és tanítók 
közt, a' párérdekek, mellyek tanító vagy szülék 
és növendékek ellenében, 's viszont keletkezhet-
n e k , szükségessé teszik igy érdektelen és a' 
helybem körülményektől független tankerületi 
népiskolafölügyelö testületet , mellynek föladata 
átalánvéve: a1 közvetlen felügyelő testületeket 
összekötni a' ministerivel, tehát mindkettőre in-
kább közvetve, mint közvetlen hatni. Igen, föl-
ügyelő vagy tankerületi főigazgató a' népisko-
lákra nézve annyi legyen, a' hány népiskolaké-
pezde van, tehát mintegy húsz. Említnem sem 
kell, hogy én mindig vallásfelekezetnélküliség-
gel beszélek és az erdélylyeli uniót remélem.Ezen 
testületet teszik egy tankerületre vonatkozólag 
a' kerületi képezde tanárai a' képezdeigazgaló-
val, az összes tankerületekre nézve pedig egye-
dül a' képezde-igazgatók, kiket a1 ministerium 
nevez ki. A ' tanárok mimódon választassanak, 
arról alább helyén lesz szó. Ezen tankerületi 
népiskolaigazgató testület köréhez tartozik: 

a) A ' népiskolák számára tanrendszert dol-
gozni, ezt az iskolákban gyakorlatilag foganat-
ba venni, még pedig ugy, hogy annak gyakor-
latban! kivihelése minden tankerületi iskolákban 
megkísértessék, és midőn a' gyakorlati próbát 
teljesen kiállta, akkor terjesztessék megerősí-
tés, átalános használás és az egész hazábani 
egyenszerü oktatás végett a' ministerium elébe. 
Fentebb már megnevezlem nemzetiségünk két 
átkát, úgymint a' vallásfelekezeliességet, és a1 

sok nyelvű népeket, vagy a' vallás és nyelv-
fanatismust. És ha eddigelé a' vallás-fanatis-
mus iszonyú romlásokat okozott most vallás, 
nyelv és nemeetiség azonítva aligha kisebb 

vészszel fenyegetnek. Mind ezeknek végoka az 
egyenszerütlen nevelésben rejlik. Ezért minél-
elöbb egyenszerü nevelés hozattassék be, más -
kint szakadozott és különérdekü népek, nem p e -
dig nemzet leszünk. Én a' kivánt egyenszerü 
nevelés és tanrendszernek ezen testület általi k i -
dolgozását három okért kívánom: első és a' mi 
fő, ez : a' képezde-igazgató és tanárai legjár ta-
sabbak tartoznak lenni a' népnevelés és okta-
tásnak mind elmélete, mind gyakorlatában; pedig 
ha valahol, nevelés és oktatásnál fő az elmélet és 
gyakorlat párosítása. Én igen sok szép papírra 
tett gondolatot láttam már, de gyakorlati kiviheté-
se vagy megbukott, vagy igen igen roszul ütött ki. 
Söt őszintén megvallom, mig egyoldalú ember 
voltam, én is estem illy hibába; de miután két olda-
lúvá let tem, kikerülöm e' hibát. Második ok, 
hogy a' közvetlen fölügyelöség is befoly ebbe a' 
tanrendszer jó vagy rósz eredményének látása 
's annak megbirálása által; végre harmadik, hogy 
a' ministerium magas állásánál fogva e' tanrend-
szert mint ollyat erősíti meg melly már két p ró -
bakövet állott k i ; igy könnyen lehet a' legna-
gyobb ügyben, a1 nevelésiben, felelős. Magában 
értetik, hogy a' képezdék a' népnevelés és ok -
tatás tovább fejlesztésének gyülhelyei levén, a" 
tanrendszerek javítása ezekből jön líi. Ezért ha 
akármellyik népiskolatanító a1 nevelés körében 
valami újat fedezett föl, azt a' képezdeigazga-
tóval , ez a' több igazgatókkal tüstént megbi-
rálás végett közölje. Ezen tekintetből: 

b) A ' képezdeigazgató a' kerületbeni rendes 
és segédtanítókkal 's a' gyülekezetekkel fo ly-
tonos kölcsönködésben áll az állal, hogy a1 k e -
rületbeni iskolákat meglátogatja , ezeknek mind 
szellemi, mind anyagi állásáról közvetlen tudo-
mást ve sz , a' tanítókat szünidőnként tanácsko-
zásra összehívja. A1 szünidő népiskolákban egy 
huzamban hosszú ne legyen, inkább többször, de 
egy hétnél hosszabb soha s e , az is az évszak 
jelentékenyebb részeiben: vetés, takarás, k a -
szálás és szüret alkalmával, hogy a' gyermek 
szüléjét a' munka körül l ássa , söt segítse. A ' 
hosszas szünidő a' népiskola természete ellen 
van. Itt a' gyermekek még átalánvéve fejtetnek 
önálló szellemiségre, de ezt az iskolákban el nem 
ér ik; tehát szükség, hogy folyvást közvetlen 
vezérlet alatt legyenek, és ezt minél kevesebb-
szer és rövid időre szabad megszakítaniok. 

c) A1 képezde-igazgatók kötik össze a' köz-
vetlen vagy helybeni fölügyelést a' ministeri t a -
nácscsal, a' mennyiben mindenik kerületi isko-
lájának szellemi és anyagi állásáról időnkint tu -
dósítást tartozik tenni a' ministerium elébe, de 
u g y , hogy mindenféle tudósításokat, mielőtt a* 
minisleri tanács azok tárgyalásába bocsátkoz-
nék, ministeri lap ulján a' nyilvánosság terére 
bocsát, azért, hogy a' közvetlen felügyelő tes -
tület megítélje, vájjon hü előadásra építendi-e a* 



ininisteri tanács rendeletei t , mellyeknek aztán 
engedelmeskedni kel l? 

3. A ' népiskoláknak is legfelsőbb felügyelője 
a' ministeri tanács. Ez a' két alsóbb fölügyelői 
fokból, mint két tényezőből, önkényt fejlik, tehát 
ez fej lemény, még pedig, hogy már egy kissé 
bölcsészeti nyelven is szóljunk, a' ministeri föl-
ügyelő tanács, a' népet képviselő közvetlen föl-
ügyelésnek , mint a' mindig magára visszaható, 
maga körül néző negatív, és a' közvetett vagy 
belátó vagy kiterjesztő positiv gönczölőknek 
egymásra viteléből emelkedett fejlemény. Mint 
illyen magas fejlemény lehet a' ministeri tanács 
a' legnagyobb jog, a' nevelés körül erélyesen 
rendelkező, parancsoló, vagy roszaló ; mert igy 
a' nép józanabb részéből kifolyó szellem lesz 
kezében ; ezt lehet, söt kell neki ugy irányozni, 
hogy a' gondolatlanabb rész utána menjen, más-
kép a' ministeri rendeletek semmik mint absolu-
tisticus irányú ordonnance-ok a' legnagyobb jog 
a' szellem körül, és ennek vagy elferdítése, vagy 
épen elnyomása; tehát csak ministeri fejektől 
függ, hogy a' népnevelés 50 év alatt szolgaság 
legyen. En kisebb 's nagyobb társadalmaknál, 
jelesül csak iskolákban is, söt álladalmakban a' 
kormányok bukásának okát végső fölelemezés 
után abban láttam rejleni, hogy a' közvetítő 
közép fok mellőztetvén, egyik túlzó gönczölről, 
tehát a' kormányról hatalmasan csapatik parancs 
a1 másikra, tehát a' népre, és egyik gönczöl a' 
másik elemeit vagy elfojtja, vagy az ezektől e l -
nyeletik, igy a1 két ellentétek közt kiengesztelö-
dés nem történhetvén, élet és szellem létre nem 
jöhet. A ' melly ministerium a' nevelés körül az 
érintettem fokon működik , én annak munkáját 
sikeres és felelősségét könnyűnek találom: mert 
illy esetben a' ministerium a' már meglevő, fejlő 
és emelkedő szellem alakítója. Az iskola nem a' 
kormány, hanem a1 nemzet sa já t ja , mellyet n e -
vel. Igy nem félhet senki a' szellem elnyomásá-
tól ; mitől pedig más esetben félni lehet. Hogy 
kijelölt esetre menjek: A ' magyarhoni protes-
tánsoknak folyó év 1 - s ö augustusán tartandó 
ministeri értekezlet irányában különböző véle-
ményök van. A ' tiszamelléki helv. hitv. egyház-
kerület kimondá követeinek utasításul: a ' pro-
testáns egyház soha semmi árért áldozatul nem 
vetendi jogainak épségben tartását. A1 duna-
melléki egyházkerület, kár, egyenesen utasítást 
nem adott, de csak ugyan illy szellemben nyi-
latkozik 's ezen szellemet az egész protestáns 
testületről föl lehet, söt kell tenni, másként ma-
gával jön ellenkezésbe. A ' protestánsoknak ag -
godalmuk lehet, hogy az 1848. 20. t. cz. 3. 
elnyeli az 1791. 26. t. czikket, vagy szellemi 
jogot bocsátanak áruba anyagi jogért. Ha a' 
megbukott kormány szerkezetére gon lolunk, 's 
azt hisszük, hogy az talán visszajöhetend: ugy 
az aggodalom méltó. De én a1 megbukott kor-

mányrendszer visszajöhetését nem hiszem, 
vagy hogy reánk nézve vallásos tekintetben 
vissza ne jöjjön, azt a1 jelen ministeri értekezlet 
föltételeitől, 's ezeknek a' legközelebbi ország-
gyűlésen törvénybe iktatásától függesztem föl, 
például: Ha a' terveztem fokozatos fölügyelési 
rendszer elvben elfogattatik és törvény által 
erősíttetik ínég, mellyböl önként foly, hogy sem 
jelen alapítványaink el nem vétetnek , söt inkább 
szükségeink álladalmilag födöztetnek, tanítókat, 
tanrendszert, tankönyveket a' ministerium elönk-
be nem i r , benső vagy házi igazgatásunkba 
közvetlen nem foly be : én illy körülirat mellett 
szellemi jogomat az anyagi mellett nem féltem, 
söt ki a' protestáns egyház és iskolaiéletben 
több évek óta benne vagyok, érzem ennek sze-
génységét, látom rendetlenségeit , és mint haza 
polgára, föl birom fogni a' protestáns testület 
nagy jelentékenységü viszonyát az álladalom-
hoz: követelem, hogy iskola és egyházi szük-
ségeink közálladalmilag fedeztessenek, vagy az 
1848. 20. t. czikk 3. az 1791. 26. t. czikkel 
kiengeszteltetvén, az, mint már létező országos 
törvény i s , foganatba vetessék. Erre hivők fel 
minden protestánst, máskint, ki a' jelen alkalmat 
akár túlzó önbecs és több mint önelbizás miatt 
elszalasztja, az felelős lesz és legyen a' jövő 
nemzedék előtt. 

14. Az alsó ipariskolák (folytatik). 

Vélemény 
azon sarkalatos pontok megállapítása fölött, mely-
lyekben e' f. é. auguslus 1 napjára az 1848-diki 
országgyűlés 20 t. cz. 3- ik nyomán kitűzött 
ministerialis értekezlet alkalmával minden ma-
gyarhoni törvény és ügyfelek érdekeit összpon-
tosítva legegyszerüebben, legrövidebben, legki-
elégitöbben lehetne rendezni. 

A. Az egyházat illetőleg. 
I. Minden magyarhoni hitfelekezetek hódoló 

hálás tiszteletet nyilvánitnak az örökre neveze-
tes 1848-diki országgyűlés azon keresztyén szel-
lemének, mellyet a' XX. vallási t. cz. alkotása 
körül kitüntetett. 

II. Minden magyarhoni hitfelek egyiránt el is-
merik magyar király ö fölségének felelős mini-
sterei által egyházuk fölött országos törvényeink 
értelmében gyakorlandó legfelsőbb világi föl-
ügyelési jogát. 

III. Minden magyarhoni hitfelek egyházának 
a' törvényben szentesített tökéletes egyenlőség 
és viszonyosság értelmében hagyassék meg belső 
önkormányzási j oga , melly szerint lelkészeit, 
vallásoktatóit, 's minden szükséges alsóbb és 
felsőbb egyházi hivatalnokait általános szavazat 
többséggel szabadon maga választhassa, — va l -
lásos szellemének ápolására kellő szertartásait a' 
templomokban és iskolák körül egyházközségi, 



esperességi, kerületi, egyház-egyetemes és zsi-
nati közgyűlésein maga szabályozhassa. 

IV. Minden magyarhoni hitfelek egyházköré-
ben meghagyassanak az eddig fenállott lelkész-
állomások ; ott pedig, hol egyházi és világi fel— 
söségek által ujaknak szüksége kimutattathatik, 
100 családnak, mellyek az alább megnevezendő 
egyházterhek viselésére e légségesek, ujak állí-
tassanak. 

V. Minden magyarhoni hitfelek rendes lelké-
szeinek kézpénzbeli évenkinti tökéletesen egyen-
lő mértékben, határozandó járandóságát a1 köz-
álladalom fizesse. 

VI. Minden magyarhoni hitfelekezetü egyház-
községek tartozzanak lelkészeiknek, — az e k -
klézsia és lelkipásztora közt szükséges vallásos 
kegyeleti kapocs fentartása végett, — tisztessé-
ges lakást, bizonyos mennyiségű és tüzelő fát ,ga-
bonát és stólát adni. A ' nagyobb egyházközsé-
gek, minthogy követeléseik nagyobbak, a' most 
megnevezett járandóságokat nagyobb mértékben 
adandják, a' mi által nemcsak az ekklézsiák közti 
osztályozási fokozat létesülni fog, hanem az ek -
klézsiák szabad választási joga is indokolva lesz. 

VII. Minden magyarhoni hitfelek egyházkerü-
leteinek és egyházmegyéinek püspökeit és espe-
rese i t , mint kik egyházuknak és a' státusnak 
egyenlő szolgálatokat tesznek, lássa el a' közál-
ladalom illendő jövedelemmel. Illendő jövedelem 
alatt értetik ollyan, mellyböl tisztükkel együttjáró 
szükséges utazások és hivatalos eljárások költ-
ségei is kikerüljenek. 

VIII. Minden magyarhoni hitfelek püspökei 
mellé állítassák álladalmi költségen e g y , két 
egyházi és két világi egyénekből alakuló, e g y -
háztörvényszék (consistorium), melly a' püspök-
nek elnöksége alatt az egyetemre menő 's onnét 
visszatérő theologusokat examinálja, a' tö rvény-
szerinti dispensatiokat kiadja,a' divortialis és min-
den egyéb egyházkerületi pöröket elitéli, 's a"* 
mellyröl a' fölebb vitel az egyházegyetemes köz-
gyűlés által a' cultus-ministeriumhoz történik. 

IX. Minden magyarhoni hitfelekezetüek közöl, 
a' törvényben szentesített tökéletes egyenlőség 
és viszonyosság elvénél fogva igazságos arány-
ban neveztessenek az országos t ö r v é n y - é s ko r -
mány-székekhez, különösen a' vallás- és közok-
tatási ministertanácshoz egyházi ülnökök. 

X. Minden magyarhoni hitfelekezetüek tör -
vényben rendelt tábori papjaikat csődület utján 
jelentkezett, az egyetemes gyűlés által megvizs-
gált 's fölajánlott egyének körül a' cultus-mini-
steri tanács nevezi k i , azoknak magok viselete 
fölött az egyházegyetemes gyűlés ügyelvén föl. 

XI. Minden magyarhoni hitfelekezetüek egy -
ház-alapítványaikra nézve a' legfőbb fölügyelés 
igen is a' felelős cultus-ministert illesse, mind-
azáltal a' végrendelkezök és alapítók akaratát 
tisztelve, hol azok bizonyos helyhez kö tvék , az 

illető egyházi felsöség fölvigyázása alatt tovább 
is az egyházközségek kezelésén meghagyassa-
nak, annál inkább, minthogy 

XII. minden magyarhoni hitfelekezetü egyház-
községek templomaikat, pap- és kántorlakaikat 
építeni és fentartani magok tartoznak, az ujon 
építendő épületek terveit előlegesen a' püspöki 
consistoriumnak beadni kötelesek levén. 

B. Az iskolákat illetőleg. 
Nemzetünknek az értelmi és erkölcsi mivelö-

désbeni általános hátramaradását eddigelé legin-
kább azon idegenkedés okozta, mellyel a' külön 
hitfelek honunkban egymás iránt viseltetnek. Ezen 
idegenkedés az erőknek eldarabolása által a' l eg -
szentebb buzgóságot is sokszor elzsibbasztja. 
Vannak helységek, városok, hol három — négy 
hitfelekezetbelieknek 3 - 4 - f é l e rósz iskolaik 
vannak, mert jó iskolát fölállítani magán minde-
nik fél tehetetlen. Minden helyen egy jól rende-
zett, jó tanítóval ellátott iskola sokkal áldástel-
jesebben működhetnék, sokkal kevesebb költség 
mellett. Az 1848: XX-d ik t . cz. 3. és 4. § - b a n k i -
mondott azon két szent elvekben : „minden b e -
vett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szük-
ségei közálladalmi költségek által födöztessenek, 
—- és bevett vallásfelekezetek iskoláiba járhatás 
valláskülönbség nélkül mindenkinek kölcsönösen 
megengedtetik," — meg van vetve a' lehető s i -
keres javításnak csirája. Melly nemes csirából 
következő ideálokat lehetne kifejteni: 

I. Országszerte minden ovodák-, elemi-, nép- , 
és reáliskolák, gymnasiumok, lyceumok, acade-
miak, collegiumok, egyetemek közösöknek nyi l -
váníttassanak. 

II. Országszerte mindenütt, hol eddig ovodák 
és iskolák nem léteztek, de 30 illyeneket kívánó 
gyermekek találkoznak, illyenek állítassanak föl 
álladalmi költségen. 

III. Országszerte minden helységben, hol több-
féle iskolák panganak, azokat összeolvasztva, á l -
ladalmi költségen egy jó iskola állítassék, — 
nyolczvan gyermek számáig 1, azonfelül 2, vagy 
hol 150 gyermeknél több van, 3 tanítóval is. 

IV. Országszerte minden közös ovodából e le-
mi és népiskolából a' felekezeti vallástanítás k i -
záratik. Az így keletkező hiány minden hitfeje-
kezet saját lelkésze által pótoltassék. A1 kegyes 
érzetek ápolására pedig, mellynek minél korábban 
a' gyermeki szívbe csöpögtetését elhanyagolni 
nem szabad, a' vallás- és közoktatási minister 
pályázás utján olly kézi könyvecskét készítend, 
melly , mellőzve minden felekezeti szint, a'minden 
emberi szívet érdeklő isteni igazságokat erkölcsi 
mondatok, versecskék,példázolatok, elbeszélések, 
imádságok által tárgyalja, és valláskülönbség 
nélkül mindenektől elfogadható legyen. 

V. Országszerte minden közös főbb iskolák-
ban az ifjúság vallásminösége számához képest 
felekezetükbeli egy-egy lelkész alkalmaztassák 



a' többi'tanít öle mellé, ki minden osztálybelieknek 
vallástanításokat és vallásgyakorlatokat tartani 
köteles legyen. 

VI. Országszerte minden egyetemekhez annyi, 
a' mennyi szükséges, theologiai facultasok alapí-
tassanak, a' tanítókat csődület utján az illető k e -
rületek által megbízott kiküldöttség választandja. 

VII. Országszerte minden iskolatanítói állo-
más, noha a' felekezeti vallástanítás a' tanodá-
ból ki van zárva , olly hitfelekezetü egyénekkel 
töltetik be, mellyhez a' tanulók felinél nagyobb 
száma tartozik. Hol több tanítók vannak, ott egyik 
egy, másik más felekezetű legyen. 

VIII. Országszerte minden vegyes köziskolába 
a' tanítót a' felekezetek népszáma szerint a rány-
lagosan alapuló vegyes bizottmány választja cső-
dület utján jelentkezők közöl. 

IX. Országszerte minden elemi-, nép- és reá l -
iskolákba alkalmazandó tanítók kiképzéséről a' 
ministerium gondoskodik. 

X. Országszerte csak ollyan tanítók lesznek 
alkalmazhatók, kik kiművelésükre szolgáló inté-
zetekben kitanultak, 's az illető ministerium által 
megrendelt közvizsgálóktól képességi bizonyít-
ványt tudnak fölmutatni. 

XI. Országszerte minden rendesen alkalmazott 
iskolatanítóknak évenkinti készpénzbeli járandó-
ságukat a' közállodalom fizeti. 

XII. Országszerte tartozik minden község i s -
kolatanítójának tüzelöfát, gabonát és akármelly 
csekély tanpénzt, minden gyermektől fizetendőt, 
adni. 

XIII. Országszerte az iskola épületeket és t a -
nító lakokat az állodalom építi. 

H a u b n er M. . 

Vélemény tanodáink kiilrendezése iránt. 
A ' cultus és közoktatási minister aug. l - r e hívta 

össze a' prot. hitfelekezet képviselőit értekezésre, 
hogy így az egyházi és iskolai reformróli tö rvény-
javaslat készítésében segítessék. Egyházunk az 
ujabb törvények következtében egészen új v i -
szonyba lép az államhoz, szükség tehát egyházi 
és iskolai ügyeinket minden oldalról felderítni, 
szükség világosan kimutatni azon viszonyt,melly-
ben az állam irányában prot. egyháznak és i s -
kolának lennie kell; kell hogy illy véleményt se 
hagyjunk figyelem nélkül, millyen az Egyh. és 
Isk. Lap 19. számában van. „Szabadságot vívtunk 
ki 's nyertünk a' polgári és egyházi életben. A ' 
politikai nagyszerű reform tényezője 's előidézője 
leend az egyházi újjáalakulásnak is. De szabad-
ságunk még nem olly magos értelmű, miszerint 
az országgyűlés, mint az éjszakamerikai szabad 
statusok conventje, kimondja, hogy egyik e g y -
ház fentartásához és szükségei fedezéséhez sem 
járul anyagi segélylyel; nem olly magas értelmű 
szabadság lelke uralkodik egyházunkban, hogy 
ugy szóljunk, mint a' skót és waadti egyház, t. i. 

lemondunk az állodalom segítségérőlDe én, 
mellékesen csak azt jegyezvén meg, hogy A m e -
rikában az egyház és iskola állapotja épen nem 
nagy okot nyújt, az illy szabadságot magasztal-
ni, midőn csak magánosok nyerkémkedésévé f a -
jult egyház és iskola, ez úttal csak igénytelen 
véleményt közlök tudós tanodáink külrendezése 
iránt. 

Előre bocsátom, hogy, bár forrón óhajtóm a' 
két prot. felekezet tökéles egyesülését , mégis 
ezt erötetni teljességgel nem akarom; azért 
nem is akarom a' tanintézeteket most mindjárt 
összekeverni, hanem üdvösnek és szükségesnek 
tartom, hogy mindkét felekezetnek saját tanodái 
is legyenek, ámbár a' tanári helyek betöltésé-
ben nem kellene mindenekelőtt a' hitvallásokra 
tekinteni. A ' prot. egyház, továbbá, mig elveit 
meg nem tagadja 's létalapjáról l e n e m t é r , a' 
kathol. egyházzal soha nem egyesülhet , mig ez 
is megmarad elvei és alapja mellett; azért e lke-
rülhetlenül szükségesnek tartom, hogy külön 
prot. tudományos tanodáink legyenek. 

Hazánk tényleges állapotát vévén tekintetbe, 
azt gondolom, szükség volna a' pesti egyetemet 
ugy rendezni , hogy mindnégy: törvénytudo-
mányi, bölcseimi, gyógytani és istenészeti kar 
teljes számú személyzettel birjon ; az istenészeti 
karnak azonban kathol., prot . , és görög nem 
egyesült osztályra kellene szakadnia. A ' közös 
egyetemen kivül, a' pozsoni két tanodát is l e -
hetne egyesíteni 's belőle egy közös főtanodát 
képezni, mellyben azonban az orvosi kar hibáz-
nék , istenészeti kara pedig kathol. és prot. osz-
tályból állana. 

Azon két fötanintézeten kivül legyenek a' k ü -
lön felekezetek szerint: első és másodrendű fő-
tanodák, az elsőrendű főtan ódákban legyen meg 
a' bölcseimi, jogtani és istenészeti kar, (a ' 
bölcseimi karhoz mindazon tudományokat szá -
mítom, mellyeket a' német egyetemeken szok-
tak számítani, tehát a1 bölcselmet, történelmet, 
nyelvészetet 'stb.) ; a' másodrendüekben legyen 
csak a' jogtani és bölcseimi kar. Végre legye-
nek a' különböző felekezetek szerint gymnasiu-
mok és algymnasiumok. 

E' szerint jónak tartanám, hogy ágost. hitv. 
elsőrendű fötanoda legyen Kézsmárkon vagy 
Eperjesen (ha a' kassai kathol. fötanoda közei-
léte mást nem javasol), másodrendű főtanodat-
gyen Sopronban és Eperjesen, v a g y , ha ugy 
tetszik, Kézsmárkon. Ágost, hitvallású gymna-
sium legyen: Szarvason, Pesten, Rosnyón, Sel -
meczen , Kövágóörsön ; algymnasium legyen 
Győrben, SzentLörinczen (Tolnában), Ujverbá-
szon (Bácsban). így ott volna legtöbb intézet, 
hol legtöbb protestansság van, 's mégis nagyon 
közel sem volnának egymáshoz. A' lőcsei tano-
dából reáliskolát kellene csinálni, mert nagyon 
közel van Kézsmárkhoz, a' miskolcziból is, mert 



a1 református tanintézet maradna ott, 's igy a1 

többi ugy nevezett gymnasiumok is megszűnné-
nek. 

A ' reformátusoknál legyen elsőrendű fötano-
d a : Debreczenben és Pápán vagy Komáromban; 
másodrendű: Sárospatakon, Kecskeméten és 
Miskolczon. Gymnasiumok: Nagykörösön, Zila-
hon, Losonczon, Szigeten, Szathmáron, Kiskun-
szentmiklóson, Gyönkön, Csurgón. Algymnasi-
um: Holdmezövásárhelyen, Halason , Nagy-
Becskereken, Hajdu-Böszörményben, Nagy- I í á -
rolyban. A ' most létező többi tudós tanodákból 
polgári és ipariskolák alakíttatnának. 

A ' katholikusoknál lehetne elsőrendű fötano-
da : Kassán, Győrött, Nagyváradon , Zágrábban 
és Egerben, másodrendű Temesvártt, Nagyszom-
batban , Szombathelyen, Szegeden, Rosnyón, 
Diákováron és Zengen. 

A ' többi főiskolákból gymnasiumok képeztet-
nének, ugy hogy összesen valami 30 gymnasi-
um 's ugyanannyi algymnasium maradna; a' 
görög egyesültek számára nem szükség külön 
tanodát felállítani. 

A ' nemegyesült göröghitüek számára lehetne 
1 elsőrendű főtanodát Karloviczon 's még 1 má-
sodrendű főtanodát 's egy-két gymnasiumot fel-
állítani. 

Ott, hol fötanoda van, maradjon meg a' mos-
tani gymnasium is, de igazgatásilag 's az épü-
letre nézve is különíttessék el egészen attól. 

A ' gymnasialis osztályokból a1 fötanodákba 
csak érettségi vizsgálat után léphetni be. 

Midőn igy minden felekezetnek különös tano-
dái volnának, vegyes tanintézetekkel is bírná-
nak, azonfelül mindenkinek teljes szabadságában 
ál ina, akármellyik felekezet tanodájába járni. 
Szükséges azonban, hogy minden tanodák, kü -
lönbség nélkül, egyenlőn rendeztessenek, 's egy 
rendszer szerint történjek a' tanítás, melly rend-
szert ezért az államnak kell megállapítnia. Az 
egyháznak mindenesetre meg akarom hagyatni 
azon szabadságot, mellyel mi protestánsok most 
birunk, hogy t. i. minden gyülekezet maga v á -
lassza meg a' maga papját, az elemi és polgári 
tanodák tanítói is választathatnak az illető köz-
ség által; a' tudományos tanodákban működő t a -
nárok azonban választassanak az egyházi kerü-
leti gyűlés által, ugy hogy a' megválasztattak 
legfelsőbb helyen csak megerősíttetnének. Az 
iskolai rendszert illetőleg csak azt jegyzem meg, 
hogy a' gymnasiumok a' németek mintájára f e -
gyelmileg és tanítmányilag rendeztessenek, mi-
szerint 6 osztály Jegyen gymuasiumban (4 pe -
dig algymnasiumban) 's a' folyam legalább 6 
évig tartson. Innen lépnének az ifjak, az éret t -
ségi vizsgálat letétele után, a' fötanodába, hol 
azok, kik jogászi és istenészeti pályát válasz-
tandanak, előbb még egy évig a' bölcseimi ka r -
jioz tartozó némelly bölcseimi. mathematicus és 

történelmi tudományokat hallgatnának 's ugy 
vétetnének föl csak illető karukba. A ' fötanodá-
ban a' bölcseimi, törvénytudományi és iste-1 

nészeti folyam három évig tar tson, hogy mint 
gyermek ne lépjen az ifjú az életbe, mint most 
történik. Leendő jogász tehát vagy három évet 
töltene elemi tanodában, aztán a' gymnasiumban 
6, fötanodában összesen 4 évet = 13 esztendőt 
töltene iskolában. Fötanodában tanítási szabadd 
ság legyen, mint a' német egyetemeken, de ha -
tároztassanak meg a' tanulmányok, mellyek bői 
az állami vizsgálatot ki kellend állani. Ha a' g y m -
nasiumi folyamra 7 évet számítunk, ugy hogy 
a' príma 2 esztendeig tartana, 's ott körülbelől 
az taníttatnék, mi most nálunk taníttatik a' p r í -
mában, akkor nem kellene leendő jogásznak vagy 
istenésznek fötanodában még egy évig a' liöl-
cselmi karban lennie. 

Az előadás módja és szelleme felett semmi 
ellenörséget ne gyakoroljon az állam, minden 
tanár szabadon választhasson kézikönyvet, főleg 
a' fötanodai osztályokban. 

A ' tanárok számát illetőleg, minden gymnasi-
umban legalább annyi tanár legyen, hány évig 
a' gymnasialis folyam tart, t. i. 6 ; algymnasium-
ban pedig 4. Elsőrendű fötanodában, a' gymna-
siumbeli tanárokon felül, legalább 9 osztálybeli 
rendes tanár l egyen , másodrendűben pedig 6, 
t. i. minden karban legalább három. Azonfelül 
rendkívüli tanárok is alkalmaztathassanak, kiket 
az állam nem fizet. 

Az illető alapítványokat hagyja meg az állam, 
's csak evidentiában tartsa azokat; segítse t e -
hát az állam az egyes intézeteket a' költségek 
fedezésében. Az egyenlő tanodákban működő 
tanárok fizetése legyen egyenlő. 

Mérsékelt tandíjak hagyassanak, névnapi 's 
egyéb ajándékok töröltessenek el. A ' tandíjakat 
azonban állami tiszt (quaestor) szedje be. Gym-
nasiumban általában fizettessék évenkint bizo-
nyos tandíj, 's ez menjen az állami pénztárba. 
Fötanodákban ugy kezeltessenek az egyes t a -
nulmányokért fizetendő tandíjak, mint a' német 
egyetemeken. 

Ha Erdély velünk tökéletesen egyesü l , l e -
gyen ott egy evang., egy református, 's egy k a -
thol. elsőrendű fötanoda ; valamelly prot. fötano-
dában legyen az unitáriusok számára különös 
istenészeti osztály. Azonfelül legyen néhány 
rendes gymnasium. H u n f a l v i J á n o s . 

U n i o. 
Hála Istennek! megvan az Unió Erdélylyel. 
Hát a1 protestáns unió , mellyröl e' lapok 

megindításakor annyi szép czikk közöltetett, mi-
ben van ? 

Most, vagy soha! 
Az uniót eddig is nem a' nép , hanem az 

urak, egyháziak és világiak akadályoztatták. 



A ' két protestáns egyháznak egy alapja: a' 
szentírás; egy czélja: a' folytonos haladás 's 
tökéletesbülés, levén ; a' bennünket elválasztó 
dogmák különbsége olly finom, hogy azt a' nép 
jó formán fel sem fogja; hanem emberszerető 
keble ösztöniböl jobbját, a' szent frigyre, szívesen 
nyujtandja. 

A ' nép jobbadán csak a' külsőségekhez r a -
gaszkodik ; ezeknek különbsége pedig olly cse-
kély, hogy csak egy kis jó akarat kell az urak 
részéről, és megvan az unio. Hiszen a' helvét 
vallásúak már behozták az orgonát, még Debre-
czenben is, és már többé nem félnek, hogy ez 
által elpápistásodnak; az ágostaiak meg letet-
ték a' fehér prédikáló öltönyöket, 's tornyaikra 
a1 keresztekkel vegyest , csillagokat, zászlókat, 
söt kakasokat is alkalmaznak. Mind ezeket az 
unio sérelme nélkül, bátran az illető községek íz -
lésére lehetne bizni. 

Főakadályai az uniónak, legyünk őszinték: 
1 - ö r Az alapítványok. Mindenik rész fé l té-

kenyen őrizvén a' magáét , a' dúsabb gyüleke-
zetek irtóztak az unióból következhető szegé-
nyebb lestvérekkeli osztálytól. 

De már most az álladalom fogván gondos-
kodni rólunk is, meg van szüntetve az elválasz-
tás egyik fötényezöje, az önzés ördöge. 

2 -o r A ' helvétvallásuak, méltán! büszkél-
kedvén abban, hogy őket a' világ magyar va l -
lásuaknak nevezi, idegenkedtek egyesülni a' 
magában is nyelvtekintetben többfelé szakado-
zott ágostaiakkal: némelly ágostai tót papok el-
lenben, nemcsak oktalan, hanem egyszersmind 
bűnös czélokból: az egyébiránt igen becsüle-
tes^-józan és hazájához hü magyarországi tótsá-
got, fanatizálták. 

De miután Stúr, Hlavacsek, Hurbán és czim-
borái, már most alkalmasint örökre el fognak n é -
mulni ; miután az egyetértés és testvériség 
korszaka felvirult: tegyék le a1 helvét vallásúak 
hazánk szent oltárára, nemzeti túlbuzgóságukat; 

1 tótok pedig, kik, mint Tót^Komlós, Csaba, 
Kis-Körös, Egyháza, Szarvas 'stb. tanúsítja, a' 
mtígyar elemmel igen is meg tudnak barátkozni, 
álprofétáik kiküszöbölésével, — bízzanak magyar 
hitsorsosaikba ; bizony nem fog nekik ártani, ha, 
kik hajdantában közöttünk a' legjobb latinoknak 
tartattak, ezután, a' holt diák nyelv helyett, a" 
magyart tanulják, miben őket az unio legbizto-
sabban elösegítendi. 

3 - o r A ' bukott rendszer jelszava: divide et 
imperakint, eddig, hivataloknak, czimeknek, 's 
egyéb kedvezéseknek osztásában, tekintet volt 
a' két protestáns egyházakban befolyással biró 
egyénekre ; 's ha, fájdalom ! r okan elmellöztet-
tek, azé r t , mivel protestánsok, sokan megkü-
lönböztettek, azért, mivel protestánsok; általuk 
az egész felekezetnek mintegy megtiszteltetése 
czéloztatván. Igen természetes tehát, hogy emberi 

gyarlóságnál fogva , sokan , kik vagy az egyik, 
vagy a' másik protestáns felekezetnél befolyás-
sal bírtak, vagy oda f en , befolyással bíróknak 
tekintetni kívántak, az uniót, melly vezéri s z e -
repüket veszélyeztette, nem igen hordozták sz i -
vükön. 

De e1 részben is változván a' körülmények, 
és a' protestantismus általában, az előmenetel-
ben sem akadály, sem emeltyű többé nem lehet-
vén, és a' két hiffelekezetüeknek egybeolvadása 
által, a' partialis befolyásokból következtetett 
jelentőségek veszedelemben már többé nem f o -
rogván , eljött azon időpont, mellyben az unio 
mellett nemcsak beszólni és i rni , hanem tenni 
kell. 

Hogy az unio, szellemi tekintetben, hazára, 
nemzetre , és a' protestantismus jövőjére minő 
üdvös leend, fejtegetni, szükségtelen ; azt csak 
az nem látja által, ki látni nem akar ; de szabad-
jon arra, hogy mentől előbbi létrehozása, nem-
csak első nemzeti kormányank szellemének, 
melly igen bölcs tapintattal, a1 két protestáns 
egyházat egymástól el nem különözte, tökéle-
tesen megfelelő, hanem főleg, minmagunk anya-
gi érdekeit hathatósan elömozdítandja, csak e g y -
két nézetet elősorolni. 

Okosan csakugyan nem kívánhatjuk, hogy az 
annyiféle igénybe vett álladalmi pénztár, az o r -
szág minden részeiben elszórt protestánsokat is, 
kik ^különözve nem, de egyesítve igen is, több 

( helyeken gyülekezeteket képezhetnének ; vagy 
az egy helyben levő, olly gyenge két gyüleke-
zeteket, kik elválva, alig tengnek, összesítve e l -
lenben virágozhatnának, külön külön gyámo-
lítsa, hanem, ha ezek is , amazok is uniáltatnak, 
jog és méltányosság az álladalmi segedelmet 
tőlük meg nem tagadhatja. 

Hát még nevelő intézeteink minő jövendőnek 
örvendhetnének , ha az unio által czélszerübb 
elrendezésükre, és sikeresb gyámolításukra a l -
kalom nyujtÉtnék. 

Fel tehát, hitfeleim! használjuk mi is az átala-
kulás perczeit; 's ha a1 tökéletes összeolvadás 
rögtön meg nem történhetnék, uniáljuk magunkat 
legalább iskoláinkra, 's az említettem kivételes 
esetekre nézve , válasszunk mindenek előtt egy 
közös egyházi kormányt, mellynek feladata l e -
gyen addig is, mig keblünk sejtelme teljesülend, 
és Isten kegyelméből egy magyar keresztyén 
egyház alakuland, protestáns magyar egyházat 
teremteni, ' s utódaink áldása leend rajtunk. G. 

Őszinte szó a' soproni főiskola tárgyában. 
Nem akarok én sem az ifjúság reformkivána-

taira, sem a' két Hunfalvi válaszára felelni, n e -
hogy valaki azt gondolja, hogy vagy az egy ik -
nek, vagy a' másiknak akarnám fogni pártját. Mint 
hajdani növendéke a' sopr. ev. fötanodának, keb -
lem sugallatát követve sine ira et studio csak n e -
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hány őszinte szóval akarom magyarázni a' dolog 
mibenlétét. 

A ' mi a' közönséget , édes hazánk fiait leg-
mélyebben illetheti, a z , hogy a' soproni tanuló 
ifjúság nemcsak az intézetet nevezi nyomorult-
nak, hanem mind azokról , kik onnan kikerültek 
is, azt állítja, hogy azoknak, kiknek körében mű-
ködtek, félrevezetőivé váltak. Ez nagy szó! — 
Már most, posito sed non concesso, hogy a' so-
pronyi fötanoda olly nyomorult intézet, — hogy 
a ' régibb időkből egy Schwartner és Kralo-
wanszky nevét elhallgassam, — kérdem, vájjon 
egy Kis J á n o s , b. Lakos, Berzsenyi Dániel, 
Haubner Máté, Sz. József, Taubner, gr. Zay 
Káro ly , Vidos József , Edvi Illés Pál , Karsay 
Sándor, Zsivora septemvir 's tudja Is ten , hány 
másra rá illik-e, hogy félrevezetőivé váltak azon 
köröknek, mellyeknek közepette működtek ?! — 
Túl a' Dunán legszebben virágzik a' protestáns 
gyámintézet., pedig a' túl a 'dunai lelkészek majd-
nem mindnyájan ott nevelkedtek! 

Hogy a' tanárok választása helyesebben a ' k e -
rületnek, mint a' sopronyi conventnek volna t e -
endője, azt már régen átlátta a 'közönség, és ma-
gok a' tanárok érezik bizonyosan legjobban, hogy 
reájok nézve is sokkal kivánatosb volna, hogy 
választatásuk nem egy egyházképviselöség, ha -
nem az egész egyházkerület bizodalmának legyen 
kifolyása. 

Egy más pontban több tanárnak azonnali kí té-
letését kívánja az ifjúság. Ez, mondhatom, na -
gyon fájt szivemnek; — mert ha állana is, hogy 
azon tanárok nem a' legjobbak, én ott azon ke -
gyeletet látom sértve, mellynek tanítók és tanít-
ványok közt szükségképen fen kell állania, ha 
,egy iskola virágozni és boldogulni akar.Nehányjá-
nak azon tanítóknak már ősz hajszálak környe-
zik halántékaikat, és még alig 1 0 , illetőleg 
alig 6 éve, hogy egészen új tanulmányok előadá-
sába voltak kénytelenek bele okulni, egészen új 
rendszert követni. Ezek, lelkemre mondom, nem 
félrevezetői a' nemzetnek, hanem bajnokai vol -
tak a' közoktatásnak. — Ha pedig a' kor annyira 
meg változott, hogy irányuk avval össze nem fé -
reszthetö, a' legnagyobb kíméletlenség volna nem 
gondoskodni arról, hogy azok, kik olly szent hév-
vel működtek pályájukon, és kiknek velem együtt 
sok százan, kikben még a' kegyelet szelleme ki 
nem aludt, sokat köszönünk, illő nyugdíj által ne 
kármenlesíltessenek. — Az ifjabb tanárok r é -
szint ko r , részint tanulótársim: de ezekről is, a' 
mennyi igaz. Itt leginkább az ellen látszik kifo-
gása lenni az ifjúságnak , a' ki a1 természettant 
adja elő. — Ez a' tanár nem is ugy volt híva, 
mint a' természettan, hanem csak mint a' theolo-
gia tanára. És már a 'sopr . convent igen jól látta 
át, hogy a' természettanra egy külön tanárt le -
end kénytelen meg hívni. Ki is volt már arra j e -
lelve Turcsányi Ádolf, ki a' bécsi polytechnicu-

moii e' pályára már évek óta készült ; csak hogy 
még az anyagi érték szűke nem engedte azon 
tanszék betöltetését: így azon szerencsétlen h á -
zasság theologia et physica ugy maradt , a' mint 
még bold. Pecz Lipót a' természettan iránti h a j -
lamból már kezdte vala, — bár, mint akkoriban 
hallám, neki sem volt legjobban inyjére ezen két 
tudomány együtt való előadása. — Ha tehát a' 
theol. tanára roppant halmaz tudományával e l -
foglaltatván , nem birt eleget tenni a' tudomány 
azon másik ágának, melly szinte egész embert 
igényel, és ha a 'hívólevélben csak „add ig , mig" 
volt neki e ' -tárgy tanításának határidejéül k i -
szabva, ki fogja ezért mindjárt nevezett tanárnak 
hivatalábóli kitétetését indítványozni, ha külön-
ben sem tudománya, sem erkölcse, sem előadása, 
sem nevelési tapinlata ellen semmi alapos kifo-
gás nincsen? — A' ki illy rögtön itél valamelly 
dolog felöl, önként mondta ki fejére, hogy e s -
küttszéki bíróságra nincs qualiíicálva , bár k ívá-
natosnak találnám egyébkint az igazság és nyil-
vánosság tekintetéből, hogy kihágások megv iz s -
gálásakor a' tanuló esküitek is figyelembe vé t e s -
senek. 

A ' mi a1 tanulást illeti, el kell ismerni, hogy 
Sopronyban mindig volt, legalább 1 0 — 2 0 évvel 
ezelőtt de tán későbben is — annyi jó szel-
lem, hogy a' latin, német és franczia nyelvek t a -
nulása szükségesnek tartatott, és az ezekben j á r -
tas nagyobb tiszteletben állott tanulótársai előtt. 
A ' német társaságnak majdnem nagyobb számát 
magyarajkuak képeztük, hogy híjába ne legyünk 
német városban; valamint voltak példák, hogy 
nyilvános örömünnep alkalmával több magyar, 
mint németajkuak léptünk fel. Sokan ezen nye l -
vekhez még hozzá adták az angol és olasznak 
tanulását is, mire Pecznél, de különben is, bőven 
volt alkalom. Hogy testgyakorló intézetet és VÍ-
VÓ iskolát kérnek, nagyon rendén találom, külö-
nösen miután ott az efélekre való helyre nézve 
csakugyan nincsenek szűkében. 

Tanuljatok tehát, ifjú barátim, mert ha valaha, 
most lesz nagy szüksége hazánknak jól kiké-
pezett honfiakra. De ne kívánkozzatok olly ár ta l -
matlan mulatságok, mint kávéházak után. Színház 
és tánczvigalmak még mehetnek, — nyáron a' 
magyar kút elég bő forrása ártatlan örömnek, de 
a' kávéházaktól már csak egy lépés van azon 
helaerákboz, kik ott a' sétatértől nem messze 
hazánk jövendő nemzedékének leírhatlan kárára 
kövelik el a' legégrekiáltóbb vétkeket. — É p 
lélek csak ép és egészséges testben fejlődhetik, 
curandum ut sit mens sana in corpore sano. 

A1 s o p r o n y i f ő t a n o d á n a k e g y 
v o l t n ö v e n d é k e . 

G Y Ű L É S E K . 
Szatmár-rgyházmcgyc közgyűlése. 

Szatmár-Németiben, maj. 24, 25. 1848. 



Czélja volt megállapítani azon arányt , melly 
szerint a' ministeri értekezletre küldendő köve-
teinket egyházaink képviselői válaszszák. Az 
eredmény azonban több lett: mert esperes György 
József és e.-megyei gondnok Uray Bálint, 's 
minden jelen volt ülnökeink a' gyűlés kezdeté-
vel egymás után lemondottak, és helyeiket a' 
jelen volt teljes számú egyházi képviselők azon-
nal betölteni kívánták. E ' czélból közakarattal 
elhatároztatván, hogy minden egyes egyház 500 
lélekig egy, — 500 lelken felül 1000- ig két, — 
's igy feljebb minden 1,000 lélektől két két sza-
vazattal bírjon : egy bizottmány neveztetett ki, 
mel lye ' szavazatokat összeszedvén,az eredményt 
nyilvánítsa, a1 képviselő testület pedig a1 g y ü -
léstermet kis időre e lhagyván, arányszerinti 
szavazási lapjait egy egész új tiszti karra, 's a' 
ministeri értekezletre küldendő követekre el-
készítette, a' bizottmánynak beadta, és az e red-
mény lön a' következő új tiszti kar : 

Esperes Kis György botpaládi lelkész, e g y -
házmegyei gondnok Nagy Ignácz volt szatmár-
inegyei országgyűlés követ : jegyző és tanács-
biró Kis Áron, porcsalmai lelkész; egyházi rend-
böli tanácsbirák: Berki István szatmári, — Nagy 
Lajos sálvi, — Győri István ököritói és Lukács 
István kocsordi lelkészek ; világi részröli t a -
nácsbirák : Riskó Ignácz szatmármegyei fő jegy-
ző, Sullyok Gedeon, Balogh Ferencz , Gyene 
Károly és Botka Imre, mind lelkes protestáns 
emberek ; megyei ügyész Mándi József. Ezeken 
kivül egyházunk ügyei körül sokszor tanúsított 
felebaráti részvéteért 's érdemeiért czégéni fő -
gondnok Kende Gusztáv, szatmármegye volt fö -
szolgabirája, r. kath. tiszteletbeli iilnökséggel 
megtiszteltetett. Követekké választattak a' mi-
nisteri értekezletre: Kis Áron és Riskó Ignácz. 

K. S. 

I R O D A L O M . 
Megjelent Pozsonyban Landes Józsefnél: Gya-

korlati hittan. Hallgatói számára kézirat helyett 
kiadta Simko Vilmos, a' pozsonyi evang. főiskola 
professora, a' magyar és szláv egyház lelkésze. 

Addig i s , mig tán talalkozik valaki, ki ezen 
munkát megismertetné, annyit első pillanatra e l -
mondhatok felöle, hogy az egy jól elrendezett, 's 
mint iskolai kézikönyv, kimerítő munka 's mint 
illyen, örvendetes jelenet annyira szegény theo-
logiai magyar irodalmunkban. A 'mi t futtában ol-
vastam benne, azt mind jónak találtam. De egyet 
sajnálva nélkülöztem benne, t. i. a' magyar szó-
noklatnak tör téneté t , pedig e1 részben Dobos a' 
mult országgyűlésen szolgálhatott volna adatok-
kal a' szerzőnek. — Árát nem tudom a' könyv-
nek, de ha theologiae professor volnék, megsze-
rezném minden áron 's bevenném kézikönyve-
mül kézirat helyett osztályomba. Sz. 

Könyvismertetés. 
Népiskolai jutalomkönyv jó gyermekek számára, 
irta Bonyhay Benjámin. Szarvason, Réthy Lipót 
nyomdájában. Az iró tulajdona. 1848. 34 lap. 

Ezen könyv egyike a1 legjobbaknak, mellyek 
e' téren megjelentek. Ritka tapintattal egészen 
belehelyezvén magát a1 gyermek kedélyébe, a ' 
legnépszerűbb versekben adja elö az ember k ö -
telességeinek minden ágait. Rövid előszó után, 
melly szinte gyermekekhez van intézve, megkezdi 
a' szerző munkáját : , ,Iskolába járó (fiu vagy 
leány) gyermek fogadásával. Következik : Isko-
lát elhagyni kivánó ifjúnak vallástétele. A ' 9. 
laptól 17. A ' 17. laptól a' 23-kig. Iskolát elha-
gyó leány beszél ollyan leánynyal, ki az iskolát 

; tovább is járja. A ' 24. lapon következik : Ok-
talan állatok iránti kötelesség és a' 27. végéig 

1L. (50 ) Oktató mondatok egy utószóval fejezik 
be e' becses munkát. 

Minden benne olly czélszerü és olly bevéső 
magát a' gyermek kebelébe, hogy nehezen tudok 
belőle kitűnőbb helyeket közölni , mert az egész 
kitűnő. Mégis hogy az olvasó is meggyőződjék, 
akárhonnan bátorkodom néhány sort egészen 
ide kiírni. 

„Jó fenszóval felelek, "s értelmesen, 
Nem hadarom — összevissza sebesen. — 
Ha felakadnék, — inkább okoskodom, 
Mint másnak súgására támaszkodom ; 
Hiszen! a' sugó — bajtársát megcsalja, 
Mert gondolatját tőle elrabolja" "stb. 

A' mi leginkább méltó kiemelésre, benne az, 
hogy tekintet van már véve a' legújabb, 1848. 
törvényekre, mint ezt a' 11. lapon olvassuk : 

Tisztelem k i r á l y o m , — mint az Úr felkentjét, 
Népeinek atyját, hazám fejedelmét, 
Szeretem h a z á m a t , — magyar nemzetemet, 
Hazám- 's királyomért kiontom véremet. 
tízeket védeni szoros kötelesség, 
Polgári tartozás, — erény — és dicsőség. 
Azért ha felnövök, 's kivánja a1 haza, — 
Hej ! — de hogy maradnék gyáván idehaza 'stb. 

Tisztelein a" t ö r v é n y t és végrehajtóit, 
A' hatóságoknak minden kormányzóit, 
így érdemeljük meg szép szabadságunkat, 
Ha a' törvény előtt meghajtjuk magunkat. 
(Hiszen csak egy háznál — ha gazda nem lenne, 
Majd meglátnák, hogy a1 cselédség mit tenne?) 

Szeretem becsülöm polgártársaimat. 
Minden n y e l v ű , "s h i t ű felebarátimat: 
Azok irányában ollyat nem csinálok, 
A1 mit ön magamnak — magam sem kiváiiok. — 
Másnak tulajdona előttem szent leszen, 
Boldoggá csak a" közrend és béke teszen. 

Él a' közös teherviselés törvénye, 
Hazánk fejlődésének biztos reménye, 
Egyesíti honunk minden osztályait, 
Testvérileg fűzi össze polgárait, 
Azért én is híven fizetem adómat, 
Pontosan rovom le tartozásaimat. 

Mindent felülmúl az a' naivság, mellyet olly 



híven eltalált szerző az iskolát elhagyó leány b e -
szélgetésében ollyan leánynyal, ki az iskolát to -
vább is járja. De felesleges a' sok ajánlat, inkább 
vegyék meg e' könyvet mentül számosabban. 
Ajánlják jó tartalmán kivül csinos nyomtatása, 
papírja és olcsósága is. P e c z G y u l a . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Ritz-kozár, Baranyában május 14-én 1848 . 
Mai napon tartotta az idevaló ágostai vallást 

követő evangélikusok gyülekezete a' hozzá t a r -
tozó leányközségekkel együtt édes hazánk e' | 
jelen ujjá születésének örömünnepét. 

Közönséges volt azon lelkesedés, melly ezen 
négyezer lelkeket számláló, szegény sorsú adó-
zókból álló nyájban ezen ünnepélynél mutatko-
zott. Sereglettek arra még a1 legtávolabb, 3— 4, 
söt 5 óra távolságú leánygyülekezetekböl is 
a" h ivek, elöljáróik és iskolatanítóik vezérlése 
alatt. Szivemslö látvány volt, midőn a' sokaság 
a' közelebbi bikali leánygyülekezetünkben ösz-
szegvülve, külön külön zászlói után hosszú sor-
ban , ünnepi öltözeteiben, leánykáik virágko-
szorúkkal ékesítve felállván, a' legszebb rend-
ben, majd muzsikai hangok, majd kegyes énekek 
zengedezésében anya-ekklézsiánkba vonul t , 
mellyhez mezővárosunk végén fiatalságunk egy 
része hasonlóképen nemzeti zászlónk után, han-
gászaink kíséretében , testvéri szeretettel csat-
lakozott. 

Isteni tiszteletünk délelőtti tiz órakor kez-
dődött. Egyszerű ez mi nálunk protestánsoknál. 
Mert mi, Jézus szavai szerint az Istent lélekben 
és igazságban imádjuk, nem külső érzéseket k e -
csegtető pompával. A ' ki azért itt csak szemei-
nek vagy füleinek keresett élvezetet : annak v á -
rakozása hiusult. De a' tiszta örömök után szom-
júhozó lélek, buzgó imádságainkból, szent éne-
keinkből, evangyélmi beszédünkből, mint lelki 
italt ömledezö forrásból, bőven meríthetett. 

A1 szent lélek segítségül hívása, az oltár előtt 
mondott rövid hálaadó imádság, és a' 67-dik 
zsoltár elolvasása után az ez ünnepélyre külö-
nös applicatióval készített énekek egyike a' 
predikátzio előt t , másika annak végeztével tiz 
iskolatanítóink , úgy szintén számos ifjuságunk 
chorusában nagyobbszerü orgonánk kelleme-
tes öszhangzásával, egész nyájunk épületére 
szent buzgósággal zengedeztetett. 

A ' szent beszéd vázlata: 
Isaiásnak 3, 10. az isteni lélek azt sugallotta: 

hogy prédikáljon az igazak, kegyesek sorsának 
jobbra fordulásáról. Igy van jelenleg mi velünk 
is a' dolog: édes hazánk legújabban hozott tö r -
vényeink által ujjá született. Az isteni lélek ben-
nünket, az ige hirdetőit, ma arra int, mire hajdan 
a1 prófétát intette. Mi tehát a' hasonló örömöt 
ne hasonló lelkesedéssel hirdessük-e? 

1. Mos. 3, 7. Én láttam az én népemnek n y o -
morúságát, és hallottam azok ellen kiáltozását, 
a1 kik őket hajtják: én az ö szenvedéseket m e g -
értettem. És alászállottam, hogy őket megsza-
badítsam. 

Valamint textusunk szavai beteljesedtek , és 
a' terhes szolgálat alatt jajgatva siránkozó nép -
nek könyei letöröltettek: ugy szárítják meg 
édes hazánk földnépének az úrbéri szolgálat ki-
sajtolta véres verejtékeit a' természeti jogra 
épült új törvényeink. Ezek bennünk méltán l e g -
szebb reményeket ébresztettek és táplálnak. A l -
talok hazánk ujjá született és boldogabb honná 
változhat. De nem ám minden feltétel nélkül. 
Tehát azt a' kérdést kívánom megfejteni: 

Miképen teljesednek be azon szép reménysé-
geink, a' mellyeket mi bennünk ujabb törvénye-
ink hazánk ujjá születése és egy boldogabb hon-
ná általalakulása iránt ébresztettek és táplálnak ? 

Erre a' feleletet négy pontokba foglalom : ha 
1. Mi ezen törvényeknek igazi és valóságos 

értelmét egészen felfogjuk és azoknak jótékony-
ságáról tökéletesen meggyőződünk. Szomorú 
dolog, de ugy van: a' népnek, kivált a' föld n é -
pének , még nagyobb része, hazánkban is lelki 
vakságban sínlödik, a' tudatlanság és tévelygés 
rablánczait hordozza, elméjét sürü köd fedi, a' 
teremtőtől nekie adott esze fogva tartatik; c su-
da-e,ha az igazat a' hamistól,a' valóságot a' szem-
fényvesztéstől, az örökigazságot a' szinlettöl és 
a' csalódástól, a ' jogosságot a' jogtalanságtól, az 
üdvöst a' kárhozatostól megkülönböztetni nem 
tudja, a' dolgok választásánál hamis fogásttesz, az 
áldást magától eltaszítja, az átoknak pedig ma-
gát karjai közé vet i? Ezeket cselekeszik, mert 
nem ismerik az atyát, sem engemet. János Ev. 
16, 3. Látó szemekkel nem látnak, halló fülek-
kel nem hallanak 's nem is értenek. Mallh. 13. 
13. Mondván: Vajha te ezen a' le napodon azt 
észrevennéd , mellyek a' te békességedre szol-
gálnak 'sat. Luk. 19, 42. a' vaknak a' színekről 
nincs fogalma. Az áldásdús törvények haszon-
talanok olly népnek, a' melly elfogult és ér te l -
me lebincsezett, mert ö azoknak szellemét fel 
nem fogja, jótékonyságukról meg nem győződik. 
De ez a' terhes vád minket ne sújtson. Mert a' 
mi elménkbe Jézus tudományának fényes suga-
rai korán behatván, abban a' tévelygés és a' t u -
datlanság homályát elszéllesztették; nekünk k é -
peseknek kell lennünk törvényeink értelme fe l -
fogására és ekképen azoknak jótékonyságáról 
meggyőződvén, a' mi szép reménységeink v a -
lósodnak. Ha 

2. ezeknek a' törvényeknek magunkat alája 
vetjük és engedelmeskedünk; mind azon köte-
lességeket, mellyeket mi reánk szabnak, egész 
készséggel magunkra vállaljuk, híven, pontosan, 
és állhatatos kitüréssel teljesítjük, azoknak élet-
be léptetését, szentül megtartását, teljes tehet-



ségünkkBl, időnk, vagyonunk, erőnk, sőt é le-
tünk reá szánásával segítjük. Ha 

H? a' kormány iránt bizodalommal viseltetünk. 
Ezt igényli tőlünk azon szent kötelesség, mely-
lyel tartozunk. 

a) Istenünknek, ki bennünket ezen kormány 
alá rendelt. Rom. 1 3 , 1 — 7 . 

b) Hazánknak, mellynek jólléte azon bizo-
dalmon alapszik, mellyel a1 nép, kormánya iránt 
viseltetik. 

c) Magunknak, mert csak úgy lehet csendes 
és békességes életet élnünk minden isteni fé le-
lemmel és tisztességgel. 1. Tim. 2, 2. ha azon 
kormánytól bizodalmunkat meg nem vonjuk, 
mellynek minden intézetei és működései törvény-
szerüek és nemzetünk boldogítására czélzók. 

d) A 'kormány személyzetének melly a' nem-
zet kedveltjei és választottaiból van összeállít-
va, ha végre 

4. Királyunkhoz hivek maradunk. Itt kiemel-
tetett az, hogy mióta édes hazánk fenáll , azon 
nyolczszáz esztendők hosszú során a' szegény 
adózó népre olly áldást hozó nap fel nem jött, 
mint e' folyó esztendő szent György havának 
11—ik napja , a' mellyen a' nemzet atyjai által 
létrehozatott legigazságosabb és legemberibb 
törvények e' kegyelmes királyunktól megerősí-
tettek és szenlesíttettek. A ' mit hogy a1 nép 
annál jobban felfoghasson, a ' r eá vonatkozó tö r -
vények az urbérröl felolvastatván, nekie meg-
magyaráztattak. Összeállíttatott sorsuk, melly 
volt e1 törvények előtt, és a' melly lett ezeknek 
kihirdetése után. Felszámláltattak a' t e rhek , az 
adózások, mellyeket visel tek, ( robot , dézma, 
füstpénz uraságaiknak ; az adó nemei, v á m , az 
utak , hidak készítése , elöfogatok , megyei, o r - ! 

szágos ; katonák állítása, élelmezése, szálláso-
zása, megye, helység, egyház körüli terhei, fize-
tései) és mind ezekért nem volt széles e' hazá-
ban helye , hova fejét lehajthatta, nem volt a' 
kiváltságos osztály, a' földes ura ellenében jo -
ga ; elmondattak a' kedvezmények is, mellyeket, 
az által nye r t ek , hogy dicsőségesen uralkodó 
királyunk e ' tö rvényeke t szentesítvén, a' haza 
minden fiaival úgy a ' jogokra, mint teherviselésre 
egyenlőségbe és hasonló szabadságba tétettek. 

Kérdem; volt-e valaha a' népnek több oka a' 
törvények iránt olly engedelmességet, kormánya 
iránt olly bizodalmat, királyához olly hívséget 
mutatni, tanusítni, mint nekünk, kik igy megál-
dattunk ? meg van í rva : légy hü mind halálig : 
néked adom az életnek koronáját. H a t o s. 

lloldmezö-Vásárhely. maj. 2 4 . 1 8 4 8 . Az 1848 . 
20. t. cz. megszülemlett; a' protestáns testület, 
de kivált főnökei, gazdag mezőt nyertek az e g y -
ház szellemi és anyagi emelése körül ; azóta 
másfél hónap elműt tétlenül. 

Gróf Zay püspök urakkal együtt mai napig 
sem nyúlt ápoló karokkal ezen szerelmeshez, ki-

ben kivált a1 magyar protestánsoknak kedvök 
betölt. Mi mindnyájan reájok nézünk, várva az 
intést, esdekelve az irányt, de hasztalanul. 

Midőn most maj. 16-án T. Komlóson a' békési 
esperességi gyűlésen Kristoífy esperes úr azt 
jelenté, hogy a' fenemiitett t. czikkre vonatko-
zólag sem főfelügyelő, sem püspök úrtól semmi 
tudósítást, utasítást nem kapott : ezen elmulasz-
tás kellemetlenül hatott mindnyájunkra. — B e z -
zeg munkás az esztergálni fökáptalan, és hogy 
az 1848. 20. t. cz. — ezen védangyalát a' p ro -
testantismusnak meggyilkolhassa, minden f e g y -
v e r t , mellyet jesuitikus ravaszság, gonoszság, 
simaság kovácsolni képes , megragadt; főfel-
ügyelő úr és a' püspök urak nyugottan nézik, a ' 
veszedelmes műhelynek veszedelmes nyilait mi-
ként röpítik e' magyar haza szerte. 

Cultusminister úr is hosszú pórázra eresztette 
a' dolgot; forradalom idejében egy negyedévet 
kitűzni értekezletre: táblabírói procedurara mu-
tat ; pedig ugy forognak a' dolgok, megtörtén-
hetik hamarább, mint nem, hogy 1 - sö aug. a ' 
protestánsok minister úrral országyülés után fog-
nak értekezni. Martiusban más tacticát papoltak 
's követtek, és az volt e ' nemzet lelkéből véve. 
Komlósi gyűlésünk elhagyatva levén, a ' legújabb 
vallástörvény érdemére nézve nem tehetett sem-
mit, hanem egy választmányt kinevezett , melly 
a' fenemlített t. cz. szelleme is rendelése szerint 
szükségeinket, kivánatainkat, teendőinket össze-
szedvén, azokból egy javaslatot készítsen, és 
hozza be. E ' választmány munkálatát annak ide-
jében közölni fogom itten. Óhajtható, hogy ily— 
lyesmit más esperességekböl is megírjanak, igy 
aztán az értekezletre menendő követek szer -

| zeneinek magoknak bizonyos irányt, Az egyház-
rendszerre vonatkozó észrevételeket fel nem 
olvastuk, kiadtuk a 'fel jebb említett választmány-
nak, használja, mennyire lehet. Tudom, sok e s -
peresség már beküldte eziránti nézeteit , é sz re -
vételeit , de a' körülmények változása melletl, 
aligha megállhatnak, tágítni, változtatni kell azo-
kon. Gondoskodjanak az esperességek, hogy a* 
kerületre menendő követek pótló észrevételeket 
hozzanak. Persze, nehéz a' mi állásunk. sok a' 
tenni való, és sem a1 kormány, sem főfelügyelő 
irányt nem mutat. Midőn egyházunknak állását 
a' status és más felekezetek irányában fogjuk 
akarni meghatározni: csak az egyenlőség és v i -
szonosság lehet a' mi iránytűnk. De hát 1vogy 
fogjuk fejtegetni mi is ismét a1 kormány ezen 
egyenlőségét ? más felekezetekben vannak é r -
sekek, metropoliták : ha a' kormány azokat 
meghagyja, akkor mit mondunk m i ? más feleke-
zetűek ülnek a' felső és alsó táblánál,és mi mi tszó-
landunk ezekhez? mi csak akkor szólhatunk ha 
a' kormány szándékát megértjük. Nyilatkozzék 
mentül elébb a' cultus-ministerium, hogy n e -
künk is jusson egy kis idő a1 meggondolásra. 



Mert most életünkről lesz szó. Szarvasi egyház 
megkér t , pártoljuk öt a' hol lehe t , hogy ha a ' 
kormány minden felekezetekben tan í tó-képez-
déket állítand: egyet Szarvasra tegyen. A ' g y ű -
lés ajánlkozott. Ezt szinte a' minister úr előadá-
sa nyomán vagy pártolandjuk, vagy nem, mert 
nem tudjuk, minister úr mit tart a' taní tóképez-
dék felállítása felöl. Minthogy tanítóink pláne 
kántorok is, ezen tekintetnél fogva tanácsosabb, 
hogy felekezeti képezdék állítassanak. Papnö-
veldénket alkalmasint Pesten állítandja fel, mert 
az egyetemnél facultas theologica a' mi r é -
szünkre is rendeltetik. — Szeberínyi püspök u r -
nák ismeretes Uprjmné pozdrawenj szláv ajkú 
gyülekezeteinkhez szószékről felolvastatván, a' 
népre nagy hatást tett , atyai intésül üui bizoda-
lommal vette a' nép. Püspök urnák háladatos 
köszönetet szavaztunk érette. Egyébiránt az a l -
földi szláv miveltebbjei, a' papok és a1 kaputo-
sok, a' magyar nemzetiséget mindég hő lelkese-
déssel ápolták, sőt ezeknek vezérlete alatt a1 

köznép is érzelemre magya r , csak az anya -
nyelvére szláv volt, de most a' magyar nyelv 
is több évek óta igen szép sikerrel terjed k ö -
zö t tök ; és azért ti Tatr in-ok, kik nyelvmive-
lésnek ürügye alatt mindig antinationalis czé -
lokat hajhásztatok, kik mos t , midőn a ' magyar 
haza iránt hűséges tiszteletet mutatnotok kelle, 
a' népet fellázítjátok, hogy a' hazaegységet meg-
gyilkoljátok, — tudjátok meg, az alföldi szlávokat 
rokonitok közé ne számítsátok, e' nép titeket, 
mint kik megfertöztetöi vagytok a 'magyar - sz l áv 
névnek, mint aljas korcso t , magától eltaszít, a1 

gyalázatnak átadván. E ' gyűlés után a' papság 
és gyülekezetbeli követek nagy ingerültséget 
mutattak a1 felföldi tótok ellen, azaz hogy a1 

Tatrin szőrű papok ellen. En meg azt teszem 
hozzá, az evangelikus pap és tanító u raka t , és 
mind azokat, kik Stur újságát hordatták eddig, 
a ' haza iránti becsületesség nevében kérem, ezen 
fantaszta embert ne pár to l ják , és taszítsák ki 
körükből mind azokat, kik szóval vagy Írással a1 

magyar haza iránt sympathiákat önökben elfojtani 
akarnak, és ollyanokat felkölteni, mellyek Prága 

, vagy Zágráb vagy épen Moszkva felé vonzanak, 
törekszenek. Illyen gonosz és veszedelmes mü-
Jködésü emberek: Stur Lajos. Hodzsa Mih., Lichard 
Dániel, Czochius 'sb. Kimondtam neveiket, ugy 
is a' közvélemény régen megbélyegezte azokat, 
kimondtam azért , hogy a1 mi ezen mefistóktól jö, 
attól megőrizzék a' köznépet.Kérjék meg Launert, 
a1 tudós és hazafiúi elvű sz lávo t , irjon újságot 
a ' tót nép számára, mert ö képes lesz azon sok 
-dudvát kitisztítani, mellyet Stur és Tatrin comp. 
a ' hazai szláv becsületre hányt. A ' s z a r v a s i főis-
kolai if júság benyujtá kívánalmait. A ' gyűlés 
nem helyeselte a' kívánalmak felterjesztését. 

J e s z e n s z k y L á s z l ó , 
békési esperességi főjegyző. 

A' pozsonyi lyceum ifjúságának reform-ohajtásai. 
Örömmel valljuk, hogy a' pozsonyi evangelika 

fötanoda erejéhez képest eddig is ügyekezett h i -
vatásának megfelelni ; de más részről t agadhat -
lan tény, mikép a' külső körülmények a' p ro te -
stáns tanintézeteknek általán nem kedveztek. A ' 
pro tes tánsok , megfosztatván a1 mostoha idők 
folytán önáldozataik által létrehozott a lapí tvá-
nyaiktól, 's minden iskolai és egyházi szükségeik 
fedezésére nézve csupán saját elégtelen erejökre 
hagyatván, nem tehettek annyit, a 'mennyi t ked-
vező állapotban tettek volna. Nem említjük az 
előbbi, a' szellemet szűk korlátok közé szorító 
kormányrendszert , mint az általános há t ramara-
dásnak föokát. 

Korunknak, nemzetünknek jelszava a1 haladás. 
A ' nevelésnek jobb karba hozása az összes h a -
zának kivánata. Nincs, ki ne érezné,mikép a' n é p -
oktatás, kivált a' legújabb események tekinteté-
ből, a' leggondosabb ápolást érdemli; nincs, ki ne 
tudná, hogy maga a' szabadság is elveszti üdvös 
befolyását, ha értelmiséggel nem jár . 

Hála, örök hála azért a ' lelkes honatyáknak, 
kik dicső alkotmányunk áldásait e ' hon minden 
fiaira kiterjesztvén 's a' haza gyámolításában 
minden vallásfelekezetü tanodákat részesí tvén, 
a' szellemi érdekeknek fontosságát az által is k i -
tüntették, hogy azoknak kellő ápolását az o r szá -
gos kormány külön osztályára bízták. A ' közok-
tatási ministerium, mellyben az eddig háttérbe 
szorított iskolai ügy országos központját és ha la-
dásra késztö fölétegét n y e r t e , ugy hisszük, a' 
közboldogság gyarapításában lényeges tényező. 

Fogadják azon nagylelkű férfiak, kik ezen i n -
tézkedés által, nem tekintvén a' vallás különbsé-
gére , a' serdülő honpolgároknak ügyét fe lkarol-
ták, az ifjúság forró háláját! Mi ezen há laérze-
teink kifejezését annál kedvesebb kötelességünk-
nek valljuk, minél inkább méltányoljuk abeli s z e -
rencsénket, miszerint tanúi leheténk azon o r szág-
gyűlésnek, mellynek emlékezete 

„Nem veszhet el, mig- az ezüst Dunának 
Nagy tükörén egy honfiszem pihen, 

'S magyar lakik a' parton, *s a' hazának 
Csak egy romlatlan gyermeke leszen." 

Midőn pedig hálaérzeteink e ' nyilvánításához 
egy úttal azt csatoljuk, mit ügyünk felett k imon-
dani szivünk ösztönöz, ne vegye senki óha j t á -
sainkat akép , mintha véleményünkhez konokul 
ragaszkodnánk. Ám ítélje meg azokat azon o r -
szágos férf iú , kit honunk ezen ügy tárczájávai 
megbízott , 's kihez mi az ilju hökebel teljes b i -
zalmával viseltetünk; ítéljék meg azok, kik n á -
lunk sokkal tapasztaltabbak a' nevelés elméleti 
és gyakorlati mezején. Szándékunk 's czélunk 
tisztán ez : e pontok mindegyike csupán szerény 
óhajtása keblünknek. Ohajkép tehát ezeket t a r -
tanok helyeseknek : 



/. A' tudományos intézetek és segédeszköz-ökre 
nézne. 

1. A ' felsőbb tanintézetek az egyes községek 
befolyásától fölmentetvén, olly állást nyerjenek 
a' közéletben , hogy ügyeik a' többi közügyek-
nek ne alá, hanem mellé rendeltessenek; e' sze-
rint minden fokbeli igazgatásuk 's azokrai fel-
ügyelés önálló, felelős, iskolai hivatalokra bizas-
sék. 

2. A ' felsőbb tanodák igazgatói tanárok közöl 
rendeltessenek, ugy azonban, hogy igazgatói hi-
vatalkodásuk alatt kevesebb tanóráik legyenek, 
mint a' többi tanároknak. 

3. A ' nevelés mindenek előtt embernek nevelje 
az embert, azután tudósnak képezze elökészítö-
leg a' tudós gymnasium, iparüzönek 'stb. a' real-
gymnasium. Legyenek tehát párhuzamos tudós és 
realgymnasiumok. A ' tudós gymnasium fötanul-
mányai a' latin és hellen nyelv, mathesis, tö r té -
nelem és természettudomány, az ezekhez tartozó 
melléktanokkal együtt, mind ezek a1 gymnasiumi 
nevelés feladatához arányultan. Névszerint a' 
hellen és latin nyelvet és irodalmat illetőleg 
igénytelen véleményünk szerint a' magyarhoni 
közoktatás — szellemi müvelödésünk 's irodal-
munk nagy kára nélkül — nem érheti be keve-
sebbel, mint az angolok, francziák és németek. 
Minthogy pedig a' mostani gymnasiumok mind-
nyájan a' felsőbb gymnasiumi osztályaikra nézve 
nem teljesek, a' mostani úgynevezett logikai és 
physikai tanév a' gymnasiumhoz csatoltassék. Az 
e' módon kiegészített gymnasiumi oktatás és szi-
gorú érettségi vizsgálat után következik az aka-
démiai pálya, mellynek feladata a' többi , részint 
egyetemes, részint szakbelitudományokkali fog-
lalkozás. Az akadémiai folyamra a' pesti egye-
tem 4-dik pontját óhajtjuk alkalmaztatni. 

4. A* kor és hon kivánataihoz mért tanrend-
szer kidolgozása végett tanárgyülés hivassék 
össze Pestre. A' kidolgozott tantervnek megerő-
sítése a' felelős országos kormányt illeti. 

Ugyan e' módon új iskolai törvények készí-
tessenek, még pedig az ifjúság külön életkorai-
hoz a' nevelés szempontjából alkalmazvák; t e -
hát mások a' gymnasiumi nevendék, mások a' 
felsőbb tanok hallgatóinak számára, vagyis az 
utóbbiak a' gyakorlati életbe nem sokára lépen-
dök voltához mértek legyenek, 's általán véve a1 

már teljesebb korú tanuló ifjút szűkebb korlátok 
közé ne szorítsák, mint a ' t öbb i foglalatosságu 
fiatalságot, például a' színházak's más t isztessé-
ges mulatóhelyek látogatása tekintetéből. 

5. A" tanítás — az elemin kivül — szakbeli 
Jegyen. A ' vallás tanítása bizassék az elemi t a -
nodákban a' lelkészekre, a' felsőbb tanintézetek-
ben külön vallástanítókra, kik a' felekezeteikhez 
tartozó tanulókat külön órákban oktassák a' va l -
lásban. 

6. Egy 's ugyanazon tanévben minden ma-

gyarhoni felsőbb tanodákban mind azon rendes 
tudományok adassanak elö, mellyek az illető i s -
kolák tanítási köréhez tartoznak. 

7. Az ifjak önmunkássága ébresztessék. A ' t a -
nárok czélszerü kinyomott kézikönyveket hasz-
náljanak előadásaiknak vezérfonalául. A ' mini-
sterium gondoskodjék a r ró l , hogy a' tanuláshoz 
elkerülhetlenüi szükséges jó könyvek 's egyéb 
segédeszközök, névszerint : szótárak, nye lv ta -
nok , földabroszok, tabellák 'stb. jutányos áron 
kaphatók legyenek. 

8. Valamint a'tanintézetek m é r - ' s te rmészet -
tani szerekkeli ellátását, ugy szinte az iskolai 
könyvtárak jeles könyvekkeli szaporítását a' t u -
dományosság előmozdítására főkelléknek tartjuk; 
mi végié a' nyelvművelő társulatok könyvtárait 
is a' közös könyvtárba bekebeieztetni kívánjuk, 
bár a' nyelvművelő társulatok, mint csupán i l lye-
nek, megtartását helyesnek véljük. 

9. A ' könyvtári épületek rendezése czclra l eg -
inkább vezetöleg aképen történhetnék, hogy a' 
megkívántató több vagy kevesebb termekkel el 
levén lá tva , tudományos társalgásu körül szol-
gálnának, hova a' tanuló ifjak eljárván, könyve-
ket, folyóiratokat, lapokat olvasnának, társalog-
nának 's pályázhatnának. Kívánatos volna, hogy 
az illy körökben a' tanítók is részt vévén, a' t á r -
salgásnak irányt adnának. 

10. A ' supplicatiók megszüntetését óhajtjuk. 
Azonban az illető közönség érdekében álljon a ' 
közasztalnak jobb karbai állítása 's minden a la-
pítványok ellenörködés melletti pontos kezelése; 
nehogy idők folytán azok a' tanuló ifjakra nézve 
elenyésszenek. 

11. A ' test illő kiképzésére mindennemű tes t -
gyakorlatok által különös gond fordítassék. Az 
érettebb korú tanuló ifjúságnak alkalom adassék 
a' fegyvergyakorlatokra i s , 's mint külön c sa -
patnak a' nemzeti örsereg szolgálatában. 

II. A tanítókra nézne. 
1. A ' csődület (concursus) és akármiféle más 

vizsgálat nem elegendő eszköz levén a' tanári 
képesség és készültség kitudására, rendes taná-
roknak ezentúl csak azok alkalmaztassanak, kik 
tudomáuyos képzettségöket kiadott tudós irataik-
ban tanúsították és tanítási tehetségöket mint s e -
gédtanítók és rendkívüli tanárok eléggé kimutat-
ták. 

2. A ' tanintézetek elegendő számú tanárokkal 
láttassanak el, 's ugyanazon egyénre ne halmoz-
tassék sok, egymástól igen különböző tudomány-
tárgy előadása, bár a' szakbeli rokon tanokat reá 
lehetne bizni. 

3. A ' külföldi nyelvek megtanulhatása végett 
igen kívánatos volna az illy nyelvtanárok birása; 
azonban e' nyelvek tanulása inkább magán szor -
galom tárgyának tekintethetnék. 

4. Különösen a' tanítói pályára készülő jeles 
egyének a' népnevelésben olly kitűnő Német -



honba küldessenek, mire nézve illy egyének már 
honunkban ugy képeztessenek, hogy képesek l e -
gyenek németföldön jó sikerrel tovább haladni. 
A ' látogatás, megnézés, magasztalás ez ügyben 
keveset ér. Vagyis inkább hozassék be a1 ma-
gyarhoni közoktatásba mindjárt gyakorlatba mind 
az, mi akár a' németeknél , akár pedig más mü-
veit nemzeteknél ez ügyben általán jónak talál-
tatott. Az ifjúság a' tanárok 's nevelök törekvé-
seihez azon lelkességgeljárul jon, melly e' dicső 
honnak íiaihoz illö. 

III. A' tanulókra nézve. 
1. Á ' kihágások szigorúan büntettessenek meg. 

E ' végre igen ajánlanék a' becsületbíróság fel-
állítását , mellynek czélja nem lehet más , mint 
hogy a' becsületérzés, melly az erkölcsiség őre, 
élesztessék. Ennélfogva ezen bíróságnak feladata 
nem a' büntetés szabása, hanem csak annak ki-
mutatása, hogy az illető a' jogosság és becsüle-
tesség ösvényétől eltért. A' vétkesekre a1 tanár-
gyülés szabná a' törvények értelmében a' bünte-
tést. A ' tanári gyűlések nyilván tartassanak. 

2. A ' kitűnő ifjak az ország e' végre kirendelt 
segé ly- 's ösztöndiaival minden valláskülönbség 
nélkül megjutalmaztassanak olly formán, hogy a' 
gymnasium tanulóinak díjazási ajánlatát tenné a' 
tanárgyülés, az akadémiai megjutalmaztatásra a' 
letett érettségi vizsgálatbani kitüntetés vétetnék 
figyelembe. A ' fenálló családi alapítványokra 
nézve azt tartjuk, hogy azokról máskép rendel-
kezni 's e ' szerint a' végintézetet megsemmisí-
teni senki jogában nem áll. 

3. Fenmaradván kinek kinek joga köz isteni 
tiszteletet hajlama szerint látogatni, a' tanulók-
nak, főkép hol különajku az egyház, hittanár, 's 
ennek engedelmével hittanulók is, tartsanak ma-
gyar isteni tiszteletet. 

Jegyzet. Pontjaink még tavaszhó első napjai-
ban készültek; a' nyoinatás eddigi késleltetését 
húsvéti szünnapjaink okozták. 

Tavaszhó 30-án 1848. 
Kor-kérdések. Az 1847 /8-diki, vagyis leg-

utóbbi magyar országgyűlésen hozott törvények 
következtében, a' helv. hitvallású veszprémi e. 
megye folyó évi május 18-kán tartott közgyű-
lésén következő kérdéseket terjesztettem t a -
nácskozás alá, mellyeket a' nagyobb közönség-
nek is figyelmébe ajánlani bátorkodom. 

1. Azon protestáns lelkészek 's iskolatanítók, 
kik eddig, díjokhoz tartozó földeiktől, az illető 
földes uraságnak vagy valósággal adtak déz-
mát, vagy ezen dézma elengedéseért könyörög-
ni kényteleníttettek, tartoznak-e ezt ezentúl is 
tenni ? 

Nem lehet-e a' prot. lelkészek 's iskolataní-
tók illy nemű díjokbeli földeiket, mellyek felett 
eddig az illető földes u rak , földes úri jogukat 
fentartották, félteni, hogy elvétetnek azon föl-
des urak által a' lelkészek 's iskolatanítóktól az 
1647-diki 14-ik törv. czikkely el lenére? vagy, 

a ' mi egyre megy, az 184 7 / 8- ik 9- ik t. cz. k ö -
vetkeztében, a' szóban levő földekhez való j o -
gukat, az illető földes urak elvesztik-e, kármen-
tesítve, vagy a' nélkül ? 

2. A* protestánsok eddig azzal a' joggal b í r -
tak, hogy a' hitsorsosaik által íratott vallási t á r -
gyú könyveket, tulajdon egyházkerületi könyv-
vizsgálóik által vizsgáltatták meg , kinyomatás 
előtt. Most ezen jogukat, az országos sajtósza-
badság következtében 's ennek kedvéér t , k i -
ereszszék-e kezeik közöl? 's ha kieresztik, ha 
lemondanak hitsorsosaik vallási tárgyú irataik-
ra nézve az előző vizsgálat jogáról : nem kell-e 
az utólagos vizsgálatot, vagy megtorlást, vádlást 
és bírálást maguknak követelniök? — Nem 
lesz-e terhesebb iga egyházi íróinkra nézve, az 
esküdtszéknek, ennek a' különféle vallású, é let-
nemű 's miveltségü és csak világiakból álló biró-

j ságnak eljárása , söt tulajdon feleinknek is , a' 
|könyvkinyomatása után való Ítélete, mintáz e lö-
|zö könyvvizsgálat? — Ha a' vallási egyesülés 
ideájának szerzője, bár nevezett könyve az e g y -
házkerületi könyvvizsgáló által kinyomatni e n -
gedtetett, mégis az e.-kerületi gyűlés által, dor -
gáltatásra, superintendense elébe rendeltetett és 
idéztetett : nem inkább lehet-e tartani előleges 
vizsgálat nélkül kijött szabad szellemű vallási 
könyvek Íróinak méltatlan bántalmaktól, mellye-
ket rajtok tulajdon feleik követhetnek el ? 

Ezen részletes kérdések fölött pedig ez a ' f ő -
kérdés áll : az országos sajtószabadság ollyan 
általános-e egyházi tekintetben, hogy az a' b e -
vett vallásokhoz kötve nincs, hogy a' protestán-
sok haladási elvét meg nem köti, 's mindenféle 
keresztyén symbolumok felett 's azokon kivül is 
és ellenökre is lehet szabadon okoskodni és 
Írni ? *) 

3. Nem volna-e tanácsos , hogy e.-megyénk, 
a' kebelebeli lelkészeknek 's iskolatanítóknak u ta -
sítást adjon, mi módon és mennyire folyjanak be, 
átalában az új törvények életbe léptetésébe, 
különösen a' nemzeti örsereg felállításába, és az 
országgyűlési követek választásába? Nem kel-
lene-e oda munkálni, hogy prot. lelkészek is v á -
lasztassanak országgyűlési követekül ? 

Én azt vélem, hogy ezen kérdések megérdem-
lik mind ezen Lapban leendő megvitatásukat, 
mind az egyházkerületeknek, a' ministeriumnak 
és a' leendő országgyűlésnek figyelmét. 

N é m e t J á n o s . 

*) Itt, a1 sajtószabadságnál, essembe jatnak az „ Á h í -
t a t o s s á g ó r á i , " mejlyeket a' néhai m. k. helytartótanács 
iár alá yett 's eltiltott. Nem kellene-e ezeket, ha még el 
nem emésztettek, rabságukból kiszabadítani,'s ha áruk a" 
helytartótanács által az illetőknek ki nem fizettetett,ezek-
nek javára adni el őket; ellenkező esetben pedig, az oraxá-
gos pénatár javára? — (Hogy a1 lezárt Á h í t a t o s s á g 
ó r á i n a k árát as illetőknek kifizetni ígérte a' helytartó-
tanács , arra emlékezem, de hogy kifizette-e , ast nem tu-
dom, hirteleniben végére sem járhatok. Veszprémben is 
toltak Á h í t a t ó s a á g ó r á i letartóztatva.) 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 
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25. szám. Hetedik évi folyamat. Junius 18. 1848. 
Eritis sicut Deus, scientes bonum ac maliim. 

S K S r * E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 

A' „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
ju l ius 1 - é t ö l kezdve hetenkint k é t s z e r f o g meg je l enn i az edd ig i alakban e g y - e g y iven; 
előfizetési ára mindazáltal v idékre kevesebb az eddiginél , u g y m ' n t : fé lévre Budapes ten h á z -
hozhordássa l 8 ft. 4 0 k r . postán hetenkint kétszer k ü l d v e 4 f t . 3 0 kr . , p e n g ő b e n . Előf izethetni 

P e s t e n szabadsa j tó -u tcza i 5 8 3 - i k számú sa j lóudvarban a" , , P e s t i - H i r 1 a p k i a d ó h i -
v a t a l á b a n és minden postahivataloknál . 
TARTALOM. Korszerű szózat. K is S ám u el. — Papi nö-

telenség a' rk. egyházban. — Küldjünk-e priiparandistá-
kat a' külföldre? — Észrevételek a£ iskolareform ügyé-
ben. Dr. Bloch Móricz. — Gyűlések. A' felső 
borsodi reform, egyházak képviselőinek gyűlése. — Ve-
gyes közlemények. 

Korszerű szózat. 
Szerencsém volt e ' lapok hasábjain már több 

nagyszerű eszméket megpendíteni, és mások á l -
tal pendítettekhez is hozzászólni. Mennyiben osztá 
nézetimet a' közönség, mennyiben nem? a ' k ö z -
vélemény — ha a' közönség előtt ki nem mondá 
is — magában bizonyosan kimondá, vagyis e l -
gondolá fölötte bírálatát, ítéletét. Most ujolag egy 
nagyszerű tárgy hozatván szőnyegre, a' papi t i -
zedről szóló törvényczikk 2- ik <§-a folytán, e ' 
lapok egyik érdemdús szerkesztője figyeltet 's 
ébreget a' hozzászólásra. Nézetimet nyilvánítani 
én is felhíva érzem magamat ; mert minél fonto-
sabb , minél kényesebb a' megvitatandó tárgy, 
mindig annál nagyobb ösztön lelkesít a' hozzá-
szólásra. — Ugy látszik, mintha Székács t e s t -
vérünknek, ugyanazon napon, ( tavaszhó 2 - k á n ) 
mellyen kapitány lenni megszűnt, neve és cha r -
g e - a metamorphosisával együtt megszűnt volna 
eddigi bátor és bajnok szelleme is. Azonban én 
ezt nem tudom hinni. Sokkal jobban ismerjük 
ugyanis öt, a' Krisztus zászlója alatt küzdő sze l -
lemi hős t , hogysem öt nyulszivüséggel vádol-
hatnék. Öt csak egy kissé megdöbbenté az á ta la-
kulás óriási eredményinek örömmámorában, a' 
meglepő törvényczikk, mert a1 protestantismus-
nak egy féltő kincsét gondolá általa veszé lyez -
tethetönek; hol az ö kincse, ott vala szíve i s ; 's 
a' keblében érzett kopogtatás jelen esetben csak 
dicséretére válik. Ártatlan megfélemlés volt ez, 
mint a' melly ijedelem a' Krisztus koporsóját ü r e -
sen lelt nőket futásra indította, az angyaltól ha l -

lott feltámadási öröm-hiren. Pillanatig rám is 
megrázkódtatva érzém hatni az érintett t ö r v é n y -
czikket , 's olly aggasztólag lepe meg magamat 
is, kincsünk féltése miat t , valamint Székács 
tiszttársunkat, ki abban, eddigelé birt és g y a k o r -
lott protestáns erkölcsi szabadságunkat vélte k ö -
zelíthetni a1 sírkerthez. Mintán azonban az ügyet 
bi raadlabb vérrel la to lgatám, így kiállék fel r 
. ^ n kell félnünk! Nincs is okunk félni : 

1. Mert korunk jelene távol sem olly irányt 
vön honunkban, miszerint szabadságot, még p e -
dig valláselvektöl elválaszthatlan erkölcsi s z a -
badságot, elvenni akarna ; hanem hogy a' fönálló 
's a' kor igényeivel, naponta fejlődő szellemmel 
összehangzó szabadságot még szilárdabbá tegye, 
a' nemléteze t te t , vagy elnyomalottat pedig, ha 
szükséges , életre hozza. Korunk jelszava mind 
szellemi, mind anyagi tekintetben ez : haladjunk! 
Ügyes tapintattal 's bölcsen fogta fel ezt a' m a -
gyarhoni róm. katholika egyház egyik lelkes f é r -
fia, Sárkány Miklós bakonybeli apát úr is, 
ki a' legközelebbi országgyűlés leáldozni készült 
napjaiban dicséretes őszinteséggel megvallá, 
hogy miután a' protestánsoknak erkölcsileg n a -
gyobb szabadságuk van, mintsem a ' római kath. 
egyház híveinek, ' s miután már most törvény 
előtt a' különböző keresztyén hitfelekezetek 
egyenlők : tehát adassék a' róm. kathol. e g y h á z -
nak is olly erkölcsi szabadság, minővel a' p ro t e -
stánsok élnek. — Nem azt indítványozta e ' s z e -
rint a' tisztelt apát úr , veszítsék el a' prottsok 
eddig gyakorlott erkölcsi szabadságukat , és így 
legyen a' törvény előtt egyenlőség; hanem azt 
kívánta, hogy náluk is töröltessék el a' k e g y u r a -
ság (pat ronatus) ; a' nép náluk is szabadon v á -
laszthassa lelkészeit, valamint ezekkel e g y e t é r -
töleg főpapjai t , főiskolai tanára i t ; és így ök is 
nyerjenek a1 törvény előtti egyenlő erkölcsi s z a -
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badság érdekében annyit, mint a' mennyi nekünk 
van. Épen most nincs tehát okunk félni; mert 
azon erkölcsi szabadság, melly egyházszerkezeti 
autonómiánkat föltételezi, korántsem kiváltság, 
privilégium, hanem vallásunkkal testvérült e lv; 
illyenhez pedig a' törvényhozás nyúlni nem akar, 
hanem csak a1 fonák czélu kiváltságokat, a' tö r -
vény előtti kaszt-előnyöket sodorja semmiségbe; 
's illy sorsot több aféle privilégiumok, mint a1 

közigazság, kölcsönös bizalom, szeretet és hűség 
megölő be tű i , — már régen megérdemlettek 
volna. Egyébiránt az álladalom nem vághat fe j -
szét a' protest. egyházszerkezet gyökerébe, ed-
dig gyakorlott erkölcsiszabadságunk élvezetébe, 
azon indokból, mert tanítóinak illő ellátást igérni 
nagvlelkü vala. Mi Székács testvérünknek e' 
mondását i l leti: „Már csak valljuk meg, annak 
vagyunk szolgái, a' ki minket iizet," — ez egy 
oldalrul szentül igaz ; de a' Metternich és Appo-
nyi nevekre emlékeztet, kiket a' mi kegyes, atyai 
szivü jó királyunk fizetett, de az összes állada-
lomnak tartoztak volna híven szolgálni, 's e ' k ö z -
vetett szolgálat által teltek volna csak igaz szol-
gálatot ama jó fejedelemnek, kihez a' magyar 
nemzetet olly határtalan tisztelet és hűség csa-
tolja. Mi protest. lelkészek is örömmel valljuk 
magunkat az álladalom szolgáinak is, ha bennün-
ket fizetni nem fogna is ; mert nagyobb érdem 
millióknak szolgálni, mint egynek. Az egyházi 
szolgálat alatt tehát én közvetett és k ő z v é n 
szolgálatot értek. Közvetlen szolgálunk azon egy-
háznak, mellynek kebelében hivatalosan műkö-
dünk; közvetve azonban az álladalomnak, az ál-
tal, hogy ennek vallásos, jó erkölcsű lakosok, jó 
honpolgárokat képezünk, mi által a' hon vi rág-
zóvá, a' nemzet boldoggá leend. Már most tehát, 
midőn minket az álladalom fizetend, a' most em-
lített okból — ugy látszik — ennek szorosabb 
értelemben is szolgái vagyunk: ne feledjük azon-
ban, hogy csak közvetve ; mert közvetlen az egy-
háznak szolgái vagyunk, és így egyházunk val-
lásos elveitől, szerkezetétől, erkölcsi szabadsá-
gunktól, mint egyházi autonomiánk fötényezöjé-
töl, elszakadnunk 's elszakasztatnunk épen nem 
lehet. Nem kell félnünk továbbá : 

2. Azért , mert midőn az ország a' keresztyén 
hitfelekezetek papjait , kik között mostanig olly 
sok jeles tehetségű 's közhaszonra működő egy-
házi férfiak árvailag tengének, — kegyelettel 
fölkarolá, 's az országnak, mint közanyának j a -
javaiból azokat illő évi díjjal ellátni, az elvet ki-
mondá : ezzel tövényhozói magasztos hivatásá-
nak, a' kor igényeinek kivána megfelelni, vala-
mint egyszersmind a' jogszerűségnek is. Tehát 
az nem ollyféle ajándék, mellyért olly áldozatot 
követelne a' protest. egyháztól , minőt ez oda 
nem adhat , t. i. keresztyén vallásos elvről, e r -
kölcsi szabadságról és meggyözödésröli lemon-
dást ; — hanem olly méltányosság az. melly azt 

kívánja, hogy miután a' keresztyén egyházak 
lelkészei mint értelmesség, vallásosság és e rköl -
csiség legnagyobb hatály és befolyással biró 
munkás terjesztői, 's így — mint a' polgári bol-
dogság fötényezői — a 'honra nézve is nélkülöz-
hetlen hivatalnokok; miután ezek közt a' prot. 
lelkészek igen nagy része a' botrányig csekély 
díjból teng, nálunk pedig nincs úgynevezett „ f u n -
dus religionismellyböl a' nép közadakozásiból 
kiállítatni szokott — igen mérsékelt és sokszor 
mégis panaszos — fizetéseiket jobbítani lehetne; 
— 's miután maga István király is nem egyik 
vagy másik keresztyén felekezetnek, — mert 
még akkor felekezetre-szakadásnak hire sem 
volt, — hanem a' közönséges magyarhoni keresz-
tyén egyháznak adományozta a' fekvő javakat, 
a' szükségessé vált hitjavítás után azonban a' 
protestánsok azokból egészen kizárattak, holott 
ösi birtok örökléséből, csupán vélemény- 's hit-
különbség miatt, egyik testvérnek a' másikat k i -
zárni nem szabad : — ezek józan 's igazságos fe l -
fogása volt egyedül indok arra,hogy illy nagysze-
rű átalakuláskor, mellynek „szabadság, egyen -
lőség, testvériség" a' je lve; 's midőn a' polgári 
szabadság áldozatinak is megnyíltak a' börtönök 
ajtai, 's a' jobbágyoknak eddigi izzadásai is olly 
kegyelettel vannak letörülve 's megjutalmazva : 
— a" prot. egyházi hivatal i s , mellynek szelle-
mileg van múltja 's jövendője, ha már anyagi t e -
kintetben múltjában nem volt is öröm, legalább 
jövőjére adná meg az álladalom kegyelete azt is 
számára, és lássa már egyszer anyagi bilincsei-
böli rég ohajtott kibontakozását. — Hajdan, mi-
kor a' magát ártatlan vér-patakok tükrében látni 
szerető fanatismus szörnye azzal ámitá a ' fe jdel-
meket és népeket , hogy reformatio—revolutio, 
mit azonban az eddigi história is diadalmasan 
megczáfolt: akkor nemcsak igen sok temploma-
ink , hanem azokkal együtt egyszersmind ama 
fekvő javak is elzsákmányoltalak , mellyek az 
illető prot. lelkészi jövedelmek gyarapítására 
voltak a' buzgó hívektől adományozva. 'S épen 
e' miatt lettek a' prot. gyülekezetek anyagi t e -
kintetben annyira megernyesztve, hogy miután a' 
türelmi parancs sem adatá vissza elvett templo-
mainkat és ezek jószágait;hanem csak megengedte 
nagy költséggel más egyházakat építeni : lelké-
szeiknek általán véve olly csekély fizetést adnak 
híveink a' roppant fáradalommal és áldozattal 
együttjáró hivatalkodásért, hogy ha ezek felöl 
adatok jutandnak a' köztiszteletü cultusminister 
kezeihez : bámultában össze fogja csapni kezeit, 
's a' cselédszerü irott convenliót kiejtendi kezé-
ből. Tudjuk azt is, milly sokáig fizették prot. hi-
vek róm. kathol. lelkészeknek az t , mit saját hit-
vallású lelkészeiknek kellett volna fizetniök. — 
Mi volna már most természetesebb, mint az, hogy 
miután az álladalom közjövedelmei az önálló f e -
lelős magyar ministeriummal biró nemzetnek, 



mint tulajdonosnak birtokába "'s rendelkezése al 
jövének : igazságosnak és illőnek tartja az or 
s z á g , mind a' viszonyos méltányosság, mind a 
hon érdekében, hitkülönbség nélkül , illő évi díj 
adni az egyházak lelkészeinek, mint az álladalor 
e ' legnélkülözhellenebb hivatalnokainak. Ig; 
akarja megmutatni az ország, hogy az értelmes-
ség, vallásosság és erkölcsiség alapjára kíván-
ván fektetni a' hon szebb jövendőjét, anyagi é\ 
szellemi boldogságát, méltányolni tu Íja ennel 
egyházi tényezőit is, annál inkább, minthogy ez 
a' keresztyén vallásfelekezetek törvényelött 
egyenlősége is mulhatlanná teszi. 

3. Azért sem kell félnünk, mert a' prot. er-
kölcsi szabadság önmagából keresztyén vallásunl 
elveiből patakzik ki. Ez már nem közálladalon 
és kormány ügye, hanem a' keresztyén vallássa 
azonos elvé, lelkismeretes meggyőződésé ; 's íg> 
a ' prot. egyház erkölcsi szabadsága épen nem po-
litikai kérdés, hanem a' ker. vallás elveinek 0II3 
kifolyása, melly lelkismeret dolga, 's ennél fog-
va, mint ollyan, szent és sérthetlen. Protestan-
tismustól az annak eredete óta benne gyakorlotl 
szabad gondolkozást, egyházai 's tanintézetei kö-
rüli önkormányzást, szabad intézkedést, a' ma-
gasztos eredményű reformatiónak tökéletes fel-
forgatása nélkül, elvenni csupa képtelenség. Ha 
ezen erkölcsi szabadság elkobozható lett volna, 
ugy az már bizonyosan nem volna miénk, és pe-
dig régóta nem. Hiszen épen ez az erkölcsi ön-
állás után epedő szomjúság volt az indok a' r ó -
mai pap-uralomtól — hierarchiatóli — elszaka-
dásra is. Ez volt amaz ellenállhatlan védfal, melly 
a' protestantismust nemcsak a ' római hierarchiá-
nak az egész föld kerekségére kinyúló érczkar-
jai ellen olly hatalmasan megóta; hanem saját ke -
belében sem akart hierarchicus önkényt, sem kü-
riarchicus nyomattatást nem tűrhetne. Ezzel tartá 
fen minden anyagi szegénysége mellett i s , 331 
évek óta, saját autonómiáját i s , a ' nélkül, hogy 
világi hatalommal és méltósággal felruházott 's 
így nagybefolyással biró főpapjai voltak volna. 
A1 keresztyén vallás szeretet vallása; ebben — 
mig a' Krisztus által letett alapelvekhez hü akar 
maradni — nem uralkodhatik másnemű hatalom, 
mint a' szeretet hatalma, 's ez erkölcsi és szel-
lemi szabadságot nemcsak ki nem z á r , nemcsak 
megenged, hanem parancsol is. 

Mi már a1 róm. kath. egyház hiveit illeti, ők 
illynemü erkölcsi szabadsággal nem birnak 's 
nem bírhatnak, mert — azon okból, hogy a' f e -
jedelem a' hierarchiát védje — annak gyámsága 
alá veték magukat; nekik tehát , a' szónak szo-
rosb értelmében, apostoli királyuk a' fejedelem. 
Hallhatók idevonatkozó nyilatkozatát egy főpap-
nak is , a ' legközelebb mult országgyűlésen, ki 
nyíltan bevallá, hogy koronás urunknak — mint 
apostoli királynak — hagyassék meg a' kisebb és 
főbb rendű papi méltóságokat kinevezhető joga. 

í Tudjuk, miszerint 6 fensége ezt maga is f en -
- tartotta magának. Sárkány Miklós apát urnák 
' már a ' föntebbiekben előadott követelése, az 
t egyenlő erkölcsi szabadságot illetőleg, igen kor -
[ szerű, helyes és méltányos ugyan a'politikai t é -
' r e n ; de a' róm. kath. egyház institutiói előtt 
• pusztában kell annak siker nélkül elhangzania, 
• mert vallásuk szerkezetének alapja a ' hierarchia, 
i 's ennek — koronás fejdelmek kegyurasági pá r -

tolása nélkül — hosszú élete 's szilárd állása nem 
; lehetett volna. Ugyanazért e ' nagy mondás da -
jezára is : Roma caputmundi regit orbisfrena r o -
i tundi — még magok a' római pápák sem tar tha-
ták meg minden nagy hatalmuk mellett i s , saját 
kezökben, az érintett erkölcsi szabadságot, ha-
nem átadák az uralkodóknak, és ezáltal önmagu-
kat az összes római kath. egyházzal együtt azok 
patronatusa alá kölelezék. De másfelöl a' koro-
nás fejedelmek maguk is jónak látták ellenőrköd-
ni, a' római pápák befolyását illetőleg, hogy azok 
ne bírjanak ollynemü túlzó hatalommal, minőt 
már többen azok közöl koronás fejedelmek i r á -
nyában is gyakorolni kezdettek. Sokszor illették 
ugyanis bántalinakkal a' királyokat és császáro-
ka t , mint I. Fridriket III. Sándor pápa ; Fülöp 
franczia királyt VIII. Bonifác 'stb. — Azonban, 
ha világi fejdelmek hatalmában nein volna a ' p r í -
mást és többi érsekek 's püspököket, apátokat, 

(prépostokat, kanonokokat 'stb. kinevezhető jog, 
akkor ez a' pápákéban volna , 's illetőleg az é r -
sekek és püspökök hatalmában, és így a' római 
kain. népnek szintúgy nem volna meg egyház -
szerkezete körüli erkölcsi szabadsága, önállósá-
ga. A ' róm. kath. egyházban palronatus van, még-
pedig többféle, még ama jogon kívül is , mellyet 
benne a' királyi fenség gyakorol. Király nevezi 
ki a' prímástól kezdve az esperesekigaz egyházi 

, tisztségeket, valamint főtanodákban is a' tanáro-
| kat, kiknek ö szabja eleikbe még ama kéziköny-
veket, is, mellyek iránya szerint tanítani kötele-
sek. Továbbá, köz-papokat a' megyés püspök is 
rendelhet az egyházakba, de ö is csak o l t , hol 
ömaga a' földesúr, vagy pedig tulajdonképi pa -
trónus nincsen. Hol ellenben világi patrónusa van 
az egyháznak, ott ez nevez k i , saját önkénye 
szerint, papot, és pedig sokszor még a' püspöki 
tiltakozás és ellenzés daczára is. A ' népnek t e -
hát , mellyhez a' pap rendeltetik, soha sincs a' 
választás és meghívásba legkisebb befolyási g y a -
korlata, — nem mondom : joga — mert a' józan-
ész csakugyan azt állítja igazságosnak és jog-
szerűnek, hogy a' ki kit fizet, és a ' kihez bizo-
dalma van, azt hívhassa és választhassa meg s z a -
badon, ha különben canonicus kifogás ellene nin-
csen. Látjuk tehát , hogy a' hierarchia beszővé 
ugyan magát az országkormányzat gépezetébe, 
's így világi hatalmat és befolyást vett ugyan k e -
zeibe, noha erre ö hivatva nincsen; de egyház-
szerkezeti szempontból nemcsak a" nép záratott 

* 



ki a' papválasztási 's egyéb önállósági jogból, 
hanem még főpapjaik maguk is sokat kiszalasz-
tának kezeikből , a' mit nem kellett volna. Illy 
anomalia leplezetlenül láttatja mindenkivel, milly 
következetlen maga önmagához az a' hierarchia, 
milly egyoldalú annak hatalma, midőn a' kür ia r -
chiának is befolyást engedett az egyház sze rke-
zetébe, háttérbe szorítva egészen a' nép szavát 
és befolyását. Mégis voltak és vannak a' római 
hierarchiának, e ' rákhaladást eszközlö egyház -
szerkezetnek pártolói 's magasztaléi , még az 
ujabb idökbeli laicusok közt is. Igy e' munkában: 
Criterion, universis religionem romano-cathol i-
cam sincere proíitentibus. J . (oannes) R.(olionczi) 
C.(onsiliarius) A.(ulicus). Yeszprimii. 1841. — 
A ' 37- ik lapon ezt olvassuk : Cordialiter in v o -
tis habeo, ut hierarchia in suis a Deo proscriplis 
limitibus sese contineat." E 'konyhadiák nyelven 
irt soványságból csak még a' pápai bullát illető 
királyi placetumra nézve vonom ki, a' hierarchia 
sajátszerű pártolásául, a következő okoskodást: 
„Num quid, amabo, Petrus apostolus a Nerone 
exorandam duxit placeti g ra t i am?" (Cap. 1. De 
potestate pontiíicum Hungáriáé, 1. 9.) — Erintém 
tehát, miszerint egyházszerkezetére nézve a' r ó -
mai kath. egyház, részint a' hierarchia, részint a' 
küriarchia gyámsága á l lván , nem reménylhetö 
azon önállóságrai feljuthatása , mellyen a' prot. 
egyházszerkezeti szabadságnak lobogója már 
valláselveink következtében ál l ; nem reményl -
hetö az mindaddig, inig a' népnek ama kettős bi-
lincsei alóli felszabadulás nem adna egyházszer -
kezetére nézve autonomiát. Ez pedig valamelly 
nagyszerű reform nélkül megtörténhetni soha 
nem fog. Jogokat igenis, de már elveket soha 
nem tehet a1 törvény egyenlővé. — E l -
mondám ennyiben okaimat , miszerint e g y h á -
zunk ügyeiben, vallásunk elveiből kifolyó erköl -
csi szabadságunkat és önállásunkat félteni nem 
tudom, 's azt áruba nem bocsátandjuk, de k íván-
ni sem fogják azt. Azon tűnődik Székács t á r -
sunk , hogy nem tudjuk: mit kérend tőlünk az 
álladalom, a' nekünk adandó évi díjért ? Én ugy 
vagyok meggyőződve , hogy ez nem gordiusi 
csomó, nem rejtély.*) Én igy válaszolok rá : Kér 
tőlünk az álladalom bizalmat a' ministerium 's 
illetőleg a' köznevelés és cultus-minister iránt. 
Ez viszont kéri a' nevelésügyben a1 prot. le lké-

*) Ma már én is tudnék válaszolni, de tessék az én nyi-
latkozatom dátumát megnézni. Egyébiránt en mást nem tet-
tem, mint íigyelmeztettem a' közönséget azon pontokra, 
mellyek vitatás tárgyai lehetnek, véleményemet még mind-
eddig nem mondottam ki. Hogy figyelmeztetésem nem hang-
zott el a' pusztában, annak örülök 's ha valahogy a' sche-
matismust m e g s c h e m a t i s m u s í t a t h a t n á m , fel is 
szólalnék. De miután úgyis annyi kitűnő tehetség fáradozik 
az ügy körül, az én nyilatkozatomat nehezen fogja valaki 
nélkülözni, mellyet ha másutt nem, a1 kerületi és egyete-
mes gyűlésen úgyis alkalmam lesz előadni. Székács. 

széktől is az összhangzó közremunkálást , init 
már ama közzétett nyilatkozatából is tudhatunk, 
hogy velünk értekezni 's tanácskozni akar ; kér 
tőlünk iskoláink 's egyházaink coordinatio 's a d -
ministratiójára nézve engedelmességet, a' meny-
nyiben az ö beavatkozása, prot. keresztyén e l -
veink alapján épült önállóságunkat nem sértendi; 
kér a' közoktatás és tanrendszerre nézve fe lv i -
lágosító adatokat, mellyek figyelembe vételével 
az illető bajokon jó sikerrel segíthessen, 's b e n -
nök az alak mindenütt ugyanazon szint viselje ; 
kér szeretetet. 'S u g y - e b izony , mi e ' kiválta-
tokat nemcsak szívesen megadjuk, hanem ráadá -
sul még határtalan hálaérzetünket és legforróbb 
tiszteletünket is kötelezzük. Attól is fél S z é -
kács atyánkfia, hogy a' nagyobb fizetés mellett 
majd könnyen lenézné saját híveit a' lelkész. No 
már ez a' leggyengébb ok, melly miatt a' s zó -
alatti elv nem volna tökéletesen pártolható. K é r -
dem e' vád i rányában: Vájjon a" mostani g y a -
korlat mellett nem volna-e több oka lelkésznek 
lenézni hallgatóit, ama cselédrendszerü conven-
tiós állásban, mellyben a' terhes hivatalkodás ö 
neki még a' kívántató könyvekre , sőt illő e l e -
delre és ruházatra is sok helyen nem ad elég j ö -
vedelmet, 's a' botrányig küzd a' szükséggel, h a -
csak nejének vagy magának nincs pénze vagy 
jószága, melly az ö csekély jövedelmét pótolja ? 
Lelkem fáj, midőn minden nagyítás nélkül mond-
hatom, miszerint magam hallám némelly le lkész-
társainktól , hogy tőlük nem kerül ki hetenkint 
kétszer egyegy font hust vitetni. Nem volna-e 
neki méltóbb oka lenézni hallgatóit, midőn k e -
servesen megszolgált gabonafizetését sok helyen 
olly gabonából adják ki, melly ha megtisztítatik, 

!fele ocsu lesz? Tudjuk, városi lelkésznek illy 
bajokról fogalma sincs. Egyébiránt a' kevélység 
utálatos bűn, és kiben arra hajlam rejlik, az b i -
zony kevély tud lenni nagyon mérsékelt j ö v e -
delem mellett is, mire nem kevés a' példa. Okos 
ember ellenben, kivált a' müveit, buzgó és le l -
kes p a p , keblébe irott törvénynek ismeri S e -
necának e ' mondását : Sapientem nec secunda 
evehunt , nec adversa demittunt. A ' t ö rvényho-
zás a' szóalatti törvényczikk nyomán, az elvet, 
miszerint a' ker. papokat az álladalom fizetendi, 
egyszerűen kimondá, nem szólva feltételekről, 
mellyek majd ezután állapítatnak meg. Annyit 
azonban előre is tudhatunk, miszerint az állada-
lom bizonyosan nem kivánand semmi affélét , mi 
bármellyik felekezet valláselveit 's erkölcsi sza -
badságát vinné áldozatul. Tehát nincs okunk az 
elvre nézve félni. 

Sokkal több ovatosságot igényel azon tö r -
vényczikknek gyakorlati alkalmazása. A ' r é s z -
letekbe bocsátkozási törvényjavaslat még ezután 
készülend és forduland e lö , megvitatás és m e g -
állapítás végett . Nem akarok igénytelen n é z e -
timmel senkit praeoccupálni; de szabad legye 



a' részletekre nézve is, a' „mikint"-re, ha csak 
eszmeébresztésül is, saját egyéni nézetimet elő-
adnom. Itt a' vélemények sokfelé ágaznak. N é -
mellyek azt kívánnák, a' lelkészek eddigi con-
ventiói maradnának meg u g y , a' mint vannak, 
az eddigi szokott deputatum limitáltatnék kész-
pénzre, 's az öszveg az álladalom által megha-
tározandó mennyiségből vonasssék le. Az Is te -
nért ! csak ezt ne ! En erre soha, de soha sem sza-
vaznék. Most van idö és alkalom örvendetes fo r -
dulatot adni eddigi nyomasztó *s vérlázító viszo-
nyainknak; 's ki ez alkalmat czélszerüen hasz-
nálandja f e l , az lesz a' magyarhoni keresztyén 
papság emancipatiojának örök érdemű nemtöje. 
Ugy v a n ! 

1. Uraim! nekünk már valahára nemcsak illő 
fizetés, hanem híveink előtt egy kis tekintély és 
tisztelet is kellene, mit hivatalunk fontossága is 
méltán igényel. U g y , de hogyan lehetne addig 
illő tekintélyünk, bármilly jelesek volnánk is kü-
lönben, mig a' cselédrendszerü conventiok lesz-
nek viszonyaink homokalapjai ? E ' conventio-
levelekben nemcsak pénz és gabona említetik; 
hanem sok helyen: bab, lencse, káposzta, ken-
dermagvetés, vagy bizonyos számú marok ken-
der, pinczénként összekoldult (collecta) bor, sá -
toros ünnepekre egy vagy két font marhahús, 
annyi icze bor, téj, vaj , tojás, csirke, fagygyu, 
öszszel házankint tengeri vagyis kukoriczakódul-
hatás joga, temetéskor egyegy szakasztó vagyis 
sütözsomborruha, és a' jó Isten tudja, még miket 
nem hallottam. Már illy, valóban cselédrendsze-
rüleg alapított conventioi viszony mellett nincs 
az a' tudós, ügyes, pontos, tiszta jellemű, fá ra -
datlan törekvésű pap, kinek igazi tekintélye 's 
tisztelete volna hivei előtt. Hiszen illy kapocs 
mellett ugy tekintik öt, mint uri koldust , kinek 
annyiféle kényszerített alamizsnát kell adniok. 
így legfontosabb működésinek sem lehet olly 
igényelt hatása, mint lenni kellene, hacsak hivei 
vakbuzgalma fen nem tartja az öirántai tisztele-
tet, illy lealacsonyító viszonyok daczára is. 

2. Ha minket az álladalom i s , egyházunk is 
fizetne, még nagyobb kedvetlenséggel szolgál-
tatnák be a' csekély fizetést, 's még több res tan-
tia maradna kün. Még eddig sokan így szóltak: 
inkább sohasem megyek templomba, mintsem utó-
só véka jószágomat is a' papnak adjam ; úgyis 
minden gabonámat a' pap, mester , kanász , ló-
pásztor , tehén és ökörpásztor részére hordják 
el. Ezentúl az illy kedvgyilkoló zúgolódásokat 
még ezekkel is toldanák: úgyis fizet a' papok-
nak az ország , elégedjenek meg vele 'sat. De 
még egy nagy fontosságú körülmény is lappang 
itt, melly a' népe t , ha ezentúl is eddigi gyakor -
lat szerint fizetne lelkészének, nagy mértékben 
ingerelhetné, és pedig nem alaptalanul. Azt gö r -
díthetné ugyanis elö, hogy már most kétszere-
sen fizet papjának: directe, a' conventio alapján; 

1s inderecte, az álladalom kincstárából, mellybe 
minden honpolgár fizet. A ' conventio megmara-
dása esetére tehát még sajnálatosabbá tétetnék 
a' lekész állása a' nép irányában. 

3. Jól meg kell gondolnunk, hogy a' papi t e -
kintélyt gázoló conventio már eddig is sok h e -
lyen ezernyi szomorú súrlódásokat, és veszé -
lyes eredményű viszonyokat idézett elö a' nép 
és annak lelkésze közt. Ha szemetes gabonát 
hoznak, és a' béke kedveért szemrehányást nem 
tesz a' lelkész, kárát vallja; ha szól é re t t e , azt 
mondják neki: nincs a' conventioban rostált g a -
bona ígérve, jó ez ingyen 'sat. Hányszor vi te t-
tek már conventioszülte viszályok és perek e s -
perességi 's egyházkerületi gyűlésekre; mellyek 
a' lelkész és hallsratói közt a1 legszoinorítóbb 
ellenszenveket támaszták, 's egy ember százakba 
is elhintette a' gyűlölség és boszuvágy keserű 
magvait. 

E ' pontoknál azonban egy másik kérdés is me-
rül fel, t. i. ez : hová legyen az eddigi pénz és t e r -
mészetbeli fizetés, ha csupán az álladalom fizetne 
bennünket ? Némellyek azt felelik: az álladalo-
mé. Én pedig azt szeretném, ha ugyanaz tör tén-
nék vele, mi a' dézsmával és robottal az adózó 
népre nézve történt : engedtetnék el a' conven-
tio. A ' közpapok földbirtokát az álladalom nem 
igényelheti, mert az épen ol lyan, mint bármelly 
más magán, ösi vagy szerzemény, birtok. Lenne 
az tehát az egyházaké, 's annak jövedelmeiből 
csináltatná, igazítatná minden egyház a' maga 
templomait, iskoláit, paplakait, mellyek gyakran 
a' botrányig elhagyatvák és ízléselleniek. Kivált 
a* prot. egyházszerkezetnek önkormányzata k ü -
lönben is évenkint nagy adót igényel. Ha sokal-
ná a' kormány el is engedni a' conventiókat, 's 
ú] illő fizetést is adni, azt szeretném, hogy in-
kább venné át a' kormány az eddigi fizetéseket, 
csakhogy a' conventiok szűnnének meg. De ha 
elengedtetnék az eddigi fizetés örökre, az e g y -
szersmind igen nagy alkalmatlanságot is m e g f o g -
na szüntetni, t. i. az egyházi épületekre ország-
szerte annyira gyakorlatba jött sok koldulást; 
mert akkor mindegyik egyház könnyebben ki tud-
ná állítani a1 szükséges költségeket. Minthogy 
pedig falun sem mindig kaphatni tejet, vajat, tú -
rót, téjfelt , 's tagosztályzott helységekben f ű -
bérbe sem vállalnak marhákat; tehát ha minden 
eddigi fizetése megszűnnék is a' papnak, földek-
ből 10 holdnyi mégis hagyatnék birtokában, 
két—három darab fejőstehén tartására. így a ' 
pap még sem mondhatná, hogy lakáson kivül 
semmije sincs, mit egyháza adna neki. Ugyanezen 
indokból még a' palástdíjakat is szeretném fen-
tartatni, azzal a' megjegyzéssel, hogy a' külön-

; ben is igen megszolgált 's mégis csekély palást-
díjakat fizetné a1 nép ezüstben, ne aféle k r a j -
czáros vagy garasos alamizsnában. Az eddigi 
patriarchalis kapocs nem fényes , mert megfogá. 



azt a' papi cselédszerü conventiók vastag rozs-
dája. Minthogy pedig már most közösen viseljük 
a' hon szükségeit, mindnyájan adózunk : könnyű 
mód lesz az eddigi deputatumokat megszüntetni. 
Nem nagy botrány-e az, midőn legtöbb egyhá-
zakban, a' szónokszékröl hirdettetik ki a1 sorga-
bonaszedés határnapja, 's a' buzgó érzetek he-
lyébe, annak hallatára, templomban rémül meg a' 
fizetés miatt aggódó szegény nép? — Nem ab-
normis állapot-e az, midőn róm. katholikusoknál 
a' zsellér vagy szolga azon panaszkodik, hogy 
ö is ugyanannyit lizet papjának, mennyit az első 
gazda ; a' protestánsoknál pedig a' vagyonosok 
zúgolódnak azon , hogy ök mennyivel fizetnek 
többet , mint az alsóbb rendű emberek, holott 
egyik azt hallja, mit a' másik, a1 templomban? 

A ' fizetési arányra nézve némellvek azt hi-
szik, a' népesebb egyház lelkészeinek nagyobb 
díjt kellene adni. Okaik arra építvék, hogy az 
elöbbretörekvés ösztöne munkásságban tartatnék, 
és hogy nagyobb fáradság és érdem nagyobb 
díjra is méltó. Csekély nézetem szerint az egyik 
ok épen olly egyoldalú, mint a1 másik. Népes 
egyházban úgyis nagyobb a' jövedelem a' pa 
lástdíjak által, pedig csak az olly nemű fáradság 
több a' legnagyobb gyülekezetben is, a' mellyért 
palástdíjt adnak. A ' többi fáradság mindenütt 
egyforma. Az elöbbretörekvés tehát csak e' miatt 
sem fogna megszűnni; de még azért sem, hogy 
népesb egyházakban már a' papiak is csinosabb, 
kénvelmesb, a' társalgás öröme kellemesb, mert 
a' sok közt jobban találtatnak müveit, könyvtár-
ral biró, 's hírlapokat járató uri hallgatók; 's 
illy viszonyokat müveit pap többre becsül egy 
pár száz forintnál; mig ellenben kevés népű 
egyházban sokszor afféle művelt ember egy 
sincs, de van kényelmetlen, elhagyatott , egész-
ségtelen paplak; könyve t , hírlapokat senkinél 
sem láthatni, csupán magának járatni pedig nem 
birja meg jövedelme. Van ösztön abban i s , hogy 
népesb egyházban még a' szónoklati remeklésre 
is nagyobb az inger, jobban találkozván a' sok 
közt ollvanok, kik ízléssel b í rnak , és a' nagy 
szorgalommal készült jeles munkát méltányolni 
tudják. Ezenkívül népes egyházakban segédpa-
pok is levén, a' rendes lelkész nyugottan mehet 
ki gyülekezetéből, fontos családi 's egyéb v i -
szonyaiban, útra is, mig a' kisebb egyházban k i -
lépni is alig mer házából, mert épen akkor k e -
reshetik, mikor nincs otthon; 's ez aggodalmat 
okoz neki. A ' mi már az úgynevezett papi jeles-
ség előnyét illeti, melly nagyobb jutalmat köve-
tel : már imént mondám, hogy sokkal jövedelme-
zőbb a' palástdíjak által a' nagyobb gyülekezet, 
de kényelmesb, hasznosabb és gyönyörködletőbb 
is ; egyébiránt igen kényes dolog, édes uraim! 
az a' ,.jelesség és e lőny" osztályozása 's limi-
tálgalása. Nem hiszem én azt, 's önök se higyék, 
mintha jelesb egyházakban kizárólag mindig j e -

lesebb , kisebben viszont mindig kevésbbé jeles 
hivatalnokok működnének. Igen nagy hiúság és 
igazságtalanság volna ezt átalános elvül kimon-
dani. A ' szerencse nem mindig pontos fokmérője 
az erénynek. Én nem is első, nem is utósó g y ü -
lekezetben vagyok; de birok annyi szerénység-
gel 's igazságszeretettel, miszerint tudom és 
megvallom, hogy az envimnél alsóbb rendű e g y -
házban is vannak nálamnál jelesebb egyének, és 
pedig ollyanok i s , kik némelly fényes egyház 
lelkészével is kiállják a' próbát. Hiszen ismerjük 
azon ezerféle viszonyokat 's érdekármányokat, 
mellyek közt a' lelkész, még a' szabad válasz-
tás utján is, hivatalra jut. Sok jeles egyházban 
vannak jeles hivatalnokok is, hála Istennek ! de 
hol van a' hivatalok ama boldog utópiája, melly-
ben átalán kinekkinek ollyan volna szerencséje 
's méltányoltatása is,mint érdeme? Nonnunquam 
virtus medio jacet obruta coeno ; nequitiae clas-
ses candida vela ferunt. Tű. Petronius Arbiter. 

Figyelmébe 's megfontolásába ajánlom min-
den tiszltársamnak, különösen a' Peslre küldendő 
követeknek, e' tárgy körüli nézetimet, kivált-
képen szívökre kötvén a' hivatalunkat és vállá- . 
sunkat lealázó conventiok alóli emancipatiónk 
erélyes és hatálos sürgetését, mellyhez adjon I s -
ten jó s ikert! K i s S á m u e l . 

Papi nőíelenség a' rk. egyházban. 
Szerkesztő ú r ! Nem cselekszem haszontalan 

dolgot, midőn Önt egy itt megjelent 's levelem-
hez csatolt nyilatkozatra figyelmeztetem. Ma— 
gyári Alajos hittudományi oktató az itteni püs-
pöki papnöveldében a' f. é. api\ 6-kán Temes-
vinegye közgyűlésében, támogatva Berecz Imre 
szentszéki jegyző által, a'' papi nötlenség t á r -
gyában egy igen hatályos, korszerű 's minden 
jelenlevők állal tapssal fogadott beszédet tartott, 
mellyben egyenesen a' papi nötlenség ellen nyi-
latkozott. Mig egyebeknek nyilatkozataié' t á rgy-
ban nem igen sok ügyeimet érdemelnek, itt olly 
férfiak 's olly körülmények 's helyzetek között 
nyilatkoznak, mellyek nagy fontosságot kölcsö-
nöznek a' dolognak. Ugyanis itt nem világi em-
ber, hanem pap 's ez is nem egyszerű, hanem te -
kintélyes, azaz ollyan, ki az egész csanádi e g y -
házmegye papnövendékeinek oktatója, tehát va -
lóban competeris férfiú szólal fel a' papi nötlen-
ség megszüntetése mellett. De még ennél is nyo-
mosabb 's mondhatnám, reformatiói jelentőségű 
azon körülmény, hogy ez a' csanádi püspök sze-
mei előtt történik, kiről tudva van , hogy ö a' 
magyarhoni rk. püspökök legjelesebbike 's tán 
nem sokára,—ha Isten is ugy akarja—valamivel 
több is leend mint püspök. Magyari úr és társa 
a' rkath. obedienliáról soha meg nem feledkez-
nek vala, hanemha tudják, miként a' papi nötlen-
ség ellen irányzott szavaik föpásztori visszhangra 
találaudnak főnökük szivében, ki Romában sze-



mélyesen győződött meg XVI. Gergely közelé-
ben, hogy a' reformatiót toyábbig halasztani nem 
lehet, hanem azt meg kell kezdeni. Mi csak ö r -
vendhetünk, hogy a' csanádi püspök a' r e fo rma-
tiót a' papok házasításával kezdi meg, mert meg 
vagyunk győződve, hogy a ' többi aztán önkényt 
következik. Isten sz. lelke vezérelje öt és okta-
tóit minden igazságba! Mi üdvözöljük öt a1 r e -
formatio várva várt terén ! 

Közölje Ön e' nyilatkozatot Lapjában 's f o -
gadja tiszteletem nyilvánítását, mellyel stb. T e -
mesvár jun. 7 -kén . 1848. 

Nyilatkozat a' papi nötlenség tárgyában, me ly -
lyel Temes vármegyének 1848- ik évi april 6 - á n 
tartott közgyűlésében adott Magyari Alajos, a' 
csanádi püspöki papnöveldében hittudományi 
tanító. 

Gravibus rationibus ablatas Sacerdotibus nuptias, 
gravioribus restituendas videri. Pius II. papa. 

Tisztelt gyülekezet! 
A" szólhatási jog különbség nélkül mindenkire 

k i ter jesz te tvén, én is szerencsés vagyok jelen 
tárgyra vonatkozó rövid észrevételeimet tehetni. 
Más világi tárgyban szót nem emeltem volna, de 
a' papi nötlenség hozatván szőnyegre, — a' fe l -
szólalást valamint az ügy fontossága 's komoly-
sága, ugy az e' tárgybani fölvilágosítás is i g é n y -
lik. Továbbá a' papi nötlenség olly t á r g y , melly 
az egyházat közelebbről érdekli, egy pár szóval 
tehát hozzá járulni, nem annyira jog, mint szoros 
kötelesség i s , annyival inkább, minthogy ezen 
tárgyat minden értelmes egyházi egyénnek, már 
állásánál 's kötelességénél fogva ismernie, tud-
nia, értenie kell. 

Először is véleményem szerint mind azok, kik 
a ' papi nőtlenséget eltörölni 's a 'papokat házas -
ságra feljogosítani kívánják, nem zabolátlan v á -
gyakat akarnak kielégíteni, hanem az erényt 's 
erkölcsösséget szándékoznak előmozdítani. E ' 
pontot tovább fejtegetni nem tartom szükséges-
nek. 

Azonban hogy nézeteimet tisztán kifejtsem, 
ne gondolja senki , mintha én a' nőtlen állapotot 
kárhoztatnám, vagy bármi tekintetben is leala-
csonyítani akarnám. Korán sem. Söt az ollyan 
egyént , ki a* nőtlen állapotot minden avval ösz -
szekapcsolt kötelességekkel 's nehézségekkel 
szilárdan, ugy mint kell, megtart ja, én dicsérem, 
magasztalom, csodálom; mert lelkemből meg v a -
gyok győződve , hogy az illy állapot megtar tá - ] 
sára nagy lelki erő, magasztos önmegtagadás k i - i 
vántatik. — Csak azt nem helyeslem én, hogy a1 i 
nőtlen állapot közölünk mindenkire, akarja, vagy ' 
nem akarja , képes -e , vagy nem képes, annak e l -
v ise lésére (indirect) erőszakosan ráruháztatik. : 
— Illy kényszerí tő törvény bizonyára sem Krisz-
tus urunk, sem az apostolok, mint egyházunk ala- i 
pítóinak szándékán 's akaratján nem alapszik. i 

Ugyanis Krisztus urunk ezen állapot vá lasz- : 

tását mindenkinek szabad akaratjára hagyta, mert 
ime sz. Máté evangyéliumának 19-ik fejezetében 
12—ik versben Üdvözítőnk e ' tárgyra vonatkozó-
lag csak azt mondja : „qui potest capere capiat ," 
azaz : ki annyi lélekerövel bir, hogy ezen á l la -
potot megtarthatja, tartsa meg. Es ismét : „non 
omnes capiunt verbum istud, sed quibus dátum 
es t , " azaz : nem mindnyájan képesek ezen ál la-
potot megtartani, hanem csak kiknek adatott. És 
azért magok az apostolok közöl szent P é t e r , kit 
a' katholicus egyház mint az apostolok fejedel-
mét t isztel i ,— feleséges ember volt, 's tan í tvá-
nyának ezen állapotát Krisztus urunk annyira 
méltatta, hogy anyósát szent Péternek, mint Máté 
evangyéliumának 8 - ik fejez. 14—ik 's 15-ik v e r -
sében o lvassuk, hideglázból csodálatosan m e g -
gyógyította. 

Szent Pál apostol, ki a' nőtlen életet igen ked-
velte, 's másoknak is ajánlotta, ekképen nyi la t -
kozik a' korintusokhoz irt 1 - s ö levelében 7 - ik 
fejez. 9—ik versben : a' ki magát meg nem tudja 
tartóztatni : házasodjék; mert jobb házasodni, 
mint égni, t. i. az érzékiség vágyaitól. Timothe-
ushoz irt 1 - s ö levelében pedig a ' papoknál a' 
nös állapotot különösen megkívánni , vagy l eg -
alább feltenni látszik , midőn mondja : „oporte t 
episcopum esse unius uxoris v i rum," azaz: m e g -
kívántatik, hogy a' püspök egy nejű legyen, 3—ik 
fejez. 2—ik ve r sben ; ugyanazt rendeli az alsóbb 
papokra nézve is, ugyanott J 2—ik versben. 

Már ezekből v i lágos , hogy a' papi nötlenség 
nem dogma, nem Krisztus parancsa, nem az apo -
stolok rendelménye, mint némellyek tán szeretik 
állítni, hanem csak tanács a1 nagyobb tökélynek 
elérésére. A" törvény pedig , melly a* nőt lensé-
get parancsolja, csak későbbi idők viszonyai, 's 
környülmények szüleménye, mit hogy bővebben 
átláthassunk, nyomozzuk annak eredetét a' t ö r t é -
net fonalán. 

Krisztus születése után 4—ik században kis 
Ázsia főbb városaiban több egyházi zsinatok 
tartattak, mellyekben az akkori körülményekhez 
képest egyes egyházi társulatokban a' papoknak 
a' nőtlen állapot megparancsoltatott. Illy g y ü l e -
kezetek voltak az aneyrai és neocaesariai. Ugy 
a' nevezetes nicaeai közönséges egyházi zsinat-
ban is szőnyegre került a' papi nötlenség 3 2 5 - b e n 
Krisztus születése után, de kényszerí tő törvény, 
vagy legalább melly általánosan tiltaná a' p a -
poknak már kötött házasságai t , nem keletkezett, 
minthogy sok értelmes 's jámbor életű férfiak az 
illy törvénynek ellenszegüllek. Különösen m e g -
említendő itt Paphnut ius , ki gyermekkorától 
fogva mint remete kolostorban nevelkedett , k é -
sőbb pedig püspökké lön Aegyptomban , kinek 
hatalmas beszéde eszközölte leginkább, hogy af 

nicaeai zsinat e ' tárgyban általános tö rvényt , 
melly a' papok házasságait fölbontaná, nem h o -
zott. Hatályosabban lépett föl mintegy 390 -ben 



Siricius pápa Himmerius spanyol püspökhöz b o -
csátott levelében, de a' római szék e' rendelmé-
nyének későbben ellenszegült a1 görög egyház, 
midőn Constantinápolyban 692-dik évben (in 
conc. Trullano can. 13.)nyiltan kimondá: misze-
rint a' görög egyház e' tekintetben ezután is az 
apostoli tökéletességhez fog szilárdan ragasz-
kodni, 's a' papok házasságát épségben fen fogja 
tartani, mert Krisztus maga mondá: „mit az I s -
ten egybekötött , az emberek szét nem bont-
hat ják." 

'S ennélfogva a' görög egyház a' maga pap-
jainak házasságát jelenleg is fentartja, a' romai 
egyházban pedig a' nötlenségröl szóló törvény 
egyes egyházi társulatokban mindinkább el ter-
jedt, míg Hildebrand, 7- ik Gergely pápa 1075-ik 
évben Rómában tartott zsinatban e' törvényt az 
egész római katholikus egyház papjaira kiter-
jesztette. A'' parancs olly szigorú volt ? hogy a' 
híveknek még a' feleséges papnak csak miséjét 
is hallgatni keményen megtiltotta. Noha azonban 
illy szigort használt is 7- ik Gergely a' papi 
nötlenség behozatalára 's életbe léptetésére, 
még sem eszközölheté, hogy ellenszegülések ne 
történjenek; mert a' történetirat szerint bizo-
nyos az, hogy midőn Altman passaui püspök e' 
törvényt papjai közt kihirdetné, kevésben mult 
el hogy meg nem köveztetett. De mindezek elle-
nére is a' papok nötlenségére vonatkozó törvény 
lassankint átalánosan bevétetett. 

Édes magyar honunkat illetőleg e ' törvény 
Kálmán király alatt hozatott be , 's azóta ná-
lunk is megtartatik; voltak azonban egyes sze-
mélyek, kik arra vonatkozólag ellenkező vé le -
ményben voltak. E' tekintetben nevezetes Du-
dith András csanádi, később pécsi püspök, ki a' 
tridenti közönséges zsinatban a' papi nötlenség 
iránt beszédet akart tartani, de 4—ik Pius pápa 
által letiltatván, Tridentben megházasodott, 's 
ugyanott meg is halt. 

Tisztelt gyülekezet! Nem akarom én állítani, 
hogy 7- ik Gergely pápának a' föneinlített tör-
vény behozatalával rosz szándoka volt , söt hi-
szem: hogy ö, kit a' protestánsok közöl is so -
kan dicsérnek, az akkori környülményekhez ké -
pest czélszerükép rendelkezett. Azonban a' mai 
környülmények , ugy látszik, megváltoztak, 's 
ennek folytán én a' papi nötlenségröl szóló t ö r -
vényt azon rendszabályok közé számítom, mely-
lyekben a' reform czélszerü, 's az erkölcsös-
ségre jó befolyású volna. — Ez azonban saját 
magán nézetem, mellyet valamint másra ráe rő -
szakolni nem akarok, ugy azt más részről félre 
nem értetni kívánom. Azt tartom v é g r e , nem 
gúnyoltam senkit, jogait senkinek le nem tipor-
tam, egyéni véleményemet pedig kimondani, mint 
polgárnak jogom, mint egyházinak—miután a' 
tárgy szőnyegre került szoros kötelességem is 
volt. 

Berecz Imre csanádi szent széki tollnok űr 
által ennek folytán tett nyilatkozat. 

Tisz-telt Polgártársaim! 
Mi a' papi nötlenség eltörlését illeti, arról — 

miután szeretett volt tanítóm azt elég bőven t á r -
gyalá — szólani nem akarok. 

Ha már t. polgártársaim a' papi nötlenség e l -
törlésének eszméjét felkarolni szivesek, bátor 
vagyok az imént tett indítványhoz némi pótlék-
kal — mint az elöbbeninek kifolyásával—járulni. 

Tudjuk azt, hogy a' fekete talár a' religio l é -
nyegéhez nem tartozik ; tudjuk a z t , hogy ezen 
öltözék Európa minden műveltebb országaiban 
a' kath. papság által csak az isteni szolgálat a l -
kalmakor használtatik, még a' katholieismus 
székhelyében Rómában is; tudjuk azt, hogy ezen 
öltözék csak az ötödik században kezde diva-
tozni, a' fekete szin pedig még később , a' t r i -
denti zsinat óta; tudjuk, jelen korunkban milly 
benyomást szokott ezen talár a' társulati körök-
ben okozni: a' papság érdeke, a' 19—ik század 
szelleme tehát kívánja, hogy ebben is a' kath. 
egyház eredetiségéhez visszatérjünk. Indítvá-
nyozom azért: hogy a 'kath . clerus társasági kö -
rökben illendő nemzeti, —isteni szolgálat alkal-
makor pedig egyházi öltönyben járjon. — Végre 
óhajtanám, hogy a' magyar egyik kitűnő typu-
sát is — mellyet maga szent religiónk szerzője 
Jézus, századokig a' magyar clerus, és különö-
sen a' nagy emlékezetű Pázmán is visel t , — 
a' nemzetiség rokonszenve szép jeléül honfiúi 
bélyeg gyanánt ápolja , — ériem a' bajuszt. 

Küldjünk-e priiparandistákat a' külföldre? 
Nem. 
Ne küldjünk ? 
Miért? hogyan? hiszen nevelés után kiáltó— 

zánk mindig, — nevelést pedig csak nevelök esz-
közölhetnek, — és nevelöket képeztetni, taní-
tatni kel l , — a' nevelésben leghaladottabb Né-
methon és különösen Poroszhon, tehát küldjünk 
ifjakat oda, majd azokból válandnak aztán a1 va -
lódi nevelők és e' nevelök nekünk új nevelöket 
nevelcndenek és e ' neveltek új növendékeknek 
leendnek nevelőivé 'stb.Lám, így nevelt országgá 
lesz hazánk, neveltté népünk, és a1 miután kiáltó— 
zánk, az meg fog jöni, meg fog lenni! 

Kuldjünk-e tehát magyar ifjakat a' németor-
szági práparandiákba, seminariumokba vagy ú g y -
nevezett képezdékbe ? küldjünk-e országos költ-
ségen, az országban országosan állítandó képez-
dék számára képezendő tanítókul vagy tanáro-
kul? Nem, ne küldjünk. 

Miért ? hogyan ? hiszen nekünk magunknak 
országos képezdeink még nincsenek, és ha van -
nak is, nem ollyanok azok, mint az elhíresült p o -
rosz, szász és vürtembergi seminariumok ; ifjaink 
tehát alkalmat nyerendnek ollyanokká lenni, mi -
nők a' híres intézetek még híresebb tanítói. 



És mégis azt mondom : ne küldjünk. 
De miért nem? tán nem kell-e népünknek ne-

velés ? nem kellenek-e jobb tanodák, mint a1 mi-
nők a' mostaniak? nem-e jobb tanítók is, mint a' 
minők a' mostaniak? 

Németországnak érdemeiből a' nevelésben egy 
hajszálnyit sem akarok elvonni; el akarom i s -

jünk főleg ifjakat, kik mint Phrixusok és Hellék, 
hozzák el nekünk a'nevelésnek aranygyapját, — 
hahogy közölök a' Hellék tengerbe vesznének is, 
csak a' Jasonok térjenek meg és hozzák meg az 
új szellemi életnek kincsét. 

De hála Istennek, mi nem ugy állunk. Nálunk 
a' népnevelésnek ügye nemcsak eszme még, 

merni, mint a' magyar utazó Szemere Bertalan, vagy csak ohajtat, nálunk tettleg népnevelés már 
(jelenlegi belügyministerünk) mint a' franczia van — már a' millven ollyan, tanodáink is van-
Cousin és mit mások, angolok és amerikaiak r é - nak, és ezekben tanítóink nem kis számmal , és 
gen elismertenek, hogy Németország a' padago- ha jól megvizsgáljuk, bizony találkozni fognak 
giában legelöl ál l , hogy ott vannak a' legjelesb ollyanok is, kik a' némethoni semminárvezetök-
nevelök, ott a' legszámosabb nevelési irók, ott kel sok tekintetben megmérkőzhetnek; alább 
van legtöbb nevelési intézet: és mégis azt mon- meg is fogom őket nevezni, természetesen csak 
dom, ne küldjünk ki ifjakat a'némethoni seminariu- azokat, a 'k ike t nekem van szerencsém ismer-
mokba, ne, akármellyik külföld hónába sem, — hetnem; hát azonkívül hányan és millyenek le-
hanem állítsunk, ha kell — és pedig ez a' neve- hetnek még, inert hiszen a' jelesb hazai tanítók-
lési téren a' teendők alphája — magunk, legje- nak statistikáját nem irta még senki, ugy a' mint 
lesb tanítóférfiaink vezérlete alatt köz-és min- : szokás, minden statistikai rovozgatás nélkül csak 
tapráparandiát vagy képezdét és ebben képez- átalányban kárhoztatólag mondani: a' magyar -
zünk a' haza népe számára egypár év alatt, ne országi tanodák roszak, illyenek a' tanítók is, 
tizenkét, hanem száztizenkét tanítót egyszerre,! mert hiszen jó tanítónak vezérlete alatt mint 
és utaztassunk, ha kell, és ha az országnak csak- lehetne a1 tanoda rósz ? 
ugyan felesleges pénze van most, utaztassunk Nekünk praeparandiáink is vannak már, hiszen 
meglett, érett korú, gyakorlati tanítóink vagy királyilag öt illyen állíttatott fel nem régiben és 
tanáraink közöl egynehányat, ollyanokat, kik azonkívül van a' prot. ágostaiaknak is illyen— 
már évek óta foglalkoznak neveléstanítással és! nemű intézetjök Nyíregyházán és Felsölövőn. 
e ' tekintetben ugy tényileg mint irataik által i s - Vagy azokban nem gondolkoztak-e még a ' p r a e -
meretesek, utaztassunk ollyanok közöl kettőt parandiának igazi szerkezetéről és feladatáról? 
hármat egész Európában , söt még Európán k i - ! majd Németországban két évig tartózkodandó 
vül i s , Amerikában különösen, és azok állal ifjak fogják mintamüködésileg megmutatni és 
adassunk magunknak számot, mint áll a gya- megmutathatni, mini: kelljen illy intézetnek el-
korlati nevelés másutt? minők az intézetek itt rendezve lennie, 's minő methodikát 'sat. kelljen 
és ott, ez és amaz országban , az ország körül-
ményei és népeihez alkalmazva? minők minde-
nütt a tanításimelliodok? mellyek a' rendszerek, 
a tanulmányi fokozatok, a' vezérlési elvek, a 
legjobb könyvek mellyek ? mik a' tanítási esz-
közök? 'stb. 'stb. 

Ez az én nézetem 's ezt mondom ki már előre, 

az egyes tanulmányoknál alkalmaznunk? Tud-
tommal az említett intézetek egyikében 's mási-
kában, olly férfiak működnek , kik nemcsak két, 
hanem tovább mint kik csak két évig tartózkodtak 
a' külföldön és pedig egyenesen csak nevelési 
teendőkkel, nevelési munkának a' terén foglal-

ozva, söt az egyik illynemü intézetben épen kül-
habár ennek csak értekezésem végén kellene is; földi tanító is működik, most legalább egy, a 'mint 
állania, a' midőn okaimat elmondandottam, hogy \ tudom, eleintén több volt a' külföldi. Tehát a'mint 
vájjon miért ne kelljen nekünk ifjú leendő p rá - látszik, nem vagyunk ujak és kezdők e' téren. 
parandokat a' külföldre küldenünk, hogy ott l e -
endő képezdei tanárokká idomítsák magukat. De 
ki fogom a' dolgot fejteni részletesen. 

Ha nálunk a' nevelés tabula rasa volna, vagy 
hogy még eddigé épen semmi sem történt volna 
népünk nevelésének érdekében, ha ugy állanánk, j 

Söt nekünk, a' mi az elemi és legelemibb taní-
tók képezését illeti, azokul nézem a' kisdedovó-
k a t ; ollynemü intézetünk is v a n , a' minő tud-
tommal a' külföldön sehol sincs, úgymint : a' 
kisdedovókat képző. 

De mégis, mért ne küldjünk tanítókká lehe-
mint, állottak őseink, az ezer év előtti pogányok, 1 tendö és leendő ifjakat a' külföldre? 
kik a' keresztes vagy keresztyén vallásra valá-
nak lérítendök, — és ha mi, magunk belátása á l -
tal az illy állapotból ki akarnánk szabadulni, é 
mint ők egy koron,keresztyénekké lenni nem akar -
tak, ugy ellenben mi nevelést kezdeni akarnánk, 
feltéve, hogy nevelés hazánkban még épen nem 
volna — azaz, tanodák és tanítók a' kik neve-
léssel foglalkoznak, — ugy azt mondanám: igen-

Elöször azért, mert nincs pénzünk, és ha van 
is, vegyük annak jobb és tettlegesebb hasznát, 
a' mennyibeií azt csakugyan és elvonhatlanul a ' 
nevelésre akarjuk, a' nevelésre kell fordítanunk: 
állítsunk azonnal, mint már is említém, minta-
intézetet. Azon a' pénzen, a' mellyet 12 ifjú egy 
vagyis két éven át az ország pénztárából liu-
zand, a' mi, egyegy évre, nem igen Iehelend k e -

is, küldjünk ki képezendöket a' külföldre, küld- vesebb 800 és ha kevesebb, a' mint tapaszta-
25 * 



lásból tudom, kevesebb nemlehetend 600 pf tnáíJ 
ha, t. i. ezen ifjak nem utazandanak és sokféle é s ' 
sokországi intézetet nem látogatandanak, hanem 
csak egyikben fészkelendik meg magokat â  ki-
szabott időre, tehát tizenkétszer 800, két évre, 
teszen 9600 -f- 9600 = 20,200 ft. pp.-ben, 
vagy, ha csak 60Ö-at veszünk, tehát 7200 -+-
7200 = 14,000 pft. Ezen a' pénzen bátran ál-
líthatnánk fel új és külön intézetet, vagy pedig, 
átalakíthatnék az eddigiek közöl valamellyiket 
azonnal mintaintézetté és képeztethetnénk benne 
azonnal évente, ha csak 30 tanítót is, és igy két 
év alatt. 60-at . És az illyen intézkedés nem-
csak két év múlva, hanem mindjárt a' két év 
alatt történhetnék meg. Meg nem említve azt, 
miszerint az ezen pénzen állítandó vagy ezen 
pénzzel segítendő intézetbe más*, tettleg már gya -
korlati tanítók is járhatnának és jöhetnének egy 
egy kis időre, tapasztalást és tanítási jobb útmu-
tatást nyerni. Ezt tegyük, igy közvetlenebb és 
hamarébb lesz eredménye a' dolognak. Népneve-
lési ügyünkben pedig ez mindenesetre nagy és 
roppant nyeremény. 

De továbbá, ne küldjünk ki ifjakat, mert czélt 
ezen ifjakkal vagy épen nem. vagy csak kis 
mértékben, csak részben fognánk érni. A' kikül— 
dendök és visszajövendők, küldve képzelt és meg-
bízva lett tanítók lesznek. A ' legjobb tanító pedig 
nem az, a1 kit mondva és megbízva teszünk az-
zá, a' kit hivatallal már előre biztatunk, hanem 
az, kit keble Istene e' pályára hív, kinek szeren-
csés alkalom e' pályáni kiképezletést enged és 
kinek későbben külső elismerés szerzi és adja 
meg a' helyes alkalmazás. Anyagi dolgokat lehet 
mondva és rendelve készíttetni és csak is így a' 
legjobbat a1 kívánathoz képest nyerni , de nem 
így nevelöt, nem tanítót. A ' nevelő és tanító t e -
rem, mint a' költő , az nemcsak lesz , nem válik 
csak , sem nem varázsoltatik elő igéret és ke -
csegtető hivatalnak biztatása által, sem nem k é -
peztetik kölcsön adott vagy előlegezett- pénzen. 
A1 kiket ki fogunk vagy ki fognánk küldeni, azok 
meglehet, hogy elszánvák most nevelökkint mű-
ködni és a' hazának egykoron e' legelhagyatot-
tabb és eddigé legmostohább pályán és hivatalban 
szolgálni, de ki tudja, az leend-e elhatározásuk 
akkor is , a' midőn a' külföldön szemeik a' na -
gyobb tapasztalati t é ren , a' bővebb és tágasabb 
tudományi körökben és helyeken megnyiladozva, 
kebelökben is más vágy, más hajlam, más elha-
tározás talál ébredezni ? Igen, de ök már eladott, 
már előre prádestinált nevelök és tanítók, és a' 
haza tölök az előlegezett vagy egyenesen reájuk 
költött pénzt csak nem fogja visszakövetelni, és 
ha követelné, ök meg azt vissza nem téritheten-
dik, nem lesznek-e inkább hajlandók a' nyert k é -
peztetésnek az árát egy pár évig leszolgálni — 
mert hogy örökre e' pályán nem maradandnak az 
ollyanok, ez épen az , a' mit becsületükről fe l -

tenni má r előre merek, — és- ha csak egy, vagy 
pár évig , ha; csak egy hó, egy napig is munkál-
kodandn. ak kényszerí tve, lesz-e abban á ldás?Az 
Isten eg e alatt a' legszabadabb munka a* neve-
lés, olly an az, mint a' költészet, a' kit itt k é n y -
szerűen: i, hajlama ellen felfogadni vagy akár jó 
fizetés á Ital is lekötni akarnál, az ollyan által épen 
gyermekidnek okoznád a' legnagyobb kárt. Az 
istenért , csak kényszerített nevelővé ne legyen 
senki: s em szükségből, sem hiúságból vagy di-
csekvés ;böl — a' mi ugyan legritkábban fordul-
hat elő az elhagyatott nevelési pályán, — sem 
másnak kedvére , vagy akár megbízására, — 
hanem szabad ajánlás utján mindig , olly szaba-
don, a1 milly szabadon költővé és müvészszé lesz 
valaki., hisz a 'nevelés a 'művészetek legmagasz-
tosbika, az egyenesen a" teremtői művészete a' 
szellemi embernek. — Ne ámítsuk tehát magun-
kat ; az ifjak, a ' kiket ki akarnánk küldeni, tán j ó -
kedvű nevelök lehetnek most, tán épen mivel i f -
jak és a' pálya nehéz voltát még nem is ismerik, 
vagy tán, mivel őket a' szép biztatás vonzza, 
egykoron országos képezdék vezetőivé lenniök. 
El kell ismernünk , hogy ez utóbbiban van némi 
csábinger és hogy ez annyival nagyobb, mennyi-
vel díszesebb a' kilátás már előre is : országos 
költségen képeztethetni, országos költségen utaz-
hatni, országos képezendék lehetni. Teringettét 
ez csábít. Nem ollyan az, mint a' szegény luthe-
rius Iheologiae candidatusnak hitjelölti levele és 
egynehány — nehezen és többnyire sanyarú k ö -
rülmények között, magán- vagy házi nevelői á l -
lapotban megtakarított forintocskája, a' mellyel 
— midőn azokat zsebében birja — gyalog bal-
lag ki a' némethoni tudományakademiákra és 
vándorol egyikről a' másikra, leginkább pedig 
oda, a' hová öt tettek áldozata által kegyes őse-
inknek stipendialis emlékezete vonja. Országos 
kiküldetéssel mehetni — mit gondolsz, abban még 
egy kis hiúság is rejlik. Mint fogják az illyen i f -
jat azok a' német seminaristák a' 15—20 éves 
ifjoncok nézni, hát még a' gyermekek, és a' t a -
nár urak, a1 kiknek leczkéit ugy hallgatandják ám, 
mint magok is egykét év múlva már kol lega-fra-
terek. Oh be fogják őket irigyelni a' német p rá -
parandiai növendékek, kik két és három évi t a -
nulás és mesterré avatás után, elébb még 4 — 6 — 
10 évig szoknak segédtanítóskodni valamelly f a -
lucskában és csak azután lesznek rendes elemi 
tanítókká , bizony irigyelni fogják őket, kiktől 
hallaniok lesz alkalmuk, miszerint már kevés idő 
múlva képezdei tanárokká lesznek, sőt hogy már 
is azok, mert ök előre választattak, országilag, 
egyenes ministeri megbízatás és választás nyo -
mán. Azok a' német fiúk seregenkint kivánko-
zandnak hazánkba és én nem hiszem, hogy min-
denik kiküldendönkbe ne kapaszkodnék — a' mi-
korra visszajövend , legalább is tiz seminarista, 
ki mind tanító luvánand lenni nálunk! De szóljunk 



komolyan. Vájjon fognak-e mindnyájan, ki k kikül-
detnek, egyszersmind magok is komolyan készül-
ni ? nincsen-e itt ismét egy kis ámítás, ha; dolgot 
psychologikailag vesszük, miszerint sok ember, 
épen akkor ,a ' midőn dolgáról már bizonyt os, ezen 
dologért nem igen sokat és nem igen eré lyesen 
fáradozik. Hát ha igy tennének és illyeníík vol-
nának néhányan ifjaink közöl is ? nem m ondom, 
miszerint az netalán a' választásnak volna hibá-
ja, vagyis az előleges kiszemelésnek, holott nem 
is tudom még, ki fogja és mint fogják öliet a l -
kalmasoknak ítélni, de átalában, meg van az az 
emberi természetben, hogy a' bizonyos czél után, 
a' mellynek elnyeréséről biztosítva van az em-
ber, bizony nem igen szokott feláldozólag fá ra -
dozni. Ollyan az ember , mint a' fiatal szerető, 
mig szerelme jutalma bizonytalan, nincs nyugta, 
nincs éjjele és nincs nappala, mig azt el nem 
nyeri; ellenben, a' kinek számára már előre k i -

csinálták a ' szülék, ím ez leend nőd, vagy, kell* 
hogy ez legyen egykoron férjed és nincs is aka-
dály, miért ne lehetne: az illyen szerelmi czél 
olcsó, az illyenért miért is gyötrődnék a' sziv, 
hiszen az ugy sem marad el. Ne tessék furcsá-
nak, de én a ' hivatalt és különösen a' nevelőit, 
szeretőhöz hasonlítom, és pedig olly sze re -
tőhöz, a' mellyet a1 másik szerető maga választ, 

mert bizony voltak ifjak, kik annyira Jelkesülé-
nek e1 szent czé lér t , hogy honnukba tértökkor 
el valának szánva, bármelly mostoha körülmé-
nyek között is a' nép javára képezdei működést 
kezdeni. Miveli is ezt egyketteje kicsinyben, 
egyébnemü tanítói-hivatala mellett,mint pl. Brez-
nyik G. Sehneczen. Illyen varázszsal vonz az 
önválasztotta czél, igy ragad munkára az öntüzte 
pálya; 'scsak is az ollyanok viszik aztánelébbre 
az ügyet, ők nem fogadott, nem vált és megbí-
zott, ők önteremtett munkások. A ' nevelés t e -
remtés, teremteni a' nevelő önmagán kezd és ha 
az nekie sikerült, csak igy lesz ö aztán más 
szellemek irányában is teremtő. (Folytatása köv.) 

Észrevételek az iskolareform ügyében. 
I. 

Mint minden institutiók e' hazában, ugy az 
iskola is messze hátramaradt volt az élettől. Az 
élet mozgott és működött, ujat alkotott és régit 
lerontott, egy szóval : haladott, mennyire a' lépteit 
gátló viszonyok közt haladhatott , mig végre 
győztes, a' martiusi napokban a' föltétlen hala-
dás zászlaját kitűzte. 

Az iskola mind e' mozgalmak közepeit hát-
térbe szorítatott vagy elfelejtetett , csak azon 
nagy nap, melly mindent meghozott , meghozta 

keble legbensőbb vagya szerint, Már inig ezt e l | a z iskolának is saját ministeriumát. 
nem nyeri, 's örök hűségi frigyet vele nem köt, E ' ministeriumnak nagy teendője jutot t ; nem-
addig nics nyugalma. Az akadály csak annál in-
kább növeszti a ' hő szerelmet.Az illyen arát ölel-

csak az egész iskolai ügyet újból kell átalakít-
nia, hanem — 's*ez a' nehezebb része — az újjá 

jük aztán igazi szeretettel, őrizzük szent hűség-! alakított ügyhez új embereket is kell szereznie. 
gel, és illyen a' nevelői, illyen a' tanítói hivatal. 

Ne mondjuk meg tehát ifjainknak : ti tanítókul 
alkalmaztatni mindenesetre fogtok, vagy külön-
ben visszatérítenditek a' reátok fordított költsé-
g e t ; hanem mondjuk inkább az t : készüljön a' kit 
hivatása vonz és a ' kinek mint ereje engedi, a' 
készült mindenesetre kérni foghatja a' hivatal-
asszony kezét, de hogy elnyerendi-e, az épen 
érdemeitől fog függni , azt készültsége tétele-
zendi fel. Vagy pedig szóljunk i g y : e g y , vagy 
két év múlva, annyi meg annyi és illynemü in-
tézetet állítand fel a' legfőbb nevelési hatóság, 
a' ki tehát, egyéb nevelési kiképe^fese mellett, 
az illynemü hivatalra képezést is körébe ejtheti, 
el ne mulassza, mert a ' maga idejében a' hiva-
talok betöltetésekor , épen • csak a' készültségi 
érdem fog leginkább tekintetbe vétetni. Es mit 
gondolunk, nem fogna-e a' külföldön tanuló ma-
gyar ifjainknak nagy r é s z e , az illy kilátás mel-
lett, sokkal inkább az egyenesen kitűzött neve-
lési pá lyára , melly végeit egyébkint is oda-
kin van készülni, mint a' melly mértékben azt 
eddigé tevé ? de eddigé is volt-e kilátás arra, 
hogy nálunk fognak-e és mikor igazi p rae -
parandiák felállíttatni, és mégis voltunk többen, 
ki nem kis időt és nem kevés költséget fordí-
tánk a' némethoni seminariumok megismerésére, 

Mikép fog a' ministerium e' nehéz hivatásá-
ban el járni , nem tudjuk. Mindenesetre igen üd-
vös volna, ha az iskola szakemberei a' törvény 
alkotása előtt indokozott véleményeiket a' k é r -
déses ügy felett minél sűrűbben nyilvánítanák, 
hogy az egyes kérdések kellőkép megvitatva 
jutnának szőnyegre. E ' nézetnek köszönik e ' 
sorok keletkezésűket. 

Mi ministerek nem vagyunk és így szabad 
nekünk óhajtásainkat előadnunk tekintet nélkül 
arra, vájjon kivihetök-e jelenben a' dolgok ugy, 
vagy nem. 

Korunk remények kora, 's a'mit a' mától hiába 
várunk, talán meghozza a' holnapi nap. Azért is 
lássunk a' dologhoz. 

Minden l ény , melly a' természetszabta r e n -
deltetésének megfelel, tökéletes, melly attól elüt, 
csenevész korcs. Emberré lenni, az ember r e n -
deltetése. 

Társas élet, 's ebben teljes szabadság mul-
hatlan föltételei minden emberlétnek, mennyiben 
nélkiilök az ember azzá nem lehet, mivé t e rmé-
szeténél fogva lennie kell, nélkülök rendelteté-
sének meg nem felel. 

Az ember társadalmon kívül nem képzelhető; 
már állati természete is együttlétet igényel , t e -
kintve pedig az embert mint erkölcsi lényt, m a -



gasabb szükségek sürgetik a' társas életet. Csak 
magáboz hasonlók társaságában fejtheti ki min-
den ember azon értelmi erejét, mellyet az Isten 
keblébe oltott. Hogy Angelo Mihály tehetségei-
nek egész erejét eszményei létesítésére fordít-
hassa, szükséges, hogy egyéb szükségeiről má-
sok gondoskodjanak, kik cserében ismét Angelo 
müvein leikök nemesi) vágyait elégítik ki. 

A1 társadalom segíti elö az egyes fejlődését, 
az egyes viszont munkásságát ugy intézze, hogy > 
általa a' társadalom czéljai mozdíttassanak elö. 

Az egyesnek illy munkássága, mellynél fogva 
a' társadalom egészében helyet foglal, képezi a ' 
hivatást. Hivatás nélkül az ember rendeltetését 
megtagadva vétkezik a' társadalom és közvetve 
önmaga ellen. A' hivatások különbözők, vala-
mint a' társaság szükségei és czéljai különböz-
n e k ; de az emberiségre nézve az egyik olly 
szükséges, mint a' másik, és a' földmivelő hiva-
tása olly nemes, mint a z é , kinek emberek, mil-
liók felett határoz szava. 

A ' különböző hivatások tekintetéből három 
egymást kiegészítő, de egymástól lényegesben 
különböző néposztályra szakad minden álladalom. 

Egy rész a' társaság legközelebb, leganya-
gibb szükségeinek fedezéséről gondoskodik, a" 
földmivelő nép, falusi lakosok. 

Ezeknek, valamint hivatásuk a' legközelebbit, 
a1 legkézzelfoghatóbbat illeti, ugy míveltségök 
sem tova terjedhető. A ' község közei és aJ haza 
legtávolabb értelmi látkörök , iskolájok pedig 
községi, felekezeti. 

Egy másik rész az ész munkássága által mes-
terségesen teremtett emberi szükségekkel fog-
lalkodik, a1 természettől nyert kincsek feldolgo-
zása körül fáradozik, ipariizők és kereskedők 
vagy városi lakosok. 

Az ipar, mint az új kor leghatósb emeltyűje, 
egy részt a' hazában gyökerezik, de más részt 
az egész civilisált világgal folytonos összekötte-
tésben áll. Az iparüzö vagy a' kereskedő nem 
szorítkozhatik lakhelye szűk köré re ; azért is itt 
már a' láthatár tágultabb, az egyes már túlemel-
kedett a1 községi vagy felekezeti viszonyokon 
és a' számára állítandó iskola csak az európai 
civilisatio színvonalán állapodhatik meg. 

Egy harmadik rész a' társadalmi együttlétből 
keletkezelt szellemi szükségeknek szenteli é le-
tét. Á leendő tudósok, nemzetoktatók és tiszt-
viselők. 

Ez osztály leginkább az emberrel, a' társada-
lom átalános viszonyaival foglalkozván, az em-
bert tehetségeivel és törekvéseivel, a' társadal-
mat viszonyainak legtávolabbi elgyökerezése 's 
elágazásiban ismernie kell. A ' mennyiben pedig 
a' társadalom viszonyai és törekvései szintúgy 
a ' múltnak fejleményei, mint a' jelennek kifo-
lyásai, szintúgy eszményi, mint annyagi te rmé-
szetűek, ez osztálynak a' mult oknyomozó vizs-

gálása szintolly szükséges, mint a' jelennek a la-
pos ismerete. 

Itt a' láthatár legtágabb, mert az egész embe-
riség jelenét és múltját magában foglaló és a ' 
társadalomnak minden szellembirtokaira (e ' k i fe-
jezést List tanjának értelmében véve) ter jeszke-
dik ki. 

A' társadalom e' három osztályainak megfele-
löleg e' szerint a' nyilvános iskolák is háromfé-

i lék lesznek : 
1) Iskolák a' földmivelők vagy általában az 

alsó néposztály számára : 
a) Kisdedovodák. 
b) Elemi iskolák. 
c) Miveldék (Fortbildungsschulen). 
d) Gazdászati intézetek. 
2) Iskolák az iparüzök vagy a 'városi lakosok 

számára : 
a) Kisdedovodák. 

• b) Elemi iskolák. 
c) Ipariskolák (alsó és felső reáliskolák). 
d) Öszmüvészeti intézet. 
3) Iskolák a' nemzetoktatók és tisztviselők 

számára : 
a) Kisdedovodák. 
b) Elemi iskolák. 
c) Tudós iskolák (alsó és felső gymnasium.) 
d) Egyetem. 
De lássuk ezeknek egy néhányát egyenkint. 

1. Iskolák a földmivelők 's általában az alsó 
néposztály számára. 

Alólról nő fölfelé a' fa, 's az álladalom gyöke-
rét ós törzsökét az úgynevezett nép képezi. — 
Hogy a' fa virító és gyümölcshozó legyen, legin-
kább a' gyökeret és törzsököt kell ápolnunk. 
Mindenek előtt pedig egység és egyenlőség kell. — 
Miveltségi különzések még inkább nehezítik a' 
társadalmi czélok e lérésé t , mint a' rendek és 
kastok különbfélesége. Mert a' melly statusintéz-
kedés a' miveltre nézve j ó t é t , átokká válhatik 
miveletlen tömegre alkalmaztatva és megfordítva 
sok törvény lehet korlát a' miveletlennek, mig 
ugyanaz a' civilisált embernek tovább haladásá-
ban gátul levén, lépteit megakasztja. 

Politicai é^yenlöség üres szó marad mindad-
dig. mig a1 haza minden polgárai egynemű mivelt-
ségi álláspontra nem jutnak. Miveltségi különb-
ségeknek lenni kell, de nem annyira lényegre, 
mint kiterjedésre nézve. 

Az iskolák, a' mint előadtuk, háromfélék. Mind 
a' háromban a' hon és ennek érdekei képezik a' 
központot; csakhogy a' népiskolában az egész 
miveltségi kör is itt határozódik, holott az ipar-
iskolában a' hon összefüggése a' mivelt világ 
egyéb népeivel szem elibe állítandó, a' tudós 
iskolában pedig az ismeretek olly szempontból 
veendők, hogy azoknak nemcsak jelenlegi lán-
czolatuk, hanem eredet szerinti összefüggésök is 
kitűnjék, egy szóval: itt összeköttetésbe kell lépni 



az ókorral , névszerint pedig az ókor classicus 
népeivel, kiknek örökbe nyert szellemkincseiből 
gazdálkodunk. 

Ezeknélfogva a' népnevelésröli gondoskodást 
ollyformán ldvánnám, hogy a' nevelés , mellyet 
a' nép nyerendő, alapját képezze az egész nem-
zeti mivelödésnek. 

E ' nevelést kapja a' nép az ugy nevezett kis-
dedovoda 's az elemi iskolában, melly intézetek 
az álladalom polgári minden gyermekinek szá-
mára szolgálván, nemzeti közintézetek gyanánt 
legyenek. 

Az ovodát első szükségnek tartom és s tatus-
intézetnek akarom. A ' legegyügyübb földmives 
is nem szórja el a' magot , mig elébb földét föl 
nem szántotta, be nem boronálta és ki nem t isz-
togatta; mi okosabbak eddig a' földet elébb be-
dudvásodni hagytuk, aztán vetettünk, a' mint v e -
tettünk 's arra áldott aratást vártunk. — A' g y e r -
mek 6 éves korában értelemben elhanyagolva, 
akaratban romolva lépett be a' népiskolába : itt 
a' tanítónak órákban jóvá kellett volna tenni, a' 
mit a' rosz példa, a' magára hagyatottság é v e -
ken át rontott, hogy embert, a' jót és szépet i s -
merő, érző és akaró embert képezzen a' vadként 
elszilajult és figyelem és rendtől elszokott g y e r -
mekből. — Nagy kívánság, mellynek vajmi g y é -
ren felelt meg kis siker is. — Ennek máskép 
kell lenni. — A' népiskolának nem volt alapja, 
min megálljon : ez alap az ovoda, mire ezentúl 
a' status részéről lesz az egész iskolai szerkezet 
fektetendő. 

Hogy a' kisdedovoda iskola a' szó szorosb é r -
telmében legyen, erről szó sincs, csak némi pót -
lékát nyújtsa annak, mit a' nép fia szülei házánál 
olly ritkán nyerhet 's a1 mi a' bekövetkező is-
kolai és közvetve az egész életnek sarkalata. — 
Az ovodában a' gyermek tisztaság, rend és fi-
gyelemre szoktassék, teste sérüléstől , esze e l -
butulástól megovassék, érzékei gyakorlat által 
élesbíttessenek és észbeli lehetségeinek első ki-
fejlése segíttessék elő, ez mind 's ezt, jobbnak 
híjában, egy jól nevelt dajka is elvégzi, a' mint 
Németországon faluhelyeken többnyire is pa -
rasztasszonyok az iskolamester vezérlete alatta ' 
kisdedóvók. — Ha nagyban nem megy, kezdjük 
meg a' mint tudjuk, kicsinyben. Egy nagy szoba 
és egy értelmes asszony, voilá tout ce qu'il faut! 

Különösen szükséges az ovodák fölállítása ná -
lunk a' soknyelvüség tekintetéből. — Az elemi 
népiskola nyelvek tanításával nem foglalkodha-
tik, 's ha foglalkodik is, czélt nem é r , ezt eddigi 
tapasztalások eléggé bizonyították. — Ha tehát 
azt kívánjuk, hogy minden honpolgár szívre, 
nyelvre magyar legyen, 's azt kívánni most, mi-
dőn közügyekbe , mellyeknek a' törvény ér te l -
mében kizárólag magyarul folyniok kell, minden 
embernek beleszólása van: ugy hiszem, nem épen 
túlzott igény, akkor olly korban kell a' magyar 

szót ajkira varázsolni, midőn a' gyermek legfo-
gékonyabb és a' nevelésnek más föladata nincsen, 
mint a' szunyadozó tehetségeket figyelemre 
ébreszteni, a' nyelvet megoldani és a' tagokat 
mozgékonyságra szoktatni. 

A ' mi az elemi iskolákat illeti, ezek tulajdon-
képen csak a' tehetségeknek rendezett nézlet és 
folytonos gyakorlat általi kimivelését czélozzák, 
az ismeretek pedig csak annyiban jöhetnek t e -
kintetbe, mennyiben e' czél elérését elősegítik ; 
minthogy azonban az alsóbb néposztály ez inté-
zeten kivül mást csak igen ritkán ismer és hasz-
nál , a' tanulmányokat benne ugy kell intézni, 
hogy a' gyermek mind azon ismeretekés ügyes -
ségeknek birtokába jusson, mellyekre, mint em-
bernek és polgárnak, szüksége van. 

E ' szerint az ügyességeket illetőleg, írás, ol-
vasás elmulhatlan szükségesek, éneklés elmede-
rít ő , durvaságenyhítö, rajzolás pedig minden 
embernek hasznos és az Írással egy folyamban 
gyakoroltathatik. 

Az ismereteket ezen a 'hon minden fiaival kö-
zös iskolában olly kútfőből szeretném meríttetni, 
melly a' nemzetnek mintegy közös értelmi kincs-
tára gyanánt szolgálna és kimerítő polgárkátét 
képezne, mellynek minden szava, mint a' gye r -
mekkor bájtelt emléke, élénk viszhangra találna 
mindenkor minden magyar szívben egyiránt. E ' 
végett olly népkönyv szerkesztését indítványoz-
nám, melly minden, Isten, ember és természet-
ről tudnivalókat tanmódlag elrendezett olvas-
mánydarabokban, mesék, példabeszédek és jeles 
mondatokban mintegy korrajzokba foglalná olly— 
képen, hogy ész és szívhez egyiránt szólva, egy 
részt értelem- és kedélyképzésre, más részt aka-
rat-szilárdításra szolgálnának vallásos (nem f e -
lekezeti) és erkölcsi tekintetben. — Mind az, mit 
a' nemzet tapasztalt, a' tudomány érlelt, az em-
beriség ezrede lefolyta alatt kifejtett, legyen ab-
ban egyszerű, minden embernek érthető nyelven 
előadva ugy , hogy az éretlennek tanulmányul, 
az érett eszű és miveltségünek épületes, kedves 
olvasmányul szolgáljon. 

Egy illy munka készítése, mint látni való, nem 
csekély feladat, 's méltó a' nemzet legjelesbjei-
nek fáradozásira, miután illy munka legerősebb 
alapját vetné meg a' nemzet értelmi egységének. 

Hogy illy munka, nevezetesen ha több folya-
mokra osztatnék, a' gyermekeknek több évre 
szolgálhat tanulmányul, magától világos. E ' sze-
rint azon gyermekek, kik felsőbb iskolába me-
nendök, tiz éves korukban az elemi iskolából k i -
lépvén, a' népkönyvet olvasókönyvül viendik 
magokkal, ugy hogy ez az első osztályokban 
mind az anyanyelv tudományos taglalásához, 
mind a' stylgyakorlatokhoz anyagot nyújtandó; 
azon gyermekek pedig, kik az elemi iskolából 
13 vagy 14 éves korukban egyenesen jövő hi -
vatásuk mezejére lépnek, azt a' miveldében hasz -



Hálhatnák olly módon, hogy az ebben tartandó 
előadásoknak a' népkönyv kiindulási pontul szol-
gálván, ahoz az előadó bővebb fejtegetéseit kap-
csolná. De legyen elég e ' tárgyról ez alkalom-
mal, ugy is azt itt kimeríteni nem fogom. 

Szóljunk tehát inkább arról m é g , mikép kell 
intézkednünk, hogy a' mit a' gyermek az elemi 
iskolában megtanult, tovább fejlődés nyomán a1 

polgárnak hasznára vá l jék , a' mit megfejteni a 
mivelde föladata. 

A' minta' dolgok eddigelé állottak,túlzás nél-
kül mondhatjuk, hogy a' mit a' gyermek a' 
népiskolában nagy nehezen megtanult, tisztán 
csak arra való volt, hogy legyen mit nagy köny-
nyen felejtenie. A' gyermek tizenhárom vagy 
tizennégy éves korában az iskolát épen akkor 
hagyja el, midőn szellemi tehetsége tulajdonké-
pen csak ébredezni kezd, 's a' mint a' könyvet 
akkor félre teszi, avval rendesen mind annak há-
tat fordít, a' mit hat vagy hét éven keresztül jól 
roszul fejébe vertek. Irásolvasás, a' mikre ed-
digelé az egész népnevelés jobbára szorítkozott, 
eszközök ugyan a' miveltségre, de nem is egye-
bek, nem csuda tehát, ha a' közvetlen, 's hogy 
ugy szóljak, csak kézzel fogható czélok után járó 
közember az illy hosszadalmas készületre , mint 
a' 7 — 8 évü irásolvasás tanulása, minek a' mel-
lett még olly ritkán látja megteremni gyümöl-
csét, a' mint az magában gyümölcsöt nem is t e -
remhet, ráun és mint hiába valóságot, félre tolja. 

Világos, hogy itt is segíteni kell. De ki segí t -
sen ? 's mikép segíttessék? ezek a' nagy kérdé-
sek. A' tanító? Ez már is a' rárótt terhek alatt 
csak görnyedezve lézeng 's új terhelést vala-
mint keservesen venne ugy, keservesen vinne 
is , a* miben ugyan köszönet nem volna. Rugal-
mas fris erővel kell itt a' munkához látni 's nem 
gondnyomta fővel. Tegyen jót a' néppel , a' ki-
nek módja van benne, a' néptanító ritkán birja 
De hát ha tanító nem tanít, másnak nem tisztje, 
igy hallom az ellenvetést. De igen is tisztje, mé<3 
pedig igen különösen szent tisztje a' néptaníláí 
a' lelkésznek. 

Senkinek nem adatott hatni olly sikeresen a 
nép szivére, mint a' papnak, ki ha hivatása kö-
rét betölteni akarja 's akarom hinni, hogy az 
kevés kivétellel mindnyájan akarják : nem lehe 
nem kedves reá nézve, hahogy hiveit minél ko-
rábban veheti figyelme alá. 

A ' kor kérdésbe kezdi vonni a' pap szüksé-
gét. Az álladalmi életre irányzott korszellen 
minden emberi cselekvést a' szerint méri , a 
mint az álladalom feladatával közelebb vagy tá-
volabb látható és kézzel fogható összeköttetés-
ben áll. 

Távol attól, hogy ez irányt föltétlen helye-
seljem, mert a' status az emberért van és ner 
megfordítva az ember a' s tatusért ; annyi azon 
ban mindenesetre bizonyos, hogy mind az egy 

ház , mind a' nép érdekében az egyháznak a' 
mennyből földre kell alászállnia (nem felekezeti 
szempontból i rok) , hogy hathasson. 

Nem az anyagi érdekek terére hívom a1 le l-
kész urakat, sem nem a' politika kétes mezejére, 
hanem oda, hol hivatásuknál fogva müködniök 
kell, híveik körébe, 's csak azt kívánom, v e t -
kőzzenek ki néha a' reverendából, lépjenek v a -
s á r - é s ünnepnapok délutánjain, a' hosszú téli 
estéken a' helybeli ifjúság körébe , a' polgári 
élet terére, oktatván a' leendő polgárokat a' hon 
ügyeiben, a' jelen mozgalmaiban, a' földmivelés 
és az ipar haladásiban újságokat olvasva, nép-
könyveket terjesztve 'stb. Javaslatom kivitele 
nem könnyű, azt jól tudom, de az ügy nyomós-
sága és a' következmények, mellyek vele kap-
csolatba jönek, megérdemlik a' megfontolást 's 
csak próbálni kellene. A ' szilárd akaratnak már 
sok sikerült, a' mit a' könnyelműség álomnak 
nézett. 

A ' gazdászati intézetről, melly a' nép számára 
az leendő, mi az egyetem a' nemzetoktatókra 
nézve, szóljanak mások, kik ahoz többet é r t e -
nek. Én csak annyit tudok, hogy miután a' föld— 
mívelö osztály a' legszámosabb és az egész á l -
ladalom jóléte a' földmivelés tökéletesbülésével 
egyenes arányban virágzik és csökken, a' föld-
mivelés organisatiója az álladalom egyik leg-
fontosabb teendője, a' mint az nálunk elismer-
tetvén, az iigy külön ministeriumra bízatott. De 
meg szeretném különböztetve látni a' gazdászati 
intézetet leendő gazdatisztek számára és a' gaz-
dászati iskolát vagyonos!) földmivelők kimive-
lödésére. Minták ez utósóra Schweiczban v a u -
nak. Dr. B l o c h M ó r i c z . 

G Y Ű L É S E K . 
A' felső borsodi reform, egyhazak képviselőinek 

gyűlése. 
(Töredék egy jó barátom leveléből.) 

Folyó 1848-ik évi junius 5- ik napján, reggeli 
9 óra után felső borsodi ref. e. megyénk 47 e g y -
házainak két két képviselői, meghatalmazottjai, 
számszerint 94, u. m. 32 papi, 's 62 világi kül-
döttek, a' kazinczi ref. egyházban, ennek tem-
plomában egybe seregelvén, miután esperest 
Szakái László egy alkalomszerű rövid buzgó 
fohászkodással a' gyűlést megnyitotta; nem kü-
lönben segédfögondnokunk idősb. Ragályi Zsig-
mond az összejevetel czélját röviden előadta, 'g 
az erre vonatkozó, már a' prot. lapban is , köz-
lött egyházkerületi jegyzökönyvet felolvastatta, 
azonnal megkezdetett, a' Pesten f. évi august 
első napján a' cultus és oktatás ministeriumával 
tartandó értekezletre küldendő egyházkerületi 
képviselőknek titkos szavazássaü választása, 
Meilynek eredménye imitt következik: 

• j Az egyházi férfiak közöl általános többséggel 
•; az alább megnevezett hét eirvének választattak 



meg, u. m. minthogy az én tudósító ba -
rátom eminenter rosz i ró , olly összerángatott, 
' s hányt vetett betűkkel ír itt, hogy azokból az 
első választott nevét kisyllabisálni képes nem 
vagyok: 45 Apostol Pál, miskolczi ref. pred. 's 
egyházker. főjegyző 44. — Terhes Sámuel r i -
maszombati pred. 's gömöri esperest 43. — F e -
renczy József dr. és kassai pred. 40. Kovács J á -
nos eszenyi pred. az ung-zempléni e.-megyéböl 
38. — Somossy Sámuel s. szentpéteri pred. 's 
f. borsodi e ' m. főjegyző 37. — Hegedűs László 
's pataki pred. 30 egyházak szavazatával. Kinek 
nevei a' folyó hó 25-dik napján Sárospatakon 
tartandó e.ker. közgyűlésre pecsét alatt fölter-
jesztendök, holott aztán mind a' hét e.-megyék 
szavazatai felszámoltatván, az átalános, és a' 
legtöbb relatív többséget nyert hét prédikátorok 
lesznek tiszamelléki ref. e.kerületünknek Pestre 
küldendő meghatalmazott képviselői. 

A ' választottak ellen — igy folytatja tudósítását 
az én barátom — nekem ugyan semmi kifogásom, 
mind talentomukban, mind erkölcsi jellemökben 
bizhatni, 's hiszem, miszerint a' felölök ápolt 
jó reményeknek megfelelnek * mindazáltal mégis 
fáj nekem, hogy abauji esperest, Futó Sámuelt 
köztök nem láthatom; nyert ugyan ö relatív 
többséget, de ö általánost érdemlett volna. Sza-
badelmü, kor lelkével haladó, a' legjózanabb és 
következetesebb logicáju egyházi férfiainknak 
egyike, mondhatni : föbbike, 's 20 éves espe-
resi pályáján szerzett tapasztalatokkal, 's e g y -
házi ügyeink, viszonyaink practicus ismeretei-
vel gazdag; azt nem is említve, hogy püspök-
helyettesünk jelenleg. Hja! de csak így van az, 
a' mai új világnak nem kell már a' vén, az ó em-
ber ! tán azért, mert azt gondolják, hogy lábába 
száradt már az esze ? annál jobb , mert legalább 
azon, azaz eszén jár. — No de hiszem azt, hogy 
a' többi megyék rá adandják szavazataikat. E s -
peres Somossy Jánost, a' nagyhírű theologust 
's írót sem választottuk meg , mert azt hittük, 
hogy öt a' pataki főiskola fogja megválasztani 
egyik képviselőjének; a' derék pap 's professor 
Zsarnay Lajost is a' főiskolának hagytuk. — Ugy 
de, a' főiskola, minthogy csak két képviselőt 
küldhet Pestre, akkor a' szép modorú parlamen-
tárista, a' tudós professor Molnár István honn 
marad. Fekete István talpra esett 's kormány-
zásra termett alsó borsodi esperesnek is csak 
kevés voxot juttattunk. Az is baj, ha nincs em-
berünk , az is b a j , ha sok van, mert mindnyáju-
kat föl nem küldhetjük, hanem csak hetet. 

A ' világi rendből ezek választattak meg áta-
lános többséggel: Palóczy László, négy diaetá-
nak köztiszteletben álló ősz bajnoka 4 4 ; Ragályi 
Károly borsodvármegyei föbiró 4 4 ; Nagy Ge-
deon alsó borsodi segédfögondnok 2 7 ; Komá-
romi József, pataki főiskolai algondnok 3 4 ; J a -
kabfalvai András (Abaújból) 24 szavazattal. 

Minthogy azonban ezen öt egyénhez a' relatív 
többséget nyert 16 világi egyén közöl még ke t -
tőt kellett sors által választanunk, a' legtöbb r e -
latív többséggel biró ezen 8 urak: u. m. Zsarnay 
Imre, Bernát Zsigmond, gróf Zay Károly , K a -
zinczi Gábor, Szatmári Király József , Yadnai 
Lajos, Lossonczi Károly Ragályi Tamás közöl: 
Bernát Zsig., Ung megyének, ugy tetszik négy 
vagy öt izben országgyűlési, mindig hű , mindig 
szabadelmü derék követe 4 0 ; 's szatmári Ki-
rály Józse f , Borsod vármegyének volt (minőt 
az administrátorok között talán nem is lehetett 
találni) népszerű administratorát 26 szavazattal. 

Tagadhatlan, hogy ezen elválasztott hét vi lá-
giak igazán mind választott, söt válogatott f é r -
fiak, tölök minden, vagy legalább sok, igen sok 
jót várhatni: de tagadhatlan az is , miszerint a' 
relatív többséget nyert, feljebb megnevezett, és 
meg nem nevezett világi férfiak is, före, szívre, 
mind kitűnő egyniségek. No de nem zúgolódom, 
's nem is zúgolódhatom, mert az átalános több-
séget nyert papi és világi személyek mindnyá-
jan megfognak felelni a' bennök vetett közbizo-
dalomnak. 's betöltendik a' helyet, mellyre k i -
állítatnak; 's nekem egyéb teendő nem marad 
fen, mint hálát adni Istenemnek, miszerint e g y -
házkerületünket annyi jeles papi 's világi e g y é -
niségekkel ajándékozta meg, hogy jut is marad 
is belölök, majd ha aztán egysze r , nem sokára 
zsinatunk lesz. azokat is, ezeket is mind felküld-
jük oda. 

NB. Van még egy tárgy, melly mindenki előtt 
érdekessé teheti képviseleti közgyűlésünket. 
Nemzetünk 's országigazgatási rendszerünk ú j já -
születésén, 's a' Battyányiféle független felelős 
ministeriumnak országunk kormányára léptén 
való örömünket felzavarván és megkeserítvén 
annak kellemetlen tapasztalása, miszerint so -
kan, mert vagy az új rendszernek ellenségei, 
vagy a' ministeriumtól erejét meghaladó t e t t e -
ket 's intézkedéseket követelnek túlságosan, 
vagy hivatalokra nem juthattak, a' Reform 's f ő -
leg a' Marczius 15-iki lapban a' ministerium e l -
len gúnyokat , rágalmakat 's mindenféle bántal-
makat szórni elég szemtelenek, hihetőleg, azért, 
hogy azt népszerütlenítsék, elkedvetlenítsék 's 
lelépésre kényszerí tsék; mi hazai viszonyaink 
újra alakulása 's szilárdulása jelen kor szaká-
ban, mondhatni crisisében, nemzetünkre nézve 
a' lehető legnagyobb szerencsétlenség leendene; 
valamint egy részről abban állapodtunk m e g o s z -
tatlan közakarattal, hogy ezen ármányos szán-
déknak 's törekvéseknek ellentállani, 's v é d -
paizst emelve ama piszkolódok nemtelen f e g y -
verei ellen, ezeknek élét 's fulánkját megtörni, 
's a' förgeteges Márczius, és compagnieja s zé l -
vészében a' minis!eriumot, ugy magán körök-
ben, mint közhelyeken; ugy szóval, mint í rás -
ban minden lehető erővel támagatni hazáját iga-



zán szerető minden jó polgárnak köztünk egyik 
főfeladata legyen : ugy más r é sz rő l , mintegy 
26 ezer reform, küldőink nevében a' ministeri-
umnak bizodalmat szavazzunk, mi nagy lelkese-
dés közben azonnal meg is történt. Felírásunkban 
tudatni fogjuk ezt a' ministeriummal, azon ny i -
latkozatunk kísére tében, hogy valamint eddigi 
minden eljárásukon 's intézkedéseiken meg-
nyugszunk: ugy jövőre nézve is tölök csak jót 
remélünk és várunk, 's hozzájok hü ragaszko-
dással viseltetni meg nem szününk. 

Végre egy képviselő prédikátor által az ösz -
szes képviselők arra kérettek f ö l , hogy illető 
egyházaikban, több apróbb olvasó köröket, e g y -
leteket a lkotva , Uadákovicsnak és Aranynak 
Népbarátja *) czimü népszerű, és igen olcsó h e -
tilapját (félévi előfizetési ára csak öt p. húszas) 
több példányokban rendeljék meg. Közli Garadi. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Meghívó a' f. é. julius hó 20-kan's többi napjain 
Pesten tartandó közös és egyetemes íanítói ta-
nácskozmányra. **) A ' mint a' magyarországi 
prot. ev. tanítók először is Zay Károly főfel-
ügyelőjük meghívására egybegyűltek volt közös 
tanácskozmányra Zayugróczon 1841-ben , a1 

többi években pedig azután külön kerületenkint 
Sopronyban, Pozsonyban, Selmeczen 'stb.; a' mint 
későbben 1846-ban , a' mind két prot. felekezet 
tanítói közösen gyülésezének Pesten és u reá 
következő évben a' magyarországi és erdélyi 
mind három prot. felekezetűek (u. m. az unitá-
riusoknak is meghívása és részben megjelenté-
vel ) Sopronyban, a' hol is az 1848-ban tartandó 
gyűlés helyeül Pest lüzeték volt ki : ugy int most 
az idő, hogy nemcsak a' protestáns külön fe le-
kezetűek, hanem a valamennyi felekezet zász-
laja alatt, az összes hon javaért erdőn innen és 
túl működő tanítók egyetemleg gyűljenek össze 
és tanácskozzanak. A ' felekezetiség a1 tanító 
működésének csak egy igen kis részét lesz i , és 
ez is csak annyiban, a 'mennyiben netalán a ' h i t -
vallást is tanítja, sokkal több és lényegesebb a' 
tanítói hivatalban e ' hazában a' közös czél és é r -
dek, mint a' külön és hogy ezentúl még több l e -
gyen e ' lényeges kapocs, azt tagadni nem fogja 
senki. Ugyan ennél fogva felszóiítatnak a vala-

*) Alkalmat veszek magamnak et úttal, ezen Népbará'ja 
czimü folyóiratot társaimnak figyelmébe ajánlani. Badáko-
vics, máskép Vas Gereben az Öreg ABC. irója megmutatta, 
hogyan kell a' nép számára irni 's én ama munkáját e'rész-
ben remeknek tarlom ; Arany János pedig aaon Szalontán 
rejtve ragyogó kincs volt, mellyet a Kisfaludy-társaság nagy 
bajjal fedezett fel 's kit Toldy Miklós koszorús népkóltővé 
avatott. Illy két férfiú, bizton hisszük, maradó sükcrrel foly-
tatandja ezen annyira szükséges lapot. Székács J. 

**) Az okadatolt és részletesebb jelentéseket közlő meg-
hívót teljes terjedelmében nem sokára fogjuk szétkiildhetni, 
mind a' „Nevelés i Emlék lapok" V-dik füzetében, 
mind pedig, ugy hisszük, egy „Tanoda" czimü nevelési 
folyóiratnak külön mutatvány ivével. T. 

mennyi hazai mindennemű tanítók közös és egye-
temes gyűlés tartatására kczpontias helyen Pes-
ten, a mindnyájokra nézve szabad szüneti idő-
ben julius hó 20 - i k és többi napjain. 

A ' tavalyi sopronyi gyűlés által alulírott volt 
megbízva az idei gyűlésnek újságok utjáni e g y -
behivatásával, ezt im ezennel teljesítem. De alul-
irt azt tart ja, hogy nagyon is félreértené az ujabb 
„szabadság, egyenlőség és testvériségu korának 
igényeit és kivánatait, és hogy nagyon is szűk-
keblűén járna el t isztében, ha az összehivatási 
megbízatásban a' felszólítást egyszersmind más 
bármelly rendű és szaki nyilvános magya ro r -
szági tanítókhoz is nem intézné, ha azt a z o n t ö r -
vényczikk nyomán tenni nem merné , melly e' 
hazában valamennyi tanítót statustisztekké és 
így hivatalukban egyenlőkké tesz. E g y ezentúl 
az érdekünk, munkánk és czélunk; oda i rányul-
nak a' ministeri rendeletek is, hogy a' tanodák 
egyarányí tassanak, egyenlőkké tétessenek a ' 
haza javára és hogy csak a' tudományi foglal-
kozás és az intézetnek kisebb vagy nagyobb ki-
terjedése legyen külön. Mennyi itt a' teendő és az 
összes tanítók által javaslatba hozandó egyeztető 
intézkedés, a' mellyre újból közoktatási ininiste-
riumunk is figyeltet és ugy szólván felhív. *) De 
erről bővebben más alkalommal. 

A ' kik tehát az erdőn inneni és túli és a' mind 
a1 négy folyam partjai közötti hazából a' Pesten 
julius 22-kén tartandó tanítói közös tanácskoz-
mányra akár személyesen, akár küldötteik által 
jönni és megjelenni szándékoznak, azokhoz van 
e ' meghívó intézve. Ha jövetelökről már előle-
ges bejelentést tenni akarnak — netalán a' s z á -
mukra rendelendő szállás v é g e t t , vagy ha n é -
melly tanácskozmányi tárgyakat már előre t e r -
vezetileg beküldeni akarnak , ne sajnálják e' b i -
zodalmat alulirt és társai iránt tanúsítani. 

Tanácskozmányi és összejöveteli helyül az 
eddigi szokás szerint előlegesen a' pesti prot. t a -
nodák termei állanak nyi tva ; ha ezek e' czélra 
szűkek találnának lenni, indézkedést teendünk 
már előre, miszerint akár a1 város tó l , akár a ' 
megyétől nagyobb terem kijeleltetését nye r -
hessük. 

A ' gyűlés rendje és szerkezete egyelőre a' 
régi leend Szabad elnök, jegyzők és naplóvivök 
választása, és a' tanácskozmánynak, ha szük-
séges lesz szaki vállasztmányokra felosztása. 

Ezek jelentése mellett, társainkat mentül szá -
mosabban a' legőszintébb örömmel és rokon in-
dulattal bevárva , hazafiúi és tanítói kötelessé-
günket teljesítjük e' meghívó által. Pesten, junius 
14-én 1848-ban Dr. Tavasi Lajos, egysze r s -
mind társai nevében, mint megbízott. 

*) Budapest april 24-éröl 1848-ban kelt rendeletnek 
szavai szerint: „mind a' taní tók a1 j ö v e n d ő tan-
r e n d s z e r e l ő k é s z í UK^^o^íg,' í1*^ 11" y i h e n f e l -

i fognak s z ó l í t t a t n i 
Legyünk tehát készek!! 

Szerkeszíö-kiadók : Székács József , Török Pál. Nyomatott Laiítkive^és Heckenastnál. 

zr e m un k 
PÁPA 

s sanak" 'stb. 



PROTESTÁNS 

Él ISKOLAI LAP. 
26. szám. Hetedik évi folyamat. Junius 25. 1848. 

TARTALOM. Tudomány és val lás, — közál lomány és e g y -
ház. B a r a n y a i . — Véleményadás az ev. e g y h á z i s z o l -
gáknak közállományi pénztárból díjatatásuk tárgyában 
Z. — Nyilt levél . Tavassi Lajoshoz B l o c h M ó r i c z . 
Küldjünk-e praeperandistákat a1 kül fö ldre? T a v a s s i . — 
Népnevelés . K ü l l e i E d e . — Tatavidéki tanító kör. 
V i k á r J á n o s . — V e g y e s köz lemények . 

Bei s te igender Cultur wird der frühere gedámpfte Geist erwachen, und die he i i ig s ten , ihmlange 
v e r w e i g e r t e n Religionsrechte so g e w i s s zuriickfordern , als die neuere Zeit Aehnl iches 
in bürgerl ichen Verhaltnissen ge lehrt hat. R e t t i g . 

Előfizetési felhívás. 
A' „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap44 

julius 1 -é tö l kezdve hetenkint k é t s z e r fog megjelenni az eddigi alakban e g y - e g y iven; 
előfizetési ára mindazáltal vidékre kevesebb az eddiginél, u g y m n t : félévre Budapesten h á z -
hozho*dással 3 f t . 4 0 kr. postán hetenkint kétszer küldve 4 ft, 3 0 k ., pengőben. Előf ize t -
hetni Pesten sz;ibadsajtó-ute?ai 583—ik számú sajtóudvarban a' , ,P e s t i - H i r 1 a p k i -
a d ó h i v a t a l á b a n és minden postahivataloknál. 

tikrisztus mellett apostolkodik; egyik a' szabad-
ságnak okszerű közállományi formában leendő 
valósulását ígé r i , másik a' közállomány meg-
szűnésében látja a' szabadság arany korszaká-
nak kezdetét, egy harmadik pedig a' közállo-
mánynak önkény és féktelenség miatti elpusztu-
lását jövendöli. E ' jóslatok és tanok különféle-
sége mit se zavarjon minket, mert nagyon t e r -
mészetes dolog az, hogy mindenki saját állás-
pontjához képest Ítéljen az elkövetkezendő a la-
kulás felöl, 's ezen Ítéletek tanúsítják, hogy k ö -
zölünk egyik vagy másik mit óhajt , vagy mitől 
fél. 

A ' korszerű reform barátainak álláspontján az 
a' közhit uralkodik, hogy a' legközelebbi t ö r -
ténetek által kifejlett 's kifejlődésben levő vá l -
tozások nagy eredményeül várhatni a tudo-
mánynak és vallásnak azon bűincsekböli kisza-
badulását\ mellyekben a' közállomány és egyház 
által fogva tartattak. — Milly értelemben kell 
e' kiszabadulást érteni, előadandják a' következő 
fejtegetések. 

Az ujabb kor haladási mozgalmainak csirája 
a keresztyén vallásban rejlik, 's végczéljok, az 
egész világban megtestesíteni a" keresztyéni élet-
elemet. Midőn ezt állítjuk, óvást kell tennünk 
ama félremagyarázás el len, mellynek mesterei 
a' világot egy meghatározott alakba öntött k e -
resztyéni lét mintája után szeretnék reformálni, 
mert világosan szólva, csak a' keresztyénség 
közelve az, melly rendeltetett a' világi viszo-
nyok áthatására és képezésére. E ' közelv nem 
egyéb, mint az átalános szabadság. 

Néhány századokkal Krisztus szelleinvallá-
sánalt megszületése után, a' nevezett elv meg-
kezdette e' világ irányában a1 nagy harezot, 's 
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Tudomány és vallás, — közállomány és egyház. 
Az értekezési cziniül kitűzött fontos tárgyak, 

édes hazánk's evangyélmi szentegyházunk újabb 
viszonyai között, különös figyelmet érdemelnek: 
azért gondolatébresztés tekintetéből, egy po-
rosz tudósnak Eberty „Reform" czimü havi i ra-
tában róluk előterjesztett nézeteit bátorkodunk 
a' következő sorokban tisztelt olvasóinkkal köz-
leni. 

Tapasztalati adatok után ítélve, a' világ szel-
lemi életében lényeges átalakulás hirtelen nem 
történik, az illy nagyobbszerü változások fejlő-
dését rendesen többféle előjelek szokták hirdet-
ni , és ez nem is lehet másképen, ha a' világ 
miveltségi előmenetelét okszerű kifejlődésnek t e -
kinijük. Több illy előjelek összejövetele, az em-
berek közt érdekes átalakulás következendését 
sejdítteni, 's a' hol e' sejdítést közönségesen e l -
terjedettnek, szinte közhitnek találjuk,ott biztosan 
számolhatunk egy lényeges átalakulás közelgé- ' 
sére. E' hit a' vizsgálódó munkás szellem életé-
ben fogamszik, 's csak termékenyítő sugárra 
vár, hogy valósággá fejlődhessék. 

Már ha ezen érintett szempontból kiindulva, 
korunkat veszszük ügyelembe : ugy azt kell ál l í - | 
tanunk, hogy a' világ újabb alakulásának küszö-
bén állunk, mert e' gondolat kortársaink köztu-1 

dalmában él. Egyik új evangyéliomot hirdet, m á - j 
sik ezeréves országlásról szól, harmadik az an- • 



győz ödelmesen ura lön a' világnak, de csak köz-
ve tlenül, mint külső világi hatalom. 

Ezen világias képe az isteni eszmének, ezen 
külhatalma az egyháznak, börtönt készített a' 
lélekismeretnek, 's nyomasztó rendszerével elő-
idézte a' szabadságra hivatottak erőteljes e l -
lenhatását, előidézte a reformatiót, meJlya1 t e r -
mészeti jogok, és keresztyéni kijelentés alapján 
minden egyes embernek szabadságot igényelt Is-
tenhezi viszonyában. Mindazonáltal a' reformatió 
álláspontja két tekintetben korlátolt vala. 

Ugyanis egy részről nem a' közönséges val-
lási szabadság érdekében folyt a1 harcz, hanem 
rsak meghatározott vallási nézetek mellett, a' 
lutheri és reformáltkeresztyén egyházak érde-
kében. E ' küzdelem eredménye lön, hogy a' ne-
vezett egyházak azt, a' mit a' római kath. egy-
házban ostromoltak, bizonyos mértékben magok 
is megtartották. Mivel a' vallási szabadság csak 
bizonyos egyházak részére vívatott k i : azért áta-
lános szabadságnak ezt nem mondhatni. E' sza-
badság élvezhetése bizonyos egyházbai kebe-
leztetéstöl, bizonyos vallási nézetek pártolásától 
függesztetett föl, 's e' szempontból ismertető j e -
lül symbolok készíttettek, és a' ki a' vallási sza-
badság áldásaiban részt venni ohajtott, e' sym-
bolokhoz kellett ragaszkodnia. így szabadság 
helyébe nem csekély lelki zsarnokság kíséreté-
ben előállott a symboli kényszerítés. 

A' reformatió másik félszegsége abban r e j -
lett, hogy ez közvetlenül csak az egyház világi 
hatalma ellen volt intézve. E' félszeg irány kö-
vetése mellett, kelletinél kevesebb figyelem for -
díttatott a1 közállomány világi hatalmára, 's igy 
sikerült a1 közállománynak az egyház fölött olly 
jogok birtokába jutni, mellyek a' vallási szabad-
ság elvével össze nem egyeztethetők, és a1 ke -
resztyén egyház önállóságának veszélyesen alá-
ásnak. 

Mivel illy módon a" reformatió közönséges 
vallási szabadságot Európa terén nem szerezhe-
tett : azért a' szabadoknak el nem ismert vallás-
felekezetek az újvilágban, mint a' szabadság ho-
nában, kerestek magoknak menedéket, — Észak-
Amerika szabad virányain gyökeret vert a1 val -
lásszabadság, 's nem nyomatva korlátozó idegen 
elem befolyásától, mai napiglan ugy tenyészik, 
hogy az egyesült statusok elnöke büszke önérzet-
tel az északamerikai statusok boldogságának 
nyilváníthatja azt, miszerint ottan vallás és köz-
állomány egymástól függetlenül léteznek. 

Ama szabadság hazájában a ' világi létviszo-
nyokat is áthatotta az átalános szabadság elve, 
's ez az ó világban is megtörtént, csakhogy egy 
részen lassú haladással, más részen a' közállo-
mány akadályozó rendszabályai által tartóztatva. 
Milly eredmény nyel? világosan hirdetik a' tör -
ténetek, olt, hol legerősebb volt a' nyomás, ön-
védelme szükségének érzetében, öszpontosí-

tott erővel emelte föl magát a' szabad szellem, 
o' franczia forradalomban elszórta rablánczait 
a' szabadság, 's győzedelmes önérzetre ébresz-
tette ó világunk népeit, és ma a' közállományi 
küzdelmeknek czéljok ama szabad szellem életét 
minden világi viszonyokban meghonosítani. 

A* mit a reformatió és revolutió még véghez 
nem vihetének, azt teljesíteni korunk föladata. 
A' vallási dolgokban közállomány és egyház ál-
tal korlátozott gondolkozási szabadság, a' sa -
nyargatott vallás köréből a ' tudomány körébe 
menekült. Itt megerősödött és mindenfelé elter-
jedt, 's miután az okosságot minden lét fölötti ha-
talomnak megismerte, a' lét minden nyilatko-
zataiban okosságot igényel, mint tudomány sza-
badságot kér a' maga részire, szabadságot sür -
get a' vallás, az egyes alanyok közvetlen meg-
győződésének részére. 

E' hatályos igénye által a' gondolkozási sza-
badság összeütközésbe jön a' létező közállomá-
nyokkal és a' jelentékenyen fenálló egyházak-
kal. Ezen összeütközést elhárítani, az ellentéte-
ket kiegyenlíteni korunk föladata. 

Vegyük tárgyalás alá mindenekelőtt a ' köz-
állománynak vagyis a' statusnak tudományhozi 
viszonyát. 

Embert az oktalan állatoktól gondolkozás kü-
lönbözteti meg. Á gondolkozás mint értelmiség 
a' szemlélet mezején ösmeret alakjában jelenik 
meg, és mint akarat, a' gyakorlati téren cselek-
vékenységben tünteti ki magát. Az értelmiség 
megjelenése nyilatkozata a tudomány, 's mint 
illyen, a' szemléleti vagyis theoretikus gondol-
kozásnak legfőbb kifejlési fokozata, ismereti ol-
dalról magában foglalja, körébe fölveszi a' lét-
nyilatkozatok egész tömegét, és igy a' közállo-
mányt is, a' mennyiben t. i. ez ismeret tárgya 
lehet. 

A ' szemléleti vagyis theoretikus gondolko-
zásnak, az ismeretnek ellenében áll a' szellem 
gyakorlati munkássága, az akarat, a' cselekvé-
kenység. Ezen gyakorlati gondolkozás, az aka-
rat valósítása szüli szabadságot, és a' sza-
badság kifejlődésének legfelső fokozata az ok-
szerüleg kifejlett közállományforma. A ' köz-
állomány érintett minőségében úr az ember fö-
lött világi lételében. Ha a' közállomány igényeli, 
tagjainak az ö javára föl kell áldozni vagyonu-
kat és vérüket, érette oda kell adni mindenüket. 
De épen azért a' közállománynak életében az 
átalános szabadságot kell megtestesíteni, azaz 
a' közállomány akarata mindig a' közállomány 
polgárainak közönséges akaratját fejezze k i , és 
csak a' polgárok közakaratából született tör-
vénynek kell mindenütt ügyintéző erővel birni, 
's igy a' köz állományból száműzendő minden 
legkisebb önkény. 

Ugyanazon egy szellem él a' tudományban és 
statusban, értelmiség és akarat csak különböző 
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alakzatok, mellyekbeu ö megjelenik. Ezen egy 
szellem állaga az okosság, 's ezen állag vezérli 
öt minden világi létnyilatkozatok okszerű meg-
ismerésére és okszerű alakítására. Az ismeret 
törekszik önmagát a' világi létnyilatkozatokban, 
és igy a' közállományban is megvalósítani, mi-
ből szükségképen következik, hogy ezen való-
sulhatás lényeges kellékeül okszerű formát igé-
nyel. E' forma nem más mint a reform. Mit kell-
jen pedig e' reformon érteni ? a' mindjárt követ-
kező sorok röviden előadják: 

Mindennek, a' mi a' közállományban történik, 
a ' közállományi akarat által kell történni, 's a ' té-
nyező, melly a' közakaratot kifejezi törvény-
hozó hatalom. 

Ha már a ' tudomány a' közállományra akar 
hatni: ugy nekie saját körébeni élénk mozgás 
által, a" polgárok köztudalmáriak kiképezését 
kell eszközlenie. Midőn e' czélt elérte : akkor 
uralkodóvá lesz a' törvényhozó hatalom tudal-
mában, és a' törvényhozó hatalom csak azt fog-
ja akarni, *s a' közállományban megvalósítani, 
mit a' tudomány okosnak megismert. 

Elismeri a' status e' formát jogszerűnek: ugy 
meg van mentve a' forradalomtól, mert forrada-
lom csak ott lehetséges, hol a' közállományi ha-
talom a' közigények ellenében hajthatlanul r a -
gaszkodik saját nézetihez. A' szellem előhala-
dása olly szükségképeni dolog, hogy nincs a' 
világon hatalom, melly azt megakadályozhatná; 
ha ez érdemben valakinek bizonyító adatok kel-
lenek, nyissa föl az emberiség történeteinek é v -
könyveit, Előbb mondatott, hogy a tudomány-
nak hatáseszközlés végett saját körében kell ma-
radni. Szükség közelebbről megvilágosítani, mi 
eszme rejlik ezen állítmányban. 

A' tudomány azon tárgyi alak, mellyben az 
alanyi gondolat megjelenik. A1 mi gondolást ön-
magában illeti, minden kétségen kivül van, hogy 
ez mint belső életmozgalom érinthetlen a' s ta-
tushatalom által. Csak a' legborzasztóbb kény-
uraság korszakában történhetett, hogy a' közál -
lományi hatalom erőszakossága merészlette e' 
szentséget vadul megtámadni. A' tudomány im-
már létezhetése tekintetéből mulhatlanul igé-
nyeli a tárgyi vagyis külső megismerhető ala-
kot, a' gondolkozási szabadság azonban chimae-
ra, ha el van tiltva a' szabadság gondolataink 
nyilváníthatására. Ez egy olly kényszerítő gon-
dolat, hogy még azok is, kik gyakorlati kivitele 
ellen leginkább harczolnak, jelentőségében e l -
méletileg elismerik, 's hogy magokon segíthes-
senek, mit tesznek ? Különbséget állítanak föl a 
tudomány és tudomány visszaélése között, 's a' 
mi nekiök nem tetszik, azt a' tudomány vissza-
élésének, kicsapongásának bélyegzik, hogy igy 
ők nem a? tudomány szabadsága, hanem a' tudo-
mány visszaélése ellen láttassanak föllépni. 

Azonban nézzük meg mi a' tudomány, 's meddig 
terjed köre ? 

Minden isméret, legyen az bár a' legalanyibb, 
tudományi jelentőséggel bir és tudomány marad, 
mig az ismeret köréből ki nem tér ; de már az 
ismereteknek fenálló viszonyokra vonatkozó gya-
korlati alkalmazása többé nem tudomány, ha-
nem cselekvés. 

Midőn állítottuk, hogy minden isméret , le-
gyen az bár a' legalanyibb, tudományi jelentő-
séggel bir, ezzel nem az volt mondva , hogy az 
tartalmára nézve okos, hanem csak az, hogy tu-
dományi alakja van. 

Ehhez képest első alaptételnek kell lenni: 
Minden isméret, legyen az bár a legalanyibb, 

jogosítva van a1 tudomány körébeni létezésre. 
A1 tudomány harczait a' tudomány körén be -

lül kell megharczolni, mind ezen küzdelmek szük-
ségképeni végczélja az okosság győzelme, 's a' 
ki ebben kétkedik, csekély bizalommal van a* 
szellem ereje iránt, vagy az okosság diadalát 
alanyi nézete diadalával cseréli föl. 

Következménye a' fölebbi elvnek : 
Á közállománynak nincs joga az isméretet 

bármilly uton módon korlátozni. 
Közállomány, melly képzelt helyesebb ismé-

retből illy korlátozásra vetemülne, előbb utóbb 
érzékenyen leendne emlékeztetve a' szellem ha -
talmára. 

Nevének 's rendeltetésének megfelelő közál-
lományra nézve nincsenek lételét veszélyeztető 
gondolatok. Status, melly fél a' gondolatoktól, 
halál csiráját hordozza kebelében. 

Ezért engedje meg a' közállomány, hadd le -
gyen élénk mozgalom a' tudomány körében, hadd 
forrja ki magát, 's még a' legvadabb gondola-
toktól se iszonyodjék. Mennél oktalanabb valo-
melly gondolat, annál természetesebb erőtlen-
sége. 'S ha talán a' tudomány körében e tan 
emelkednék föl : az ember csak akkor lehet sza-
bad', ha a' status megszűnik, hagyja e' tant min-
den rettegés nélkül kimondatni, 's legyen biza-
lommal az okossághoz, hogy iily esztelen tant 
a1 tudomány körében illető helyére utasítand, 's 
illy tan apostolait óvakodjék a' tudomány mar-
tyraivá magasztalni. 

A' milly föltétlenül igényeljük a' tudomány 
részére a' szabadságot: épe'i olly föltétlenül el 
kell ismernünk a' statusnak is azon jogát , melly 
szerint rendreutasító akaratának hatalmát tüs -
tént e löveheü, mihelyt a' tudomány, körén túl 
csapongani bátorkodik. 

Szükséges tehát a ' tudomány határait meg-
állapítani. 

Meg kell itt különböztetni a' tudományt a' 
szabad és szabadtalan szellem irányában. Az em-
ber ugyan már születésénél fogva okos iény, de 
ez még magában nem elég, hanem illyenné k é -
peztetnie is kell. Ez az iskola által történik , 's 



csak az iskolából annak rende szerint kikerült 
ember igazán szabad ember. 

E ' szempontból meg kell vitatnunk a közál-
lománynak az iskoláhozi viszonyát. 

Az a' kérdés : A ' tudomány vagy a' közállo-
mányi akarat örködjék-e az ifjúság neveltetése 
fölött ? 

Felelet: Csak a közállomány határozzon az 
ifjúság neveltetésének módja fölött 

Ha a1 tudomány szabadtalan szellem ellené-
ben lép föl, akkor nem mint tudomány működik, 
hanem mint akarat, t. i. azt akarja, hogy a' mit 
ö gondol, azt a' szabadtalan szellem is tanulja 
meg gondolni, az az a' tudomány gyakorlativá 
lesz , gyakorlatilag hat az életre. Arra immár, 
hogy mint akarat más akaratokra is hasson, csak 
az egyetemes közállományi akarat van jogosítva. 
Csak az egyetemes közállományi akarat, melly 
az egyetemes miveltségi tudóimat is magában 
foglalja, létesíthet az oktatás, ifjúság nevelteté-
sének tárgyában közérvényességü intézménye-
ket. Más formában közmiveltségi tudalom nem 
létezik, hanem a1 tudomány csak alaktalan egye -
sülése különböző tudományos nézeteknek. Hogy 
pedig az iskolát semmiféle egyes meghatározott 
tudományos nézet hatalmába adni nem szabadj 
magában világos, mert az illy felekezetességi 
szellemből eredt intézkedés szükségképeni ered-
ménye volna, hogy félszeg irányt követve , a' 
status, nem közmiveltségi tudalmának hódolna, 
sőt ezzel ellenkező tudományos fejlödésnek nyit-
na utat, 's engedne tért. 

Á közállomány tehát teljesen jogszerüleg cse-
lekszik, midőn az iskolákrai feliigyelést minden 
más hatalom irányában magának fentartja. 

Á tanítók helyzetét illetőleg, teljes jogát é l -
vezi a' status, midőn tölök megkívánja, hogy azt 
tanítsák az ifjúságnak, mit a' status előadatni 
parancsol, 's csupán alanyi nézeteik terjesztésé-
től óvakodjanak, mert a' közállomány ollv em-
bereket kiván képeztetni, minőkre szüksége van, 
nem ugy, mint a' tanító alanyisága gondolja. Ha 
a1 tanító ezen igénynek nem tesz eleget: akkor 
elvitázhatlan joga a' státusnak, az illy önfejű t a -
nítót elmozdítani. 

Itt mindazáltal lényeges, hogy az egyetemes 
állományi akarat egyes statushivatalnok néze-
tével föl ne cseréltessék. Egy tanítót sem lehet 
azért hivatalából elmozdítani, ha illy nézettel e l -
lenkezőleg tanít, hanem ha a' közállományi tör-
vény ellen tanít, 's igy a' status irányában bünt 
követ el. E' fölött csak biró Ítélhet. 

Még kevésbé megengedhető valamelly taní-
nítónak az iskolán kivtíl előterjesztett tudomá-
nyos nézetei végett történhető elmozdíttatása hi-
vatalától. Tudományi nézeteinek előterjesztésé-
ben a' tanító épen olly szabad, mint más akárki, 
és kellőleg soha sem lehet igazolni azon puszta 
gyanú alapjáni eltávolíttatását a' hivataltól, hogy 

a' tanító tudományosan előterjesztett nézeteit az 
ifjúságban meggyökereztetheti. Ha hivataláboli 
letétele czéloztatik, be kell bizonyítani tö rvény-
ellenes eljárását. 

Figyelembe kell venni még: 
a? közállománynak az egyetemhezi viszonyát. 
Az a' kérdés : Vájjon a' mi az iskoláról áll, az 

egyetemre nézve is állhat-e ez ? 
A' felelet attól függ, miképen vesszük a' dol-

got, hogy t. i. az ember mint szabad vagy sza-
badtalan szellemiség lép-e be az egyetembe. 

Ha az ember mint szabadtalan szellemiség t e -
kintetik az egyetembei lépésnél: akkor az egye -
temre nézve is a' fog állani, mi az iskolára nézve 
áll, — ha pedig mint szabad szellemiség tekinte-
tik: akkor egyátalában nem igazolhatni 's nem 
helyeselhetni az oktatás korlátozását. 

Ha azegyetem történetét különösen a' német-
földön megvizsgáljuk : ugy találjuk, hogy az 
egyetem elve, az embert az egyetembei lépésnél 
szabad szellemiségnek tekinteni. Ezen önállóság, 
szabadság szinte a' túlságig vitetett. A' tanulók, 
tanegyetem, a' köztörvény, közrendészet alól k i -
vétettek, 's ez által a' tanulók némileg elszakad-
tak a' közszokástól. 

Bár e' szabadsági túlságnem felel is meg ko-
runk igényeinek, azért mégis mint elv csakugyan 
létezik. 

Minekutána az ember a' státustól rendelt köz-
miveltségi álláspontra ju to t t , 's az önálló Ítélet 
korába lépett, életpályát választ. Ha a' tudomá-
nyos életpályát választotta: akkor az egyetembe 
megy. Czélja az embernek, hogy a? szabad tu-
dományt ösmerni megtanulja: ezért szabadon kell 
azt elébe terjeszteni, hogy szabadon meghatá-
rozhassa, a' tudomány mellvik iránya felel meg 
leginkább lelke óhajfásinak. 0 pedig a'tudományt 
tiszta szabad tudománynak ösmerni csak akkor 
tanulja meg, ha ez szabadon marad minden kor-
látozástól. 

Ebből következik : 
Nincs joga a státusnak egyetemében a tu-

dományos előadás szabadságát korlátozni. 
A' közállománynak illy előadások irányában 

csak az a' joga van. mellyel minden tudományos 
vitatások irányában bir, 's mellyről épen a' kö-
vetkezőkben leend szó. 

Ezt ne ösmerje el a 's tátus, azt a'szomorú t a -
pasztalást fogja nyerni, hogy az az ember, ki az 
egyetemben csak egyoldalú félszeg tudományt 
tanult ösmerni, 's e' mellett a ' szabad tudomá-
nyosság körébe is bepillantott, választott hivatá-
sában szerencsétlenül tévesztett életpályát fede-
zend föl. Hogy pedig a' státus illy sorsukkal elé-
gedetlen , félszeg miveltséget sajátított embe-
rektől jót nem várhat, hosszas bebizonyítás nél-
kül is világos. 

A' mondottak után még tekintetbe veendő: 
Ay közállománynak a* szabad szellemhez„ 



vagy érthetőbben szólva a' szabad tudományos 
atatáshozi viszonya. 

Itt van a' helye, hol egy részről a' föltétlen 
szabadságot kell elismerni, ha a' tudományos v i -
tatás körén belül marad, vagyis mig az isméretre 
szorítkozik, más részről pedig előáll a ' státus 
szabályozó föltétlen joga, mihelyt a' tudomány 
határvonalain túlhalad és cselekvés terére lép. 

A' tudomány cselekvésén azt kell érteni, mi-
dőn egyes tudományos nézet a1 világiságban ma-
gát valósítandó, a ' reform azaz a' köztudalom 
igényeinek mellőzésével más útra tér. 

Ha tehát valamellyik tudományos irány em-
berei, a' fenálló státustörvény ellenében akarnák 
nézetüket közvetlenül valósítani : azonnal joga 
leendne a' közállománynak ellenök föllépni. A' 
szóban levő nem közvetített hatás utjai, módjai 
természetesen igen különbözők lehetnek, azon-
ban legközönségesebb az, 

melly mellőzvén az alanyi nézetnek köztudal-
mi nézetté érlelését, 's ez általi hatást tör-
vényhozó hatalmakra, az alanyi nézet követ-
kezményeit közvetlenül akarja a' valódi élet-
ben létesítni. 

Ha már azon alanyi nézet , melly a1 közállo-
mány mellőzését szükségképeni dolognak tartja, 
nem elégszik meg a' tudomány körébeni mara-
dással 's terjeszkedéssel, sőt épen lépéseket is 
tesz önmagát a' tudományos meggyőződés alak-
járól eltérő alakban , úgymint külcselekvények 
által valósítani : előáll a' státusnak azon joga, 
mellynek erejével, nem ugyan e tan, hanem a 
cselekvények mint közállományt sértő bünme-
rényletek ellen, czélszerü intézkedéseket foga-
natosít. 

Most fordítsuk figyelmünket 
a ' közállománynak vallásközi viszonyára, 

melly tárgynál szóba fog hoza'ni az egyház és 
tudomány egymáshozi viszonya. 

A' vallás minden világiságon kivül á 11, ö az 
egyes embernek mint egyénnek istenhezi viszo-
nya. Vallásnak föladata az egyes ember boldog-
ságát eszközleni, 's ez az épen, a' miben külön-
bözik a1 tudománytól. Tudományban az egyes 
ember általában csak az egyetemiség álláspont-
ján vétetik tekintetbe , midőn a' vallásban ezen 
egyes ember örök üdve a1 fődolog. 

Ehhez képest ugy látszik, hogy a1 vallás még 
kevésbbé van viszonyban a' státussal, a' szellem 
e1 világi lélnyilatkozalával, mint a1 tudomány. 
Azonban e' nézet ellenében megemlíthetni, hogy 
a' vallás és közállomány közti viszony szükség-
képeni, sőt hogy e1 viszony jelentékenyebb, mint 
az, mellvet a' tudomány és státus közölt fedez-
hetni föl. 

A ' vallás mint közelebbről tekintve látszik, 
azon alanyi viszony, mellyben a1 véges szellem 
a' végetlennel áll. A' mennyiben e' viszony va -
lami benső marad, e' minőségénél fogva egészen 

a* közállományi hatalom körén kivül esik. De ha 
a' vallás némi eröteljességgel b í r , 's lételének 
jelenségét akarja adni, természetéhez képest kül-
sőleg is kell nyilatkoznia. Illy külnyilatkozatai 

1) a' vallástan, 
2) az istentisztelet, 
3) a' gyülekezetté alakulás. 
E ' három szempontból tárgyalandó a' s tá tus-

nak valláshozi viszonya. 
A státusnak vallástanhozi viszonya. 
A' vallástan közvetlenül csak az embernek 

Istenhezi viszonyára vonatkozik. A ' mennyiben 
már ezen elvontságban — abstractiv — marad, 
annyiban a' státussal semmiféle viszonyba se jön. 
Azért is megkívántatik, hogy a' státus egy r é sz -
ről föltétlen szabadságot engedjen a' vallásnak, 
más részről pedig bizonyos kijelölt vallástanhoz 
közállományi jogot épen ne kössön. Az, hogy 
egyik vagy másik ember Krisztus vagy Muha-
med, vagy a1 próféták mellett nyilatkozik hitval-
lásában, a1 közállományra nézve egészen közö-
nös dolog, státusban az ember különösen csak 
mint ember, mint státuspolgár vétetik tekintetbe. 
Olly közállomány, melly ezt el nem ismeri , ha -
nem a' státuspolgári jogokat bizonyos kijelölt 
hitvallás elfogadásával csatolja össze, lelkisme-
reteni uralkodást gyakorol. Hogy már ezen igaz-
ság elismerve's közállományilag méltányolva l e -
gyen, korunk feladata. A' szabadság, mellyet a* 
két testvér evangyélmi egyház maguknak kivív-
tak , legyen minden vallásfelekezetet gyámolító 
közszabadsággá, 's mig a' mostani közállomány 
ezt el nem ismeri , a' vallási tudalommal össze-
ütközésben van. 

De a1 vallástan nem marad csupán a' tiszta 
hitágazatok körül, hanem világi, legközelebb pe-
dig közállományi viszonyokra is alkalmaztatik, 
's midőn ezt teszi, összeütközésbe jöhet a ' s tá tus 
határzatival. A ' mint már egy részről a1 tulaj— 
donképeni hittanra nézve általános szabadság 
igényeltetett: ugy más részről ki kell mondanunk 
azt is, hogy a' vallástan, ha állományi viszonyo-
kat ér int , ez esetben a' közállományi törvény 
alá rendelendő. Státusviszonyokra nézve egye -
dül a' közállományi akarat határoz, és csak olly 
vallásfelekezet igényelhet minden tagjainak tel-
jes polgári jogot, mellynek tagjai készek a' s t á -
tus irányában minden polgári kötelességeket tel-
jesíteni. Ha tehát valamellyik vallásfelekezet tag-
jait arra kötelezi, hogy a' közállományi akarat 
fölött még más világi hatalmat is ismerjenek, a* 
státusnak hűséget, ne esküdjenek, katonai szol-
gálatot ne tegyenek : joga van a' státusnak, illy 
felekezetet teljes polgári jogélvezetben nem r é -
szeltetni, mert itt többé nem tudományi nézetről 
van szó, hanem olly hangulatról, melly közállo-
mányi törvényekkel ellenkezőleg érinti a' státus-
viszonyokat. Mennyire mehet a' közállomány a* 
polgári jogok megtagadásában, ez politikai k é r -



4és, 's itt csak annyit jegyezhetni meg, hogy mi-
d^n egy részről a1 státus joga annyira terjedhet, 
miszerint kárhozatos irányú felekezetet nem szen-
ved meg kebelében, — más részről egy erőteljes 
közállomány elegendő képességgel birhat a' f ö -
lebb jellemzett különcz felekezetek iránt is g y a -
korolni türelmet. 

A ' státusnak a' vallástanhozi közvetlen viszo-
nyán kivül, még közvetleges viszony is állhat elő. 

Ugyanis elve lehet valamellyik vallásfeleke-
zetnek alárendelt tagjainak lélekismeretén ura l -
kodni, melly szerint híveit egy részről bizonyos 
vallási nézet követésére kényszerít i , más r é s z -
ről pedig megtiltja a' vallási nézetek szabad tu -
dományos vitatását. Illy esetben a' státus nem 
cselekszik jogellenesen , ha a' lélekismereti sza-
badságot, a' tudományos vitatás szabadságát ol-
talma alá vesz i , — ezért a' vallásváltoztatási 
szabadságot sem kell korlátoznia,^ olly egyházi 
kísérleteket, mellyek a' hitágazatok fölölti tudo-
mányos vitatkozásokat akadályoznák, visszauta-
síthat. Általában a' státusnak ügyelni kell arra, 
hogy bármellyik egyház is tagjai fölött világi 
hatalmat ne bitoroljon, őket vallási kötelességeik 
teljesítésére erővel kényszerítendő. Minden v i -
lági hatalom a' státust illeti, az egyháznak csak 
meggyőződés erejével, szellemi hatalommal illik 
befolyást gyakorolni. 

A1 mi végre a' vallástanítást illeti, a' közállo-
mánynak t iszte , a' tanítás e ' nemét mindegyik 
vallásfelekezetnek szabadon hagyni, — ö ez é r -
demben csak azt a' közrendészeti fölügyelést 
gyakorolhat ja , mit általában a' vallástan fölött 
gyakorol. 

A köz-állománynak az istentisztelethezi vi-
szonya tényegileg ugyanazon alapon nyugszik, 
a' mellyen nyugszik a' közállománynak a' val lás-
tanhozi viszonya. E ' szerint a' státusnak tiszte, 
minden egyes vallásfelekezet istentiszteletét te l -
jesen szabadon hagyni , 's csak a' mennyiben az 
istentisztelet külcselekvényekben nyilatkozik, kell 
arra fölügyelnie, hogy ezek a' külcselekvények 
az álladalmi köztörvénynyel megegyezzenek. Kü-
lönösen pedig mindegyik vallásfelekezetre ma-
gára kell bizni, hogy milly vallási cselekvénye-
ket tart lényegeseknek. E" mellett a státusnak 
nem szabad bármilly vallási cselekvényhez is 
státuspolgári következményeket csatolni, hanem 
inkább minden állományi viszonyra nézve bizo-
nyos formát, rendszabályt szükség megállapítani, 
9s mindenkitől csak az ehhezi alkalmazkodást 
kell megkívánni. Ha ezt mellőzve, valamelly á l -
ladalmi viszony érvényességére bizonyos vallási 
szentesítést kiván: akkor egy részről azon ki je-
lölt vallási nézetnek hódol, más részről pedig az 
eltérő nézetet pártoló többi vallásfelekezetek i rá -
nyában lelki zsarnokságot követ el. 

Ezen igazság elismerése *s méltányoltatása 
még sok küzdelembe fog kerülni, — azonban ha 

a' közállományt és lélekismereti szabadságot bé -
kés öszhangzásba akarjuk hozni, a' státus és e g y -
ház között az érintett különválásnak meg kell 
történni. 

A" mint szükség minden egyes vallásfelekezet 
szabadságára hagyni vallási teendőinek megha-
tárzását : ugy abban sem kell korlátozni egyik 
vagy másik vallásfelekezetet, hogy a' vallási t e -
endők véghezvitelérei jogot akarja e' bizonyos 
személyekre ruházni, 's ha akarja, micsoda s z e -
mélyekre. Illy egyházi személyeknek a' státus 
általi megvizsgáltatása 's alkalmazása egyenes 
ellenmondásra mutat. A ' státus ugyanis az ál-
lományi közakaratot képviseli, 's ezért olly v izs -
gálat, mellynek czéija kipuhatolni, vájjon bizo-
nyos egyén a lkalmas-e , valamellyik kérdésben 
forogható vallásfelekezet nézetének előterjesz-
tésére, bir-e annak kellő tudalinával, természe-
tesen csak az érdeklett vallásfelekezet képvise-
lői által jöhet létre. Ellenkező esetben kész az 
összeütközés a' státushatalom, 's az érdeklett 
vallásfelekezet között. Korunknak föladata e' 
tárgy kellő kifejtését eszközölni. 

Napjainkban különösen arra kell vigyázni a 
státusnak : 

hogy az állományi köztudatom helyébe vala-
mellyik egyes vallásfelekezet elve be ne csusz-
szék a státushatalom egyes ágainak irányzá-
sára, s illy módon a státushatalom segélyével 
vallási dolgokban kényszerítést ne gyakoroljon. 

Nem kell ugyanis elfelejteni, hogy a' lélekis-
mereti kényszerítés a' legszenvedhetlenebb zsar -
nokság , 's illy kényszerítés irányában legtüze-
sebb az ellentállás. Szabad akar maradni a' s t á -
tus, és szabad polgárok szabad ura kiván lenni ? 
akkor bizonyos kijelölt vallási irányt ne köves-
sen , neki minden vallási nézetet egyenlőn kell 
méltányolni, 's egyiket a' másik fölött pártolnia 
nem szabad, nem tanácsos, hanem inkább min-
denik vallásfelekezetet védje más vallásfeleke-
zetek térítési buzgalmának kicsapongásai ellen, 
ha kivált ez a' térítési buzgalom az egyéni sza-
badságnak sérelmes. 

A ' már előadottakból következik : 
a' státusnak az egyházi gyülekezethezi vi-

szonya. 
A' közállománynak egyáltalában nem kell bele 

avatkozni az egyházi dolgokba. Hagyja ő mind-
egyik felekezetre magára, milly alkotmányt akar 
létesíteni, 's csak arra szükség fölügyelnie, hogy 
az alakulások olly módon történjenek, a' mint azt 
a' közjóra nézve, mindennemű társulati alakulást 
illetőleg, a' státustörvény igényeli. Továbbá a' 
fölött kell őrködnie, hogy a' gyülekezet mind-
egyik tagjának korlátlanul megmaradjon a' g y ü -
lekezet kebeléből való kilépésrei joga, vagy mint 
nálunk magyaroknál mondani szokták : szabad 
legyen a' transitus, — és ha egyik vagy másik 
felekezet a' hitváltoztatáson alapuló kilépéssel 



polgári meggyaláztatást, vagy épen jogsérelmet 
merészlene összekötni, használja jogát a' szabad 
meggyőződésnek, illy nyomasztó visszaélések el-
len szükségelt hatályos védelmére. Más részről 
azonban tartsa fen mindegyik gyülekezetnek azon 
jogát, melly szerint a' hitvallásával ellenkező el-
vek, tanok barátait kebeléből kizárhatja. 

* * * 

A' mi ezen alapvonalokban érintve volt, bizo-
nyos tekintetben egyenes ellentétet képez a' ke -
resztyén státusról divatba hozott nézettel : azért 
e ' fogatom fölvilágosítására legyen egy pár szó 
e ' záradékban. 

Igazán keresztyén státus az, melly a' keresz-
tyénség elvén, vagy is az általános szabadság 
elvén alapul. Ezen elv csaknem két ezer év óta 
működik a' világ tudalmában, és a' ki attól fél, 
mintha ezen elvet a' világ tudalmából száműzni, 
kiszorítani lehetne, annak rosz hite van a' k é r -
déses elv erejéről, csekély bizalma van az isteni 
világigazgatás iránt. Ezen elv szerint milly v i -
szonyban kell lenni a' státusnak a' vallással, r ö -
viden már tárgyalva volt. 

Keresztyén állomány igaz értelemben nem le -
het olly státus, a' mellyik kirekesztőleg csak egy 
bizonyos keresztyén vallási nézethez ragaszko-
dik, — félszeg az illy álláspont, mert bizonyos 
meghatározott keresztyéni nézet — mint a' t a -
pasztalás tanúsítja — lehet nem egyetemes ke-
resztyéni nézet. Vannak státusok, mellyek a' r ó -
mai kath. hitelvet teszik alapul, 's ezen elvből 
kiindulva, csak a katliolikus keresztyén státust 
tartják igazán keresztyéninek ; — az illy státu-
sok a' római katholika vallást emelték kirekesz-
löleges slátusvallássá, és csak katholikusoknak 
adnak teljes polgári jogot. 

Á protestáns keresztyén státus valamivel to -
vább megy. 0 átlátja azt, hogy stáluspolgári j o -
gok birhatására nem szükségképeni a' katholi-
cismus, — 's illy elv vezérlete alatt küzdött ki 
magának diadalt a' katholicismus irányában. 
Azonban, ha a' protestáns keresztyén státus is-
mét csak bizonyos vallásfelekezetek tagjait akar-
ná polgári jogokra képeseknek elismerni, a' r ó -
mai kath. státus álláspontjára esnék vissza, 's az 
fogna vele történni, a' mi a' római kath. státus-
sal tör tént , t. i. az igazán keresztyén sfátussali 
küzdelmében elébb utóbb meggyőzeltetnék. Vá j -
jon közel van-e az idő, mellyben mind ez meg-
történik? a' jelen eredménydus eseményi után 
könnyen mindenkinek saját Ítéletére bizhatjuk. 

B a r a n y a i . 

Véleményadás az evang. egyházi szolgáknak a' köz-
állományi pénztárból Letudó díjaztatasuk tárgyában. 

Jól lehet ugy illenék , hogy várjuk be, misze-
rint a1 minislerség előbb maga nyilatkozzék, mi-
kint tervezi az egyh. szolgák díjazását ország-
szerte éleibe léptetni, és hogy egyszersmind 

előbb egyházkerületeinket megkérdezze, kétség-
kívül nem tanácsadás, hanem az egyházak, lel-
készi és iskolatanítói hivatalok statisticájának 
közlése iránt; ezt pedig mikor teendi, bizonyta-
lan ; mindazáltal miután a' ministerséget meg-
előzőleg részint az egy. lapban, részint főtiszt. 
Haubner püspök urnák övéihez küldött köriratá-
ban, már e' tárgyra nézve a' hangadások meg-
kezdettek : én is felhivatva érzem magamat ide 
vonatkozó gondolatimat a' következőkben nyil-
vánítani, minden mások véleményének megezá-
folásától magamat visszatartóztatván. 

A1 legtökéletesebb és legtisztább díjazás az 
volna, ha az egyh. szolgák, a' lelkek számához 
képest arányzott osztályok szerint, olly évdíjjal 
fizettetnének, mellyböl minden szükségeiket k i -
elégíthetnék; telektag és minden egyh. fekvő j ó -
szág a' közállománynak adatván által jövödel-
mezésre, és a' hivek minden papi fizetésektől 
felmentetvén. De mivel annyi díj a' status pénz-
tárából még most alig kerülhet; továbbá mivel 
faluhelyeken minden szükséges dolgokat pénzen 
beszerezni mindenkor nem is lehet; és mivel a1 

híveket is minden egyh. teher nélkül hagyni nem 
lenne jó : azért a' magyar falusi egyh. szolgák 
elláttatását olly lábra kell kérnünk állíttatni., 
millyenen az a' városi és pl. Vasmegyében a' 
német falusi ecclésiákban látható jelenleg is. A z -
az : készpénzben érdemes összeget a' közállo-
mány nyújtson évenkint díjul; a' mellé kenyér-
hez egy évre megkívántató elegendő őszi gabo-
nát, három tehén tartásra szénát , szalmát (hol 
lótartás szükséges ott szénát, zabot ) , ugy szin-
tén tüzelő fát és végre stólát a' hivek nyújtaná-
nak. Mégis egy hold föld vagy kert lucernának, 
egy kukoriczának és egy burgonyának szüksé-
ges volna. Nevezetes telektag egyh. szolgákra 
nézve nem czélirányos elláttatás; mivel annak 
termése bizonytalan és ingatag, munkáltatása 
pedig költséges, bajos és mezőgazdálkodásra v e -
zetne vissza, épen a' mellytöl pedig akarja az ál-
lomány az egyházi szolgákat elvonni, mint szel-
lemi hivatalukkal össze nem férő agságtól, és 
foglalkozástól. Igy a'közálloinány segedelmében 
is részesülnénk mi egyházi szolgák ; a' hivek 
terhein is könnyítve lenne, és e1 két fél között 
eddigelé fönálló szövedék sem lenne felbontatva 
teljességgel. Egyszersmind igy az állományi dí-
jazást bár mikor, a' Iiivó levelekkel is össze-
hangzásba lehetne hozni, mellyeket egyébkint, 
mint szerződéseket felbontani, az állomány nem 
akarhatja; de az egyházi szolgák is csak nagy 
óvatossággal engedhetik. Könnyebben eligazí-
tandó az eset, midőn valamelly egyházba uj hi-
vatalnok épen a' közállományi díjaztatás kezde-
tén hivattatik. A' díjazás osztályai pl. lehetné-
nek: 1—500 lélek papjának évdíja (mint mini-
mum) 600 for. 500—1000 lelkekre 700 for.; 

11000—1500-ra , 800 for.; 1500—2000 - re 



900 for. 2000—3000-re (hol már állandó káp-
lántartás is szükséges) tizszáz for. ezüst pénz-
ben ; a' legszükségesebb egyházi közhivatalno-
koknak pedig, papi rendes évdíjaikon kivül, pl. 
esperesnek ismét a' megyéjének lélek számához 
képest, 1—2 ezer for. püspöknek 3 — 4 ezer for. 
e. p. 'stb. 

Kérni lehetne a' ministerségtöl pl. azt is, hogy 
a' díjak mindenkor a' polgári uj évvel elkezdve 
és számítva fél évenkint előre nyújtassanak, nem 
pedig a' félévek vagy évnegyedek lefolytával, 
és pedig azon status jövödelmi hivataloknál fel-
veendők, mellyek minden egy eccelsiához leg-
közelebb esnek. 

Átalánosan pedig csak azt kérnök, hogy az 
evang. egyh. szolgák díjaztatásában a1 többi val-
lásfelekezetekkeli egyenlőség alkalmaztassák. 
Mi pedig hivek és egyh. szolgák legyünk ez 
ügyben okosak mint a1 kigyók , hogy a' statust 
nekünk elszánt jóltevésében mesterkélt meren-
gések és önmagunk által gördített ellenvetések-
kel ne gátoljuk. E s p e r e s Z. 

Nyilt levél. 
(Tavassi Lajoshoz Rloch Móritz.J 

IJnsere Zeit bedarf der Versöhnung und Vermittelung, 
und dieses Amt ist, wenn auch den Parteiman-
nern gegenüber ein undankbares, doch ein in sich 
selbst wahrliaft evangel isches . S c h e n k e l . 

Mikor a' nap legmelegebben s ü t , a' kék ég 
néha hirtelen beborul, fekete felhők ijesztik a1 

békés vándort, és a' szorgos mezei munkás ag -
gódik ; de végre győz a' nap 's aranykoszoru-
zottan száll le a' szende est ölébe. 

Reánk is fényesen virradtak a' martiusi na-
pok és a' nemzetnek ölelkező lelkesedése r a -
gyogón emelkedett a' pártoskodás borongó éjje-
léből ; de jött ismét a' számoló önzés és vissza-
vonás fekete lelkét közénk idézve, derült egünk-
re sötét felhőket vont ; azonban a' lelkesedés 
napja hála a' magyarok istenének le nem áldo-
zott, győzni fog és győzelme után annál ragyo-
góbban folytatandja égi pályáját. 

E' kép alatt nézem én jelenünk eröködését, 
e ' kép alatt merülnek fel jövendőnk reményei 
lelkem előtt. 

A* lelkesedéstől várok mindent, az okosko-
dástól, a' jogvitatástól igen keveset vagy épen 
semmit. 

A' lelkesedésben valami ösztönszerű tapintat 
rejlik, melly az emberrel mindég azt találtatja 
el, mi méltányos és igazságos, ellenben az okos-
kodásnak a' bitorlás mindég tudott plausibilis e l -
lenokoskodást ellenébe tenni. Legyen harcz , a' 
hol harcz kell és üdvös, az eszmék terén, de a' 
mit a' lelkesedés önkényt rak le az igazság ol-
tárára, isten és ember előtt legkedvesebb. 

Igazságot és egyenlőséget elvekül vallotta be 
a ' martiusi dicső napokban minden ember, ki 

szivre lélekre magyar és a' magyarnak szebb j ö -
vendőjét óhajtja, 's én hiszen, hogy hol az o r -
szág minden fiai valamelly szent ügy mellett f ö l -
hevültek, ott a'protestáns papság utósó nem lesz. 

A' kor ünnepélyesen mondta ki , ,vesszenu jét 
minden jogbitorlásra, a' munkaosztás elvénél 
fogva pedig bitorlás az is, midőn valamelly mun-
kásosztály a' másiknak ügyeibe bármi szin alatt 
is hívatlanul avatkozik. 

Eddigelé—ezt meg engeded te is — a 'ké rdés -
ben levő ügynél a' beleavatkozás valamint termé-
szetes ugy üdvös is vol t ; a1 mint magad szépen 
kifejtetted, a1 protestáns iskolaügy az egyház 
kebelén fejlett ki , és a' magyar protestáns egy -
ház, ezt az ellenség is vallandja,hün viselte min-
dég szülöttjének gondját és ezt róla még most 
sem vette le. Hogy azonban jobban nem erősö-
dött, hogy a1 mivelt lélek izmosb testet nem 
nyert, ennek nálunk legalább valóban nem az 
egyház az oka. Lehet-e már illy körülmények 
közt csodálkoznunk, ha az egyház aggodalom-
mal néz,a'napnak elibe, midőn gondosan ápolt, de 
gyönge szülöttje szárnyra kelve, magában eresz-
kedik útnak a' társadalom roppant léglengerében? 
vagy csodálkozhatunk-e, ha a' sokat hányatott 
ember-veszedelmet sejt ott, hova a1 tapasztalat-
lan iíju, erejébe bizakodva, vig lélekkel indul? 

Illy szempontból nézem én a' tanoda és az 
egyház közti súrlódást és bizton hiszem, hogy 
mihelyt az iskola ügyét rendezve látandják lel-
készeink, önkényt mondandanak le egy ügyről, 
mellyel, ha a' kevésbbé lelkismeretes pap előjog 
képen élt is, de a' többség azt bizonyosan inkább 
nehéz, de szent kötelesség gyanánt nézte, melly 
alól magát kivonni hivatása és az egyház érdeke 
eddigelé nem engedett. 

Veleményem szerint a' kérdés csak az ügy 
miképi rendezését illetheti, 's csupán a' körül fo-
rog, ki legyen a' népiskola helybeli felügyelője 
és ki által és mikép választassák az? 

E' kérdésre azonban a' protestáns embernek 
igen könnyű a' felelet. 

A' népiskola, a' mint külön czikkben majd bő-
vebben kifejtendem, lényegesen községi intézet, 
's mint illyen természetesen a' község gondos-
kodása alá tartozik, a' mit egyébkint senki nem 
is tagad. A ' községi administrationak e' szerint 
két coordinált ága van ; az egyik az egyházat 
illeti, a' másik az iskolát. Az egyház folyó ügyeit 
viszi az egyházi presbyterium, és igy természet 
szerint az iskola ügyeit külön viendi a' község 
által annak rendje szerint választandó iskolai 
presbyterium. Az egyházi presbyteriumban a' 
pap elnököl, 's igy, ha a'következetességet szél-
sőségre vinni akarnók, a' község jogairól amu-
gyan sine me de me határozva azt hozhatnók ki, 
hogy az iskolai presbyteriumnak az iskola v e -
zére, a' tanító legyen elnöke. Miután azonban 
ez a' dolog czéljával ellenkeznék, az elnök is 



szabadon lesz választandó. Fiat applicatio et v i -
ce versa. 

Igen természetes, hogy a ' melly lelkész k ö -
telességeit szentül teljesíti, az hivei bizodalmát 
is birja és a' helység értelmesbjeinek elseje g y a -
nánt tekintetik, 's bizton hisszük, hogy a' pap 
minden iskolai presbyteriumnak nemcsak tagja, 
de bizonyosan nem ritkán elnöke is leend. De 
a ' népválasztolta elnökben, legyen ez akár pap, 
akár világi, a' néptanító jogos elöljáróját t iszte-
lendi, holott, a' mint most v a n , a' néptanító a' 
pap felügyelését bitorlásnak nézvén, az örökös 
súrlódásoknak vége nincs. 

Szükségét pedig a' külön iskolai presbyter i -
umnak senki nem tagadandja, mihelyt annak t e -
endőit sorra megnézzük. Ugyan is : 

1) Felügyel a' presbyterium, hogy a' felsőbb 
helyen kibocsátott rendeletek mind a' tanító, mind 
a ' gyermekek szüleinek részéről pontosan v é g -
rehajtassanak. 

2 ) Összeírja a' tanítótól benyújtott mulasztá-
sokat és megteszi a ' mulasztók ellen rendelt t ö r -
vényes lépéseket. 

3 ) Kezeli az iskola jövedelmeit , gondoskodik 
az iskola szükségeiről, felügyel az iskola épüle-
teire. 'stb. 

4) Látogatja időnként az iskolát és jelen van 
a' havi és évi vizsgálatokon, mire 

5) évi részletes jelentést készít az egész i s -
kola állapotáról és azt a 'középponti bizottmány-
nak vagy akármi néven nevezendő felsőbb fó -
rumnak benyújtja. 

Ezek lesznek a ' presbyteriumnak főbb t een-
dői 's vájjon lehetséges-e e ' számos nehéz k ö -
telességeknek csak igy mellekésen pipaszó mel-
lett eleget tenni? Valóban a' lelkész urak ö r -
vendhetnek, ha a' tehertől megszabadulnak. 

Ez pongyolán az én nézetem a' röpiratodban 
tárgyalt iskola ernancipatiojáról. 

Hogy hő szívből szakadt soraidat egykedvűn 
nem ve t tem, azt láthatod. Könyvecskéd tegnap 
elölt jutott kezemhez és ma már e ' levelemet, 
mint század részét azon számtalan eszméknek, 
mellyeket gondolatdus iralkád lelkemben felköl-
tölt, útnak indítom. 

Szerelem azon szent tüzet, melly benned mind 
a' mellett buzog, mit lelked szépnek, igaznak i s -
mer : de aggodalmam nem kisebb mint örömöm, 
midőn az eszmények világából kölcsönzött ama 
hatalmas elveket, mellyeket 3 1 — 4 4 lapokon olly 
gyönyörűn fej teget tél , a' gyarló emberi nemnek 
nyakára vetni látlak, nem gondolva vele, mi k ö -
vetkezéseket szülendők azok. 

Korunk idealistáinak közös hibája az, hogy v a -
lóságos állapotainkat nem tekintve,álmodolt szebb 
jövőnek jelenünket hozzák áldozatul. A ' nemes 
szív, melly meggyőződését a ' silány földi létnek 
fölibe tesz i , hasonlót tesz föl testvéreiről is. 'S 
ez magában igazságos , mert minden embert a d -

dig jónak, nemesnek kell vallanunk, mig valami 
által ellenkezőről nem győződtünk meg. — De 
épen nem igazságos , hogy a' melly meggyőző-
désért mi élünkhalunk, azért testverünknolt b o l -
dogságát , életét koczkára tegyük , miután neki 
más meggyőződése, más hite lehet. 

Az én elvem ez, midőn valamelly eszme oda 
érett , hogy a' társadalom többségének meggyő-
ződésévé vált, azonban annak életbeléptetését a' 
fenállónak őrei, a' hatalom kezelői gátol ják: a k -
kor hadd dördüljön meg a' revolutio menyköve 
az istentelenek feje fe le t t , kik szentségtelen k e -
zekkel az emberiség fejlődésének kerekét m e g -
akasztani, a' gondviselésnek útjába állani m e r é -
szeltek. 

Illyen szent forradalomnak mondhatjuk azt, 
mellyért a' martiusi napokban az emberek milliói 
testvéri szeretetben összeforrva egy emberként 
álottak fel a' hatalom ellenébe, hogy azért, mi 
szivökben é l t , v é röke t , életüket oda adják. 

Ha a' nép azon tudatban, hogy szellemi szük-
ségeiről, halhatatlan lelkéről más uton gondos-
kodva van, a' papságot vállaira nyomuló lomha 
teher gyanánt é r ezné , de értsed meg jól b a r á -
tom , ha , ,a ' föld isten-ismerettel t e lve , mint a ' 
vizek a' tengert borítják (Isaias 11, 9 ) u a ' nép 
összege a' papi tisztet korát túlélt intézkedésnek 
nézné, akkor első volnék én, ki azt mondaná : „ le 
a' papsággal! nem kell ." De valóságban a' dolog 
egészen máskép áll. 

A ' nép nagyobb részének az emberi lét szebb 
szellemi ügyeiről még csak képzete is alig van, 
alig is lehet. Kik általános szellemiségről ábrán-
doznak, nem ismerik az ember te rmészeté t , nem 
tudják, milly nehéz a' kemény munka közt el lan-
kadt testben ébren tartani a' lelket, hogy el ne 
loinhuljon 

Én is, a1 mint jól tudod, leghőbb reményim az 
emberiség szebb jövőjéről a' népnevelés által 
eszközlendő közértelmiségbe helyezem és bizton 
hiszem is, hogy a' melly mértékben növekedni 
fog a' közértelmiség, azon mértékben emelkedni 
fog a1 közjólét, gyarapodni fog az egyes boldog-
sága, és azon mértékben csökkenni fog a' n y o -
mor, gyérülni a' biin; de az emberiség olly sze l -
lemi állapotját, minőt a' jós magasztosan fest és 
minőt te nemesen ábrándozva képzelsz , azt az 
iskola maga soha sem adandja m e g , ahoz sok 
más tényező is kell. 

Az ember, ki egész héten át kemény munká-
ban izzadt , vasárnap az Isten igéjének hirdeté-
sét hallgatván, lélekben megújul , emberi nemesb 
rendeltetésére emlékeztelik. Ne irigyeljük e ' v i -
gaszt a1 kemény munka fiától. 

Tudom é n , hogy Te épen azért papot nem 
akarsz, mert Te még többet is kívánsz ennél, Te 
közlélekébrenséget óhajtasz, mint a' minő az á l -
talad idézett quakereknél található. De ne felejtsd 
barátom, hogy a ' quakerek vallásos érzelmeiket 
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épen nem az iskoianak köszönik és általában olly 
előzményekből eredtek, mellyek nem egy nyo-
mon vannak a' civilisatio igaz tényezőivel. Ne 
rontsuk barátom a' jelent a' jövőnek kétes r e -
ménye fejében. L'avenir n'est á personne! l 'ave-
nir est á Dieu! szól a' nagy költő. 

Mit mondanál Te, barátom, ha valaki így okos-
kodnék : A' törvény örök eltörölheletlen betűk-
kel találtatik az ember szivébe vésve és az ész 
a' legszentebb Ítélőszék; neveltessék tehát min-
denki ugy , hogy minden cselekvéseiben az ész 
szava legyen vezére , és nem kell irott törvény, 
nem kell törvényhozó , nem kell törvénykezelő. 
Iskola kell, ez legyen, és le minden törvényha-
lóságokkal. 

Ugy-e , ez absurdum ? Pedig mennyivel na-
gyobb joggal mondhatni el a ' törvény kezelőiről, 
a1 mit Te a' papokról mondasz : Az igazán val-
lásosán , tudományosan vagy értelmien , erköl-
csösen és polgárian jól nevelt egyénnek igen is 
papra (törvényhatóságra) kevés szüksége van, 
de vajmi annyival nagyobb szüksége volt neki 
igazi tanítóra és nevelőre. 

A' pap (törvényhatóság) általi működés és ha-
tás a' felserdült emberre, az csak hiányosságát 
árulja el a1 nevelésnek, mert ugyanis annyival 
kevésbbé szorul az ember papra (törvényható-
ságra) folytonos buzdító, serkentő, ösztönző, szó-
lítgató, hívó, feddő, sőt még rémitgelőre is a' jóra, 
mennyivel neveltebb, mennyivel derültebb é r -
telmű, nemesebb szivü vagy indulatujog és kö-
telesség szerint cselekvő, mennyivel vallásosabb 
maga. Az emberiség gyengéje a1 pap (a ' tör-
vényhatóság) , az emberiség ereje a1 tanító, az 
emberiség nevelője.u 

Engedd még barátom, hogy hozhassam fel 
Milller Jánost, a' nagy történetírót eszmédnek 
igazibb tolmácsául. Muller, a' positiv gondolko-
dású Miiller azt irja egyszer öcscsének : Dass du 
für cinmahl den geistlichen Stand aufgegeben, 
isi mir nicht leid. Wenn er überhaupt als Stand 
abkommt, so würde der Schaden nicht gross sein; 
ich sebe nicht, warum , nach prolestantischen 
Grundsátzen, nicht jeder, in dcm der Geist Got-
fes ist, und der die Kennlniss dazu hat, Reügion 
wio Historie und Geographie sollle lehren kön-
nen : nur muss man, zu Stadt und Land, freilich 
Manncr anstellen, die lehren. (Müllers Werke 
31. Theil, S. 255.) 

Ezt minden protestáns ember aláírhatja ; de 
avval a' dolog lényegén mit sem változtattunk, 
mert mik azok, kik tanításra rendeltessenek, még 
pedig a1 meglett emberek tanítására egyebek 
mint ismét csak papok, habár ncvök más volna 
is. A' név nem teszi a' dolgot. 

Nem ugy barátom ! működjék h1 pap a* maga 
körében és terjeszszen áldást a' maga utján, és 
működjünk mi a1 magunk körében áldást ter -
jesztve tudomány és miveltscg által. A* nemzet 

pedig'gondoskodhatik]és gondoskodni fog a' t a -
nítókról, a' nélkül, hogy a' papoktófel kellene 
kezét vonnia. Uraság és kölcsönzött fény , álte— 
kintély és hatalom pedig nekünk nem kell, ez 
sirja volna a' tudományos törekvésnek, a' mini 
sirja volt minden szellemi életnek a' papoknál. 

A' kor a' szoros igazság mellett nyilatkozott, 
és bizonyosan a' munka és az érdem szerint sza-
bandja a' jutalmat és nem a' szent lélek plus vagy 
minusa szerint. 

Legkevésbbé eredményezőnek tartom mun-
kácskádban a' pap és tanító közti elsöségröli v i -
tatkozásokat. Onkénytelen eszembe ötlött itt Ar i -
stoteles mondása : TIUVTOJV Si/.aLorara uv ova-
(Jictt^oiev, tjxiQTa Se TOVTO KQCITTOVGIV OL XAR CÍQS-

T)jv SiacpfQovreg. f.laXiOra yaQ evXo/ov áviöovq 
(XTilujq sívcci Tovrovq (jovov. (Aristotelis Politica 
5 könyv, 1 fej.) Magyarán : Mindenek közt leg-
inkább volna igázok elsőségre törve különválni, 
de legkevésbbé teszik azt, kik magokat mivelt-
ség által kitüntetik, miután ezeket egyedül lehet 
joggal nemegyenlőknek mondani. 

Egyébiránt Amicus Plató, — ki, mint Te az 
eszmények bájos világában csapongva gyakran 
lábai alatt veszté el az alapot — Amicus Aristo-
teles, — ki a' valóság mezejéről nem távozva a' 
véges léthez mérte meg a1 végetlen eszmét is — 
sed magis amica veritas, melly az eszme és va -
lóság ölelkezéséből szülemlik létre. 

Béke veled és erő a* szent ügyhez, mellynek 
élted szentelve. Ölellek. 

Küliljünk-c priiparandislakat a' külföldre? 
( V é g e ) 

Még egy adatot ezen ponthoz. Tudva levő do-
log hazánkban, miszerint mindig volt néhány csa-
lád, melly gyermeke számára vagy gyermeke 
mellé még csecsemő vagy kisded korában, kisze-
melt már egy ifjút vagy ajánltatott magának 
egyént, a 'kivel aztán nevelési szerződést kötött 
ollyképcn,hogy a' család megadta a'nevelövé k é -
pezési költséget is már előre 's azután felfogadta 
a' nevelőt 8 — 1 0 és még több évre is, azaz, a* 
gyermek vagy akár még több teslvérjének ne -
velési kora bevégezléig. Az idő végén jókora 
jutalom kecscgtelé a' szerződő nevelőt. A' szer-
ződött egyén felveszi az előleges képezési pénzt 
— vagy akár más fizetést — megy Német honba 
és készül. 'S mi történik? némellyike az illye-
neknek meghal, — halandó pedig a' mi 12 kikül-
dendő egyénünk i s ; egy másik, más tanulmányi 
vagy bármelly más irányú elétpályába szerelve, 
a' midőn szemei — mint mondám — jobban meg-
nyílnak, megbánja, hogy magát lekötötte, lemond 
a' pénzről, ha keserűség nélkül és ingyen teheti, 
vagy megtéríti, ha van miből, vagy — és tudok 
erre is esetet, hogy a' hazába soha sem is tért 
többet vissza, csakhogy a* kikötött pályára ne 
legyen kénytelen lépni; egy harmadik visszajő, 



egypár évig kedvvel működik, de azután mégis 
megesik, hogy a ' szerződés megszakad, mert 
biz ő nem az az ember már most, a' ki volt , a' 
mikor a'szerzödést fiatal korában aláirta. Szóval: 
az illyen, számunkra mások által még fiatal éve -
inkben kitűzött pálya vagy életczél, ritkán szo-
kott állandó maradni, ritkán is üt ki jól. Körül-
mények teszik itt az embert, mások meghatáro-
zásai és megkötései, de nem ö maga. Nevelő, 
maga ösztönzetéből, maga fáradalma által, má-
soknak legfeljebb is csak szabad segedelme mel-
lett legyen azzá. Nemde nem ide is alkalmazható 
a' szeretöröli hasonlatosság? 

De lássuk a' dolgot még valamelly más oldal-
ról is. 

Azt tartom még tovább, miszerint a' mi ki-
küldendő ifjaink, feltéve, hogy igazi e lszánt , és 
nemcsak pénz vagy hivatalcsábította nevelők, 
vagy tulajdonképen még csak nevelőkké lenni 
kivánók, és nemcsak a' külföldnek látogatása 
és az ottani tanulhatás által ingerelvék, hanem 
igazi benső hivalásu egyének, — azt tartom, mi-
szerint ők a' külföldön nem is fognak sokat t a -
nulni, sőt hogy őket sokkal jobban készíthetnök 
fel és jobban képesílhetnök leendő magas hi-
vatásukra itthon, egy haladéktalanul felállítandó 
országos és közképezdében, mint a' bármelly 
külhoni seminariumokban. Ök odakint először is 
német nyelven fognak tanulni, ez idegen nyelv 
reájok nézve, idegen lesz a' nép és idegenek 
lesznek a' körülmények, a' mellyek között a' t a -
nításban részesíttetni fognak. De a' nyelvet t a -
lán már előre fogják tudni és tudniok kellend, 
mivel az fel sem is tehető, hogy ollyan küldetnék, 
ki németül nem tud; hanem kérdem: mint fogják 
ök, az ottan leikökbe szívott, német néprei al-
kalmazott sajátságokat, népünk közti müködel-
mökben ismét lerázhatni? nem fognak-e azok; 
nagyon is németesíteni ? nem mondom, a' nyelv-
ben, mert ezzel úgyis elég dolgunk van most is,! 
Jianem modorban, szokásokban 'sat. ? nem fog-
ják-e nagyon kicsinységesen akarni majmolni 
a' zárdaszerü, pedáns német seminariumi tanít-: 
gatási és vezetgetési módot, melly szerint az i f - j 
juból, a' leendő tanítóból már növendék korában' 
kiűzik a' léleknek minden merészebb röp té t , a1 \ 
soknemü tanfiiződés, szájbarágás, könyvszerinti! 
tanulás és sziik pórázon járás által ? A ' németek' 
a' tanítót papszolgává és a1 sokfaju és sokfejű 
Kirchen és Schulrathoknak gépévé nevelik. Akar -
nók-e azt mi is ? Ifjaink olly valami tudákos mó- ' 
dot fognának magokra ölteni, a' mellyel nálunk 
nem boldogulhatni. Népünk a' porosz népnél — 
értem itt a1 falusiakat, habár kevesebbet tud is 
és kevesebbet ért könyvileg — most is józanabb 
faj. Nem cserélném én be most sem a' mi föld-
mivelö emberünket, mint embert és mint pol-
gárt, a' poroszszal. Ezen utóbbit pedig, egy igen 
különös, seminariumok által elterjedett neme a' 

tanodázásnak tette részben azzá, a' mi, ollyanná, 
a' minő. Ugyanazért a' mi seminariumainknak és 
épen ennélfogva néptanodáink szerkezelének 
egészen másnak kellend lennie — a' mint mostan 
tettleg is más — mint a' minők a' dicsőített poro-
szokéi. Egészen le kellene irnom az ottani k ö -
rülményeket és hatókat, mik között a' nép áll, 
és egészen a' mieinket is, hogy állításomat iga-
zolhassam. De állításom tapasztalásból merített 
meggyőződésen alapszik 's ugyancsak ennél-
fogva szeretném, ha mi ifjakat a'poroszhoni semi-
nárokba no is küldenénk. Férfiakat, valódi b e v é g -
zett pádagogokat, küldjünk, ha ugy tetszik; küld-
jünk ollyanokat, kik a' népek történetét, alkot-
mányát, helyzetét, lényeges állapotát, 'sat. meg-
ítélni képesek és ezeknek az alapján a' tan- és 
nevelő- és képzöintézeteket is ; azok tegyenek 
aztán javaslatokat, azok készítsenek terveket és 
azok legyenek, ha ugy tetszik, seminárigazgatók. 
Mondatnék, miszerint a' mi ifjaink közöl úgyis 
sokan kimennek évenkint az egyetemekre, és 
mégis azok, sem el nem magyartalanodnak (ha -
bár bizony nagyon is tótosodnak sokan) sem el 
nem németesednek, sem pedig ki nem vetkeztetik 
hazai intézeteinket hazaszerü voltuk és i rányuk-
ból, a1 midőn hazatérnek, sőt még inkább emelik 
az illyenek a' mi tanodáinkat, ugy hogy v i rág-
zóbbak azok, a' mellyekben külhoni egyeteme-
ken tanult egyenek működnek, mint mások, a' 
mellyeken ollyanok nincsenek. — Ennek sok oka 
van, aztán a' dolog , a' tér is egészen más. Más 
a' külegyetemeken tanulás a' tudományvágynak 
szabad szárnyain, és más a' seminárokban zárt 
elemi tanfolyamokba beavatás. Ezt hasonlításba 
sem lehet hozni, mert egészen más irányuk, czél-
juk és más már a' honban szerzett készültségök és 
érettségök van azoknak, kik mint már is bevég-
zett theologusok mentek universitásokra, mint 
kell hogy azoknak legyen vagy mint azoknak 
van, a' kik a' képezdékbe mennek és kikről a' 
rendelet azt mondja, hogy elég, ha a' phiioso-
phiai pályát bevégezték. 

De ineg talán tanulni fognak olt ifjaink és mit? 
a' tanulmánynak és az egykoron a' tanodában 
előadandó tantárgynak anyagát a' seminarista 
már egyébkint tudja, a1 képezdében csak kivona-
tos nevelési és tanmódszeri vezetgetési oktatás-
ban részesül; tanulja azonkívül az elemi tárgyak 
methodikáját és tanulja azt az intézettel kapcso-
latban levő elemi tanodánál tapasztalatilag al-
kalmazni, tanul azonkívül orgonálást, hegedülést 
és éneklést. — Mi az említett tárgyaknak elmé-
letét illeti, az könyvi dolog és e' végett kimenni 
— és annyi költséget tenni, szükségtelen; mi a' 
mintatanodában alkalmazást illeti, az eszközöl-
hető dolog nálunk i s , mihelyt arravaló képezlét 
és melHje jól rendezett mintatanodát állí-
tunk, lesznek embereink, kik ezt tenni és ezekbe 
a1 képezendékeket okosan beavatni képesek. De 
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erre az lehet az ellenvetés , hogy tanítóink nem 
ismerik annyira és nem ismernek annyiféle me-
thodikát, mint a' német pádagogok? Hogy azt 
mind ismernék, azt önleg állítani hiúság volna, 
de ismét nem állítani, vajmi nagy szégyen volna 
tanítóinkra, kivált azokra nézve, kik nemcsak 
legtöbb évet töltének a' külföldön, hanem kül-
honi nevelési irodalommal folyvást foglalkoznak. 
Hiszen maga a' methodikának, a' szemléleti t a -
nításmódnak egyik egykori nagy mestere Amos 
Comenius hazánkban fejtette ki legelőször orbis-
pictusi modorát; a' kölcsönös tanítgatási mód-
szer (wechselseitiger Unterricht) népes falusi 
tanodáinkban régen divatozott már, még mielőtt 
Bell és Lancaster azt mint új tanmódszeri talál-
mányt hirdetni kezdé, elébb, mintsem azt a' své -
dek és dánok olly általánosan alkalmazák. Sok 
van a1 mi tanítóinknál gyakorlatban, miről a' né -
met bölcsek mint új és meglepő dolgokról köny-
veket és bibliothékákat irnak öszsze, de nálunk 
nem volt az előtt és most is csak igenigen gyér 
a' nevelési i ró , mert nincs nevelési könyveket 
olvasó közönségünk, a' tanítók magok pedig sok-
kal szegényebbek, sem hogy könyvekre költhet— 
nének, és más részről sokkal elfoglalkozottabbak, 
sem hogy idejök volna a' soknak olvastára. Sallust 
azt mondja az athéniekről: „sed quoniam ibi pro— 
venere scriptorum magna ingenia, propterea athe-
niensium facta pro maximis celebrantur." Igy 
vannak a1 németek is a' pádagogikával. Több ott a' 
nevelési iró, mint az igazán jó gyakorlati tanító, 
ezt ők magok is vallják magukról; könyvet irni, 
azt a' német jobban tudja, mint gyermeket élőszó 
szerint észszerűen tanítani. — Mind ezzel ko-
rántsem akarom én azt mondani, hogy a' mi ta-
nodáink mind jók, népünknek nevelése jó — a' 
mit még eddigé nem is mondott senki, nem jut 
nekem távolról sem eszembe most egyszerre 
hiányokat nem ismerni, vagy magunkat tanodá-
inkkal a' németek fölibe rúgtatni, — de hogy is 
tehetném ezt , mikor a' mi falusi tanítóink na-
gyobb részénél nyomottabb és mostohább körül-
mények között működő és szegényebb már alig 
lehet : de népünket német mintára neveltetni vagy 
tanítókat porosz kaptaszerü seminárokban ké -
peztetni, nyiltan kimondom, még sem akarnám. 
Javítsuk csak a' mi falusi és elemi tanítóink 
helyzetét, szaporítsuk jövedelmét, vonjuk ki a' 
tanodát az egyház- és a' temető kerítéséből és 
tegyük a' falu közepére minden felekezetű gye r -
mekek számára együtt, tartsunk egy tanodát csak 
— ne pedig, ha a' faluban 3 — 4 hitfelekezet la-
kik, hogy annyi legyen a' tanoda i s , — és 
v é g r e , legyen csak hazai szellemű, sajátságos 
viszonyaink irányán alapuló és ezek szerint mű-
ködő, saját jelesbjeink által vezetett néhány ké-
pezdénk az országban — és fogadom, minden 
másképen lesz. Mindenekelőtt pedig most egye-
lőre csak egy és föminta-képezdénk legyen, — 

fogadom, meglepő lesz az eredmény. És legyen 
a' mellett nevelési lap, melly, mint vándor tanító, 
olcsón juthasson el valamenyi falusi tanítóink-
hoz, és párloltassék csak kevéssé a 'nevelési i ro-
dalom, és rendeztessék mentül elébb az egyetem 
— a' melly tudományian lefelé, a' nép legalsóbb 
rétégéig fog hatni — és lesz eredmény. De min-
dent, igaz, hogy egyszerre nem tehetünk. 

Pestalozzi idejében a1 poroszok csak valami 
öt egyént küldöttek Schweiczba képeztetés v é -
get t , németek németekhez; mi tizenkettőt aka-
runk , de nem is annyira képeztetés, mint in-
kább csak a' hires, minden régi tanítási modort 
felforgató nevelő tanmenetének megismerése v é -
gett. Különben a'poroszok egy képezdével kezd-
ték az új rendszert , és most, az igaz, hogy az 
egész országban több 40-nél; mi 12—öt akarjunk 
egyszerre állítani ? De ha állítunk is, ne állítsuk 
a1 tizenkettőt elébb, mig egy-kettőt jól nem ren-
deztünk, mig ezen egyben pár évi működés által 
meg nem törjük e' pályán is az utat. Az irányelv 
pedig, melly minket e' téren vezessen, az legyen: 

Képezzük a népünk nevelése körül műkö-
dendő tanítókat, e' nép körében; hazánk szá-
mára valókat a hazában, és ne szakítsuk őket 
ki és ne vigyük más szellemű honba, a' honnan 
csak idegen oltványkint térhetendenek vissza. 
Ugyanazon népnek jobbjai, erőshjei, érlelmesbjei 
legyenek a' nép gyengébbjeinek nevelői. A' saját 
fajtából vétetlek a' saját fajtának vezetői. Ezen 
elvnek alkalmazása szerint nem is kivánalos 
hogy a' képezdék — a'leendő falusi tanítók s zá -
mára, városban, vagy épen nagy városban l e -
gyenek , falu vagy legfeljebb népies elemmel 
megtelt és mivelődésnek indult mezőváros annak 
az igazi helye. (De nézelimel eziránt kifejtettem 
már egy másik iratomban is. Lásd a' Nev. Ein-
lékl. 3 — 4-ik f.izetében a' „Szőnyi Pál pracpa-
randiai tervének bírálatát.") 

De már kik volnának körülbelül azon férfiak, 
kik, a' nélkül, hogy még külföldre és pedig egész 
két évre kellene menniök, magyar képezJét még-
is vezetni képesek volnának ? Én részemről t a -
nítóinknak csak igen kis részét ismerem, de van-
nak ezek közölt ollyanok,a' kiknek nevét elhall-
gatni semmi esetre nem tudom. Olt van például 
a' körösi Varga János, a' ki az erdélyi Brassai 
Sámuellal együtt mint országos nevelő, bár melly 
német nevelési tudósnak egy hajszálnyit sem 
enged. E ' két férfiú nevét a' nevelési ministc-
rium felállításakor kíváncsian kerestem, ha vá j -
jon ott lesznek-e a' tanácsosok között? Csalat-
koztam. Legyenek tehát legalább a' seminariuini 
igazgatók közöl t , vagy kerületi tanodafelügye-
lök között. Ezeken kivül említendő e' helyen a* 
selmeczi Breznyik János, ki a' külföldön legis-
leginkább seminariuinigazgatói pályára készült, 
ezt gyakorolja egyéb magyar literatúrai tanár-
kodása mellett most is. Nem kevesebb methodi-



kát bir a" sokévi tanár , a' boldogult Schedius 
Lajos oldalán Pestalozzi szellemben magát kikép-
zett és e1 szellemben működött és működő pesti 
tanár Kanya Pál, kit, habár tanártársam és a' 
férfiú szerényebb jellemét tekintve, tán jobban 
elhallgathattam volna, még sem hallgathatók el 
érdemeinek méltó megemlítése tekintetéből. — 
Hát Ney Ferencz , Hunfalvy János, miskolczi 
Papp János és a' Nyíregyházán tettleg képezdé-
ben működő Ernericzy Lajos és mások, nem is -
meretesek-e mint tudományos padagogok, kik a' 
népnevelőket képző pályán a ' leghonosabbak ? 
De mit számláljam őket elő; férfiaink vannak, é r -
tem itt különösen a' képezdei pályára készülte-
ket és e' pálváni működéstől , ha felszólíttatná-
nak, ugy hiszem, hogy nem idegeneket , vannak, 
mondom, miért nem adjuk az ő kezökbe az első 
országos és magyar nagyobb terjedelmű és 
mintaképezdének megnyittatását, ? Sokan fognak 
a ' külföldre menni és onnan haza is jönni , de e' 
férfiakat elhomályosítani nem foghatják. 

Tehát még egyszer és végül is azt mondom, 
állítasson magas nevelési ministeriumunk időha-
lasztás nélkül hazai tanítói képezdét, és a' k isze-
melt ifjakat — ha már csakugyan tanítói és k ü -
lönösen néptanítói és néptanítókat vezetői pályára 
szánták magukat — tartsa inkább itthon és készí -
tesse elő a' saját intézetünkben, juttasson nekik 
tansegélydíjt és küldje legfeljebb képeztetési 
pályájuk bevégezte után rövid utazási és tapasz-
talási időre a' külföldre. Ez véleményem, és et— ^ 
tői gyorsabb és ténylegesebb és hazaiabb e red-
ményt is várhatunk. — Egyéb körülményeirőla' 
képezdei ügynek lesz még alkalmunk más-
kor, és reméljük, hogy saját lapunkban, mellyet 
„Tanoda" czim alatt szándékozunk szerkeszteni 
és nem sokára közrebocsátani — szólhatnunk. 

Dr. T a v a s i L a j o s . 

Népnevelés. 
A* népnevelés ügyében jelenleg elhatározó 

lépés tétetet t : tizenkét egyén két évre a' hires 
porosz képezdékbe fog küldetni, hogy ott kellő-
leg kiképezve, hazánk jöven lő népnevelésének 
irányt adjon. Cultusministerünkben e' szándokot 
bizonyára azon meggyőződés ébresz té , hogy 
hazánk népnevclését gyökeresen átalakítani ok-
vetlenül szükséges , ha akarjuk, hogy népünk 
emelkedjék , hogy hazánk az európai civilisált 
hatalmak sorában álljon. Gyökeres átalakítás p e -
dig gyökeres eszközöket igényel, 's cultusminis-
terünk illyenhez nyúlt, mit minden honfi, ki a' 
nép ügyét szivében hordozza, méltányolni tud. 

Mégis e1 lap 25. számában ez ellen hatalmas 
szó emelkedett. 

Nem czélom e1 czikknek szigorúbb czáfolatába 
ereszkedni ; de egy-két szó nélkül, noha még 
befejezve nincs , legalább alapnézeteire vonat-

kozólag, mellyek a' már közlött első részből is 
kitetszenek, nem hagyhatom. 

Azt mondja e' czikk írója: nem kell a' külföld-
re praeparandistákat küldenünk, mer t : 

1. Van már népnevelésünk, vannak derék n é p -
nevelőink is, kiket a' felállítandó képezdékben 
alkalmazhatunk. 

2. Nincs pénzünk. 
3. A ' jövőjéről biztosított népnevelő hanyag, 

's így vele czélt nem érhetni. 
Taglaljuk ezeket röviden : 
1. Van népnevelésünk. V a n ? Millyen a z ? M a -

ga a' czikkiró is azt mondja: a1 millyen ollyan. 
Ne csaljuk magunkat, mert nincs népnevelésünk; 
mit annak mondunk, ahoz ép olly kevéssé illik e ' 
szó: „népnevelés",mint a' pogány faragványához,, 
mellyet imád, az „ I s t e n " szó. Ugyan hol létez 
ezen népnevelés? Tán némelly tanárok theor iá-
jában vagy némelly tanodáknak, miket a' sa tyra 
praeparandiáknak nevez , négy falai közt ? L á -
tunk-e eredményt ? Nézzünk körül az o r szág -
ban, nézzünk a' n é p r e , 's a' ki szemeit világos 
nappal szántszándékkal be nem hunyja , az igen 
is jól lá t ja , hogy nincs népnevelésünk. Nekünk 
teremteni kell ollyat más e' részben előre haladt 
országok példájára. 

De vannak nevelőink, kik a' felállítandó ké-
pezdékben rögtön alkalmazhatók. Nem kétlem, 
hogy vannak a' hazában férfiak, kik a' nevelés 
mezején évekig működve, tán külföldi szellem-
ben is elméletileg 's gyakorlatilag kiképzettek; 
de lehetlen az, hogy olly számmal, mellyet a' 
képezdék megkívánnak, egy i rányban , egy és 
ujabb szellemben képzett egyének találkozhatná-
nak. És épen abban fekszik jövendő népnevelé-
sünk alapja, hogy a' külföldön egyformán kikép-
zett egyének egy értelemben, teljes öszhangzás-
ban fogják a' népnevelés ujabb elveit t e r jesz te -
ni. De 

2. Ezen egyének kiküldetése hazának nagy 
áldozatba kerülne. Ha áll az , hogy népnevelé-
sünk nincs és ez kétségtelen; ha áll az, hogy a* 
népnevelés az állam alapja, az ország jóllétének 
első tényezője, mi ismét tagadhatlan: akkor min-
den áron megveendő. De 

3 Nincs garantia a kiküldendő ifjakban, kik 
a jöiiőről biztosítva levén, hivatásukban ha-
nyagok leendnek. E' bókért, e' bizalmi szavaza-
tért az ifjúság nevében czikkirónak köszönetet 
mondok, azon ifjak nevében, kik martius 15. m e g -
mutatták, hogy az anyagi jóllétet megvetve, a ' 
szellemért mindent feláldozni készek. Hát azt 
hiszi ezen jó úr, hogy az ifjú keblét semmi n e -
mesebb vágy, csak az anyagi jóllét utáni ha jhá-
szat tölt i? Azt hiszi, hogy becses kivüle nincs, 
kinek szive a' hazáért, ennek 's polgártársai, k ü -
lönösen az eddig árva nép jólléteért lángol? 
Nem-e az iíjuság az, melly érdeket, önzést nem 
ismerve, keblében a' legmagasztosabb érzeteket 



ápolja? Azt hiszi-e, hogy ezenkiküldendöegyé-
nek nem fognának missiójuk fontosságától egé-
szen áthatva és a' status bizalmának büszke é r -
zetében e' dicső pályán a' babérért egymás közt 
versenyezni ? Ha igy volna, akkor vesszen e' 
hon , mellynek illy korcs ifjú nemzedéke van, 
mert jövőt, jobb sorsot nem érdemel! De hála 
égnek ! nincs ugy ; bizonysága ennek martius ha-
va! Attól se tartson czikkiró, hogy a' kiképzett 
népnevelök, ha alkalmatlanok, érdemetlenek, al-
kalmaztatni fognak, vagy ha már hivataluk van, 
ezt éltök fogytáig megtartják ; mert elvileg a' 
kormány által ki van mondva, hogy a' hivatalok 

« betöltésénél csupán érdemre leend tekintet. 
Ha tehát az említett czikk irója azt mondja: 

ne küldjünk ifjakat külföldre, én az ellenkezőt 
mondom : igen is küldjünk. 

A' jelen időpont az egész világnak más irányt 
adott; — népnevelésünkre nézve is a' viszonyok 
a' martius előttiektől egészen különbözők. Mar-
tius előtt a' népből csak embert kelle nevel-
nünk , — most a' nép ember, gazdász, polgár, 
— milly különbség ! A' mi tehát a' népnevelés 
mezején eddig történi is , az semmibe sem v e -
hető. Tabula rasa van előttünk , mellyet a1 kor -
szellem igényei szerint be kell töltenünk. El te -
hát a' tapasztalt külföldre, gyűjtsük ott a nép-
nevelés elveit, és használjuk fel azokat hazánk, 
népünk külön viszonyaihoz képest. 

Ezen viszonyok három pontra vonatkoznak, 
mert népünk martius után hármas állásra lön 
hivatva • 

1. Emberi. 
2. Gazdászi. 
3. Polgári állásra. 
Ezen hármas hivatásnak természetes és szük-

séges következménye az, hogy a1 népet emberré, 
gazdászszá, polgárrá neveljük is, melly három 
szempont jövendő népnevelésünknek kel l , hogy 
irányt adjon. 

1. Embert neveljünk a' népből. Ide tartozik a' 
vallás- és erkölcstan, általános földrajz rövid 
vázlatban. 

2. Minthogy a' föld szabad, a' népet gazdász-
szá is kell képeznünk , hogy földjét mind saját, 
mind az ország hasznára kellőleg inivelhesse; 
— 's ide tartozik a' természettudomány, az el-
méleti és gyakorlati gazdászat vázlatban. De 

3. Polgárrá is lön a' nép ; — nehogy tehát 
polgári jogait tudatlanságában a' haza alkotmány 
ellen, hanem annak üdvére gyakorolja, kell, hogy 
benne a' polgárt is kiképezzük, mert gyermek 
kezében veszélyes a' kés. Ide tartozik hazánk 
történetének, az alkotmánynak , törvényeknek, 
polgári jogoknak és kötelességeknek ismerete 
rövid vázlatban, mert e' nélkül valódi polgár 
nem is képzelhető. 

Ezeket természetesen megelőzi az elemi ok-
tatás : olvasás, irás, számvetés. 

És így jövendő népnevelésünk folyama két 
részből fogna állani : elemi- és fönevelésből; 
melly utóbbi ismét három szakra oszlanék : e m -
berészet, gazdászat- és törvénytanra. 

E' szerint a' népnevelésnek szüksége leend : 
hittudósok, gazdászok és jogászokra, mi mind a' 
jövendő népnevelök külföldre küldetésénél, mind 
a' képezdék felállításánál szem előtt tartandó. 

Ezen irányt 's nem mást kell, hogy népneve-
lésünk megalapításánál kövessük ; ellenkezőleg 
czélt semmi esetre nem érhetünk, mer t— hogy-
ha a' népnevelésnek azon r é sze , melly embert 
nevel, a' marczius előtti kort, midőn a' nép csak 
ember volt, kielégítendette is — most, midőn az 
emberen kivül a' gazdász és polgár is szerepel, 
illy nevelés egyoldalú, csonka, elégtelen 's a' 
korszellem követléseit ki nem elégítheti. És mi 
azon czél, ezen korszellem? A' korszellem az, 
hogy most a' nép a' felség (suveran), — a1 hon 
eddigi támasza, ereje, az aristokratia már semmi 
nem , a' nép minden! A' hazának üdve, nagy-
sága , dicsősége, mindene csak a' népből ered-
het, csak a1 népben keresendő! A ' czél pedig az, 
hogy ezen nép tehát az államnak valódi támasza, 
talpköve legyen; — de az csak ugy leendhet, 
ha öt emberré,gazdászszá és polgárrá nevelvén,az 
államnak ezen fötényezöit benne kellőleg kifejt-
jük. És Magyarország soha nem birt olly erővel, 
mint leend az, mellyet a' népben ekkép kifejtünk; 
— és tornyosuljanak akkor a' vészfelhök egünk 
felett bár honnan, nem lesz ok félnünk, kétked-
nünk , mert az illy népben tökéletesen fogunk 
bizhatni. K ü 1 le i E d e . 

Tatavidéki tanítókör. 
Harmadszor mutatjuk be gyönge virágát kö -

rünk élete tavaszának május 3 - r ó l ; melly v i -
rágból bár valaha érett gyümölcs is fejlődhetnék 
ki, táplálására a' népnek, a' nevelést olly r ég -
óta nélkülözőnek: de megtörik hitünk a' r ész -
vétlenség kemény szikláján, ha ezután is olly 
kevéstől nyujtatik erő körünk életfája gyökeré-
nek tenyésztésére ; mert olly kevés számmal 
jövénk össze, hogy a 'nagy-szönyi tanítónak szük 
teremét, még vendégeinkkel együtt sem birtuk 
megtölteni, nem levén a' jelenvolt tagok száma, 
illy népes egyházvidékböl, több 12-né l*) Épen 
azért lelkünk mélyéből fájlaltuk, hogy lelkes pár t -
fogónk, 's hazafias ügyszeretetéről ismert pol-
gártársunk Perczel Móricz urat körünkben nem 
idvezelhetök; mert a' nagy ember közellétetüz-

* ) Valóban fájdalmasan sérthet minden becsületes keblet 
azon fagyos r é s z v é t l e n s é g , mit a1 kör irányában sokaktól 
kell tapasztalnunk; o l ly korban, midőn a1 nevelés és népta-
nítók ügye a1 teendők élére állítatott; o l ly korban, midőn 
az idö és körülmények sürgetése közt a' jól készült népta-
nítók a1 népapostolaiul léphetnek f ö l , "s mint i l lyenek, a' 
hazának legnagyobb szolgálatot tehetnek. Körünkben pedig 
ezen magas hivatása is a" néptanítóknak tárgyaltatolt. V. J 



pont, mellybe a' szétágzó sugarak összegyűlnek: 
de a' sorssal nem alkudhatunk; öt magasabb pá-
lyára inté sorsa, és mi kívánjuk, hogy e' pályán, 
mellyen mindnyájunk 's az egész haza boldogí-
tásának nagy czélja felé olly szent lelkesüléssel, 
annyi önmegtagadással 's áldozattal törekszik, 
haladjon szerencsésen. — Munkálkodásunk fo-
nalát elnöki előadás's ügy iránti buzgalomra éb-
resztés kezdé meg, — melly után jegyzőkönyv-
olvasás 's hitelesítés következett volna, de a' 
volt jegyzőnek vidékünkről a' nélküli eltávoztá-
val, hogy csak egy száraz istenhozzádat is mon-
dott volna, a' jegyzőkönyv, nem tudjuk hol, e l -
maradt. Mellyért egykissé nehezteltünk is , és 
hogy illy figyelmetlenség egyes tagtól egész 
testületünk irányában többéne történjék, kimon-
dók, miszerint ezután minden hivatalnok felelős, 
's ennek terhe alatt köteleztetik mindenki el tá-
vozását tudatni, 's hivataláról számot adni. A ' 
többi nevezetesb munkatárgyak következő rend-
del jöttek : 1) Új tagok jelentkezése 's hivatal-
nokok választása. 2) Pénz- és könyvtári száma-
dás ; — melly alkalommal P. M. urnák jutalma-
zásra nézve tet t , 's P. G. tag által följelentett 
további a jánla ta- ' s ügyünkbeni buzgó részvéte-
ért , valamint kömlődi széplelkü polgártársnöink-
nek is segélyezésökért , a nép nevében, hálás 
köszönetet szavaztunk. Igen, a' nép nevében, — 
mert ki népnevelőkért tesz valamit, magáért a' 
népért tesz. Népatyák! kiktől a' nép boldogítása 
Isten után függ, emlékezetek meg mielőbb a ' n é p -
nevelőkről; mert még ezeken nem segítetek , a' 
népért mit sem tettetek, vagy ha tettetek is, nél-
külük nem tudja a' nép , a' mit vele és érte tet-
telek ! — Könyvtárunkba, melly örömünkre már 
is a' legszebb 's leghasznosabb darabokkal bir, 
a' „Nevelési emlék lapokat" megrendeltük. A ' 
megmaradt pénzt kamatoztatjuk. 3 ) P . G. tagtár-
sunk indítványa, miszerint miután már tavai Ko-
márom vármegyéhez a' kör részéről folyamod-
vány indíttatott, azt kérő , hogy a1 helységeket 
s illetőleg szüléket gyermekeik nyári iskoláz-

tatására kényszerítse, — 's ennek következté-
ben határozat is hozatott, de az, miként csaknem 
minden üdvös határozat, hol lépéseinket anyagi 
érdek nem vezér l i , a' nép ügyeért buzgólkodó 
tisztviselők apostolkodása miatt csak papirma-
laszt maradt : kéressék meg a'közoktatási mini-
stérium a' vármegye határozatának végrehajta-
tása eszközlésére — a1 többség által oda módo-
síttatott, miként, mivel a1 körnek különben is tisz-
tében áll magas pártfogóját P. M. urat a' kör á l-
lásáról 's működése folyamáról tudósítani, csak 
őt kérje meg, hogy hajónak látja, közölje ki-
vánalunkat a1 minislériummal. Mert ideje már 
egyszer e' tekintetben is tenni valamit, és lenni 
valakinek, különben az adott szabadság tantalu-
szi kinjává válik a' népnek 's el kell vesznie tu-
datlanság miatt. Fá j szíve az embernek, ha e ' n é -

pet tekinti, melly eddig csak machina volt a ' h a -
talmasok kezében, 's most nem tudja, mit csinál-
jon . . . nincs ki oktassa, nincs ki felvilágosítsa : 
ennyire van nevelve a1 nép ! 4) Ezekután a' t a -
nácskozás gyakorlati térre vitetett át, 's tanúsá-
gos conversatio folytattatott a' fölött , mikép le-
hetne a' gyermeket legkönnyebben, lehető leg-
rövidebb idő alatt, 's legczélszerübben az eddig-
elé használni szokott lélekölő mechanismus he -
lyett, olvasni megtanítni? Az eredmény az lett, 
hogy minden e' tekintetbeni ujabb kísérletek, 's 
ábécés könyvek az olvasni tanítás módjára néz -
ve, csak theoriák, — 's falusi, kivált népesebb 
iskolákban, hol a' gyermekek vagy rendetlenül 
járnak, vagy már honn a' mechanismus által e l» 
rontattak, practice nem igen alkalmazhatók. Kis-
dedovódák 's tanítóképezdék mindenütt és min-
denek előtt! Theoria a' praxissal legmegegye-
zöbbnek találtatott Bátki Károly, kecskeméti ref. 
tanító ábécés könyvében, — de ebben is több 
hibák fedeztettek föl. Különösen, hogy ő is elő-
ször az öreg ábécét taníttatja meg a1 régi me-
chanismussal, 's a' hangjegyek összefoglalásánál 
is a' betűket nem magán — a' mi a' gyermeknek 
sokkal könnyebb — hanem mással-hangzókon 
kezdi, 's minden megkülönböztetés nélkül össze-
vissza cseréli, — pedig qui bene distingvit, bene 
docet. Átalában fokozatos menetel és syslhema 
nem igen tűnik ki benne. Hiba az i s , hogy a' 
szakgatott betűkről hirtelen egy nagy salto mor-
talet csinál. Bizony itt is sok gépszerűség kell. 
A ' mellett a' könyv drága is. . . 20 kr. Legjobb 
volna illy kézi könyveket közköltségen állítani 
a' nép számára. Mindezek melleit is ajánljuk Bát-
ki könyvét . . . csak vegyék. 5) Hogy iskolá-
inkban a' tanítás menetele 's haladás foka egyenlő 
legyen, az egyházmegye által kiszabott tudomá-
nyok mennyisége szerint egy új tanrendszer ki-
dolgozására választmány neveztetett ki. 6) A* 
pályamüvek beküldési halárideje augustus 1. 
1848. 7) Oszi gyülésünket oct. 4 - r e mocsai t a -
nítólársunk fogadta e l , 's az erre előre kitűzött 
tanácskozási tárgy : fegyelem-gyakorlat. 

Ács, máj. 7. 1848. V i k á r J á n o s , 
köri jegyző. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Óvás. Környékünkben furcsa hirek keringnek. 
Azt mondják : Liptóban három ev. a. h. lelkész 
— Pozsonyban pedig néhány tanuló — elfogat-
tak 's bebörtönöztettek és Selmeczen is mozgal-
maktól tartanak! 'S miért? — Panslavislikus 
szellemű és irányú levelezések fölfedeztetése 
következtében. E ' hirek mennyiben legyenek 
igazak, mennyiben alaptalanok — nem tudom; do 
annyit tudok, hogy akár igazak, akár hamisak — 
minden esetre nemcsak komor árnyékot veinek 
egyházunkra 's különösen mi reánk, annak papi 



rendjére általában — hanem szomorú követke-
zéseket is idézhetnek elö mind kettőre nézve. 
Mert már csak azon körülmény — hogy illyen 
hir kerekedhet, bizonyos sérvfoltokra mutat e g y -
házunk kebelében. Semmiből nem támadhat sem-
mi — 's minden hirnek — ha az „ereseit is eun-
do u valami, ha bár parányi alapocskája is szokott 
lenni. Mennyi okot adott legyen-e vagy ama 
tisztitársunk illynemü gyanusítgatásokra — azt, 
mivel magam igen keveset tudok az ugy neve -
zett „szláv pár tnak" eddigi törekvéseiről — ez 
uttal rostálgatni nem akarom. Szándékom e g y e -
dül az : nyiltan kimondani abeli erős meggyőző-
désemet, miszerint hiszem — hogy ideje volna 
már egyszer valami közös és ünnepélyes lépés 
által részünkről az egész haza előtt nyilván ki-
jelenteni : Hogy m i , az evangelikus papságnak 
túlnyomó többsége — vagy is inkább annak 
egész testülete (meri egyről sem akarom feltenni 
azt — hogy valóban Pánszláv) az ugy nevezeti 
panszlavisticus irányoknak , patvarkodásoknak 
és merényleteknek nemcsak magunk résziről se 
nem hódoltunk, se nem hódolunk, se nem hódo-
landur.k soha — hanem azokat egyáltalában meg 
is vetjük — utáljuk 's hol netalán fölmerülné-
nek, azokat teljes e rönkbőrs minden, hatalmunk-
ban álló törvényes eszközök által ostromolni 
akarjuk és fogjuk — hogy ez által lemossuk v a -
lahára azon szenyt és mocskot nevünkről, r e n -
dünkről "s egyházunkról — melly , néhány túl-
buzgó egyedek gondolatlan eljárásuk által föcs-
kendeztetvén reájok — azokat már évek óta 
nyomja és böcsmérli. — Úgyis tót vallásnak n e -
vezik hitünket, mi annyiban igaz — a' mennyi-
ben hitfeleink többsége tót nyelvben imádja is te-
nét. Ez azonban, mivel semmi vétek, semmi szé -
gyen is. De ha „evangel ikus" és „pánsz láv" 
válnának synonymomokká — akkor az már e g é -
szen más volna — 's az ellen nemcsak ünne-
pélyesen protestálnunk — hanem, mi még szük-
ségesb — azon is kellene lennünk, hogy ki k ö -
zülünk csak a' legkisebb okot nyújtaná illy v e -
szedelmes gyanú keletkezésére — azt — mint 
valami rosz kovászt — magunk vessük és mes-
sük ki egészséges testületünkből — hogy bot-
ránkozás ne legyen miatta és általa az egyház-
ban 's a' hazában (Máté 18, 7 — 9 ) 

Prédikáljunk mi tótul, a' hol más nyelvet nem 
ért a' mi népünk : mert a' templom Istennek van 
szentelve — Isten előtt pedig kedves minden 
nemzetségben az, ki Öt féli 's igazságot cseleke-
szik (Ap. csel. 1 0 , 3 5 ) 's gyakoroljuk is magun-
kat e' nyelvben annyiban — a' mennyiben az 
eszköze a' mi egyházi hivatoloskodásunknak — 
mert eszköz nélkül a' czél el nem érhető — 's 
ettől el nem tilt, el nem tilthat, de nem is akar, 
gondolom, bennünket eltiltani senki. Mert mi a' 
népet vallásosságra, erkölcsiségre vezetvén — 
mi csak annak anyanyelvében eszközölhető, szint 
ugy szolgálunk a' hazának, a' királynak, mint az, 

ki azt magyar vagy bármelly más nyelven c s e -
lekeszi. Hanem mi ezeken túl és kivül van, attól 
álljunk el semel pro semperés végképen , ' s azon 
tö rvényeke t , mellyeknek tiszteletére intjük 's 
vezetjük a1 népet, tiszteljük mindenekelőtt m ima-
gunk.—A' törvény 's átala a' haza, a' nemzet ana -
thémát mondtak ki minden panszlavisticus i r á -
nyokra, mint honárulási szellemű 's jellemüekre. 
Legyen tehát anathéma rajtuk 's essék alája min-
den, ki hazájánál, királyánál 's honfitársainál képes 
volna szeretni jobban azt,mi reá 's amazokra nézve 
idegen vagy épen ellenséges. Mi pedig—az evan-
gelicus papság nevében mondom azt , 's tudom, 
hogy meg nem czáfoltatom, — Mi pedig és a' mi, 
nemcsak házaink, hanem egyházaink is, valamint 
csak egy urat tisztelünk (Jósue 14, 15) a ' m e n n y -
ben és a' földön, ugy szinte csak egy hazát is 
ismerünk és szeretünk,melly bennünket szült,ápol, 
véd 's mind anyagi, mind szellemi javainak k o r -
látlan bőségében részesít. Éljen és álljon az idők 
tel jességéig! K o s s J. 

Felszólítás. A ' pestmegyei ev. esperesség az 
anyakönyvi rovatok kinyomatását alulirttra bíz-
ván, ezennel felszólítok átalában minden, külö-
nösen pedig e' megyében létező egyházakat, 
mellyek nyomatott anyakönyvi rovatokat óha j -
tanak. hogy a' megrendelendő mennyiség iránti 
nyilatkozataikat hozzám f. évi julius utójáig b é r -
mentes levelekben beküldeni szíveskedjenek. E ' 
lapok mult évi folyamában közlött felszólításom 
nyomán újra emlékezetbe hozom , hogy a' k e -
resztelési, esketési és halotti rovatok , féliven, 
minden oldalróli benyomattal, erős 's nagy m e -
diánféle merített irodai papíron, Sziládi Károly 
úr helybeli nyomdájában kerülnek rizmánkint 
12 pftba ; — szabad tetszésökre hagyatván az 
egyházaknak kisebb menynyiségbeli megrende-
léseket is tehetni. Kecskeméten, jun. 7 -én 1848. 

T o r k o s K á r o l y , esp. főjegyző. 
A' helvét vallástételt követő dunamelléki e g y -

házkerület részéről közhírré tétetik, hogy a' kecs -
keméti főiskolában azon föoktatói állomás ü r e s -
ségbe j ő v é n , mellynek feladata a' bölcsészet-
tannal egybe kapcsolva az ó és új szövel tség-
irás magyarázat, melly után a' kecskeméti g y ü -
lekezet részéről részint készpénzben részint 
termékekben és természetben adatni szokott évi 
fizetés,a' szabad lakhelyen,vagy helyette 90 ezüst 
forinton kivül 500 pengő forintra biztosan reá 
megy , és ezenfelül az évenkint iskola-igazga-
tóságot viselni szokott oktatókkal osztály alá 
menő tanításdíj-járulék is közös , az ezen á l -
lomást elnyerni kívánók szükséges bizonyítvá-
nyaikat és folyamodásaikat e1 folyó év julius 
hava 15—ik napjáig, püspök fő t. Polgár Mihály 
úrhoz Kecskemétre okvetetlen beküldjék. 

N.-Körös 1848. május hava 25-ikén. 
B á t h o r y G á b o r , m. k. 

a* dunamelléki ref. egyházkerület 
főjegyzője. 



P R O T E S T Á N S 

Él IfiOLII LAP, 
27. szám. Hetedik évi folyamat.' Julius 2. 1848. 

Proteslans-egyh íz- igazgatás 's unió körülinézetek 
az állítólagos két elem körében. 

Valamint egyes család, ugy a' nép millió t a g -
jainak általános jólléte csak ugy indulhat v i r ág -
zásnak , ha tagjait az egységnek kapcsa, a ' s z e -
re te t aranygyűrűje öleli keresztül. Különben 
minden érdek visszásán h a t , a' családok nagy 
életfája lassankint elhervad. 

És mégis — ki a ' tanácskozások színhelyén, *s 
az irodalom mezején kifejtett nézeteket f igyelem-
mel k i sér i : — szomorúan tapasztalhat ja , hogy 
a' közös egyház erkölcsi egytestvérei vá lasz ló-
falat emelnek fel a' közös é rdekegység , 's az 
egyháztársaság közé, — 's tagjait ellenséges i á -
borkint állítják egymással szembe. 

Nem is egyeznek meg az egyház emberei s em-
miben olly kevéssé , mint az állítólagos két elem 
közti sulyegyen fentar tásában, a' közös egység 
összeolvasztásában. Mert meg kell vallanunk, a' 
régibb nézetek szerint alig lehet eltalálni azon 
tér t , mellyen, a' két elem jogcsonkítás nélkül 
megállhatna egymás mellett. Mert az egyik az 
egész lestalkazat irányában megkívántató v i -
szonyokról mit sem akar tudni, 's azt mondja: 
legyen ugy minden, mint volt régen; a 'másik p e -
dig a1 mostani szerkezet kebléből a' legnagyobb 
osztályt látja k i zá rva , mellynek pedig képvise-
lői által belől kelletik lenni az alkotmány sán -
czain, 's azt t a r t j a , hogy mindenkinek meg kell 
adni a' magáé t , 's hogy a' törvények az e g y -
ház összes tagjainak közérdekében hozassanak. 

Innen látni való, hogy gyökeres reformra kell 
törekednünk, 's szomorúan érezzük, hogy eddig 
az egyházkormányrendszer a' körülmények e r e -
j e és behatása által visszásán hatott az öszcs 
egyházra . Mert midőn az egymáshozi jogkörök 
mérlegezéséröl egyik vagy másik részről han-
gosabb szavak emeltetnek; a' kisebbségben m a -
radt nézet rögtön azzal áll e lö , hogy az nem 
megyei , vagy kerületi gyűlésre , hanem zsinatra 
tartozik. 

Az egyház e' sinlödö sorsa nem maradhat 
igy. Ugy is nehéz már a ' különböző nézetek 
miatt elszórt visszavonás koczkáit a' szeretet 
leplével elfedni. De mondjuk ki azt i s , hogy a' 
nagy néposz tá ly ; melly a' törvényhozásból ki 
vau rekesz tve , a' tanácskozó termek falain kivül 
egymással küzd az elnyomás virágtalan terén; 
és a' mint naponkint é rzékenyü l , épen ugy in-
gerül . — E ' kellemetlen helyzetből olly mezőre> 

kell kilépnünk , mellyen a' felzaklatott kedélyek 
lecsendesedvén , egységben és testvériségben 
egyenlő jogainkat angyali békében élvezhessük. 
— Es már ezen örök zöld nyilt mezőt a ' tiszta 
népképviseletben lehet feltalálni. 

Ámde azt mondják némellyek , hogy az e g y -
ház akkor lesz tisztában magával, ha a' polgárzat 
befolyásától felszabadítja magát. Ez igen v a k -
merő állítás. I g a z , hogy a' polgári élet óriási 
szellemmozgalmai az egyházat is fe lébresz te t -
ték szendergő álmaiból, 's amannak súr lódásá-
val ennek mezeje is vé leménycserévé alakult; 
mindenik forr és pezseg, küzd és harezol; c sak -
hogy ezen súr lódás , ezen szellemi mozgalom az 
egyház részéről egészen különböző alakban t ű -
nik fel előttünk. Mert midőn a ' po lgá rza t , azon 
fájdalmait , mellyeket századokon keresztül e l -
szaggatoltságában még most is olly keservesen 
könyez , mind tö rvénykezés i , mind igazgatási, 
mind szellemi , mind anyagi tekintetben , az 
által akarja orvosolni , hogy az állodalmak 
egyes kiváltságolt joga i t , a' határtalan önkény-
kedö hatalmaskodást , mellyek miatt az a lkot-
mány gépének kerekei örökös fenakadásban 
süllődnek, egy felelős kormányba akarja e g y e -
síteni, 's ekép az alkotmány sánczaiba a ' hon 
minden polgárait bevenn i , hogy annál erősb, 
rendületlenebb, eljárásaiban annál gyorsabb l e -
gyen az igazgató ko rmány : akkor az egyház 
önerőtlenségében részekre akar szakadni ; p e -
dig az egyháznak sem lehet a' józan ész elölt 
különnemű irányban a' polgárzatlól egészen kii-
lönszinezelü alkotmány létrehozásán működni. 
Annyi igaz , hogy az egyházi zavarokat azon 
kérdéstől lehet megoldani: milly viszonyban áll 
az egyház a' polgárzattal ? De ha ezen viszonyt 
az egyháznak a1 polgárzaltóli tökéletes emanci-
paliojában vélné valaki feltalálni: a' kérdés m e g -
oldását olly szirtre állítja fel, mellyen a' kérdés 
azonnal minden szives igyekezet melleit is h a -
jótörést szenved. Mert ezen n é z e t : az egyházi 
ügyeknek teljesen függetleneknek kell lenníök,— 
eme vélemény el lenében: a ' statusnak l e lügye-
léssel kell birnia az egyház irányában — felette 
nagy kisebbségben van. 

Nem vagyok azokkal egy véleményben , kik 
az egyház békéjét a' polgárzat fjéfolyásátóli 
emancipatioban keresik. Mert ha kivíhatná is m a -
gát ezen jog olly állományban, mellyben mind 
az ura lkodók, mind az alattvalók protestánsok: 
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de édes magyar Jhazánkban soha sem. Éri az 
emancipatio lényegét az egyház irányában is a b -
ban vélem mfegállapodni: „mikép annak védpa j -
zsa a la t t . minden személyzet ne csak köteles-
séWi ' teljesítésére sfeorítíassék. hfcheíff ^Isténadta 

* j o | d i 1 formán eh^zhé^se^ r seh l í í írásnak 
ezélja e lérésére eszközül oda nem vettetve, k é p -
viselői által az egyház érdekében Jő^ah' ölfcos-
sága minden gondolatját, megszorítás nélkül é l -
vezhesse" . 

Épen igy áll a' dolog egyházunkra nézve is: 
ha tüdnillik az egyház a* közigazgatást az e g y -
ház, és ennek összes tagjai között , mindenben 
tökéletesen megosztja'; 's az egyes egyházaknak 's 
a 'közrendü papoknak elrablott jogait eredeti álla— 
pofjára visszaállítja. Hiszen miből áll jelenleg 
az egyházmegyék 's kerületek municipiuma ? ! 
Mindenik uralkodik a1 maga kebelében; egyik-
nek, mint másiknak ottan ottan jelentékenyebb 
működése van. Némelíyikröl pedig mit sem t u -
dunk, mig egy másik küzd elavasult statutumok 
mellett és ellen. Ott fekszik a' zölt asztalon k. 
gelei, és komjálhi teljes elavultságában, jobbra és 
balra magyarázható lapjaival , mellyek a' p r o -
testantismus közhaladásával, 's az idő intésével 
homlokegyenest ellenkeznek. Valójában ezen 
rendszer mellett protest. egyházunk jelen igaz-
gatási állását szépen lehet hasonlítani a ' derék 
F á y András e z e n , nem is tudom , hol olvasott 
nagy erejű hasonlításához: melly szerint egy 
tisztes dámához hasonlítja a ' hont, ki még most 
is azon hegy aljában csusz, mász, mellynek t e -
töjén más nemzetek századok óta anyagi és sze l -
lemi jóllétben mulatnak, és azért nem képes a' 
hegy ormójára fel lépni; mert egyik vezetője 
bukdosásában mind annyiszor v isszaránt ja , a1 

másik ügyetlenül sleppjéré hágdos, a' harma-
dik előre tolakodván f e l , illedelmetlenül hátra 
hagyja a' dámát. Igy vagyunk jelen egyházi mu-
nicipalis szerkezetünkkel. 

Még azon álladalmakban is , mellyekben némi 
tekintetben független az egyház a' polgárzat b e -
folyásától, példa van rá , hogy az egyház tú l -
nyomása ellen a1 világi hatalom tiltólag közbe 
szólt. II—ik József korában csak az állodalom 
beleegyezésével lehetett levelezni Romával. N a -
poleon a' s t a tus t , mint összes nemzete t , egész 
mul tával , j övő jéve l , sze l lemével , dicsőségével 
és sorsával fogta f e l ; ki visszavitte a ' szám-
űzött vallást, az oktatás ügyét mellyet az egyház 
magának meg nem szünöleg követelt semmi áron 
sem akarta az egyházi rend kezébe letenni a' 
honnan az oktatást világiak által önteté rend-
szerbe, és csak későbben a ' restauratio ulán, a k -
kor is Napoleon megegyezése nélkül, nyerhete 
magának engedelmet az egyházi rend, az ugy ne-
vezet t kis seminariumokat felállíthatni. Bocsánat, 
ha egy kissé kitérek. 

Nemcsak a' protestánsok, hanem a* rom. k a -

tholikusok is különböző véleményben vannak az 
egyház és polgárzat közti viszonyokra nézve. 
Mert ha bár az olaszok elismerik is az egyház 
főnökét, a1 pápát, az egyház független és teljes 
hatalmú fejének lenni: dé mások szorosabb k o r -
látolt közé szorítják"ezen' Wéág<is hatalmat', 's 
azt mondják: nincs központosulva az egyház 
-jögfá4 és hatalma a' pápában; hanem ennekJegy 
részét a1 status feje, a ' király, képvise l i , vagy 
maga, Vagy tanácsosi által,' és dsak ugy ismerik 
el érvényeseknek az egyházi dolgokban költ r ó -
mai intézményeket, ha azok a' bibornokok hozzá 
egyezésével hozattak, é s Ha sz. Péter temploma 
ajtaján meghatározott ideig fel vannak függesztve. 
És aztán a ' kath. álladalmakban akkor lesznek 
kötelező e re jüekké , ha az uralkodó fejdelem á l -
tal tetszvénynyel helyben hagyatnak. Ricci, p i s -
tójai püspök is I l - ik József szellemétől le lkesí-
tetve, egyházat status felett nem ismert; mért az 
1786-ban Pistdjában tartatott zsinatban a ' h o -
zandó reform, czikkeknek vezérfonalául a ' f r a n -
czia papság 1682-ben tartott gyűlésének 4 h í -
res czikkét te t te ; melly szerint sok szertartások 
megsemmisítésén kívül az egyházi legfőbb hata l -
mat az uralkodó fejedelmekkel osztotta meg. 

Mások még inkább korlátok közé szorítják a ' 
róm. egyház hatalmát, 's azt mondják , ha m o -
narchia is az egyház, de az igazgatás benne a r i -
stocratiai, 's hogy az egyházat nem a1 pápa, h a -
nem az egyházi gyűlések igazgatják. És ha e l -
ismerik is a1 jó rend kedveért a' pápát az e g y -
ház fejének, de független és teljhatalmú főnöké-
nek soha sem, hanem e' tekintetben az Oecume-
nicum conciliumban központúinak az egyház h a -
talma és jogai. Ámde itt ismét azt vitatják, v á j -
jon az a' gyűlés é r v é n y e s - e mellyet a ' pápa, 
vagy a' mellyet az uralkodó világi fejedelmek 
hivnak össze ; vájjon az elnöki jog az illy g y ű -
lésben mellyiket illet, lehetnek-e érvényesek 
a' gyűlés végzései az uralkodó fejedelmek alá 
írása nélkül? 'stb. — N a g y o n járatlan az egyház 
történetében, ki erre egyenesen nem tudna f e -
lelni ; mert hiszen tudva van, hogy a' négy e l -
sőbb századokban az egyház függésbe jött a* 
polgárzattól, és ez vette által amannak legfőbb 
jogait. Bizonyos ugyan is, hogy Nagy Constantin 
egyeduralkodásálól kezdve a* fejedelmek v á -
lasztották a' püspököket , és méltóságukban is 
ezek erősítették meg ; ők gyűjtöttek zsinatokat, 
és azokban az elnökséget vagy m a g o k , vagy 
biztosaik v i t ték ; a' gyűlések végzései csak ugy 
lehetlek érvényesek, ha a' fejedelmek a lá í rásá-
val szentesíttettek meg. Nem is ártott soha semmi 
inkább az egyháznak, mint világi ha ta lma, mit 
Islen is az új testamentomban elválasztott e g y -
mástól ; mert az egyház főnökeinek semmi ha ta -
lom nem adatolt Jézus Krisztustól a' világi dol -
gokra. Szineszius, 3—ik században ptolomai püs -
pök, ezen tárgyról irván : „ igy akartam — u g y -



monfi — elhitetni veletek, hogy, világi hatalmat 
papsághoz függeszteni, annyj, f mint két össze-
férlietlen állapotot egybekapcsolni". Később bő -
vebben visszatérünk e' tárgyra. 

Á1 büszke Albionban , a1 protestantismus ha-
talmas honában, még ma is vitatják az egyház és 
polgárzat közti viszonyok különbségét; és a' 
mint a' loryk egyrészről minél kevesebb befolyást 
engednek a1 polgárzatnak az egyház ügyeiben : 
a ' vighek más részről annál szélesebb alapra 
terjesztik ki a' polgárzat jogait az egyházat i l-
lető dolgodban.—I>e nem is lehet másképen, — 
és komolyan véve a' dolgot — mint egy kitűnő 
capacitas mondja: „az,ki a1 vallásosság szellemét, 
malasztját, az ezekhez való tettleges járulást, a' 
közeletböl, a' politicából, melly nem más, mint 
életviszonyaink öszvege , szabályozása 's b iz-
tosí tása. számkivetni akarná : nem volna-e n é -
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milej? hasonló ahhoz, ki templomba akarná zárni 
az igaz istenséget, hogy aztán kün az életben f a -
ragott képeinek annál korlállanabbúl áldozhas-
sák K 

Nézzük azon időszakot, a' közép századokban, 
mikor az egyház emancipatiojában, a' polgári-
elem minden befolyása nélkül , magát szendergő 
álomnak ereszthette , mit mivelt az egyház? ! 
Kereskedéssé lelt a' szent hit, — a' vallás ezer1 egyenlőséget. E ' rendszert öröklötték által az 
tarka barka szeríartássá változott által, az egész apostolok is. 'S az apostoli korszak jellemzetes 

kezetünk — mellyhez olly sokan szeretnek r a -
gaszkodni — nem e g y é b , mint a' nyilvánosság 
békója, a ' jogoknak bilincse , melly a' kormány-
zott egyháznak bizalmát soha sem nyerhette meg. 
Régi szabadalmakra hivatkozni nem egyéb, mint 
a' megoszlási 's uralmi vágy szellemét feleleve-
níteni. A ' polgári élet minden színezetében már , 
szinte fél század óta zúgnak a' tanácskozó t e -
remek falai azon eszmék szelleme felelt, mellyek 
a' közigazgatás tárgyában általjárták Európa ha-
tárait ; és végre is csak a1 központosulás eszmé-
jével barátkoztak meg a' jelesebb elmék; mert 
csak a 'központi kormány eljárásában látnak b iz-
tosítást minden visszaélések el len, mellyek a' 
közigazgatást gyors eljárásában gátolják. A ' köz -
ponti kormány feleletterhes; ámde felelős csak 
ugy lehet lenni, ha kezeinket szabad működésé-
ben senki sem köti meg ; miből aztán a ' felelőség 
elvénél fogva önkényt következik, hogy e l já rá-
sának minden törvényhatóság hivatalnokai enge-
delmeskedni — még pedig azon egyszerű oknál 
fogva , mert viszont amazok ezeknek számolni 
tartoznak. És ez elvitázhatatlan szent igazság. 

Üdvezítönk maga igazgatta életében egyházát, 
's minden népeket egyaránt kivánt boldogítani, 's 
tanításának főtárgyává tette a' szere te te t , az 

világot sötét tudatlanság, erkölcstelen vallásosság 
borította el. Vagy tán azt mondja valaki, hogy a' 
két különböző egyház leliarezolla már harczait 
egymás ellenében, a' polgári hatalom és pártfo-
gás alatt békében pihen önhatáskörében, min-
denik , mint pihen a' catholicismus emancipa-
t iojában, — ámde tudnia kel l , uraim! hogy olt 
a1 főpapokon kivül kevesen mehetnek be a' szen-
tek szentébe; de nálunk minden helyzet tárva 
van, semmit nem fed el a' takaró fátyol, a1 látni 

vonása, a' tanítók, igazgatók 's a' gyülekezetek 
tagjai közti erkölcsi egyenlőség általment a ' k e -
resztyén egyház-társaság vallási szerkezetébe 
is , mind társasági kötelességek, mind vallási t e -
kintetben. És csak későbben, a' III—dik század 
utolsó és a1 IV-dik század első felében fejlődött 
ki a ' papi egyeduralkodás a' patriarchai rend-
szerből ; melly megvetette alapját az egyház a l -
kotmányos élete elkorcsosulásának, 's sokat tett 
a' püspöki hatalom megszilárdítására; mert min-

szerelö szem mindent lá t , minden egyén szabad. den ellenörködés daczára is sikerült neki a' 
akaratja szerint cselekszik. Azonban olly nyu - ' p r e sby te reke t , ezeknek a 'diakonokat , ezeknek 
galomnak, melly csak kivulröl látszik pihenni, i viszont az alsóbb rendű papságot, rang, tekin-
de belől forr, mint a1 vulkán , — 's ollyan, mint 
a ' távol látszó setét felleg , mellynek keble vi l -
lámokkal teljes, melly annál erösebben dörög, 's 

tély 's megkülönböztetés végett, maguktól függő 
állásba tenni, — 's ekép az |evangyélmi e g y -
ség és szeretet szent elvétől-mind inkább in-

ba lángra k a p , annál tüzesebben lobban fel, — kább eltávozva, magát elöjogddtal pagyszerü-
olly nyugalomnak, mondom, soha se örüljön a' 
vallásos keresztyén. 

Minél tágasb alapra szükség fektetni az egy -
házi alkotmányt; folyjanak nyiltan ügyes bajos 
dolgai ugy az öszves, mint az egyes egyháznak. 

Különben is az evangyéliom szerint: Semmi sincs 
elrejtve, mi meg ne tudassék. — Valóságban áll 
az iffaz vallás; nincsen szüksége ravaszságra, 
fortélyra 's emberi tekintetre ! 

Az egyház többsége minden oldalú komoly 
vita után ki monda, hogy egyházi ügyeink kor -
mányzását a' keresztyénség első századi mintá-
jára , azaz : a' népképviseleti alapra kell és szük-
ség visszaállítani; mert jelen municipalis szer -

leg felpiperézte az egyház millió Jagjai felett, 
az egyházi társaság kiszámíthatlan nagy kárára. 
— „Non aliam — így ír Nilus, thessalonikai é r -
sek — dissidii Ecclesiarum latinarum et Graeca-
nicarum causam esse : quam quod Papa eius, 
quod controversum est cognitionem et iudicium 
ad oecumenicum synodum deferre detrectet: r e -
liquos vero discipulorum ínstar dicto audiens ha-
bere, quod quidem ab Apostolorum et Patrum le -
gibus actionibusque est alienum." 

A ' halhatatlan reformátorok nemcsak a' külső 
szertartásoktól elborított vallást akarták apostoli 
egyszerűségére visszavinni, de azon is működ-
tek, hogy az egyház-igazgatás eredeti alakjára 



visszaállítassék. — Zvingli fönséges hona k ö -
zepet te , hol a* magas hegyeken lakik a1 szabad-
ság, lelke magas reptében lerázta magáról a ' h i e -
rarchia rabbilincseit , mellyek szabadon lehelni 
szerető lelkét összeszorítva tartották ; mert látta, 
hol papi önkény uralkodik, ott áldás nem t e n y é -
szik. Luther a' hős, a' bátor, ki mint egy ű j A e o -
lus, kibocsátá felnyitott barlangjaiból a' va l lás-
újítás és tisztítás zugó- szé lvesze i t , 's vissza 
szerzé a' szabad gondolkozás jogait. De Luther 
és Zvingli különböztek egymástól. Abban mind-
ketten megegyez lek , hogy az egyház egyenlő 
jogú erkölcsi társaság, következéskép keblében 
egyik tag sem uralkodhalik a ' más ikon , hanem 
mindenik egyenlő jogokkal bir. Ezen népképvi-
seleti elvet elsőben Zvingli mondta ki, utána p e -
dig Calvin telte magáévá. Luther is birta e szmé-
ben, de kimondani vagy nem akar t a , vagy nem' 
szeret te . Melanchton — ámbár együtt érzett Cal-
vinnal — szinte hallgatott, nem akarván tisztelt 
bará t já t nyilatkozatával megelőzni. Abban mind 
m e g e g y e z t e k , hogy az egyházat illető dolgok-
ba nemcsak a' papok , hanem a' világiak is b e -
folyhatnak ; de alkalmazásában olly szétágazó 
véleményben vo l tak , hogy ezt a' három század 
lefolyása sem tudá kiegyenlíteni. — Meg lehet, 
azért nem tudtak az alkalmazásban megegyezni ; 
mert egyik köztársaság embere vo l t , a' másik 
pedig monarchiáé. 

Ugy látszik, Luther e ' t á rgyban nem volt t i sz-
tában magával, legalább ezen szavaiból az t e t -
szik m e g : Ecclesiam non posse secundum patres 
et concilia reformari. Későbben azonban , bizo-
nyos , hogy mind ö , mind barátja Melanchton a' 
püspöki rendszernek voltak baráti. — Ugyanis, 
midőn 1 5 2 7 — 1 5 2 9 C o n s t a n s János kiküldetésé-
ből a' saxhoni egyházakat Melanchton barátjával 
é s Plaunic János és Scliurf Jeromos világi n e v e -
zetes férfiakkal megvizsgálta vo lna , mind magát, 
mind társait püspöknek nevezi Amsdorfhoz kül-
dölt levelében : Nos v is i ta tores , hoc est ; E p i -
s c o p i s u m u s , et invenimus paupertatcm et p e -
nuriam ubique. Domintís miitat operarios in mes -
sem suam. u — Amen. 

Koburgból is szinte arra ösztönözte Melanch-
t o n t , hogy a' püspöki rendszert bármi áron is 
meg ta r t sa : melly miatt Melanchtonnak sok ked-
vet lenséget okozot t , elidegenítvén tőle t iszte-
lőit ' s barátit , kik semmi áron sem fogadták el 
a' püspöki rendszert . „Non credis — i g y ir Lu-
therhez — quanto in odio sim Noricis, et nescio 
quibus aliis propter restitutam Episcopis jur is-
diclionem. Nam vulgus asvefaclum libertati, el 
semel excusso jugo Episcoporum, aegre palitur 
sibi rursus imponi illa velera onera, et maximé 
oderunt illám dominalionem Civilales Imperii, 
Amieus quidam scripsit, me, si quanta voluisscm 
pecunia inaxima a l lomano Pontilice conduclus 
essem, non potuissem meliorem ralionem susci-

pere restituendae d o > m i n a t i o n i s pontificiae, quam 
hanc esse judicent h o n ™ e s , quam instituimus". 

Minden reformátorok k ö z t legtöbb rendszert 
irt Melanchton az egyház ^gazgatása tárgyában. 
Az 1554-ben tartott naumbu^gi conventben k ö -
vetkező 6 pontokban állította lv°el egyházigazga-
tási r endsze ré t : 1. In vera ac P u r a doctrina, 
quam Deus Ecclesiae suae patefecii/ i e t tradidit, 
et doceri mandavit. 2. In legitimo usu sac ramen-
torum. 3. In conservatione ministerii, e v a n g e -
lici, et obedientiae erga Pastores ecclesiart'im<) s i -
cut Deus vult , et postulat conservari min isJ e i ' i -
um evangelii, et servat sua potentia et praese.n-
tia. 4. In conservatione honestae et piae disci--
plinae retinendae per judicia ecclesiastica, seur 
jurisdictionem ecclesiasticam. 5. In conservandis 
studiis, necessariae doctrinae et scholis. 6. Ad 
haec opus est defensione corporali et facultat i-
bus, ad personas quae sunt in officiis necessariis 
alendas. Ebből meg lehet ítélni az egészet . 

A ' smalkaldi beszélgetés 1540-ben tartatott 
a" császár felszólí tására, ebben is a' püspöki 
rendszer lépett életbe, valamint a' bannaiban is 
Melanchton és Bucer dolgozataik után. Amabban 
Melanchton Fridrik János sax fejedelem és F ü -
lep hassiai landgróf meghagyásából irt a' c s á -
szárnak és Theodor de Manderschit és Gvilielm 
de nova Aquila követeinek át is adta iratát , 
mellyben az egyházigazgatás r endsze re , és a* 
szertartások megváltoztatásának szükséges v o l -
tát nyomos okokkal adja elő. „Negar i non p o -
test — úgymond — multa non toleranda vitia in 
Ecclesiam irrepsisse. Depoenitentia e tremissione 
peccatorum fait summa confusio doctrinae. S a -
cramentum in missa ad quos abusus translatum 
fű i t ? in caelibatu quantum est turpitudinis? d o -
ctrina de potestate clavium plena fűit vanitatis 
et ambitionis? quantum fűit onus traditionum s u -
perstitiosarum ? quam nullus delectus ministro-
rum Evangelii etc. In Cosil. Th. Mel. part. 1. 
p. 371 . 

A* bonnai convent actái mind a' lelkes érsek 
Ilerman, mind a' rendek által nagy örömmel f o -
gadtattak ; azonban később a ' kölni papok á r -
mánya miatt megbuktak, a' derék érsek is s z á m -
űzetett. Szinte püspöki rendszerbe öntetett össze 
Bugenhag által a' scandinaviai egyházak i gaz -
gatása i s , mellyet 3 - ik Keresztély dán király 
erősített meg. Ugyanezen mintára öntetett a* 
hafniai egyetem tanítási rendszere is. — A* 
szomszéd Svédhonban is püspökök által igaz -
gattatnak az egyházak, 's eltép a' három scandi-
naviai tartománybeli egyházak az igazgatásra 
nézve in statu quo vannak és maradlak. 

Alsó Saxhonban Bugenhag, Corvin Antal és 
Gorlich Márton írtak legelsőben egyházigazga-
tási rendszert. Ezt későbbi időkben toldozták fo l -
dozták ; de azért csak árnyéka sincs meg benne 
a' presbyteri rendszernek. — Felső Saxhonban 



a' püspöki jogokat a' fejedelem önszemélyében 
kezelte maga körében. Igy van ma is. 

A ' 16-dik században még több összejövete-
leik voltak a 'protestánsoknak. 1557-ben a* Maj-
na melletti Frankfurtban, 1559-ben pedig Stut-
gárdban tartattak zsinatok. Az elsőben a' külszer-
tartásokröl 's egyházi fenyítékről értekeztek, a' 
másodikban pedig Kristóf fejedelem Calvin é r -
telmét biráltatta meg hittudósaival. Mindkettő 
eredmény nélkül mult el. 

1561. a' naumburgi és a' possiacumi zsinat 
tar ta tot t , melly utóbbi arról is nevezetes , hogy 
Luther híveitől itt váltak el Calvin követői, 's 
azóta Frankhonban a' Calvinista nevezet jött di-
vatba. Ezen zsinaton mondott beszédeit Bézának, 
mint a' szónoklat remekeit a' Sorbonna küldöttje 
Espensaeus leirta, és magával elvitte. — 1567. 
regiomonti, 1568-ban az altenburgi August és 
Vilmos fejedelmek pártfogása alatt tartattak zsi-
natok,Fájdalom ! mind kettőben a'kibékítési szán-
dok füstbe ment. 1570-ben a' sendomiri zsinat 
tartatott, az ágostai, helvéthitü és a' régi cseh 
vallást követő testvér felekezetek ügyében.Ezen 
gyűlésben egyházi törvényeket is alkottak, melly 
törvények a' világi elemet kizárják az egyház-
igazgatásból, és zsinatilag a' világi elem az e g y -
ház kormányára nem is elébb, mint az 1591-ben 
tartott thorunumi zsinat alkalmával vétetett fel. 

1575-ben a' hassiai hittudósok zsinatja Mar-
burgban nyilt meg 1578-ban Neostadban és Ber -
nában tartatott zsinat. Neostadban Tossan volt 
vezére a' gyűlésnek ; sok vidéki főrendek veitek 
részt e' tanácskozmányban, melly zárt, 's magát 
önkénye szerint kiegészítő tanácskozmány volt. 
Bernában Huber Soma bernai papok ellen szórt 
vad lármája és Claudius Alberius Triuncurianus 
lausanni bölcsészeti tanár zavargásai csillapíttat-
tak le. Claudius és párthívei elfogadták mind a' 
f ranczia, mind a1 helv. hitvallástélelt, Huber pe -
dig legyőzetvén, száműzetett. Jelen voltak ezen 
a' zsinaton , a' több nevezetességek közöl: 
Sluck tigurumi Grynaeus Jakab János báseli, J e -
der János schaphusi Béza, Fagius, Rotanus, g e -
nevai papok. A ' nép itt sem volt képviselve. 

Ugyanezen évben folyt le a* herczbergi 
együtt beszélgetés is zárt testületben. Itt A m -
iing Farkas az ubiquitatis dogmát támadta meg 
és győzte le. Törvényczikkeket alkottak az unio 
tárgyában, a1 nép befolyását kitiltókat. És sem-
mi sem lett belőle. 1583-ban tartatott a' qued-
lenburgi convent a' saxhoni és brunsvici hittu-
dósok közt, szinte az ubiquitatis dogma tá rgyá-
ban, mit helmstadti pap Heshus, 's a' vele tartók 
álalánosan tagadtak. 1585-ben Bipontban nyilt 
meg egy convent János herczeg pártfogása alatt. 
Itt a' formula concordiae felelt vitáztak. Candidus 
biponti pap 1576-ban telt aláírását mind maga 
visszavonta, mind pedig a' herczeget nem engedte 
aláírni , ámbár ezt Marbach meg nem szünöleg 

sürgette. Candidus Melanchton szavaival magya-
rázta ki magát, melly mind a' herczegnek, mind 
a" jelenvolt értclmesb résznek felette tetszett, 
de a' heterodoxusok nem fogadtak el Candidot: 
Titman lipcsei professor is azt mondja, hogy ezen 
formula nem mindenütt egyez meg a' szent í rás -
sal, következésképen ebből Luther értelmét ol-
talmazni egészen nem lehet. 

1586-ban tartatott a ' monpelgarli convent 
Beza Todor genevai és Andreae Jakab tubingai 
egyetem cancellarja közt, sok papi és világi t u -
dósok jelenlétében. Ennek sem lelt semmi e red-
ménye, — söt, mint Thuan megjegyzi: colloquia, 
quae ut theologicis controversiis finis imponatur, 
instituuntur : majorum excitandarüm saepe initi-
um existunt — itt is beteljesült.— Beza gyűlés 
végeztével Andreae Jakabhoz fordulva, a' b a -
rátság és atyafiság fentartására jobbját nyújtván 
neki , engesztelő hangon igy szólott: dolemus 
nos non consentire, cupimus tamen vobiscum f r a -
ternitatem colere, — de Andreae nem az atyafi-
ság, hanem csak az emberség — non fraterni ta-
tis, sed humanitatis — kézfogással akarta v i -
szonozni. Ekkor Béza nemes öntudatában köve t -
kező szavakban válaszolt: quia dexteras f ra te r -
nitatis nobis porrigere recusatis, et nos pro f r a -
tribus agnoscere non vultis; amicitiae dexteras 
etiam nolo. — Talán ma ez nem történnék meg! 
— Ugyanez évben még a' dresdai, 1589-ben 
pedig a' badeni conventek tartattak. Ebben K á -
roly Jierczeg birtokában levő egyházak rendez-
tettek e l ; amabban pedig az anhalti hiltudósok 
a 'concordiae formulának nem irtak alá; azért 
tehát újra a1 németországi fejedelmek kívánsá-
gára 1631-ben a' lipcsei zsinat ült össze a' sax, 
hassiai, és brandenburgi hiltudósok köz t ; de ez 
is minden eredmény nélkül végződött, és külö-
nösen Lyser Polycarp bizalmatlansága és ma-
kacssága mialt nem állhatott helyre az egyesség. 

Illy és ennyi és még két ennyi zsinatolás szel-
lemét öröklölték a1 következő századok is. És 
sem a' 17., sem a' 18-ik században nem találunk 
a' népjogok, az egyes egyházak szabad képvi-
seletére. A' fürkésző mindenütt csak consisto-
rialis rendszerrel találkozik , melly távolról sem 
viseli magán a' szabad alkotmány színezetét. 

De Hőbbet és Grotius elvei Némethonba is 
átszivárogtak; mellyek mind az anyagi, mind az 
erkölcsi üdv és boldogság szabadon tenyészésén 
elfojtólag átokként feküvö ó kor hanyagságait, 
visszaéléseit kiküszöbölvén a' hivatalok és t es -
tületek köréből; 's kifejtözve az önzés és szűk-
keblűség bitorolt egyedárusságából, magasb n é -
zetek, okosb kiszámítások után az érettebb íz -
lés, kiművelt és felvilágosodott erkölcsi palléro-
zódás és szelid gondolkodás tudományos t e r -
jesztésére igen nagy befolyással voltak. — Hőb-
bet szemében tövises szálka volt az angol pap -
ság túlságos halalma, mellyet ostromolni nem 



szűnt j i e g , azt állítván, hogy az a1 tudatlanság 
és barbaries sötét korszakában vette eredetét, 
melly ^osj , is az q kor penészes szagát viseli 
magá i^ i ' s ekép a 'nemzet társulati életének alap-
elveivel , egyetemes boldogságával ellenkezik: 
mellynélfogva az egyház minden érdekeivel, mó-
dosításival, az egység 's béke kedveér t , ta r to-
zik magát az uralkodó fejedelem világi hatalmá-
nak alávetni. 

Hőbbet elvét leghatalmasabban felkarolta N é -
methonban Thomasius, hálái egyetem tanára 
1694-ben. 0 túlságos véleményben volt az egy -
házi dűlgokat illetőleg a' világiak irányában: azt 
mondá^hogy a' világiak végezhetik az isteni tisz-
te le te t ; szentírást magyarázhatnak; szóval : mind 
a' jus confessionis et f ide i - t , mind a' jus sacro-
rum-ot teljes joggal gyakorolhatják. — Miben 
hibázott Hőbbet , láthatja a' tisztelt olvasó. A ' 
papokat mindenből kizár ta; és mint csak adalé-
kokat számította be az egyház mérlegének s e r -
penyő jébe . 

Thomasius territoriális rendszerének — mely-
lyet a' szabad gondolkozású Zvingli pendített 
meg legelsőben — sokan ellenébe telték a' eol-
legialis rendszer t , a' „suum cuique" elvből in-
dulva k i ; mint a' melly a' világi pápaságtól, hova 
a' másik ásítozik, hidegen fordul el, mint ellensé-
gétől a' protestantismus elveinek. De azért a' 
Thomasius által elhintett elveken csakugyan fel-
épült Némethonban a' világi hatalom nagy épü-
lete , mellyet többé erőtlen papi kezek nem is 
döntenek le soha. 

Szomorúan emlékezünk ezen időszakra visz-
s z a ; mert tudósaink, az egy Blondelt k ivéve , a' 
helyet t , hogy az egyház és nép jogait vitatták 
volna , inkább eredménytelen véleménycsatákba 
keveredve, egymást lépték és szaggatták. Szo-
morúan lehet szemlélni a' pártok já tékát , a1 f e -
lekezetességi szellemet, a' személyiségek keserű 
utónyomail. Megkísértetett újra összeegyeztetni 
a' feleket. Illy czélból tartatott 1661-ben a ' ka s -
seli colloquium T 's e ' czélból járta össze Du-
reus János skót presbylerianus 1631 —1674 E u -
rópa protest. fejedelmeit 's hittudósait; Pareus 
e ' tárgyban irta meg , ,Irenicumu czimü szép 
könyvét, — Kalikslus György nagy hirü helm-
stadti oktató ugyanezt kísértette meg — és mind 
haszontalanul; az érdemlett jutalom helyeit r á -
galmazó gunyiratoknak leltek tárgyai. Ez érdem-
ben mondott lelkes beszédeket a' nagy szónok 
Turretin is a' genevai egyetemben, mellyek meg-
rázták a' sziveket és velőket. Elhangzottak PfaíT 
János, tubingai oktató, 's a' nagy lelkű püspök 
Jablonszky egységre hívó lelkesítő szavaik. I la-
íiem vé.gre a' sok küzdés és kitürés után a' r e -
formatio III—ik százados ünnepe óta a' branden-
burgi , hassiai és bádeui herczegségekben , ugy 
szinte Poroszhonban is I l l - ik Vilmos alatt a1 két 

protestáns felekezet egyesült egymással, annyira 
a? mennyire 1817-ben. 

A ' 30 éves háború után — melly olly sok 
nyomort árasztott a' nemzetekre — az egyházi / 
és családi k ő t e l k e k , polgári jogok, népszabad-
ságok tisztára kezdnek fejlődni. A ' megkötött 
béke új irányt adott mind a' polgári, mind a' va l -
lási társaságnak, — csakhogy, fájdalom , minde-
nütt nyomásával az egyes egyházak 's polgárok-
nak. 

Saxhonban még csak árnyékát sem viseli az 
egyházkormány a' képviseleti rendszernek. Az 
egyház ügyeit az úgynevezett cultusministerium 
képviseli. De ennek körében ollyanok az egyes 
egyházak, mint a' kolduló gyermekek : egyik a j -
tón hidegen kergettetnek e l , a' másikon pedig 
kapnak egy falatot. — Csak hivatalok vannak 
képviselve. — E1 kaptára vannak vonva a' k i -
sebb némethoni tartományok is. 

Poroszhonban — melly egyik hatalmas hazája 
a' protestanlismusnak — mind a' mellett i í jhogy 
az egyházi kormányrendszer az egyes egyházak 
tagjai által szabadon választott nagyobb és ki-
sebb községi gyűlésen fekszik, az egész, ha be l -
sejét, és lényeges kellékeit tekintjük és pá r -
vonalt huzunk közte és a' tiszta népképviseleti 
rendszer köz t , — az egész mondjuk ki , nem? 
egyéb, szépen beburkolt episcopalis szerkezet-
nél. Mindnyájan tudjuk, hogy a'veslfaliai és r a j -
namelléki egyházi községek számára készített 
berlini új rendszer, mellyet a' király martius 5. 
1835 irt a l á , milly roppant választó falat emel 
fel a ' két elem közt. 

Már fentebb láttuk, hogy mind Zvingli, mind 
Luther ellensége volt a1 hierarchiának,'s helyette 
mindketten szelid papi befolyást engedtek az 
egyház ügyeibe. Ámde itt már különböztek e g y -
mástól ; mert Zvingli azt mondta, hogy az e g y -
ház a' statusban van , ' s a' polgári hatóságnak az 
egyházat alá rendelte. Luther ezt vagy nem tud-
ta, vagy nem akarta elhinni. Pedig ugy van. 

Zvingli illán feltűnt a1 nagy tudományu Calvin, 
még inkább elléröleg Luthertől. Mert 1536-ban 
felállítván a' genfi presbyteriumot, ebbe már v i -
lágiakat is alkalmazott, az egyház ktil életét l á r -
gyazó dolgok.-^ nézve. Ezen presbyteriumnak 
mind halálig elnöke vol t ; pedig az örökös elnök-
ségnek nem volt barátja , mi megtetszik követ-
kező szavakból : Calvinus reapse sacrorum A n -
listes Genevensis erat : praesidebat usque ad 
morteni collegio sacerdotutn, et consistorio , seu 
iudicio ecclesiaslico. At moriens ipse demonstra-

jbat, periculosum esse uni homini tantae auctori-
talis munus perpeluo comtnillere. Neque idcirco 
post eura perpetuum Ecclesia Genevensis p rac -
sidem bábuit," — Mosh. p. 767. 

Frankhonban Farel, Virél, Calvin, e ' három r a -
dieal voltak legelső bajnoki a ' presbyteri e lvek-
nek. A ' párisi 1559-ben tar tolt zsinatban lépett 



életbe a* presbyteri rendszer , de nem tiszta nép-
képviselet alapján. — Nem is lehet ezt csudálni; 
mert a1 nyomott egyház száz csatát vivott füg-
getlenségeért ; mignem Montesquieu és Voltaire, 
a1 türelem hös bájnoki, elkészítették a' franczia 
elméket a' vallásszabadság jótékony hatásának 
elfogadására. 

Az 1572-ben Nemausumban tartott zsinat a' 
párisi actákat reformálni akarván, még szélesebb 
alapra törekvék fektetni a' presbyteri rendszert. 
Ezen zsinatban a' franczia papság, a ' községek 
küldöttei erélyesen sürgették elvesztett jogaikat, 
és az alkotmánygép mechanismusában kisíró fe -
nyítéket megtámadva tüzesen ostromlották. —-
A ' népjogok hatalmas képviselője, a' nagy tu-
dományu és ékes szólásu Ramus Péter volt v e -
zére e ' zsinatnak. Egy óráig tartott lelkes szó-
noklatában dörgött az egyház és népjogok e l -
tiprói ellen. Beszédének eredménye let t : a ' jobb 
rendezést nyert egyház újra felébredésének ö r -
vendetes jelét adá , és szcllemhatalmánál fogva , 
képes volt a' túlnyomó hatalom megrendítésére. 
Mostani kormányrendszere a' franczia protest. 
egyháznak, melly több zsinatok által módosíta-
tott, távolról sem hasonlítható a' képviseleti rend-
szerhez. — Egyébiránt jelen korunkban szép j ö -
vendője van a' franczia protest. egyháznak. 

Angolhonban először Calvin rendszere lépett 
életbe VI. Eduárd alatt, 1547-ben. De ezt v é r -
szopó nénje Mária el törölvén, védelmezőit is 
számüzeté. — Ezen számüzöttekhez csatlakozott 
majnai Frankfurtban Knor is , ki 1558. Erzsébet 
alatt rettenhetetlenül lépett fel az egyház ügyé -
ben , lelkesítetve azon fellobogó lángok által, 
mellyek máglyán hamvaszlák el a' hös Hamilton 
Patrik tetemeit. — És Enox, és a' vele tartó pu -
ritánok csak hamar szétszaggatták az 1551-ben 
irt *s 42 czikkekben foglalt püspöki rendszert, 's 
helyébe állítván Calvin presbyteri igazgalásfor-
m á j á t , mellynek kifejlődése példa nélküli bor-
zasztó megrázkódásokon ment keresztül; mig-
nem végre is püspöki és presbyteri igazgatás for -
mában oszlottak meg egymás közt, 's intézik e g y -
házi dolgukat. Azok, kik Calvin presbyteri rend-
szerét fogadták e l , mind Angol , mind Skóthon-
ban, semmi királyi befolyást nem ismernek el az 
fegyház körüli dolgokba. 

Az 1707-ki unió alkalmával a' skót presby-
teri egyház alkotmányának minden ösjogai e re -
deli szentségben, minden csonkítás nélkül tö r -
vényesíttettek. A ' pártfogói jog azonban, messze 
kiszámított terveken négy Ó Y múlva 1711-ben 
ismét felépült, különösen Bolingbroke befolyása 
által; mi az egyház szabad választási jogát v e -
szélyezlelé. De a' népben a1 tetterő felébredt, 
és az egyház függetlenségeért és szabadságaért 
mindent elkövetett alkotmányos utón, és az 1834-
ki egyetemes gyűlés kivítta a ' régi alaptörvény 
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diadalát, mint az egyház jólléte ^s jövendő felvi-
rágzásának biztosítékát. 

Hollandban, mindjárt eleinte Calvin rendszere 
fogadtatott el, melly később az 1618. és 19-ben 
tartott dordrechti nemzeti zsinatban szélesebb 
alapra fektetett. Ezen pártérdektől vezetett zs i -
natban, mellynek elnöke volt a' zsarnok Boger -
man — az üldözött remonstransok igazságtala-
nul kárhoztatva elitéltettek. A ' Barneveldt pár t -
ján álló Hugó Grotius mindent megtett az ügy 
védelmére; de mind hasztalan ; mert a' pá r té r -
dektől vezetett kormányzó herczeg Ármin l eg-
hatalmasabb pártfogóit, Barneveldt Jánost é s H o -
gerbecz Rumboldot, még gyűlés elkezdése előtt, 
tömlöczre hányatta, 's az elsőnek a'gyülés bevég-
zése előtt fejét is elvétette. Maga Hugó Grotius 
is bele keveredett e' perbe, és sokáig Lövenstein 
várában fogva tartatott ; de innen azon szekrény-
ben r e j tve , mellyben neje számára könyveket 
küldött , szerencsésen megszökött. „Pietas ordi-
num Hollandiae í ; czimü munkájában czáfolta meg 
Bogermant, ki azt tanította, hogy a' világiaknak 
nincs semmi hatalmuk és befolyásuk az egyházi 
dolgokba. — Az 1571-ben tartott embdai zsinat 
84 can. 1 - s ö czikke itt újra megerösítetett ; melly 
így hangzik : Nulla Ecciesia in aliam, nullus verbi 
divini minister, senior, diaconus nullus in alterum 
domínium exercebit, verum unusquisque ab omni 
dominandi cavebit sibi suspicione et illicio. 

(Folytatása más alkalommal.) 
C s u t h y Z s i g m o n d . 

Értekezés minden bevett vallásbeli felekezetek egy-
házi és iskolai szükségeinek a' közálladalmi költ-

ségek által \ aló fedeztetéséről. 
A' vallás és köznevelés tisztelt ministere b. 

Ötvös József úr felszólítá superintendentiáinkat, 
hogy augustus 1 - j é r e küldjenek Pestre te t szé-
sük szerint követeket, kik a' XX. törvényczikk 
3. § - a szerint értekezzenek arról , 's vitassák 
meg, miféle törvényjavaslatot terjeszszen az o r -
szággyűlés eleibe vallásbeli felekezeteik egyházi 
és iskolai szükségeinek közálladami költségek 
által leendő fedeztetéséről. 

Szives volt azonban nyilatkoztatni, hogy ad-
dig is az ehez értőknek vele közlendő vélemé-
nyeiket örömest meg fogja hallgatni, 's ez indított 
ezen kis értekezésemnek felterjesztésére 's k ö -
zönségessé tételére. 

Előttem tartván pedig, hogy felelős minister 
eleibe kívánom értekezésemet terjeszteni, kinek 
minden tetteiről, rendeleteiről számolni kell az 
Isten, a' haza, és az okosság ítélőszéke előtt: é r -
tekezésemet a' részrehajlatlan igazság alapján 
50 esztendei tapasztalásom után igyekeztem elő-
adni; annyival inkább: mert bár hazánk t ö r -
vényhozói az igazság és keresztyéni szeretet 
mérlegét tartották is okosságuk kezében ezen 
törvény alkotásakor: mégis sokan találkoznak, 



kik ettől i idegenkednek, és e z ellen titkon és 
nyilván izgatják azoka t , kiknek nem szeretnék 
megengedni : hogy mindeneket megpróbáljanak, 
és a' mi jó, azt megtartsák ; nem szeretnék, hogy 
higyjék azt i hogy kedves Isten előtt minden, a ' 
ki ötet féli, é s igazságot cselekeszik: nem n é z -
vén a' közjói, békességet , hanem csak a1 maguk 
hasznát. 

I - s ö kérdés tehát az : Megérdemli-e a vallás-
és köznevelés, hogy erről az álladalom különösen 
gondoskodjék, hogy ezeknek feltartására esz-
tendönkint milliomokat költsön? mert az okos-
ság törvénye e z : h iábavalóságra ne vesztegesd 
nehezen szerzett javaidat, — arra költs, a' minek 
hasznát veszed, és annyit, a' mennyit az m e g é r -
demel. 

Mi nemcsak testből állunk, hanem van ben -
nünk éltető és cselekedeteinket igazgató okos 
lélek is; mint a' test táplálására szükséges az e l e -
del , olly szükségesek a' léleknek nevelésére, 
egészségére az életre ható hasznos tudományok 
é s a' jó erkölcs, mellyeknek elösegélöje az I s -
tennek helyes ismerete és t isztelete , vagy a' 
vallás, ezek teszik az embert emberré , ez emeli 
ötet ki az állatok sorából. Ezek nélkül a' lélek 
csak plántai és állati természelü erő. Mennél t u -
datlanabb va lak i , mennél roszabb erkölcsű, 
mennél kevésbbé ismeri és tiszteli a' teremtöt, 
annál inkább húz a ' vad állatokhoz , mellyeket 
csak verés és vas kalitzkába való zárás által 
lehet a' kártételben megakadályozni, — mellynek 
példáit láthatjuk minden tudatlan nemzetekben. 
De a' hasznos tudományok és az okos vallás 
megszelídíti, és jó erkölcsüvé teszi az embere -
ket , és igazán mondotta ezt Horálz: 

Nemo adeo ferus est, ut non mitescere possit. 
Si modo culturae palientem commodet aurem. 

A ' cultarának eszközévé teszi Cicero a ' ph i lo -
sophiát, vagy az élet világosságának kedvelését, 
mellynek feladata az, hogy ne csak ki ir tsa, h a -
nem gyökerestül kiszaggaszsza a' hijábavalóság-
nak és bűnnek haszontalan mérges növényeit a ' l é -
lekböl, és elkészítse a' bele vetett igazság m a g -
vainak felnevelésére és hasznos gyümölcseinek 
meglermésére. Ez vala czélja a' Jézus Krisztus-
nak is, mellyet igy adott e lö: Én vagyok a' v i -
lág világossága; a' ki engemet követ, nem jár a' 
se té iben, hanem életnek világossága van annak, 
azaz : éltető és boldogító világosság van annak 
lelkében, és csak illyen lehet jó keresztyén, 
Krisztus igaz követője; csak az érdemli meg, hogy 
igaz pbilosoplinak neveztessék. 

Ila hát szükséges, hogy hazánkfiai levetkez-
vén a' természeti vadságot, 's okos és jó embe-
rekké nevel tessenek: szükségesek az iskolák, a' 
hol ezeknek alapjai megvet tessenek; szükséges 
a' tiszta vallás hirdetése, melly őket az élet h o -
mályos , sok bajokkal kétségekkel darabossá telt 
útán való általvándorlásukban vi lágosí tsák, a ' 

jóra ébreszszék, a ' bűnöktől elidegenítsék, a ' h a -
lálban biztassák, bátorítsák, vigasztalják. 

Ezekre nézve a' hasznos tudományoknak é r -
telmes taní tásá t , 's a' tiszta vallás fentartását 
eleitől fogva szükségesnek tartották az emberek, 
és h a , az ezekkel való visszaélésért m e g v e -
t e t t é k ' s kigúnyolták is , de ismét hozzá fo lya -
modtak, mert látták, hogy a' legábrándozóbb, 's 
az okosságot megvető vallásban is vannak o l lya-
nok, mellyek nélkül lelki és testi békességben 
való maradásra nem juthat el a ' társaság. 

Az okossággal és a' természet törvényével 
megegyezőnek tartjuk t ehá t , hogy hazánk t ö r -
vényhozói, minden bevett vallásbeli fe lekezete-
ket, az egész haza közelebbi figyelmére mél tó-
nak ítélték, és ezek szükségeinek a ' közálladalom 
általi fedeztetését tö rvénynyé tették. 

II—dik kérdés e z : miféle szükségei vannak 
a' vallásfelekezeteknek ? 

Az hogy legyenek alkalmas, egészséges i sko -
lai és tanítói épületek, hol a' gyermekek tan í t -
tassanak ; legyenek tiszta és diszes templomaik, 
hol a' nagyobb idejűek az isteni t iszte le t re , a' 
vallás és más hasznos tudományok hallgatására 
összegyűlhessenek; ezenkívül tisztességes papi 
lakhely, 's mind az iskola, mind a' papi lak u d -
varain legyenek szükséges épületek ; ezenkívül 
tágas, eleven sövénynyel bekerített kert , hol az 
iskolás fiúk és leányok a' ker tészségre g y a k o r -
latilag taníttassanak a1 tanítók által. A ' templom 
udvara pedig, a' templomfaltól mintegy 3 ö l -
nyire kerít tessék be hasonlóan eleven s ö v é n y -
nyel, mellyen rostélyos ajtók legyenek; ezen b e -
lől a ' pázsitos út mellett ültettessenek az e s z -
tendő részei szerint nyiló virágok összeelegyí t -
ve ; válogatott legszebb fajta gyümölcsfák n e -
veltessenek, ezek is u g y , hogy gyümölcsei az 
esztendő részei szerint érjenek meg; hogy igy 
a1 természet temploma tornáczán által menjenek 
a' hivők az emberi kezek által épített templom-
ba. Előre figyelmeztessenek ar ra , hogy feddhe-
tetlenül éljenek, mert az Isten mindenütt jelen 
van, mindenütt munkálkodik. És erről gondos-
kodjék a* pap. 

A ' már fenálló egyházi épületeknek jó karban, 
t isztességes állapotban tartásáról gondoskodjék 
az egyházi hittel szolgálandó gondnok. 

A ' hol pedig még templom, iskolaház ninfcs, 
azonban a' lelkek száma 100- tó l fogva 5 0 0 - r a 
szaporodott, ezen kisded egyháznak temploma és 
iskolája, a1 ministerium mintája szerint épít tessék 
az álladalom költségén. Magukra hagyni ezt nem 
jó, mert az embert sokszor a' maga javának te l -
jes í tésére is hajtani ke l l ; melly költség aztán a' 
meghatározandó idő szer in t , adójukhoz adatva, 
részenkint fizettessék vissza kamat nélkül. Ugy 
mindazonáltal , hogy az illyen helyeken lakók 
közöl, a' ki gyermekét iskolába nem járat ja , i n t -
sék meg az erkölcsre felügyelők , 's ha nem f o -



gadna szó t , fizessen két annyit, mint a' többiek, 
azért : mert az illyek rosz példájuk által kárt 
tesznek a' többieknek i s , és háládatlanok az ö 
yelök jóltevö haza iránt.! Az illyen helyeken az 
iskolai tanítást teljesítse a' lelkipásztor. 

A ' hol pedig 100-nál kevesebb a' lelkek szá -
ma, ott a' gyermekeknek számára árendába v é -
tessék ki valamelly alkalmatos ház , és mind az 
árendát, mind a' tanító fizetését, tanítványai s zá -
ma szerint, feljelentés mellett fizesse ki az álla-
dalom, hogy így senki se nöjjön fel a' legszük-
ségesebb tudomány nélkül. 

Hogy az egyházi minden épületek felállítását 
az álladalom magára vállalja, abban annyi az aka-
dály, annyi a' különböző kívánság, vélekedés, 
hogy azt a' ministerium soha el nem igazíthatja : 
mindössze is ennyit látnék e' részben az ekklé-
zsiák szükségei fedezésére elégségesnek: hogy 
a' hol eddig papi és tanítói földek vannak, ezek 
adassanak által az ekklézsiának, mellyeknek 
jövedelméből azután, a' curátor az egyházi épü-
leteket reparál tassa; az iskolabeli szegény g y e r -
mekeket kézikönyvekkel,. Íróeszközökkel ellát-
hassa. A' hol pedig az ekklézsiáknak földjei nin-
csenek , ott 1 vagy legfeljebb 2 sessio földnek 
árendája adassék az álladalom pénztárából, 
az épületek reparálására és a' mondott költség-
re. A ' mikor pedig a' templom és az egyházi 
épületek tüz által elpusztíttatnak, a' helyre állí-
tására teendő költségnek előre kialkudott felét 
az álladalom, másik felét pedig az egyház tagjai 
pótolják, számolván mind ezekről a' curátor az 
espereseknek. 

b) Második szüksége az egyházaknak a' va l -
lás és iskolai tanítók fizetésének fedezése. Itt t e -
hát a' 

III—dik kérdés ez : miért látták igazsá-
gosnak hazánk törvény adói, hogy nemcsak egyik 
vagy másik, hanem minden vallásbeli felekeze-
tek hivatalnokai az álladalom által fizettesse-
nek ? és nem az ekklézsia tagjai által az eddigi 
szokás szerint. 

Azért : mert ugy nézték ezeket törvényho-
zóink, mint az egész haza jóllétének elösegélöit; 
ha hát ök az álladalom szükséges szolgái, szük-
ségesnek ítélték, hogy az álladalom gondoskod-
jék fizetésükről, szinte mint más közhivatalnokok 
fizetéséről, az elsőtől fogva az utolsóig. Ezt lát-
ták a' vallásoknak az álladalommali összeforrá-
sának , a' vallásbeli felekezetek egyenlősége és 
viszonossága megalapítása egyik eszközének. 
Hogy mindennek módja legyen a' hazában, hogy 
a' vallás igazságainak és a' hasznos tudományok-
nak ismeretére juthassanak, és általa istentfélö, 
jámbor emberek lehessenek; és hogy az a' köz-
faL melly által a' k. vallás Jelkével ellenkező sze-1 
retetlenség a' különböző, csak a' maguk világi j 
hasznát kereső véleményüeket egymástól e l -
szakgatta, 's egymás gyűlölőivé, üldözőivé tet te, ; 

lassan lassan lerontassék; 's a' lelkismeret sza -
baddá té tessék; 's az ezek ellen izgatókat kézen 
tar thassák, rendre igazíthassák. Látván sok 
századoki tapasztalás után, hogy ha ezen val lás-
beli egyenlőségnek munkája csak a1 papokra 
hagyatik, soha köztök békesség nem lesz. Nem-
csak törvénynyé tették tehát , hogy hazánkban 
minden vallás egyenlő; hanem hogy az egyházi 
hivatalokat viselők, a' vallás és tudomány mel-
letti szolgálataikért illendő jutalmakat az állada-
lom által vehessenek. — Ezekből származik a ' 

IV-dik kérdés, melly ez : egyformán kell-e az 
álladalomnak minden egyházi hivatalnokoka 
fizetni vagy nem? 

A' melly hivatalhoz több előkészület, több ész, 
mint e r ő , több lelki mint testi fáradtság kell, 
folytatásához több gond, több vigyázat, több 
hűség, ügyesség, több tudomány , tiszta lel— 
küség kívántatik, többféle akadályokkal k e -
küzdeni; a' mellynek haszna szélesebben kiterll 
jedö, becsesebb és állandóbb, az illyen munkák 
valamint a' külső, ugy az egyházi hivatalokban is 
több jutalomra érdemesíttetnek, követvén az 
igazságot. í g y : többet érdemel egy püspök,mint 
egy magános pap; többet egy városi , vagy n a -
gyobb helybeli pap , mint egy 5 — 600 lélekből 
álló kisded ekklézsia papja; többet egy felsőbb 
tudományok oktatója, mint egy elemi iskola t a -
nítója, csak ugy azonban, ha híven eljár köteles-
ségében. 

Minthogy pedig az egyházi hivatalnokok el 
vannak egész nap nagyobb részint foglalva mun-
káikkal,'s más ész-,vagy kézi munkáik által magu-
kon nem segíthetnek: illő , hogy ugy fizettesse-
nek, hogy abból t isztességesen, a' mértékletes-
séget követve, megélhessenek, hozzájuk ta r to-
zóikkal együtt. 

V-ik kérdés tehát ez : hogy egyházi hivatal-
nokainknak hazánk különböző részeihez, lakó-
helyeihez , tudományosságukhoz, munk áj okhoz 
mérve, mennyi kívántatik ételökre, italukra, ru-
házat jókra ^ házi szükségeikre, hogy abból tisz-
tességesen megélhessenek; azonban se túlsá-
gosan sok, se nagyon kevés ne legyen ? én eze-
ket látom szükségesnek : 

Ételekre kell esztendőt által kenyérnek és 
tésztás ételnek 20 köböl buza, közép ára 5 p f t j á -
val 100. 

Sertés, tyúk, lúd, pulykatartásra 15 k ö -
böl árpa 2 ft. 30. 

Só 100 U 4 krral 6. 
Hús 300 U 5 krral 20. 
Gyertya 50 U 12. 
Vaj 12 itcze 20 krral 4. 
Fűszer, méz, czukor, tej, sajt, orvosság 8. 
Borsó, lencse, kása, káposzta, gyümölcs, 

gyökeres plánta 10. 
Italokra: bor, ser, eczet 360 itcze, 4 kr. 24.. 

27 * 



Ruházat magának, feleségének, gyerme-
keinek 100. 

Egy szolgáló bére és tartása 40. 
Tűzi fa 's fűtő 40. 
Gyermeknevelés, vendég, adó, könyv , 

papiros, alamizsna, edény 100. 

Összesen 494. 

Illy módon tehát esztendeig egy hivatalnok 
tisztességes költségeire szükséges 500 ft. mér -
tékletes takarékosság mellett is , mellyet közép 
fizetésnek lehet tartani, ide nem értvén az előre 
nem látható szükségeket. 

Vl- ik kérdés már ezekre nézve ez : mellyik 
lenne alkalmasabb, az egyházi hivatalnokoknak 
szükségeit az eddigi szokás szerint szántó föld, 
pénz, gabona, 's más konyhára valók által fe-
dezni-e, vagy pedig átalában kész pénzzel ? 

Hogy a' természetiekben való fizetés sok al-
kalmatlansággal, kedvetlenséget, háborgást okozó 
csalással , súrlódásokkal volt összeköttetve, azt 
százados tapasztalások bizonyítják; a' régi pénz-
beli fizetések i s , a' papirospénz változása sze-
rint, nem ezüst é r tékben, hanem papirospénz 
száma szerint fizettetvén, csaknem mindenütt l e -
szállíttattak, az egyházi hivatalnokok kárával. 

A* föld haszna u g y a n , ha változó volt is a' 
szerint, a' mint az Isten bővebb vagy szűkebb 
termést adott , de legjobb fizetésök volt az egy -
házi hivatalnokoknak. Ennek azonban mindenik 
hivatalnok annyi hasznát kívánván venni, a' 
mennyit lehet ; bizonytalan levén annak birtoká-
hoz , trágyázására költeni nem akart : e' miatt 
sok földek annyira el vannak soványítva, hogy 
felényit sem termenek, mint m á s , ugyanannyi, 
1s ollyan tulajdonságú földek. De azért ha a' papi 
földek általánosan az álladalom birtokába nem 
kerülhetnének — mivel azoknak nagy része nem 
könnyen engedő kezek közt van ; — ha a1 hivatal-
nokok fizetése, valamelly előre nem látható okok 
által, nem teljesíttethetnék, és ezután is az e g y -
házaknak kellene hivatalnokai szükségét fedezni: 
jó lenne részünkről is, ha a' mostani földek a1 hi-
vatalnokok kezén megmaradhatnának; mind azért, 
mert ha az álladalom fizetné is készpénzzel hiva-
talnokainkat, kevesebbet kellene így fizetni; mind 
pedig az ekklézsiákban a' természetiekben eddig 
adottakat könnyebb volna készpénzzel kifizetni. 
E ' mellett nem lennének isolálva a' természettől 
és a' nép érdekétől; mikor az Isten áldást ád a' 
földre, ők is részesülnének abban ; az igyekezők 
könnyebben tarthatnának jószágot házi szüksé-
ge ikre ; lenne a1 mi őket az egészséget rontó 
házi élettől ollykor ollykor elvonná ; noha ugy 
tapasztaljuk, hogy valamint a1 mesterember, ha 
elhagyja műhelyét, és gazdálkodásba elegyedik, 
rendszerint sem földmivelönek, sem mesterem-
bernek nem alkalmatos : azonban, a' kinek kedve 

van a' gazdálkodásra , pénze levén, ezt árendás 
földön is folytathatja. 

Mind ezeket tehát figyelembe vévén, sokkal 
alkalmasabb, czélszerübb, 's az igazsággal meg-
egyeztethetöbbnek tarthatjuk, ha az egyházi hi-
vatalnokok , átalában készpénzzel fizettetnek, 
azér t : 

1. Mert igy a' fizetés legegyszerűbb, határozot-
tabb, állandóbb,kevesebb gonddal kezelhető lenne. 

2. Igy lennének egyenlők az álladalom kész-
pénzzel fizetendő több hivatalnokaival; igy fo r r -
nának össze az álladalommal, statust a' s tatus-
ban nem formálnának. 

3. Illő tekintetűk és rangjuk lenne a' nép k ö -
zött : és ez nem nézné ugy lelkipásztorát 's 
tanítóit, mint béreseit; nem lennének a' rosz in-
dulatuak irigységének, méltatlan keserit tetésé-
nek kitéve ; bátorságba tétetvén állásuk, szaba-
dabban teljesíthetnék kötelességeiket; fizetésök 
csonkíttatására, szemetes gabona fizetés elfoga-
dására nem kényszeríttetnének az eddigi szokás 
szerint. 

4. Bizonyos fizetésök levén, inkább tudják ma-
gukat ahoz alkalmazni, mértékletes takarékos-
ság által, inkább rá érnének hivataluk folytatá-
sára, maguknak is a1 tudományok általi tökéle-
tesítésére, és ezeknek a' nép közt való k i te r -
jesztésére. 

5. Nem kellene annyi felé adóznia" népnek, „a" 
haza köz javára való adózásban" össze lehetne 
mindent foglalni.Nem kellene az ekklézsia adajának 
beszédését a' curátorra, egyházfira bizni, kiknek 
hanyagsága miatt, sok ezerekre menő restantiái 
vannak az egyházaknak, és a ' hivatalnokok sem 
fizettethetvén ki, szükséget látnak. 

6. Nem lenne igy olly nagy különbség a' hi-
vatalnokok fizetése között, mint most , a' mikor 
egyik túlságosan bővölködik, a' másik szűkölkö-
dik, 's inkább rá adnák magokat alkalmas e g y é -
nek is a1 papságra, mellyet most sokan csak szo-
rultságból vállalnak el. 

7. Az iskolába inkább feljáratnák gyermekei-
ket a1 szegény szülék is, meg is lehetne ezt tölök 
kívánni , minthogy azoknak taníttatásaért nem 
kellene fizetni. 

8. Lerontatnék igy egy nevezetes része azon 
közfalnak, melly a1 keresztyén felekezeteket e g y -
mástól elválasztotta, egymást megvetővé, e g y -
mást gyűlölővé tette, a' haszonkeresésböl, min-
denik a' maga felekezetéhez másokat téríteni 
igyekezett; a' szeretet általi egyességet, uniót 
akadályoztatta. 

9. A ' vallás és köznevelés ministere kevesebb 
akadály, kevesebb ellentállás nélkül tehet lelki-
ismerete szerint, velünk egyetértve, ollyan hasz-
nos rendeléseket, mellyeket a' vallás és tudo-
mányok terjesztésére , a1 különböző nemzetből, 
vallásból levő hazafiaknak okos és jó emberekké 
té te lére , alkalmatosoknak és szükségeseknek 



itélend, és mind a* papokat, mind a' tanítókat 
hathatósabban serkenthetné kötelességük telje-
sítésére. 

Ezen fizetéseknek az álladalomtóli elfogadá-
sától nem idegeníthet el bennünket az attól v a -
ló félelem, hogy valaha a1 vallás ministere az ö 
kormányzói hatalmát önkényesen gyakorolhas-
sa, részrehajlólag egyik vagy másik felekezet-
nek felemelésére, vagy elnyomására: megoltal-
maz ettől mindeneket az ö felelősége és a' saj tó-
szabadság ; és a' mikor törvény által megerősí-
tendő synodusainkbah is, rólunk nálunk nélkül 
nem rendelkezhetik senki, nem levén helye többé 
ezen tyrannusi parancsnak: sic volo, sic jubeo. 
Míg hát az ész és igazság fog ülni kormányszó-
küukben, nem pedig a' vad erőn 's önkény , ad-
dig vallásunk elnyomattatásától, iskoláink, tem-
plomaink elszedettetésétöl ne féljünk többé. Ha 
hát a' régi idők nyomaitól ijedezve nem akar-
nók elfogadni az álladalom általi fizetésünket, 
roszabbá tennők állásunkat a1 mostaninál; a \ 
jobbágyságból felszabadultak jobbágyaivá ten-
nők hivatalnokainkat. 

Ha már ezek szerint az egyházi hivatalnokok 
készpénzzeli fizetése megállapíttatik: 

Vll-dik kérdés ez : hogy sorsukhoz, képest 
mennyit kellene hát fizetni készpénzben az egy-
házi hivatalnokoknak ? 

1 - ö r a' papoknak: az ollyan kisded ekklézsiá-
i (r,', ban, hol a' lelkek száma 100-tól 500- ig szapo-

rodott, a' hol a' költség kevesebb, a' hivatalhozi 
készület csekélyebb 340 ftp., de ugy, hogy az 

v ' ottani 3 5 — 4 0 iskolás gyermekeket is tanítsa, — 
* i .C.rv az illyen kisebb népességű helyeken, hogy a' 

pap a1 tanításra is inkább rá érjen, csak vasárnap 
reggel tartson prédikatiót, délután új - tes tamen-
tom-olvasás és imádság legyen, hétfőn, szerdán 
reggel, és szombaton estve tartassék könyörgés; 
bizony nem fog ez által a' kegyesség, jó erkölcs 
az eddigi szokásnál alább szállni,500-tól 1000- ig 

:tr /{/il 400pft . , l 000- tö l 2000- ig 500,2000- tő l 4000- ig 
7 V> 700, 4000-től 6000- ig 800 pft. Ezeken kivül 
r y r y , prédikatiós és bucsuztatós halot tért , hahogy ez 

el nem töröltetik, 5 pft., predikácziósért 3 pft., 
imádságosért 1 ft., esketésért 1 f t . ,kereszte lé-

' ) s é r t , valamint a1 szent vacsora kiszolgáltatásáért 
semmit, hanem a' mátricula kétszeri beírásáért 
10 kr. A ' nagyobb ekklésiákban, hol a' költség 

Jobb, több az iskolákra való felügyelés, több az 
V''f ügyes-bajos dolgok igazítása, és az erkölcsre 
' 1" /^felügyelőkkel! munka,—a' palástdíj pótolja a ' k i -

tett fizetést. A ' segédpapok fizetése 100 pft., a" 
lelkipásztor pedig tartsa asztalánál segédjét. Az 
elöregedett , szolgálatra tehetetlenné lett pap fi-
zetése felét vegye holta napjáig; — a' ki a' k i -
sebb helyeken híven, tisztességesen és haszon-
nal folytatja kötelességét, nagyobb helyre té tes-
sék által, annak helyébe, ki a' nagyobb helyen 
hüségtelenül, hibás erkölcscsel viszi hivatalát. A' 

segédpappal szeretettel bánjék az, a' kinek s e -
gédje , de ha kevély, kötözködő, embertelen, a' 
püspökök, kiktől függ általánosan a' segédpapok 
elrendezése utasítsák más helyre. A' püspö-
kök fizetése legyen 3000 pft., praelatusok, e spe-
reseké 800. 

2 -o r tanítóknak fizetése 500 lélektől 1000, 
hol több osztályú fiúkat, leányokat együtt tanít, 
300 pft . , az elemi iskolában is 300 p f t . , a* 
polgári iskolában 400 ft., a' nagyobb iskolák-
ban 600 ft., a' főiskolákban 800 ft., a' leányok 
iskoláiban, a' hol több osztályokban tanulnak, 
365 ft. A ' ki papi 's tanítói hivatalában t isztes-
ségesen eljár, fizetése minden évben 2 fttal j av í -
tassék, de a' ki elhanyagolja, 2 fttal kevesebbít-
tessék. A ' hol jó tanítók vannak, és az elöljá-
rók serkentik a' szüléket gyermekeik fel jár tatá-
sára, 's a' tanyákon sokan nem laknak, és 4 e s z -
tendeig feljárnak, ott minden 10—12 lélekre esik 
egy iskolás gyermek, 100-nál több egy iskolába 
ne járjon, a' hol több van, új iskolát építtessen a' 
ministerium, mellynek árát a' lakosokra kell k i -
vetni 5 — 1 0 évig. 

Ezen fizetések nagyrészint kitelnek azokból, 
mellyeket most rendetlenül fizetnek az ekklézsiák 
a' papoknak és tanítóknak. 

Egy pap, egy tanító se vétessék fel hivatalra, 
míg szigorúan meg nem vizsgáltatik azoknak h e -
lyes értéséből, helyes tanítása módjából, a' mit 
neki tanítani kell azon kezébe adandó kézikönyv 
szerint, mellyet a' ministeri tanácsnokok alkal-
masnak itélendenek. A ' közvizsgálatokon ne csak 
a' könyvnélküli elmondás, hanem különösen az 
előadott tudománynak helyes értése legyen m é r -
lege a1 tanító és tanítványi elöhaladásának, hű-
ségének. 

Ha már az álladalom által az egyházi hivatal-
nokoknak rendelendő előadott fizetéseket elgron-
doljuk, sok ezerekre, söt az egész hazában mil-
liókra telnek ezek ; az tehát már végezetre a' 

VlII-dik kérdés : megérdemlik-e az egyházi 
hivatalnokok, hogy reájuk illy nagy költséget for-
dítson a' haza? érdemes-e az ö munkájuk illy 
nagy jutalomra? mert valamint az okos gazda 
meggondolja, mikor szolgát fogad, hogy annak 
fizetését munkája hasznához mérje : ugy a' haza 
világos fejű 's igazságos törvénytevői megkí-
vánják ministerünktöl, hogy okát adja annak, mi-
ért javasol ennyi fizetést az egyházi hivatalno-
koknak. 

Ezen kérdésre ugyan átalános felelet van a d -
va az 1-sö kérdés alatt, most hát itt részletesen 
adom elő az ö munkájoknak főbb tárgyait, kezd-
vén a' kisebb elemi iskolák tanítóin. Ezek kez -
dik a' tudatlan gyermekeket értelmes és jó em-
berekké nevelni, tanítván őket a' hozzájok kö-
zelebb levő dolgok ismeretére; vezetik őket a' 
természeti dolgok által, ezeknek láthatatlan t e -
remtőjéhez ; és annak tiszteletét kezdik beplán— 



tálni lelkeikbe , ébresztvén őket az ö akaratja 
szerinti életre, szüléik, hazájuk, elöljáróik, *s 
minden embereknek szerete tére , a' becsületes 
viseletre, ügyességre ; ezek tanítják őket g y a -
korlás által az olvasásra, írásra, és az életben 
szükséges számolás ismeretére, kezökbe adván 
mintegy ezek által a' hasznos tudományokban 
való elöhaladás kulcsait. Már ha ezekre értelme-
sen magtanítják az elemi oktatók tanítványaikat, 
nem érdemlenek-e meg minden egyik gyerme-
kért legalább 5 pftot, melly töke kamatjának hasz-
nát veszik ök egész életökben; és a' mellyek 
haszna ismét a' társaságra háramlik vissza, bá r -
miféle állapotra adják is idővel magukat, az is-
kolában tanultak és jól nevelttek. 

A ' polgári iskolákban taníttatik : az értelmes, 
természeti hangon való olvasás, szép és helyes 
írás, az életben szükséges mindenféle számveté-
sek ; a' világ és természeti dolgok főbb részei-
nek lehető ismerete ; a' haza történetei, tö rvé-
nyei ; a' földleírás, földmivelés főbb része i ; a' 
vallás életre ható ágazati , és az Isten tisztelete, 
helyes ér telme; a' jó erkölcs és egészség tudo-
mánya. — Ezek is mind ollyan tudományok, 
mellyek a' lelket világosítják , az erkölcsöt job-
bítják ; 's megérdemlik az értök adandó, már v a -
lamicskével jobb fizetést. 

A* felsőbb iskolákban pedig készíttetnek a' 
tanulók arra, hogy a1 társaságban levő tudomány-
nyal járó közhivatalok folytatására, azok között 
a' papságra, tanítóságra is alkalmasok lehesse-
nek. Kiválogatva á' tudományoknak hasznosabb, 
életre hatóbb részei t , azokat természeti rendbe 
szedve, nemcsak tanítványaik, hanem a ' h a z a 
minden rendű és nyelvű fiai között igyekeznek 
terjeszteni, azokat okos és jó emberekké nevelni 
közköltségen kiadandó munkáik által. 

A* lelkipásztorok az egyház tagjainak paro-
chusai, együtt utazó társai az élet szövevényes 
után által, kisérik őket, vigyáznak rájuk, intik a' 
jóra, oktatják gyermekségüktől fogva egész é le-
tökben. Közönséges tanításaikban , mellyeket a1 

nép nyelvén, természeti hangon adnak elö, i gye -
kezik felvilágosítani és meggyőzni a' vallás 
életre ható főbb igazságai felöl; a 'hibás véleke-
déseket, babonát kiirtani; serkentik őket a ' jónak 
cselekedésére, a' rosznak eltávoztatására, Isten, 
hazájuk , felebarátjuk szeretetére , békessé-
ges együtt lakásra, elöljáróik tiszteletére, irántuk 
való engedelmességre, a' szűkölködők segítésére. 
Vigyáznak lelki, testi állapotjokra : 's ha jól van 
dolguk, oltalmazzák a' kevélységtől , maguk 
elhízásától, javaik elvesztegetésétöl, mértéket-
len élettől, háladatlanságtól; — ha nyomorúság 
jön reájuk : vigasztalják , biztatják, utat mutat-
nak az attól való megszabadulásra. A ' melléjök 
választott censorokkal (erkölcsi felügyelökkel) 
megintik a1 kevé ly , embertelen, goromba, ká -
romkodó, vallástalan, vesztegető, részeges, t isz-

tátalan életű, házuk népével, gyermekeik n e v e -
lésével nem gondoló, korhely, to lva j , csalárd, 
háborúság szerző, lázító, rosz erkölcsüeket, bár 
kik legyenek azok az ekklézsiában, az illyeneket, 
mondom, a' lelki pásztorral együtt keresztyéni 
szeretettel intik a' maguk megjobbítására, e lő-
adván cselekedeteiknek helytelen, káros voltát, Ss 
megjobbulásuknak jó következéseit. 

Hogy pedig a' minister az egész ország la -
kosainak vallástudomány- 's erkölcsi állapot-
ját megtudhassa, és arról az országnak számol-
hasson : tartoznak erről a' papok minden évben 
jelentést tenni az espereseknek, ezek a' püspök-
nek, a1 püspök a' ministernek : mert ha a' mini-
sternek felelősnek kell lenni, bizonyosan az ö 
kormánya alatt levőknek is illyeneknek kell lenni 
hivatalos eljárásuk foganatjáról. A ' melly pász -
tor alatt elromlik a ' nyá j , jele az az ö gondatlan-
ságának, hüségtelenségének. Nem az a1 jó pap, 
a' ki czifra predikátziókat tud elmondani, hanem 
az , a' kinek hallgatói értelmes jó emberek. A* 
melly ekklézsia tagjai értetlenek, gorombák, e n -
gedetlenek, rosz erkölcsüek, ott a' pap nem felel 
meg kötelességének. Gondoskodni kell a' papok-
nak, mint ekklézsia atyjainak, az ekklézsia t ag -
jainak világi előmenetelükről is , kiknek t ö r v é -
nyes jó tanácsadásaikat tartoznak a' külső elöl-
járók, a' mennyiben lehet, teljesíteni, — ezeket 
fogja tölök kívánni a' ministerium, ez a' vallás 
és nevelés lelke, éltetője, és föczélja. 

Hogy pedig mind a' papok, mind a' tanítók 
lelkismeretesen teljesíthessék kötelességeiket, ne 
függjenek a' tudatlan, rosz indulatuak önké-
nyétől ; szükség, hogy védelmezze őket minden-
kor az illyenek ellen a' külső hatalom, és ollyan 
állapotba helyeztessenek, hogy ök felelősök le -
hessenek hivatalos eljárásuknak foganatosságá-
ról, 's mentiek a' megátalkodott embertelenektől. 

A ' kik ezeket híven teljesítik, méltók a' fize-
tésre, szinte mint más polgári hivatalnokok ; mél-
tók : hogy ne csak a' hívek uti társainak (pa ro-
chusoknak), hanem tisztelt lelkiatyáknak is (pa -
poknak) neveztessenek. K i s s B á l i n t , 

esperes. 

G Y Ű L É S E K . 
A' dunántúli evang. egyházkerület gyűlése, 

Győrött jun. 14. 15. és 16. tartatván, közérdekű 
tárgyai a' következők valának. — A' ministeri é r -
tekezletre menendő követeinknek megkötő r é s z -
letes utasítást nem adtunk, csak azon sarkalatos 
alapelvet jelelök ki, melly körül működjenek, e i 
pedig áll a' törvények paizsa alatt eddigelé é l -
vezett önkormányzási jogunk épen fentartásá-
ban, elismerve e' mellett koronás fejedelmünk-
nek felelős magyar ministeriuma által egyházunk 
körül gyakorlandó legfelsőbb betekintési jogát. 
— Az egyházi és iskolai szükségek fedezésére 
— mellyet teljes viszonyosságban kívánnánk 



életbe léptetni vonatkozó rovatos tabellák lehelő 
legpontosb betöltésére és azoknak julius 10 - ig 
püspök urunkhozi okvetlen megküldésére az e s -
peresek megbízat tak, egy előleges tanácskoz-
mányban elkészített minta szerint erre nézve 
felvilágosító utasításokat nyervén. — Miután k i -
lencz egyházmegyék és a' sz. kir. városi con -
ventek akkint nyilatkoztak, hogy ök olly teljes 
hatalommal vannak e lküldve , miszerint a1 k ö -
vetek megválasztásába is bele bocsátkozhatnak, 
a1 kerületi gyűlés a' püspök és felügyelő urakon 
kivül az egyháziak közöl még öt és a' világiak 
közöl is öt követet választott, u. m.: Haubner püs -
pök, Vidos József felügyelő, Borbély József, H r a -
bovszky Sámuel, Wimmer , Torkos Ferencz k ő -
szegi, Per laky Dáv id , Horváth Lajos fe jé rme-
gyei , Pálfi József , Zmeskál István, Karsay, H e -
tyésy László. A ' tolnai és somogyi követek a' 
népképviselet utjáni választást sürgeték ugyan, 
de az idő röv idsége , és egyházmegyéink közti 
nagy aránytalanság lehetlenné tevé a' különben 
közpártolást nyert és elidegeníthetlen jogú v á -
lasztási mód ez uttali használatát. Ez okból, min-
den további következtetés nélkül maradtunk t e -
hát a ' két fokú választásnál. Az egyházrendezési 
t e rv re beküldött vélemények, és ezekből egynek 
szerkesztésével megbízott választmány munká-
lata fel terjesztés végett a' fenebbi köve t ség -
nek, melly kerületünket egyszersmind az e g y e -
temes gyűlésen is képviselendi, átadattak. A ' s o -
proni követek, az ismeretes papválasztási ü g y -
nek a1 törvénykezés utjáni eldöntését, azon t e s t -
vér ies szellemű nyilatkozattal előzték meg, mi -
szerint jövőre magukat az egyházkerületnek a' 
püspöki utasításban foglalt határozatához ök is 
alkalmaztatják. Melly tett nekik becsületökre, 
nekünk pedig nem csekély örömünkre szolgált. 
Szőnyegre hozattak a' soproni fötanodai if júság 
reform-kivánatai . Ezeket előlegesen, egy a ' g y ű -
lésre beadott újabb folyamodványnyal, tanácskoz-
mányilag vitattuk meg, három tanár, a ' convent 
és az if júság képviselői jelenlétükben. Az e g é s z -
ből kitűnt, hogy a' baj, melly az ifjakat a' fe lke-
lésre birta, nem annyira az oktatókban, mint az 
iskolai kormány-rendszerben rejlik. Noli me t an -
gere volt eddig ez a' soproni iskola az egyház-
kerület előtt. De az egyházkerület mind e' mel-
lett szivén hordá a' főiskola ügyét. Ez okból a la-
pított egy negyedik oktatói széket. Istenem ! ha 
visszaemlékszem , mennyi szóvitába ke rü l t , a' 
soproniak fél tékenysége miat t , mig eziránt a1 

kész alaptőke mellett megkészülhetett az e g y e z -
kedés ! A1 soproni convent a' roszul fizetett t a -

l á r o k a t túlterhelte tanulmányokkal. A ' tanárok 
szaporítására gondja nem volt; ha az egyházke-
rülettel ez érdemben kezet fog fél tékenység né l -
kül, és a' régóta annyira sürgetett te rmészet tu-
dományi tanszéket felál l í t ja , jelenben a1 bekö-
vetkezett zavar he lye t t , virágzásban látnók a' 

, főiskolát. Egyébiránt , hogy az ifjak, minden jő 
akarat mellett is, mellyet a ' nevelés szent ügye 
iránt tanúsítottak, az illedelem és kegyelet k o r -
látain túl ragadtattak . ezt , becsületökre legyen 
nyilvánítva, elismerték, és mind élöszóvali e lő -
adásaikban, mind az akadémiai képességre tett 
vizsgálataikban nyilván igazolták előttünk az 
egyik tanár azon állítását, miszerint, magok élő 
czáfolatai a' sülyedéssel elhíresztelt főiskolá-
nak. Váratlan volt e lőt tünk, hogy a ' soproni 
conve t ez ügyben , mikint Sopronban, semmit 
nem tön, ugy követeit is semmi utasítással el nem 
látta, csak az ügynek vele közlését igényelte. 
Hát, uraim! lehetet t -e önöknek, mint a ' főiskola 
első kormányzó testületének, nem tudni azt, mi a1 

nyilvánosság terére kivitetett, és önök előtt t ö r -
tént; lehetet t -e önöknek nem tudni azon aggo -
dalmat, mellyel az illető szüléket az iskolai moz-
galmak eltölték; lehetet t-e nem tudniok azt, hogy 
az Egyházi Lap jun. 4 - é n kibocsátott 23- ik szá -
ma szerint, a' soproni tanulókra nézve a' Ro th -
féle dijak kiosztása mindaddig felfüggesztetek, 
mig az iskolai év mikinti befejezéséről a' v i zs -
gálat be nem fejeztetik; lehetet t -e megfeledkez-
niük a' felöl, hogy az augusztusi értekezleten a ' 
főiskolák ügye és így a' sopronié is szóba hoza-
tik, és mégis önök hallgattak? Bizony, bizony 
mondom, nagy részben igazolák önök az ifjúság 
által emelt vádat, ezen tétlenségben. — Az e g y -
házkerületnek merült fel tehát ezek nyomán azon 
fontos kötelessége, hogy a' főiskola ügyét p á r t -
fogolja , és ez okból utasításul adá követeinek, 
hogy azt a' ministeriumnak különös figyelmébe 
ajánlják; felhivá az i f júságo t , hogy egy jobb j ö -
vendő reményében a' bekövetkező iskolai évben 
is Soprontól el ne pártoljon: és én, bár er re fe l -
híva egyenesen nem vagyok, de mégis , ismerve 
a' körülményeket, kedves szolgálatot vélek t e n -
ni, ha a' szülék megnyugta tására , az egyházke-
rületnek komoly gondoskodását az iskolai ü g y -
ben nyilvánítom, felkérvén egyszersmind a ' s zü -
léket, hogy a ' soproni iskoláktól netalán el ide-
genült gyermekeiket biztosítsák egy beköve t -
kezni kellő jobb jövendő felöl. *) Követeinknek 
egyszersmind utasításul adatot t , hogy az illető 
választmányt értesí tvén a' soproni körü lmé-
nyekről, a' Rothféle segélypénzek kiszolgáltatá-
sát is sürgessék. — A ' gyámoldai igazgatóság-
nak, mint egyszersmind számvevői széknek j e g y -
zökönyvéből értesültünk pénzügyeink rendbe 
jöttéről, különösen az iskolai fundus és a' g y á -
moldai alaptöke gyarapultáról. A ' papjelöltek 
vizsgálatát illetőleg, belejöttünk valahára az igazi 
útba, mellyben rég kellett vala járnunk. Vizsgá-
tokul a1 püspökön kü lmégt iz jeles férfiút vá lasz-
tunk azon megbízással , hogy a' tanulmányokat 

*) A' sopronyi derék követek egyike megnyugtatott ben-
nünket a' felöl, hogy az elveszettnek híresztelt alapítványok 
visszaszerczhetése iránt kezesség által alapos reményük van. 



magok közt ollykép osszák fe l , hogy e g y - e g y 
tanra két vizsgáló készüljön, kik kerületi gyűlés 
előtti napon, a ' jelentkezett egyéneket mint szak-
férfiak megvizsgálva, arról jelentést a' gyűlésen 
tegyenek. — A* kerületi iskolai bizottmány a' 
beküldött iskolai tudósításokból igen jeles és az 
egyházmegyék közt vont párhuzamos jelentést 
tön, mellyet ha évenkint illy modorban teszen, 
azt igen szükséges és érdekes iskolai adatok f o r -
rásává teendi. — A ' gyámolda alapszabályait, 
miután egy részről sajtó bilincsei alól kiszaba-
dultunk , más részről a' tolnai egyházmegye is 
fe lhagy ez iránt tett óvásáva l , mielébb k inyo-
matni rendeltük. — Felügyelőül Vidos József 
urat , vasmegye országgyűlési jeles követét , e g y -
házi főjegyzőül Szedenics György veszprémme-
gyei esperes , aljegyzőül Karsay Sándor , téti 
lelkész választatott általános szavazattöbbséggel. 
Jövőre évenkinti ker. gyűléseinket julius hó első 
szerdáján tartandjuk, mig ismét mást nem hatá-
rozandunk. Végül keresztelőnk is volt. Rust v á -
rosi gyülekezetet , annyiszor ismételt folyamo-
dása *) után, esperességnek kereszteltük meg. 
A ' keresztelő nekik évenkint 20 ftba kerül pen-
gőben, és a' ker. gyülésrei küldött követek köl t -
ségébe. X. 

A' l zempléni unghival egyesült prot. egyházból. 
E1 folyó hó 15 -é r e vala kitűzve egyházmegyei 

közgyűlésünk Unghmegye Bézs helységébe. 
Az isteni segély áhítatos kérése után Jászay 

Mihály, esperes, és Horváth Simon, segédgond-
nok urak elnökletök alatt. 

Az egyházi elnök e lö ter jesz té , hogy mielőtt 
a1 tanácskozások megkezdetnének, a ' hiányzott 
ülnökök helyébe választot t , ' s a' meghívásra 
megjelent egyének tennék le a' hitet. — Ezen 
előter jesztésre, egy hajdan ülnöki hivatalt viselt, 
köztiszteletet é rdemlő , hanyatló korú egyházi 
egyén azon indítványt t e v é , hogy miután az á t -
alakulás ezen korszakában minden hatóságoknál 
a' népképviseleti rendszernek okvetlen elő kell 
állani, az egyházmegyei kormánynak magát ehez 
alkalmazni szükséges levén, az ülnökök szüksége 
megszűnik. 

E r r e a' protestantismus szellemében mindenki 
az elöhaladás eszméjét gátolni bűnnek tartaná 
u g y a n , azonban a' jelen indítványt az egyházi 
kerületre felterjesztendönek vélték többen és p e -
dig a ' következő okokból : 

1 - ö r . Csak az egyházkerület határozata e sz -
közölhet ezen eszmének solidaritást, mert egy 
megye külön határozata nem lehet é rvényes , 's 
mivel csak két hét az egyházkerület i gyűlés, oda 
halasztassék. 

2 -o r . Hogy a ' protestánsok szerkezete már 
*) Bizony mondom, nevetséges dolog, illy avas kivána-

tokkal elöállani e' korban, hol a'kiváltságok felett lélek-
harang meghúzatott. 

r ég népképviseleti. E r r e mondatott, hogy csak a* 
szavazattal birt tanácsülés határozott mindenben, 
ez azonban nem egész értelmébe való, mert az 
administrationalis tárgyakban minden jelenlevő 
kin hallgattatott, csak az itélethozásokban ha t á -
rozott a' tanács. 

3 -o r . Hogy a' ministeri rendelet következtében 
ugy is szerkezetünk felett rendelkezendő azon 
bizottmány, melly augustus 2 - r a fel fog küldetni, 
nem sokára összeülend, az eddigi rendelkezés 
illy sarkalatos tárgyba, tehát szükség feletti. 

Mind ezen okok elöhordása után is azonban a' 
többség az indítványt nem is indítványilag, h a -
nem határzatilag kimondatni k ivánta , — melly 
után minden jelen volt világi ' s egyházi ülnökök 
hivatalaikról lemondottak, egész készséggel 'g 
illő tisztelettel. — Vége az lett, hogy a' minden 
ok nélkül előidézett hevesebb vitatkozások és i s -
mételt feleselések között, semmi ideiglenes k o r -
mány vagy bizottmány nem alakulván, a' f. z e m -
pléni unghival egyesült egyházmegye leolvadt 
két elnökre és három jegyzőre megfelejtkezénk 
még az egyházkerületi gyűlésre is követeket kü l -
deni. — Az egésznek (adja Isten, hogy csalód-
jak) egy kis hierarchiai szaga volt. 

Ezután a' ministeri rendelet következtében a i 
augusztus 2 - á r a kitűzött tanácskozmányra k ö -
veteket egy részben szavazat utján választánk. 

Szatmár-egyházmegye közgyűlése. 
Szatmár-Németiben, maj. 24, 25. 1848. 

Czélja volt megállapítani azon a r á n y t , melly 
szerint a' ministeri értekezletre küldendő k ö v e -
teinket egyházaink képviselői válasszák. Az 
eredmény azonban több le t t : mert esperes György 
József és e . -megyei gondnok Uray Bálint , 's 
minden jelen volt ülnökeink a' gyűlés kezdetével 
egymás után lemondottak, és helyeiket a' jelen 
volt teljes számú egyházi képviselők azonnal b e -
tölteni kívánták. E1 czélból közakarattal e lhatá-
roztatván, hogy minden egyes egyház 500 lé le-
kig egy, — 500 lelken felül 1000- ig két, — 's 
így feljebb minden 1000 lélektől ké t -ké t s zava -
zattal birjon : egy bizottmány neveztetett ki, 
melly e ' szavazatokat összeszedvén, az e r e d -
ményt nyilvánítsa; a' képviselő testület pedig a1 

gyüléstermet kis időre elhagyván, arányszerinti 
szavazási lapjait egy egész új tiszti k a r r a , 's a' 
ministeri értekezletre küldendő követekre e lké -
szítette , as bizottmánynak beadta , és az e r e d -
mény Jön a' következő új tiszti kar : 

Esperes Kiss György botpaládi l e lkész , e g y -
házmegyei gondnok Nagy Ignácz, volt sza tmár-
megyei orsz. gy. k ö v e t ; jegyző és tanácsbiró 
Kiss Áron porcsalmai lelkész; egyházi rendböli 
tanácsbirák : Berki I s t ván , sza tmár i , — Nagy 
Lajos, sályi, — Győri István, ököritói — és L u -
kács István, kocsordi lelkészek, — világi r é s z -
röli tanácsbirák : Riskó Ignácz , szatmármegye 



főjegyző, Sullyok Gedeon, Balogh Ferencz, Gyene 
Károly és Botka Imre, mind lelkes protestáns em-
berek ; megyei ügyész Mándi József. Ezeken k i -
vül egyházunk ügyei körül sokszor tanúsított f e -
lebaráti részvéteért 's érdemeiért czégéni fő -
gondnok Kende Gusztáv, Szatmármegye volt fő 
sz. birája — r. kath. — tiszteletbeli ülnökséggel 
megtiszteltetett. — Követekké választattak a' 
ministeri értekezletre : Kiss Áron és Riskó 
Ignácz. K. S. 

I R O D A L O M . 
Jancsovics István magyarszláv és szláv ma-

gyar szótárának 1 -sö része jelent meg, borí-
tékba fűzve 31 tv finom velínen petit betűkkel, 
a szerző sajátja. Elől áll a ' m. tudós társaság 
megbízó levele, a' hol a' szerzőnek irány tűze-
tik ki, 's szabályok állítatnak, mikhez szerkesz-
tésnél kelle magát tartania. Utána a' szótárban 
használt tót nyelv nyelvtana magyar szöveggel 
megelőzve a' szerző rövid élőbeszédével. A* 
tiszta nyomat becsületére válik szarvasi nyom-
dár Réthy Lipótnak. Ha, a' mint hallottuk, a' I l - ik 
Rész, melly sajtó alatt van, még ennél is t e r j e -
delmesebb leend: akkor ezen mü hallatlan ol -
csóságú leend, t. i. mind a' két, 6 0 — 7 0 ívnyire 
terjedő kötet csak 3 ft. 12 kr. pp. Bizományosa 
Geibel pesti könyvárus, ki más hazai könyvke-
reskedésekbe is szállítatott példányokat. Ki ad-
dig is, mig a' II—dik kötet megj elenendik, az I -ö t 
megvenni szándékoznék, annak egyúttal a' II—ik 
kötet árát is le kell tennie, és kap egy nyomta-
tott nyugtatványt, mellyet a' II-dik kötet á tvé-
telekor azon kereskedőnek ad vissza, kitől az 
I—sö kötetet vette. 

Ugyanazon szerzőtől jött ki egy magyar 
nyelvtan is tót szöveggel, ára 8 kr. pp. 

Most, a' midőn sajátképen elmondható, hogy 
kormányunk minden értelemben magyar ; most, 
a' midőn a' tót nemzetiség is teljesen respectál-
tatik a' törvény-szabta körökön belől, valóságos 
áldásnak tekintjük irodalmunkban e' munkát, 
akár azokra nézve, kik magyarul , akár azokra, 
kik tótul kívánnak tanulni. Nagyon czélirányos 
a1 fáradhatlan szerzőnek azon intézkedése is, 
hogy szótárai kezdetén ott áll a' tótokra nézve 
a' magyar, a' magyarokra nézve a' tót nyelvtan. 
Nem lehet elfojtanunk azon óhajtást , vajha az 
illyen vállalatok, mellyek egy szegény jövedel-
mű ev. papnak mindenébe kerülhetnek, országo-
san pártoltatnának. Az academia megtette a' mit 
tehetett, de tán többet igért, mint aztán teljesí-
tett, mi mindenesetre nem a' legczélirányosabb 
eljárás. Biztatta és szabályokkal látta el a' s ze r -
zőt, aztán midőn ez a1 munkát elkészítette, a' 
legilledelmesebb és ezüsthangon csengő üres 
szavakkal bocsáttatott el, a' nélkül, hogy a' t á r -
saság méltóztatott volna, tán üres és igy e x c u - | 
sálható tárczáját felnyitni. Ha a' ministerium te-1 

endöi közt nem első helyen állana a' pénz és 
erő, 's az irodalom békés müveire is ki terjeszt-
hetné ezer oldalról igénybe vett figyelmét, egósx 
szerénységgel bátorkodnánk Jancsovits úr vá l -
lalatát pártfogásába ajánlani. S «. 

A' magyar nevelési társaság korszerű köte-
lességet vél teljesítni a' szeretett haza i rányá-
ban , midőn a' kitűzött pályakérdésre érkezett 
munkácskát illy czim alatt : „Tes tvér i szózat a 
néptanítókhoz" a' közönségnek átadja. Szerzője 
Németi Imre. A ' 3 '/4 ívnyi füzetke sok czélszerü 
's hasznos dolgot említ fel tömött rövidséggel, 
miért is azt minden rendű olvasóknak, de külö-
nösen a' városi és falusi néptanítóknak figyel-
mébe — 's illetőleg a1 hatóságoknak, a' népta-
nítók közti terjesztés tekintetéből, — ajánlani 
kedves kötelességemnek ismerem. Ára 10 pengő 
kr. kapható Magyar Mihály könyvboltjában. 

N e y F e r e n c z , 
a' m. nev. társaság elnöke. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

Erdély. Itt közöljük a' jelen erdélyi ország-
gyűlésen hozott vallástörvényt: 

IX. törvényczikkely. 
A' bevett vallások teljes jogegyenlőségéről. 
1. E ' hazába törvényesen bevett minden 

vallásfelekezetek (mellyek közé a' nemegyesült 
görög szertartásuak is értetnek) nemzetkülönb-
ség nélkül teljes és tökéletes jogegyenlőséggel 
bírnak, mind vallásgyakorlási, mind vegyes há -
zassági viszonyok, mind politikai igények tekin-
tetében. 

2. A' hat héti oktatás és különböző vallá-
suaknak egymás iskoláiban tanulhatásuk iránti 
minden megszorítás meg van szüntetve. Térítési 
izgatások, annál is inkább eröszakolások és va l -
lásbeli versengést előidéző tények mint bűntet-
tek lesznek fenyítendök. 

Figyelmeztetés a' ministeri táblázatok iránt. A' 
cultusminister úr az egyházkerületekhez két 
rendbeli táblázatot küldött illő betöltés végett. 
Mindenikben hiányzik azon rovat, mellybe a' lel-
kész és a' tanító fizetésének kellene fel jegyez-
tetni. Több részről intéztetik hozzám azon k é r -
dés: 1. Hogyan történhetett ez ? 2. Beirjuk-e t e -
hát még is a' fizetést? 3. Ha beí r juk, mellyik 
rovatba írjuk ? Az elsőre nem tudok válaszolni, 
mert én minister VDei vagyok ugyan , de nem 
minister Regni ; a' másodikra válaszom az, hogy 
ezt elhatározni nem áll hatalmamban, de ha még 
is beíratnék a' fizetés — mit én eszközlésbe kí -
vánok vetetni saját esperességünkben: — akkor 
véleményem szerint és így quoad tertium vagy 
tessék azt a' helybeli észrevételek elég széles és 
hosszú rovatába irni , vagy pedig tán az egyhá-
zak és lelkészek táblázatának 7- ik 's 11-ik, az 



iskolák és tanítókénál pedig a ' 7 - ik és 10—ik r o -
vatokba alul. Egy kis inconsequentia van a1 do-
logban az. igaz, mert a' káplánok és segédtanítók 
fizetéséről van ugyan s zó , de a' papok és taní-
tókéról nincsen noha a' homlokirat mást mutat. 
Sok szakács elsózza a' levet 's aztán igaz, 
a1 mi igaz , azok a' nagyon becsületes mi-
nisteri tanácsos 'stb. urak tán teljes életükben 
sem foglalkodtak az iskola és egyház életébe 
vágó dolgokkal annyit, mint most néhány hét alatt. 
Ne méltóztassanak tehát zúgolódni, majd bele 
jönek 's részünkről nem fog hiányzani a' nyájas 
oktatás, kölcsön fejében t. i. Mert egyik kéz a' 
másikat mossa, mond a' példabeszéd. Ennyit v á -
laszul az e ' tárgyban érkezett és érkezendő kér -
désekre. S z é k á c s J . 

Körlelkészi jelentés. Magyar iskolai körünkben 
ez idén két tanítói állomás jött üresedésbe. A' 
t. szelei református Torma Sándorral betöltve 
levén: csak az óhajtható, hogy Albertinyi János 
korán elhunyt t. szent mártoni tanító helyére al-
kalmas egyén kiszemeltessék és megválasztas-
sék. Felkéretnek tehát a' tanítói pályán alkal-
maztatni akarók, szándékaik bérmentes levelek-
beni feljelentésére, utalván azokat T. Szelén ke-
resztül az alulirthoz. 

A ' kecskeméti egyházról 's iskoláról csak di-
cséretest mondhatunk ; egyházról, a' mennyiben 
mindenre kiterjeszti figyelmét, mi tekintélyének 
emelésére felhasználható, mi viralását előidéz-
heti, iskoláról, mert nemcsak tömve van,*) nem-
csak évenkint tetemesen szaporodó könyvtárraf, 
hanem azon felül a' tanító orgonálásbani kikép-
zéséül, egy év ótától, jeles zongorával is bír. 
Nemes díjazása 's illetőleg ösztönzése ez a' t a -
nítói igyekezetnek, melly már maga is képes 
ezen nehéz pályát kellemessé, kívánatossá tenni. 
Megemlítendő továbbá, hogy t. farmosi leány-
gyülekezetünk is rendes tanítóról 's iskoláról 
gondoskodott; 's e' tárgyban nemcsak folyamo-
dott az esperességhez, dicséretes szándokát fel-
elentvén 's pártolásába ajánlván: hanem azon-

kívül olly szép pénzösszeget megajánlott, hogy 
az iskola ugy, mint a' választandó tanító fenál-
lása bíztosítva van. Ki ne örülne az egyházi lel-
kesedés e' szép nyilatkozásának, melly maga is 
elegendő annak kimutatására, hogy a' magyar 
nép felébredett, látja, ismeri hiányait; érti az új 
kormány üdvös czélzásait, egyengetvén aka-
dályokkal elhalmozott utait, hogy bö siker 's á l-
dás virulhasson fel nyomdokain. 

Vajha minden népesebb leánygyülekezeteink 
illy önállóságra törekednének, főleg most, midőn 
országos segedelmezésre tarthatnak számot; 
vajha még itt sem állapodnának meg, hanem 
anyákká változnának át, mi által híveink annál 
szorosabb egyházi felügyelet alá jutván, hazánk 
's egyházunk díszére annál sikeresebben nevel-
tethetnének. 

*) Az idén például, a' más felekezetbeliek 14-el többet 
•alának a' kebelbelieknél. E. 

Előttünk a' legszebb jövő! ne vesztegeljünk! 
induljunk, menjünk feléje ! ébredjünk fel a' sza -
badság mennyei hangjaira: eddig sem voltunk 
utósók a' jó igyekezetben, mutassuk meg immár 
hogy elsők is tudunk lenni. 

A' közvizsgák egyátalában a' sikerültek kőié 
sorozhatók; a i irályra például különös gond f o r -
ditatott, a' dolgozatot letisztázva, kiigazítva mu-
tattattak be; a' vallás mellett pedig körlelkészileg 
kidolgozott 's helybenhagyott „bevezetés a' szent 
írásba" csimü kézirat tárgyaltatott. 

E l e f á n t M i h á l y . 

K ü l f ö l d . 

Concordatuni. A ' sokszor emlegetett Oroszor-
szág és Róma közt kötött concordatum sokat 
hasonlít Napoleonnak 1813-ban koraszülött fon-
tainebleaui concordátumához. Mindkettő arra 
szorítkozott, hogy kath. püspökségek felállítása 
rendeltetett el, mindkettő a' világi hatalom, most 
Oroszország, akkoron Napoleon által hamar lön 
kihirdetre, mindkettőt azért vonakodott helybe-
hagyni a' pápa, mert nem minden vitapont lön a* 
status és egyház közt elintézve. A ' különség 
csak abban áll, hogy a' fontainebleaui concorda-
tumot VII. Pius aláirta 's aláírását csak utóbb 
bizonyos bibornokok tanácsa következtében húzta 
viss*a, most ellenben IX. Pius aláírásáról sző 
még sehol nincs. Akkoron lényegesen ártott ma^ 
gának Róma, hogy ama, mindenesetre tökélet-
len concordatumot el nem fogadá 's most való-
színűleg újra fogna magának ártani. Ha t. i. é r -
dekében fekszik a' r. kath. egyháznak megszi-
lándulni helyeken, hol eddig még törvényesen 
nem létezett, mert akkor prot., általában akatk. 
országokban is kiterjeszkedhetik, e' tekintetben 
a' fontainebleaui concordatum neki nagyon hasz-
nált , mert több püspökséget prot. városokban, 
péld. Hamburgban, állított fel, hol mai napig még 
nagyon római-ellenségesen állnak a' dolgok 's 
honnan csak néhány év előtt Laurent vicarius 
apostolicus elkergettetett. Most Oroszország is 
r. k. püspökségeket engedett meg az ország 
akath. részeiben, péld. Odessában, ugy hogy a' 
r. k. egyház a' fekete tengernél megtelepedhetett 
volna. Mindezt elveszté 's elveszti Róma, mert 
ez elvhez rogaszkodik : vagy mindent, vagy sem-
mit 1 De ezen elv sem megvetendő : inkább vala-
mi , mint semmi! Legyen ez bármiként, újra b e -
bizonyult, hogy fölötte nehéz, söt lehetetlen oly-
lyan concordatumra lépni, melly Oroszorság és 
Róma közt minden vitát kiegyenlítene. A' mos-
tani nehézségek szaporodnak 's ha Miklós és 
XVI. Gergely, az absolutismus apostola, meg 
nem egyezhettek, még lehetetlenebb az IX. Pius 

1 ismeretes szabadelvű politikája mellett. Egyéb-
iránt világos, hogy Róma legjobban árt magá-

: nak, midőn a' neki tett egyes engedményeket el 
I nem fogadja, mert nagy kérdés, meg fog-e v e -
I lök újra kináltatni? 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török JPál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 



PROTESTÁNS 

ÉS ISKOLAI IIP 
8. szám. Hetedik évi folyamat. Julius 6. 1848. 

Mik teendői az erdélyi ev. ref. superintendentiának? 
Erdélynek Magyarhonnal egygyé alakulása, 

nemcsak önként felébresztvén a' kebelbeli p ro -
testáns egyházak figyelmét, de felsőbb tekintéllyel 
erélyes gondoskodásra föl is h íván, mig avatot-
tabb kéz nyúlna hozzá , a' magamnak kitűzött 
kérdést most avagy csak egyik ágában, bármilly 
rövid, és inkább általános fejtegetéssel megol-
dani vagy legalább útját egyengetni ezen sorok-
ban megkísértem: 

Ha valaki előbb ezen kérdést : mi bajunk tan? 
kezdi fej tegetni , azt hiszem, hogy többek közt 
ezen két fölfedezésekre jutott volna : 

a) Félszázadtól fogva a' vulgáris rationalis-
mus kezdvén köztünk is terjedni, ez az idő anyagi 
iránya állal is segíttetve , lassanként az egyház 
népét indilferenssé, a' sziveket a' vallásos é r z é -
sekre nézve kitünöleg hidegekké tette. 

b) Mint gyermek régi köntösétől, ugy az e g y -
ház is már több százados külalakjából szinte ki-
nőtt, 's újítást és bővítést követel , de a' régihez 
tapadott érdekek eddigelé minden újítástól i r tóz-
tak. Az első bajon segítve lesz , ha igyekszünk 
tudományosság utján a 'vallás szent helyébe m é -
lyebben behatni, 's a' hivő népet is a' keresz-
tyénség tiszta kútfejéből éltetni. — A ' másik ba -
jon leendő segítésre pedig most épen hatalma-
san int az idő, 's ha figyelmezünk a r r a , hogy az 
egyház külső alkotmányának belső valójával 
egyezni, az egyházigazgatásnak általában ma-
gából kifejlődni, és igy az egész külalaknak is 
az egyház kifolyásának, — még pedig minél é r -
telmesb kifolyásnak kelletik lenni : ekkor nem 
lesz nehéz e' tekintetben is teendőinknek legalább 
elveit kifejteni. 

A ' mérnök, ki egy határt akar felvenni, előbb 
állomáspontjait határozza meg, 's azokból indul 
ki a' részletes mérésekre ; — igy tűztem ki én 
is teendőink közt jelen sorokban erdélyi re for -
mált egyházunk most reformálandó igazgatásá-
nak csak elveit fejtegetni; részletes kidolgozatát 
különben is majd az idő 's a' törvényesen ala-
kult képviselet intézendi. Hogy pedig mind a' f e j -
tegetés világosabb, mind a' netalán* reá követ -
kező észrevétel megkönnyítve legyen, számokra 
szedni jobbnak tartottam. E ' szerint: 

1) Miután a'föld népe az álladalom sánczaijközé 
fölvétetett, szükség ötet az egyházi kormányzat-
ban is jól rendezett befolyással részeltetni. Két J 
századdal ezelőtt , a z - u g y nevezett sz. némethi1 

törvényhozás ezt ohajtotta (Concl. VI . ) : P r e s b y -
terium ob multiplices ac insignes ejus in Eccle-
sia usus animitus exoptaremus,'; de a' nép akkori, 
és ezen napokig folyvást tartott szolgai nyomo-
rult sorsa nem engedte. Azonban 1791-ben a ' 
budai zsinat kereken kimondotta (Can. 2.): Régi-
mén Ecclesiasticum presbyteriale esse debet, ' s 
bárha ezen törvényhozásnak királyi megerősí-
tése elmaradott is, lassanként az ott megállított 
igazgatásforma életbe léptettetett. De nálunk 
ugyancsak a' sz. némethi zsinat VIII. czikke-
lyében megállított episcopatus vagy synodalis 
forma mind e' mai napig nem csak fenmaradott, 
sőt egyházi tisztei választásának jogából a ' p a p -
ság is lassanként kizáratott. — Vagyon csak-
ugyan valami nyoma a' presbyteriumnak az 
egyes ekklézsiákban nálunk i s , mellyet először 
meglehet a' gyülekezet tagjai alkottak össze v á -
lasztással, de azóta a' halálokig tartó presbyteri 
elhivatások ürességei csak cooptativ és nem v á -
lasztás által töltetnek be, vagy legfelebb a' p re s -
byterium maga rekrutirozza magát. 

Ezen helybeli presbyteriumon kívül a' tractus, 
vagy legfelebb a' superintendentia dolgainak 
kezelésében a' gyülekezeteknek semmi befolyá-
sok nincsen, sőt a' föconsistorium tagjai a' n e -
mesi rendből szinte születtek, és egyiket is oda 
egyházi választás nem ültette. Azt kell tehát k í -
vánni, hogy az egyház népének jól rendezett b e -
folyása legyen, az igazgatás legalsó fokozatától 
fogva a' legfelső testületig — vagy egyházunk 
igazgatásában a' presbyteriatis elemet fel kell 
venni. 

2) De ha reformjainknak megfogamzást és á l -
landóságot óhajtunk, históriai alapra kell azokat 
fektetni, 's ugy szerkeszteni, hogy a' szüksé-
gessé vált újítások is csak régibb intézeteink k i -
folyásának (historica continuitas) vétethessenek. 
Igy a' presbiterialis elemet a1 fenálló synodalis 
formába kell önteni, 's egyházi igazgatásunk 
alakja könnyen átváltozik presbyterialis synoda-
lis formává, mellyet német protestáns hi tsorso-
saink is vagy fe lvet tek , vagy felvenni t ö -
rekszenek. Megmaradnának tehát a' partialis 
generális synodus és a' föconsistorium, de t a g -
jait amannak az egyes ekklézsiák presbyteriumai, 
emezeknek pedig a' partialis és generális syno-
dusok választanák egyházi és világi egyénekből. • 
Továbbá 

3 ) Két dolgot kell tisztán megkülönböztetni az 
28 



egyházigazgatásban, képviseletet és kormány-
zást, 's ezt az egyes ekklézsiákon kezdve, az igaz-
gatás minden fokozataiban jól rendezve létesí-
teni. Világosításul lássuk példákban. Egy kis-
ded ekklézsiában minden értkoru tag közvetlen 
részt vehet az ekklézsiát illető dolgokróli tanács-
kozásban , 's a' választások gyakorlatában 'sat. 
a' rendes tárgyak folytonos igazítására pedig a' 
pap mellé választ bizonyos számú presbytereket, 
vagy él tökre, vagy meghatározott évekre. De 
már népesebb gyülekezetben minden tagok köz-
vetlen befolyása, csak a' tanácskozásnak meg-
zavarása, és ezer rendetlenségek forrása lenne. 
Itt tehát az ekklézsiáknak minden tagjai együtt, 
vagy megszaggatott gyűlésekben bizonyos számú 
egyéneket választanak határozott időre, és ezek 
egybegyűlve a' presbyteriummal együtt a' pap 
elnöklete alatt teszik az ekklézsia képviseletét, 's 
gyakorolják az egész gyülekezetet illető jogo-
kat, külön pedig a' presbyterium folytatja az ek -
klézsiának rendes kormányát. E ' szerint képvi-
selet és kormány már az egyes ekklézsiában meg 
van különböztetve. Állítani merem, hogy az egyes 
gyülekezekben előforduló rendetlenségek fo r -
rása, ezen megkülönböztetett testületek nem l é -
téből ered. Akár egy plébánus képviselje és 
kormányozza az ekklézsiát, akár egy presbyteri-
um magára , ez szinte mindegy : a' gyülekezet 
értkoruságra nőtt tagjai részt kívánnak venni a' 
dolgokban, 's ha nem tehetik, a' zúgolódásnak 's 
ellenszegülésnek vége nin-csen; ott pedig, hol 
egy népesb ekklézsia minden tagjai befolyást gya -
korolnak, örökös zavarnak, 's néha a' legked-
vetlenebb jelenéseknek néző helye van. Vessünk 
bár egy pillanatot nálunk az ugy nevezett püs -
pöki vizsgálat alatti ekklézsiákra, meg fogjuk lá t -
ni, hogy minden előfordult rendetlenségnek oka 
abban fekszik, mert néhány egyének egész é le-
tökre egy consistoriumba csupán cooptatio és 
nem választás utján befészkelve magukat, önké-
nyesen igazgatják az egyház dolgait a' népnek 
minden befolyása nélkül; vagy ellenkezőleg ab-
ban, hogy nem egy választott képviselet, hanem 
az értetlen nép egész massája is beleelegyíttetik 
az igazgatásba. Mindezen hibákat egy értelmes 
képviseletnek és helybeli presbyterialis kormány-
nak tiszta megkülönböztetése távoztatja el. T e -
hát az egyes ekklézsiákban képviseletnek és egy 
kormányzó presbyteriumnak kell lenni. De lás -
suk, inikint lehet ugyanezt elrendelni. 

4 ) Az egyház vidékekben (tractusokban) a' 
gelei 80- ik canon, 's azótai folytonos gyakorlat 
szerint egy tractus minden papjának a' senior e l -
nöklete alatt egybegyülése tette a' partialis s y -
nodust 's egyszersmind a' tractus képviseletét. 
Későbbre székbirák (assessorok) választattak, 's 
legalább kétszer évenként ezek gyűltek össze, 
ugyancsak az esperes elnöklete alatt, és alkották 
részint a' képviseletet, részint a' kormányt — 

időközben pedig az esperes, Vagy néhol a' cura-
torokkal egybegyűlve, az ugy nevezett egyház-
vidéki tisztség igazgatta a' tractusok dolgait. 
— De int az idő, hogy a' presbyteri elemet ide 
is felvenni kelletik, és csak is a' miként ? k é r -
dése felett kell tájékozni magunkat. Ila minden 
egyes ekklézsiából a' p a p , 's ha többen vannak, 
— egyik pap 's még egy választott presbyter, 
mint deputatus, évenkint legalább egyszer parti-
alis synodusba egyesülnek : ezen vegyes testü-
let teendi a' tractus nagyobb képviseletét. Ezen-
kívül papi és világi egyénekből bizonyos évekre 
választott hat hat férfiak legalább kétszer egybe-
hivatva teszik ezután is az egyházvidéki törvény-
széket, kisebb partialis synodust, vagy a' tractus 
kisebb képviseletét, az igazgatást pedig esperes, 
curator, az ugy nevezett director és jegyző egy 
testületben, 's a' rendszerinti igazítandókban, 
mint eddig, egyedül az esperes is viheti. Az e l -
nökesperes egész életére vagy bizonyos évekre 
választassék; erre nézve , mint látjuk külföldön 
is, különbözők a' vélemények. A ' mi törvénye-
ink egész életére rendelik; azonban a' hosszú 
törvényellenes állás után, legalább annyit remélni 
enged a' jelen idő, hogy az esperes valósággal 
választatni és nem a' jegyzőből fog születni. A ' 
képviselők testületében részt óhajtanék adni az 
iskolamestereknek i s , legalább a' maguk által 
választandó egy pár iskolamester által. Azon 
ellenvetésre, miszerint a' számos ekklésiákból 
álló tractusoknak képviselete netalán felette 
nagyszámú testületet alkotna, ugyancsak a' kül-
föld példájából felelhetni, hogy mint ott, ugy ná -
lunk is, két 's három kisebb ekklézsiák egy depu-
tátusban megegyezhetnek, 's igy a' napi díj költ-
ségét is könnyebben hordozhatják. Szinte igy 
felvehető a' presbyteri elem 

5) A ' generális vagy provinciális synodusba 
is a' nélkül, hogy a' históriai alapon kivül e s -
nénk. A ' köz vagy kerületi zsinat állana egy 
egész életére választott, 's a' cultus-ministerium 
utján a' felség által megerősített püspökből, mint 
elnökből, minden espererekböl, és partialis s y -
nodusok által választott egy papi és egy világi 
egyénből, — ugy szintén a' főiskolák mellől a ' 
tanárok által választandó egy-egy tanárból, végre 
a' föconsistoriumnak kinevezett bizonyos számú 
deputatusaiból. Ezen testület lenne az egész su-
perintendentiának képviselete. — Hát az igazga-
tását mellyik testület alkotná ? Itt jelenik meg a' 
föconsistorium, 's ezen állásból fejlik k i , mind 
helyzete, mind jogai és teendői. És már ha igy 
fogjuk fel ezen testület állását, 's határozott s zá -
mú tagokból alkotjuk össze, mint az 1713-ban 
jobb alakban előállíttatott vala : ekkor mindazon 
anomaliák , mellyeknek tisztába hozásával küz-
dött, önként elenyésznek, 's a' presbyteri elem 
ide is szintúgy felvétethetik. Lássuk tehát egy 
külön szám alatt 



6) A ' föconsistoriumról. Ezen tekintélyes t es -
tület a' mi egész superintendentiáknak perma-
nens directoriuma, és azon orgánum, melly a' 
legfelsőbb világi kormány és anyaszentegyhá-
zunk között állva, onnan veszi a' felségi jogok-
ból folyó rendeleteit, és illő teljesedésbe indítja, 
innen pedig egyházunk kéréseit, 7s netalán pa -
naszait , mint summus advocatushoz, a' fölség-
hez 's illetőleg a' ministeriumhoz fölterjeszti. — 
A' nevelés és tanítás ügyének folytonos igazga-
tását és felvigyázását is eleitől fogva a' föcon-
sistorium kezelte. De ha valahol , itt bizonyára 
közönséges elismerés szerint, gyökeres reformra 
van szükség, 's a' presbyteri elemnek ide is fel 
kell vétetni. Nem is lesz talán botránkoztató, ha 
azt állítjuk, hogy meghatározott számú tagokból 
kell állani, mint volt második , és jobb alakú 
felállításakor 1713-ban, mint akkor, ugy most is 
— felét egyházi, felét világi tagokból a' közzsi-
nat válassza. Elnökei ezen testületnek az ugy 
nevezett generális curatorok, kik közé számítta-
tik a' püspök is. A ' világi generális curatorok 
először is a' polgári föhivatalos hitsorsosaink k ö -
zöl választattak, 's közelebbről is ezekre volt t e -
kintet. Tagjainak, vagy a' föconsistorialis ülnö-

kiket a' synodusok választanának. Az egybe-
gyűlt nemzeti zsinat a" jelenlevő föconsistoriali, 
elnökökből maga választana egy rendes elnököt, 
a' püspökök közöl pedig ismét egymásodelnököt 
Hányan legyenek a' választandó superintenden-
tialis tagok, és hány évben tartassék rendesen 
illyen nemzeti zsinat ? erre nézve a' külföldi i l ly-
nemií intézkedések is különbözően felelnek. Az 
első zsinat elhatározná ezen kérdést is. Hát az 
összes magyar ref. egyház permanens directori-
umát, kormányát micsoda testület tenné ? Meg-
felelt erre nézve az 1791-beli budai zsinat, ' s 
tervezte a" generale consistoriumot, mellynek 
helye természetesen Budapest lenne. Nem ala-
kult ugyanez a' testület, 's ellene tétettek akkor, 
's tétethetnek ma is ellenvetések; de voltak mégis 
generális conventus nevezet alatt a' magyarhoni 
négy superintendentiáknak egyesített tanácsko-
zásaik. Véleményem szerint lehetne hasznos , de 
könnyen lehetne káros is, mulhatlan pedig épen 
nem szükséges, és így nélkülözhető is. 

8) A ' presbyteri elemet fel kell venni minden 
egyházi hivataloskodók választásában is,— és e ' 
tekintetben erdélyi superintendentiánknak van 
különös szüksége gyökeres reformra. Atalában 

köknek száma, ha mint 1713 -ban , ugy most is minden választás a' képviseletet illeti, 's így lesz 
5 0 - r e határoztatnék, ezen számnak felét egyházi benne a' presbyteri elem, 's ugyanazért az ígaz-
tisztviselökböl, gregarius jelesb papokból és p ro -
fessorokból, — másik felét világi előkelőkből és 
más érdemes egyénekből lehetne választani , t e -
kintettel levén különösen arra i s , hogy többek 
azon helyen lakók legyenek, hol kerületünknek 
főbb polgári hivatalai helyezvék. Ezekről lehet 
ugyanis reméleni egyfe lő l , hogy folyvást egy 
helyt lakván , egyházunk és iskoláink ügyében! 

gatás minden fokozatain a' képviseletet kellene 
minél czélszerübben és minélelöbb rendezni. A ' 
papot eddig vagy csak a' helybeli consistorium, 
vagy az ekklézsia minden tagjai választván, 's 
egyik igazságtalan, a' másik veszélyes követke-
zésü le vén, látni való, hogy az ekklézsiai válasz-
tott gyűlés t , vagy képviseletet illetheti ezután 
okosan a' papválasztás; de ott, hol egyes pa t ro -

tanácskozhatnak,—más felöl a 's tá tus szolgálatá-;nus alakította volna a' papi fizetést, ezen jognál 
ban lévén, a' polgári kormány bizodalmát is b í r -
ják. Évenkint egysze r , 's ha szükség kívánná, 
többször is egybe lehetne hívni minden tagjait, 
's ekkor lenne plénum consistorium. A ' mit azon-
ban a' magyarhoni több superintendentiákban 
gyakorolnak, itt is lehetne tiszteletbeli ülnökeket, 
mind egyházi, mind világi rendből, a1 számon f e -
lül is felvenni, mi által egyházunk iránt többe-
ket buzgóbb részvétre kötelezve, egyszersmind 
dolgaink ismeretében és kezelésében is többen 
tüntethetnék ki magukat. E ' szerint az egész 
superintendentiának képviseletét a' gen. synodus, 
igazgatását pedig a' fő consistorium tenné, — 

fogva ezután is a' praesentatio a' patronust illeti. 
Az egyház-vidékben (tractusban) esperest, 

jegyzőt, papi és világi ülnököket azon tractus 
kebelbeli minden egyes ekklézsiák képviseletei 
előre tett hivatalos értesítésre, és meghatározott 
vasárnapon választhatják, 's a' választás e red-
ményét irásba tevén, és eloszlások előtt a' g y ű -
lésben lepecsételvén , az illető helyre küldhetik, 
honnan a' legközelebbi tractualis képviselet elibe 
vétetvén a' szavazatok, ott bontatnak föl, 's a' 
többséget nyert egyének hivatalaikba helyeztet-
nek, — teljesíttetvén a' törvénynek azon helyes 
kivánata, miszerint az esperesek és ezután a* 

megjegyezvén, hogy valamint a' tractusokban az i curatorok is a' superintendentia képviselete, azaz: 
esperesnek, ugy az egész superintendentia k e - i gen. synodus által erősíttessenek meg. — Az 
rületében a' püspöknek saját kormányzási t á r - , egész superintendentiának tisztviselői p. o. a' 
gyai törvény által is meghagyattak. Tovább püspök, közjegyző, szintén így minden egyes 
menve j ekklézsiák képviseletének, vagy legalább p r e -

7) Az összes magyar ref. egyháznak is kelle- I sbyteriumának előre meghatározott órában tett, 
ne lenni képviseletének, és ezt alakítná a' natio- , 's pecsét alatt az illető helyre elküldött, és a' 
nalis synodus, mellynek tagjait az öt superinten-
dentiák püspökei , föconsistoriumok elnökei és 

kővetkező gen. synoduson felbontott szavaza-
taikkal lennének választandók, a' mint ez a ' v á -

bizoYiyos számú papi és világi deputatusok tennék, j lasztás módja Magyarhonban már sikerrel és 



díszesen gyakoroltatik. Mennyit érjen pedig az 
egyes ekklézsiák beküldött szavaza ta : ennek 
mértékéül — míg jobbat találhatni — a' papok 
száma vétetet t fel. Igy p. o. a' kolozsvári ekklé-
zsia szavazata négynek számíttatnék, mivel négy 
rendes papjai vannak,—a 1 m. vásárhelyi ekklézsia 
szavazata ugyanezen okból h á r m a t , és a' zilahi 
kettőt tenne, midőn egy papos ekklézsiák szava -
zata filiákkal együtt csak egynek számíttatnék. 
I g y átmenvén röviden az egyházigazgatás e l -
vein, megismerem magam is, hogy egy részletes 
kifejtés az egésznek világosításul szolgálna, 's 
a' t. cz. olvasók közöl ezt tőlem követelnék i s ; 
de bátor vagyok néhány kútfők megemlítésével 
saját munkásságukat 's elmélkedésöket felkérni. 
— Tizenegy évvel ez e lő t t , az erdélyi Prédiká-
tori tár VII. VIII. füzeteiben kiadtam volt a' 
vestfaliai, rajnai ev. ref. egyház igazgatása e l -
rendezését egész te r jedelmében, mellyet e g y -
házunk egyik mély belátásu férfia, a ' maga óra-
mutatójában a ' legjobbnak nevezet t , — a' b e r -
lini mult évben tartott nagy zsinat is ollyannak 
ismert , ' s kicsiny változtatással a' keleti porosz 
egyházban is alkalmazott. Mivel ezen kiadásnak 
kevés példányai vannak , nem tartanám czéli-
ránytalannak, ezen lapokban újból kiadni, a' s t i -
láris jobbításon kivül azon változtatással is, hogy 
a ' tractus egyházi vidéknek, 's ebből folyólag a' 
partialis synodus vidéki zsinatnak nevez tessék; 
ellenben a' superintendentia kerületnek, és így 
a ' provinciális synodus kerületi zsinatnak vá l -
toztassák. Továbbá tudós Szeberínyi püspök 
úr által kiadott Corpus Synodorum czímü mun-
kában megtalálható az 1791—ki nationalis syno-
dus törvényhozása , melly a' mi budai zsinatun-
kéval , kicsiny stylaris különbséggel, elvekben te l -
jesen egyezik. Nem kevés világot deríthet pedig 
ezen egész tá rgyra a ' berlini zsinat működésé-
nek j egyzökönyve : Verhandlungen der Evang. 
generá l Synoden Berlin 1846 , vagy a 'd r . Richter 
által készített rövidebb kiadása: Verhandlungen 
der preusissen generál Synode Leipzig b. Tauch-
nicz 1847. 

Óhajtandó lenne , hogy mielőtt a ' ministérium 
által elintézett conferentia meg ta r t a tnék , ezen 
munkákat az illetők ismét meg ismét figyelemmel 
é s fogulatlanul megolvasnák! Igy reményleném, 
hogy azon ferde irány és kedvetlen súrlódás, 
mellyet 1791-ben a' budai zsinaton, némelly ha-
talmasb világiak azon évben kijött lengyel codex 
olvasásából támasztottak, most meg nem újulna. 
Nem hierarchia, de nem is küriarchia illik a ' p r o -
tes táns egyházigazgatásban; hanem a' papi és 
világi elemnek hármonicus czélszerü egyesítése. 
Profanálni vagy secularizálni az egyházi ko r -
mányt , annyit t enne , mint levonni róla a' val lá-
sos színt, és meggyengíteni erkölcsi ha tásá t ; a' 
hierarchiától pedig nálunk félni annyi, mint kí-
sértet től félni. Constantin, az első keresztény 

császár, azt mondotta vo l t , hogy ő a' maga n é -
peit solicitudine episcopali igazgatja. Nem g o n -
dolnám , hogy ezt ma egy civilizált nép is v i sz -
sza óhajtaná, de másfelöl az egyház is szolgabírói 
modorban, vagy solicitudine seculari magát k o r -
mányoztatni nem kívánhatja. Minden társaságnak, 
's így a' vallásosnak is megvan a ' maga saját 
czélja, 's azt mindenik, 's úgy az egyház is, hoz -
zá illő külső organisatioval közelítheti meg. Igaz, 
hogy a' belől munkás lélek megalkotja magának 
a ' formát, de egy czélszerü kül alak is segíti a ' 
léleknek fejlését és organicus működését. 

Midőn azért Isten jóvoltából, 's a' magyar 
nemzet birtokos osztályának nemeslelküségéböl 
többé misera plebs nincsen, ' s így a' két század-
dal ezelőtt a' presbyterium iránt kifejezett óha j -
tás már létesülhet, 's az unió királyi szentesítése 
után már külön erdélyi ref. egyház nem n e v e z -
tethetik, hanem a 'Magyarhon ötödik superinten-
dentiájává alakuland: ezen tekintetből szüksé-
gesnek, 's szinte kötelességnek tartottam e ' tá rgy 
felett jelen rövid fejtegetésemnek figyelmet és 
eszmecserét ébreszteni. — Merülhet fel a' m a -
gyarhoni protestáns superintendentiákra nézve 
is illy figyelmet igénylő eszme, például a ' házas -
sági pereknek egyházi törvényszékeni fo ly ta tá -
sa, minek az erdélyi superintendentia ma is g y a -
korlatában van, 's miről é r tekezni , 's eszmét 
cserélni szintúgy szükségesnek tartom. E g y 
új napnak hajnala hasadott e ' tekintetben is az 
unióval, 's ugyanazért töröljük ki hosszas á lom-
tól elnehezedett szemeinket , és fogjunk munká-
hoz ! — Kolozsvárit , junius 2 0 - k á n 1848. 

S a l a m o n J ó z s e f m . k., 
hit-tudor és tanár. 

I R O D A L O M . 
Keresztyén vallás és egyház rövid története, 

népszerű nyelven, evangyeliumi-protestáns nép-
iskolák és magánosok használatára. Kiadta Szíj 
György, f. öri ev. ref. lelkész. Ara csinos b o -
rítékba kötve 12 p. kr. Kőszegen , 1848. R e i -
chard Károly 's fiai betűivel, 8 - r é t , 6 8 lap. 

A ' rom. katholicusok jelesbjei társaságot a l a -
kítának a ' j ó és olcsó népszerű könyvek t e r j e s z -
tésére népök vallásos egyháziasságát ekkép 
eszközlendök, részint a' tanodákban, részint az 
életben. A ' czél helyes és magasztos. B á r , e* 
pénzszük v i lágban , nálunk is lehetne ezt tenni, 
mert fájdalommal kell tapasztalni, hogy a' g y e n -
ge növendék szívében nem gyökerezvén meg a* 
vallás és egyház szeretete, az iskolapor leráztával , 
ritka gondol v a l l á s a - é s egyházával. Ezt behunyt 
szemmel nézni nem lehet, nem kell, nem szabad. 

E ' hibát orvoslandó készítém e' kis művet 
iskolák számára, bár az azokból kiléptek is hasz-
nát vehe t ik ; jelesül a' könyv hátuljáni idötábla 
nem leend érdeknélküli. 

*) Köszönettel veeudjük. S z e r k. 



Fogadják olly jó szívvel az ügy baráti, mily- tett. A' fölött azonban, hogy minden egyes e g y -
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ki nem szorítja. 
Kapható Szombathelyit, Scharpf Gyula könyv-

árusnál , Kőszegen Reichardnál 's általuk a' hon 
minden könyvárusainál. A' hozzám Kőszeg felé 
küldetendö bérmentes rendeleteket is szívesen 
teljesítendem, minden 10-dik példányra egy in-
gyennel szolgálván igazán szerető ker. polgár-
társuk S z í j G y ö r g y m. k. 

G Y Ű L É S E K . 
A' bihari ref. egyházvidék közgyűlése. 

Tartatott május 29-kén N. Váradon segéd-
gondnok Hodosi Miklós házánál. 

A1 rövid, csak négy óráig tartott közgyűlés 
kezdetén a' két elnöknek, esperes Zilahi József 
és a' segédgondnoknak, a' hivatalnokoknak a' 
kor igényeinek megfelelő, népképviselet alapján 
történendő választása szüksége ; az esperes r é -
széről pedig még főkép lábbetegség-okozta el-
gyengülés miatt, a' hivatal nehéz terheinek hor-
dozására alkalmatlan volta által indokolt, hiva-
talukróli lemondásaik olvastattak föl. 

A1 közgyűlés a' kor-parancsolta lemondást 
örömmel hallotta ugyan ; de minthogy a' jelenben 
nagyon meggyült teendők közepette ez által, 
melly elfogadtatása esetében az ülnökök lemon-
dását is rögtön maga után vonja, az egyházvi-
dék kormány nélkül, és így a' sürgetős teendők 
a' sok választás miatt elintézetlenül maradtak 
volna: a' tisztán kor igényeire alapíttatott lemon-
dás még ezúttal el nem fogadtatott. Ámde az es -
peres második indokát, a' lábbetegség-okozta 
elgyengülést, melly hivatala pontos teljesítésében, 
már több évek óta, gyakran gátolta, a' közgyű-
lésnek nem méltányolni nem lehetett. És így lett 
az , hogy segédgondnokunk a' hivatal további 
folytatására fölkéretett; az érdemben őszült es -
peres pedig, buzgó fáradozásiérti hálás köszönet, 
*s hosszas, egy századnegyedig folyt hivatalosko-
dásában kitüntetett erélyességének illő méltány-
lata mellett, azon reménynyel, hogy bölcs, nesz-
tori tanácsát tőlünk megvonni ezután sem fogja, 
esperesi hivatalától fölmentetett. 

Ezután került szőnyegre az, miért a' közgyű-
lés egybejött, t. i. a' vallás- és ncvelésügymini-
ster által meghivatott, a' magyarhoni prot. egye-
temes egyház képviselőiből alakítandó, lelkésze-
ink és tanítóinknak az állomány által miként le -
endő fizetése fölött, a' nevezett ministerrel aug. 
1 - é n Pesten tartandó értekezletre küldendő kö-
vetek választása módja fölötti tanácskozás. 

A1 közgyűlés átalános véleménye, a' ministeri 
meghívást közlött egyházkerület határozata nyo-
mán, a' követeknek népképviselet útján törté-
nendő választásában öszpontosult; 's ennélfogva 
minden egyházakban az egyház terheit hordozó 
minden egyénnek szavazati jog adatni rendelte-

házaknak, nem tekintve a' nepességre, egy-egy 
szavazat adassék-e , eltérő vélemények voltak. 
De ez eltérés nem sokáig tartott, nem helyesel-
tetvén, különösen jegyző Nagy István által az 
efféle — mint ö mondá — curiánkinti szavazat, 
melly a' néhány száz lélekből álló egyháznak a ' 
választásban épen annyi hatást ad , mint a' több 
ezer lelkeket számláló egyháznak. 

Ennélfogva határoztatott: a' választók min-
denütt pontosan összeirattassanak, és számuk a' 
választás eredményét számban kimutató szava-
zatukhoz mellékeltessenek: hogy így meglehes-
sen tudni, hogy ez vagy amaz egyénre összesen 
hány választó szavazott. így tehát nem az e g y -
házak, de a' választó egyének többsége által f og -
nak a' követek választatni. 

A' követek, valamint a' lelépett esperes he-
lyébe állítandó esperesválasztás is — ki hason-
lólag a1 most érintett népképviselet útján és mó-
don fog választatni — pünköst másod napján, 
reggeli isteni tisztelet után, alkalmas téres helyen 
tartatni rendeltetett. 

E ' közgyűlésen egyen kivül minden ülnökök 
jelen voltak 's közlelkészek igen számosan. 

K ö n y v e s J á n o s , 
kis-marjai ref. lelkész. 

A' máramaros-ugocsai e. megye consistoriuma 
tartatott Péterfalván junius 15-ik napján, egy -
házkerületi rendelet következtében előre felszó-
lítván az elnökök egyházainkat, hogy a' minis-
teri értekezletre küldendő képviselő-választását 
tartalmazó szavazataikat ezen tanácsülésre küld-
jék be. A ' szavazásra felhívó körlevél szavai 
így hangzanak : „Ezen képviselő választásnak 
az e. kerületi rendelménynél fogva népképvise-
leti rendszabályok szerint kelletvén megtörténni; 
mivel e' megyénkben ez a' rendszer divatozik, 
a1 coordinatio idejétől fogva, — mint más e. me -
gyei és kerületi hivatalnokok, ugy ezen orszá-
gos értekezletre küldendő képviselők is az eddigi 
rendszabályok szerint választassanak." — Lás-
suk mikint szól a' coordinationak ide vonatkozó 
pontja? : , ,A' prédikátor, vallásunkon levő pá t -
ronusok, és a' presbyterium más tagjai fejenkint 
való votizálásából kijövendő többség teszi az 
ekklézsia votumát." Vájjon kérdem, egyház-jogi 
értelemben hányadik egyházban találkozik nálunk 
illyen pátronus? ha csak a' küriarchia szagú 
szerkezet minden nadrágost illyennek nem nevez. 
Én ugy gondolom : protenstans elv szerint pát-
ronus minden buzgó egyházi tag, ki a' közterhek 
viselésében tettleges részvéttel osztozik; vagy 
ha inkább tetszik : maga az öszves*egyház in con-
creto. De hát hogy vannak még mai napig is sok 
helyen képviselve egyházaink ? bizony nem mond-
hatnám, hogy mindenütt szabályszerüleg: mert— 
valljuk meg — vannak még itt-ott önmagukat 
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kiegészítő presbyteriumaink; adjunk hát jogot a' 
népnek is, hogy rokonszenvet ébresszünk benne 
a' közérdekhez. Hiszen különben is az e. kerü-
leti intézvény is azt rendel i : hogy a' ministeri 
értekezletre küldendő képviselők választását t á r -
gyazó szavazatok a' lelkek számához aránylag 
képviseleti alapra legyenek fektetve. És ha v a -
laha, most különösen — midőn protestáns egy-
házunk nagyszerű jövendőjéről, belső hivatalno-
kaink fizetésének egy biztosabb új rendszerének 
megalapításáról van kérdés — igy kellett vala 
történni a' választásnak, így az e. megyei gyűlés 
egybehivatásának is, nem pedig tanácsülési mi-
némüségben : mikint a' szigeti egyház követei 
által nyilvánította is. Egyébiránt egyházaink na-
gyobb része — megértve az idő intését — kép-
viselve is vol t ; legalább papjaink közöl kevesen 
maradtak el. Hát az eddigi consistorialis rend-
szer fenniaradhat-e még így továbbra is ? én 
ugy hiszem, fel kell ébreszteni ezen zsibbadásból 
a' protestáns egyház szunyadozó életerejét; itt 
gyökeres reformra van szükség mielébb. 

A' f. t. e. kerülettől leküldött tabellákba a' k í -
vánt adatokat híven beír tuk; és ha rendről rendre 
végig nézegetné a1 mélyen tisztelt minister : l e -
hetetlen, hogy szemeibe vérköny szökvén fel, 
érzékeny szíve meg ne esnék belső hivatalnoka-
ink eddigi keserves helyzetén, 's mély sóhajjal 
igy ne szólana: Istenem ! csoda, hogy ezek össze 
nem roskadtak az inség nyomasztó terhe alatt! 
— É s mi népes családunkkal reménytelve várjuk 
a' szeb jövendőt; hisszük, hogy sorsunkon j a -
vítva lesz, de mikor 's miképen? azt nem tud-
juk ; — mostani fizetésünk pótoltatik-e ki bizo-
nyos öszvegig , vagy pedig minden eddigi j öve -
delmünket 's földbirtokunkat az álladalom keze-
lése alá vévén, tisztességes készpénz-fizetéssel 
látand e l : a' bölcs törvényhozás erélyességének 
eredménye lesz. 

Az értekezletre menő képviselőknek három 
pengő forintban megállapított napidíjukat az agen-
tialis pénztárból az e. kerület , útiköltségüket p e -
dig az e. megye fogja fizetni : — nálunk e' czélra 
százhúsz ezüst forint gyűlvén be, százat útikölt-
ségül adunk, — a' felül levőt pedig az e. ke rü -
letnek beküldjük. 

Rendes képviselőnek választottuk Szentpály 
László segédgondnok u r a t ; szavaztunk ezenkí-
vül számfelettire is,ki—ha ama valami oknál fogva 
tárczáját nem teljesíthetné — annak helyét b e -
tölthesse : de erre senki általános többséget nem 
nyervén , új szavazásra három egyén jelöltetett 
ki,— pap vagy világi nyerend-e többséget? még 
előre tudni nem lehet. 

Kérdés támadván a' felett : adjunk-e a' k ö -
vetnek utasítást avagy nem ? az utasítás szüksé-
gessége mellett állapodtunk meg, mellynek pont-
jai e ' következők: 

í ) Ha a' többi vallásfelekezetek is részükről 

is ugy akarják : minden egyházi és iskolai 
alapítványok hiteles okiratok mellett az állada-
lom rendelkezésére bízatván, tömegesíttessenek; 
ott azonban, hol az alapítvány kirekesztöleg bi -
zonyos család részére tétetett, — az alapítónak 
joga sértetlenül meghagyassék. 

2) A' papi fizetés mennyisége a' más feleke-
zetek papjaiéval osztályzati arányban teljesen 
egyenlő legyen. 

3) A ' jelenleg saját pappal bíró anya-egyhá-
zak — a' mostani körülmények közt — anya-
egyházaknak meghagyassanak; jövendőre nézve 
pedig a' rendes papi állomás állandósítása és a' 
papi fizetés a1 lelkek számához 's helyhezeti v i -
szonyokhoz arányzottan alkalmaztassák. 

4) A ' palástdíj , az álladalomtól veendő t isz-
tességes papi fizetés feltétele alatt — mikor a' 
temetés csupán éneklés- és könyörgéssel, — a' 
keresztelés és esketés pedig rendes istenitiszte-
let alkalmával a' templomban vitetik véghez — 
megszüntessék; de a' más alakban, p. o. halotti 
tanítással vagy orátioval végzendő t e m e t é s - é s 
háználi esketés- 's keresztelésért meghatáro-
zandó mérsékelt palástdíj fizettessék. 

5) Az egyházi és iskolai hivatalnokok szabad 
választási joga továbbra is fentartassék. 

6) A ' jelen — 's törvényben alapult egyházi 
és iskolai kormányzat a' protestantismus elve 
szerint — a' mennyire lehet — meghagyassék. 

7) Kisdendóvó intézetek — mint az elemi i s -
koláknak alapul szolgálandók — mindenhol lé te-
síttessenek. 

8) Az elemi és nemzeti iskolákban a' tanul-
mányi tárgyaknak 's a' tanítási rendszernek m e g -
állapítása az öszves törvényhozás kifolyása l e -
gyen. 

9) Követeink mind Debreczenböl, mind Pes t -
ről a' dolgok folyamatáról 's az eredményről az 
e. megyét haladék nélkül értesítsék. 

Nevezetes volt még a' huszti egyház ügye is, 
i hol a' háromszáz ezüst forintból 's tizenkét öl 
fába számított 106 szekérfából álló papi fizetés-
nek két orosz faluban levő 30 úrbéri telek szol-
gálván alapul — most, miután az urbériség fe l -

1 szabadíttatott ; a' papi fizetés elenyészett. F e l -
irtunk tehát a' vallásügyi ministerhez, hogy ezen 
aggasztó helyzetbe jutott egyház kármentesíté-
séről sürgetöleg intézkedni méltóztassék; f e l -
kértük közbejárásra méltóságos püspökünket i s ; 
az egyház is megteendi sorsa javítására az ez 
utoni szükséges lépéseket; mert tagjainak c se -
kély száma és szegény volta miatt két belső hiva-
talnokot fizetni nem képes; a ' távolság miatt más 
egyházhoz nem kapcsoltathatik; de különben is 
központi hely levén, mint jelentékeny egyház, 
rendes papot nem nélkülözhet. 

Ajánlottunk a' ministeriumnak egy ekklézsia 
nélkül maradt öreg paptársunkat is, kit az ekklé-
zsia (Csepe), hova rendelveavolt, elfogadni teljes 



seggel nem akarván : kénytelenek voltunk oda 
módosítani a' határozatot : hogy az egyesítendő 
papi és iskolatanítói fizetésre egy kedve szerinti 
ifjú egyént hívhasson, ki mind a' két hivatal kö -
telességeit vihesse. 

Panaszolt még egy iskolatanító is, hogy az 
egyház gondnoka azért, mivel ünnep harmadnap-
ján nem prédikált : a' határbóli kihordással f e -
nyegette és egyébb piszkos rágalmakkal illetett. 
A ' kihágás megvizsgálására küldöttség van ki-
nevezve. 

Ar görgényi helv. hitv. egyházvidék részletes 
zsinata tartatott Tekében jun. 21. 22-kén 1848. 
Szentkirályi János gernyeszegi pap ideiglenes 
elnöklete és algondnok Gyárfás Domokos fel-
ügyelete alatt. Miután eddigi jegyző Szentkirályi 
J. érzékeny szavakban elöadá az elnöki széknek 
szeretve tisztelt esperesünk néhai idősb Szalma 
György sárpataki pap halála miatti megürültél, 
ö maga, mint esperesi embrió, ezen jogáról ön-
kényt lemondott és az esperesi hivatalt, engedve 
a' kor intésének, választás alá bocsátá. — Ez 
alkalommal két vélemény merült fel : egyik, hogy 
az esperesi hivatal tartson halálig; másik, hogy 
csak bizonyos ideig és győzött ez utósó. A' hi-
vatal viselése idejére nézve egyik rész 6, másik 
a' 3 év mellett küzdött: gyözött az elsö. Jegyző-
nek választók, Szentkirályi helyébe, Albert 
György magyarói , közigazgatónak (director), 
— az eddigi leköszönvén — Szász György tan-
csi papot, mindkettőt csak 3 évre. Azonban mi-
előtt a' választás megtörténik, minden székülö 
biró fölfogadá, hogy a' nevezett három hivatal 
közöl ha valamellyik öt találná, azt a' közzsinat 
bármilly erőltetésére is successioval el nem vá l -
lalja, és a' kitűzött határidő elteltével hivatalát 
ismét a' testvérség kezeibe teendi le. És ezt 
mindegyig egyéni becsületök vesztése alatt fo -
gadák fel. Ezt azért vala kénytelen tenni a' r é s z -
letes zsinat, mert ezelőtt néhány évvel a' három-
széki papság Ferenczit bizonyos ideig választá 
el esperesének, 's midőn így a' k. zsinat megerő-
síteni nem akará, elég merész volt F. hivatalát 
successioval fogadni el. R. zsinatunk felirt egész 
tisztelettel a' k. zsinathoz, ezen törvényes tény 
helybenhagyása és választottaink megerősítése 
végett, kijelentvén egyszersmind azt is, hogy nincs 
erő, mi többé a' successiót ránk erőszakolhassa. Mi 
eddigi törvénytelen állásunkból törvényesbe kí-
vántuk magunkat helyezni. — E rdé ly , hála I s -
tennek ! egyesült Magyarhonnal, és mi , mind a' 
mellett is, hogy még eddig semmi ministeri r e n -
deletet nem kaptunk, követekké választók a' mi-
nisteri ér tekezésre: Pap Elek szászrégeni , és 
Benkő János péterlaki papot. Bizottmány nevez-
tetett ki a' követeknek adandó útasítás kidolgo-
zása végett . — Adja a' minden tökélyekkel biró 
Isten , hogy a' successio requiescat in pace ; a' 

ministeri értekezés pedig szüljön minél több jó 
és üdvöst ránk nézve, mert már meguntuk a ' s z e -
gény, gazos kepét. Mi a' ministeriumba teljes 
bizalmunkat helyezzük. G a r d a M. 

AlcSÚth 1848-ki juniushó 26-dik napján, az 
öntevékenység jelenben életkérdéssé válván, mi 
a' fenirt helyen és időben tanítói egyletté ala-
kultunk, 's bár számra nem a' legtöbben, de azért 
kellő ügyérdekkel 's részvéttel fogánk a' tanács-
kozmányi munkálatokhoz. — Teendőinknek a l -
phája volt a' falusi tanítói élet szomorú hely-
zetéből önkénytelenül is felmerülő sérelmeink-
nek, — nem önérdek, hanem a' nevelés szent 
ügyének felvirágoztatása tekintetéből kívánatok 
alakjában alkalomszerű elö- 's illetőleg leendő 
fölterjesztésére. 

Gyülésileg határozatba ment, miszerint kérjük 
's kívánjuk: 

1) egyedül a ' törvényektől! függés t , t ö rvé - ; ^ ,, 
nyeken kivül pedig a ' t e l j e s függetlenséget és 
szabadságot, — következőleg minden eddig jog -
talanul ránk erőszakolt , de nyakunkról lerázni 
nem birt nyomások megszüntetését; 

2) az állodalmi közjövedelemböl a' papi és 
tanítói fizetés tökéletes egyenlőségét, különösen 
olly anyagi ellátásunkat, melly mellett a' mezei 
gazdálkodás ne legyen kényszerű kenyérkereset-
módunk ; 

3) a' tanítói hivatalnak az éneklöség (cántor-
ság) és jegyzöségtöli elkülöníttetését; 

4) a' tanítás óráinak bizonyos számra megha-
tároztatását, 's a' szüléknek szoros és törvényes 
köteleztetésöket a r r a , hogy gyermekeiket nyári 
úgy, mint téli hónapokban 6 — 1 4 éves korukig 
iskolába járassák; 

5) tettleges befolyhatásunkat önügyeink inté-
zésébe ; 

6) az elaggott vagy önhibájok nélkül hivatali 
tehetetlenségre jutott tanítók nyugdíjazását 's a' 
tanítók özvegyeinek állodalmi pártfogoltatását; 

7) hivatalból elmozdítni akarás eseteiben a' 
szakértő esküdtszéki el járást ; 

8) a' már hivataloskodó tanítóknak csupán a' 
miatt , hogy tanító-képezdébe nem jártak vagy 
inkább nem járhattak, elmozdíthatlanságukat; a^ , 

9 ) a' tanmódszeri egyformaság minélelöbbi 
életbeléptetését, következőleg az országszerte 
bevétetendö, ugyanazon iskolai kézikönyvek 
ugyancsak minélelöbbi kidolgozásának eszköz-
lését. 

Ezen kívánataink, elválasztott követünk Filó 
János tabajdi tanító által a' julius 20-kán Pesten 
tartandó tanítói értekezletre fölterjesztendök azon 
czélból, hogy ott azok, mint reményijük, a ' j e l en -
levő tanítótársak szent óhajtásával is találkoz-
ván, kívánataink, mint a' magyarhoni összes taní-
tóság kérelmei és kívánatai, nyújtassanak be, 
vagy az augustusi értekezletre, vagy egyenesen 



a' növelésügy ministeriuma elibe; ha pedig k ívá -
natainkhoz a ' pesti tanítói gyűlés nem járulna, 
akkorra azok közvetlen fölterjesztése a' mini-
sterium elibe elválasztott követünkre bízatott. 

Tanítóegyletünk egyszersmind munkáló e g y -
letté alakulását is elhatározá, az e ' tekintetben 
szükséges organisatio a' legközelebb jövő g y ű -
lésre tüzetett ki, mellyre azon vértesaljai társa-
ink is. kik e ' folyó hó 26 -kán tartott tanítói t a -
nácskozmányunkra meg nem jelentek vagy je len-
hettek, körlevél útján meg fognak hívatni. 

Tanítói egyletünk elnökévé Szalai Sándor 
csákvári segédlelkész, jegyzőjének Filó János 
taba jd i , pénztárnokának Szűcs Sándor csákvári 
tanítók választattak. Közli jegyzőkönyvi k ivo-
natban F i l ó J á n o s s. k. 

társulati jegyző. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
B e l f ö l d . 

„Pálóczi Horvát Simonu úrhoz, 
Tót Péter. 

A ' mit megírtam, megírtam. 
Nem húzok vissza belőle semmit. 
Tessék bepörölni! 

Beszterczeb. junus 23. 1848 . Szerkesztő ú r ! 
Tegnap tartott esperesi közgyűlésben előfordult 
minist, táblázatok tárgyalásánál abban állapod-
tunk m e g , hogy mielőbb rovataikat kitöltenök, 
minden zavar elkerülése v é g e t t , mind esperes 
úrtól, mind öntől felvilágosítást kérjünk a' felöl, 
mikép kellessék azoknak némelly kétes ki fe je-
zéseiket érteni. Leginkább illeti ezt amaz első 
„egyházak, lelkészek és jövedelmeik össze í rásáé-
ra rendelt táblázatot. Magát e ' czímet már k é t -
félekép lehet érteni, úgymint: vagy 3, vagy 4 k ü -
lön tárgyakat magában foglalót. Az első esetben : 
a ) egyházak összeírását, b) lelkészek összeírá-
sát, c) lelkészek jövedelmei összeírását. A ' m á -
sodik e s e t b e n : a) egyházak , b) le lkészek, c) 
egyházak jövedelmei , d) lelkészek jövedelmei 
összeírását. 

Ha az első eset áll : akkor az egyházak és a ' 
lelkészek összeírására szánt rovatok találtatnak 
ugyan, de nem találtatnak a' lelkészek jövedel -
meire ; ha pedig a 'második eset áll: akkor vannak 
ugyan rovatok még az egyházak jövedelmeire is; 
de megint nem a' le lkészekére , és mégis vannak 
némelly rovatok, mellyeket, mint az egyház j ö v e -
delmeit magokban foglalókat semmikép sem le -
het érteni, p. o. 11. szám alatt ama rovat : „papi 
pénzben, s tólában" 'st.; vagy teljességgel a' 12. és 
13. szám alatti r ova to t ; mert ha az egyháznak 
nincs lakása (egyháznak lakása?) hogyan k a p -
hatna ez azért pót lás t? Itt tehát v i l ágos , hogy 
csak a' pap érthető. Ha ezen táblázaton csak az 
egyházak, papok és a' papok jövedelmeiről — 

az egyházak általános jövedelmeit kirekesztöleg 
— van szó : akkor néhány rovatot kivéve, min -
den egyebet igen jó összehangzásba lehet hozni, 
t. i. csak a' 9. rovatot kivéve, a' mellynél megint 
nem tudhatni, váljon általában az egyház b i r to-
kában levő ingatlanokat kell ide iktatni, vagy 
csak azoka t , mellyek a' lelkész használatában 
vannak. 

A ' mellett, hogy itt nem a' lelkész jövedelmeit, 
hanem az egyház á l ta lános, összes jövedelmeit 
megjegyeztetni kellene, leginkább, mondom, ezen 
nézet mellett az harczol : hogy a' legfőbb r u b -
rika, 11. világosan „Az egyház más jövedelmei" 
szavakkal van czimezve ; tehát egyház! 's ebben 
van a ' nodus gordius, vagy tohu va bohu. 

Kérem tehát — még azt is elörebocsátva, 
hogy a' ministerialis leiratban nem az egyházak 
jövedelmei fel jegyzéséről , hanem egészen v i l á -
gosan csak az egyházak összeírásáról , aztán a ' 
lelkészek és ezeknek jövedelmeiről van a'szó,—• 
kérem tehát : legyen olly szives , ha maga t . 
tiszttársam némi kétkedésben volna, tudja meg azt 
a' ministeriumtól, 's irja meg nekünkminél elébb: 

1) A ' 9 - ik rovat illeti-e az egyház általános 
ingatlan birtokát', vagy csak azoka t , mellyek 
a' lelkész használatában vannak. 

2 ) A ' 11- ik rovat alatt mit kellessék érteni, 
az egyház jövedelmeit , vagy lelkész jövede l -
meit ? és 

3 ) Ugyanezen 11-dik rovat subrubrikájában 
„yT közalapértékből" mit kell iktatni , az t -e : 
hogy mit kap a ' lelkész az egyház tökéjeiből, c a -
pitálisaiból, vagy pedig, hogy mit kap az egyház 
kassájából általában ? Vagy végtére , ha az e g y -
ház jövedelmeit meg kellene itt jegyeztetni , mi-
csoda közalapértékek értetödnek e ' czím ala t t ; 
azok-e , mellyek a1 hívek esztendönkénti oblatu-
mokból, vagy kivetett summákból összeszedet-
n e k ? és még mi értetődik az ezen 11- ik förovat 
végső alrovatja alatt : .,papi pénzben,'4 micsoda 
papi pénz ez : lecticale, vagy amaz már m e g é -
rintett, kivetett, azaz: minden vagy lélekre, vagy 
házgazdára kivetett öszvegek ? *) K u z m á n y K„ 

Gr. Zay Károly főfelügyelő úrhoz. Tisztelt po l -
gár tá rs ! Az unió szerencsésen megszülemlett a ' 
két magyar haza közt, a' volt Erdély Magya r -
ország már! Áldja meg a' jó Isten ezen politicai 
szövetséget! Nekünk is vannak ott hitrokonink, 
atyánkfiai, kiket testvéri keblünkre szorítani v a j -
mi jól esnék lelkünknek, vajmi jól esnék ö velők 
szorosabb ismeretséget tenni és szent fr igyet 
kötni, mire nézve bátor vagyok felkérni önt az 
iránt, hívja fel erdélyi hitrokoninkat Pesten t a r -
tandó egyetemes gyűlésünkre, hogy összevetett 
vállakkal emeljük drága protestantismusunk szent 
érdekei t ! Egyébiránt 'stb. M. Vásárhelyen jun. 
2 6 . 1 8 4 8 . J e s z e n s z k i L á s z l ó . 

f) Fábriczy tanácsos úrtól felvilágosítást kér. Szerk . 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenaslnál. 
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A' nevelési ministerium teendői. 
(Folytatás lásd 24. sz.) 

14. Az alsó ipariskolák fogalma. 
Az alsó ipariskolákról (realiskola, roszui: pol-

gáriskola) magunknak a' nevelés- és iskolalény-
nyel tudományosan foglalatoskodó németeknek 
is különböző fogalmuk van. Az iskolák az egye-
temes föladaton kivül, mi az embernek emberré 
képezése a' nép életét és szükségét tartoznak 
szem előtt tartani, kijelelten pedig tartoznak ezt 
teljesíteni az ipariskolák. Én nagyobb és közép 
városokon főleg hiányzani láttam a' vallásos e r -
kölcsi eröt, továbbá azon ismeretek és ügyessé-
gek megalapítását, mellyeket bármi rangú és 
sorsú álladalompolgár nem nélkülözhet, részint 
azért, hogy mivel emberek sorában helyet fog-
lalhasson, hova öt a' jelen polgári viszonyok már 
helyezték, részint azért, hogy az iskolában szer-
zett ismereteit az életben bármelly gyakorlati 
hivatásnál, kijelelten alsóbb kézművesség- és 
kereskedésnél alkalmazhassa, sőt szélesítse, r é -
szint azért, hogy alapított ismeret- és ügyessé-
gével akár a' i'elsö ipariskola egyes szakágába 
jelesül : kereskedelmi, erdöszeti, bányászati ka-
tonai 'sat. ágaiba mehessen, részint a' műegye-
tembe. Az érintett vallásos erkölcsi erőnek, egy 
mivelt polgárhoz illő alsó kézművesnek, de felső 
iparüzöre nézve is szükséges ismeretek- és 
ügyességeknek megalapítása teszi szerintem az 
első ipariskola föladatát 's illetőleg fogalmát. 
15 Az alsó ipariskola viszonya a' tudomány-

előiskolához. 
Nézetem szerint az alsó ipariskolák párhuzam-

ban állanak a'tudomány-elöiskola négy alsó osz-
tályával (progymnasium) annyira , hogy a' nö-
vendékek, valamint az alsó-tudomány-elöosztá-
lyokat tizennégy éves korukkal végzik be , mert! 
10 éven alul nyelvészettel foglalni el növendé-
ket nem szabad : ugyan annyi évűek végezzék 
az alsó ipariskolákat is. Tehát felső és közép 
városokon a* népiskola utolsó két éve, az ugy 
nevezett gyakorlati népiskola, megszűnik, 's t i -
Bedik évvel a' népiskola két alsóbb osztályából 
az ipariskolába lépnek a' növendékek. Mellyböl 
látható, hogy városokon is múlhatatlan szüksé-
ges a* népiskola két alsó osztálya, 's ez lénye-
ges alapja, mint mindenik ugy az ipariskolának 
S. De mintha hallanám az ellenvetést. Hiszen 
14 éves korral a 'mi kézmives növendékeink már! 
egények, én pedig még ekkor kezdettem a' mi-1 

vességet. Átalán véve bajunk nekünk magya-
roknak, 's talán tüzes természetünkben alapszik 
az, hogy igen hamar élünk és korán érünk meg. 
Aztán az a' 14 éves ipartanuló meg is tanul mes-
terségéből egy hét alatt annyit, mint a' mostani 
vízhordó és gyermekdajka-inasaink egy éven át ; 
tehát 15 éves korával azért legény lehet, még 
pedig jó erkölcsű, mesterségéhez értő és mivelt, 
melly szép jellemeket mint meister is meg ' fog 
tartani. Midőn a1 két iskolát párhuzamba állítjuk, 
mielőtt az alsó ipariskolák tanulmányaira men-
nénk: czélszerüf lesz a1 két iskola irányát is pár -
huzamban kimutatni. Az ipariskoláknál c z é l a z : 
hogy a' növendék a1 világ ós tudomány közvet-
len nézléséhez szoktattassék; a' tudomány-elöis-
koláknál pedig az a' czél: hogy a' növendék a ' 
történettani kifejlés utján nézze a' classicai régi-
séget. mint az emberi élet , tudomány és művé-
szet bezárt és bevégzett alakjait, azért, hogy ál-
taluk a' tiszta emberiség ismerete és érzésére 
emelkedjék. Ezért az ipariskoláknál minden ké-
pező etetnek maiak, a1 tudomány-elöiskoláknál 
pedig régiek; ott az élet uralkodik, itt a' törté-
nei ; ott miveltség, itt tudományosság uralkodjék. 
Hogy Vogellet a1 realiskola jeles emberével 
szóljak, a' tudomány-elöiskola hasonlít a' tölgy-
höz, melly mélyen bocsátja gyökereit a' homá-
lyos földbe, 's onnan vévén táplálékot, olly erő-
sen ál l , hogy a' legerősebb vihar sem ingatja 
meg és döntheti le; az ipariskola ellenben fenyő-
fához hasonlítható, melly mindig zöld ágait ma-
gosan és messze terjeszti a' légbe, gyökerei pe-
dig inkább szétágaznak mint mélyen hatnak a' 
földbe, de azért nem kevésbbé állanak erősen, 
mint a' tölgyfa a' tápláló fölső földréteg és a' 
kemény sziklák miatt. Mindkettő árnyékában la-
kik az emberiség. De valamint a' tölgy nem fe -
nyő és megfordítva, 's egyik a' másikká soha 
nem lesz: ugy az ipariskola tudományelöiskola 
nem lehet és megfordítva. Ezért nekünk, ha a' 
köznevelést zavarba hozni nem akarjuk, külön 
3S önálló ipariskoláról kell gondoskodnunk. 

16. Az alsó ipariskolák osztályai. 
Az alsó ipariskolákat ugyan alapítja már a' 

lépiskoláknnk két alsóbb osztálya i s , de mint-
íogy az ipariskolák sajátszerű gyakorlati isko-
ák, ni ág pedig ollyak, mellyeknek köre téresebb, 
áthatára tágultabb viszonynyal a' népiskolára, 
nellynekköre közeliebb, láthatára kisebb, vagy az 
pariskolák jLikább jővén összekötésbe a' mivelt 
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vi lággal ; tanulmányainak is a' mivelt világra in-
kább kell vonatkozniok, midőn a' népiskolák t a -
nulmányai inkább körünkben maradtak. Még pe -
dig minden gyakorlatot alapító elméletnek kell 
megelőzni, azé r t , hogy aztán a' gyakorlatot az 
elmélet fölölelve együtt biztosan járjanak az 
életben. Mindezekből következik, hogy az ipar-
iskolának két-két éves osztálya legyen, azért, 
hogy az első két év inkább alapítsa a1 különben 
is a' kül és belterjedelemre növekedő, a' máso-
dik inkább gyakorolja be az életirányu tanulmá-: 
nyokat. 

17. Az ipariskolák tanulmányai. 
1. A ' Vallástan. A ' vallásnak átalán véve 

minden embertől inkább gyakorlati vagy erköl-
csi, mint elméleti vagy hittani oldalát kívánom 
meg, de különösen attól, ki az iparág akármelly 
nemével foglalatoskodandik, kívánni kel l , hogy 
az erkölcsiség nála jó eleve ugyancsak szilárd 
alapra fektettessék ; mert ö ugy is egész életén 
keresztül anyagiakkal van elfoglalva, ö kalmár 
és nyerész lesz ; pedig ezek még a' szilárd e r -
kölcsöt is megingatják, annyival inkább az a lap-
talant. Ezért a' vallástant, egészen gyakorlati ol-
daláról indulva ki, tanítanám, jelesül olvastatnám 
a' bibliából, mint eredeti kútfőből, a' bibliai t ö r -
téneteket, 's különösen fölfogatnám 's megalapít-
nám azok erkölcsi hatásukat, egyénre, családra, 
népre és nemzetre. 

2. A szemlélés és beszédgyakorlatok, mint 
illyek részint sajátlagos nyelv — részint gon-
dolkodás — részint ízléstanná emelkedtek. Erre 
írányzólag az első két évben taníttassék. a) Ha-
zai nyelvtan tudományosan, jelesül a' ragok, k é -
pezök és mondatok tudománya, mellyek között 
főleg a' mondatok tanításától a' gyakorlati gon-
dolkodást ugy sem lehet elválasztani, de e g y e -
nesen is ugy kell tanítani a" mondattant, hogy 
abban a' gyakorlati gondolkodbstan benfoglaltas-
sék. b) A ' gondolkodás- és ízléstani olvasásra 
különös figyelem fordíttassák, — némelly dara-
bok könyvnélkülöztessenek is meg, átalán véve 
a 'megér te t t tanulmányok szabadon mondassanak 
föl. c) A ' német nyelv kezdessék meg nemcsak 
alaki képezés, de gyakorlati életirány tekinteté-
ből is ; mert nekünk a' szomszéd német mivelt-
ségre igen soká lesz még szükségünk. Az olasz 
és franczia nyelvet a' felső ipariskolákra hagy-
nám. 

3. A' földrajz: ugy a' haza, mint átalánosan 
az egész földgömböt ipar tekintetéből vegye szem-
ügyre ; e' végett jelelje ki a' földgömb külön-
böző terményeit, kereskedési czikkeit és eszkö-
zeit 'stb. 
£ 4. A' természetrajz: a' mellett, hogy alaki k é -
pezés tekintetéből rendszeresen tanítja a' t e rmé-
szet országait, egyszersmind minden terménynél 
kijeleli a' hasznot, mellyet abból az ipar előál-
líthat. 

5. A' történettan: e gyetemesen tekintetbe v e -
szi az emberi eseményeket , még pedig egy ol -
dalról egyetemes polgárosodás, más oldalról és 
különösen iparfejlés tekintetéből. 

6. A' természettan : rendszerben adatik elö, 
még pedig u g y , hogy minden jelenet törvénye 
mellett emeltessék ki annak hatása az ipar bá r -
melly ágára irányzólag. 

7. A' mértanból a számtan egész terjedelem-
ben, a' logarithmokat ide nem értve, a' térmértan 
szinte, egészen a' háromszög-mértanon kivül, főbb 
pontjaiban 's gyakorlati iránynyal adassék. 

8. Az énekléstanítás : a' vallásos irány mellett 
a' nemzeti irányt is szem előtt tartja, valamint a' 
testgyakorlat i s , melly a' természettudományok 
gyakorlatbani és természetbeni szemlélése mel-
lett főleg ügyel a r r a , miszerint ezen osztályból 
olly egyének kerülnek ki, kiknek mind élethiva-
tásuk megkívánja a' külső erőt, mind pedig tölök 
azt a' nemzet , mint leendő nemzetőröktől, 
igényli. 
18. Az ipariskolák tanulmányai a második 

két évben. 
1. A ' vallástan a' második két évben is épen 

olly gyakorlati irányú mint az elsőben, azon kü -
lönbséggel, hogy midőn az első két évben a' va l -
lásos erkölcsiség inkább erkölcsi egyénektől v o -
natott el, itt az erkölcsiség inkább a' szent könyv 
történetére alapuljon. A ' vallástanításnak cathe-
chismusi fokát , a' hit- és erkölcstant csak igen 
kevésre szorítanám, hanem ezt inkább hagynám 
a' közönséges isteni tisztelet gyakorlására, de 
annál nagyobb figyelmet fordítanék az egyház 
történetére. 

2. A hazai nyelv tanítása válogatott darabok 
gondolkodás- és ízléstani fölolvasásában 's azok 
megkönyvnélkülözésében határoztatik, valamint 
életirányú munkák szép és ügyes íratásában is, 
jelesül kereskedelmi ár jegyzékek, számvitelek, 
's váltókéban 'stb. 'stb. 

3. Az idegen nyelvek közöl a' német nyel v 
beszéd, fordítás, irás által folytattatik. 

4. A ' természetrajz és természettanról három 
alkalmazott tudomány áll elö, u. m. a) Az ember-
tannal összekötött éptan. Ezen tudomány minden 
embernek ugyan, de főleg az iparüzö osztálynak 
szükséges, részint hogy megtartsa egészségét, 
részint hogy megóvhassa azt a' veszélyes hatá-
soktól ; mert sokszor egy pillanat alatt nem csak 
elromolhatik az ember épsége , de életétől is 
megfosztathatik embertani ismeretek hiánya mi-
att. Említenem sem kell, hogy az embertan nem 
pusztán test- , de élet- , sőt lélektani része is 
főbb pontokban kiemeltessék, b) Műtan. A ' t e r -
mészetrajz az élsö két évben csak kijelelte a' 
termények hasznait, valamint a ' természettan is 
a' jeleneteknek a' készítményekrei hatását , itt 
pedig gyakorlatilag taníttassék a1 készítmények 
tudománya, vagy a' műtan, még pedig a' szerint 



a'f gazdasági, gyári és közönséges kézmütan, 
miként a' város helyzete hozza magával, c) Ke-
reskedéstan. Ez is helyszerüleg taníttassák azon 
készítményekre és anyagokra vonatkozólag, 
mellyekkel leginkább a' környék foglalatoskodik 
's mellyekböl legtöbb hasznot vehet. 

5. A ' földrajz és történettan az első két évben 
egyetemes polgári iniveltség és iparfejlés tekin-
tetéből ismertette meg a' népeket , a' jelen két 
évben kijelelten ez vagy amaz készítmény és 
kereskedelmi czikkre vonatkozólag rajzolja az 
országokat, 's adja elő különösen ez vagy amaz 
ország történetét készítmény és kereskedelmi 
tekintetben. Hogy mindezek a' hazai készítmény 
és kereskedés czikkeire vonatkozzanak, önkényt 
értetik, valamint az is, hogy a' kereskedelmi jog 
ezekre vonatkozólag taníttassék. 

6. A ' mértan mind szám mind mértani része 
egyedül és kizárólag a' kérdés alatti tárgyra v o -
natkozó alkalmazással taníttassék. 

7. Az éneklés és eszközzenészettanítás fo ly-
tattatik, valamint a' kor igényeinek megfelelő 
katonai testgyakorlat is. Egyébiránt a' t es tgya-
korlatra a' gyakorlati tanulmányoknál is elég 
alkalom van. 
19. Az ipariskolák nevelés és tanításmódszere. 

Az ipariskolákra nézve is a' test erőssége, 
vallásos erkölcsiség, értelmi és ízléses nevelés 
tekintetéből azon elveket állítjuk fö l , miket a' 
népiskolákra nézve fölállítánk, valamint a' tan-
módszerre nézve is, azon különbsséggel: hogy itt 
már a' tanulmányok rendszerben adassanak elő. 
A ' tanulmányok rendszerbem, de azért gyakor -
lati előadása, kül és belterjelmi növekedése több 
tanítókat föltételez, még pedig a' vallásíanitón 
kivül, ki mindig a' lelkész, legalább hármat. A ' 
tanulmányok különnemüsége , jelesül : t e rmé-
sze t - ember- és Is ten- vagy eszményi vi lágra-
vitele 's azok terjedelme kívánják, hogy a' tanul-
mányok szakrendszer szerint taníttassanak, még 
egy oktató tanítsa az inkább természetvilágra 
viszonyúló természetrajzot, természettant és mű-
tant ; másik az inkább embervilágra viszonyuló 
földrajz-, történet- és kereskedéstant; harmadik 
az éptannal összekötött inkább eszményi világra 
vonatkozó lélek- és gondolkodástant, a' hazai 
nyelvvel, szépírás és olvasással 's németnyelv-
vel. A'métant egyik évben a' természetrajz 'sat. 
másikban a' földrajz 'sat. oktatója tanítsa azért, 
mert ezek tanulmányaiba a' mértan alkalmazása 
leginkább bevág ; pedig ezen iskolákban a' mé r -
tant alkalmazás nélkül tanítani több, mint semmit 
csinálni. Valamint a' vallástant a ' lelkész által 
kívánom taníttatni: ugy az éneklést a' község 
éneklője vagy inkább organistája által; mert mi-
ként saját helyén, — midőn az egyházakról mint 
ülyekröl szóllandok, — kifejtem azt, hogy min-
den ezyháznak orgánája; tehát éneklője e g y -
szersmind organista is legyen. Míg ezt bővebben 

kifejteném itt csak annyit említek, hogy én a' pro~ 
sai isteni tiszteletnek barátja nem vagyok. A 
érzéki embernek költészet kell, mellynek szá r -
nyain Istenhez a' végetlenhez emelkedjék. Úgyis 
elég darabos prosával találkozunk a' világon, az 
isteni tisztelet legalább legyen költészi. De ez 
csak közbevetőleg van mondva. A ' tes tgyakor-
latot, ha rendkívüli testgyakornok nem lenne, 
— mit illy katonavilágban föltenni alig lehet — 
a' három oktató közöl valameliyik, vagy e g y -
mást felváltva, teljesítsék. A ' szakrendszer ellen 
fölhozott nehézségek igen könnyen elhárithatók, 
ellenébe téve azt az osztályrendszernek; mert igaz 
ugyan, hogy a' különböző természetű oktatók á l -
tali nevelés és kormánytartás nehezebb, mint 
egy által, de azért nem lehetetlen. Legyen meg-
állapított nevelési és kormánytartási elv, mihez 
mindenik oktató tartsa magát. 

Igaz , hogy mindenik szakoktató saját ked-
vencz tudományát igyekszik megkedveltetni nö -
vendékivei , de hiszem, ez szükséges i s ; azért 
nem következik, hogy más tudományt ócsároljon. 
Igaz, hogy a' szaktanító saját szaktudományát 
tökélyesíti, a' többit elmulasztja. Hogy minden 
tanító saját szakját tökélyesí tse , az mulhatlan 
kellék, de hogy más tudományt egészen elha-
nyagolna, nem következik, és ez aligha lehető is 
á' tudományok rokonsága miatt. Tehát, minden 
esetre szakrendszer az ipariskolákban. 

' 20. Az alsó ipariskolák fölügyelése. 
Az alsó ipariskolák épen olly fokozatú felü-

gyelés alatt állnak', mint a 'népiskolák, jelesül: 
a) közvetlen vagy helybeni; b) közvetett vagy 
kerületi és c) ministertanácsi alatt. A ' kerületi 
igazgató épen az legyen, ki a' kerületi népisko-
láké. Ezen hármas fokozatú fölügyelésnek épen 
azon jogai 's kötéllyei vannak, 's azon viszony-
ban állnak egymáshoz, mint a' népiskolák föl-
ügyelő testületé. Hogy ezen testületek jogaikat 
gyakorolhassák és kötélyeiket teljesíthessék, az 
alsó ipariskolák kül és bel életére vonatkozólag 
ezeket tartsák szem előtt kiváltán a' népiskolák 
igazgató testületétől. 

1) Tanítókat csak iparképezdékböl választ-
hatnak, melly föltételezi, hogy a' ministeri tanács 
költségkímélés, de rokonsági elvnél fogva is l eg -
alább négy népiskola képezdét úgy rendez, hogy 
azokban az alsó ipariskolatanítók is képeztes-
senek. 

2) Minthogy a' népélet szintúgy hat az i sko-
lákra, mint viszont az iskolák tartoznak hatni a' 
népéletre; ezért az ipariskolákra nézve külö-
nösen kell gondolkozni eszközökről, mellyeken 
a' gyakorlati tanítás megtétethessék. Illyen e sz -
közök a' természetiek gyűjteménye és mintatá-
rak 'stb. de szükség, hogy mindezeket a' növen-
dék a' népélctben is lássa; ezért az iskolák hely 
és körülményszerüleg iparüzö városokon ronde-
zendök. 



3) Az ipariskola tanítók készültsége több időt 
és eröt igényel , valamint a' városi élet is több 
költséggel j á r ; ezért, az alsó ipariskolatanítók 
fizetése legalább egy száz ezüst forinttal több 
legyen , mint a' legjövedelmesebb népiskolata-
nítóé: 
21. Az alsó ipariskolákkal párhuzamban álló 
tadományelöiskola négy osztálya (progymna-
siumj. (Folyt.) W a r g a J á n o s . 

A ' legközelebbi közlésben sajtóhibák vannak. 
Ezek kijavítandók 742, l ap , alul 6. sor jelentő 
pénzei olv. j e l e n t ö p é n z e i . 743. lap, fölül 
3. sor forrásáton olv. f o r r á s u t á n . Ugyanott, 
alul 27. sor Igen olv. I l y e n . 745. lap alúl 1 1. 
sor kár olv. b á r . 

Váló-perek. 
Az l79° / 1 -d ik évi 26. t. czikk az evangyél-

miak váló-pereit saját egyházi törvényszékeink 
által rendelte megbirállatni, addig pedig, mig 
ezen törvényszékek elrendezve, 's az elvek, 
mellyek szerint a 'váló-perekben eljárniok kellend 
megállapítva lesznek, ezen perek elitélését az 
utóbbi esztendőkben felállított elvek szerint ( t ö r -
vényszavai) a' világi törvényszékekre hizta; — 
szabadon maradván a' feljebbvitel a' királyi és 
szükség esetében a' hétszemélyes táblához. 

A ' törvényben említett 's utóbbi esztendőkben 
felállított elvek foglaltatnak II—ik József csá-
szárnak 1786-ki pátensében — melly szerint az 
elválásnak főleg helye van : 

a) ha az egyik hitestárs a' másik életére tört, 
avagy hívtelenséget követett el. 

b) a' hívtelen elhagyás esetében, és 
c) ha a1 házas felek közt. kiengesztelhetlen 

gyűlölség támadott. 
E ' törvény, mint sok más, részint papiroson 

maradt, részint a' törvényszékek addig magya-
ráz ták , míg csakugyan a' pátens czélja 's szel-
leme elleni magyarázatot kisajtolták; — mert: 

Az evangyélmiak egyházi törvényszékei a' 
váló-perekről mostanáig sem bíráskodtak, ámbár 
törvényes állásuk ö fensége által elismerve van. 

A ' világi törvényszékek pedig 's különösen a' 
királyi curia, mellyhez már most minden váló-
pereket nemcsak szükségesetében, — azaz nem 
csak akkor , — midőn az alsó törvényszék az 
elválni kívánókra tagadó Ítéletet hozott, — de 
minden esetben felterjeszteni kell ; — a1 gyülöl-
ségbőli elválás czímét, melly oknál fogva legtöbb 
váló-perek keletkeznek,a' legszigorúbban kívánja 
bizonyítattni, — olly annyira, hogy tíz váló-per-
b ö l , melly gyűlölségből indíttatott, körülbelül 
nyolczban a' királyi curin ítélete ekkép hangzik: 
, ,a ' gyűlölség oka bebizonyítva nem levén, a1 

felek az együttélésre köteleztetnek." 
Ezen eljárásban kettős sérelme van az elválni 

kívánóknak: 

Egyik az ; hogy miután pereiket nagy nehezen 
a' megyéknél 's városi tanácsoknál áthajtották, 
a1 tiszti ügyészt, mint a" házasság védőjét, ki k ü -
lönben is munkával feleslegesen ellátva van, 
számtalanszor nyilatkozata beadására unszolták, 
a' megyei 's városi törvényszéken szerencsés 
ítéletet nyer tek , perök végre a' királyi curia 
portára örvényébe elsülyedt, hacsak az előadó 

kiadóját, kinek rendes fizetése nincs, a' kivonat 
elkészítéseért különösen megnem jutalmazták, 's 
ha csak ügyvédök, kit szintén fizetni kellett, a' 
per előadását sürgetendő az előadónál néhány-
szor nem alkalmatlankodott. — Ha mindez meg-
történt, akkor ezen szerencsés váló-per mintegy 
két három esztendő alatt a1 királyi curián is á t -
lábolhatott. 

A ' másik sérelem az : hogy a' hitvestársaknak 
jó előre 's a' per megkezdése előtt legalább egy 
párszor tanuk 's szomszédok jelenlétében cziva-
kodniok kellett, még jobban tették, ha naponta 
verekedtek, 's egymást némellykor meg is v é -
rezték, hogy orvosi visum-repertum legyen, 's 
ekkép a1 gyűlölséget tettleg megmutatták: mert 
különben a' királyi curia kimondott elvénél meg-
maradt, kimondotta, hogy a' gyűlölség nincs 
bizonyítva, kötelezte a' feleket az együttélésre, 
1s lett a' protestánsok házassága járom, mellytöl 
csak az immorális önkénytes elválás vagy az 
ásó 's kapa választott el; maga a' pátens szelle-
me ellen, melly a' házasságot polgári szerződés-
nek tekintetni rendeli. 

Annyira ment a' királyi curiánál ezen elvhezi 
ragaszkodás, hogy váló-perek háromszor n é g y -
szer is ezen törvényszék elibe kerültek , mig a' 
gyűlölséget bebizonyítva látta. 

Tűrni nem lehet, hogy a' váló-perek továbbá 
is ekkép folyjanak, vagy inkább heverjenek, kü-
lönösen azér t : mert a' királyi curiának eddigi 
aristocraticus előadási sorozata mellett , legin-
kább a' szegényebb sorsuak szenvedtek 's bátran 
ki lehet mondani, hogy a' szegényebb felek, ha 
nem akadtak olly ritka ügyvédre, ki ügyöket in-
gyen felvállalta, a' váló-per végét rendesen ak-
kor érték e l , midőn az elválásra nem volt már 
szükségük. 

A ' mostani csigatermészetü perlekedés e g y e -
nesen immoralitásra vezet. Az elválni kívánók 
beleunván, vagy talán nem is birván a' magyar 
törvénykezés szekerének nyikorgó kerekeit k e -
negetni, elváltak önkénytesen, 's éltek úgy, mint 
gyermekeik példájára élniök nem kellene, 's mint 
nem éltek volna, ha a1 törvénykezés a' váló-
perek rögtöni és sebes elítéléséről gondoskodik. 

Nem áll különösen a' királyi curia által a' g y ű -
lölség bizonyítására felállított elv. A' gyűlölség 
úgy mint a' szeretet érzelem, mellyet kifejezni 
's kimondani lehet , de tettlegesen bizonyítani 
neveletlenség nélkül nem lehet. A ' törvényhozás, 
hogy az elválás meggondolatlanul meg ne t ö r -



t é n j é k , felállíthat a1 per kezdete előtt bizonyos 
akadályokat, rendelhet úgy, mint a' napoleoni 
törvénykönyv, bizonyos határidőt, mellyet, mie-
elött a1 váló-per t meglehessen kezdeni, a' felek 
bevárni kénytelenek, 's melly alatt határozott 
szándokukat kijelenteni tartoznak : rendelheti 
ú g y , mint a' pátens az egyezkedés többszöri 
megkísér lését , rendelhet ideiglenes ágy vagy 
asztaltóli elválást: de ha a' kibékéltetés ezen 
módjai mind megpróbálva voltak, a' pörben nem 
mondhatni, hogy a' gyűlölség nincs bizonyítva, 
mert ha a' gyűlölséget még azonkívül bizonyí-
tani kell, akkor minek ezen többszöri probaticái 
a' gyülölségnek. 

A ' királyi curia elve sérelmes általában, mert 
a1 gyülölségbőli elválást mivelt hitestársakra 
szinte lehetetlenné teszi; de sérelmes azért is, 
mert magába a' pátens tartalmába ütközik, melly a' 
gyűlölség kipuhatolására megrendeli a' megtar-
tandó ünnepélyességeket, de a' gyűlölség bizo-
nyításával a' feleket egy szóval sem terheli. 

A ' váló-perek tehát a' királyi curiától, melly-
nek tagjai, különben is többnyire catholicusok l e -

örsereg századosa, — a' közhír másik papkapi-
tányt is emleget Veszprémmegyében. 

Már N. I. kérdése ösztönt adott elmondanom 
véleményemet a' papok nemzetőrsége felett ; Cs. 
beszéde pedig nem enged tovább hallgatnom, 
mert épen azon pontokat érinti , mellyeken sze-
rény véleményem átvonulandott. Szabadjon hát 
e' tárgyban néhány igénytelen, de őszinte szót, 
ejtenem, mellyböl az fog kitűnni, hogy a ' p a p 
olly értelemben, mint egyéb polgártársak, nem-
zetőr nem lehet. 

Szent igaz, hogy a' papnak hazájáról, polgári 
kötelességéről, megfeledkezni nem szabad. Az 
illy feledékeny megérdemelné, hogy százszoro-
san sújtsa a' nemzet átkának engesztelhetlen os-
tora ! A' pap is honpolgár 's nincs a' törvényben 
a' nemzetőrség kötelessége alól kivéve. De én 
mégis azt hiszem, hogy ez is, valamint sok más 
intézkedése az új törvényeknek, csak a kényte-
len rögtönzés eredménye, mellynek nem lehet 
ideje minden kivételes szempontra kellő figyel-
met fordítania. Ha nemzetőrségre képtelenek a' 
kevés értékűek^ kiknél a' közbátorságot érdek-

vén, a' házasságot hajlandóbbak entholicus szem- közösségnél fogva védeni parancsoló vagyon 
pontból tekinteni, azonnal tétessenek át saját 
egyházi törvényszékeinkhez. 

Ezen törvényszékek rendezéséről , a' t ö r -
vénykezési eljárásról 's a' pátensben történendő 
változásokról következő számokban. 

S o l t é s z A l b e r t . 

Pap-nemzetőr. 
Midőn egyik paptársunk, Német János, az 

Egy. Lap f. é. 24-dik számában közlött „ k o r -
kérdései" között ezt kérdezi : nem volna-e ta-
nácsos a' lelkészeknek utasítást adni, mi módon 
és mennyire folyjanak be a' nemzeti örsereg fel-
állításába ? — ezzel föltenni láttatik, hogy a' 
pap nem ollyféle nemzetőr, mint egyéb polgár-
társak. Mert, ha a1 pap is csak olly nemzetőr, 
mint akárki más a' honpolgárok közöl, akkor ezt : 
mimódon és mennyire folyjon be a' lelkész a' 
nemzeti örsereg felállításába? kérdezni is feles-
leges, nemhogy szót érdemelne. 

De vannak, kik a' papot is a' többi nemzet-
őrök közé sorozzák; mert — mint Cserky pap-
társ a' nemzeti örsereghez intézett, 's a' „Mun-
kások Újságában" közzé tett, egyházi beszédé-
ben mondja — „ a ' papnak nem szabad hazájá-
ról, polgári kötelességéről megfeledkeznie (ö is 
honpolgár), — a' példák vonzanak, buzdítanak : 
buzdítson tehát a1 pap példájával a' haza védel-
mére, — nem is példanélküli, hogy a' papok 
víttak , harczoltak, táborba szállottak, korábbi 
századainkban." E ' tekinteteknél fogva a' papok 
talán minden megyében is összeirattak a' nem-
zetörök közé , ha t. i. nincsenek tul 50 éven; 
némellyek már tiszti rangban állanak, — Cserky 
ugy bocsátotta közre beszédét , mint a' nemzeti 

biztosíték nincs, — képtelenek a' 20 éven alul, 
's az 50 éven felül levők, amazok — hihetőleg— 
azért, mert még képző> tanulói pályán vannak, 
ezek azért , mert már erőben gyengülnek, ha -
nyatlanak : nem természetes-e, hogy a1 nemzetőr 
minden kötelességeinek a1 hivatalánál fogva bi -
zonyos helyhez kötött pap sem képes megfelelni, 
kinek teljes erejét a' hivatalára szükséges foly-
tonos önképzés veszi igénybe ? Mert nem lehet 
feledni, hogy a' nemzetőr nemcsak a' helység-
ben, mellynek lakosa, hanem annak határán k i -
vül is, söt veszélyes szükség esetén bárhol a' 
honban, köteles szolgálatot tenni : hogyan tegye 
már ezt a1 pap, kitől hivatalos állása állandó he ly-
beniartózkodást követel ? Vagy talán az alatt, míg 
a' pap más megyében, tán épen a' határszélen, 
tesz nemzetöri szolgálatot — meglehet, több he-
tekig, hónapokig, — otthon bezárassék a1 t em-
plom, vigasztalatlanul vesztegeljenek a' betegek, 
kereszteletlenül heverjenek a ' c secsemők , mel-
lőztessék, felfüggesztessék az egyházi szolgálat 
ál talában?! Mit mondanak erre önök, százados 
paptársaim ? igazítsák el a1 polgári kötelesség-
nek a' gyülekezethezi viszonyunkbóli folyó e g y -
házi kötelességgel történhető összeütközését. 
Mert az nem állhat meg, hogy a' netalán másuvá 
menni parancsolt nemzetőrség teszi a' gyüleke-
zetet, 's ha ez el ment, mire való akkor otthon a' 
pap. Nem atyámfiai! elmehet körülbelöl \/ lQ rész, 
de otthon marad 9 /1 0 része a ' n y á j n a k ; 's míg 
ennyi többség nem eltaszítandó mennyiség : sza-
badjon a' merengő Székács szavaival mondanom: 
nyájhoz pásztor! — nem a1 sereghez tehát , ha -
nem a' nyájhoz, melly olthon marad; szép haza-
fiúi, egyszersmind papi hivatás vár rátok, v igasz-



talni, bátorítani azokat, kik a' szabadság 's rend 
érdekében küzdeni ment kedveseik után sóhaj -
toznak. 

Azonban, én szeretem mindig iránytümül hasz-
nálni a' bibliát. Ebben azt olvasom magától az 
üdvözítőtől, hogy szolga két urnák nem szol-
gálhat (Luk. 16 ; 13). Tehát, vagy a' papi, vagy 
a' nemzetöri szolgálatnak szenvedni ke l l ; mind 
a ' kettőnek teljesen eleget tenni nem lehet. *) — 
De meg, a' mi vitézkedésünknek fegyverei nem is 
testiek (2. kór. 10 : 4). Tehát nekünk papoknak 
nem kardot, lándzsát, dárdát, kaszát , fejszét 'sat. 
kell forgatnunk, hanem a' kezünkben tartott bib-
liával vi tézkedhetünk, vitézkedni kötelességünk. 
Ezt méltó figyelembe venniök a' százados pap -
társaknak. Mert arra nem lehet hivatkozni, a' mit 
Luk. 22 : 36. mond az Úr : kinek szablyája 
nincsen , adja el felső ruháját és vegyen. Ez a' 
körülményekhez képest kizárólag a' tanítványokra 
t a r tozo t t ; ' s e ' szavaival nem is annyira pa ran -
csot adott a' nagy mester tanítványainak t een-
döjök iránt, mint inkább a' történendőkre f igyel-
meztette őket előlegesen , miszerint majd apos-
toli útjokban, ha utonállókkal fognak találkozni, 
magokat önkénytelenül is védniök k e l l , — nem 
is akart minden tanítvány számára e g y - e g y szab-
lyát , hanem megelégedett kettővel ( 4 : 38) . A ' 
miből ismét az a' tanulság , hogy a' pap utolsó 
szükség esetében is, legfölebb l akhe lyén , papi 
működése színhelyén, köteles nemzetörködni, nem 
pedig azon kivül is, — és, hogy a' nemzetőrségi 
tö rvény a' papokra nézve nem lehe t , általánosan 
minden kivétel nélkül , é rvényes és végreha j t -
ható. 

Más erősségekre megyek által a' pap-nemze t -
őrség pártolóinak. A ' példák vonzanak, buzdí-
tanak : buzdítson tehát a' pap példájával a' haza 
védelmére. — Eszem ágában sincs a' papot a' 
példaadás kötelessége alól felmenteni akarni,— ö 
a' föld sava, 's világ világossága tartozik lenni: 
de a' példaadást igen furcsa lenne a ' lelkészi k ö -
rön kívül is ter jesztve erötetni. Felteszem a' pap 
müiparosoknak, földmivelöknek, lelkesen ajánlja 
a' szorgalmat : következik-e , hogy tehát ö maga 
legyen a' legszorgalmasabb müiparos , földiníve-
l ö ? ! Nevetséges dolog; mi papok nem lehetünk 
minden egy személyben. — Illy erötetés me l -
lett nem csoda , hogy Cserky paptársunk is , 
a ' nemzetőrség százados-apostola , igen n a -
gyot botlot t , legalább a' bibliát nem jól n é z -
te meg. Jézus nézeti t. i. v e l ü n k , mikép az 
polgári kötelességéről nem feledkezett m e g , ' s 
felhozza, mint szánakozott Jeruzsálemen, előre 
látva annak veszedelmét. Édes tisztelendő ka-
pitány ba rá tom! hát a1 szánakozás már egész 
mélyéig kimeríti a' hazafiságot ? ! Én ezt k e v e -
selleném Jézustól, a ' legtökéletesbb példaadótól. 

*) Hanemha, hogy a1 papi szolgálattal is a' hazát szolgál-
juk, így az úr egy lesz. — D —t. 

De , tisztelt vallásom alapítójának! szerencsére , 
tudom, hogy ö többet tett a' szánakozásnál h a -
zája boldogítására. Ö tanított, betegeket g y ó g y í -
tott, holtakat feltámasztott 'sat. — megfizette a' 
reá esett adót Máté 17 : 27. E ' már a' Jézus jó 
polgárságának valódi példája, mellyet elmellözni 
kár vala a' Jézusra tett utalásnál! 'S illy tekin-
tetben méltó, hogy papjaink is az első példaadók 
között álljanak. Igenis elég lesz nekünk papok-
nak saját körünkben megmaradni , 's nem ava t -
kozni mindenbe. Ha lelkészi körünkben lelkisme-
retes hűséggel eljárandunk, nem hiszem, hogy v a -
laha hazafiat!ansággal vádoltassunk. Eddig is mivel 
sértette meg sok pap hazafiúi köte lességét? a z -
zal, hogy körén kívül barangol t , — miért h a l -
latszott annyi méltó panasz némelly papok ellen? 
azért , mert nem törődtek a' kathedrával, 's világi 
dolgokba mártották magokat , a ' lelkészet e lha-
nyagolásával.— Mos ta ' s t á tu s szándékozik szük-
ségeinket fedezni : de nem ám ugy, mint nemzet -
őrökét, hanem mint lelkészekét. Legyünk hát le l -
készek, a' szó valódi értelmében , vitézkedjünk 
az igazság fegyvereivel, mint illik, kell és szük-
séges, — ki-ki , a' mint vette az a jándékot , s á -
fárkodjék vele : ' s nem hiszem, hogy példa-
adásunk szégyent valljon. Az ajándékokban lehet 
különbség, csak a' lélek legyen ugyanazon. 1. 
kór. 12 : 4. Méltóztassanak, kérem, gondolkodó 
figyelemmel megolvasni. 

De — mondják mégis — nem példa nélküli, 
hogy a' papok v í t t ak , harczol tak , táborba szá l -
lottak , korábbi századainkban. Kövessük hát 
nyomdokaikat. — Tudjuk igenis: voltak a' t á -
borban, Magyarhon történetírása szer in t , papok, 
— ott volt Kapisztran, Tomory : mind a' kettő 
históriai neveze t e s ség , — Kapisztran segítette 
nyerni Hunyady Jánosnak ama győzedelmet a ' 
törökön 1456-ban Belgrádnál , mellynek emlé -
kezetére Űr színváltozása ünnepül rendel te te t t ; 
Tomory ott volt Mohácsnál! ! ! — De ez utóbbi 
név gyászos napok emlékezetével levén kapcso-
latban , csak annyit említek róla , hogy ö előbb 
volt budai kapitány, mint kalocsai é r s e k , — é r -
sek és falusi pap : igen különböző két állapot. — 
Hanem Kapisztranra nézve már megjegyzést é r -
demel, hogy ö mint sz. Ferencz szerzetbeli barát , 
nem volt bizonyos fárához k ö t v e , 's még mint 
illyen is, nem hagyta el rendeltetését , — ismerve 
a' vallás lelkesítő hatalmát, a' keresztet vitte a' 
sereg előtt, 's ha kellett, más papi szolgálatot is 
teljesített , — ö készítette el a' halálhoz H u n y a -
dyt is, a ' nagy vitézt. Tehát e ' példa csak annyit 
bizonyí t , hogy a' papok tehetnek a ' táborban 
hasznos szolgálatot, mint vallásnokok; de, hiszen, 
er re is valók a' tábori papok, — ezért nem 
szükség a' papoknak táborba szállni seregestül * ) 
Máskép állna a' dolog, ha minden papnak segéde 

*) Magában értetődik, hogy itt nem szerzetesekről, ha-
nem fárás papokról szól az állítás. D —t. 



volna, ki által az ö távolléte alatt hivatala pótol-
ta tnék; de, míg ez nincs, addig a' pap a' többi 
polgártársakkal bármikor és bárhol alkalmazható 
nemzetőr nem lehet, — addig bizony csak mégis 
a' nyájhoz pásztor ! 

Egyébiránt, noha én alaposan hiszem, hogy a1 

pap, helyben maradva, ha a' tiszta evangyélmi 
szabadság igéit hirdeti , melly nélkül a' polgári 
szabadság nem létezhetik, 's a' vallásos erkölcs 
terjesztése körül, melly nélkül személy- 's v a -
gyonbátorság fen nem ál lhat , lelkismeretesen 
fáradozik, leghívebb őre a' nemzetnek 's nemzeti 
szabadságnak ; noha legtanácsosabbnak tartom a' 
papokat nem vonni el hivatalos helyökröl f egy -
veres szolgálatra, hogy ne láttassanak két úrnak 
szolgálni akarva, az egyiket szeretni, a' másikat 
gyűlölni, az egyikhez ragaszkodni a' másikat 
pedig megutálni : mindazáltal addig i s , míg e' 
tárgyban a' törvényhozás világosabban rendel-
kezendik, álljuk meg, paptársaim, nemzetöri he -
lyünket, — hogy hazafiatlansággal ne vádoltat-
hassunk ; mutassuk meg példánkkal, hogy mi a' 
meggyőződésünkkel ellenkező törvénynek is b í -
runk 's akarunk hódolni. Törvénytisztelő pol-
gárokra van szüksége a' magyar hazának. 

D—t. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Nagyon tisztelt szerkesztő úr! 

A' Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 28-dik 
számában hozzám intézett kérdésre a 'ministeri 
táblázatokat illetőleg ezennel van szerencsém v á -
laszolni : 

A ' táblázatok nem csak a' protestánsok, ha-
nem a' többi vallásfelekezetek számára is készít-
vék, 's innen eredhettek némelly protestáns lelkész 
uraknak kétségei, mellyeket azonban a' ministeri 
kisérö levél és utasítás tekintetbe vételé vel köny-
nyen eloszlathattak volna. 

Minden esetre nem csak az egyházak, hanem 
a' lelkészek jövedelmeit is az illető rovatokba be 1 

kell irni, 's pedig, hol ezek egymástól elkülönítve 
vannak, külön. 

Ez, véleményem szerint, legjobban ugy tör tén-
hetik, ha a' rovatok alá két külön felírás alatt 
iratnak a' jövedelmek és az ingatlanok, p. o így: 

1 - szö r . Az egyház ingatlan birtoka és jöve -
delme. 

2 - s z o r . A ' lelkész ingatlan birtoka és j öve -
delme ; — 's igy mindenikre nézve az illető r o -
vatba belé iratik, a' mi belé való, mire a' táblák-
ban elegendő hely van. 

A ' közalapérték alatt csak a'katholikusok köz-
alapítványi értéke (fundus religionis et studio-
rum) értet ik, és igy ezen subrubrika a' pro te-
stánsokra nem is vonatkozik. Az egyház tökéji és J 
azoknak kamatjai, „az egyház más jövedelmei" | 

czimü rovatba valók. A ' papi pénz alatt pedig 
értetnek a' lelkész azon jövedelmei, mellyek nem 
meghatározott évi fizetésből (fixum salarium), 
hanem rendkívüli és a' körülményekhez képest 
változó forrásokból keletkeznek. 

Általánosan tanácsom a z , hogy a' táblákba 
minden ollyan adatokat be kell iktatni , mellyek-
böl az egyház és lelkész jövedelme kitűnik; mi-
nek a1 rovatokban helye nincs, vau elég helye 
az észrevételekben. — Budán julius 6 -án 1848. 

F á b r i c z y S á m u e l . 

G Y Ű L É S E K . 
A' nagybányai egyházmegye közgyűlést tartott 

f. é. máj. 23-kán Sz. Németiben, hol is : 
1. Az elnökök és a' hivatalnokok lemondtak, 

de addig, míg majd a 'képviselet alapján töltetnek 
be a' hivatalok ,, 's a1 lemondás csomója megol-
datik," ideiglenesen megtartják hivatalaikat. 2. 
A"1 cultusministernek értekezletre meghívó levele 
nagy lelkesedéssel fogadtatott. 3 ) Felvétetett az 
egyházkerületi gyűlés azon rendelete, miszerint 
meghagyatik hogy az értekezletre küldendő kö-
vet választása a' legszélesb képviseleti alapon 
tör ténjék, 's hogy az egyházkerületi követek 
összes száma 30-ban állapíttatván m e g , ezek 
közé egyházmegyénk egyet válasszon. — Itt 
hosszú vita keletkezett mind a1 rendelet, mind az 
egy követ , mind egyéb elvek fe le t t , mig végre 
az egy követ küldésében történt a' megállapo-
dás, de ki a1 nagy többség értelmében az e g y -
házak szavazatai által fog választatni. 

Ugyanazon egyházmegye f. é. jun. 2-kán Bö-
szes-Remetén tartotta gyűlését, hol 

1. a' világi ülnökök csak ketten voltak jelen; 
ennélfogva követelék, hogy helyettesítés által 
számuk a1 papi ülnökökével egyenlíttessék ki. — 
Oknélküli fé l tékenység, kívánt eredményre nem 
is vezetett. Kimondatott e' közben, hogy képv i -
seleti és consistorialis kormányzat együtt meg 
nem állhat. Amaz életbe lépet t : ez kiszoríttatott. 
Ez órától fogva a' kormányzat körül döntő sza -

| vazata csak annak lehet , ki egyházi képviselő; 
mások beszéde csak javaslatnak vétetik. Az elnök 
tartozik kihallgatni a ' vé l eményeke t , kimondani 
a' többséget , vagy ezt bármi okon ki nem v e -
hetve, szavazat , de nem a' consistorialis ül l ö -
kök, hanem a' képviselők szavazata által döntetni 
el a' kérdést. Azonban a' consistorialis ülnökö-
ket sem lehetvén zsinat nélkül nullificálni, r é -
szökre fenhagyatik a' bíráskodás bepanaszlott, 
de nem kormányzati esetekben; ezen kivül kül-
döttségekbe nevezhetők, mint bizalom emberei. 
E ' distinctivus nyilatkozathoz járulván azon e l -
nöki je lentés , hogy itt bíráskodást igénylő ügy 
fenforogni nem fog , de még azon esetre is a ' 
birák törvényes száma megvan : ez alapra fek-

| tettetett az indítványt eloltó határozatunk. 
2. Az egyházkerület a1 papi fizetések 's ehez 



kapcsolt munkák pontos tel jesí tésére hívja fel az 
egyházaka t , ebbeli köteleztetésökröl felvilágo-
sítván, melly mindaddig vállaikon maradand, míg 
az állodalom annak leemelését ünnepélyesen ki 
nem hirdetendi 's törvénybe nem iktatandja. 

3. Az egyházkerület az Alföld hirlap szerkesz-
tői 's tulajdonosa kérelmök folytán ajánlja e' l a -
pot egyházvidékünknek, mint a' mellynek vallást 
egyházat és nevelést tárgyazó rovata is leend. 
Mi pedig ajánljuk az egyházkerületnek hivatalos 
közlönyül a' sietösb hirdetményekre n é z v e ; nem 
állván el mind e ' mellett is annak sürgetésétől, 
hogy az egyházkerületi gyűlések jegyzökönyvei 
egész terjedelemben , nyomatva közöltessenek 
egyház megyéinkkel. 

4. BonyhaiB. népiskolai jutalomkönyve. a jánl -
tatik, de a' könyve még nem közöltetett. 

5. Felbontattak az értekezletre küldendő k ö -
vetet választó szavazatok. A ' szavazás eleve 
kettőre volt megrendelve. Mindkettőre átalános I 
többség kívántatik. A ' két többséget nyert egyén 
a ' követséggel megbízatik, ha az első nem m e -
hetne, a' másik foglalandja el helyét. — 91 sza -
vazatból 68 ment Meleg Dániel újvácsi lelkész 
és egyházmegyei jegyzőre , — 54 pedig e ' czikk 
közlőjére. 

6. Délután két óra felé járt az idő, midőn e lő-
került — az úgy nevezett régi rendszer miatt — 
mellyet mi nem értünk, 's a" történtek után még 
k evésbbé foghatunk m e g , a ' minek először kell 
vala szőnyegre kerülnie; t. i. a1 tisztikar mult 
gyüléseni lemondása, mellynek tetszés szerinti (? ) 
megoldása e ' gyűlésre hagyatott fen. 

A ' csomó megoldatott , ' s felkiáltás útján, két 
egyháznak helyénkivüli tisztikarváltoztatás e l -
leni szavazatát kivéve, a' volt tisztikar megha-
gyatot t , 's minél hamarább elvállalá szer ta r táso-
san lemondott hivatalát. 

Ezzel vége volt a' gyűlésnek. Ebéd alatt 's 
után sok történt szóbeszédben; de én csak a1 

gyűlésről akartam i rn i , 's legfeljebb is annak 
tényeit kísérni jegyzetimmel. — Költ Pe t t yén -
ben 1848. jun. 20. D e m e t e r J ó z s e f s. k. *) 

pettyéni ref. lelkész. 
*) Ezerszer engedelmet kérek, hogy ennyire csonkítva 

adom önnek közleményeit. Ne méltóztassék messze 

A' tiszai evangyélmi egyházkerület f. é. jul. 
15 -kén tartandja gyű lésé t ; a' bányai e g y h á z -
kerület pedig jul. 23 -kán és következő napjain. 
— A ' tiszai ev. egyházkerület felügyelőjévé 
Fabriczy Sámuel ministeri tanácsos választatott. 
A ' néhai Jozelfy Pál püspök he lyébe , hihetőleg 
iglai lelkész és esperes Pak fog választatni, ki a ' 
kijelelő szavazatok nagy többségét már m e g -
nyerte. 

Levelezés. Valóságos embarras de richesse á l -
lott be tárczámban. Annyi korszerűbbnél k o r -
szerűbb, érdekesbnél érdekes!) czikkek közöl te t -
n e k , hogy bár mint óhajtanám, is merengenem 
nem szabad. Legyenek türelemmel. Adok a1 mit 
adhatok. Csak a' gyűlések körül méltóztassanak 
a' főpontoknál maradni, különben az egész lapot 
merő gyűlési tudósitásakkal leszek kénytelen 

| betölteni. Abban is nagy és közös örömünk van, 
hogy az evangyélmi papok a' panszlavismus e l -
len sorra tiltakoznak 's Jeszenszky drasticus k i fa-
kadása ellen egy sereg czáfolat érkezett hozzánk. 
Mellőznünk kell azokat kénytelenségből , annyit 
azonban kötelességünk megemliteni , hogy a ' 
nyitrai, a ' t rencsini és gömöri egyházmegyék di-
cséretes nyilatkozatokat küldöttek a' minsterium-
hoz ; hogy Kuzmány K. beszterczei társunk egy 

1 a ' népet az ujabb törvények felöl felvilágosító 
jeles tót beszédet küldött be hozzánk, ezen há t -
irattal : Az egyházi lapnak felelet gyanánt J e -
szenszky rágalmaira a1 szerző — ugyanazon 
lapban haszonvétel v é g e t t ; hogy Szopko Márton 
kassai németajkú társunk szabad ég alatt „Ueber 
das Opfer echter Patrioten Ungarns ," olly b e s z é -
det tartott , millyet csak egy becsületes magyar 
szív német nyelven kibuzoghat magából. 

S z é k á c s J. 

keresni az okot, az igen közel 's azon körülményben 
fekszik, hogy ezen zűrzavaros világban, hol a"1 munká-
sok , eredeti jogaikhoz méltán ragaszkodnak — az 
illető betűszedő — kikre most nagy a1 szükség — 
inkább megszökni volt kész, mint önnek kéziratát ki-
szedni. 'S már tréfa a' mi tréfa, én magam sem tudtam 
áthatolni rajta. Olvashatóbb kéziratért könyörgő ! 

Sz er k. 

Mai számunkhoz mellékelve küldjük Melczer J. pestmegyei alesperes úr „ C z á f o l a t a 
Panszlavismus ügyében4Í czimü nyilatkozatát, megjegyezvén, vajha másek i s , kik személyt vagy 
személyeket akarnak védeni vagy vádolni, ezen utat válasszák, minek költségét természetesen a ' 
mellékletek szerzői fogják viselni. Igy az egyesek czéljokat elérik, a' lap pedig meg lesz mentve 
olly po emiáktól, mellyek a' nagyobb közönségre nézve egyetemes épületességet ritkán n y ú j -
tanak. — S z e r k . 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 
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l ISKOLAI LAP. 
adik évi folyamat. J u l í ü S 1 3 . 1 8 4 8 -

A' vallás- és közoktatasi ministertől. 
Körlevél minden vallásfelekezetek főpásztoraihoz. 

Midőn önökhez e ' folyó évi május 10 -én in -
tézett szavaim még alig hangzottak e l ; az e g y e t -
ér tés és testvéri béke ellen, mellyeknek paizsára 
a ' hazának soha nagyobb szüksége nem volt mint 
most , némelly roszakarók vagy korlátoltak által 
itt ott mint értesít tetem, folyvást ármányok f o r -
ra l ta tnak; önök, kik a1 nép millióinak lelki örjei, 
' s az üdvösség útján vezetői, a' haza ellen v é t e -
nének, ha szent hivatásuknak minden eszközeit 
ezentúl is fel nem használnák hatályos meggát lá-
sára azoknak, mik a ' kivívott szabadság gyümöl-
cseit, megérlelni nem engedik. 

Hogy félreértések történnek, jele, hogy sokan 
a ' törvényt nem tudják , nem értik. Izgatások 
rosz akaratot tanúsítnak. 

Felhívom tehát önöket a ' haza szent nevében 
ujolag és ismételve, hogy papjaik és alárendelt-
jeiknek szoros kötelességükké t e g y é k , mi -
szerint a ' népet minden mellékes tekintetek 
nélkül felvilágosítni, a ' törvények rendeleteiről 
kellőleg értesítni, 's a ' testvériség, rend és béke 
szent igéire oktatni soha meg ne szűnjenek. 

Hogy pedig a ' felelős kormánynak rendeletei 
is a ' haza minden polgárai előtt tudva legyenek, 
szükséges, és meghagyom miként azokat a' le l -
készek az egyházi szószékből alkalmilag hirdes-
sék, ' s a ' köznép felfogásához mért magyaráza -
tokkal kisérve értelmezzék. 

Rendeleteiért felelős a' kormány a' népnek is, 
de a ' lelki pásztorok, mint a ' népnek legközelebb 
álló vezetői kétszeresen felelősek, a ' vallás, és 
haza nevében a ' kormány rendeleteinek igaz é r -
telmezéseért . 

Hazafiúi üdvözlettel! 
Budapest, jul. 8. 1848. 

Vallás- és közoktatási minister 
E ö t v ö s J ó z s e f , 

A' helvét és ágostai hitűek egyházkerületeihez. 
Az egyházi és iskolai reform *) iránt önökkel 

tartandó értekezlet határidejének kihirdetésére 
az országgyűlésnek a' haza rendkívüli körü lmé-
nyei miatt idö előtt, történt egybehivatása, 's e r re 
viszont Erdélynek egyesü lése , következvén; 
önök át látandják: hogy mind országgyűlési e l -
hivatásaink miat t , mind erdélyi rokonainknak, 
most már velünk egyeknek és azonoknak meg^ 
jeíerthetése tekintetéből, az eleve kitűzött időt 
meghosszabbítani kell. 

'Ezeknél fogva, az érintett értekezlet helyéül 
továbbá is Budapest t a r t a tván , idejéül — ezen 
rendelet által — folyó évi september 1 - j e t űze -
tik ki, mikoron önök küldöttei hitöknek az im-
már teljes hazában levő minden sorsosaival együtt 
alkotandják azon értekezletet , melly a ' dolgok ú j 
rendét előkészíti. 

Bndapest, jul. 10. 1848. * ^ 
E ö t v ö s J ó z s e f . 

Észrevételek az iskolareform ügyében. 
II . 

Intermezzo. 
A ! vallás dolgában hozott törvény lényeges 

módosítást kíván. — A ' mint most formulázva 
van. bántja az egyik részt , a' nélkül, hogy a' m á -

vagy ügyeinkbeni járatlansága volna, — minek azt egye-
nesen tartjuk — ünnepélyesen tiltakozni l'ognánk illy 
reformatori intentio ellen. Az egyház reformálja, ha 
kell, maga magát "» ez ellen nincsen kifogásunk, söt 
örömest rá is áüunk. De hogy valamelly 's bármelly 
minisleriumnak elismernék azon jogát, hogy ö refor-
málhasson bennünket, azt ugyan nem tehetjük 's tenni 
nehezen is fogjuk. Méltóztassék tehát csak a' törvény-
nél maradni "s velünk nem reformról, hanem a" 20. t. ez. 
5 első §. §. alapján a* protestáns egyház meghallga-
tásával készítendő törvényjavaslat előzményeiről érte-
kezni. 'S minthogy már benne vagyok, elmondok még 
egy másik alázatos észrevételt is. Tiltakozuom kellene 
becsületes nevünk megcsonkítása ellen — melly ismét 
vagy fogalmazói tollhiba vagy ügyeinkbeni járatlanság 
eredménye. Én mindig ezt hiszem, mert tudom hogy 
ügy van. Nekünk eddigi törvényes nevünk ez volt: 
ágostai és helvét hitvallású é v a n g y é l m i a k , vagy 
még az 1844 III. t. cz. szerint is pusztán évangyé l -
miak. Es én ezen nevezetet megtartani óhajtanám, 
mert nálunk nem a' h i t v a 11 ás, hanem az é v a n g y é-

. liom a1 norma fidei, 's nem hiszem, hogy a1 reformra 
annyira hajlandó ministerium minket a1 hitvallások nyű-
gébe kivánna beszorítani, mi ellen ismét tiltakozni fog-
nánk, már csak protestáns nevünknél fogva is, mellyet 
én az egész ágostai és helvét nevezetért oda adni nem 
fognék. Szerk . 

30 

*) Meg nem állhatom, hogy itt egy alázatos észrevételt 
ne tegyek. Az a' r e f o r m szó már másodszor fordul 
elő a' minister ur hivatalos irataiban 's mindenik eset-
ben az mondatik, hogy ő velünk „az egyházi és iskolai 
r e f o r m iránt" akar értekezni. Bocsánatot kérek, de 
az 1848. 20. t. cz. a' minister urat egy szóval sem 
hatalmazza fel arra, hogy mint reformátor lépjen fel, 
kötöttünk, mi — ha ez nem a1 fogalmazó toll hibája | 



sikat, mellynek abban százados sérelmének o r -
voslását kellene látnia, kielégítené. 

A ' vallás azon egyéni szentségek közé tarto-
zik, mikhez a' társadalomnak mint státusnak sem-
mi köze. 

A ' magyar protestánsok, hogy vallásuk füg-
getlenségét a' státustól megmentsék , mindig in-
kább készek voltak az egyházi és iskolai orszá-
gos alapítványokról, mellyekhez mint Sz. István 
hona hű polgárainak igen természetesen joguk 
van és volt, lemondva egyházaikat és iskoláikat 
magok erejéből fenlartani, mintsem hogy , cultus 
szükségeiket a' státus által fedeztetvén, annak 
legkisebb beleavatkozását engednék. 

Most a' törvény kimondta a' tökéletes egyen-
lőség és viszonosság elvét, egyszersmind ki-
mondta, hogy a' törvényesen bevett vallásfele-
kezetek egyházi és iskolai szükségeiről gondos-
kodni a' státus fog; de a' belrendezés szabadsága 
(selfgovernement) egy szóval sem említtetvén, 
minthogy a' státus egyenlő gondoskodása csak 
egyenlő kormányzási föltételek alatt képzelhető, 
szintúgy lehet , hogy a' katholika egyház kor -
mányzási rendszerét reánk , mint megfordítva, 
hogy egyházink népképviseleti rendszerét a' ka -
tholika egyházra kiterjesztendik. 

Hogy korunk az utolsóra hajlandóbb, és hogy 
a' lefolyt országgyűlés törvényhozó testülete, 
melly mindenben a1 szabadságnak inkább ter jesz-
tését, mint megszorítását akarván, a1 dolgot ugy 
értette i s , az bizonyos; de mi mind a' mellett 
belrendezcsi szabadságunkat biztosítva nem lá t -
hatjuk addig, míg a' törvény nyilvános szava azt 
ki nem mondja. 

'S íme itt a' kulcsa azon sokak előtt talán r e j -
télyes tüneménynek, hogy midőn a' törvényesen 
kimondott egyenlőség és viszonyosság elve min-
denkit örömmel tölte el, a' legszabadlelkíibb pro-
testánsok is a' protestáns autonoiniát emlegették, 
és mintha a' corpus evangelicorum eddigi viszo-
nyát a1 státushoz valami gyönyörűséges állapot-
nak néznék, nem kevesen jövendőre is külön vált 
protestáns főiskolákat és több efféléket kivannak. 
— De hiába „ki mit szeret azt félti,Li protestáns 
embernek pedig a* szabadságot szeretnie kell, kü-
lönben nem az. 

Illy körülmények közt és illynemü aggodal-
mak melleit nagyon félő vagyok , hogy az au-
guslus elejére kitűzött értekezletnek azon sikere 
nem lehelend, mellyet mind a' haza közjava, mind 
különösön a' protestáns ügy tekintetéből óhajt-
hatni. 

Azért is kívánnám, hogy még mielőtt az é r -
tekezlet megtartatnék, a' lefolyt országgyűlésen 
a' vallás dolgában alkotott törvény gyökeres r e -
visio alá vétetvén, avval toldatnék meg , hogy a' 
belrendezési szabadság minden vallásfelekeze-
tekre egyiránt kiterjesztetik. — Igen természe-
tesen akkor az egyetemről szóló törvény első 

czikke , melly az egyetemet egyenesen a' k ö z -
oktatási minister halósága alá rendezi, legalább 
a' theologiai facultasokra nézve szinte módosítás-
nak lesz alávetendő. 

De legyen szabad e ' javaslatomhoz még egy 
pár általános észrevételt kapcsolnom. 

Nincs közügyeink közt egy tárgy sem, melly-
röl olly ingó és zavart volna a' közvélemény^ 
mint a' cultusügyröl. — Mellőzve azon közép-
kori nézetet, melly a'társadalomnak két egyenlő 
becsű érdekeit ugy rendezi, hogy az egyiket a ' 
másiknak fölibe teszi , és például a' kérdéses 
ügyben az iskolát az egyháznak alája rendezi, 
hololt a' dolog természete szerint a1 kettőt cco r -
dinalni kel l ; mellőzve mondom ez elavult nézetet, 
a' kor egy divateszméje ellen kell szót emelnem, 
melly a' monarchicus absolutismus szélsőségétől 
megszabadultakat vakon a' parlamentaris abso-
lutismusnak rohantatja vas karjai közé. 

Ha a* dolog praxisát csak kévéssé is szemre 
vesszük, lehetetlen meg nem győződnünk, miként 
az uralkodó nézet a' mindenható státusról kéz-
zel foghaló tévedésen nyugszik. 

A* monarchicus absolutismusnak átka abban 
fekszik, hogy a' cabinelek zugaiból a1 kor szük-
ségeinek ismerete és a' nemzeti érzelmek tekin-r 
tetbe vétele nélkül, mellőzve az egyéni e lss já-
tílhatlan jogokat a' népek sorsa fe le l t , sine me 
de me határoz; de váljon nem lesz-e hasonlót a* 
parlamentaris absolutismus a1 cultus ügyében? 

Annyi bizonyos, hogy midőn például valamelly 
kath. község protestáns képviselőt vagy megfor-
dítva prot. község katholicus képviselőt küld az 
országgyűlésre, a' község bár a' legkorlátlanabb 
bizalommal viseltessék is követje i r án t , cultus-
íigveit képviselve nem tekintheti, ha csak vagy 
az egyik vagy a' másik rész az egész ügy iránt 
megbocsálhatlan indiílercnlismussal nem visel-
tetik ; de általában is az egyik felekezet hívének 
a' másik felekezet cultusügyeibe beleszólása 
nem engedtethetik a' nélkül, hogy cz ember leg-
szentebbje, a' lelkismeret szabadsága ne veszé -
lyeztessék és az átkos vallásviszáiyoknak tárt 
kapu ne nyiltassék. 

Szomorú dolog, de igaz, hogy csak azon t a -
pasztalás teszi a' nemzeteket okossá , mellyen 
magok kereszíü! estek ; mások kárán okulni nem 
tudnak. 

Francziaország közel 60 év óta a' kormány-
rendszerek minden kigondolható módjait megkí-
sérté és végre is o' communisinus igen kétes r é -
vében kényleleníltetett kikötni. Mi most léptünk 
a' szabadság pályájára, 's iine leghőbb apostolai 
első teendőnek a' kormányrendszeri kísérleteket 
hirdetik, eszökbe sem jutván elébb megvizsgálni, 
mi lette azon kísérleteket a' francziákttál annyira 
Bikeretlenekké. — Én minden bajnak gyökerét 
abban láttam, hogy egy részt az egyén sérthetlen 
szabadságát követeljük, más részt annak védel -



mát nyakunkról a ' mennyire csak lehet lerázni 
és a' mindenható státusra tolni akarjuk, vagy 
képpel élve : úszni akarunk, de tagjainkat moz-
gatni nincs kedvünk. 

A ' szabadság legnagyobb biztosítékát önma-
gunkban kell találnunk, különben minden ova-
kodások mellett is a' kormány által elébb utóbb 
lenyügöztetünk. 

Hol a' polgárok a' szabadság becsét e lér tet-
ték, és számolni tudnak, semmit mások által nem 
tétetnek, a' mit magok végezhetnek, különösen 
nem-országos ügyeik rendezését sohi másra nem 
bizzák. — Minden nyilvános ügyeket, mellyek 
vagy természetüknél fogva nem a' státus jogkö-
rébe tartozók, minők a' cultus ügyei, vagy mely-
lyeknek viteléhez különös tanulmány és élethi-
vatás nem kívántatik, minő az esküttszéki bírás-
kodás a' munkás polgárok magokra vállalják 
olly módon, hogy az ügyesbeket magok közül 
bizonyos időre megválasztván, azokat azon hi-
vatalokkal megbízzák. — Igy kormányozza ma-
gát a' község a' polgári , egyházi és iskolai t e -
kintetben , és igy nem különben kormányoz-
hatja magát a' megye is (törvényhatósági me-
g y e , egyházmegye, iskolamegye). Csak az mí 
nem többé község vagy megye dolga, hanem az 
egész ország ügye, dolgok, mikben a' hon min-
den polgári egyiránt érdekelvék, mint például a' 
közlekedési ügy, csak azt bizzák a' kormányra, 
de semmi egyebe t ; a' kormány pedig viszont 
felügyel, hogy a' polgárok magok-szabták tö rvé -
vényeik és a' magok közt megállapított rendvi-
szonyok fentartassanak; szigorún felügyel, hogy 
a* megbízott hivatalnokok hivatalaikban pontosan 
eljárjanak 'stb. 

Hogy mikép hozhatták ezen belrendelkezésí 
szabadságot a' hivatalnokoknak közkincstárbóli 
fizetéssel olly kapcsolatba, hogy [az egyiket a' 
másiktól függni állították, azt soha sem ér te t -
tem. 

Azt mondják : kit a' státus fizet, annak paran-
csol is. De hát a' kit nem fizet, annak nem pa -
rancsol-e ? Hisz mit a' nemzet törvényképen 
szentesítet t , arra a' státus minden honpolgárt 
egyiránt szoríthat, akár fizetett hivatalnok az, 
akár nem; a' mi pedig törvényben nincsen, azt 
a' státus nem parancsolhatja, ha bár fizet is. 

Nem a' fizetés vagy nem-fizetésen fordul meg 
tehát a' dolog, hanem azon , hogy az országos 
törvényhozó testület, mint a' cultusra nézve he -
terogen részekből alkotott egé sz , a' cultus be l -
ügyeiben egyáltalában ne rendelkezhessék , h a -
nem ezek az illető hitfeleknek elsajátíthatlan jog 
gyanánt szentül tekintessenek. II ne faut trop gou-
•yerner, ez az egész titok. 

III. 
L' appétit vient en mangeant: minél többet 

fontolgatom a' dolgot, annál több teendőt látok, 
mi még csak megpendítve is jóformán nincsen. 

Nagyobb kiterjedésű státusnak akármi tekin-
tetböli kormányzására mindenek előtt annak o k -
szerű feloszlása szükséges. — Az eddigi e losz-
tás, melly a' tulajdonképi Magyarhont, Horvá t -
országot ide nem értve 4 kerületre szakasztja, 
nagyon tág és a ' kellő felügyelést lehetetleníti. 
A' 4 helyett legalább is 8 iskolakerületre kell 
osztani az országot, Erdélylyel és Horvátország-
gal együtt 12-re . 

Minden kerületben legyen egy felügyelő-hiva-
tal vagy kerületi iskolatanács, mint középható-
ság a' helybeli iskolaelöljáróság és a' ministerium 
közt. E ' tanács két tagját fő— és aligazgatók 
neve alatt a ' status fizesse, minek fejében ök a' 
legszigorúbb felelősséget magokra vállalni kö te -
leztessenek. A ' tanács többi tagjai tiszteletbeliek 
's hivatalukat, mellyre a ' minister által nevez -
tetnek ki, 3 évig viselik. 

E ' kerületi iskolatanács teendői: 
1) A ' kerületben lévő minden tanintézetek 

feletti felügyelés általában, különösen pedig ő r -
ködés a' felett, hogy az iskolaügyben felsőbb 
helyen tett rendeleteknek az iskolaelöljárók és 
tanítók részéről pontosan elégtétessék. E ' végett 

2) Tartoznak a' felügyelök n1 kerületet éven -
kint beutazni, hogy a' kerületbeli iskolák álla— 
pótjáról magoknak a' hely színén tudomást s z e -
rezvén, érdemleges jelentésöket a ' tanács elibe 
terj jsszék, melly annak nyomán intézkedik: a ) 
a' megürült tanítói állomások ideiglenes betöl-
tése, b) az iskolaépületek fentartása, c) az i sko-
lavagyon kezelése ügyeiben. 

3) Az iskolaév végével minden kerületbeli 
iskolák részletes jelentéseit vévén , ezekből v a -
lamint a' felügyelök jelentéseiből készíttessék az 
egész kerületi iskolaügynek évenkinti részletes 
statisticája olly fo rmán , hogy abban nemcsak 
a' tanulók száma , hanem a' tanítóknak é le t - és 
hivataloskodási koruk és tehetségük, továbbá az 
egyes iskolák jövedelmeinek állapotja, az iskolai 
épületek mibenléte 'stb. kimerilöleg te r jesz tes -
senek elö. 

Hogy a' felügyelés e ' teendői, mellyeknek s z á -
mos részleteit előadni nem rövid hírlapi czikkbe 
való, az országnak eddigi felosztása mellett csak 
kis részt sem teljesíttethetnének,sokkal világosabb 
mintsem hogy az bővebb bizonyításra szorulna; 
de az ország helyes felosztása iskolai tekintet-
ben nemcsak a' felügyelés, de a ' felsőbb iskolák 
helyszerinti elrendezése tekintetéből is szük-
séges. 

Annak, hogy a' státus viszi a* nevelés ügyét , 
legjobb oldala az, hogy az úton a' polgárok n e -
veltetéséről egyaránylag gondoskodva van, h o -
lott máskép azok, kik értelmiség tekintetéhen 
leghátrább vannak, még jobban elmaradnának. 
Mert a ' miveltetési szükség érzete a* míveltségr 



fokozata szerint növekszik és fogy : minél k e -
vésbbé mívelt valaki , annál kevesebb érdemet 
tesz az értelmiségre, annál kevesebbet törődik 
gyermekei neveltetésével. Ha nálunk jelenleg a' 
nevelésügy az egyesek buzgóságára bízatnék, 
az értelmesebb néposztály értelmiségét gyá ra -
pítani mindinkább törekednék, mig például a' hon-
oláh lakosai elvadult állapotukban váltig meg-
maradnának. 

De a' nemzet egyaránylagos neveltetése nem-
csak a' népiskolák egyenlő állapotját föltételezi, 
hanem az iskoláknak a' polgári szükségekhezi 
alkalmazása és azoknak kellő elhelyezése nem 
kevesebb figyelmet érdemel. 

Eddigelé csak egy neme létezett a' felsőbb 
iskoláknak hazánkban, az úgynevezett tudós 
iskolák. Minden, ki a' gépies napszámmunkate-
vésnél magasabb életpályára készült, egyformán 
a1 latin iskolákat átnyögni kénytelen volt. De hogy 
azokban a' leendő kézművesek , kereskedők, 
gazdák 'stb. jövő pályájukon használhatót lehető 
legkevesebbet tanultak, annál természetesb, mi-
után a' leendő theologusok, ügyvédek és orvo-
sok, kik az úgynevezett 12 iskolát végig izzad-
ták, a' latin szón kivül szinte nem sokat nyertek. 
Lett pedig szócséplö ügyvéd uraknak nagy se re -
ge, lézengő doctor uraknak tenger száma és é l -
hetetlen faczér emberek a' tudomány lealacso-
nyítására bitangolták a' tudós nevet. 

E ' bajok gyökeres orvoslására a' tudós isko-
lák számát tetemesen alábbszállítani szintoüy 
szükségesnek látom, mint elmúlhatlannak a' fe l -
sőbb polgári és ipariskoláknak fölállítását. Min-
den iskolakerületben legyen egy -egy academia, 
egy felsőbb gymnasium. egy alsóbb gymnasium, 
egy felső realiskola, egy alsó realiskola, egy 
gazdasági intézet, két képezde és annyi felsőbb 
polgáriskola, a' hány nagyohb város. így példá-
ul a' tiszántúli vidék két iskolakerületet képez-
vén, az egyik kerület academiája volna Nagy 
Váradon, hol, mint püspöki helyen egyszersmind 
rom. kath. seminarium is lehetne; a' fögymna-
sium volna Temesváron , a' hol, mint óhitű püs-
pök székhelyén, óhitű seminariumnak is alkalmos 
helye volna; az alsó gymnasium volna Hold-
Mező-Vásárhelyen; továbbá felső realiskola A r a -
don, alsó realiskola óhitű képezdével Lúgoson, 
gazdasági intézet protestáns képezdével Szar -
vason, felsőbb polgári iskolák pedig Belényesen, 
B. Csabán, Gyulán, N. Becskereken, Pancsován, 
Német-Oraviczán, Verseczen és Orsován. 

A ' mi egyébkint általában a' különböző isko-
lák elhelyezését illeti, az épen nem lehet önké-
nyes. Mert iskolának virágzása nem kevésbe függ 
kedvező helyköri viszonyoktól, — mint ben-
ső elrendezésének helyessége 's az oktatók 
ügyessége és szorgalmától. — Elég sajnos, 
hogy a' helyhezkötött alapítványoknál fogva 
egészen szabadon rendelkezni már is lehetséges 

nem lesz ; de legalább, ha már egy kerületben 
csak egy academia, egy felső realiskola, egy 
egy gazdasági intézet 'stb. lesz, tétessék min-
denik olly he ly re , melly az elérendő czélokra 
nézve legkedvezőbb. így például Szarvas 18,000 
csupán földmívelést űző lakosival, és 8 prote-
stáns népiskoláival; azon felül földekből álló 
alapítványával, mellynek egy része a' város szé -
lén v a n , gazdászati intézetre , meg protestáns 
képezdére ép olly alkalmas, a' millyen nem a l -
kalmas, felső gymnasiumra a'mennyiben a' felső 
iskolai ifjúság az iskolai tanulmányokon kivül az 
egyedül mívelt polgári házak körében nyerhető 
külcsín és társalgási tapintatra is szert tenni k í -
ván, a' mi csupán földmíveléssel foglalkozó pol -
gárok közt nem lehetséges. 

Igen természetes , hogy az iskoláknak illy e l -
rendezése csak akkor lesz kivihető, ha egyszer 
közmeggyözödéssé vált, miszerint a' felsőbb i s -
koláknál felekezetiségnek helye nincsen. — E d -
digelé felsőbb iskoláinkat azért voltunk kényte le-
nek különválasztani a' státasnak felsőbb tanin-
tézeteitől , minthogy azoknak kezelése és az 
azokban behozott rendszer alkotása egyoldalú 
felekezeti szempontból a' nemzet hozzájárulása 
nélkül történvén, azoknak egész lényege a' p r o -
testáns szabadsággal ellenkező elveken alapult; 
de miután most e' körülmény megszűnt, és a ' 
hozandó iskolatörvény megállapításához tet t le-
ges beleszólásunk, intézeteinket a' státus r e n -
delkezése alá bátran helyeztethetjük, annyival 
inkább, minthogy a' törvény által szentesített 
szabad tanítás és tanulás elvénél fogva a' meg-
szorító kötelező tanrendszernek helye nem lehet, 
a ' tudomány pedig önlábain ál lva, árulóvá a' 
szabadság ügyén valamint soha nem lett, úgy 
soha nem is leend. A ' tudomány felekezetet nem 
ismer és megszűnik az lenni, mihelyt a' fe leke-
zetiség bilincsei közé szorul. — Ezt hazánkban 
lefolyt mostoha idők eléggé tanúsították. 

Főtiszt. Haubner superintendens úr igazi p ro -
testánshoz illő szabadlelküséggel nyilatkozott ez 
ügyben, és szinte a' praeparandiák és népisko-
lákban sem akrja a' felekezeti színt. De erre én 
csak azt mondom: vigyázzunk, mert az ördög 
nem alszik. Emberek , kik szellemi vezérlésre 
szorulnak, mindig sokkal hajlandóbbak a' befe-
jezett, készenállót, a' látszólagos egységben l é -
tezőt tökéletesbnek tartani , mint az t , mi, mint 
minden szellemi örök fejlődésben van és vál to-
zásában megállapodást nem ismer, minélfogva a' 
szellemtunyaságnak nem kedves. — A' simultán 
iskolák nyilt mezőt nyitnak a' jezuitismusnak, 
melly valamíg protestáns világosság lesz , ezt 
kísérő árnyékképen létezni f o g , és a' világból 
ki nem múlik. Van azonban a' simultán iskolák-
nak véghetetlen sok jó oldaluk i s , mindenesetre 
áldás volna e' hazára, ha a1 felekezetek ügyében 
sok pap úgy gondolkodnék, mint Haubner püs-



pök úr,hogy minél közelebb jutnánk a' korhoz, 
hol egy akol, egy pásztor 'stb. 

Dr. B a l l a g i M ó r i c z . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Nyilatkozat. 
A ' zólyomi ágost. vall. egyházmegye alulír* 

tót ajkú lelkészei, magunk igazolásaul és az e l -
szórt alaptalan mindinkább nyugtalanító gyanú 
eloszlatása végett ezennel ünnepélyesen és b e -
csületünkre kinyilatkoztatjuk: hogy mi a ' magyar 
nemzetiség és nyelvről hozott törvényeket sz i -
veinkből helyeselvén, és azoknak hódolni polgári 
szent kötelességünknek elismervén, a' panslavis-
ticai mozgalmakban részt nem veszünk, és a' tót 
nyelv olly é rdekében, a ' melly törvényellenes 
volna, nem működünk, és működni soha nem f o -
gunk. Felszólítjuk egyszersmind az ellenkezőt á l -
litókat állításuk bebizonyítására. 

Krcsméry János föesperes s. k., Kuzmány K á -
roly dekán s. k., Jávor András s. k., Mellczer 
József főjegyző s. k., Makónyi Pál dekán s. k., 
Thurszky Dániel dékán s. k., Lajkó András s. k., 
Muskuly Lajos s. k., Bálás Sámuel jegyző s. k., 
Solcz András s. k., Hoics Sámuel dékán s. k., 
Gegus János 's k., Medveczki Sámuel s. k., 
Fuchs János s. k., Pepich Miklós s. k., Koszecz 
Mátyás s. k., ChalUpka János alesperes s. k., 
Turzó György s. k. 

A' pozsonyi evang. főiskolai tanároknak a lyeeum 
átalakulását illető javaslata. 

A ' t. ez. kerületi és helybeli convent abbeli 
felszólítása következtében, miszerint sC pozsonyi 
evang. lyceumnak tanárai az iskolának átalakí-
tása körüli nézeteiket közö l jék , a' fönnevezett 
tanárok javaslatai *) e ' kövé tkezök ; 

Altalános javaslatok. 

1) Minden a lap í tvány , legyen az tőkepénz, 
ingó vagy ingatlan birtok, az egyházi községnél 
tovább is marad 's töle kezeltetik. 

2 ) Azon alapítványok, mellyek kizárólag az 
iskola részére t é t e t t ek , a' többiektől külön v á -
lasztassanak, 's külön az egyházi községnek és 
az országos ministeriumnak számoló kezelés alá 
helyeztessenek. 

3 ) A ' protestáns testületnek befolyása az i s -
kolákra meg ne szünte t tessék , ámbár az egyes 

*) Egyházi gyűléseinknek mivolta azt látszott követelni, 
hogy a' helybeni iskolai ügynek csak rövid vázlata ter-
jesztessék magának a1 gyűlésnek elibe, e1 részletes tár-
gyalás és indokolás pedig más helyre és időre föntar-
tassék. Váljon és mennyiben valósuland ezen terv, 
eleve nem tudhatjuk, annyi azonban bizonyos, hogy a' i 
legközelebb iskolai folyamot annak rendén kezdendjük 

"s folytatandjuk. M. E. 

egyházi községeknek e1 részbeni autonomiájok 
némi módosítást e n g e d , söt magoktól a ' p ro t e s -
tánsaktól is parancsoló szükséggel fog köve te l -
tetni. ' S valóban többféle engedmények lehe tsé-
gesek a" nélkül, hogy az által a ' protestáns é r -
telemben vett szellemi fejlődés vagy pedig a1 

birtok koczkáztatnék. 

Részletes javaslatok. 

J. A' tanintézetnek idoma. 
1) A ' lyeeum — az elemi és polgári t anodá-

kat hozzá nem értve — ezentúl is marad felsőbb 
tudós tanintézet , 's ez által különbözik az ugy 
nevezett real , technikai és politechnikai t ano-
dáktól. 

2) Ezen tanintézet r é sze i : 
a ) a1 gymnasium, 
b) az akadémiai intézet. Ezen intézetek önál-

lók, igazgatásra, fenyítékre, tanmódra nézve k ü -
lönbözők 's egymástól függetlenek. 

3 ) A ' gymnasium ezentúl nyolez osztályból á l -
land. Az 1 — 4 osztályban az osztály tanítás , az 
5 — 8 - b a n a' szaktanítás lesz gyakorlatban *) 

4 ) Minthogy egy részről a1 leendő tantervnek 
terjedelme szükségessé teszi a' fötanítóknak a1 s e -
gédtanítókat; más részről pedig nagyon k ívána-
tos, hogy a' tanítói hivatalt igénylök gyakorlat i -
lag képeztessenek, segédtanítók fognak alkal-
maztatni, azaz : azon jelölteknek, kik az állodal-
mi tanári vizsgálatot letették és felsőbb t aná r -
ságra.készülni akarnak, megengedtetik valamelly 
tanár mellett, vagy annak annak felügyelése alatt 
egyes tudományokat, vagy azoknak részeit t an í -
tani, a' nélkül, hogy az által a ' rendes tanárnak 
munkássága korlátoltatnék. 

5 ) Az akadémiai intézet három szaku leend: 
bölcsészeti, jogászi és istenészeti. 

*) Osztálytanítás Classenunterricht, egy-egy t'ötanítöval; 
szaktanítás Fachunterricht, az egyes szakoknak (p. o. 
mathesisnek, philologiának, történelemnek) külön taní-
tói vannak, — Az érintett nyolez osztály az eddigi 
helytelen és az oktatásnak kellő le'tegzeti fejlődését 
hátráltató elnevezése szerint az 1. 2. 3. és 4-ik nyel-
vészeti, az 1. és 2-dik humanitási és az ugy nevezett 
logikai és physikai osztály, egy-egy évi folyammal. 
E" szerint a' rendes gymnasiumi pálya 10 életévtől 
kezdve 18-ig terjed. Haladni nem tudókra vagy nem 
akarókra nézve természetesen hosszabb , vagy is az 
illyen egyedeket jókor kell figyelmeztetni 's inteni, 
hogy más pályát válasszanak. Gymnasiumból az aca-
démiai folyamba cŝ k a' letett érettségi vizsgálat után 
léphetni. Ezen érettségi vizsgálat vegyes választmány 
(gymnasiumi és kiküldött akadémiai tanárok 's más 
szaku férfiak) előtt tartatik, "s cxélja nem lehet más, 
mint kitudni, akart-e 's tudott-e az illető ifjú eddig 
tanulni; ha akart és tudott, valószínű, hogy a' szabad 
(akadémiai) tanulás terén sem fog henyélni. A1 ki ál-
lodalmi hivatalt igényel, azaz akadémiai folyam végé-
vel szigorú állodalmi vizsgálat alá veendő, melly, élő-
szóval! és Írásbeli tudományos értekezésből áll szinte 
vegyes választmány elélt. A" készültség fokától függ 
a' legközelebbi alkalmazás. M. E. 



6) Minden főtannak lesz rendes tanára, ki me l -
lett tanítandnak a' rendkívüli tanárok és magán-
vagy segédtanítók, kik arra engedményt nyertek 
a ' ministeriumtól. 

7 ) Az akadémiai intézet a' már helyben levő 
akadémiával is egyesíthető. 

II. A' taréintézetnek feladata 1és tanításmódja. 
1) A ' gymnasiamnak feladata : alapos e lőké-

szítés az akadémiai pályára. *) 
2 ) Szabatosan kijeleltetik, mit tanítson minden 

tanító és mit tanuljon minden tanuló, nem külön-
ben milly rendben. Tanítási és tanulási szabad-
ságnak nincs helye a1 gymnasiumban. 

3 ) A ' fenyíték szigorú, a' gyermek és a1 f e l -
viruló ilju korhoz alkalmazott legyen. 

4 ) Az akadémiai intézetnek feladata; szabad 
bölcsészeti készülés a' felsőbb tudós pályára és 
a' felsőbb tudományoknak fejlesztése. 

5 ) Itt van tanítási és tanulási szabadság. 
6) A ' fenyíték az érettebb ifjú korhoz mért. 

III. A* tanárok. 

1) Csak azon mellék vagy segédtanító, ki k é -
pességét eléggé kimutat ta , rendes tanárnak v á -
lasztható. 

2) A ' tanárválasztás módja következő : az i s -
kolai választmány, mellyhez minden tanár ta r to-
zik, két egyént jelöl, %s e zek lOzü l a1 ministerium 
egyet nevez ki. A ' hivataliá'.ruházó oklevelet a' 
tanár a' ministeriumt31 !c.iJ;a. 

3 ) A1 tanárnak hiVxtalába iktatása az igazga-
tót illeti, az iskolai választmány jelenlétében. 

4 ) A ' gymnasiumi tanárnak kel lékei : feddhet-
len jellemen kivül , kielégítő tudomány, jó e lő -
adás és tanítási m ó d , e g é s z s é g ; az akadémiai 
tanárban megkívántatik tudományos szakának 
mély és kiterjedt ismerése, abbani önálló vizsgá-
lódás, könyvszerzési munkásság. 

IV. Díjak. 

1) Minden tanár díjának egy részét a' ionálló 
alapítványokból , másikát az állodalomtól kapja. 
Hogy némelly tanárok egészen az egyházi köz -
ségtől, mások az állodalomtól fizettessenek nem 
helyeselhető. 

2 ) Az úgynevezett didactrum az állodalom 
terhét nagyon könnyítené. Ha azonban ezen t a -
nítási pénz más iskoláknak nem tetszenék, itt is 

*) A' gymnasiumi tanltas főtárgyai a' vallástanon kivül: 
t ) Nyelvek és irodalmik, névszerint a' hellen, latin, ma-

gyar és német nyelv és irodalom , ha leliet, a' fran-
czia is. 

2) Mathesis, történelem és természettudományok, az ezek-
hez tartozó melléktanokkal együtt. Mindezek, nem mint 
rendsieres, kimerítő tudományok, hanem ngy adatnak 
elö, mint ait a" gymnasiumi nevelés eszméje kivánja.— 
Testgyakorlatok. 

A' gymnasiumi és akadémiai tantervet, an netalán szüksé-
ges adatokkal együtt más dolgozatban közlendjük M. E. 

az állodalomtól pótoltassák ki az utolsó tiz évből 
vett középszám szerint. 

3 ) A ' segédtanítók fizetés nélkül végzik a ' 
próbaévet. Hogyha arra méltóknak találtatnak, 
legközelebb évben segélydíjt kapnak. 

4 ) Minden tanár számolhat állodalmi n y u g -
pénzre, — valamint azoknak özvegyei és á r -
vái is. 

V. Igazgatás. 
1) Az iskola kizárólag iskolai hatóságok alatt 

áll. 
2 ) Az iskolai hatóságok nagyobb részint volt 

vagy tettleges tanárokból állanak. 
3 ) Az iskolának közvetlen elöjárója az i gaz -

gató, ki három egészen öt évre a ' tanárok közül 
választatik, a ' ministeriumtól megerősíttetik és a ' 
legközelebbi felső iskolai hatóságtól hivatalába 
beiktattatik. 

4 ) Az igazgató mellé adatik egy tollvivö. 
5 ) Az igazgató szükségképen naponként e g y -

egy órát tanít. 
6 ) Az akadémiai intézetnek van külön igaz-

gatója. 
VI. A' tanítás segédeszközei. 

Az iskolai épület 's abban szükséges, czélszerá 
t e remek, mindennemű gyűjtemények és s e g é d -
eszközökről, nem különben azoknak fentartása 
és kiegészítéséről gondoskodik az állodalom *). 
Pozsony, julius l - j é n 1848. A ' tanári kar n e -
vében az igazgató 

M i c h n a y E n d r e . 

Felszólítás az erdélyi protestais papokhoz. 
Javítva haladás jelszava a" nagy Magyarhon-

nak úgy politicai mint egyházi téren. Az elsőre 
működni már egybegyűltek a ' hon képviselői, *s 
megkezdetlek az előleges tanácskozások. Az 
utósóra nézve augustus első napjára közgyűlés 
van hirdetve a' vallásministerlöl, mellyen a ' p r o -
testáns egyház szerkezetére korszerű in tézke-
dések tétessenek. 

És miután az egyesülés nagy igéje testté vált 
— miután már mindnyájan az egy magyar haza 
polgáraivá lettünk — úgy hiszem Erdély k e r ü -
leti részéről sem fogják elmulatni az egyházme-
gyék képviselőik által e ' közgyűlésre megjelenni, 
nem fogják megengedni, hogy rólok nélkülök h a -
tározzanak. A ' magyarhoni protestáns papság 
testvéries érzelme pedig biztosi t , hogy rokonit 
tárt karokkal fogadandja. 

A ' gelei canon elévült már Erdélyben is, — 
#) Egyébiránt a" közlő statistikájának 283—312 lapján 

értekezett a" példás németországi közoktatási ügyről, 
hova eddig is, nig ezen tárgy nemzetünk szempontjából 
kimerítőleg fog tárgyaltatni, utasítja ai olvasót. — 
Talán nem lesz egésaen érdektelen ezen javaslatot ta-
nuló ifjúságunknak már közlött (Prot. Egyh. és Iskolai 
Lap 24. számában) reformohajtásaival egybevetni. Mv E, 



Bod Péter törvénykező- 's házassági könyve 
túlélte magát,'s egyházi szerkezetünk félszegségei 
csakugyan javításra várnak. Ez az első alkalom 
mellyben 300 évi átkos elszakadás után ííjre 
együtt lehetünk, együtt tanácskozhatunk, 's mun-
kásságunkat egy közérdekbe, a' vallás erkölcs 
szilárdítása érdekébe öszpontosíthatjuk. Anyagi 
mint értelmi erő consolidálva többet tehet mint 
eldarabollan; 's a' csekélyebb számú erdélyke-
rületi protestáns papság az összes magyarhoni-
val egyesülten egy pár nap alatt kiviheti egy -
házi szerkezete azon reformját, mellynek fracti-
ojáért is annyi év óta, oly sükertelenül küzdött 
különválva. 

Tegyétek hát atyámfiai az Úrban! mire hiva-
taloson felvagytok a' vallásminister által szól-
lítva, küldjelek képviselőket ide, kik a' korszerű 
haladás eszméjét felfogva munkáljanak a' ma-
gyarhoni protestantismus kifejlésére, erősö-
désére. — Akarva , nem akarva haladnotok kell, 
mert ragad az idő hulláma, magával visz a' fe j -
lődő kor, 's hogy e' minden bizonynyal alaku-
landó új szerkezet befolyástok nélkül ne tör tén-
jék : augustus első napjára küldjetek képvise-
lőket a' Pesten tartandó protestáns közgyűlésre. 
Pest jul. 8 -kán 1848. F á b i á n . 

G Y Ű L É S E K . 

F. Borsodban 1848 . jun. 5 - é n volt a' ministeri 
értekezlet végeit. Pestre küldendő követeinknek 
választása ügyében rendkívüli gyűlésünk képvi-
selet alapján Sajó-Kazínczon, 's eredménye álta-
lános szavazattal elválasztatlak E. megyénkben 
papi részrő l : Apostol Pál, Terhes Sám., Kovács 
János eszenyi pap, Somossv Sám., Molnár Antal, 
Fe renczy József, Hegedűs László ; világi rész -
ről : Palóczy László, Ragályi Károly, Nagy Ged., 
Ja'tabfalvi András, Komáromy József, Szathmáry 
K. József, Bernáth Zsigmond. Ez elvégződvén 
M. A. T. bíránk felállt, és megköszönve az öt 
érdeklő szép bizodalmat, kijelenté, hogy bár len-
tebb körben némi haszonnal működhet csekély 
egyénisége, de olly nagyszerű helyzetre nem is 
leendhetne alkalmas, azonban hiszi, hogy több 
e. megyékben nem is nyerend általános szótöbb-
séget, ezzel a' lelkesedés nagyobb-nagyobb fo -
kán álment egy korszerű indítványra; miszerint, 
midőn sok méltatlan helyzetekből leese t t , ala-
csony önérdekű, és rosz akaratú egyének ; k ü -
lönösen pedig a' szabad sajtónak azon első szü-
lött fattyú sarjadéka, a1 botrányos szellemű Mart. 
15—ki lap, a' haza, alkotmány és nemzet boldog-
sága, jólléte, 's üdvéért minden erejöket felhasz-
náló, éjjet napol egygyétevö minisle iumot — a' 
szent ügy megannyi fölkent bajnokit — méltat-
lan báhtalmakkal illetné minden jókn k méltó 
megvetésére, mi több ezer képviseltjeink nevé-
ben szavazzunk határtalan bizalmat, rendílhetlen 

tiszteletet, általános tetszést azon ministérium 
iránt, melly e ' nemzetnek méltó dicsekedése — 
kiken jövőre nézve a' haza és a' mi reményünk 
is esengve csügg. — És a' kedves indítvány — 
mintha saját lelkünkből szakadt vón ki — öröm- ' 
rivalgások közt egyhangúlag elfogadtatott és az 
illető helyre felterjeszletni határoztatott. 

A ' fent említett indítványozó: a1 Nép-Barát 
czímü lapot is ajánlotta a ' hívek figyelmébe, v a -
lamint R. K. F. bíránk is hatalmasan szónokolt 
az első indítványozó irányában, és ar szép rend, 
béke, egyetértés pályáját követni, és mások elölt 
is egyengetni minden áron híven ajánlotta. 

Én magam is akartam egy pár szót szólni az 
iránt: hogy keblemet valami nemes öröm szent 
tüze hevíti , mert szememmel széttekintve ked-
ves tünnményt látok, gyűlésünket most legelő-
ször képviselet alapján összegyűlve, és én azért 
örülök e' szép látványon olly nagyon , hogy az 
emberiség szent jogába kezd szerte visszahe-
lyeztetni ; ember emberhez közelebb hozatik, — 
a' gyűlöletes választó falak omladoznak — és 
az egész világ hiszekegye „nihil de nobis sine 
nobis" valósulni' kezd mindenfelé. 'S egyszer -
smind azon édes remény ringat többekkel együtt 
engem is, hogy számunkra is ütend a' boldogabb 
óra. — T ő r ö s G e r x o n 

ref. pap. 

A1 turócz-vályvöisiyi Pelsüczön jun. 14. tartatott 
iskolai egyleti gyűlés köréből : Kellemetlen é r -
zel tel töltött el minket több olly értelmű hírlapi, 
valamint magánköri nyilatkozat, miszerint a ' k ö z -
állománynak prot. egyház 's hivatalnokai ellátá-
suk iránti atyai gondoskodása, féltékeny gyanú-
sítással kisértetve, elvileg is már el nem fogad-
hatónak nyilváníltaték; mivel ez által a ' p ro tes -
táns szabadság veszélyeztetve lenni látszik. A ' 
nép máskép veszi fe! a' dolgot. Nem hiszi, hogy 
a' státus csak a' legköveteltebb prot. jogok, péld. 
a' kegyúri jog áldozatként oda vetéseért lenne 
hajlandó gondoskokni az egyházakról 's h iva-
talnokairól. Ez annyi lenne, mint kenyeret ugyan 
adni nekiek, de az éltető levegőt akarni m e g -
vonni tőlük. — Csak ennyit vesz fel igaznak : a* 
ministérium az ezt kívánó előterjesztésére, min-
denesetre engedni kell jogainkból, hogy a' prot. 
egyház felelős ministeriumunk általi kormányzata 
a' közállomány kormányzati gépébe tökéletesen 
beleiljék. — E ' szerint a' puszta legfelsőbb fe l -
ügyeleti jogon kivül — kell, hogy a' prot. e g y e -
lem egyebekben is ossza meg önigazgatási jogait 
a' státussal a' collegialilás elve szerint. — Mik 
's mellyek legyenek már e' jogok : ugy véltük 
azt kijelelni 's a' vonalt meghúzni, nem a' mi f e l -
adatunk, az a' ministérium teendője. — A ' mi-
ni steri unni ál készen levén az állam összeszer-
kesztett gépe, rnár olt tudva van : hol 's mellyik 
a' kerék, vagy szög, mellyhez a' prot. egyetemi 



szabadon független igazgatási gépezete kapcsol-
ható ; a' protenstansokban pedig bizalmas ragasz-
kodás kívántatik egyedül a' felelős ministerium 
kegyes jó akarata iránt, melly ha alkot, nem egy 
vagy másik fél, hanem az összes haza érdekében, 
' s hasznára alkot. Ez a1 bizodalom megfejti a' 
kérdés t , megnyugtatja a' kedélyeket , ' s elhárít 
minden féltékenységet. — Dicső autonomiánk 
drága gyűrűjéből kihagyunk esni egy-két drága 
követ ? kérdi a' féltékenység. — Feleljük, miért 
ne, midőn a' hazától helyette atyai szeretetet v e -
szünk cserébe, kik annak három század óta alig 
türt mostoha gyermeki valánk. 

Elgondolok egyszersmind hidegvérrel azon 
szükségeskép bekövetkezendő vesztességet, mel-
lyet ugyan már eddig is szenvedett, de fog szen-
vedni jövendőben is mind a' prot. egyh. község, 
mind annak hivatalnokai, ha az időjeleket meg 
nem értve, intéseire érzéketlen marad. E g y h á -
zaink szükségeit fedezni nem birja az áldozatra 
kész buzgóság, a' dúsgazdagon dotáló alapítók 
's alapitmányok kora le jár t ; az anyagi szüksé-
gek nyakunkra nőttek, a' koldulást pedig mi sza-
bad emberek ezentúl nem szégyenlenök ?? — 
Egyházi épületeink — fatornyok, haranglábak 
rozzantsága, orgonátlan imaházaink,baziliusi csin-
talan öltöztetése — a' mindenünnen elörivó sze-
génység mutatják a' sebeket , mellyeken orvos-
lást kell tenni — az idöjelek hatalmasan intenek. 
— Az egyházak jövedelmi forrásai : malmokból, 
tizedből, az idők lejártával bedugultak, pénzbeli 
szép alapítványok devalváltattak, elsikkadtak, — 
jövőre pedig mit várjunk ? 

Neveljük a' népet! dicső hivatás , de mivel ? 
hol a' tehetség, hol a' mód, pénz 's egyéb ? Köz-
ségi tanítóink jövedelme olly csekély , hogy t a -
lentomos egyén e' martyri hivatalra nem fog buz-
dulni. Jó volna, ha iskolai könyvekre, szorgalmi 
díjakra 'sat. telhetnének önkeblünkből szép 's 
nemes áldozotok, ha volna minden községi isko-
lának, mint Cincinnátinak Ohióban olly pénztára, 
mellyböl a' gyermekek nem háromezere, de csak 
harmincza is kiiskoláztathatnék. Oh haza, felséges 
haza! csak te segíthetsz e' bajokon; csak te t e -
heted, hogy ez a' va l lás , melly édes nyelved 
megőrizte , melly szó- és sajtószabadságot t e -
remtett, melly a' szabadság fáját olly áldásdúsan 
nevelte, — felmaradjon 's dicsőbb jövőket é r -
jen. 

Végre elgondoltuk a' prot. hivatalnokok 's az 
őket fizető nép közötti kellemetlen súrlódásokat 
is. — Tapasztalásból tudjuk, mi végetlenül meg-
unta a' köznép egyh. hivatalnokai fizetését, k i -
vált a ' hol nagyra vitte azt a' vallásos buzgóság 
hihető, szívesen teljesítette az ; e' kedves köteles-
séget egykor , ma tehernek ismeri, melly alatt 
vállai lankadoznak. Látjuk : hogy a' legtöbb v i -
szálynak, melly pap, tanító és hallgatók köz t , az 
épen nem, vagy rosszul teljesített egyházi fize-

tések, munkatételek miatt felmerül, ' s mellyek-
ben többnyire mindig az egyházi szolga a ' v e s z -
töfél, — egyedüli oka, mert a' nép hivatalnokai-
val adós és hitelező gyanánt áll szemközt; hogy 
pedig ez a' legtöbb rosznak a' f o r r á sa , hogy az 
egyházi hivatalt ez aljasítja bérszolgálattá; ez 
utáltatja meg a' lelkészt és tanítót gyülekezete 
előtt, midőn fizetését követeli; e ' miatt vannak 
magában a' gyülekezetben is gyakori viszálko-
dások, és veszít a' vallás fönséges méltóságából: 
arra elég siralmas adatokkal szolgálhatunk. Mi-
ntán a' szabadság hajnala felpirultával a' hűbéri 
fizetés 's robotolás terhei a' nép vállairól l evé-
tettek : semmi sem hihetőbb, mint ama kellemet-
lenség bekövetkezése, miszerint a' nép egyházi, 
hivatalnokai ellen forduland, 's a ' nékiek eddig 
türelmesen bár, de kedvtelenül teljesített tar tozá-
sokat kereken megtagadandja. Az ember egy ba j -
ból kiverekedvén, szeret másiktól is menekedni. 
Látjuk 's meg vagyunk a' felöl győződve, mivel 
a ' nép között forgunk, 's értjük annak vágyait, 
hogy a' prot. köznép végtelenül megörült már 
csak kegyes szándokán is a' törvényhozásnak, 
melly közállományi pénztárból kivánja egyházak 
's ezek hivatalnokai ^szükségeiket fedezni, 's nem 
óhajt buzgóbban semmit, minthogy a' jó szándok 
sikerbe is menjen. — Nem tehát néhányunk, 
hanem százak , ezerek buzgó óhajtását mondjuk 
ki, midőn kijelentjük: Á protestánsoknak Magyar-
honban el kell fogadni a' közállomány atyai in-
tézkedéseit, 's engedni jogaiból olly irányban 's 
mértékben, mellyben ezt a' statuskormány he-
lyesen kigondolt s összeszerkesztett gépezete 
igényli. — Társulati megbízásból közli 

M a k i á r i L a j o s 
egylet jegzöje. 

Heves-nagykúnsági egyházmegye közgyűlése. 
Kisújszálláson jun. 15-kén tartatott ez a' v á -
rosház teremében Illésy János segédgondnok ur 
elnöklete alatt. Czélja volt összejövetelünknek 
— mint tudjuk — az : hogy az eddig zártkörű 's 
magát önkénytesen kiegészítő presbyteriumok 
által választatni szokott egyházmegyei kormány-
zat újra alakíttassék, 's a' pesti aug. 1 - é n t a r -
tandó ministeri értekezletre küldendő 4 képvi-
selő megválasztassék. Mindkét kivitelnek nép -
képviseleten kellvén alakulnia, megelőzőleg min-
den egyház presbyteriumának is le kelle tennie 
az álarczot, 's a' néptől nyernie meg valódi kép-
vonásait. Az ebbeli intézkedésekre felhívott e l -
nöki körlevél tartalma szerint minden külön e g y -
házban a' népesség arányához képést a' kor-
mányzással megbízandó presbyteri tagok új v á -
lasztás alá rendeltetvén: lelkészeink közöl a' 
népszerűség emberei minden tétova nélkül , ' s 
egész bizodalommal bocsátották új választás alá 
az elnöki széket; mások — mint háztulajdono-
sok — kérdés alá sem vehetőnek nyilvánították 



a' papi elnökiétől, és így történt, hogy legtöbb-
nyíre csakugyan elnök maradt a' lelkész, amoll 
pedig a' 3 0 — 3 5 éves hivatalnok elűzetett; majd 
viszont emitt a1 kigyói okossággal körültekintő 
lelkész, dió-fáját féltvén, presbyteriuma újraala-
kítását tanácsosnak nem tar tá ; 's tán valahol a1 

korteskedő iskolatanító szándékoltatott presby-
terül választatni, ki iskolafelügyelöjét, a' lelkészt, 
hivatalos elmulasztásaért presbyteriumban meg-
inteni hajlandó volna 'stb. 

Illynemü előzmények után egyházainknak 97 
képviselői egybegyűlvén, *s a' most említett papi 
elnöklet fölötti vitatkozás közben kimondatván, 
hogy ha az egyházmegye a' papi elnökletet a* 
presbyteriumban határozatilag újválasztás alá 
rendelné: az itt most megjelent — mintegy 26 — 
lelkész valamennyi hagyja el e1 teremet , kü-
lönben is az illy lényeges kormányzati tárgyak-
ban az egyházkerületet ismerjük fölöttünk levő 
hatóságnak, legközelebb pedig amaz aug. elsőjére 
ministerileg felszólított protestáns egyetemes 
értekezlettől várjunk korszerű intézkedéseket 
egyházkormányzatunk szerkezetére nézve: ál-
talmentünk egzházmegyei kormányunk újraala-
kítására, mellynek minden tagjai eddigi hivata-
loskodásukról ezennel lemondván, egyházaink 
képviselői szavazáshoz kezdettek. 

A ' szavazatokat felszámítván napfényre jött, 
mikép nagykunsági segédgondnoknak Illésy J á -
nos 72, hevesi gondnoknak pedig Borbély Mik-
lós 79 szavazattal választattak; továbbá világi 
ülnökségre : Kálmán Sándor nádori alkapitány 46, 
Papszász Ignácz 3 3 , Hajdú Mihály 53, Lipcsei 
Péter 20 szavazatot nyertek. Esperes lett a' 
szavazók átalános többségével, Iíocha István 
turkevi lelkész; jegyző: Győri Lajos kisújszál-
lási 1.; az egyházi részről ülnökök: Szabó Pál 
mező-túri , Daróczi Mihály kardczagi, Csath F e -
rencz igari, Kulifai Zsigmond kúnhegyesi lelké-
szek. — A ' hivataloskodás határideje — ha a' 
pesti egyházi értekezlet szentesítendő határoza-
tai máskép nem rendezkednének — 3 év leend. 
Ugyanezen pesti egyetemes értekezletre me-
nendő képviselőink lesznek : Kocha István, Sza-
bó Pál, Illéssy János és Borbély Miklós urak. 
Ezen most említett két egyházi képviselő úti 
költségeit — a' világiak saját költségükön Ígér-
kezvén — az agenlialis pénztár fedezendi. 

Ifjabb V á r i - S z a b ó . 

ve, mellynek eredménye lészen a' maholnap a la-
kulandó új egyház Pancsován, Lúgoson és R e -
schitzán. 

2-or . A ' Temesvárott mult évben kinyitott 
esperességi gymnasium második tanárának. — 
ki a' 3-dik és 4—ik iskolai tanulmányokat a ' r e -
áltudományokkal vegyesen előadandja — k ö z a -
karattal választatott Weisz János hitjelölt ur, 
ki sok oldalú tudományánál és tanítói je lességé-
néi fogva a' hazának legfőbb tanszékeit éke -
sítené. 

3 -or . A' f. é. april 27-kén kelt cultusministeri 
körlevele legőszintébb örömmel és szűnni nem 
akaró éljenzéssel fogadtatván, oda nyilatkozott 
az egyházmegye, hogy a' maga ügyeinek k o r -
mányzásával feljogosított proiestans egyháznak 
jövendőn is épségben megmaradjon az önkor-
mányzás, — ö felsége és a' magyar ministerium 
felügyelése mellett — ; hogy egyházbeli és i s -
kolai alapítványokat az állodalomnak átbocsátani 
kell az ese tben, hogy ha e' tekintetben a' többi 
vallásfelekezetbeliekkel tökéletes viszonosság 
czeloztatik életbelépletni; végre tökéletes v i -
szonosság legyen és egyenvonalba hozassanak 
fizetés , rang és befolyásra nézve a' külön va l -
láson levő lelkészek és főpapi személyek. 

4-er . Felhozatván, hogy egyes protestánsok, 
vagy mint a' reactio zsoldosai, vagy mint pan-
slav ábrándozók szégyen és gyanúba ejték az 
evangelicus testületet, határozottan és keserűen 
nyilvánílá az egyházmegye roszalását, és kíváná 
a1 felsöbbségeket arról bizonyossá tenni, hogy 
kebelében semminemű rendzavarás és békéte-
lenkedés vagy törvényelleni és háládatlan t ö -
rekvésnek árnyéka sincsen, jóllehet híveink k ö -
zöl sokan, u. m. a' végvidékbeliek, kikindaiak és 
nagvbecskerekiek különféle ámitgatásoknak és 
elcsábításí kísérleteknek vannak kitéve. K 

Bánáti egyházmegye közgyűlése. 
Folyó év junius 15-én tartatott Remete hely-

ségben rendes közgyűlés , mellynek főtárgyai 
ezek valának: 

1 - ö r . Esperes úr örvendetes jelentést tett 
arról, hogy az egész esperességben szép p ro-
testáns szellem mutatkozik és neveltetik mind a1 

polgári, mind az egyházi és erkölcsi életre néz-

A' tiszáninneni helv. hitv. egyh. kerület közgyöl 
lé$e. S. Patakon jun. 25. 's több napjain néhai 
föpásztorunk emlékezetére megtartottuk a' g y á s z -
ünnepet. 

Tanácskozásunkat a' püspökrei szavazatok 
felszámításával kezdők; 's minthogy Apostol Pál 
és Somossy János urak egyenlő számot nyer tek : 
Nem érhettünk czélt. Mintegy 16 egyház más 
kettőre szavazott , hogy tovább is billegjen a* 
mérőserpenyő, mint a' hálái Francke-intézet 
régiségi raktárában Sheidt órája Luther és Kál-
vinnál. Még egyszer választunk, de csak ezen 
két férfiú közöl. Mellyik lesz győztes, megmutatja 
a' jövő. 

A ' vallásminister felhívása nyomán 16 követ 
választatott , köztök két főiskolai oktató, 's ez 
adott alkalmat egy iskolai növendék felszó-
lalására , mellyben említve volt : „hogy az 
ifjúság képviselői kiszorittattak választásból, 
holott az iskolát nemcsak tanárok, hanem ők is 



teszik, 's minthogy az egyik oktató helyébe v i -
lági követet kívánnak, uj választást kérnek." E' 
"véletlen szóra komoly ránczba vonultak a' hiva-
talos arczok, 's amúgy néhai táblabírói mo-
dorban, nem is tartják feleletre méltónak, hacsak 
az ügyet fel nem élesztik, pedig az ellenfelek utol-
jára is nyilván megvallották : hogy a' kérelem 
jogos és igazságos, de a' határzatot megmásítni 
nem lehet. Mellyik bibliába van irva, hogy a' 
hibás, határozaton nem lehet változtatni? Már pedig 
a1 mult gyűlés ebbeli határozatának következetes-
ségét alig lehet megmutatni. A1 tiszáninneni egyh. 
ker. népképviselet után 14 követet, a1 sárospa-
taki k. oktatók tizenhárma pedig kettőt választ. 
E' furcsa arány a' Miskolczon tartott közgyűlés 
müve, melly 241966 lélekegyetemböl 13-at kisza-
kasztott. A' két oktató-kö vetetjcsak ugy meg fogta 
választani tudni a' 7 egyh. megye mint 11 ok-
tató ; 's akkor legalább nem tart az ifjúság ka-
kasviadalt a' közgyűléssel. 

De valljuk meg az igazat nyíltan. Némelly 
ügyfelek a1 leglényegesb kérdésen is hirtelen v e -
tik el a' koczkát. A' ministeri körlevél így szól: 
„egyházi és iskolai reformról tartandó értekezés 
helyéül 'sat." Az egyházi követek képviseletileg 
megválasztanak; de hát az „iskolai reformról 
tartandó értekezésre" kik választottak követe-
ket? Felszólíttattak-e az egy. kerületben levő min-
den tanítók ebbeli joguk gyakorlására ? vagy még 
sem képesek ök, a' kiskorúak, követet választani? 
Már pedig mi azt hisszük, hogy a' pesti érteke-
zésnek egyik lényeges tárgya a' népnevelés is 
leend; — és mégis a' miskolczi közgyűlés töb-
bet bizik 13-ban, mint ötödfélszáz tanítóban, kik 
szintúgy azon két jeles férfiút választhatták — 's 
legalább megizelítették volna a' választói képes-
ség örömét, és azon boldogító hitet, hogy elha-
gyoltságukban már ök sem kénytelenek mindig 
más szájával jóllakni. 

Következett nap petitioval járultak gyűléshez 
az ifjak, 's kérelmök jövendőre teljesítetett. 

A' budai canon megerősítésének eszközlésére 
figyelmeztet ministeriumu jk. Hálás tisztelettel 
fogadtuk a1 jóakaratot : de a'megerősítéssel nem 
sokat gondolunk. Hadd aludja örök álmát az arra 
annyira érdemes kegytelen poronty! Mi a' nem 
soká tartandó zsinattól új eget és földet várunk, 
mellyben béke és igazság lakozandanak. 

Politika, statislika és nevelés rendes tanárává 
Csorna Mihály felsőbb szónoklati oktató válasz-
tatott, mit az iskolai gondnok felszólítására azon-
nal el is vállalt; 's örömét nyilvánitá : „hogy az 
ifjúság vágya, ohajtata, a' főtiszt, egyh. ker. ha-
tározata 's elválasztásával olly szerencsésen ta-
lálkozott" 

Az alsóbb tanulók vizsgálata gyűlési folyam 
alatt tartatott meg. A' felsőbbeké ezúttal elma-
radt ; maguk az oktatók fognak évi feleleteikből 
bizonyítványt adni. 

A' hadi szolgálatot vállalandó ifjak folyamod-
nak, hogy 3 év múlva , elhagyott helyökre vé -
tessenek vissza. Készörömmel teljesíti kérelmö-
ket a' gyűlés; 's a' derék ifjak honboldogitó pá-
lyájukra győzedelmi áldást kér. 

A' főiskolai ifjak képviseleti rendszerének alap-
rajzát az oktatói kar megbírálván, helybehagyás 
végett gyűlés elibe terjesztette , mellyben meg-
erösítetett. E' rendszer rövid, világos és kor-
szerű. Az ifjúság élén 12-en vannak , kik mint 
társaik által szabadon választattak, minden kihá-
gásokról felelősök. Az úgynevezett primariu-
soknak nyoma sincs többé. A' rend iskolai nem-
zetörök által tartatik fen; 's az iskolai vagy 
polgári törvényszegő ifjú bűnös tényének foko-
zata szerint büntettetik. 

Felsözemplén képviselő gyűlése jelenti: hogy 
az ülnökök hivatalaikat felmondták, 's egyh. 
megyéjük jövendőben képviseletileg és esküdt-
szék által fogja magát kormányozni. Közgyűlé-
sünk méltánylással fogadta e' jelentményt, 's ki-
mondá : miszerint egyházi társaságunk minden 
intézvényeinek összefüggésben kellvén lenni az 
állodalom intézvényeivel, jelenleg ugyan rész-
letekbe nem bocsátkozik : de az elvet magáénak 
vallja; az egyházi ügyek kifejlődéséig nyugton 
marad, a1 zsinattól várván reformkérdéseink sze-
rencsés 's minden magyarhoni egyh. kerületekre 
egyformaságot árasztó megfejtését. F. Zemplén 
népképviseletre fektetett határozata pedig meg-
marad, 's jövendőben gyülésenkint választandó 
esküttszék által fogja birói eljárását eszközleni. 

Jövő közgyűlésünkseptember 24-éntartatan-
dik Ungvárt, 's elválasztandó püspökünk és pap-
jaink ott fognak felavattatni. 

A' ministeri tanácskozásra elválasztott k ö v e -
teink következők: 

Világiak: BernáthZsigmond , Jakabfalvy An-
drás, Kazinczy Gábor, Nagy Gedeon, Szemere 
Bertalan, Zsarnay Imre, Vadnai Lajos urak. 

Egyháziak: Apostol Pál miskolczi, Ferenczy 
József kassai, Futó Sámuel böcsi, Hegedűs László 
sárospataki, Kovács János eszenyi, Molnár A n -
tal aszalói, Terhes Sámuel ritnaszombathi lelké-
szek, Somossy János és Zsarnay Lajos k. ok-
tató urak. 

Kik is megbízó levéllel fognak Pesten julius 
25-kére megjelenni útasítás nélkül, mert sze-
rintünk: utasítást csak zsinat adhatna; 's ha en-
nek jogaiba külön egyházkerületeink beleavat-
koznának alig érhetnének czélt. Ministeriumunk 
haladéktalan jóakaratát föl nem karolni nem l e -
hetvén : a' tisztító időnek 's újító kornak remény-
szárnyain, akarjuk nem akarjuk, nekünk is tovább 
kell mennünk. 

Hisszük: hogy derék követeink sem f ö s v é -
nyek, sem a' protestantismus örök kincseit hide-
gen eltékozlók nem fognak lenni. Véleményünk 
szerint: a' népnevelés nem minket, hanem az 



állo lalmat illeti, mellynek jogáért nem rég a1 

franczia kamarák is olly dicső győzelmet küz-
döttek ki. Egyházi szerkezetünk belalakját, vá -
lasztási szabadságunkat 's t. elf. mellyre jelen-
korunkban a' r. catholicusok nagy része is tö-
rekszik, szabadelvű vallásministerünk bizonyo-
san kímélni fogja: de a' külsőkről le kell mon-
danunk, ha a' státusnak mostoha gyermekei to-
vább is nem akarunk lenni. 

Némellyek korunk rögtönző jellemén aggód-
nak! inkább éhen szomjan őrzik mindvégiglen 
önfentartásunk meddő forrását; mert a' finan-
cziák roszrafordultával — úgymond — egyházi 
ügyeink is szenvednének. Ez a' legkiáltóbb ön-
zés! Ha az állodaloml szenved, nem illeti-e 
gyász az egyházat is? Nem parancsolja-e evan-
gyelioinunk az örülőkkeli örüiést, és a' sirókkali 
sírást? A'status akkor talál biztos támaszt az 
egyházakban, mikor ezek iránt nem mostoha, ha 
testvéri karokkal szorítja keblére. 

Nagyobb aggodalmat szülhet az értekezendő 
világi 's egyházi követ-elem együtti tanácsko-
zása ! mert ha őszinték akarunk lenni, ki kell 
mondanunk: hogy világi hitsorsosink egynehá-
nva máig is orrában tartja a' patronusi szuszt, 's 
irtózik a' papság emancipatiojától; paptársaink 
jócska része pedig, ösi szokás szerint, földig 
hajlik a' spectabilisek elölt, 's egy kegyes szóra 
vagy egy tekintélyes intésre utósó gúnyáját is 
odadobálja. 

Félni lehet, de gyanusítni nem szabad. Mi 
megbízunk benneteket jeles férfiak! Nézzetek 
egyházszerkezetünk korszerüllen szövevényé-
be ; az anarchiára fejledezö lombozatokra; bicze-
gö pénzügyeinkre; szélbomladozó iskoláinkra; 
haldokló egyházainkra; éhes nép- és iskolataní-
tóinkra; egyházi alkotmányunk rogyant jövőjé-
re ! Nézzetek — istenre kérünk! és úgy Ítélje-
tek, tanácskozzatok és cselekedjetek!! 

V á l y i P á l . 

A' dunántúli ref. egyházkerület közgyűlése. 
Sz. Fejérvárott jun. 26. 'stb. napjain. A' gyű-

lés érdekesebb tárgyai 's határozalai ezek: 
1-ör. Felhíva levén egyházkerületünk is a' 

ministeri körlevélnél fogva zsinati követek vá -
lasztására, miután a' többi egyházkerületeknek 
hozzánk is megküldött ide vonatkozó nézetei 's 
határozatai felolvastattak: 9 egyházmegyéből 
álló egyházkerületünk, küld a' 7 népesebb e g y -
házmegyéből két két követet, a' két kissebböl 
(örségi és drégel-palánki) egyet, egyet. A' lo-
sonczi iskola egyet, a' pápai főiskola kettőt. — 
E' követek képviselet alapján választandók. 

2-or. A' losonczi kerületi gyűlésen kierősza-
kolt azon v é g z é s , miszerint az esperes az e g y -
házkerület színe előtt tegye le esküjét; megsem-
míttetelt, 's ezen túl az esperes és segédgondnok, 

az egyházmegye előtt tartozik felesküdni, mint 
annak hivatalnoka. 

3-or. Felbontattak a' barsi egyházmegye al-
esperest választó szavazatai; Török József, új-
barsi lelkész 17 szavazattal 10 ellen, lett ales-
peres. Éljen. 

4-er. Három főiskolai tanszék üres levén, a' 
nevelési tanszékre V. F. komáromi gymn. tanító, 
a1 sz. írás-magyarázatra Demjén Ferencz, pápai 
helyettes pap, csaknem átalános akarattal válasz-
tatott. — A' jogtanszék ezúttal nem töltelett be. 

Csőd, urak! csőd, minden áron, de ennek még 
ellene vagytok, mert így apadna a' kegyenczek 
száma a' hízelgés zsámolyánál. 

5-ör. Két népes egyház folyamodást nyújtott 
be, mellyben, segédlelkészöket kérik rendes lel— 
készekül. Kérelmök teljesítve lön. Ne neked hí-
res gradualis promotio! még inkább neked can-
didatio ! 

Szabad választás, urak! mert szabad a' nép is 
már! B e r é n y i . 

Barsi egyházmegyei gyűlés Kosztolány József 
esp. felügyelő és Kossányi József esperes urak 
ikerelnöklete alatt, Nemcsényben Jun. hó 28-án 
f. évben. 

„Die Pfarr- und Schulámter sind von dem 
grosscn Érbe (Kirchengut) so wenig bedacht 
wordeu, dass Luther ihr Elend nicht. genug be-
klagen konnte, auch noch Gelegenheit hatte zu 
bemerken, dass die Geistlichkeit ohne Grundei-
genthum von dem rohen Haufen, absonderlich 
von Junker Hans und den Schössern verachtet 
und geschunden werde," — Hase Kirchengesch. 

389. 
Legélénkebb vita folyt a' fölött, mit a' főfel-

ügyelő úr egyházainknak tanácskozási tárgyul 
következő pontban tűzött ki : „Tisztába lesz ho-
zandó a' viszony, mellybe prot. egyházunkat, 
sarkalatos jogaink fentartása mellett, a' legújabb 
vallási törv. cz. értelme szerint, az ország 's a' 
ministerum irányába helyeztetni kívánjuk." E s -
perességi gyűlésünk a1 ns. Kosztolányi egyh áz 
indítványa nyomán, jegyzökönyvünk 19. sz. a. 
ez ügyben következő határozatot hozott : „Gróf 
Zay Károly egyetemes felügyelő levele folytán, 
jelesül annak első pontjára nézve , melly azon 
viszont tárgyazza, mellybe egyházainkat és i s -
koláinkat kormányzási tekintetben jogaink fen-
maradása mellett a' legújabb törvény értelme 
szerint, a' ministerium és állodalom irányába he -
lyeztetni kívánjuk, — határoztatott: hogy â  tör-
vény rendeletét méltányos hálával fogadjuk , 's 
fentartván részünkre a1 bécsi és linczi békekött. 
's 179° , 26. törv. czikkben alapított szabadvá-
lasztási és rendelkezési jogot, az anyagi javak 
kezelését a' ministeriumra bizzuk akkép, hogy az 
egyetemes prot. javak általunk választandó e g y é -



nek által, számadás mellett kezeltessenek és igy 
általa a' közpénztárba szolgáltassanak be. 

Ezen határozat második tagja miatt az élénk 
vita engem alólirottat támada meg , azért, mert 
nem tetszett, miszerint illy módon a1 protestáns 
egyházi véres verejtékkel szerzett alapítványok 
ugyanazonosittatnak r. cath. papi joszágokkal, 
mellyekhez az álladalomnak más értelemben van 
joga, és nem is szavazhattam jó lelkiismerettel 
oda, hogy e' határozat egyetemes gyűlésre me-
nendő követeinknek utasításul adassék, minthogy 
én egyházam állal egy szóval sem voltam arra fel-
hatalmazva, hogy alapítványait a' közös pénz-
tárba szolgáltatnám be. 

Én ugyan is bár minemű tárba nem adnám a' 
magam bizonyos sajátját, legyen az alapítvány, 
papi jószág, reformatio előtti vagy utáni szerze-
mény, mig azt , a' kinek akarnám adni, feltéte-
lekre le nem kötelezném, ollyanokra, hogy czélt 
érnék vele. Különösen tehát a' ministeriummal 
sem kezeltetném alapítványimat, miglen arról 
nem garantirozna, hogy ö a' közös pénztárból 
azlán a1 nemzet hivatalnokait érdemszerint fogja 
díjazni, és hogy nála az alapítványok el nem 
vesznek. Érdem szerint azért, mert becsületes 
embernek nem az fáj ám, hogy másnak többje 
van, hanem ha aránytalanságot lát, hogy érdem-
telennek nagyobb a' jutalma,és sat male, dehogy 
a' világ elölt, ha erszénnyel imponál, több a' be-
csülete is. 

Azért első feltételem az , hogy érdemszerint 
vettessék ki a' nemzet hivatalnokira a' közös 
pénztárbóli jövedelem. Mert valljon nem lenne-e 
vétek protestáns egyházi inslitutioinkat egészen 
megváltoztatni és még nagyobb aránytalanságba 
jöni, mint most vagyunk ? Jelenleg minden prot. 
lelkész tudja, mit kívánhat egyházától, 's nagyob-
bára azt is meg kell vallanunk, hogy népünk di-
cséretére legyen mondva, az sok helyen többet 
is adna örömest, ha telnék tőle : 's ebben a1 be-
csületes ember megnyugszik, fentartja a' száza-
dos vonzalmat, szereletet, kegyelelet maga és 
egyháza közt. Nem lenne-e vétek az országos 
fizetés miatt, akár a' legigazságosabban is vet -
tetnék k i , sarkalatos egyházi jogainkat veszé-
lyeztetni, a' különféle felekezeteket egy más el-
len felböszitni, mintha ezentúl már jó és rosz 
gazda egy tálból enni és egy kenyeren akarna 
lenni, holott aránytalanul járultak a' közös pénz-
tárhoz? Mind ezt fontolóra kell ám venni! Ki-
vállképen nekünk igen ovalosaknak kell lennünk 
a' dologban; mert minden más felekezet, kivéve 
az oláhokat 'sat. — azt mondandná, hogy mi leg-

kevesebbet adtunk be, pedig nem igaz. Mert lám 
a' mi népünk átaljában aránylag legmivellebb és 
leg is vagyonosabb ; ez nagy töke, miből s zé -
pen fog befolyni adó fejében az országos pénz-
tárba. De van nekünk nagy tőkénk, nagyobb, 
mint akárkinek a' reformatio óta, mióta népünk 
csak a' terheit viselte a' honnak, kamatoztatott, 
's egyházi szükségeire soha mit sem költött 
el abból, sőt megfeszítelt erővel még némi ala-
pítványokat is szerzett mind a' mellett, hogy 
egyházai és iskolái tetemes költségbe kerültek 
évenkint; és a' mitől erővel fosztott meg minket 
az üldözés alatt ama rosz lélek dúlása!! Végre 
van jogunk a' rom. kathoíika egyháztól minden 
szerénységünk mellett is illetőségünket vissza-
kívánni abból, mi reformatio előtt közös vagyon 
volt. Ezeket meghányva, mi protestánsok na-
gyobbacska igényt formálnánk ám a' közös pénz-
tárra , mint ezt halljuk rebesgetni; mert bizony 
háromszáz pengő forintocska nem sokkal több, 
mint egy megyei strázsamester évi fizetése, t. i. 
minden accidentiákat oda értve, mire a' strázsa-
mesterség utat, módot nyújt. Igaz ugyan , külö-
lönösen és egyenesen nekem szememre lobbant-
hatná valaki, hogy most kénytelen vagyok két-
száz pengővel beérni. Felelet. Ezt nem kapom 
ám közös pénztárból, hova én is adózni fogok, 
ezt kapom egyházamtól, melly szeretettel, tisz-
telettel pótolja a' többit, mit csekély lélek száma 
miatt nem adhat, 's illyen állapotban legalább sem 
a1 magainé, sem egyházam alapítványai nincse-
nek beszolgáltatva a' közös pénztárba , hol el 
is veszhetnek ám, mint Spanyol- és Franczia-
honban. 

Mindazáltal, t. cz. közönség, épen nem szán-
dokom talán arra bírni valakit, hogy a' hon tör-
vényét tisztelettel és méltányos hálával ne fo-
gadja; sem arra bírni, hogy miután bizony az első 
terv és rendszer nem lend mindjárt tökéletes, az-
ért hozzá se fogjunk a' dologhoz; ez épen nagy 
félreértés lenne. 

Hanem e' sorok czélja részint, hogy a' hiva-
talnokok érdemszerint díjaztassanak, hogy az or-
szágos pénztár dagályában és apályában egy fe -
lekezet vagyonkája se vesszen e l , és figyelmez-
tetni arra, hogy az egyházi atyák okosan tanács-
kozzanak a' cultusministerrel, tudván, hogy a' 
ministerium élén nem lesz örökké Batthányi, kit 
az Isten minden jelen társaival mint legdrágább 
kincseit a1 nemzetnek atyailag őrizzen és áldjon. 

K i e s ka D á n i e l 
n. szelezsényi lelkész. 

Szerkesztő-kiadók : Székács József, Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál. 
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PROTESTÁNS 

Él ISKOLAI HP. 
.31. szám. Hetedik évi folyamat. Julius 16. 1848. 

A' vallás- és közoktatasi ministertől. 
A' magyar tudomány-egyetemnél Virozsil 

Antal nyugalmaztatása által ürességbe jött ter-
mészetjogi tanszékre rendes tanárrá: Pauler Ti-
vadar, a' győri feltanodában volt természetjogi 
tanár kineveztetett. 

Budapest, jul. 11. 1848. 
E ö t v ö s J ó z s e f , 

Szavazat az evangyélmi egyház coordinatioja 
ügyében *) . 

Mind inkább és inkább közeledik azon fontos 
pillanat, melly a'magyarhoni évangyélmi egyház 
jövendő sorsa fölött eldöntendő leend, t. i. azon 
pillanat, mellyben az egyháznak felső egyházi 
törvényhatóságai tanácskozás alá vétetnek és 
megalapíttatnak. Fontosnak nevezem ezen idő-
pontot, mert ha az egyházunkban uralkodó szellem 
ugyanaz maradand is, és ezen szellem kifejtésére 
és hatásának az életben nyilvánítására mindig új 
utat találand is, mindazáltal azon formák , mely-
lyek általa életbe lépnek, sokáig tetemes befo-
lyással leendenek működésére. Fájdalom, úgy 
látszik, hogy mi ezen munka iránt kevés rész -
véttel viseltetünk ; hogy ezen fölötte fontos ügy 
iránti szeretetünknek jeleit gyéren adjuk és hogy 
olly valami aluszékonyság uralkodik közöttünk, 
melly legkevésbbé sem gyaníttatja velünk, hogy 
valamelly fontos inü van készülőben. Nyilatkoz-
tak ugyan már néhány kevés esperességek az 
egyetemes gyűléstől kiküldött választmánynak 
munkálata fölött, de a' többiek igen lassan sán-
tikálnak utána és azon nyilvános szózatok is, 
mellyek ez ügyben a' Prot. Egyh. és Isk. lapban 
voltak hallhatók, aránylagosan igen kevesek, 's 
az ügyet csak felületesen tárgyalók. Legyen 
azért nekem szabad, részint, hogy élénkebb rész-
vétet költsék fel az ügy iránt, részint, hogy ha 
lehetséges, új világosságot hintsek el fölötte, 
szót emelnem a' választmányi munkálat, az eddig 
ezen lapban megjelent észrevételek és a' zólyo-
mi esperesség módosításai fölött, melly esperes-
ségnek, hogy tagja lehetek , szerencsémnek 
tartom. 

*) Használni akarván azon kis időt, mellyet az értekezlet 
határnspjának elhalasztása által nyertünk, adom e' czik-
ket, mellynek az idei egyetemes gyűlésen kellene tár-
gyaltatnia. Az értekezlet elhalasztása nehezen leend 
ok arra, hogy a' kerületi és egyetemes gyűléseket is 

r elhalasszuk. Sz. 

Mindenek előtt azon mód veszi figyelmemet 
igénybe, milly működés által hozathatnék az 
évangy. egyháznak rendezése létre? Nem tagad-
ható, hogy a' létesítendő rendszernek a' gyűlé-
sek általi fokozatos tanácskozás alá vétele, e l -
kezdve az egyes egyházak gyűlésétől, egész a' 
négy kerületéig, sok tekintetben hasznos , mert 
ezáltal legalább közvetve minden egyháztagnak 
szavazatja kihallgattatik, mindig újabb és újabb 
nézetek fejlödnek ki, 's illy módon egy derék 
munka jöhet létre. Más oldalról ellenben meg 
kell gondolni, hogy gyűléseink eddig csak kor-
mányzói (administrativ) modorúak voltak, és 

í hogy ha ollykor ollykor törvények fölött tanács-
' koztak is és hatóságuk köre szerint végzéseket 
hoztak is, az csekély dolgokban történt és mindig 
a' fenálló canonokra ügyelve. Most azonban e g y -
szerre törvényhozói szerepet akarnak magokra 
ölteni, jogokat és szabadalmakat elvenni és oszto-
gatni, új egyházunkban még eddig nem létező inté-
zete létesíteni, vagy egy szóval, mindazt élet -
beléptetni, a' mit az 1791-ben tartott 's külkö-
rülmények által akadályoztatott pesti zsinat nem 

i eszközölhetett. Talán az hozatik fel elenem, 
hogy a' tiszakerület ismeretes rendezete i s , a' 

j kerületi gyűlés útján jött létre? De mi ezen ren-
dezet és mi rejlik benne ? Az Berzeviczy György 
a' hires kerületi felügyelő által készült összeil-
lesztése a' canonoknak és királyi rendeleteknek 
és Írásba foglalt előadása a' szokásnak, melly 
aztán a' gyűlés által, még pedig több alkalommal, 
helybenhagyatott, söt csekélységekben módo-
síttatott is 's így ennélfogva nem a' törvényho-
zás útján jött létre. Ho^y ugyanezt lehet-e mon-
dani a" dunántul bevett egyházrendezelröl, nem 
tudom, mert meg nem szerezhetém; azonban a' 
nyilvános tanácskozmányok nyomán azt gyaní-
tom, hogy többet foglal magában régi rendelmé-
nyek puszta összeállításánál, melly esetben az 
érintett kerület nemcsak az öt illető hatalmat 
lépte át, hanem magát a' többi magyarhoni 
évangy. egyházak testületétől is elkülöníté , mi 
vétkül tulajdonítható. Az evangy. egyház, kez-
dettől ünnepélyes zsinatok által gyakorlá tör-
vényhatósági jogát; ezt tevé 1610-dikben Zsol-
nán, 1614-ben Szepes-Várallyán, 1618-ban 
Sempteben a' Turzók védelme alatt; ezt tevé 
1707-ben Rosenbergben és 1791-ben Pesten 
és jóllehet amannak határzatai a' státus által e l -
töröltettek, ennek canonai pedig meg nem erö-

31 



síttettek, mégis mindkettő nevezetes adatai vol-
tak az önállóságnak és az egyház egységének, 
sőt mi nevezetesb, azon határozatok, mennyiben 
a' kor igényeinek megfeleltek és mennyiben a' 
tehetségünkben álló csekély eszközök megen-
gedék , lassan és észrevétlenül az életbe is á t -
szivárogtak. És a' zsinat útján óhajtanám én az 
új egyházrendezetet is létrehozni, melly nem 

egyéb , mint az egyház szerkezetének átnézete. 
Illy fontos tett a' nélkül is megkívánja, hogy 
ünnepélyes és az ügyhöz méltó módon tör tén-
jék : történjék az készakarva egy a' státustól 
erre kijelölt személynek jelenlétében a' s tátus-
nak ellenörködése mellett, hogy köztörvény l e -
gyen, és mi olly törvényekkel és intézményekkel 
birjunk, mellyek a' státus által nemcsak elis-
mertetnek vagy türetnek, hanem nyilvános elis-
meréssel és szentesítéssel is birnak; történjék 
az kívánatos megfontolással, 's nem olly futóla-
gosan és hirtelen, mint gyűléseinkben minden 
történni szokott ; és végre erre felhatalmazott 
egyének által, kik nem az elnök által választat-
nának, gyakorta a' gyűlés egyéb tagjainak ön-
kénytelen beleegyezése mellett, hanem az e g y -
kázak bizalma és szavazata által. 

Hogy meggyőződjünk, mikép gyűléseink nem 
alkalmasak az egyházrendezet végrehajtására, 
csak minémüségét kell tekintetbe venni. Hogy 
vannak tulajdonkép gyűléseink alkotva? Úgy, 
hogy azok olly férfiaknak összejöttét képzik, kik 
önkényes irányban küldetnek az oda tartozó r é -
szektől, annyira, hogy egy egyház gyakorta az 
esperességi gyűlésnek, egy esperesség gyakorta 
a' kerületi gyűlésnek, egy kerület gyakorta az 
^egyetemes gyűlésnek felét képviseli. Legnyilvá-
nosb példáját adja ennek a' legutósó egyetemes 
g y ű l é s , mellybe a' bányakerület 20 egyént, 
tehát az elnökön kivül, minden esperességböl 
kettőt rendelt k i , kik mindnyájan meg is je len-
iek, minthogy épen a' kerületi gyűlésen voltak 
jelen, mig a' többi távollevő kerületek legfeljebb 
négy négy egyént küldének. És ezen kivül meg-
jelennek még a' gyűlésen az egyház iránt több 
vagy kevesebb érdemmel biró férfiak, jóllehet 
senkitől sincsenek felhatalmazva. Felszólalni 
mindenkinek szabad, mert szokássá vált, de min-
den egyes egyenlő és eldöntő szavazattal b i r -e? 
Az elnök legtöbb esetekben nem tudja a' vendé-
geket a' követektől megkülönböztetni, és ha 
tudná is, kérdés, tehetné-e, minthogy kerületi és 
egyetemes gyűlésünket gyakorta nagy befolyású 
férfiak, előkelők összejövetelének tekinték. És 
ha ezen utó nem állana i s , méltányos-e hogy 
e g y egyház egy egész esperesség, egy esperes-
ség egy egész kerület , egy kerület az egész 
magyar prot. egyház fölött határozzon és részére 
törvényeket alkosson ? Más bajok közt az e g y -
házrendezet e ' bajon is segítendő, de az illy m é r -
tékben rendetlen gyűlések arra legkevésbé k é -

pesek. Voltak ugyanis gyűlések, hol a' néhány 
kevés szónokkal egy értelemben levő hallgató-
ság, különösen a' feltüzelt ifjúság határozott, és 
a' mérsékelt többség híjában szólalt fel e l lene, 
különösen, ha a' szónok részén az elnöklő fe l -
ügyelő is volt. Mi csuda aztán, ha az illynemü 
gyűlések határozatainak az esperességek vagy 
kerületek ellenszegültek', vagy legalább fel sem 
ve t t ék , mellyek minthogy nem a' valódi több-
ségnek voltak szüleményei, azok szükségeinek 
és óhajtatinak sem feleltek meg? És mint lehet 
kívánni, vagy csak remélleni is, hogy az illy g y ű -
lések törvényei tiszteletben tartassanak,vagy á ta -
lános elismerést nyerhessenek? Hogy mind ezen 
bajokon segítve legyen , a' zólyomi esperesség 
működését oda határzá irányozni, hogy a' ke rü -
leti és egyetemi gyűlés elnökei ne a' jelenlevők 
különbség nélküli szavazatát vegyék tekintetbe, 
hanem a' testületek szavazatait számítsák. Ki 
nem tudja azonban, milly gyakorlatellenes ez és 
milly nehézségekkel van összekötve! És hogy 
megmutassa a' zólyomi esperesség, milly kevéssé 
vagyunk hajlandók magánynézeteinktöl elüttetni, 
a' választmányi munkálatnak két igen fontos 
pontját vetettük el, a' helybeli gyűlések egyol-
dalú szavazata ellenében. 

Zsinatok tehát, egyedül zsinatok birnak képes-
séggel és joggal az egyházszerkezet javítási 
fontos munkájának végbevitelére. A ' zsinat meg-
tartására engedelmet nyerni a' kormánytól jelen 
időkben nem leend nehéz , 's éltet a1 remény, 
sőt biztos kezesség látszik kormányunkban, hogy 
a' canonok csak hamar megerösítetnenek. És 
tanácsosabb is félútról visszatérni, mint olly t ö r -
vényeket hozni, mellyeknek teljesítésére senki 
sem leend kényszerítve. 

A ' választmánynak munkálatát illetőleg, meg 
kell vallani, hogy igen sok jó oldala v a n , mert 
minden kereszténynek szabadsági és egyenlőségi 
alapjára van építve, és minden fenálló viszonyokat 
és jogokat igazságosan vesz tekintetbe. Van azon-
ban egy nagy hibája is, 's ez a1 nagy rövidség, 
mellynél fogva inkább vázlathoz, mint bevégzett 
műhöz hasonló. Én tökéletesen azon véleményben 
vagyok felöle, mellyet már Irányi úr tolmácsolt 
a' Prot. Egyh. 's Isk. lap 1847-dik 29. sz. 6 9 7 -
dik lapján. Még több kerekek hibáznak benne, 
hogy a' mű mozgásba jöjjön és mozgásban m a -
radjon. Hogy ezen nyilatkozatomat némileg b e -
bizonyítsam, csak arra keli útalnom,milly kevéssé 
határoztatott meg: hogy micsoda arányban ke l -
lend, vagy leend szabad eddigi útasításukat, a* 
püspökök esperesek, kerületi és esperességi fö l -
ügyelőknek a'mellottök működő egyházi tanács-
nak ellenében, követni és teljesíteni. 

És hogy még bővebben beleereszkedjem a* 
választmányi javaslat megbirálásába, az 1 - s ö 
illetőleg egy értelemben vagyok Irányi úrnak a* 



feliidézett helyen tett észrevételeivel, és a' tiszai 
papoknak „Észrevételek" czímü röpiratában 
található nyilatkozataival, hogy ez határozottab-
ban fejeztessék ki. E' részben az általok történt 
módosításokra utalok. 

A' 2-dik különbféle kérdésekre ad alkalmat, 
és több oldalról több értelemben támadtatott meg. 
Azon alapos és megdönthetlen világosságnál 
fogva, mellyet az ügy Fáy András úr „Oramú-
tató"ja által nyert|, többen a' kettős elnökség 
ellen nyilatkoztak. És valóban a1 dolog termé-
szete következtében csak egy elnökségnek is 
van helye, 's ha elfogulatlanul kérdezzük, mit 
mútat az eddigi tapasztalás , úgy meg kell val-
lani, hogy tettleg eddig is csak egyes elnökség 
volt: mert az erösb, túlnyomóbb és hatékonyabb 
egyéniség a' gyengébbet mindig megsemmisí-
tette, 's az elnökség részén levő egész befolyást 
maga hatalmába kerítette. Vannak és voltak min-
denhol esetek, hol majd a' felügyelő, majd a1 

lelkész, vagy szellemi túlnyomósága vagy bát-
rabb fellépése által minden ügyek vezetését ma-
ga részére ragadott, és a' más részt vagy orrá-
nál fogva hordta, vagy a' boszantó átvizsgálást 
és legfeljebb az alárendelt csekély ügyeknek 
elrendezését bizta rá. Es ezen tapasztalás nem 
csak az egyes egyházak elnökségére, hanem az 
esperességi és kerületi elnökségre is kiterjed. 
Volt egy superintendens, ki még soknak emlé-
kében él, kiről egy derék féríi azt mondá, hogy 
a' kerületi felügyelőnek couvert-gyártója volt, 
és voltak viszont és vannak superintendensek, kik 
okosságuk és munkásságuk által a'felügyelöt fö-
löslegessé teszik, és részére alig hagynak fel mást, 
mint eljárásukba az egyszerű beleegyezést. Van-
nak ugyan ismét más esetek is, esetek, hol vagy 
minda'kétegyéniség egyenlő munkásság, buzgó-
ság és érzelem által, úgyszólván egy embert ké-
pez, mi azon testületre nézve, mellynek elöljárói a' 
legörvendetesebb, vagy különböző érzelműek, de 
egyenlő buzgók levén , mindketten féltékeny 
vigyázattal örködnek igaz vagy képzelt jogaik 
fölött 's görbe szemekkel kisérik egymás lépteit, 
mi az egyházra nézve kimondhatlan káros. És 
végetlen sok esetben megtörténik, hogy egy 
elnök a' másikra támaszkodik, a' testület v é g -
zéseinek végrehajtását, vagy a' közös köteles-
ségek teljesítésében a' megkezdést egy a' má-
siktól várja, és az ügy illy módon vagy egészen 
elhanyagoltatik, vagy legalább csigamódon ha-
lad, 's minthogy a' felelősség nem egyet illet, 
azért az fel sem lelhető. Mennyire ártalmasak 
ezek, a' .dolog és ember természetében fekvő 
bajok az egyháznak, életből merített képeknek 
és valóságos példáknak végetlen sorával bizo-
nyíthatnám be , ha erre az elfogulatlanoknak 
szüksége volna. 

másik kérdés támadna, t. i. kit illet ezen elnök-
ség legelőbb is az egyes egyházakban ? Minden 
sok gondolkozás nélkül azt állítom, hogy a' le l -
készt. 

Távol vagyok attól, hogy a' lelkésznek az 
elnökségi jogot a' jognak alapján tulajdonítsam,, 
's még távolabb azon állítástól, hogy az , vala-
mint az emberi ugy az isteni jog következtében 
öt illeti. És ha jól tudom is, hogy az első keresz-
tyén egyházaknak tanítói, egyszersmind minden 
ügyeikben legfőbb vezetői voltak i s , azon állí-
tásra még sem csábíttatom el magamat, mintha 
ennek okvetlen ugy kellene lenni. De milly ál-
lása van a' lelkésznek az egyházban ? Én ugyan 
nem nevezném öt az egyház szolgájának, mint 
azt Irányi úr teszi, hanem Isten igéje szolgájá-
nak, az egyház felhatalmazottjának, még pedig 
födologbani és első rangú felhatalmazottjának. 
És ha az egyháznak föczélja nem más, mint I s -
ten országának felépítése az emberi lelkekben, és 
annak Krisztus tanításától és szellemétől való 
áthatása, ugy a' lelkész van az egyháztól megbíz-
va, hogy a' kitűzött czél felé tanítás és intés által 
közvetlen törekedjék; szóval ö nyerte el az első 
részt, a' legfontosb felhatalmazást. De ha az e g y -
ház ezen fontos hivatalt és jogot reá ruházá, ha 
a' legszentebb ügyekben vezérlete alá adá ma-
gát, inikép lehet habozni, a" legfőbb befolyást is 
neki engedni abban, melly csak oda czéloz, hogy 
az ezen ügyet kívülről előmozdító eszközök e lö-
teremtessenek és megtartassanak; a' kiről fel-
tétetik, sőt feltétetni kénytelenség, hogy leg-
őszintébben és legbuzgóbban óhajtja a' czélt, 
abban bízni is kell, hogy az eszközöket is akarja, 
hogy legtöbb belátással és okossággal bír az 
eszközök megválasztásában és használatában, 
hogy lelkén fekszik , hogy az istentiszteletben 
rend és erkölcsiség uralkodjék, hogy az e g y -
háznak szabadsága kül- és beléletére nézve sér-
tetlen maradjon, javai megőriztessenek és sza-
poríthassanak , és az országban levő egyházak 
egyéb alkatrészeivel való kapcsa el ne rombol-
tassék. E' részben az akaraton kevesen fog-
nak kételkedni, de annál többen a' lehetőségen ! 
Nem kevés álland elő azon kérdéssel , hogy 
a1 lelkész az embernek uralkodásra törekvő 
természeti hajlamánál fogva nem élend-e v i sz -
sza ezen joggal? Hanem mindkét esetben s e -
gítve van a' dolgon az egyházi tanácsok és a" 
már említett országos kapocs által. Az oldala 
mellett levő egyháztanács, a' canonok és a' fe l -
sőbb egyházi hatóságok bizonyosan elegendők a' 
lelkész netaláni uralkodási vágyait szemmel tar-
tani és megakadályozni, buzgóságát élénkség-
ben tartani és öt tanácscsal és tettel segíteni ott, 
hol vagy az igaz utat kijelölni nem tudná, vagy 
kötelességében eíjárni képes nem volna. Mind-
ezen okokhoz még az egész földön levő protes-
táns egyházak példája járul. Vándorolja be bár; 



ki egész Európát és -látogasson meg rendben 
minden prot. egyházat, látogassa meg magát az 
északámerikai szabad státusok szabad fiait, kér-
dezzen ki egyházakat, mellyek régi alkotmányu-
kat megtarták vagy ujabb időben rendezék ma-
gukat, és minden kivétel nélkül azt találandja, 
hogy legczélszerübbnek tartják az egyes e g y -
házak gyűléseiben az elnökséget a' lelkésznek 
átengedni. Azon urak, kik mindenhol papurasá-
got látnak, hol egyéb nem rejlik is, mint a' leg-
czélszerübb eszközöknek megválasztása, őriz-
kedjenek , hogy buzgóságuk mögött az aristoc-
ratiai szellem ne lappangjon , mellyel, — mint-
hogy meg volt szokva a' státus ügyeiben kizá-
rólag intézkedni, söt az egyházban is a' vezéri 
szerepet viselni — ellenkezik az egyházban nem-
telen, szerény férfiakat látni és oldaluk mellett 
működni, működni azoknak oldala mellett, kik 
egész életüket az egyháznak áldozák és a' szel-
lemi élet oltárára nem kevés örömet hoztak ál-
dozatul. 

Azonban el nem tagadom, hogy lehetnek ese -
tek; mellyekben az egyháznak egy tekintélyes 
férfia, a' lelkész mellé második helyre állítva, 
az egyháznak hasznos szolgálatot tehet. Bár a1 

jó tanács az egyházi tanácsban soha sem hiány-
zanék, ha az egyháznak juridicus viszonyai azt 
megkívánják; mert felteszem, hogy olly e g y -
házban, hol vallás iránti szeretet uralkodik,min-
denki megtiszteltetésnek tartandja , ha az e g y -
házi tanács ftagjává válhat, mint p. o. a' skot 
egyházban, hol gyakorta mylordok sem szé-
gyenlik a' szerény papnak elnöksége alatt he-
lyüket elfoglalni; igy más oldalról nem tanácsos 
az egyházat vezető nélkül hagyni ott , hol lel-
kész nincs, vagy a' hol bármelly okoknál fogva 
a' bizalom iránta csökkent, söt tán lépések szük-
ségesek ellenében. Illy és hasonló esetekben az 
elnökséget az alelnök foglalja e l , neveztessék 
vagy felügyelőnek, vagy gondnoknak, ki e g y -
szersmind az egyháznak pénzügye és jogviszo-
nyai fölött őrködjék. Különösen hasnosak vol-
nának az illy alelnökök a' nagyobb és gazdagabb 
egyházakban. 

Ha ezen indítványom elfogadtatnék , akkor a' 
2 - i k § . egyéb tartalma is meg volna fejtve. Mint-
hogy azonban az egyházunkban vagy tulajdon-
kép az egyházszerkezet felett tanácskozó ta-
gokban uralkodó szellem ezt remélni nem engedi; 
másodszor azon kérdést állítom fel:szükséges-e 
minden egyházban felügyelő ? Szükséges-e ott 
ís, hol az egyházban erre alkalmas személy nem 
volna ? A' zólyomi esperességi gyűlés , jóllehet 
szavazataikat minden egyházak a1 választmányi 
javaslatra adák, mégis a' fölebbi kérdésre „igen" 
feleletet adott. Sokan azért szavaztak rá , mert 
egyháztanácsot nem akartak, és e1 nélkül az 
egyház összes ügyeinek vezetésére a' lelkészt 

elegendőnek nem hitték; sokan azért, mert 
felügyelőben közbenjárót akartak az egyház és 
a' lelkész között; sokan azért, mert pap nem 
léte esetében az egyházat vezető nélkül hagyni 
jónak nem látták; sokan pedig azért, mert a' 
papuralomnak minden terét el akarák foglalni. Az 
első okról alább beszélendünk; közbenjárásra 
vagy a' megzavart egyesség kiegyenlítésére az 
egyház és lelkész között ritkán és csak ott lesz 
szükség, hol a' lelkész elegendő vigyázattal és 
okossággal nem jár el dolgában; hanem ezen 
esetekben, valamint üresség esetében is az egy-
házi tanács, mellynek élén legalább a' közönsé-
ges gondnok áll, és a' felsőbb esperességi ható-
ság, eléggé képesek és feljogosítottak mindent 
rendbe hozni. Végre azok is elfeledik, kik a* 
papuralmat hordják szájokban, az egyháztaná-
csot, mellyben mi belátó, mivelt és nemeseket is 
óhajtunk látni, kik felügyelő nélkül is fogják tudni 
a' lelkészt kellő korlátok közt tartani. Minthogy 
ezen okok olly keveset nyomnak, minthogy, — 
mint feljebb mondatott — a' lelkésznek legképe-
sebbnek kell tekintetnie 's az egyházvezérlet 
élén állnia; meg nem fogható, miért volna min-
denhol szükséges a' felügyelő. Ésjhtágy o t t , hol 
helyben nincs felügyelőségre alkalmas egyén, 
idegent kell választani, azt egészen czélszerüt-
lennek, söt sok esetekben ártalmasnak tartom. 
Illy felügyelök most is elegen vannak, — isme-
rek esperességeket, hol a' nemesség kivívta, 
hogy minden egyházban nemes felügyelő legyen, 
— de kérdem : mint teljesítik legtöbben közö-
lök kötelességeiket ? Sokan meg sem látogatják 
az egyházat, példákat hozhatnék, hogy egy bi-
zonyos 30 évig volt egy egyháznak névszerinti 
felügyelője a' nélkül, hogy egyetlen gyűlést 
tartott volna; ollyanok pedig, kik néhány évig 
gyűlést nem tartanak, a' számadásokat át nem 
vizsgálják, számtalanok vannak. A' mi pedig 
legroszabb illy esetben, az: hogy illy felügyelök 
jogaik iránti féltékenységében a1 jelen nem létök 
alkalmával tartandó gyűléseket gyűlöletes, söt ti-
losnak tartják, vagy pedig a' lelkészek, részint fé -
lelemből, részint hanyagságból felmentve érzik 
magokat a'felügyelő közönyössége miatt a' gyű-
lések tartásától. Gondoljuk meg aztán, mikép ké-
pes illyfelügyelö az egyházat,mellynek szüksége-
it, óhajtatait és érzelmét nem ismeri, 's nem ismer-
heti az esperességi gyűlésen képviselni ? Méltá-
nyos-e még ekkor is,hogy mint felhatalmazott be-
szél és cselekszik és kötelezésbe ereszkedik? Szó-
val : el nem kell feledni,hogy a' felügyelök hivatala 
olly korban keletkezett, mellyben a' lelkész sem-
mi tevékenységet sem fejthetett ki , seholsem 
léphetett fel hatályosan sem ön, sem az egyház 
ügyében; olly korban, mellyben a'földmives 
rabszolgai állapotban tartatott, és valamint a' 
papok ugy az egyházak is vagy egészen e lnyo-
mattak, vagy legalább igen nagyon korlátoztál-



tak, és a' hatalmasok pártfogására {szorultak, 
-kiknek létöket és jogaikat kellett védeni; nem 
kell feledni, hogy ezen idők rég elmultak 's en-
nek következtében a' támaszoknak szüksége is 
megszűnt. Mindenesetre a' közigazság követeli, 
hogy minden egyháznak szabadságában álljon, 
hogy akar-e felügyelöt vagy nem, hogy idegen 
által akar-e képviseltetni a' felsőbb egyházi ha-
tóságoknál, vagy ezen joggal önlelkészét és né-
hány mivelt egyháztagokat akar felruházni? 

(Vége köv.) 
Szózat a' magyarhoni elemi tanítókhoz. 

Tanító urak, tisztelt tiszttársim! 
A'hatalmas jelenkor általános átalakulás kora. 

Minden érdek természetéhez és szükségéhez mért 
javításokat igényel és kap; minden osztály or-
ganisálja magát, ügyeit rendezi, és mind a' haza, 
mind saját boldogságát czélozván, korszerüleg 
átalakulni igyekszik. 

Csak a' tunya és gyáva hever; csak a' ke-
nyérember lelkét át nem hatja a' reform szelleme, 
ki a' világon kenyérevésnél más boldogságot és 
kötelességet nem ismer. 

Barátim, tiszttársim! Attól tartok, hogy csak 
tanítói kar tespedni fog! 

A' haza tele torokkal kiáltozik : „népnevelés, 
népnevelés!" Mi tanítók, mi vagyunk egyenes 
eszközei és közvetlen tényezői a' jó vagy rosz 
nevelésnek, 's e' szerint, a1 mint kötelességün-
ket teljesítjük, érdemes vagy haszontalan hon-
polgárok. 

Ne legyünk hát csupán mi azok , a' kik álta-
lános mozgás közbeíi fatörzsként mozdulatlanul 
állunk, a' kik midőn az egész világ javít , régi 
elkopott schlendrian mellett maradunk! 

Elég volt már! A' nemtevés órája már elü-
tött : müködjünk hát! 

Ne várjunk mindent ministeriumtól! Ez bizo-
nyosan fog gondoskodni anyagi jobblétünk meg-
alapításáról , de anyagi jobblétünk megszerzése 
által csak több eszközt akar nyújtani hivatalunk 
pontosb vitelére és szellemi mivelödésünk elő-
mozdítására. Ez tehát a' mi munkánk, a' mi kö-
telességünk ! 

A' törvényhozás már is gondoskodott szellemi 
élvezetünkről. 

Eddig csak kötelességeket ismertünk, most 
már jogokkal is bírunk ; honpolgárok vagyunk, 
mik eddig nem voltunk. A' honatyák az örökké 
nevezetes 1847/s—dik évi országgyűlés 5. törv. 
czikk 2. § - s a és 16. t.czikk szinte 2. § - s a ér-
telmében, számunkra is politikai jogélvezetet 
alapítottak. Olt ülnek már egynehány liszltár-
sink a1 megyei választmány tagjai közt és más 
honpolgárokkal egyenlő jogot gyakorolnak a' 
közügyek igazgatásában. — Anyagi jobblétünk-
röl is az 1848-dik : 20. t.czikk 3. § - s a szerint 
nagyletküleg intézkedtek, 's remény lem. mahol-

nap nem mint egy község szolgái, de mint stá-
tushivatalnokok látandjuk magunkat. 

Némelly egyházi törvényhatóságok is — mint-
Nógrád — megértve az idők szellemét, siettek 
velünk megosztani jogaikat, és befogadtak min-
ket egyházi alkotmányuk sánczai közé , misze-
rint nógrádi egyházmegyében ezentúl tanítókat 
is minden egyházi gyűlésekbe 's választmá-
nyokba tagokul kinevezni, 's őket mindenütt kép-

viseltetni határozá az idei esperességi közgyűlés. 
Hogy Nógrád egyházmegye ezen példáját a' 
öbbi egyházmegyék is követni fogják, joge-
gyenlőség jogán nen* csak reménylenünk, de 

várnunk is lehet. 
Nincs-e hát okunk, nincsen-e kötelességünk 

ezen jogokat meghálálni ? 
Igen is van, tisztelt tiszttársim ! nagy okunk, 

de nagyobb kötelességünk ! Jogok kötelességgel 
járnak, és a' ki kötelességet nem vállal, jogot 
nem érdemel! 

'S hogyan fogjuk e' kötelességünket leróvni ? 
Ha tanítói hivatalunk átalakításán szorgalma-

tosan müködendünk, és népnevelés jaVítására 
kezünkben levő eszközöket jól felhasználjuk. 

'S mikép teendjük ezt ? 
Alakuljunk egyházmegyékként iskolai egyle-

tekbe. és tartsunk gyakran nevelési eszmecse-
rékről. oktatás hiányairól, akadályairól 's javí-
tás! eszközeiről értekezletekel . tudván, hogy 
egyesült erők jobban hatnak az ügyre, mint egye -
sekéi. Eszme- 's gondolatcsere tekintetéből ezen 
társulatok egymással levelezzenek. Minden is-
kolai egylet, czéljainak előmozdítására 's egyé -
neinek szellemi mivelödésére okvetlen szükséges, 
hogy iskolai könyvtárt alapítson, mellynek fen-
tartására 's szaporítására minden tag évenkint 
egy, vagy két ezüst forintot fizessen. A' min-
dent átalakító új kor és szellem hatalmasan int 
arra, hogy minden, a1 ki hónát szereli, hivatá-
sában hiven 's nem napszámosként akar eljárni : 
a' hatalmában levő eszközt haza boldogítására 
felhasználja. Nekünk az iskolai tanácskozmány 
egyedüli eszközünk, mivel a' haza és saját ér-
dekünket előmozdíthatjuk. Rajta tehát, tisztelt 
tiszttársim! egyesült erővel munkáljunk iskolá-
ink átalakításán,'s ez által mutassunk háláda-
tosságot azon hon iránt, melly minket kedvese-
inkkel együtt táplál, jogot és szabadságot biz-
tosított , jövendőnkről gondoskodni megígért; 
mutassunk hivatalunk iránt is hűséget és szere-
tetett ! 

A' közoktatási ministerium április 24-kéröl 
kelt rendeleténél fogva aug. l - j én Budapesten 
ministeri tanácskozmányt ülend össze , mellyben 
egyházi és iskolai reformról szó leend. A' t isz-
telt közokt tási minister úr május 10-ki rende-
letében fölhívott minden szakértőt „czélhozve-
zetö, lelkismeretes vélemény-, tanács- és j a -
vaslaladáSra, mellyet ö szívesen fogadand." ML 



tanítók, kik sok évi tapasztalás után legjobban 
ismerjük az iskola belső és külső hiányait, leg-
eredetibb felvilágosítást adhatunk. Nyujtsunk 
kát segédkezeket — ha lehet és tudunk — an-
nak, ki saját ügyünket felkarolván, csak nekünk 
használhat. Nem neki, de önmagunknak jó szol-
gálatot teendünk. Üljünk hát össze, 's vitassuk 
meg az iskola és népnevelés hiányait, akadályait, 
's javításróli nézeteinket terjesszük fel egyene-
sen a'közoktatási ministeriumhoz, vagy—ha ugy 
tetszenék — kérjük meg az egyházi törvény-
hatóságokat, hogy azon ministeri tanácskoz-
mányba tanítók is küldessenek , és saját ügyö-
ket ők képviseljék, a' képviseleti rendszer esz-
méje különben is ezt kívánván. 

Barátim, tiszltársim! az idő int , hivatalunk 
késztet és a' hon iránti kötelesség vonz , hogy 
jöjjünk össze saját és a1 hon ügyéről tanácskozan-
dók 's kötelességünket lerovandók. Hiszen most 
hon iránt kötelességet érezni olly édes! a' sza-
bad hazának szolgálni nem teher, de öröm! 

Rajta tehát, ügyfeleim! ütött az óra : lássunk 
munkához! 

Losoncz, jun. 14-én 1848. 
K a l n i c z k y E n d r e . 

Újabb értesítés a' julius 20-dik és többi nap-
jain tartandó egyetemes tanítói tanácskozmány-
ról. 

A' már régebben kitűzött és részint hír-
lapok útján, részint pedig egyes főbb intézetek-
hez megküldött meghívók nyomán országszerte 
kihirdetett tanítói egyetemes tanáeskozmánynak 
tartására nézve még a' következőket tartják 
alulírottak, kik az ügyet egyfelől mint egyes 
helybeli tanítók, másfelöl mint a' magyar neve-
lési társaságnak tagjai egészben magokévá tették, 
szükségesnek röviden megemlíteni. 

A' tervezett gyűlésre, a' mint vallásfelekezcti 
különbség nélkül átalában minden tanítók és ne-
velök hivatalosak, részletesen nyilvánítjuk, mi-
kint ide értetnek bármilly szakú és bárminemű 
nevelő és tanítóintézeteknél működő tanítók és 
nevelök is. E' szerint a kisdedóvók, elemi, falusi 
és városi tanítók, polgár, reál-, ipar-és szakta-
nodák tanítói, úgy a? kisebb és nagyobb gymna-
siumbeliek, lyceum, collegium, academiák és 
egyetem tanárai, nem különben a' képezdékben 
működök, magán fi- és leányneveldék tanító-
egyénei és igazgatói, ki nem záratván a nevelői 
és tanítói egyesületek küldöttei, valamint a1 

magános és házi nevelök sem. Ezek mindnyájan 
azon férfiak, a' kiknek kezére bízattak honunk 
reményei, a' magyar polgárok magzatjai. Egye-
temben mindnyájoknak hozzájárultával, a'meny-
nyiben csak jöhetendenek, kell eszközölnünk és 
eszközöltetnünk a' korunk és hazánk kívánalai 
és szükségeihez képesti neveléstanítási átala-
kulásnak javaslatait, a? tanítónak ugy, mint a' 

tanodának állását, viszonyát, teendőjét és jöven-
dőjét illetőleg. Mindezek irányában tanácskoz-
nunk illik, tanácskoznunk kell, és hogy ezen 
tanácskozmány által némi részben azon várako-
zásoknak is eleget tegyünk, a' mellyel ügyünk-
nek magas ministeriuma a' tanítók iránt viselte-
tik, a' midőn őket (tervezmények és javaslatok 
beküldésére szólítá, az is egyike feladatainknak.. 

A' megjelenés maga julius 19-e . Azérkezen-
dök — a' kiknek számára — a' mennyiben a' 
körülmények engedik — magányhajléki szerény 
szállásokról gondoskodni óhajtunk — kéretnek 
magokat e' végett egy megbízott választmány-
nál bejelenteni az egyetem épületében. Ugyanott 
fognak tartatni a1 közülések, a' netalán szüksé-
ges szaki és osztályértekezletek pedig egyéb e' 
végett kikért termekben. A' gyűlésnek nyomta-
tott elöterve mindenkinek érkeztekor fog kéz-
besítetni. Némelly dolgozatoknak beküldését már 
is vettük, ujaknak hozatalát és indítványozását 
örömmel várjuk. Pesten, a' jul. 10-kén tartatott 
bizottmányi ülésből Purgstaller József egyetemi 
tanár. Jubel Károly józsefipartanodai tanár. Ta-
tay István soproni tanár. Dr. Ballagi Mór szar-
vasi tanár. Halványi János vakintézeti felügyelő. 
Reichardt József árvaintézeti felügyelő tanár. 
Frey József belvárosi elemi főtanító. Németh 
Endre pesti öregbik elemi főtanító. Kanya Pál 
pesti gymnasium, 's reáltanodai tanár. Gegus 
Ferdinánd losonczi gymti. tanító. Haberern Jo-
nathán nevelő. Mutsenbacher Alajos magán fine-
veldei igazgató. Ney Ferencz kisdedóvóképez-
dei igazgató. Tavati Lajos gymnas. igazgató-
tanár. 

A' nyíregyházi képezde. 
A' nyíregyházi képezde f. é. jul. 5-kén a' ti-

szai kerületnek kiküldött biztosai és a' hegyaljai 
esperesség közgyűlésére egybegyűlt számos 
hallgatók előtt, adá első közvizsgálatát. Csekély 
volt ugyan ez első évben a' tanulók száma, kik 
tizböl ötre olvadtak le; csekély volt a' buzgó 
adakozásokból gyűjtött segedelem, mellyet ez 
intézet nyert vol t ; csak egyetlenegy tanító, 
Emericzy Lajos úr működött benne 9 hónapig. De 
épen ennek páratlan szorgalma , csodálatos ön-
feláldozása, derék jelleme és dús ismeretei már 
is ragyogó színben tüntették elö a' legszebb 
gyümölcsöt. A' tanulók kitűntek értelmiségök, 
gondolkozási ügyességök, neveltségök által. 

A' kerületnek vagy pedig a' közoktatási mi-
nisteriumnak gondoskodni fog kelleni, nehogy a' 
még igen gyenge pénzlábon álló intézet ismét 
megszűnjék. 

Azok pedig, kik nem tudják, milly sokat ta-
nulhatni külföldi jeles tanítók tanmódjától, láto-
gassák meg Nyíregyházát, hallgassák Emericzyt 
és az általa képzett ifjú tanítókat. 

M á d a y K á r o l y . 



A' hegyaljai egyházmegye 
Folyó éy jul. 5. és 6-kán Nyíregyházán tar-

tatott közgyűlésén előfordult vagy határozatba 
ment érdekesb tárgyak: 

1) Az egyházmegye nagy kiterjedése egyház-
megyei alügyelöt szükségelvén, ollyannak Drá-
veczky Sándor választatott. 

2) Az egyetemes gyűlésre küldendő köve-
teknek Szirmai Hugó főfelügyelő és Komáromy 
József föesperes megválasztattak következő uta-
sítással : „sürgessék az elhatározandó fontosb 
tárgyak az egyházakkali közöltetését; ha azon-
ban némelly dolgokra nézve már ez alkalommal 
is eldöntő határozatok hozatnának, a' főfelügyelő 
levelében megnevezett protestáns jogaink ér-
telmében mindenesetre megőrizni igyekezzenek 
a' szabad hivást , a' jus doctrinae-t, 's a' jval-
lásnak teljes protestáns szabadelvek szerinti ta-
níttatását." 

Ezek szerint tehát hajlandók vagyunk bele-
egyezni a' felekezetbeli tanodáknak közös nem-
zetiekké leendő átváltoztatását elfogadni, vala-
mint, ha az ország egyházi szükségeinkről gon-
doskodni fog, alapítványainkat is általadni. 

3 ) Minthogy az egyetemes gyűlésen 's a' kor-
mányi értekezleten tanodai, oktatási 's népne-
velési tekintetben is fognak intézkedések tör-
ténni ; kerületünkben pedig eddig csak egyházi 
és világi követek küldetéséről gondoskodnak az 
egyházmegyék : a' méltányosság és osztó igaz-
ság egy részről, más részről iskolai ügyünk minél 
czélszerübb elrendezése 's kormányzási szem-
pontból kellő állásra leendő emelése azt hozza 
magával, hogy ott tanintézeteink képviseltetvén, 
a' nevelés és közoktatási ügy feletti tanácsko-
zásokba tárgyavatott szakértőink befolyással 
bírjanak. Minélfogva kerületünkből legalább 5 
tanárt és néptanítót óhajtunk és indítványozunk 
követekül felküldetni, kik a' kerületi gyűlés tag-
jai által lesznek választandók. 

Eddig a' kerületet az egyetemes gyűlésen 
csak fötanodai tanárok képviselték. 

4 ) Egy dekán jelenté, hogy a' Miskolcz mel-
lett fekvő tót falun, Arnóthon, a' tanító Szlávik 
József nevendékei közt a' magyar nyelvet — a' 
tótot egészen ki nem rekesztvén — annyira ter-
jeszti, hogy azok a' vallást kivéve minden többi 
tudományokat már is magyarul tanulnak; e g y -
szersmind testi gyakorlatokra szoktatta, mihez 
néptanítóink fogni még nem igen akarnak. 

5 ) Egy lelkész az engedetlenségnek ritka pél-
dáját adá. Azon 20 év alatt, mellyben egyház-
megyénkben hivataloskodik, egyháza szegény-
sége miatt soha meg nem jelent az egyházme-
gyei gyűlésen; most azonban már az esperes 
hivatalos leveleire és felszólítására sem felel, 
hivatalos tudósításokat be nem küld, söt egyháza 

de mégis baj az, holly |illy egyének miatt álla-
potunkról a1 ministeriumnak előterjesztendő tu-
dósítások elkésnek. 

6) Kerületünkben a' száz éves dobsinai szer-
ződés német és tót ajkú egyházak lelkészeit fe l -
váltva kijelölvén a' püspöki hivatalra, 's így a* 
magyar ajkú lelkészeket egészen kizárván, bár 
több kerületi gyűléseken sürgettük már ezen 
szerződés eltöröltetését 's mindig leszavaztattunk; 
most, a' teljes szabadság tavaszán ismét kíván-
juk a' püspök és minden egyházi tisztviselökne 
bármelly kerületbŐli elválaszthatását. 

Közli M á d a y K á r o l y . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
IX. Pius életrende. A' mostani pápa következő 

életrendet tart: minden nap négy órakor kel 's 
kápolnájába megy , hol egy órát imával tölt, 's 
aztán miséz. Mindennap egy hálamisénél is jelen 
van; aztán dolgozó szobájába megy, hol délután 
1 óráig dolgozik. Azután ebédel magántitoknoka, 
a' tudós apát Setta társaságában, státusügyekkel 
foglalkodik, titoknokának dictál 's látogatásokat 
fogad el idegenektől, kik csodálni vágynak min-
den árnyéklatát e' szép termetnek, mellynek mo-
solya bájoló 's mellyben szellem, jóság és v i -
dámság tuluralkodók. Illyen a mellkép, mellyet 
IX. Piusrót elválhatlan társa Sella apát, készí-
tett. Ebéd után a' pápa egy óráig a' quirinali 
kertekben sétál; aztán a' kihallgatások kezdőd-
nek, mellyek eliquette nélkül 5 óráig tartanak, 
5 órakor IX. Pius egy óráig zsolozsmára, több-
nyire valamelly egyházi község vagy nyilvános 
intézet kápolnájába megy, 's ott mindent maga 
vizsgál meg. Ezen Isten- és embereknél tett lá-
togatás után dolgozó szobájába tér 's 10 óráig 
dolgozik. Ekkor könnyűden esteliz, valamellyik 
bibornokbarátját fogadja el 's ima után nvugodni 
megy. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Szózat r. kath. papokhoz. Badenben a' r. kath. 
papokhoz következő felszólítás intéztetett : Uj 
szellem, mellyet Isten küldött, legyőzhetetlen 
hatalommal járja be a' Némethon vidékeit és 
szent harczra híja a' népeket elidegeníthetlen 
jogaik- és szabadságaikért, mellyeket a' hata-
lom gyakorlók státus- és egyházban sokfélekép 
megcsonkítottak és lábbal tapostak. Hatálydús 
hivatásunkban nekünk i s , tisztelt ügyfeleim ! 
azon nagy feladat jutott, hogy szinte a' kor ma-
gasságára fölemelkedjünk 's bátran kezdjük el a' 
harczot a' Krisztus tiszta, eltorzítatlan vallásá-
nak szent ügyében. De e' czélra szükséges vol -
na, hogy egy Kuenzer álljon élünkre, 's papok-
és világiakból lehetőleg nagy gyűlést gyorsan 
összehiván, tanácskozásul mintegy e' tárgyakat 
tűzze ki : 1) Elválást Rómától. 2 ) A' gyónás-

sem szavazott a' legközelebb megürült kerületi! nak ném. kath. egyház szerinti reformját. 3) El -
hivatalokra. Szigorú határozat hozatott iránta — | törlesztését a' bűnös. Istent és emberi méltóságot 



gúnyoló nötelenségnek. 4) A' latin nyelv mellő-
zését az egyházban. 5) Eltörlesztését a' böjtnek, 
melly az evangyéliommal 's mostani korral e l -
lenkezik. 6) Eltörlesztését egyházi cselekvé-
nyekkor a' halotti pompának, melly a' pogány 
istentiszteletből ered. 7)Eltörlesztését az irgalmas 
szüzek intézetének. 8) Közzétételét azon papok 
neveinek, kik babonát bebizonyithatólag ápolnak 
's hasznukra fordítják azt. 9) Magasb egyházi 
hivatalokba ollyan férfiak választását, kik iránt 
bizalom van. 10)Évenkinti zsinatok behozását.— 
Egy r. kath. pap. (A. Z. f. Ch. u. K.) 

Anekdota Lutherről. Midőn Luther egykor 
János anhalti hget meglátogatá 's asztalnál 
mindenféléről beszélgetének, a' vidor és nyájas 
hg következőt b e s z é l t I I . Gyula pápa egykor 
föltevé magában, hogy a1 több felekezetre meg-
oszlott ferenczieket újra egyesítendi. Megtudván 
ezt a' szerzetesek, a' császárt, királyokat 's más 
fejedelmeket buzgóan kérték közbenjárás végett 
a' pápánál, mit azok nekik meg is Ígértek , de a' 
szándokot aligha meggátolhatják. Végre azon 
utat választák, hogy néhányat magok közöl Ró-
mába küldjenek, kik a' pápát mindnyájok nevé-
ben tetemes pénzöszveggel tiszteljék meg. Mi 
nekik annyira sikerült, hogy e' pápa rövid v á -
laszt adá nekik : „A* pénznek mindenki enge-
delmeskedik. Mondjátok meg uraitoknak, hogy 
azok maradhatnak, a' mik." Mégis tréfásan tevé 
hozzá a'fejedelem,Lutherhez fordulva: a'feren-
cziek mégis egyesülnék. Csodálkozva kérdvén 
Luther : Ki által történt az ? amaz felele : Ön 
által tanár úr. Luther még egyszer állítá, hogy 
mitsem tud róla. Akkor János fejedelem beszélé: 
Van nekünk itt egy sarutlan barátunk, páter Ro-
sicke nevü. Töle kérdém egykor, nem lehetne-e 
őket egyesíteni? 0 felele : Igen ngos úr! bizo-
nyosan 's azt Márton tr. meg is tette már, mert 
ö mindnyájunkat gazfiaknak nevez. Luther nyom-
ban felele : Az igaz, ngos fejedelenm és úr, de 
azért én nem kaptam, mint a 'pápa, aranyokat 
jutalmul. (S. K. Z.) 

Apróságok. Az angol püspökök jövedelmei a' 
következők: cantenburyié 17000 f. st., yorkié 
10000, londonié 11700, durhamié 8000, win-
chesterié 10500, bangorié 4000, bath és welsié 
5000 , carlisleié 3000, chesterié 3250, chiches-
terié 4200, elyié 5500, exeterié 2700, gloucester 
és bristolié 3 7 0 0 , heresordié 4200 lichfieldié, 
4500, linholnié 4000, uandaffié 1000, norwichié 
4 4 6 5 , oxfordié 5 0 0 0 , peterboroughié 4500, 
riponié 4500, rochesterié 4500, salisburyié 5000, 
st. asaphié 4200, st. daridié 5000, worcesterié 
5000 , sodor és manié 2900, öszv. 146815 font 
sterl. (B. A. K. Z.) — A' bíbornoki congregatio 
következő könyveket sorozott tiltottak közé: 1) 
X' eco di Savonaroia — foglio mensile diretto 

da' Italiani cristiani. 2) Praelectiones de Eccle-
sia Christi, quas habuit in academia Ticinensi 
Petrus Tamburinus Brixianus. 3) Grösserer Ka-
techismus der christ-katholischen Lehre — id 
est Catechismus Doctrinae Catholicae major in 
usum Ecclesiarum et seholarum in primis pro 
discipulis tertiae classis, nec non pro i is , qui 
diebus Dominicis in scholis congregantur, Auc-
tore Dr. Jaumann, Decano Ecclesiae Cathedralis 
Rottenburgensis cum approbatione Rmi. Ordina-
riatus. 4) Gemiti di un anima Penitente ticavati 
dalia Divina Scrittura e dai SS. Padri. 5) Xaverii 
Gmeineri Caes. Reg. Hist. Prof. P. 0 . Instituti-
ones Juris Ecclesiastici ad principia Juris naturae 
et civitatis methodo scientifica adornatae (B. A. 
K. Z.) — Bécsben a' pettaui és grátzi események-
ről (1. az idei Prot. Egyh. és Isk. L. 60 szel.) több 
pap még a'martiusi történetek előtt szabadelvűn 
szólt a' szószékről, 's nyiltan a' jezsuiták ellen 
nyilatkozott. (A. Z. f. Ch. u. K.) — Irlandban 
több r. cath. pap levelet kapót, mellyben jelen-
tik : hogy egy prot. egylet azt végzé , miszerint 
minden prot. földbirtokos, bérlő, vagy pap éle-
teért azon pap élete fog elvétetni, kinek e g y -
házában a' tett elkövettetik. (A. Z. f. Ch. u. K.) 
— III, György uralkodása kezdetén Anglia- és 
Skótországban mintegy 60,000 r. kath. volt. 
1821—ki hivatalos összeszámítás szerint már 
fél millió, 1^42-ben 2 .500 ,000 , 1845 végén 
pedig 3 ,800 ,000 volt. (A. k. Z.) — A' borosz-
lói ném. kath. egyház papjaival azt tudatá a' rend-
őri elnökség, hogy felsőbb parancsnál fogva 
minden keresztelés-, esketés- és temetéstől 'st. 
őrizkedjenek, ellenkező esetben büntetés alá v o -
natandnak. Ronge 's utánna Hofkircher és Vog-
ther papok jegyzőkönyvileg nyilváníták, hogy 
e' rendőri rendeletnek nem vetik magokat alája, 
hanem mint az előtt papi hivatalukat minden te-
kintetben folytatandj k. Az egyházkorosbak pe-
dig azt végzék, hogy minden büntetésért, melly 
e' rendelet áthágásáért érhetné a' papokat, ma-

í gokra vállalják a' feleleterhet. (A. K. Z.) — A1 

striegaui ném. kath. pap, Wander , is 50 tallér 
büntetés alatt minden keresztelés- és esketéstöl 
eltiltatott. (A. K. Z.) 

Lapunk 2 9 - d i k számávali toldalékában e1 következendő 
sajtóhibák csúsztak be : 1. old. 1. has. 6. sor felülről kihá-
gásokban helyett olv. k i h á g á s o k n a k . 1. old. 2. has. 27 . 
sor felülről személyre nézve kimaradt a ' k i . Ugyanott T. 
sor alulról ismerösim kimaradt k ö z ö t t . 2. old. 2. has. 2 1 . 
sor alulról elrendelni hely. olv. e l r e n d e z é s é t . 3, old. 1. 
has. 2. sor fel. crimen) h. olv. e r i m i n a . Ugyanott 5. sor 
fel. hazug h. olv. h a z u g s á g . 4. old. 1. has. 4. sor fel. e l -
veit h. olv. ü d v é t . Ugyanott 4. sor alulról papja legyen 
kimaradt a h h o z . 



EifHáZI ÉS ISKOLAI LAP. 
32. szam. Hetedik évi folyamat. Julius 20. 1848. 

A' fóldmivelés, ipar és kereskédési ministertől. 
Egyházi fönökökhez. 

Az oláh fejedelemségben uralkodó járványos 
cholera mibenlétének megvizsgálása végett ál-
talam kiküldött orvosok visszatérvén, jelenté-
sűkből kitűnik, hogy e' járvány most szelídebb-
nek , és kevésbbé veszélyesnek mutatkozik az 
1831-ben dühöngött choleránál, mivel azonban 
ugyan ezen orvosi jelentésekből az is kiviláglik, 
hogy a' betegség hazánk felé veszi irányát , söt 
annak némi előjelei már a' határszéleken is mu-
tatkozván. szükségesnek látom felkérni, hogy a' 
megyében levő helységek lelkészeit oda utasí-
tani méltóztassék, miszerint a' cholerának kö-
zelgetésekor a' népet ugy az egyházi szószék-
ből, mint a* társalgás utján az ide mellékelt orvosi 
utasítást elvei szerint az e' járvány ideje alatt 
követendő czélszerü életmód, ugy a' betegek 
ápolása 's az azokkali bánásmód iránt is fel-
világosítani, a' netalán tá'madható előítélete-
ket eloszlatni, s a kedélyeket lehetőleg meg-
nyugtatni iparkodjanak; végre, hogy a' cho-
lerában szenvedők, és más betegségben sinlödök 
között a' szokott lelki vigasztalás kiszolgáltatása 
tekintetében különbséget ne tegyenek, a' haran-
gozást, mig a' halandóság nem feltünöleg nagy, 
hasonlóul szokás szerint megtétessék; ha azon-
ban a' halálozás esetei szerfelett szaporodnának, 
minden halottért együtt véve naponkint csak e g y -
szer, bizonyos időben harangoztassanak, nehogy 
az igen gyakran megujuló harangszó a' lakosokat 
folytonos rémülésben tartsa. 

Budapest, jul. 9. 1848. 
A' vallás- és közoktatasi ministertől. 

I. 
Folyó évi május hó 8-dik napjától közzé lett 

felszólításom következtében, a' porosz képez-
dékbe, státus költségén, kiküldetés végett fo-
lyamodtak a'kitűzött határidőig 196-an, elkéstek 
folyamadványuk beküldésével 5-en. — Erdély-
nek közbejött egyesülése hozván magával, hogy 
a' kiküldendö egyének száma legalább négygyei 
szaporíttassék, ezen okból nem, mint kezdetben 
czél vala, 12, hanem 16 egyén fog kiküldetni.— 
Megválasztattak pedig a' kiküldetésre, a' be-
nyújtott bizonyítványoknak , gondos egybeve-
tése, továbbá a' nevelés ügye iránti meleg rész-
vétnek, 's a' magán vagy köztanítói minőségben 
kifejtett érdemeknek kellő méltánylása mellett 
a'következendők, úgymint: Ballagi Károly helv. 

! hitvallású ; 3 év óta magántanító, 's nyelvészet-
tani iró. — Barlal László, rom. cathol. több év 
óta ápalója a1 magyar nevelési ügynek. — Bedő 
Ferencz unitárius; bölcsészetet végzett tanuló 
Kolozsvárit. — Bilszky Ferencz rom. cathol. 
áldozó pap, és 9 év óta nevelő. — Birányi Ist-
ván rom. cath. nevelő 's magántanító 4 év óta; 
Schulz név alatt ismert iró. — Elekes István 
helv. hitval., magántanító volt 5 év ig , köztanító 
3 évig. — Görög Imre görög egyesült; képzett 
kisdedóvó, köztanító volt 3 évig; nevelő 2évig . 
— Gregus Gyula ágostai hitv. magántanító volt 
3 évig. — Kacziány Ferdinánd ágostai hitv., ne-
velő volt 7 évig,N. Enyeden köztanító 1 év óta. 
— Kárffy Titus rom. cath. nev 4 év óta.— Ko-
losy György rom. cath. magántanító 4 év óta. — 
Krecsárovics Pál görög nem egyesült; egye -
düli folyamodó, ki a1 kapcsolt részek nyelveit, a' 
magyar és német nyelv mellett, olly mértékben 
bírja. — Pázmán György rom. cath. nevelő, és 
segéd köztanító volt 11 évig. — Pitlicz Dániel 
izraelita: mint rabbi, két helyt állított népisko-
lát. — Sárkány Ferencz helv. hitv. kolozsvári 
köztanító 4 év óta. — Sztolozsán András görög 
nem egyesült; több év óta magántanító. — Mi-
kor fognak e' megnevezett egyének, poroszhoni 
utjokra ugy indíttatni el, hogy rendeltetésök he-
lyére még a' jövő tanév kezdete előtt megérkez-
hessenek : erre vonatkozó rendeletemet, ezen hi-
vatalos lap utján azonnal veendik, mihelyt az azt 
módosítandó, *s már műbe vett előleges intéz-
kedések bevégeztetnek. — A' kiküldetésre meg 
nem választott folyamodók közöl azok, kikben 
a* tanító pályára legtöbb hajlam's képesség van, 
az oktatás ügynek tervezetben levő , 's a1 kor 
kivánataihoz illesztendő átalakítása folytán, itt-
hon fognak általam igénybe vétetni, 's tanítói 
ügyességüknek a' közönség irányábani bebizo-
nyíthatására kellő tért nyerni. — Egyébiránt 
mind azok, kik a' kiküldésért folyamodtak, fo -
lyamodványaikat az azokhoz mellékelt bizonyít-
ványokkal együtt, folyó hó 18—ik napjától kezdve, 
irodámból fogják visszavehetni. 

Budapest, jul. 16. 1848. 
B. E ö t v ö s J ó z s e f . 
II. 

A' köz oktatási ügynek mind szellemi, mind 
anyagi tekintetben tervezetbe vett elrendezésével 
kapcsolatban álló teendők miatt, a' jövő tanév 
kezdete ugy a' gymnasiumokra, mint az ezek 
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felett álló valamennyi felsőbb tanintézetekre 
nézve, folyó évi novemberhó 1 - sö napjára tű-
zetvén ki általam: erről az illetők ezennel is ér-
tesítetnek. 

Budapest, jul. 16. 1848. 
B. E ö t v e s J ó z s e f . 

Szavazat az evangyélmi egyház coordinatioja 
ügyében. 
(Vége.) :. , 

A' 4-dik valamint átalában minden egy-
házi tanács ellen, nemcsak Irányi úr nyilatko-
zott a' felhozott 699-dik lapon, hanem különö-
sen a' zólyomi és ha nem hibázom, a' nógrádi 
esperességi gyűlés i s ; én ellenben azt hiszem, 
hogy ha valamire egyházunknak szüksége van, 
és a' hiányos rend és működés tökéletes lábra 
állítása szándokoltatik, az egyedül a' jól rende-
zett egyházi tanács által létesíthető. Lássuk azon-
ban, mellyek az ellene felhozott okok? Az első: 
hogy az egyházi tanácsok csak hamar különös 
szabadalmat tulajdoníthatnának magoknak az 
egyház kormányzásában , egyházi olvgar-
chiává válhatnának és a' szabadságot és egyen-
lőséget nyomhatnák el. Ezen állításnak van némi 
ereje, de csak ugy, ha az egyházi tanács elkü-
lönözve képzeltetik, minden tekintet nélkül a1 

többi hatóságokra, mert az embereknek igen is 
természete, hogy a' rájok ruházott hatalomtól 
és befolyástól nem szívesen válnak m e g , hanem 
inkább oda működnek,hogy hatásukat kiterjesszék. 
De vizsgáljuk meg a'tárgyat közelebbről, vannak 
most és leendnek egyházi gyűlések, mellyek 
legközelebbi és legtermészetesb védelmet nyúj-
tanak az egyházi tanács kiszáguldásai ellen. És 
ezen gyűlések valóban elegendők az esperességi, 
kerületi és egyetemes egyházi tanácsok féken 
tartására. Ide járul még a'tisztújítás, mellynél 
fogva hat év lefolytával az egyházi tanácsból 
mindenki okvetlen eltávolítható, a' ki közjó és 
szabadság eleni indulatot tanúsítana. Lehetnek 
ugyan esetek, hol a' helybeli egyházi tanács me-
részletei ellen sem a' gyűlés , sem a' tisztújítás 
nem nyújt elegendő biztosságot, kivált ha az el-
nök egyetért vele, vagy gyáva félelemből köte-
lességét megtenni elmulasztja, mert. gondolható, 
hogy valamint a'gyülések átalában, ugy különösen 
a' tisztujítások is elmaradhatnak és az egyházi ta-
nácsok magok egészíthetik ki magokat. Hogy 
ezen lehetőség — egyedül lehetőség — lehet-
lenné tétessék és sok más fontos okoknál fogva, 
egy intézetet kellene bírni, melly által a' felsőbb 
hatóság t. i. az esperesség, bizonyos idöszakon-
kint okadalos ismeretet szerezne minden egyház 
állapotjáról, és ezen intézet elnöke részint éven-
kinti tudósítást adna be az esperességi egyházi 
tanácsnak, részint pedig minden harmadik évben 
egy látogatást tenne minden egyházakban az 
esperességi egyháztanács egyik tagjával. 

Másik ok, mellyet az egyházi tanács ellen fel-
hoznak az : hogy sokkal biztosabb a' gyűlések 
határozatainak végrehajsását 's életbeléptetését 
egy egyénre , t. i. az elnökre bízni, mert egy 
egyén könnyebben vonható feleletre, mintegy 
több férfiakból álló társulat. Igy okoskodik Irá-
nyi úr, így a' zólyomi esperesség is. Ezen e l -
lenvetésre a' 4-ik §. I -ső sz. adoít alkalmot, hol 
az egyháztanácsról az mondatik : „végrehatja 
a' közgyűlés határozatait." Feltéve, hogy a' 
pont megmarad, a' mint van , akkor legalább az 
ügyek nem állanának roszabbul, mint jelenleg. 
Mert mint állnak azok most? Az esperességi 
gyűlésen hozott határozatok végrehajtása p. o. 
ha az egésze' illetik, az elnökség jó akaratára 
van bízva, és mivel ez kettős, 's kölcsönös ha-
táskörük közt eldöntő vonal nincs, egy a' másra 
minden veszély nélkül hagyhatja magát; azon 
esetre fjedig, ha a' helybeli gyűlések által v é g -
rehajtandók a' határozatok, akkor épen senki 
sincs a' ki felügyel 's ellenörkökik , ha váljon 
valóban megtörténik-e a' minek meg kell tör-
ténnie. Azonban minden esetre súlyos a' fön-
tebbi ellenvetés, ha az a) pont szorul szóra v e -
endő, hanem ezen könnyen lehet segíteni, ha az 
így határoztatik meg : hogy az egyháztanács az 
elnökségnek a' határozatok végrehajtásában se -
gítségül legyen. Ez által megmarad az egyház-
tanács tovább is végrehajtó hatalom lenni, és az 
egyháztanács okvetlen szükséges intézete is meg 
van mentve. 

De most az bebizonyítandó, hogy a' minden 
fokozatokon keresztül vitt egyháztanács okvet-
len szükséges-e? Vegyük legelőször is a' hely-
beli egyháztanácsot. Az egyháznak olly sok 
csekély ügyeket kell elintézni, szükségeket e l -
látni, élőre látható kiadások szükségesek, a' lel-
kész a' lelki-pásztori dajkálkodás és iskolánál, 
mint elöljárója, az okosabbak segedelmét és ta-
nácsát gyakorta nem nélkülözheti, 's illyenkor 
az egész egyház-e összegyüjtendö ? Vagy az 
ügy talán nem is olly nemű, hogy olly nagy 
gyülekezet jelenlétében tartassék tanácskozás 
fölötte, és ha ez nem is, még sem lehet csekély 
ügyek végett minden nap gyűléseket tartani, mert 
akkor azon veszedemnek teszi ki, hogy becsben 
vesztenek és látogatlanul maradnak; és végre 
igen sok, kivált falusi egyházakban nem is olly 
igen könnyű gyűlést tartani. — A' hontmegyei 
esperesség is oda nyilatkozott, hogy évenkint 
e g y g y ü l é s elegendő, mert többet nehéz össze-
híni. Magát a' számodásokat is lehetetlen , min-
den kontókkal és nyugtatványokkal, maga ren-
dében, pontosan egy egyetemes gyűlés alatt át-
nézni, és ha ezek a1 3-ik c. oda utaltatnak, az 
bizonyára máskép nem értendő; minthogy az 
egyháztanácsok által szorgosan átvizsgált szá-
madások terjesztessenek az egyetemes gvülés 
elé. De a' helybeli egyháztanácsok szükséges-



gégének legnyilvánosb tanuság^aul szolgál azon 
gyakorlat, melly egyházainkban kifejlődött. A' 
hol t.i. rendezett 's választás alá vetett egyház-
tanács nincs, ott főkép falukon, vagy a' biró és 
tanácsnokok sajátíták el az egyházügyek elinté-
zését; vagy az elnök hí össze önkénytesen ne-
hányokat; vagy végre az előkelőkből alakult 
egyháztanács 's magok egészítik ki magokat. 
Könnyű átlátni, hogy ez baj, még pedig olly baj, 
mellynek okvetlen eleje veendő. 

És hogy ezen kérdést egyúttal befejezzem : 
nem inkább szükséges-e az esperességi, kerületi 
és egyetemes egyháztanács a' helybelieknél? 
Vegyük csak tekintetbe, milly fölötte huzamosan 
's minden jót akadályozó menettel haladnak, az 
esperességekben és kerületekben ügyeink. Csak 
kevéssé érdekes tárgy forduljon e lő , a' külön-
nemü és számos egyénekből álló gyűlés a' tár-
gyalásba bele kezdhet-e? Nem, előbb a"> tárgyat 
választmányra kell bíznia. Ezen választmány 
pedig olly tagokból áll, kik az egész esperes-
ségben vagy kerületben elszórva laknak, élén 
tekintélyes és hivatalban levő férfi ál l . kérdem, 
hamar összeülend 's munkálatát hamar elöter-j 
jesztendi-e ? Aligha, hiszen erre nézve időre 
van szükség, egy gyűlés a1 másik után múlik el, 
eleinte az ügynek siettetése sürgettetik , később 
elavul vagy érdekét veszti el és a1 gyermek 
sirba száll, mielőtt megszületne. Vagy vala-
melly egyházban rendetlenség harapódzott el 's 
szakadás támadt, milly módon segítünk itt a' 
bajon? Ollykor sikerül az elnöknek a' rendet és 
békét helyre állítani, közönségesen azonban az 
esperességi gyűlésre adatik fel az ügy, ez vá-
lasztmányt küld ki a' helyszínére, melly külde-
tésének megfelelni késik; a' szakadás az e g y -
házban mindig nagyobb lesz és a' hatóság tét-
lensége miatt az ügy évekig húzódik, mig végre 
a1 kedélyek vagy kiengesztelhetlenül állnak e g y -
más ellenében vagy pedig égő anyag hiányában 
lecsilapodnak. És még roszabb, hogy a' felsőbb 
egyházi hátóságok sok fontos hotározatai sok 
egyházakban épen tekintetbe sem vétetnek, és 
senki sincs, a' ki erről tudomást szerezne, 
's vagy fenyítöleg vagy javítólag lépne fel. — 
Milly károsan hat egyházainkra a' felügyelet és 
ellenörködési hiány, elég legyen egy példával 
bebizonyítanom : Vannak egyházak, hol száma-
dások évekig nem történnek, az alapítványok 
minden biztosíték nélkül vannak kiadva, vagy 
könnyelmüleg elhelyezve,az egyházépületek nin-
csenek kármentesítve. Söt többet mondok, az 
egyháznak több érdekei vannak, mellyek egé -
szen parlagon hevernek, mert nincs intézet, 
melly azt felkarolná. Ide tartoznak, hogy csak 
egyet említsek, az istentisztelet és énekesköny-
vek *). Mindezen bajoknak én az egyháztanács 

*) Eléggé különös az új tőt e'nekeskönyv ellenében, melly 
három superintendens közmunkássága által jött létre, 

által venném elejét. A' minden különös alka-
lommal kinevezett választmány helyett, ez ter-
jesztene mindent a' gyűlés elibe, a' kisebb v i -
szályokat mint békebiró elintézné, a' fentos-
bakat előlegesen előlegesen bejelentenés, az is-
kolákat rendben tartaná, 's felölök terjedelmes 
tudósítást és indítványokat nyújtana be a' gyű-
lésnek, őrködnék , hogy a' gyűlés határozatai 
életbelépjenek, az egyház javai megtartassanak, 
söt szaporíttassanak is. Hogy mind ez végbevi-
tessék, arról az elnök volna felelős, ki az egyház-
tanács tagjait egyes műszerként használhatná, olly 
módon, hogy egyik tag az iskolai dolgokban; 
másik a1 számadásokban és az egyház tulajdon 
biztosítása ügyében; harmadik a'fegyelmi és t í -
szályos dolgokban; negyedig pedig az istentisz-
telet ügyében tenne jelentést és maga szakában 
az elnöknek, ez által pedig a' gyűlésnek volna 
felelős. Hogy pedig a' gyűlésnek minden határ-
zata elérje végczélját, szükséges lenne, hogy ne 
csak a1 helybeli egyháztanácsok szolgáltassanak 
az esperességi egyháztanácsoknak pontos tudó-
sítást, hanem hogy időről időre, tán minden há-
rom évben egyszer, az esperes az egyháztanács 
egy vagy két tagjaival csendes látogatást tenne, 
's igy a1 minden ügyekben uralkodó rendről ön-
szemével győződnék meg. A' szükségek ará-
nyához képest az ügyeknek hasonló elosztása 
volna behozandó a' kerületi és egyetemes egy -
ftátftahácsná! is. 

Jól tudom, hogy illy és hason inditványak 
nálunk terméketlen földre esnek 's ennél fogva 
főkép félten az egyháztanácsok sorsát; jól tu-
dom, hogy Bureaucratiaról és a' szabaoság kor-
látozásáról fognak kiáltozni; mindazáltal annyi 
mégis igaz marad, hogy rend nélkül nincs czél-
szerü munkásság, nincs szabadság, és hogy l e -
hetetlen sokáig hasznosnak maradnia azon álla-
potnak, melly szerint, minden lelkész független, 
önkénytes 's felelősség nélküli elöljárója egy-
házának. 

Mi még a' helybeli egyháztanács tagjainak 
számát illeti, czélszerütlennek látszik azt az 
egyház szavazat-képes tagjainak száma ará-
nyában megállapítani, mert ez sok esetben 
nehezen volna eszközölhető. És a' 300 szava-
zatképes tagu egyházak a' nagyobbakhoz tar-
toznak, és nem mint feltétetik, a" legkisebbekhez, 
az 1000 tagnak pedig a1 legnagyobbakhoz. Az 
ezen számfölöttiek tétlenek maradnak , azért a' 
szavazatképes tagok helyett „lelkek^ teendő. 

A' 17-dik I. szinte olly rendelkezést foglal 
magában, melly teljesen gyakorlatelleni. „Ha az 
egyházban a1 lelkész vagy felügyelő ellen panasz 
van, a* gondnok híjjá össze elnöksége alatt az 

azon ellenvetés, hogy a' gyűlések tudta nélkül látott 
napvilágot, mert ezen az uton egy sem szerkesztet-
hetnék , és a' német városi egyházaknak csak nem 
mindnyájának tulajdon énekeskönyve van. 



egyháztanácsot, de csak akkor, ha azt annak két 
harmada kivánja.u Itt először át nem látható, 
mért nem tarthat a' lelkész azon esetben gyűlést, 
ha a1 felügyelő ellen van panasz és viszont meg-
fordítva. Tovább kérdeni lehet, miért szükséges 
hogy kétharmadrész kívánja az összejövetelt? 
Mikép nyilatkozhatnak ennyien, mielőtt össze-
gyűltek ? Vagy a' bujtogatásnak szándokoltatik tér 
nyittatni az egyházban ? Vagy a' panaszt czé -
loztatik lehetlenné tenni ? Én az egyház kivánati-
nak lehető legnagyobb tért akarok engedni és 
azt kívánom, hogy az egyháztanács egy tagjá-
nak felhívására is összegyűljön. 

A' 19-dik I. az esperesnek vetoja azon 
egyénekre is kiterjesztessék, kiket az ürült e g y -
ház ki akar hallgatni 's kiket az esperes legjobb 
tudomása szerint alkalmatlanoknak tart arra, 
hogy egy vagy akármelly egyháznak elöljárói 
legyenek; természetes azonban hogy csak az olt 
leihozott felelősség terhe alatt. 

Minthogy minden egyháznak 's így azon na-
gyobbaknak is, mellyek két lelkészszel bírnak, 
összeköttetésben kell az esperességgel marad-
niok, és valamint az ország egyházainak össze-
köttetéséből folyó jótéteményeket, élvezik, ugy 
az átalános törvénynek, különösen pedig a' gya-
korlati felügyelet és ellenörködésnek is alá kell 
vettetniök; meg nem fogható, mi oknál fogva 
adatott hely a' 20. §nak a1 választmányi mun-
kálatban. Én mindenek fölött szeretem a? sza-
badságot, de ez törvény előtti egyenlőség nélkül 
fen nem állhat. 

Most a' II—ik szakaszra megyek át, és először 
is kötelességemnek tartom a' választmányi mun-
kálatot, a' képviseleti szerkezetet illetőleg, Irányi 
úr megjegyzései ellenében részenként védel-
mezni. Ö t. i. sem a' lelkészt, sem a' felügyelöt 
nem akarja az egyház képviselőjének elismerni, 
főkép azon okból, mert véleményök nem mindég 
egy és ugyanaz az egyház véleményével. Ebben 
részint lehet igaza, csak hogy ez ellen az ellen-
vethető, hogy az egyház olly felügyelöt választ-
hat magának, ki egészen a' többség véleményé-
nek tolmácsa és hogy, ha az első választás alkal-
mával csalatkozott is benne, hat év múlva lete-
heti, és helyette ollyat választhat, a' kiben a' 
megkívánt kellék feltalálható. És megengedem, 
hogy Irányi urnák nagy részben igaza volna, ha 
itt törvényhozói hatalomról volna szó : de itt csak 
az egyházak kormányzásáról, a' rendnek fentar-
tásáról, az egyház jogainak védelmezéséröl van 
szó és mind ezen tekintetben az elnök legalkal-
masb az egyház képviselésére, neki a' kormány-
zást legjobban kell érteni 's az egyház szüksé-
geit leginkább ismerni. És a' lelkészről,valamint 
a' fe lügyelőről fel kell tenni, hogy részint az 
egyházhozi állásuk, részint a' reájok esett v á -
lasztás következtében, az egyház javát leginkább 

,5zivökön hordják 's létesítésére legtöbb buzgó-

ságot fejtenek ki. A' mi pedig még különösön a' 
lelkészeket illeti, el nem kell feledni, hogy ők —• 
minden átalánosan elterjedt miveltség mellett, 
mint azt Irányi úr állítja — valamint a' theolo-
giai és egyháztörténeti míveltségnek, úgy a' val -
lásos elemnek is legtermészetesb képviselői, 's 
legalább illyeneknek kell vétetniök. Legroszabb 
esetben pedig, ha az egyház meggyőződnék, 
hogy a' lelkész és felügyelő az egyházéval e l -
lenkező vélemény képviselői hatalmában Yolna, 
a' javaslat szerint egy eszköz, melly szerint 
egyet körükből a' lelkész és felügyelő mellé még 
kiküldhetnek. Ila ezen egy kevésnek látszik, a' 
javaslat oda módosítandó, hogy kettő küldessék 
's én magam is arra szavaznék. 

Nagyobb igazsága van Irányi úrnak abban, 
hogy az esperességi iskolának szavazati jogát, 
melly egyes egyházéhoz hasonló volna, tagadja. 
Mert mimás az esperességi iskola vagy átalá-
ban a* gymuasium, mint olly intézet, melly az 
esperességi egyházak- vagy egyes egyházaktól 
is függ? Képyiselnek-e itt a' tanítók mást mint 
önmagokat? És mégis egy olly iskolának, melly 
legfeljebb három tanítóval bir, két képviselőt kell 
az esperességi gyűlésre küldeni! Ugyanez áll, 
változtatván a' változtatandókat, a' kerületi i sko-
lákról is, a' kerület irányában. Még különösebb-
nek látszik előttem a' tanodák képviseleti e s z -
méje, mellyek egyedül azon egyháztól függnek, 
mellyben léteznek. Illy egyház , mint egyház 
először az esperesség által képviseltetnék a' 
kerületen, aztán pedig a' tanoda küldöttei által, 
egy egész esperesség gyanánt. Hogy pedig a' 
kerületi iskola az esperességen képviseltessék, 
mint a' javaslat akarja, ez toll hibának látszik; 
mert mikép lehet olly intézetet az esperesség 
képviseletében részesíteni, melly attól épen nem 
függ 's nem alá van rendelve, hanem a' III. 
4. pontja szerint egyenrangba helyezve. 

De bármikép legyen, más oldalról nem kell 
elfeledni, hogy a' gyűléseknek kell az iskolai 
ügyeket elintézni 's szükségeit ellátni, és hogy 
— jóllehet sok képviselők kisebb 's nagyobb 
mértékben jártasok az iskolai dolgokban — az 
egyházra nézve hasznos Ieend képviselői közé 
olly férliakat is felvenni, kik egyedül az iskolai 
dolgokkal foglalkoznak, a' nevelési tanok halad-
tával magok is tova haladtak és sok fontos kér-
désekben egyedül képesek tanácsot adni. Azért 
az egyháznak, azon esetre , ha egyházak vagy 
esperességek léteznek, mellyek iskolával birnak 
és tanítókat küldenek képviselőül, nem kell azo-
kat kizárni, mint Irányi úr akarja, söt inkább 
előre gondoskodni, hogy tanítók is okvetlen meg-
jelenjenek, de nem minden iskolából olly szám-
mal, mint egy egyes egyházból vagy esperes-
ségböl, hanem hogy minden gymnasium igazga-
tójának, az esperességi minden lyeeum igazga-
tójának a1 kerületi gyűlésen legyen ülése és 



szavazata. Magától értetik, hogy hasznos leend-
ne, ha az illető esperességi és kerületi egyház-
tanácsba is egy tanító választatnék, ki a' köz-
bizalmat birná, és kire az iskolai ügyekröli tudó-
sítást biztosan reá lehetne bizni. 

Az esperességi egyháztanácsot illetőleg, az 
átalánosan mondottak mellett, még két kérdést 
akarok megfejteni. Először, hogy ha a' kettős 
elnökség itt is helytelennek találtatik, ki vigye 
az elnökséget? Ha a' tapasztalást kérdezzük, 
azt találjuk, hogy az egyházügyekben az espe-
resek, igen csekély kivétellel, sokkal jobb és 
hathatósb ügynökök, mint az esperességi fel-
ügyelök ; hogy azok minden mulasztásnál sokkal 
inkább feleletre vonhatók, mint ezek; hogy azok 
az egyházban inkább élnek, és azon kivül is a' 
bevett szokás és régi kánonok által nagyobb 
részt a' végrehajtó hatalommal és fegyelemmel 
vannak felruházva. És ezen okok engemet arra 
birnak, hogy az esperességi egyháztanácsokban 
az elnökséget az esperesnek tulajdonítsam. Más 
részről nem kevésbbé igaz, hogy a' nem theolo-
gus, többnyire megyei szolgálattal foglalkozó 
férfiak, sokkal nagyobb ügyességgel birnak a' 
nyilvános tanácskozások vezetésében, és szaba-
dabb 7s tágasb látkörrel vannak megáldva, mint 
a1 theologusok. És ennélfogva a' gyülésekbeni 
elnökséget, ha ugy akarják nevezni, egy fel-
ügyelőre, tehát nem lelkészre biznám, kinek ha-
talma volna, valamint az egyháztanácstól függet-
lenül, ugy annak felhívása következtében gyű-
lést tartani. Ezen megosztott elnökségnek azon 
haszna is volna, hogy illy módon az egyházta-
nács fölött sokkal hatályosban lehetne ellenőr-
ködni és feleletre vonni, mintha a' gyűlésnek és 
egyháztanácsnak elnöksége is egy kézben volna. 

Második kérdés: Mennyi lelkészek és nem 
lelkészek választassanak az egyháztanács tagja-
iul? A' rendeknek az egyházban közönséges 
megkülönböztetése—papok és világiakra elosz-
tása—fölött, a' surányi egyház elöljáróival egé-
szen egy véleményben vagyok (lásd: Prot. Egyh. 
's Isk. Lap 6-ik folyam 727. 1.); mivel azonban 
az életben gyakorta szükséges a' lelkészeket a' 
többi hittársaktól megkülönböztetni és a' kettőt 
egymás ellenébe állítani, kérdés, milly szó vá-
lasztandó , midőn a' divatban levő eltöröltetett ? 
A' mi a' fenidézett kérdést illeti, koránt sem va-
gyok azon véleményben, hogy mind két osztályra 
nézve szigorú egyenlőség alapíttassák meg: mert 
mindenesetre az ügyek természete hozza magá-
val, hogy a' fegyelmi és istentiszteleti ügyre 
lelkész, az iskolaügyre tanító vagy lelkész, a' 
számadásokra és az egyháznak magányjogi v i -
szonyainak felügyelésére pedig egy vagy két 
okvetlen nem lelkész választassák. A1 többieket 
válassza az egyház szabadon, lelkészekből vagy 
más hittársakból a' mint tetszik. 

Különben könnyen látható. hogy valamint a' 

most mondottak, ugy a' feljebb átalában említet-
tek is nem, csak az esperességre, hanem a1 k e -
rületre söt az egyetemes egyházra is alkal-
mazhatók. 

Minthogy azonban a' végrehajtó testület ter-
mészete ugy kívánja, hogy olly gyakran a' mint 
szükséges, és legrövidebb idö alatt, és szegény-
ségünknél fogva legcsekélyebb költséggel gyűl-
jön össze, önkényt következik, hogy az egyház-
tanácsnak tagjai, ne az egész esperesség, kerü-
let vagy egyetemes egyházban legyenek elszór-
va, hanem minél közelebb a' középponthoz, l e -
gyen ez akár bizonyos város, akár az elnöknek 
nek lakhelye. Igaz a' választási szabadság ez 
által tetemesen meg volna szorítva, de az igaz-
gatás annál gyorsab és czélszerübb leendene. 

A' 16. §-ban II. hiányzik a1 4 § -ra b l . szük-
séges hivatkozás, ennélfogva hozzáteendő, mint-
hogy az a) pont a' 13-dik §-ban megvan; a' 
22-dik pedig oda módosítandó, hogy a' tör-
vényszék hozott ítéletét előbb ne a' gyűlésnek, 
hanem minél előbbi végrehajtás végett közvetlen 
az egyháztanácsnak adja át. 

Záradékul szabadságot veszek még magam-
nak a' zólyomi esperesség javaslatát az 5-dik 
III. pontját illetőleg szorul szóra ide igtatni, 
minthogy a' fönebb mondottak után megváltoz-
tatván a' megváltoztatandókat egészen vélemé-
nyemet tolmácsolja: 

. JXelintve a' püspöki hivatal kíméletet és ke-
gyeletet igénylő méltóságát, a' melly az írásban 
is gyökeredzik, 's a' melly különös ordinatioval 
jár, 's nagyon kitűnő és fontos functiókra, p. o. 
a' papszentelésre, egyházvízsgálatra feljogosít, 
és a' mellynek tekintélyét a' restauratio ingatag, 
gyakran gyenge szellöcskék fuvalmai vagy a' 
rút korteskedés fondorkodásai 's erkölcstelen 
fogásai által könnyen felháborodható hullámaira 
alapítani 's illetöldg veszélyeztetni igen igen 
óvatos; tekintve a1 hivatal méltóságát és elága-
zását, melly csak sok évi gyakorlás által sze-
rezhető bölcseséget és tapintatot feltételez, te -
kintve az egyházbékét, melly ollyatén tisztújítá-
sok által nagyon könnyen zavartathatnék meg; 
tekintve a' dolog példátlanságát 's egyátalában 
szükségtelenségét; — más tekintetben pedig t. 
i. a' mi a' többi kerületi és egyetemes gyűlés 
világi elnökletét illeti; tekintve annak szükségét, 
hogy ezen egyházrendezés elfogadtatása után 
egész terjedelmében minélelöbb 's egyszerre 
életbe léphessen, ezen §-nak következő módo-
sítása kívántatik: 

,,A' kerületi gyűlés elnökségét képezik a' 
püspök és felügyelő, kik, kivéve a' püspököt a' 
kinek hivatala halálig tart, az egyes gyülekeze-
tek és iskolák szavazatai által, és pedig az em-
lített elv folytán a' lelkészek száma szerint és a' 
kerületi tanodákra, három szavazatot számítva, 
hat esztendőre fognak választatni, melly idö e l -



multával 's illetőleg ezen egyházrendezet élet-
beléptetésével lemondani kötelesek, de újonnan 
választathatnak. Ezen rendelet a* egyetemes 
felügyelőre is kiterjesztetik." 

l í o i t s S á m u e l 
f. micsinei ev. lelkész. 

Vélemény egyházunk anyagi szükségeinek az álla-
dalom általi fedezéséről. 

(Visszhangul a1 Haubner M. véleményére 24. sz.) 

Földünkről menybe költözött volt a' szent 
igazság, mert kigúnyolták és üldözték az embe-
rék. Mikor a' reformatio hazánkban szállást ke -
resett, országos kegyelet helyett a' „lutherani 
conburantur" törvényczikkel fogadtatott. Ekkor 
már nem lakott az igazság M. országon , azért 
nagyítás nélkül mondhatjuk, hogy a' protestan-
tismus ama törvény által a' tűzbe vettetett. Szá-
zadokig fuvta a1 felekezeti üldözés lehellele e1 

tüz lángjait. Legyen áldott az Isten! az izzó tüz 
próbáját kiállotta hitfelekezetünk! ama három 
zsidó férfiú valánk, kiket az égő kemencze el 
nem hamvaszthatott; (Dan. IV. 19.) mert mint 
a* tiszta arany, mellyen a' tűznek nincsen hatal-
ma, ollyan az évangyélmi igazság, ez tette hit— 
felekezetünket erőssé, sérthetetlenné a' II. Fer-
dinánd I. Leopold századában, mellynek évsorai 
között nincs egy perez, mire a' vallását kegyelő 
protestáns nyugott kedélvlyel visszanézhetne. 
Nem is nézek vissza azokra, legyenek elfeledve! 
szebb jövendő mosolyog felénk: „j'ai bu l'eau 
d'oubli le passe s'efface de ma memoire et 1' uni-
vers s'oure devant rnoi!" az igazság ismét föl-
dünkre szállott, , ,szabadság, testvériség, egyen-
lőség'''' szent igéi zengettek le ez égi követ aj-
kaírói ; a1 jó, az igazságos V. Ferdinánd maga 
lett az igéknek népeinél buzgó apostola, az együtt 
tanácskozó honatyák, betelve szent lélekkel, ez 
igékből törvényt alkotának. 

És így szülemlett az 1848-beli XX-dik tör. 
czikk. Testvérek! zengjük egyesített hálaszó-
zattal : féljen a dicső magyar király V. Ferdi-
nánd! éljenek a' dicső honatyák! 

A' törvény alkalmazása vagyon már hátra, 's 
mivel e' végett a1 magyar haza szellemi felemel-
kedésének 's mivelödésének ama |szép záloga, 
a'cultusministerium hitfelekezetünkkel sep. 1-én 
értekezletet tartand, óhajtandó, hogy az érteke-
zök megteljesedve az igazság, szabadság és 
szeretet lelkével, olly alapra fektessék művöket, 
melly a' protestantismus lényegét teszi 's annak 
szellemi természetéből fakad, és szükség, hogy 
a' fontos ügynek ezer felé ágazó legfinomabb 
fonal szálait is belátva, olly rendszert teremtse-
nek, melly a' polgárzat netalán történhető akár-
mi változásai között megőrizze a' protestantis-
mus magkövét. 

A' statistikai adatokkal — véleményem sze-

rint nem szükséges legelöl menni. Az értekez-
letnek véleményem szerint le kell fektetni az 
alapelveket, kitűzni az irányt, 's csak azután, ha 
ezek megállítvák 's alkalmazásra kerül a' sor, 
tessék elővenni a' státistikai adatokat. 

Dicső volna, ha most a' prot. felekezet eképen 
szólhatna az álladalomhoz : „Megelégszem a' hit 
és lelkiismeretbeli tökéletes szabadsággal, mit a' 
törvény által biztosítottál, egyebet nincs jogom 
tőled követelni; ezen törvény paizsa alatt tovább 
fejlesztem már magamat; az anyagi segedelmet, 
mellyet szépen köszönöm, de használd fel a' köz-
haza egyébb szükségeinek fedezésére, saját 
szükségeimet elég bőven fedezi a' vallás iránti 
kegyelet és buzgalom, melly híveimet lelkesíti." 
Elég fájdalom és nagy szegénység, hogy így 
nem szólhat most a' prot. hitfelekezet. Tehát így 
kell szóllania: „Hála érzettel fogadom az anyagi 
segedelmezést, föl sem teszem ugyan, hogy az-
ért cserébe kívánd tőlem az önrendezési és ön-
igazgatási jogomat, melly az én szellemi kincs-
táram ; lelki örömmel megismerem, hogy a* je -
lenlegi dicső kormány, a' hazának ezen szeme 
fénye, ha átadnám is neki e' szellemi kincstárt, 
nem fordítaná azt ellenem; de mivel az idők vá l -
tazók, mégis azt semmiféle javalmakért ki nem 
eresztem kezemből, sőt minden időkre kikötöm 
magamnak, hogy egyházközségeimet és iskolái-
mat kül- és belsőképen magam rendezzem és 
igazgassam. Légy te álladalom az én világi fő-
felügyélőm, hogy gyanúd se lehessen, mintha e l -
lened valamit kezdenék, és légy az én világi v é -
detmezöm, minden külső erőszak ellen, én hála 
fejében nevelek neked jó polgárokat, jó embe-
reket." 

Tehát a' pesti értekezlet legelső gondja : aZ 
autonomia biztosítása, különben a' prot. hitfele-
kezet — mellyet századok üldözése meg nem 
ronthatott — megrontand a' szerencse fényes 
ölében. Helytelen volt azért némellyek ijedelme *} 
Székács azon mondatán, hogy lelkismerete ajta-
ján kopogtatott urunknak ama mondata : „nem 
csak kenyérrel él az ember" (14. sz. IV. Meren-
gés). Illyen kopogtatást bizony én is éreztem. 
Székácsnak ez jó figyelmeztetése volt, óhajtandó, 
hogy a' pesti értekezlet azt szem elöl el ne t é -
vessze. 

Azon értekezök közül, kik eddig lapunkba a' 
XX. t. 3. alkalmazásáról irtak, mások is ki -
tűzték ugyan az autonomia elveit , de annak j e -
léül, hogy ezt valamennyien így hisszük, nem 
volt felesleges arról nekem is vallást tenni, ha 
már szólani akarok a' törvény alkalmazásáról. 

A' Haubner M. úr 24. sz. 746. 1. lévő vé lemé-
nyét részemről minden pontjaiban aláírom, né-
melly módosítás és némi kihagyással, a' mint 
következik : 

*) Prot. lap 16. sz. Válka esperes. 



1) Az A. IV-ik pontjához adatni véleménye-
zem, hogy a' jelenleg lelkészi állomással bíró 
egyházközségek, mellyek 100 léleknél keveseb-
bet tartalmaznak, a'mostani lelkész kihalása után, 
mást ne hívjanak, hanem a' közelebb levő e g y -
házközséghez fiókegyházul csatoltassanak, meg-
hagyatván náluk az iskolatartás joga. Ezen sza-
bály alól kivétetendök azon bár millyfkevés né-
pességű egyházak — akár eddig létezett', akár 
ezután alakulható egyházak — mellyeknek ala-
pítványban annyi értékök van, miből a' lel-
kész fizetés és iskola tartás kitelik, mert az ala-
pítványokra nézve az alábbi XI. ponttal egyet-
értek. 

2) Az A. V-ik pontját nem tartom egészen 
méltányosnak, hogy minden lelkész ugyanazon 
mennyiségű fizetést vegyen. Mert p. o. nékem 
Brádon tisztességesen elég az 500 pf. évi jöve-
delmem, Pesten pedig ennyivel nyomorogni és 
számtalan nélkülözéseket kellene tűrni. Már ha 
mindenképen a' fizetések „tökéletes" egyenlősí-
tését sürgetnök, vagy a' pesti lelkészt kellene 
500 pfra szorítani, a' mi nem volna méltányos-
ság, vagy a' brádi fizetést ahhoz emelni mit kí-
vánni túlfeszítés volna. Nem is hiszem hogy illy 
rendszer létezne más országokban, azért véle-
ményezem a' fizetések fokozatos megállítását. 
ü e megvallom, esperes Z.,ki a' 26. sz. 814. lapon 
a' minimumot 600 pftra javasolja, igen sokat ki-

Igaz, de azért van — 's lesz már igazábban — 
az évi díj, hogy munkálkodjunk érette, vagy pe -
dig az sem forgatná föl a' vallást, ha a' temetés 
ének és könyörgéses szertartásunak állíttatnék 
meg. Azok a' halotti dicsériák és búcsúztatók 
úgyis nem érnek semmit, 's elmaradásuk az üd-
vösséget nemveszedelmezteti. Gondolom a' stola-
díj felöli véleményért egy sereg antagonistam 
fog keletkezni, de csak meggyödni méltóztas-
sanak, és engedjenek meg a' kimondásért, én a* 
mint érzem, ki is szoktam mondani. 

4) Az A. IX-ik pontját kihagyandónak vélem, 
mert a' polgári hivatalképességet hitfelekezetes-
séghez kötni partikularismusnak tartom. A' rai-
nisteri felelősséggel is incompatibilis a' tanácso-
sok kineveztetésében vallásra tekinteni. Elég van 
téve minden felekezeti igénynek, ha vallásaórt 
nem rekesztetik ki senki a' hivatalokból. 

5) Az A. XI. pontjához még azt véleményezném 
adatni, hogy a' melly egyházközségnek alapít-
ványából kitelik a' lelkész és iskolatartás költ-
sége, annak ne kérjünk segedelmet az állodalom-
tól, mig alapítványának birtokában lesz. Az illető 
elöljáróságnak pedig gondja legyen hogy az illy 
egyháznak lelkészei 's iskolatanítói kellő fokozat 
szerinti fizetéseiket megkaphassák. És mivel 

6) Az A. XII. pontja szerint az egyházi épü-
leteket az egyházi községek által szükség fentar-
tani, sőt újakat is építtetni; ezen ponthoz adan-

ván, én becsületesen, elégnek tartom a' minimu- dó»ak vélem, hogy az egyházak fekvő javai is el 
mot 500, a' középsőt 7 0 0 , a' legfelsőt 1000 pf. 
évi fizetésre véleményezni. Három fokozatnál 
több nem szükséges. 

3) Az A. Yl-ik pontjában említett stóla felöl 

ne vétessenek, hanem építkezés és másféle szük-
ségekre meghagyassanak. A' hol pedig illy javak 
nincsenek, ott az egyháztagok külső törvény 
által is köteleztetendök ezen szükségek fedezé-

saját nézetem van. A' stolavétel igen kalmár gek , vagv fosztassanak meg a' lelkészi állo-
szellemü és napszámias, a' stolaadás vallásos 
fényűzésre nyit alkalmat, sőt választó falakat 
építget a' keresztény testvérek között a' szent 
egyenlőség kontójára. A' keresztelést 'stb. épen 
olly lelkészi tisztnek tartom, mint az uri szent 

más jogától, és tétessenek fiókegyházzá. 
A' mit tisztelt Haubner úr „ iskolákat illető-

lega' B. alatt irt, mind aláírom, kivévén, hogy 
a' XII. pontot így módosítanám: minden iskola-
tanító azon mennyiségű fizetést kapjon, mennyit 

vacsora kiosztását, 's midőn ezt külön meg nem! a lelkész, tandíjt pedig egy tanítványától se kö-
iizettetjük, miért a' többit ? Mikor a' rongeanu- ! veteljen. Nem tehetek róla, hogy az iskolatanító-
sokat Boroszlóban meglátogattam, lelkem örö-,nak sem fáradalmát, sem hivatását nem tartom 
mére volt tapasztalni, mit nálunk rég óhajtottam csekélyebbnek, mint a' lelkészét. Ideje már, hogy 
a' stoladíj megszüntetését. Én soha senkitől, még ! ezen nemes pályájú testvéreinket a' porból ki-
ha gazdag volt is — ha önként nem küldé — nem emeljük ! 
követeltem, 's nem is fogok követelni stoladíjt, j Haubner M. úr kihagyta véleményéből a' papi 
azért, nem hogy egyet értenék Kis Sámuellel a' j özvegyeket és árvákat, talán azért, hogy ezt az 
stoladíjak megezüstesítésében (Korszerű szózat egyh. kerületek 's illetőleg a' lelkészek gondjára 
25. sz. 778 1.)hanem az egészetmegszüntettetni ibizta. Nincs szóm ellene, mert az álladalomtól 
véleményezem. Sok botrány és viszály szűnnék | annyi mindent nem várhatunk, csak hogy kote-
meg ez által lelkész és hallgatói között, 's a'• lességévé tenném az egyház kerületek elöljá-
lehetsége is elhárintva volna annak, hogy a' lel-jróinak, hogy arról valóban gondoskodjanak. A' 
kész addig ne mozduljon keresztelni 'stb. mig ki gondoskodás röviden abból állana, hogy minden 
nem elégíttetik. Ne mondja senki — kérem — j lelkész fizetéséből száztóli bizonyos mennyiség 
hogy ez gyanúsítás, sok adataim vannak illy | levonása által, minden egyházkerületben mulhat-
botrányra, de hallgatok vele, mert exempla sunt lanul özvegyárvatár alapíttassék az elöljáróság 
odiosa. Azt mondjátok hogy a' halotti beszédek kezelése és felelősége alatt. Mikor azt mondom, 
munkát feltételeznek és így jutalmat igényelnek, hogy minden lelkésztől bizonyos száztóli levő-



nandó, az azt teszi: hogy ez alól a' nőtlen lelké-
szek sem mentesítendők. 

B a l ó B é n j á m i n . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Gömörből jul. 10. 1848. Útnak indulók Alsó-

Szuhára. Csabait mindig jó tanítónak hallottam, 
de a' valóság legmagasabb reményem is meg-
törpítette. Vidékbeli papok és tanítók számosan 
voltak e' szép ünnepélyen, de ha falusi tanító 
fogalmat akar szerezni nagyszerű 's mindenben 
igen érdekes közvizsgáról, annak itt elvitázhat-
lanul meg kellett jelennie. Minden népszerű ta-
nokból, mellyek csak falusi iskolában az életre 
előkészítenek, a' legértelmesebb és kielégítőbb 
feleleteket hallottunk. E' gyermekek fejbeli szám-
vetés ügyességén a1 gondolkozó ész elámul. He-
lyes és szép irásmodoruk a' vidéken bámultatik. 
Ez iskolában még theologiát is tanulnak, de az 
„erkölcs tudományit sajnálva nélkülöztük. Gö-
mörben sok jeles tanító van, de Csabai mind-
ezeknek példányképe, kinek iskolájában a' tu-
datlanság kattankorója nem tenyészhet, 's az er-
kölcstelenség hunyorja meg nem terem. Ajánljuk 
őt a' jobbak méltánylatába, 

egy igen szépet! Tegnap a' szomszéd 
Borsodban voltam, hol egy körlevél akadt kezem-
be, mellyben F. Borsod papjai erélyesen buz-
díttatnak hallgatóikkal kezet fogva a' „Nép Ba-
rátja" czímü derék lap hordatására. E' felszólí-
tást F. Borsod egyházmegye Kossuthja, a' nép 
lelki Théseusa, az erélyes M. A. bocsátá pap-
társaihoz, ki aszalai egyházában hét apró olva-
só-társulatot alakíta, 1 0 , 1 5 egyénből álló ta-
gokkal, kiknek számára hét példányban rendelé 
meg a' széles világ legolcsóbb és legczélszerübb 
néplapját. Az illyen pap aztán már csókolni való! 
ki helyzete 's korának szellemét népe irányában 
is fel birja fogni. 

Ad vocem Felső-Borsod! hát a' „bánvölgyi 
tanítóegylet" miért nem tartá meg májusi gyű-
lését . . . ? Már uraim hiába! de ez egyletnek nem 
lehet és nem szabad feloszlani; ez egylet lénye-
ges forrása önök iskoláinak, és mig csak képez-
dék nem alakulnak, a' tanítóegyletek, mint meg 
annyi gázgyárak tekintendők, mellyekböl lám-
pákba csatornáznak a1 gőzök, hogy önök a' mar-
tiusi napok után nagyobb világosságba vezet-
hessék szabad hazánk szabad polgárait. 

Végül felhívjuk a' haza nevében falusi tanító-
inkat, hogy miután az absolut kormány bitor ke-
zeiben összetöré a" nép nagy embere a' kor-
mánypálczát, hogy a' szabadság, testvériség, 
egyenlőség nemzeti szent háromságát haza hozza 
Bécsből a' magyarnak; azóta idők és körülmé-

nyek, a' népek szelleme és iránya sokat vál-
tozván: megkívánja a' hon minden becsületes, 
jóra való tanítótól, hogy a' haza apró növendé-
kit a' szelíd Jézus békés elvei mellett igazi hon-
polgárokká, 's bár játékból, de az idő leikévé o l -
vadt fegyvergyakorlat *) elemeire is oktassák : 
hogy egykor, ha majd férfiúvá edződnek, a' v é s z -
fenyngette időkben készen találja őket a' hon, 
hogy mint derék katonák megvédjék magyar 
hazánk kivívott nemzeti szent háromságát. 

S i m o n S o m a 
papjelölt. 

Hirdetmény. 
Sz. k. Beszterczebánya városában ágost. hitv, 

köv. ev. tanod.i jelenlenleg két uj rendes tanár-
ral láttatott el, még pedig a' már létezett nyel-
vészeti és szókötési osztályba Groszmann Lajos 
Tivadar rendes tanár választatott, és az ujonan 
fe állított szónok-költészeti osztályba, Dilin— 
berger Károly igazgató-tanárral, szintén jelenleg 
elválasztott rendes tanár Zsarnoviczky György 
tanítand. Felesleges volna a' fennevezett város 
kellemes és egészséges természeti fekvését, 
lakosok miveltségát, szállások egészségét, é le -
lem olcsóságát, a' tiszta német nyelv tanulásárai 
alkalmát, mellyre tanodánkban is figyelem for-
díUatik, dicsérettel kiemelni, mert ezek a' tisztelt 
közönség előtt általánosan ismeretesek. Az e r -
kölcsöket, tudományos előmeneteleket és ma-
gyar nyelvet illetőleg figyelemre méltó, hogy 
ezekre olly gond fordíttatik, miszerint tanodánk 
bármelly más intézettel párhúzamban állhat, a' 
szív nemesítésére, az ész kellő kiképzésére leg-
közelebbi időben a' már létezett tanodai könyv-
tár néhai Csaplovics úr hagyományával jelesen 
szaporíttatván, a1 tanuló ifjúságnak jeles szolgá-
latokat te*end. Testgyakorló intézet és úszoda 
létrehozására, a' városi törvényhatóság által 
épen ezen időben legnagyobb örömünkre lépések 
történtek. Azonkívül minden növendéknek ének-
lés, rajzolás és zongorázás megtanulására alka-
lom nyujtatik. Ezeknél fogva azon szüléknek, 
kik gondos és kellő nevelésre kívánnák bizni 
gyermekeiket, tanodánk egész tisztelettet ajánl-
tatik. — Besterczebányán jul. 14. 1848. 

Z s a r n o v i c z k y G y ö r g y s. k. 
tanár. 

*) Zubonyi tanító különös méltónylatot érdemel erre n é z -
ve, kinek tanítványi olly ügyesek a1 katonai gyakor -
latokban, hogy a 'helybel i nemzetőröket megszégye-
nítik. S. S. 



PROTESTÁNS 

ElfHÉZI Él ISKOLAI IIP. 
33 szám. Hetedik évi folyamat. Julius 23. 1848. 

Közlemény Taíay Istvánnak illy czítiiü röpiratából: 
„l'rot. gyuinasiutnaink 'sifótanodáiiik gyökeres 

átalakítása." 
Tudományos műveltségre törekvőknek egyet"" 

len czéliránvos neveidéje a1 gymnasium olly 
irányban és minőségben, mikép ez Németország-
ban kifejlett. Hol az rosz lábon áll, ott a' leg-
jobb tanoda sem varázsolhat elő a' gymnasiumi-
lag képezetlen iíjakban, valami igazi tudományos-
ságot. Már pedig hazai prot. gymnasiumaink, 
ha nem annyira egyéb honi intézetekkel, mint a' 
németországiakkal hasoniiltatnak, vajmi hiányo-
soknak mutatkozandnak. Föbajaik im ezek: ta-
nítóik száma's így ereje is elégtelen a'végzendő 
munkára ; két vagy több osztálynak egybefog-
laltsága sok hátramaradást okoz; az ifjúság nincs 
elegendő számú nyilv. fafeodákkal elfoglalva; 
többnyire hiányzik művészi énektanítás, és gym-
nastikai testnevelés; nyomtatott kézi könyvek 
használata kelleténél gyérebb; kivéve egy pár 
intézetet, nincs még behozva az annyira jó ha-
tású érettségi szigorlat, 's a' csupán érettség 
szerinti álhelyzés (translocatio) gymnasium és 
főtanoda még sok helyen elválasztatlanok, melly 
Összezavarfságnak kártékony hatása van külö-
nösen fegyelmi tekintetben; az igazgató annyira 
el van foglalva a7 tanítással, hogy csak kis rész-
ben ér rá, tulajdonképi igazgatói — nevelői te-
endőiben eljárni; javítást vár a' tanítók anyagi 
állása is, mennyiben jövedelmünk többnyire s i -
lány, és ők öreg napjaikra nem biztosítvák nyug-
díj által, fizetősöknek egy részét pedig magok 
szedik be tanítványaiktól, mi helytelen. A' gym-
nasiumok eme főbajainak elhárítása, 's azoknak 
jobb karba hozatala még előbbre való dolog, 
mint a' fötanodák 's tanegyetem átalakítása. 

Az imént előszámlált bajok legtöbbje a' prot. 
egyházfelekezet mostoha anyagi állapotjából — 
de része tagadhat latiul onnét is folyt, hogy mig 
egyfelül itt-ott tárgyavatlanok tán kelleténél bő-
vebben is hozzászóltok az iskolák rendezésé-
hez és kormányzatához, addig másfelül hiány-
zott országos hatalom, melly környezve a' pro-
testánsok értelmiségétől közoktatási dolgainkat 
erélyesen vezérelte volna. — Es ha ennyi hiá-
nyosság daczára is gymnasiumaink nem keve-
sebb — tán több eredményt mutatnak az életben, 
mint a' nem prot. hazai gymnasiumok, ugy az a' 
legjobb bizonyítvány gymnasiuini oktatóink több-

ségének személyes hivatottságáról 's buzgal-
máról. 

Következik ezek utáu 
I. A' prot. gymnasiumaink gyökeres átalakítása 

iránti javaslat. 
1) A1 gymnasium képezzen egy a' főtanodá-

tól különvált intézetet, legalább 7 osztállyal. 
2) Minden osztályban csak egyazon fokú (vagy 

elömentségü) nevendékek legyenek együtt. 
3) A' gymnasium kezdődjék a' mostani alsóbb 

nyelvtani osztállyal, 's fejeződjék be az eddig 
úgynevezett első évi bölcsészeti osztállyal, melly 
utóbbiban azért, mint legfelsőbb gymnasiumi osz-
tályban (prímában), a' gymnasiumi föladatnak 
befejezése mellett adassék az összes bölcsészet-

inek propaedeutikája, 's így előkészítés az aka-
| demiára. 

4 ) A legalsó osztályba lépendőnek kell tudnia 
folyvást olvasni, jól irni, gyakorolva lenni a' 
számvetési elemekben táblán 's fejből, ugyszinte 
az alaktanban, végre ismernie a' főbb bibliai 
történeteket. A' gymnasiumból kilépőnek bea-
vatva 's gyakorolva kell lennie : a'világ és haza 
történeteiben, földiratában 's régiségeiben, a1 

magyar és német, hellén 's római jelesb írókban, 
a' mathesisban, csinos, helyes és folyókon Írásban, 
ízletes, müveit irályban (stilban), szabad elbeszé-
lői 's értekezöi előadásában, vallástanban 's e g y -
háztörténetben, a' természetrajznak, természet-
és vegytannak minden műveltet érdeklő részeiben, 
—végre a' philosophia propaedeutikájában, azon-
kívül bírni gymnastikai 's éneklési ügyességgel. 

5) Hogy pedig e' föladat eléressék-
a) Legyen minden osztálynak külön osztály-

tanítója, ki osztályában naponkint vagy 4 órán 
át. tanítsa a' főbb gymnasiumi tanokat, 's az o s z -
tálybeli nevendékekre fegyelmi tekintetben kü-
lönösb őrködést gyakoroljon. 

b) A 1 7 osztálytanítón kivül működjék egy re-
altanító, ki mint szaktanító a' különféle osztá-
lyokban tanítsa a' természettant, vegytani e le -
meket és természetrajzot. 

c) A' könnyebb taníthatásu tantárgyak, minők : 
szépírás, hazai 's egykázi történetek (elemien 
elbeszélve), bibliai történetek, számvetés'sat. 
bízassanak segédoktatókra. Illyenek lehetnek : 
alkalmas magányos nevelökön kivül — az igaz-
tótól kiszemelendő hittanulók és egyéb tanító-
ságra készülő akadémikusok (nagy deákok), kik-
nek haszonképen kettő volna nyújtható fáradal-
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műkért, egyfelül t. i. maga a' tanítói munkában 
szerzendö gyakorlat, a' tanítva tanulás, és talán 
kilátás közköltségen tehetni tudományos képző 
utazást; másfelül pedig anyagilag nagyobbszerü 
szorgalomdíjak 's egyéb netalán létezendő sege-
delmek. Az illy segédoktatóknak szorosan az 
igazgató 's osztálytanító utasítása 's utmutatása 
szerint kell teendőikben eljárni. Mindenki észre-
veheti, hogy ez utja módja a' majdani gymnasi-
umi tanítók gyakorlati kiképzésének : 's az ide-
iglenes segédoktatók ekép történendő alkalma-
zása az intézetnek nemcsak jelenére birand v i -
rágoztató hatással, hanem jövőjét is biztositandja 
's emelendi. 

d) Ne csak a'tanokra, hanem az irályozás-
nak (stilizálásnak) különféle nemeire is fordít-
tassanak mind nyilvános órák, mind elegendő ott-
honi gyakorlatok. 

e) Minden gymnasium mellé adassék egy gym-
nastika, mellyben rendes gymnasta gyakorolja 
a' tanulókat. 

f ) minden gymnasiumban taníttassék az ifjú-
ság részint osztályonkint, részint énekkörökbe 
foglalva művésziebb éneklésére szent és világi 
daloknak. 

g) A' gymnasiumi képzésnek teljesebb mér-
tékű megadhatása végett az ifjúság naponkint 6 
órán át oktattassék 'j? gyakoroltass ék nyilváno-
san, használva a' legelfoglalóbb 's legfejlesztöbb 
módszereket. E' 6 tanórát kitöltendik részint az 
osztálytanítók, részint a' real-, segéd-, ének-'s 
gymnastikai tanítók. Egy-egy órának végezté-
vel, közben 5 — 7 perczet pihenésre lehetne for-
dítni. 

h) Az osztálytanítók az igazgatóval egyet-
értve dolgozzanak ki követés végett minden 
szakra nézve külön egy ianfolyamtervet, melly 
kezdve a' legalsó osztálytól a' legfelsőig fokoza-
tosan meghatározza az osztályonkint végzen-
dők mennyiségét, módját, a' rájuk fordítandó 
órák számát 's a' használandó tankönyvet. Az 
illy tanfolyamtervben minden ujabb tanfolyam 
kezdődjék az előbb már végzetteknek néhány 
óra alatti gyors átismétletével. 

i) Az osztálytanítók, paedagogikai 's aesthe-
tikai szabályoktól vezetve , megválasztandják 
azon elme-, kedély- és jellemképzö könyveket, 
mellyek a' serdülő nevendékeknek, különféle 
osztályok szerint, kezeibe lesznek adandók. Hogy 
az ifjúság az olvasással illykép czélirányosan 
legyen foglalkoztatva, a' végett: 

I) Legyen gymnasiumi könyvtár ; 
II) A' nevendékek az innét kapott könyvek-

ből helyenkint kivonatokat kihúzni vagy szebb 
darabokat kiirni, 's a' magányos szorgalom e' 
gyümölcseit időnkint előmutatni, ne annyira szo-
ríttassanak, mint ösztönöztessenek. 

III) Ugyanők lehetőleg óvassanak meg kép-
zeletgyujtó 's idö előtti kéjt nyújtó — vagy épen 

erkölcstelen 's vallástalan irányzatú regények, 
aljasb bohózatok 'sat. olvasásától: (mi némelly 
tanodáinkban mételykint harapódzott el már szinte 
az apróbbak közt is.) 

k) A' diktálás csak az Írásban, helyesírásban 
és irányban gyakorló órákra szoríttassék; a' ta-
nok előadása ezélszerü tankönyvek használatával 
könnyittessék. 

1) A' felsőbb osztályúak szoktassanak össze-
függőbb tanítói előadások alatti utánjegyezge-
tésre, részint mivel ez sokat megtartat velők kü-
lönben elfelejtendöt, irészint mivel akadémiai 
tanpályán az utánjegyzéshez már érteni kellend. 

m) A' szomszédos osztlvtanítók egyezkedhet-
nek egymással, miszerint, egymásnak osztályá-
ban cserébe tanítsanak olly tant, mellynek taní-
tására az egyezkedök mindenike magát hivatot-
tabbnak érzi. Ennyiben volna az osztályrend-
szerben helye a' szakrendszernek. Egyébiránt 
a' természettan és természetrajz mint reaitanok 
előadását már fölebb külön szaktanítóra tervez-
tem bízatni, 's így ez által a' gymnasiumi osz-
tályrendszernek szakivá elváltoztalását egészben 
véve mellőzhetni vélem, a' nélkül, hogy telje-
sen kizárjam. E' két rendszernek a' gymnasium 
körében jobb egymást csak korlátoznia mint ki-
zárni. *) 

6) Az összes gymnasiumnak legyen egy ál-
landó igazgatója, minden esetre olly iskolai fér-
fiú, ki már a' tudományban, nevelésben 's taní-
tásban jártasságáról, 's az ifjúság iránti szere-
tetéről ismeretes. Ö az összes intézet fegyelmé-
nek fő kezelője, az egyes tanítók tanácsnoka 's 
közvetlen ellenőre, értekezleteik elnöke, a' s e -
gédoktatók vezére, az intézetbeli tápda 's min-
den mellékesb intézetág felügyelője , a' szigor-
latokban 's áthelyezésekben egyik fő tényező 
'sat. leend; de épen azért a' gymnasiumban ha 
tanít — kevesb órákra szorítkozandik; az osz -
tályokat (szokott tanórák idején) gyakran jelen-
létével, mívelt látogatók bevezetésével 'sat. i s -
merni tanulni, ismertetni 's ébren tartani fogja. 

7) A' gymnasiumi oktatás a' nevendékekre 
nézve nem csupa akroama (passiv hallgatmány), 
hanem folytonos nyilvános együttfoglalkozás, 
gyakorlódás és ismételgetés leend. Szükséges 
mind a' mellett is , hogy mindeh tanév végezté-
vel az igazgató 's az illető osztálytanító előtt 
adjon minden nevendék élőszó- 's Írásbeli érett-
ségi szigorlatot mindabból, mi a' tanterv szerint 
az illető osztályból fölebbléphetés előtt v é g -
zendő. 

8) Kik a' szigorlat alkalmával az osztálybeli 
végzendőkben eléggé honosoknak nem mutatkoz-
nak, azok tovább nem bocsáttatnak, hanem újabb 
év kitöltésére marasztatnak, ha mindjárt a' több— 

*) Ellenben az elemi oktatás kizárja a' szakrendszert , és 
a' fötanoda az osztályrendszert, amannak csupán osz-
tályinak, emennek szakinak kellvén lenni. 



séget képeznék is. Kik huzamosbban tehetség 
vagy kedv híjával lenni tapasztaltatnak, vagy 
talán annyira romlottak, hogy a' többieket v e -
szélyeznék, lehetőleg szép módjával eltávolí-
tandók más térre, hol szerencsésbbek lehetnek. 

így a' tehetségesb és serényebb ifjú már 7 év 
elforgása alatt teljesen bevégezheti a' gymna-
siumot; a' maradozóbb vagy tehetségtelenebb 
pedig 8 — 1 0 év alatt, mig a'tudományos pályára 
alkalmatlan jókor más ösvényre téríttetik. 

Ki a' 10-ik évében kezdett pályát szaporán 
futja meg, az már 16 éves korában fötanodára 
mehet; a'késedelmesb talán csak 19 éves ko-
rában léphetend ki. A' felsöb osztálytanító a' 
hozzája áthelyzettekkel biztosan előrehaladha-
tand, mert nemcsak egyazon készületüekkel, ha-
nem a' szükséges alapul szolgáló előzményekbe 
jól beavatottakkal lesz dolga. 

Ki különben renyhén viselné magát, rendszer 
által lesz szorítva szorgalomra, 's készületlenek 
a' gymnasiumból egy könnyen kikerülhetni nem 
fognak. 

9) A' gymnasium végeztével a' végszigorlat, 
mellyel érettségi bizonyítványt kellend kiérde-
melni, fog arról bizlosítni, hogy éretlen a' föta-
nodába ne juthasson, hanem csak ollyan, ki mind 
tudományos munkára szokottságánál, mind isme-
reteinél 's kifejlett eszméleténél fogva a1 szaba-
dabb — akadémiai tanuláshoz kívántató képes-
séggel 's érdekkel—birand. Mig a' gymnasium illy 
biztosítékot nem ad, addig a' fötanodán történő 
reform alap nélkül szűkölködik. 

10) A' gymnasium fegyelmi törvényei lénye-
gileg ugyanazok lehetnének, mellyek az utóbbi 
zayugróci gyűlésen lőnek javasolva, de a' mely-
lyek az igazgató erélye 's a'tanítók összehangzó 
közrehatása—névszerint jó példaadása — által is 
szorosban fön lennének tartandók, mint néhol 
eddigien a' fötanodávali kapcsolat miatt tehető 
vala. Nevelő intézetnek, mellyben engedetlen-
ség, rendetlenség 's éretlen kénykedv uralkodik, 
jobb volna ma, mint holnap elsülyednie, mert be-
lőle dögleletes erkölcsi levegő 's neveletlenség 
áradna ki, nem ép erkölcs, ártatlan vidámság, 
szerénység, rend és műveltség. 

Fegyelmi tekintetben kívánnám, hogy a' gym-
nasium épülete ne volna azonos a' fötanodáéval, 
úgymint a' melly utóbbinak polgárai sokban el-
térő törvényeket 's bánásmódot igénylenek. 

11) A' tanodat épület az igazgatónak ügyelete 
's rendelkezése alatt álljon. Annak termei bár-
kitől csak az igazgató tudtával 's jóváhagytával 
legyenek használhatók *). 

A' tanoda épületében szükséges rend, csend 
és tisztaság föntartása 's e' körüli szolgálatok 
ellátása végett legyen az intézetnek egy alkal-
mas tanodaörje, ki az igazgatónak útasításálól 's 
intésétől függjön. 

*) Ez a' rend és fegyelem érdekében szükséges. 

12) AL vallásosság előmozdítása 's táplálása 
'végett, a' tanodai vallásoktatáson kivül minden 
2 — 3 hélben tartassék egy szép, ájtatos ifjúsági 
istentisztelet. Azonkívül vasárnapon, és ünne-
penkint gyakori templomlátogatás. 

13) A' tanítók bizonyos — megállapított — 
és szükségeiket illőképen fedezhető fizetést húz-
zanak; de tandíjt közvetlenül a' nevendékek 
vagy szülék ne fizessenek a' tanítónak kezébe. 
A' tandíjakat, valamint egyéb czímü tanodai fize-
tendőiket is, a1 nevendékek mindig tanév elején 
a' tanodai pénztárban fizessék le. Ez legyen az 
állandó tanítófizetésnek egyik forrása. Pénztár-
nok évenkint más más tanító lehetne, liahogy 
külön 's állandó hivatalnokra nem bizatik a' ta-
nodai fizetendők beszedése. Szükségből ebben is 
az igazgató járhatna el. 

14) A'tanítók állása biztosíttassák az ország-
tól nyugdíj által ollyképen, hogy ki 30 évig hí-
ven szolgált, további szolgálattal nem tartozva, 
addigi fizetésének %-ával , — 's ki 35 évig fá-
radt, egész fizetésével — nyugalomra vonul-
hasson. 'S bár e1 nyugdíjazás éltesbeinken hala-
dék nélkül meg volna kezdhető. Követeli ezt 
szintúgy az önáldozólag fáradozott személyek 
iránti igazság, mint a'közoktatás és nevelés szent 
érdeke. 

Jegyzés: Hogy a' rajzolás, zene, táncz és a' 
gymnastikához számítható úszás tanulására al-
kalom, mód — söt ösztön ne hiányozzék, arról 
az igazgatónak mindenütt lehetőleg gondoskod-
nia kell. 
II. Prot. főtanodáink gyökeres átalakítása iránti 

javaslat. 
1) Legyen inkább kevesebb főtanodánk, de 

az, a'mi lesz, helyeztessék olly karba, mellyben 
föladatának akadémiai mértékben 's modorban 
tudjon eleget tenni. Ugyanazért 

2) A1 fötanoda egy a' gymnasiumtól különvált 
egészet képezzen, mellyben, ha teljes, 3 tankar 
(facultas) létezzék, névszerint bölcsészet, jog és 
hittudomány, szaktudományi terjedelemmel 's 
alapossággal, taníttassanak. 

Elegendő erő hiányában, ne mindenütt mind 
a' három, hanem néhol csak egyik facultas létez-
zék, de legalább cz kellően képviselve. 

3) A' tulajdonképi bölcsészet legalább egy, a' 
haza 's világ történetei 2 , a' nyelvészet 1, a' 
természettudomány 's mathesis 2, a' jog és po-
litika 3, a' hittudomány és neveléstan 4 rendes 
tanár által volnának képviselendök. 

4) A' rendes tanárok tisztes 's aggodalmatlan 
megélhetésre elegendő — állandó fizetéssel lát-
tassanak el. 

5) A' rendes tanárokon kivül rendkívüliek is 
léphessenek föl, illyenekül tekintetvén mindazon 
tudósok, kik a'fötanodai tanácstól tanárképes-
ségi oklevelet nyerve — a' felügyelőségtől jo-
gosíttatni fognak a' tanításra. 



6) Ugyanazon tan több tanártól is adathatván 
elő, függjön a' tanulónak szabad választásától, 
hogy mellyik tanárt hallgassa, a1 haligathatáshoz 
azonban előleges bejelentés, és ennek folytán 
állhatatos bejárás, 's a1 tanelöadások alatt a ' leg-
nagyobb csend és illedelem tétetendvén köte-
lességül. 

7 ) A' tanulók minden év elején a' főtanodat 
pénztárnoknál tandíjul bizonyos pénzmennyisé-
get tartozandnak letenni a' fötanodai szükségek 
födözésére. 

A' rendkívüli tanárok a' náluk jelentkezendök-
töl előadásaikért a' pénztárnokság útján külön 
tandíjakat szedethetnek. 

8 ) A' fötanodai tanárok választása körül csak 
a' hittudományi tankarban volna tekintet- val-
lásra; ellenben minden tankarban fötckintet vol-
na olly egyénekre a1 tanszékek betöltése körül 
fordítandó, kik helybeli vagy más fötanodán ma-
gukat az illető szakban már kitüntették. 

9) Létezzék szabad választása a' hallgatandó 
tanoknak azon megszorítással, hogy legyenek 
már bizonyos elkerülhetlen tanok — kiosztandó 
nyomtatott útasításban — kijelölve, mellyeknek 
hallgatását az évfolyamonkinti szigorlatok szük-
ségelendik. 

10) Á tanelöadások (praelectiók) féléven-
kint befejezendök és tanodaias kiszólítás vagy 
kikérdezés nélkül hallgatmányilag (acroamatice) 
történendök, (kivéve talán az exegetaú nyelvé-
szeti 's malhematikai előadásokat, mellyek a1 

hallgatóknak együttműködése mellett hasznosbban 
is érdeklöbben is történnének). 

11) A' tétlenség ártalmainak elhárítása végett 
minden tanár tartozzék — tanjának valamelly 
összefüggőbb szakaszát végezve , egy kissé 
megállapodni, 's abból, mielőtt tovább haladna — 
előre meghatárzott napokon a' készültekkel is-
métlő órát tartani, (repcfitorium). 

12) és 13) szorgalomra késztö mód iránti ja-
vaslatot tartalmaz, de a' mellytöl a' javasló utó-
lag a' tanszabadság kedveért eláll. 

14) Az akadémiai élet 3 év alatt végezhető, 
ollyképen, hogy az első évfolyam végével a' 
bölcsészeiből, a' másodikéval az első évi jogból 
illetőleg első évi hittudományból a' harmadiké-
val végre a' másod évi jogból illetőleg hittudo-
mányból kellend szigorlatot adni. 

15) Két évfolyamról egyszerre nem tehető le 
szigorlat; ki tehát azt valamelly évben elmu-
lasztja, évet veszt. 

16) A' 3 akadémiai folyamról szóló szigorlati 
bizoryítványok a1 fötanoda teljes szaktudományi 
bevégzéséről szolgálandnak okieveiül: mi nékül 
tudós készületet igénylő hivatalra nem alkal-
maztathatni. 

17) A' szigorlat mindannyiszor az illető tan-
karbeli 3 rendes tanár előtt történjék. A' végbe 
ment kikérdezés után titkos szavazással döntes-

sék el, ha a\ vizsgált egyén elégtelen vagy e le-
gendő készületü-e? — A' szavazás talán így 
történheinék: álljon ott félrébb eső helyen 2 fi-
ókosa, egyik ,,elégtelen" másik „elegendő" föli-
rásssal; mindenik szigorló egy-egy golyót v e -
tend az ítélete szerinti fiókba. Ha a1 szigoroltat 
a' többség „elegendő" készületünek ítélte, ugy 
neki arról oklevél adatik, ellenkező esetben csak 
egy későbbi pl. hónappal utóbb megújítandó szi-
gorlat által nyerheti el a' kivánt bizonyítványt, 
föltevén, hogy újra nem bukik. 

18) A' tudományos munkásság és gyarapulás 
főbb eszközeit 's forrásait a' tudományos iroda-
lom nyújtván, a1 tanárság 's tanulóság haszná-
latára legyen gondoskodva fötanodai könyvtár-
ról. A' tanárnak elég alkalma lesz az ajánlandó 
könyveket ismertetni 's ajánlani, 's az olvasás 
általi önképzésre hajlamot ébreszteni. 

19) Hogy a1 fötanoda ne csak az elméleti, 
hanem a' szükségesebb gyakorlati képzési is 
megadhassa, a' végett kapcsolatban a' hittudo-
mányi tankarral az illető rendes tanárok vezér-
lete alatt létezzenek hitszónoki, vallásoktatói 's 
nevelői képzőkörök (homilelikai, kalechetikai's 
paedagogikai seminariumok). 

20) Az igazgató mindig egyik rendes tanár 
legyen. Itt kérdés tárgya : ha körre járjon-e az 
igazgatóság a' r. tanárok közt? vagy az összes 
tanárságtól időnkint választassék? vagy a' fel-
ügyelői's kegyúri testület választásától függjön? 
Állandó vagy állandótlan legyen e' 'sat. — E' 
kédéseket a' fötanoda életkérdéseikez nem szá-
mítom. 

21) Az igazgató dolga: a' magát érettségi 's 
egyéb bizonyítványok által be vehetőnek tanú-
sító 's a' fötanodai törvényeknek szoros meg-
tartására aláírással 's kézadással kötelező ifjakat 
fölvenni 's beirni; — ajánló és szigorlatra bo-
csátó leveleket, a1 szigorlati bizonyítványokat 
megerösítni, a' szigorló tanárokat tankaronkat 
megbízni, — szükség esetén inteni, feddeni, — 
a' kitiltást aláírni 'sat. 

22) Az akadémiai tanácsot képezze a' ren-
des tanárság, 's ezen kivül egy nevelésérte, de 
nem tanárkodó, férfiú, mint a' felügyelőségtől 
megbízott független állandó fötanodai biró. A' 
tanács fontosabb kérdések fönforogtakor akár az 
igazgatótól, akár a' bírótól összehíható, intézke-
dés vagy bíráskodás végett. 

23 ) Vádos esetekben a' biró intézi a' nyomo-
zást, 's ha fontosb a' dolog, összeül Ítélni a' ta-
nácscsal. 

24 ) Készíttessenek olly fötanodai törvények, 
mellyek, tekintettel a'fötanodai tanulók érettebb 
voltára, a' fötanodai élethez kellő nyugalom és 
rend háboritlanságát, 's az erkölcs elfajulatlan-
ságát biztosítják: de némelly a' gymnasiumi ta-
nítványokra tartozó tilalmakat (pl. színház és 
tánczvigalom tilalmát) mellőzzenek. Kimerílöb-



ben szólni e' tárgyról itt szükségesnek nem 
tartom. 
III. Á javaslóit átalakításnak életbe léptetése. 

Miután valamennyi prot. főbb intézetinknek a1 

javaslott lábra állítása olly nagy költséggel jár-
na, mekkorának födözését az országtól várnunk 
alig lehet : azért, hogy az országnak takaréko-
sabb segedelmei mellett is ezélt érjünk, a' kö-
vetkező kisegélő módokat javaslanám : 

1) Némelly intézet eddigien gymnasium 
's fötanoda egybe van, szorítkozzék egész ere-
jével egy olly gymnasiumra, minőt terveztem, *) 
és csak bizonyos pontokon, hol t. i. legalkalmasb 
és legszükségesb volna lenniök, legyenek — az 
eddiginél kisebb számmal — de a' föntebb ja-
vaslott létegzettel 's erővel — főtanodáink. 

2) Ha két város, melly egymástól nincs na-
gyon távol, kettős intézettel bír: mindenik akép 
volna kielégíthető, hogy egyiknek csupán erős 
gymnasiuma, másiknak csupán erős fötanodája 
lenne. 

3) Reformált és ágostai gymnasiumok vagy 
fötanodák, ha közei vagy épen egy helységben 
vannak, egybefoglalhatok. 

4) Katholikusok akadémiája egyszersmind 
protestáns főtanodául szolgálhat és viszont, csak 
a' hittudományban kellenének külön felekezeti 
tanárságok. 

5) Néhol egész fötanoda helyett tán csak tel-
jesebb hittudományi tankar volna létesítendő. 

Itt egyik, amott másik kisegélö mód fog in-
kább ajánlkozni. 

IV. Felügyelési 's választási jog. 
Mind egyházi, mind tanodai átalakulásunk kü-

szöbén a' legkényesebb kérdés ez : hányadán 
leszünk prot. autonómiánkkal, ha a' köz állomány 
födözendi egyházi 's tanodai szükségeink egy 
részét? 

E' kérdés körül nincsen sokat haboznunk. Meg 
van az fejtve, ha a' következő 2 axiómát ki-
mondjuk. 

A' protestánsoknak megválni szabad válasz-
tási 's ügyintézési jogaiktól, nem volna kevesebb, 
mint protestantismusuk egyik leglényegesb elvé-
vel fön hagyni; 

A' felelős kormánytól azt várni, hogy a' prot. 
autonomiát a' törvények 's nemzeti életérdekek 
sérelmével is tisztelje, nem volna kevesebb, mint 
felelősségét lehetlenítni akarni. 

Következik . 
Maradjon választási 's felügyelési jog tovább 

is azon prot. testületek kezén, mellyektöl eddig-
ien gyakoroltatott; de 

Szorosan a' minmagunk hozzájárultával or-
szágosan megállapított rendszer's törvények ér-
telmében gyakoroltassák, mind a' felügyelés és 
önigazgatás, mind a' választás: 's felelős minis-

*) Tehetné ezt pl. S o p r o n , mellynek fötanodáját a' kö-
zel eső Pozsony, Győr és Pápa fölösleggé teszi. 

' teriumunk minden olly választást vagy intézke-
dést, melly a' törvénybe vagy törvény biztosí-
totta közérdekbe világosan beleütközik, egysze-
rűen semmisítsen meg, 's a' az autonomia alá 
bujt mulasztókat szorítsa a' törvény követelmé-
nyinek eleget tenn. — Hogy e1 végett a' kor-
mányt az eddiginél sokkal elhatározóbb és köz-
vetlenebb befolyás illetné, magában értendő. 

V. Mi történjék a prot. progymnasiumokkal ? 
Itt azon (többnyire falusi vagy mezővárosi) 

iskolákról szólok, mellyekben a' nyelvtani osz-
tályok — sőt részből még poétika, rhetorika 's 
logika is 1 — 2 tanítótól láttatnak el (segéddel 
vagy e' nélkül). Hogy az eíféle intézetkék ér-
demes tanítóiknak legönáldozóbb fáradozása mel-
ett sem képesek megfelelni rendeltetésöknek, 
hogy (kivévén egy pár városit) fölszínes — 
diribdarabos képzésűkkel, a' végeredményre te -
kintve, inkább okoznak kárt, mint valódi hasznot, 
mind nevendékeiknek, mind azon felsőbb inté-
zetnek, mellybe nevendékeik elszármaznak: azt, 
ugy hiszem nem kellend bizonyítnom ollyanok 
előtt, kik a' föladat nagyságát a' progymnasiumi 
erö parányiságával mérlegbe vetik. Ezen inté-
zetkéknek tovább is ugy maradni igen korsze-
rűtlen — igen szerencsétlen dolog volna. 

Mi történjék tehát velők ? 
1)Hol becsületes gymnasium előállítására, ha 

épen nem is elegendő — legalább többecske erö 
van készen, 's a' vidéktől illy gymnasium szük-
ségeltetik, ott a' gymnasiumra nézve tett fön-
tebbi javaslatom szinte alkalmazandó volna. 

2) A' többi progimnasiumok a' helybeli 's táji 
szükségekhez's föltaláltató erömennyiséghez k é -
pest legczélirányosban: részint reáltanodává, ré-
szint néptanítói praeparandiává (melly mezővá-
rosba különben is legjobban való), részint pedig 
csak a' helybeli polgártanoda felsőbb osztályává 
vagy osztályivá, u. m. a' mik úgyis olly kiáltó 
szükségüek, volnának alakítandók. 

3) Hol eíféle intézetkék szomszédságban van-
nak, — ott erő-összesítés végett — habár egyik 
reformált másik ágostai volna is, foglaltassanak 
egybe, 's fordíttassanak azzá, mivé fordíttaniok 
mind két helyre nézve leghasznosabbnak mutat-
kozik. 

G Y Ű L É S E K . 
A' kecskeméti helv. val. egyházmegye főesperese 

e' f. hó 4-kére N. Körösre hívta meg a' megye 
hivatalnokait, mellynek egyedüli czéljául, a1 val-
lásministerreli értekezletre küldendő képviselők 
választására beküldött szavazatok felbontása vala 
kitűzve. Miután föesperes űr (ki, — nem levén 
jelen a' rendes világi elnök — egyedül elnökölt) 
a' gyűlést megnyitotta, 's annak egyedüli czél-
ját — a' beküldött szavazatok felbontását — 
megemlítette volna; előlegesen három kérdés 
elintézésére híván fel a' gyűlés figyelmét: az 



elsővel akaratlanul belesodort bennünket egy, 
az egyházak jogaiba lényegesen vágó tárgynak, 
csak mintegy per transennam történt vitatásába, 
és eldöntésébe. Eldöntöttük a' kérdést, de bizo-
nyosan nem fogják megköszönni a' kisebb egy-
házak, sőt, tökéletesen hiszem, hogy régóta gya-
korolt joguk érzetében, 's a' tractus és superin-
tendentia terheinek — nem a' lelkek száma 
arányához, hanem vallásos buzgóságukhoz mért 
hordozásának büszke tudatában, nem fogják en-
gedni, magukat egy két népesebb egyház által 
elnyomatni. 

Hogy a' népesebb és tekintélyesebb egyházak 
szavazatai nagyobb nyomatékkal bírjanak: azt, 
igenis helyesnek és méltányosnak ismerjük; de 
hogy maga Körös több szavazattal birjon mint: 
Abony, O-Kécske, Vezseny, Várkony, Tószeg, 
Jász-Berény , Gyöngyös, Sz. Márton-Káta , 
Pánti, Gomba, Izsák, Vadkert; (öszvesen tizen-
két egyház, melly két—három kisebbet kivéve, 
az ezeret felyül haladó népességű, és sok intel-
ligens tagokkal bir) ezt már csakugyan nem hi-
szem , hogy akárki is méltányosnak ismerje. 
Mert csekély vélekedésem szerint, az egyházak 
osztályzatában nem csupán és egyedül a' lelkek 
számát kell tekinteni; hanem tekintetbe kell venni 
azt is: hogy ez, vagy amaz gyülekezet, micsoda 
arányban folyik be a'közterhek hordozásába?"*) 
Igy például, hogy a' sz. márton-kátai egyházat 
vegyem fel, ez a1 legközelebbi egyház-látogatás 
alkalmával 76 ft. 33 kr. charitativumot adott, — 
1479 lelket "számlál, — 's nyert négy szavaza-
tot, mikor Körös negyvenkilenczet, azaz, 12 és 
l/4-er többet. Azt kérdem már: a' 76 ft. 33 krt 
megtizenkétszerezle-e Körös a' charitativu-
mok adásában? megnegyvenkilenczszerezte-e a' 
gyöngyösi charitativumot? vagy átaljában, ha-
ladja-é adakozása a' feljebb említett 12 egyház 
adakozását? vagy bir-e több intelligentiával, 
mint ezek összesen ? Első kérdés volt , hogy a' 
felbontandó szavazatok, az egyházak kisebb és 
nagyobb voltához képest, minő arányban szá-
míttassanak ? 

Alulirt, kit sokan pártoltak, úgy vélekedett: 
hogy miután egyházmegyénk, épen a' közelebb 
mult április utolján Pándon tartott gyűlésen már 
előlegesen intézkedett az iránt: hogy a'népesebb 
egyházak szavazatának nagyobb nyomatékot 
adjon, 's azt rendelte; hogy addig i s , mig az 
egyházkerület, a' képviseleti rendszert teljeseb-
ben és tökéletesebben kidolgoztatva, életbe lép-
tetné, a' kisebb egyházak a' lelkész mellett egy, 
a' nagyobbak két, a' legnagyobbak károm kép-
viselőt küldjenek, kik fejenkénti szavazattal 
birándanak: tehát ez alkalommal csak ezen ren-
deletet volna szükség figyelembe venni, és a' 
szavazatokat e1 szerint érvényesíteni. Említette 
még azt is: hogy maga a' superintendentia, mi-

dőn legközelebbi gyűlése jegyzökönyve 6-dik 
számának 3. pontja alatt így szól; „annak kije-
lentése melleit, hogy mindenik egyházmegyében, 
a' legkisebb népességű egyház is egy szavazattal 
bir, az ott levő nagyobb és legnagyobb népes-
ségű egyházaknak is aránylag mennyi szavazata 
legyen, annak megállapítása mindenik egyház-
megye saját rendelkezésére bizatik ; u úgy lát-
szik három rendbe sorozta az egyházakat, kiseb-
bekre, nagyobbakra és legnagyóbbakra osztá-
lyozva azokat. Ezekellenében, a'nagyobb szám-
mal levő körösi oktató és tanácsbiró urak azt 
vitatták: hogy a' szavazatok arányának alapjául 
egyedül a' lelkek számát, 's jelesül a' legkisebb 
egyház népességét kell felvenni, 's minden e g y -
háznak annyi szavazatot adni, a' hányszor an-
nak népessége nagyobb a' legkisebb egyházénál. 
Híjában említettük a1 más oldalon, hogy maga az 
egyházkerület sem egyedül a' népességet vette 
alapul; mert például: a' pesti egyházmegye 
27,938 népesség mellett csak egy követet v á -
laszt az értekezletre, midőn a' solti 53,162 mel-
lett hármat 'sat. A' körösiek győztek. A' szava-
zatok aránya a' lelkek számához szabatott; meg-
jegyezvén, hogy a' Rénesben fenmaradó, 's 50- t 
haladó szám az egyház javára rendeltetett betu-
datni. így nyert a' 358 lelket számláló Gyön-
gyöshöz mérve, Körös 49, Kecskemét 39, Ha-
las 2 6 , Várkony 2, Vadkert 3, Ó-Kécske 6, 
Abony 4, Jász-Berény 4, Jász-Kisér 14, Pánd 4, 
Tószeg 1, Sz. Márton-Káta 4, Vezseny 4, Izsák 
6, Gomba 4 szavazatot. Czegléd szavazatát be 
nem küldvén, azzal nem is vesztegetjük az időt, 
hogy az ö számára is kivetettük volna, a' mi 
neki ducál; annyival inkább, mivel világosan ki-
jelentettük , hogy ezen szavazati arány csak a' 
jelen esetre szól , 's e' mellett reményijük is, 
hogy a' négy — vagy mivel már Erdély is ide 
tartozik, az 5 — superintendentiák, a' minister-
reli értekezlet után, együtt ki fogják dolgozni a' 
képviseleti rendszert, mellyben hisszük, hogy 
a' mi nézetünk sem fog egészen mellőztetni. 

A' második kérdés az volt : hogy az egyház-
kerület elnökei, azon esetre, ha meg nem válasz-
tatnak : képviselökül fognak tekintetni? E' kér-
désre egyenlő akarattal igent mondtunk, 's meg-
kérjük elnökeinket, hogy hivatalos állásuknál 
fogva, ök mutassák be a' superintendentia kép-
viselőit vallás és közoktatási minister úrnak, 's 
az értekezletben folyvást részt vegyenek; egy-
szersmind a' többi egyházmegyéket is bizoda-
lommal felszólítjuk, hogy e' részbeni nézetünk-
höz csatlakozni szíveskedjenek. 

A' harmadik kérdés végre e' volt: A1 főisko-
lák azaz tulajdonképen főiskola részéről, szük-
séges-e külön képviselőket küldeni ? Felelet : 
szükséges igen is a' főiskola részéről; mert 
egyházkerületünk a' maga kebelében még ek-
koráig csak a' kecskemétit ismerte el a1 maga 



főiskolájának, a' mi legközelebb, midőn a1 két 
iskolát érdeklő minden határozatok és irományok 
az egyházmegyékkel, sőt minden egyes egyhá-
zakkal véleményadás végett közöltettek : az 
egyházmegyék többségének nyilatkozatából, — 
mellyszerint a' nagyobb rész a' sólti egyházme-
gye véleményét magáévá tette,— világosan ki-
tűnt. Mi mindazonáltal — a' szót, hasztalan sza-
porítani, a' lelybeli többség ellenében nem akar-
ván, — a' főiskolák részéről határoztunk csak-
ugyan képviselőket küldeni. 

Egyházmegyénket képviselni fogják, mint leg-
több szavazatot nyert egyének e' következők : 

Superintendens : Polgár Mihály. 
Föesperes : Báthori Gábor. 
Egyházmegyei gondnok : Szilassy György. 
Körösi tanár : Varga János. 
Ezeknek helyetteseik : 
Míhó László, Fitos Pál, Sípos Imre és Kalo-

csa László urak. 
Főiskolai képviselökül neveztük : Tatai An-

drás kecskeméti és Fitos körösi tanár urakat. 
M i s k ó l c z i I s t v á n m. k. 

sz. márton-kátai lelkész. 

Papigtatás. A' f. hó 26-kán Pilisen véghez-
vitt papigtatást ezelőtt néhány héttel sajátságos 
választás előzte meg : az egyháznak nagyja, ki-
csinje, férfiai mint asszonyai gyűlésben részt 
vévén, 's Sárkány Sámuel ottani paphelyettest 
felejthetlen atyja helyébe egyhangulagmegvá-
laszván. 

Először leirandom a' beigtatás menetét, aztán 
pedig néhány ide vonatkozó észrevételeimet 
adandóm elő 

Az igtatók voltak Melczer János alesperes r. 
keresztúri, Melna Mihály körlelkész, czinkotai 
lelkész urak; ez magyarul a1 szószékről, amaz, 
mint az ünnepély vezetője 's beigtató az oltár 
előtt tótul szónokolván , mi közben a' beigtatott 
az oltári sorompón belül ült, csak fogadása leté-
tékor felállván, 's végezetül a' két küldöttől kö-
rülvétetve a' jelenlévőkre az áldást adván. 

A' beigtatást általánosságban illetőleg vé le-
ményem ez: nehalaszlassék még csali a válasz-
tás utáni első vasárnapra sem, hanem történjék 
meg a' választáskor kinevezett esperességi ki-
küldöttség által illyen módon: a'kijelölt, elmon-
dott beszéde után, lépjen ki a' templomból; az 
esperességi kiküldöttség pedig, megértvén a' 
gyülekezet választási szándékát, a' gondok 's 
egyházfi által visszahívott és vezetett választot-
tat, a' templom ajtójánál fogadja 's karöltve v e -
zeti a' gyülekezetbe, hívataloskodásának ezen-
tuli körébe, 's ott mindjárt teljes ünnepélyes-
séggel adja át az átadandókat: miáltal nemcsak a' 
kétszeri kiküldetés feleslegesíttetnék — mit te-
kintetbe venni szükséges, mind azért, hogy az 
ktatás vasárnapokon történvén, két papot két-

szer elvon saját egyházától, mind pedig, mert 
költséggel van összekötve ; — hanem az egész 
szertartás .jelentősége sem veszélyeztetnék, mi 
nélkül minden hitelességből kivetkőztetjük. — 
Mert, ha már én törvényes megválasztatásam után 
egyszer kereszteltem, gyóntattam, temettem, az 
anyakönyvet vezettem, nincs szükségem , hogy 
ugyanazon egyházban erre újonnan hatalmat és 
képességet nyerjek. 

A1 más ajkú egyházakbani igtatásoknál, mikor 
két beszéd tartása szükségeltetik, szeretném, ha 
a' magyar nem a' mellékes, hanem maga a' be -
igtató föbeszéd volna, a' szónokszékröl mondott 
az ünnepély mély jelentőségét fejtegető , körül-
ményekhez képest, vagy német, vagy tót lehet-
vén : mert Magyarországban minden törvényes 
hivatalos eljárásoknak, egyedül magyarul sza-
bad és kell megtörténniük. — Ezt nem megró-
váskép mondjuk, mert az alesperes úr remek be-
széde, habár tót nyelven szerkesztve, olly ma-
gyar szellemtől áthatva, olly korszerű hazai ér-
zésekkel telve vala, minőket csak legbuzgóbb 
hazafitól várhatni; hanem csupán indítványozó-
i g , hogy az ide érthető esperességek e1 régi 
szokást ujabbal, czélszerübbel cseréljék fel. 

Különben beigtatott tisztitársunknak 's illető-
leg édes atyja halála által födíszétöl megfoszta-
tott esperességünknek kívánjuk : hogy benne a' 
nagy Sárkány Sámuel neve és szelleme éljen. 

E l e f á n t M i h á l y . 

Óvás. Kis Bálint esperes úr a' Prot. E. I. lap 
27. számában megjelent V-ik pontjára, bátor va -
gyok e1 következőket megjegyezni: 

Bízzunk kizárólagosan liberális ministeriu-
munkban, nem alkalmatlankodván neki holmi ap-
rólékos rendszabályokkal; vagy ha tanácsadás-
ba ereszkedünk, járjunk el benne ugy, a' mint i l -
lik, ne tegyük a' napi fizetést olly csekélylyé, 
(a1 közép fizetés 500 p. ft.) miszerint abból or-
szágunk szegénysége, nyomorultsága mindenha 
kikandikáljon. Ha ministeriumunk szivére akarja 
venni sorsunkat, ha rajtunk őszintén kiván segí-
teni, tegye azt legjobb hite szerint, vagy leg-
alább ne a' Kis Bálint féle nézetek nyomán; mert 
különben kilátásunk az eddiginél is kétesebb le -
end ; hanem adjon annyit, mennyi nemcsak utolsó 
fillérig elfogy, de a' kiszámíthatlan szükségek 
fedezésére is elég legyen. 

Kis Bálint úr — hogy csak egyet említsek — 
gyermeknevelésre, könyvre — tán hírlapra is 
szükséges volna — vendégre, adóra, papirosra, 
tintára, alamizsnára, edényre 100 p. ftot utalvá-
nyoz. — Ha önnek csak egy fia is van, tudni 
fogja, hogy a' 100 p.ft nevelésre évenkint szük-
séges ; hogy fog tehát a' többivel boldogulhatni? 
honnan fogja a' könyveket megszerezhetni, az 
adót kifizetni, a' vendégeket elláthatni 'sat. — 
Ha gyermektelen, szinte át nem látom, hogy fog 



a' 100 p. fttal kijöhetni, mert a' mostani idők-
ben élő papnak, ha helyét kellőkép be akarja 
tölteni, legalább 80 pengő ftnyi hazai 's külföldi 
könyveket kellene évenkint szereznie, 's ha nem 
több, legalább két hírlapot—egy egyházit és egy 
politikait hozatnia. 

'S önnek illy tárgyu ki nem számított javas-
latai ellen ezennel óvást teszek, remélvén általa 
sok tiszti társamnak felszólalását megelőzhetni. 
Óvást teszek, ne hogy a' ministerium illy elté-
vesztett terveket protestáns testületünk kifolyá-
sának, közkívánatának tekintsen, 's jövendőbeli 
gazdagabb fizetéseinket ezekhez szerintezze. 500 
p. ft legkisebb fizetésnek sem e lég , nem hogy 
közép fizetésnek beillenék. Ismét mondom, bíz-
zunk e' tekintetben, szükségeinket ismerő sza-
badelvű ministenumunkban, a' mit ö az egész 
magyarországi papságra nézve czélszerünekité-
lend, azon meg fogunk nyugodni, az bizonyosan 
nekünk is elég lesz. 

E l e f á n t Mih á n y . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Figyelmeztetés. A' honti esperes úr kéretik, 

hogy Kiszely János hársasterényi lelkész úrral 
Rotaridesz és Král bebörtönözött iskolatanítók 
ügyének jobbra vagy balra leendő eldöntését az 
illető helyeken — ha kell a' kerületi gyűlés köz-
bejövetele által is — szorgolni méltóztassék. 
Bűnhődjenek,ha bűnösök, de*hogy annyi idő le-
folyása alatt tes t -és lélekölő börtönben, gonosz-
tevők társaságában elitéletlenül sinlödjenek — 
az nem igazság. Egy levél érkezett hozzám ezen 
ügyben, mellyet itt kiadni kevesebbé tartottam 
tanácsosnak, és czélhozvezetönek, mint inkább 
hontmegyei főispán Géczy Péter úrnak átküldeni 
azt. Nyugodjanak meg ebben az illetők, én tel-
jesen bízom főispán úr nemes lelkületében, hogy 
azonnal vizsgálatot rendelend, mellynek eredmé-
nye, ha kedvező lesz, örülni fogok, ha pedig nem 
lesz az, ugy én nem segíthetek a1 dolgon. 

S z é k á s J. 
Irodalmi Újdonság. A' napokban jelent meg: Ne-

velési Emléklapok. Kiadja és szerkeszti Dr. Ta-
vasi Lajos. Ötödik füzet. Ára 50 p. kr. Pesten 
1848. Trattner Károlynál, XIV, és 208 nyol-
czadrétü lap. Tartalom: Bevezető szó. Második 
prot. tanítói közgyűlés. Nevelési értekezmények. 
Tanodai szónoklatok. Nevelési birálmányok. V e -
gyes nevelési közlemények. Legújabbak, 

Szinte most jelent meg: A' nyersescg kész 
pokol. Templomi beszéd, mellyet áldozó csötör-
tök utáni vasárnapon, a' szarvasi [egyházban, 
tartott Placsko István ugyanazon egyház hitszó-
noka. Szarvason Réthy Lipót betüivél. 1848. 
16 lap. 

Leány és fiú nevelőintézet Tápió-Szelén. 
Alulirt ezennel közhírré teszem, hogy Pest -

megyéhez tartozó Tápió-Szele helységben, melly 
több úri család birtoka, 's kebelében is több úri 
nevendéket számlál, f. é. sept. hó elejével, egy 
leány és egy fiú nevelőintézet fog megnyittatni, 
két külön épületben. A' tanítást két nevelőnő és 
három férfi tanító vezetendik,alulirtnak fel ügye-
lése alatt, ki maga is ád naponkint a' nevendé-
keknek oktatást. A' leánynevendékek nemcsak 
minden női munkákra tanítatandnak, hanem a' 
szülék kívánságukhoz képest, német és franczia 
nyelvre, valamint rajzolás és zongorára is. A' 
fiúnövendékek is, kik éjjel nappal a' tanítók f e l -
ügyelése alatt leendnek, a' korszellemhez alkal-
mazott kiképzést fognak nyerni, buzgó törekvé-
sünk levén Wimraerféle nevelőintézet példájára 
használni a' hazának. Jelenleg mintegy 6 vidéki 
leány és ugyanannyi fiúnevendéket vállalhatunk; 
idővel, ha Isten segit, többeket is. A' tudakozódó 
szülék, kik bizodalmukat bennünk helyheztelve, 
akár leány, akár fiúgyermekeiket gondviselé-
sünkre bizni akarják: legyenek szívesek minket 
bérmentes leveleikben szándékukról minélelöbb 
értesíteni. Helyben is postaállomás levén, a' l e -
velek alulirthoz útasítandók. 

M o c s k o n y i J ó z s e f 
t.-szelei prot. lelkész. 

Apróságok. Poroszországban a' dissidenseknek 
megengedtetett az ev. templomok együtthaszná-
lása, ha a' patrónus és képviselők beleegyeznek. 
(A. K. Z.). — Nassauban az egyháznak e lvá -
lasztását az álladalomtól kérelmezik (A. K. Z,). 
— A' „kath. évkönyv" szerint az egyes státu-
sokban a' r. k. egyháznak 1848-ban van : 3 ér-
seke , 24 püspöke, 890 papja, 907 temploma, 
567 kápolnája, és igy 76 pappal 's 95 tem-
plommal több , mint 1847-ben (A. K. Z.). — 
Egy angol philantrop igen pontos státistikai szá-
mításokat tön a' sajtó hatalmáról Angliában, 's 
következő eredményre jutott : a' héti 's más la-
pok, de rosz irányúak, évenkint 28862000 pél-
dányban, erkölcs-vallási irányúak pedig 2 4 4 1 8 -
620 példányban terjesztet ]ek e l , az utóbbiak 
száma e' szerint 4443380-nal kevesebb ama-
zokénál (B. A. K. ZJ. — A' glückstadti Gusz-
táv-Adolf-egylet egy szótöbbséggel a' ném. 
kath. egyházakat is segítendőknek rendelé. (B. A. 
K. Z.). — A' jeruzsálemi prot. templom fölszen-
telése f. é. apr. 19-kére volt határozva (B. A. 
K. ZJ. — A' wallisi kormány azon világi pa-
pokra, kik lázadást prédikáltak a' szöyetségesek 
ellen, a' költségből 50000 frt rótt. (A. Z. f. Ch. 
u. K.). 



P R O T E S T Á N S 

I El ISKOLAI LIP. 
34. szám. Hetedik évi folyamat. Julius 27. 1848. 

É s z r e v é t e l 
T. Kiss Bálint esperes úr a' Prot. Egyh. 

Isk. lap e' folyó évi jul. 2-dik 27-ik számalatti 
ezen czikkjének : „Értekezés minden bevett val-
lás felekezetek egyházi és iskolai szükségeinek 
a közállodalmi költségek által való fedeztetésé-
ről"' — egy pár pontjaira. 

Az esperes úr mint ir ja: értekezését a ' vég-
rehajlatlan igazság alapján, 50 esztendei ta-
pasztalása után igyekezett előadni. Nem kétlem 
tiszta szándokát, — de úgy látom — nem volt 
eléggé sokakra kellő figyelemmel; — mi csak 
ezen puszta — eszme után indult javaslatból is 
nyilván ki tetszik: A' templom udvara pedig a1 

templomfaltól mintegy 3. ölnyire keritessék be 
hasonlóan (t. i. mint a' paplak és iskola) eleven 
sövénynyel, mellyen rostélyos ajtók legyenek; — 
ezen belől a' pázsitos út mellett ültettessenek az 
esztendő részei szerint nyiló virágok öszve ele-
gyítve ; — válogatott legszebb gyümölcsfák ne-
veltessenek, ezek is úgy , — hogy gyümölcsei 
9sat. hát nem volt szerencséje t. esperes úrnak 
50. évek lefolyta alatt tapasztalhatnia, hogy sok 
helységekben, de még inkább népes városokban 
az imaházak a' helység közepére, — 's némelly 
helyütt épen a' piaezokra épitvék, — minden 
kerítés nélkül, — hogy igy a' jövő menő útasok 
is, vagy heti 's országos vásárra megjelenők, 's 
bármi okból ott járó kelők azokba szabadon be-
mehessenek, — 's talán hogy a' helybeli számos 
híveknek is kényelmes!) legyen a1 kerítetlen ima-
házba a' minden oldalróli nyilt bejárás, — vagy 
mert (hihető) nem is volt birtokukban raás olly 
alkalmas hely, hova a' t. esperes úr által kívánt 
kerítéses imaházat építhették volna. — Itt hát 
meg kelle vala említni a' már fennálló , — és 
majdan építendő imaházak felöli véleményét, — 
másként előadása után, azon hiedelemben kelle-
tik lennünk, hogy ó-ra és újra egyiránt érti 's 
kívánja tervezett nézetét alkalmaztatni, akar ki-
vihető — akar nem — mindenhol, — de ez csak 
mellékes megjegyzés, — mit egészen nem aka-
rék érintetlen hagyni; — észrevételem fő-
képen a1 IV. V. és VH-ik kérdések alatti 
pontok főbb vonásait tárgyazza. A' IV-ik ön-
maga által fel tett kérdés ez: eyy formán kell 
e' az álladalomnak minden egyházi hivatal-
nokokat fizetni, ©agy nem ? — saját felelete ekép 
hangzik: A' melly hivatatalhoz több előkészület, 

több ész mint erő, több lelki mint testi fáradság 
kell, folytatásához több gond , több vigyázat, 
több hűség , ügyesség , több tudomány tiszta 
lelkűség kívántatik , többféle akadályokkal kell 
küzdeni; a' mellynek haszna szélesebben kiter-
jedő, becsesebb és állandóbb, — az Hlyen mun-
kák, valamint a' külső, ugy az egyházi hivata-
lokban is több jutalomra érdemesittetnek* követ-
vén az igazságot. így többet érdemel egy püs-
pök^ mintegy magános pap; ez eddig helyes és 
igaz (mert nemcsak pap — hanem püspök is, és 
igy két külön hivatal terhét viseli); — de midőn 
ezt az erötetett következtetést veti utána : 
többet egy városi , vagy nagyobb helybeli pap, 
mint egy o—600 lélekből álló kisded ekklézsia 
papja; — azt kérdhetjük esperes úrtól: qvo 
jure ? — hát 5 — 6000 vagy még kevesebb lé 
lekből álló egyház papjának nem kell olly elő-
készület , tudomány, 's más papi jellem, mint 
egy városi, vagy nagyobb helybeli papnak? — 
hát mikor papi hivatalába beavattatott az ifjú 
lelkész , ki volt-e neki tűzve , 's előre meg-
mondva, hogy ő csak kisebb rendű 's népességű 
egyház papja leend? — és városi, vagy nagyobb 
helybeli papságra nem képes ? — hát nem ugyan 
azon — és annyi szolgálatot kell e' tenni a1 k i -
sebb egyházakban , mint a' nagyobbakban? — 
's értve a' rendes templomi szolgálatot, — mert 
a' rendkívüli szolgálatoknak megvan illő jutalma 
mindenhol az úgynevezett stolában , (a' hol 
pedig segédek kívántatnak, ott külön díj is em-
líttetik alább számukra) — 's néhol a' cseké-
lyebb számú hallgatókból álló kicsi helységek-
ben nem több értelmes és mivelt nri hallgatók 
laláltatnak-e , mint némelly népesebb helyeken, 
vagy sok apró mezővárosokban ? — kiknek 
számukra nem több fáradságba kerül-e váloga-
tott szavakkal fűszerezett jóizletü munkát készit-
ni, mint közrendű néptömegnek egyszerű beszé-
det? — 's minthogy — vocatio est penes ple-
bem — nem olly készületünek kell-e lenni az 
utolsó papnak, hogy ha meghivatik, az első gyü-
lekezetben is helyt állhasson ? — és az utolsó 
közlegény papnak nem épen úgy kell-e eleget 
tenni a' maga papi hivatalában, mint az esperes-
nek , vagy püspöknek a1 maga egyházában ? — 
Nem látom tehát okát: — miért érdemelne többet 
egy városi, vagy nagyobb helybeli pap, csupán 
saját egyházábani szolgálatjáért , — mintegy 

! 5—600 lélekből (vagy talán még kevesebből is) 
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álló kisded ekklézsia papja? — annyival is in-
kább , mivel a' kevesebb lélekből álló apróbb 
anyaegyházak , ritkán, 's csak olly helyeken 
szoktak fiókegyházak nélkül lenni, — hol a' 
nagy távolság a1 hivataloskodást szinte leliet-
lenné teszi; — 's illy egy két, — vagy néhol 
3—4 fiókegyházakba való járás 's szolgálat, — 
kivált öszi, téli, tavaszi viharos és sáros időkben 
melly nagy tereli és alkalmatlanság, — sokszor 
eg-észség és életkoczkáztató mnlaszthatlan szent 
kötelesség? — az tudja — kipróbálta; — avagy 
nem érdemel-e hát annyi, — vagy talán még 
több hivatalos fizetést az illy nagy teherrel küz-
dő kisded egyház papja, mint a1 népesebb egy-
házban bent a' jó paplakon kényelmesen dolgozó, 
's talán még segéddel is ellátott szerencsésebb 
helyzetű lelkész ? — És mégis alább a1 fizetési 
lajstromban csak egy pár lótartásról sincs emlí-
tés , legalább ha csak az illy fiókegyházas pa-
pokra nézve is — 

Az V-ik kérdés alatt elősorolt élelmezésre 
átalánosságban azt mondhatom : — 50. évi ta-
pasztalat után más eredményt vártam vala egy 
t. esperestől, kinek a' kormánya alárendelt köz-
papság állásáról, jól létéről vagy nyomoráról 
kellő tudomással , 's világos ösmérettel szükség 
hivatalos tiszti szerint bírnia. Számításából a1 

tetszik ki, hogy talán soha sem foglalkozott azon 
gonddal: mi? és mennyi kívántatik egy családos 
papi háznép egész évi kitartására , ruházatjára, 
gyermeki neveltetésére ? — sem ollyannal nem 
közié véleményeit — ki rendesen naplói alakban 
jegyzeni szokta évi költségeit, — másként aligha 
ad vala illy botrányos élelmezési tervet. Vagy 
talán nőtlen ? — vagy lehet nem családos pap ? 
— vagy ha az — hihető gyermekit helyben van 
szerencséje neveltethetni? — 's talán nem falun 
lakik? — minthogy húst.tejet, vajat, sajtot, bort, 
sert, eczetet 'sa't. alig vesz számba, 's azt gon-
dolja , hogy azokat falun is oilv könnyen lehet 
pénzért kapni, mint a' városi piaczon akarmelly 
órában. De lássuk rendre a1 tervezett élelmezési 
czikkeket: — 20 köböl búza elégnek mondatik 
kenyérnek és t észt ás ételnek egy évre közép ára 
5 pft jávai pft. 100. 

Ha 3—4,—annyival inkább ha 5—6 gyermek-
kel megáldott családos háznépü a' pap, ki fog-e 
ennyiből jönni kenyér és tésztás nemű tisztes-
séges élelme ? — ha ön családja kisebb szám-
ból áll, tessék olly paptársát kérdőre venni, ki 
ennyi magzatok apja, 's számot önmagával éven-
ként vetni. Sertés, tyúk, lúd, pulykatartásra 15 
köböl árpa 2 pftjával számíttatik = 30 krumpli, 
kukuricza emlékezetben sincs, pedig a ' se r tés 
hizlalást bár többnyire árpán (krumplin) kezdik, 
de leginkább kukoriczán szokták bevégezni. Egy 
esaládos háznép illő kitartására kell 3 hízott ser-
tés (kivált falun, hol marhahús nem is mindenkor 
kapható), 's 15 köböl árpa ha más nemű eleség-

gel nem pótoltatik pusztán 3 sertés kellőlegi 
meghizlalására is elmegy, (pedig még a' száraz 
sertést is pénzen kellett vennünk ezen jegyzék 
szerint, és az ára mégsincs beszámítva), — hát 
a' tyúk, lúd, (kacsa) pulyka mit fog majd enni, 
ha a' hizó sertés mind fölemészté az árpát ? — 
pedig éhen a' tyúk sem tojik, 's nem lesz tojás 
mit ütni a' tésztába, — és ha falun libát nem ne-
velhetünk a' nagyon szűken számított eleség 
miatt, miből készít a' papnő ágybélit magunk, 's 
férjhez adandó leányaink számára ? — 

Sőt 100 fontot elégnek vél t. esperes úr 4. 
pkrral. =• 6. ft. 

Még városokon is alig gondolok (mert tudni — 
nem tudok) olly papot, ki legalább egy vagy két 
tehenet ne tartna (hol pedig a' piaczon könnyebb 
tejet vajat venni, mint a' falukon, — ki hinné ? 
— és úgy van!) annak is csak kell ollykor sót 
nyeLii , valamint a' magló és hizó sertéseket is 
sózni szoktuk, — kenyérbe, ételbe, sertéshús és 
szalonna besózására. káposzta hordóba taposásá-
nál 'stb. mind ki kell telni az egymázsa sóból, — 
ki fogja ezt más elégnek találni t. esperes úron 
kívül? — 

Hús 300 font mondatik elegendőnek öpkrral. — 
20 ft. A' 365 napból álló egy egész évre, igy még 
csak egy font hús se esnék egy egy napra egy 
családos papi háznép számára ; — pedig egy 
nőtlen ember ebédjére, vacsorájára is ( 's talán 
gazdasszonya kosztja nélkül is) számithatunk 
ennyit, más vastagétel mellett; — itt sem vette 
hát számba t. esperes úr az egész év öszves 
napjait , — valamint azt sem, hanyad magával 
ülhet egy családos pap a' tálhoz? — 

Gyertya 50 font számíttatik. 12 pft. 
Ez némellynek elég lehet, — de talán többnek 

keves , — mert 52 hétre 50 font gyertya nem 
elegendő annak, ki olvasni, 's dolgozni szeret-
vén , tanuló szobájába külön vonúl a' csendes 
magányba , 's ott éget egyfelől maga számára 
világot, mig más részről neje 's háznépe — fő-
kép az esztendő öszi és téli szakában, más szo-
bában gyertyáznak, 's ölik magokat falun a' nagy 
fonással. — 

Vaj 12 iteze: 20 pkrral=- 4 pft. Talán az eszt. 
12 hónapját tartva szem előtt tessék csak megtu-
dakozni nejét (vagy ha nincs — gazdasszonyát) 
elég e' egy hónapra egy itcze vaj, egy nem mon-
dom családos, — de csak nőtlen papnak is, gaz-
daszonyával együtt ? — Ezt sem hiszem hogy 
50 esztendei tapasztalat után tetszett volna fel-
tenni; — annyivalis inkább, mert egy itcze vaj 
(legalább itt körültünk) nyárban is , mikor leg-
olcsóbb 18—20 pkr, — ősszel, télben, — 's ta-
vasz elején pedig 30—36 pkrra is felrúg; — 
e1 szerint közép árnak nem lehet 20 pkrt fel-
venni. — Fűszer, méz, czukor, tej, sajt, orvosság 
öszvesen tétetik 8 pft. Ugy vélem, hogy a' tejet 
vagy nem szereti talán önmaga is, (vagy ha van 
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családja hihető azok sem), — soha se vett pén-
zen, legalább egy egész éven által, — vagyha 
vett — nem igen jegyezte fel pontosan, — mint 
szinte a' vajat is t. esperes ú r ; — a' fűszert, 
czukort, sajtot , mint látszik nem nagyon ked-
velli; — méhet talán maga is tart, igy pénzes 
mézre nem nagy szüksége; — beteg pedig ta-
lán életében sem vol t , hogy az orvosságot is 
mind ezekhez számitva , öszvesen csak 8 pftra 
teszi; — hiszen egy családos háznál — nem egy 
év, de sokszor egy hónap is alig múlik el, hogy 
egyiknek, vagy másiknak egészségbeli változása, 
kissebb betegsége ne akadna, — a' 8 pftot tehát 
pusztán orvosra , 's orvosi szerekre is könnyen 
lehetne számitni. — Borsó, lencse, kása, ká-
poszta, gyümölcs, gyökeres plánta öszvesen. 10 ft 
igen diákos számítás , — mintha már egyébbel 
nem is élne a' szegény pap, pedig bizony meg-
eszük ott a' grizt, riskását, gerslit 'sa't. is, — 
azért ha t. esperes úr kihagyá is az étlajstrom-
ból; — ezeket 's több illy megkívántatokat ha 
ugyan mind pénzen veszi, — nem akarom hinni, 
hogy egy egész évre 10 pftból kiállíthassa. Az 
italokat: bort, sert, eczetet 360. itcze 14 ft 4 
pkrral öszvesen teszi. Itt már csakugyan feledé 
i. esperes úr , hogy: qui bene distingvit, bene 
docet. Mire kell értenünk azt a' 360. itczét? a' 
borra-e ? a1 serre-e ? az eczetre-e ? — vagy 
öszvesen mind a1 háromra? — itt az egy egész 
év 365 napjai ismét nem jutának eszébe, — 's 
ha minden ebédhez egy meszej, — vacsorához 
is egy meszej bort, vagy sert számítunk itallal élö 
papi embernek, — ki nem üt egész évre a' szá-
mítás , — az eczet pedig kimarad a1 nagy cal-
culusból , miért a" növel, vagy gazdaszonynyal 
ki nem fogunk békülhetni. — Ruházat magának, 
feleségének, gyermekinek 100 ft. Öreg, —honulő, 
's egyszerű köznép közt lakó papnak lehet hogy 
elég, — de miveltebb rangú, fényesb gyülekezet, 
's főkép városi nép lelkészének, vagy olly he-
lyeken, hol egy vagy több úri családok laknak, 
kik a' pappal 's nejével társalogni szeretnek, 
mind magán körükben, mind főkép úri vendégeik 
társaságában gyermekeikkel együtt becses barát-
ságukra méltatják, — szinte kevés öszveg, mert 
ne feledjük hogy : pénz emberség, ruha tisz-
tesség , — 's mibe kerülhet csak egy középárú 
illedelmes öltöny ? tessék megtudakozni ifjabb, 
— főkép városi paptársainktól. — Egy szolgáló-
bére és tartása tétetik 40 ftra. Ez eránt se ártott 
volna értesülést venni olly városi paptól, vagy 
mesterembertől , ki minden élelmi szereket, 
még a1 legcsekélyebbeket is pénzen veszi; — 
ott — (mennyire tudom) 12, vagy a1 próbáltabb 
's jobb magaviseletű szolgálónak 16 pft évi bért 
's néhol még többet is adnak, ha pusztán kész-
pénzre szegődtetik , — évi tartását pedig leg-
alább 40. — s a' múlt két évben a1 drága élet 
miatt 50 pftra is teszik; — mi falun nem szok-

tunk igy mindent tóhegyre szedni, minthogy nigy 
részt magunk termesztettük még eddig a 'közun-
ségesb élelmi szereket. Tűzi fa, 's fiitö még 
legilledelmesb ár 40. t. i. körültünk, — mert 
hazánk minden helyeit e' részben nem ösmérem 
eléggé. 

Gyermeknevelés, vendég, ado', könyv, papi-
ros, alamisna edény 100 ft. 

Ezt már igazán be fejezte tek. esperes 
úr , még pedig ú g y , hogy épen nincs benne 
köszönet. No de talán nincsenek gyermekei? 
— hogy nem tud hozzá vetni — mibe ke-
rülhet egy gyermek nevelése ? — főkép egy fiú-
nak 3 — 4, vagy néhol 5—6 's több mértföldnyi 
távolságra való iskoláztatása a' nagyobb nevelő 
intézetekben. Csak egy figyermeknek is kosztja, 
ruházatja, tanítók díjjá, könyvei, egyéb szüksé-
gei, szüleit ollykori meglátogatása, vagy gyer-
mek néhai hazahozatala, bevitele 'stb. maga föl-
emészti körülbelöl legcsekélyebb számítás sze-
rint a' 100 pf tot ; — hát még a' kinek két há-
rom fiút kell iskoláztatni? vagy leányait nevel-
tetni. 's illöleg kikészíteni? — mikép teend ele-
get illy szülei szent kötelességének a1 nagyon 
csekély papi fizetésből? pedig gyermekinket 
csak papi rangunkhoz illő módon kelletik nevel-
nünk, — nemcsak azért, hogy őket minél jobban 
ki képezve, ha anyagi vagyont alig hagyhatunk 
is számukra, — legalább a' szellemi javakban 
annál bővebben részeltessük : — hanem főké-
pen azért is, hogy bennök méltó utódokat, hasz-
nos polgárokat, nevelt lelkes honfiakat 's leá-
nyokat hagyjunk helyettünk azon kedves hazának, 
melly minket ápolt táplált, 's gyermekinek jó ne-
velésében biztos remény fejében egész erejével 
segített. Egy gyermek nevelésre könnyen fel-
menvén a1 100 pft, — vendégre mi sem marad, 
— pedig sok helyütt ez sem utolsó rovat; — 
hát az adót honnan fizetendjük? könyvet papirost 
'stb. miből szerzünk? az alamizsnakérőt eluta-
sítandjuk ? edényt is hogyan veszünk a' kiürült 
erszényből ? — Ezekből láthatjuk, hogy a' t. e s -
peres úr e' javaslat felett sem magával, sem más 
olly családos papi társával nem tanácskozott 
eléggé, ki évi költségeit rendesen jegyezve, ava-
tottabb kézzel nyúlhatott volna a1 számításhoz, 
vagy legalább szolgáltathatott volna hiteles ada-
tokat egy protestáns (tehát többnyire családos) 
pap évenkénti költségét fedező, 's közálladalom 
által adandó fizetése kivetésére. 

A' VlI-ik kérdés alatt mondottakra észrevé-
telem : hát valóban olly axióma t. esperes úr 
előtt, hogy : a melly kisded ekklézsiában a lelkek 
száma 100-tól 500-ig szaporodott,—ott a' költ-
ség kevesebb, — a' liivatalhozi készület cseké-
lyebb ? — 's 50 évi tapasztalat után igaz meg-
győződésből mondja ezt t. esperes úr? — be 
szomorú tapasztalat ? — ha igaz lenne! — de 
kétlem! — nálunk legalább ellenkezőt tapasztal-



hatna sok helyütt; — e' két légből merített alap-
talan okból akar hát a' fentebbi 494 pfnyi nagyon 
szűk kiszámításnál is kevesebb, t. i. csak 340 
pft évi fizetést nekik adni, még pedig azt is csu-
pán úgy, hogy az ottani 35—40 iskolás gyerme-
keket is maguk tanítsák: —holott 35—40 isko 
lás gyermek korszerű nevelése, már csak magá-
ban is elfoglalja egy tanítónak minden idejét, — 
's mi szünidő juthatna akkor a' papnak az egye-
sített kettős hivatal másik ágára ? — Próbált-e 
maga t.esperes úr e' kettős pályán gyakorlati-
lag működni, hogy olly könnyelmüleg teszi j a -
vaslatát ? megelégednék-e maga is 340 pft fize-
téssel e1 kettős hivatalért? —mert a mit akar-
tok, hogy mások veletek tegyenek, ti is hason-
lókép legyetek azokkal. Nem nagyobb teher len-
na-e ez a' papmesteri hivatalviselés, mint a1 

fent említett 4000—6000 lélekből álló gyüleke-
zet papjának lenni ? kinek pedig 800 ftot, 's 
mint kivehető, segédet is itél adatni. Azonban 
nemcsak protestáns, hanem átaláhan minden fe -
lekezetbeli papokra érti javaslatát t. esperes ú r ; 
— tudakozzuk meg hát a' tisztelendő plebánus 
urakat is, mit mondanak ezen tervezett fizetés-
hez, 's javaslott mesterpap hivatalhoz ? — mert 
két urnák bajos, sőt lehetetlen teljes mértékben 
szolgálni; — elég világos példája ennek azon 
paptársaink működése, kik jelenlegi szigorú hely-
zetök miatt, illy kettős hivatallal kénytelenek 
küzdeni, kik nyiltan megvallják, hogy sem egyi-
ket, sem másikat nem vihetik kellő pontosság-
gal. — 340 pftra most is rá megy, a' legcseké-
lyebb jövedelmű egyház családos papjának is 
évi költsége, — ollyannak t. i. ki háznépét, 
a1 hogy ugy kitartani, 's gyermekit minden áron 
neveltetni lörekszik, — s bár a' szerfelett cse-
kély papi fizetésből fele sem fedeztethetik tete-
mes költségeinek, a* kénytelen kelletlen gazdál-
dálkodás, és nyomorú gazdaaszonykodás által is 
nejével összevetett vállal kipótolja ha csak leg-
sürgetösb szükségeit is. A' papi díszes hivatal 
kisebbségére illy nyomorú helyzetet, 's fizetést 
kiván-e esperes úr továbbá is fizetni megúnt 
hallgatóink helyett a' köz állad ilom által meg-
alapíttatni ? A' lelkek száma szerinti fokozatos 
papi fizelés emelésére, vagy alászállítására már 
feljebb kimondám átalános véleményemet, — 
azért itt csak a' segédpap fizetését említem, ki-
nek 100 pft adatik, olly móddal, hogy a lelki-
pásztor tartsa asztalanál segédjét. Ez egy se-
gédnek illő fizetés, — kinek tisztességes kosztja 
szinte 100 pftra tehető ; de egy 340, — vagy 
400 pft jövedelmet húzó csekélyebb egyház csa-
ládos papja (ki sokszor vagy aggkora, vagy be-
tegeskedése miatt segédet tartani kénytelen), 
hogy fogja segédjét illöleg kosztolhatni, vagy a1 

helyett lOOpftot csekély fizetéséből, mint koszt-
pénzt kiadni? — hát még ha a' segédszolgálat 
díjjat is saját erszényéből kelletik fizetnie egy-

két, vagy lehet három gyermek neveltetése mel-
lett ? — Veszedelmes hát az a' lélek számsae-
rinti fizetés elve, kivált családos protestáns pa-
pokra nézve, kik közt sokszor a' legcsekélyebb 
népességű egyház papjának legtöbb magzatok 
nevelésével kell küzdeni,a'legalsóbb fizetés mel-
lett, — holott épen az illy számos családú pap, 
sok kinevelt gyermekeiben inkább vissza fizeti 
a' hazának reá 's övéire adott költségét, mint 
némelly előkelő egyházak nőtlen, vagy kisebb 
családú papja, — de meg kényelemhez szokott 
protestáns hallgatóink egyházaik ujjabb összeol-
vasztását nem olly könnyen fogadják el (mit pe-
dig már ezelőtt többször megkisérténk) 's jelen-
legi felosztásukhoz erősen ragaszkodnak; — 's 
igy, hol a' lelkek száma ezután is csekélyebb 
maradand az egyházak különczködése, 's össze 
olvasztástóli idegenkedése, megátalkodottsága 
miatt, a' szegény ártatlan papot kell-e a' ma-
kacs hivek helyett kisebb fizetéssel büntetni? 

A püspök fizetése legyen úgymond t. esperes 
úr 3000 pft, — praelatusok espereseké 800 pft; 
— Jó lesz megtudakozni e1 részben a' tisztelt 
clerust is, mert egy hajóban evezik sorsunk, — 
majd meghalljuk — egy véleményen vannak-é 
ők is t. esperes úrral. 0 nálok, legalább a' Rel. 
és Nev. talán jul. 4-dik vagy 6—ki (nincs a' lap 
jelenleg kezemnél) számában az egri t. cz. pap-
ság főtiszt. Lonovits József csanádi püspök, de 
már kinevezett egri érsek úrhoz illy irott ké r -
dést intézett: Igaz-e, hogy a' ministerium által 
tervezett 800—1200 pft kisebb papság fizetését 
ő méltósága alább szállíttatni javaslotta? — mi-
re a' t. cz. püspök úr ugyan azon czimü egyházi 
lapban nyilvános tagadó választ iktatott, 

Egyébiránt reményijük, hogy már ugyan nem 
előbb, mint sept. 1-én Pesten össze gyűlendő 
tisztelt egyházi képviselőnk, a' lelkes minister ú r -
ral együtt,jobb és kielégítőbb tervet készítendnke 
e' tárgyban, a1 papi 's iskolatanítói hivatal fon-
tosságát, terhes, de díszes és hasznos voltát illő 
figyelembe véve, 's kellőleg méltányolva. 

T o r d a i G á b o r 
Devetseri ref. pap. 

Protestáns egyházunk status irányábani áliásásól. 
(töredék) 

Az egyház az álladalomban fenáll, az állada-
lomé a' jog felügyelni az egyházra, hogy czéljai-
ban ne gátolja vagy ne veszélyeztesse: de az ál-
ladalomé egyszersmind a' kötelesség is. az egy-
háznak mint szellemi intézetnek állását biztosí-
tani és engedni, hogy az egyháznak belélete sza-
badon mozogjon, kifejlődjék is működjék. Ai 
egyház nem emelkedhetik status felibe, de függ-
nie sem lehet a1 statustól és még sem status in 
statu. Az államnak szintúgy mint az egyháznak 
érdekében áll, hogy az egyház a' status organis-
musában képviselve legyen. 



Az a' feladat mi előttünk, tisztába jöni az iránt, 
miként gondoljuk elrendezendönek azon állást, 
mellyet az 1848. 20. tcz. a'status organismusá-
ban kimutatott ? 

Az 179'/0 . 26. t. cz. magyarországi prote-
stantismusnak Magna Chartaja, biztosítéka szel-
lemi és testületies önállásának, 's ez a' fődolog; 
az 1848. 20. t. cz. pedig csak kiegészítő része, 
mellyet akkori időnek szelleme miatt e' hazában 
alkotni sehogysem lehetett. — Egyházunknak 
nem szabad status aranyáért cserébe adni, 's ke -
zeiből kivétetni a' felséges autonomiát, külön-
ben megszűnik protestáns lenni, és ollyanná lesz, 
millyen a' kormány lesz. Midőn a' status egyhá-
zi és iskolai szükségeink fedezését elvállalta, 
egyfelől tartozó kötelességét lerovta, másfelől 
önmagának hasznos szolgálatot tesz. 

Felügyelési jog a' királyé, mellyet ezentúl | 
csak a' független és Budapesten székelő magyar 
ministerium 's nevezetesen cultusministerium ál-
tal gyakorol egyházunkban. 

Cultusministerium protestáns osztályában csak 
protestánsok lehetnek. Legyen-e köztök pap is 
vagy sem? motiválni nem akarom, mert hosszas 
volnék, csak azt mondom, igen is, legyen, 's len-
nie kell is: hanem fontosabb kérdés az, ezen mi-
nisterialis tisztek miként jussanak a' hivatalba? 
Most a' minister úr kinevezte és ugy látszik, 
hogy ez egészen maga rendén van, én azonban 
csekély eszemmel másként látom a' dolgot ; én 
egyházunk érdekeit nézve több biztosítékot ta -
lálok abban: ha a választás általunk és csak a' 
kinevezés minister úr által történnék. Én ez 
által nem akarom minister úr működésének kezeit 
megkötni, sőt inkább annál szerencsésb hatást 
eszközölni. Minister úr a"1 kinevezésben csalód-
hatik, mi pedig ismerjük embereinket, tudjuk, ki 
oda való, ki állását nemcsak tudja, de akarja is 
e g é s z e n használni egyházunk érdekeinek ja -
vára. Múltban is voltak embereink, kik felső és 
legfelsőbb helyeken ültek, de jezuiták voltak ők 
protestáns köntösben — csekély kivétellel, — 
kiket főfelügyelőnk és az egyetemes testület szí-
vesen nem látott volna ottan: ez megtörténhetik 
most is ministeri kinevezés folytában, és meg 
lesz rajtunk az Isten ostora; — aztán a1 mini-
sterium változni szokott 's ki tudja lesz-e egy -
házunknak mindenkor Eötvese, és akkor lega-
lább a1 cultus ministerialis tanácsnokok, kiket mi 
oda tennénk támaszai lesznek érdekeinknek a' 
cultus ministeriumban. Sőt minister úr csak nyer 
az által, midőn tudja, hogy olly férfiakkal tanács-
kozik, kiknek eljárására bizui merte magát az 
egyház. Az , hogy a' status sem nevezi ki a1 

löbbi ministeriumban a' tanácsosokat 'stb. ezen 
körülmény nem olly erős , hogy állításomat ki-
szorítsa, mert az összes ministerium status alatt 
van , de a' cultusministerium egyház felett áll! 
a' status leléptetheti ministereit, ha eljárásukkal 

j-megelégedve nincsen, de az egyház ezt nem t e -
heti, neki tűrni kell, vagy pedig a' grav ámenek 
boldogtalan utján koldulva haladni. Ezen érdekes 
pontra ugy vélekedem, hogy a' cultusministerialis 
prot. hivatalnokok az egyetemes gyűlés ellen-
jegyzése mellett kineveztessenek, vagy ha ezt 
elérnünk nem lehetne, akkor legalább a' mi a ján-
lásunkra figyelemmel legyen a' minister úr. 

A' Protestáns Egyháznak legyen-e képvise-
lete az országgyűlésén és kik által ? — Néze-
tem szerint lepjobb az, ha az országgyűlésen 
minden érdek képviselve van, mert csak igy r e -
mélhető azon törvényhozási harmónia, melly olly 
kellemes megnyugtatást támaszt a' különböző 
érdekek által honjavát munkálkodó honfiak keb-
lében. Az egyházat kiszorítani onnan: annyi 
mint nem akarni elismerni és méltánylani mü-

Iködésének szükségét és becsét a' statusra nézve. 
Azonban, ha e' tekintetben a' status tökéletesen 
megnyugtató pótló eszközt talál: legalább én e l -
állók a' képviselettől; mindazonáltal, ha a' többi 
felekezetű egyházakat megszenvedi ottan a' ha-
za: akkor az 1848.20. t.czben kimondott egyen-
lőségnél fogva kívánom, hogy a' protestáns egy -
háznak is adjon a' nemzeti gyűlésen széket és 
szavazatot. — Es kik legyenek ezen képviselők ? 
A' r. kath. és görög n. e. egyház főpapjai által 
képviseltetik a' diétán;az analógia ugy látszik 
ezt javasolja, hogy egyházunknak képviselői le-
gyenek a' püspökök. Távol van tőlem, hogy püs-
pökeink ellen diffidens szavazatom volna, hanem 
itten dogmaticus különbség forog'fen, melly mind-
nyájunk előtt tudva van, és épen azért, ha kell, 
a' protestáns egyház azt küldheti fel képviselő-
jéül, kihez legnagyobb bizodalma van, akár pap 
legyen az, akár nem. Itt erre tekintet nem lehet, 

Átadjuk-e a' statusnak egyházi és iskolai ala-
pítványainkat? Ha a' status ebbeli szükségein-
ket a' legkisebb részletekben is fedezni fogja : 
akkor semmi kétség róla, mert midőn dicsőült 
alapítóink, és azok kik még most is gyöngy gya-

! nánt ragyognak közöttünk — kiket az Isten so -
káig éltessen! — ezen alapítványokat tevék: 
akkor csak azt akarták eszközölni mit most a' 
status az 1848. 20. 3. értelmében magára vál-
lalt ; ezen átadás által végső akaratjuk megront-
va nem lesz, sőt annak teljesítése dicsőségesben 
biztosítatik. Sokan politicai crisistöl félnek, de 
akkor a' nemzet veszve volna, és vele együtt mi 
is minden alapítványainkkal egyetemben — noha 
én e' nemzetet addig, míg az Isten egy csepvért 
megtart benne, buktató politicai crisistöl nem 
féltem. Minthogy superflua cautela non nocet: 
nem fog ártani, ha diplomaticus nyoma lesz an-
nak, mit vesz át tőlünk a' status. 

Mi szükségünk fedezését illeti: itt több rovat 
merül fe l , és még több a' kétkedés, de ezt a* 
minister úr nyilatkozata nagy mértékben elosz-
latni képes leend. — Rovatokat illetőleg miude-



nek felett említenünk kell az épületeket u. m. a' 
templom, paplak és az oskolát ; építéssé és con-
serál ja- e' ezeket a' status ? Nagyobb községek-
ben a' hivek szolgáltassanak építési anyagot e g é -
szen, a' kisebb egyházi községekre nézve az i l -
lető esperesség véleményt adjon a' ministerium-
nak a' község tehetsége felöl. Az építési terv 
ministerium elébe megerősítés végett fe l ter jesz-
tendő. Felmerülnek itt apróságok is, de azokról is 
szólani nem akarok. 

Rendes fizetést a' statustól húznak: a1 t es tü-
letnek föelnöke — világi vagy egyházi, — püs -
pökök, esperesek , kerületi egyetemes és espe-
rességi jegyzők , papok, segédpapok, oktatók, 
segédtanítók, oskolaigazgató , oskolafelügyelö, 
egyházi jegyző és egyházfi. Már mennyit űzes -
sen a1 status, az tőle f ü g g ; azt azonban megem-
lítjük, hogy mi e ' tekintetben a' más felekezetűek 
irányában 1 8 4 8 : 2 0 t.cz. kimondott egyenlőség-
hez egészen ragaszkodunk, különben a' fennem-
lített t.czikk csak ámítás volna , mit feltenni is 
nem jól esik, következésképen a' főelnök = é r -
sek vagy metropolita 'stb. — Én nagyon igaz-
ságosnak t a r tom, hogy a' pap, oktató és tanító 
közt fizetéses különbség ne legyen, egyenlő fize-
tésök legyen. A ' papi jószágokat, ha nem a' szem-
pillanatban, de nem sokára bizonyosan magához 
veszi a' status , nekünk jószágaink nincsenek 
ugyan , de itt-ott egy kis földecskénk van és 
ezeket sem hagyja kezeinknél, elveszi; ám el 
vegye ! de e1 földeket nekünk kiadhatja árendá-
ba a' szerint a1 mint becse van a' földnek a' v i -
déken, és ennek járandóságát levonja aztán kész-
pénzbeli fizetésünkből. Nem oknélkül tervezem 
ezt, puszta készpénzre ha szoríttatunk, nem t u -
dom a' drága időben , hogy eviczkélünk. Azon-
ban ez csak puszta vélemény. — Az egyházi 
állomásokat osztályozni kell. 

Azt mondtam, hogy az egyházi épülete-
ket tekintve az anyagokat szolgáltassa ki a' 
helybeli egyházi község és csak a' kiállítási 
költséget adja meg a kormány, most e' nézettől 
elállók 's oda módosítom, azon esetben, midőn 
templom vagy paplak, vagy iskola vagy más 
akár miféle egyházi épület felállítandó lesz : 
szóiitassanak fel a' h ivek, mivel akarnak hozzá 
járulni az építéshez ? én ugy ismerem az evan-
gélikusokat , hogy ezek ki nem húzzák magukat 
a' teher alúl, és felajánlanak szükséges fuvart, 
napszámot vagy más egyebet , mi tetemes k ö -
nyebbségére lesz a' kormánynak. A ' mi azon felül 
megkívántatik, adja meg a' kormány, még akkor 
i s , ha semmit nem ajánlanak, mert kezeibe ala-
pitványaink , kezeibe megy a' párbér és minden 
kincse a' hazának. Látok itt néhány sallangot, de 
arról szólni az értekezletbe tartozik. 

Hány lélek vagy család kell , hogy pap 's t a -
nító adassék valamelly helyre ? itt a' vélemény 
eltérésnek tág a" mezeje. 120 család megérdemli, 

hogy papot és tanítót adjanak neki ; ha e' szám 
két vagy hárombeli, vagy több faluból csak tel-
nék ki, arról hol lakjék a' pap és a' tanitó, arról 
magok a 'hivek határozzanak, ha megegyezni nem 
tudnának benne akkor az esperesség döntse el. 
A hol a' szám nem telik, onnan a' pap el veendő 
's csak a' tanitó — ha pedig e1 hely a' pap ren -
des lakától egy óránál távolabbra esnék : ekkor 
levita rendeltessék oda. Itt is lesznek kivételek, 
de nagyon gyéren. Vannak most olly rcatholica 
parochiák, mellyek az angol Rotten-borough-
hoz hasonlók p. o. Zólyomban Szászi, Gömörben 
Süvete , Csanádban Nagylak stb.; ezek mint az 
obseurantismus maradványai, eltöröltessenek. 

Eddig a' földes uraság tartozott kimutatni a' 
belső te lket , a' hol templomot, paplakot vagy 
iskolát épitni akar tunk, sőt a' temetőt is kiha-
sította, de miután e' haza nemtője a' földes u ra -
ságokat a' semmiség feneketlen örvényebe dobta, 
most a' telek kihasítására kit lehet kényszeríteni ? 
ha a1 község mig meg nem váltotta magát, 's s eg -
regatio sem történt meg : tehát a' martiusi na -
pok előtt úgyneveze t t földes uraság ha pedig a' 
segragatio és a' váltság is megtörtént már : ekkor 
a' község tartozik telket , temetőt kimutatni in-
gyen, tehermentesen, és pedig ott a' hol a' hivek 
kívánják, mert ezek legjobban tudják megítélni, 
hogy mellyik tájékon a1 városban legalkahnasb 
hely volna templomjok stb. számára; ha azon 
helyen privát épület felallitva volna : azon ese t -
ben azt a' kormány megváltsa és az egyháznak 
adja oda. így történt Aradon. 

A harangok szép és szivreható egyházi szer, 
e' nélkül ugy van a' keresztény község, mint a' 
király korona nélkül , innen van a z , hogy az 
evangélikusok, valahányszor elrabolta tőle a' 
clerus a1 harangokat , anyiszor újat szereztek 
magoknak; és a' falu i s , mellyben harang nin-
csen — ugyan van-e ' a' hazában illyen falu ? — 
mondom harang nélküli falu ollyan mint a' siket, 
mint a' néma sir. Ha tornyot épí tünk, és nincs 
harang, vagy a' tüz elolvasztja, mit tegyen a' ko r -
mány ? tekintetbe vegye a1 torony alkatát , as 

helybeli körülményeket , és a szerint fel ajánlja 
a' harang nagyságát , nehezségét is ; ha pedig a' 
falunak ennél is nagyobb kel l , ám pótolja a ma-
gáéból. Az anyaegyházban legalább is két ha-
rang legyen, a ' lánygyülekezetbe félmázsás csen-
getyü i s , meg teszi , noha vannak filiák, a' hol 
két harang is szükséges. 

Most még két kényes tárgyról említést teszek: 
a' vegyes házasság, és az átmenetről. — A ' mi 
a' vegyes házasságot illeti, ugy vélekedem : ma-
gok az uj házasok határozzák meg, melly fele-
kezetű pap eskettesse őket, kit ők nevük aláírásá-
val kiadott levelükben e' felett értesítenek, vagy 
násznagyok által tudósítanak ; a' születendő gyer -
mekek, mind a 'ké t neműek az atya vallásában ne -
veltessenek 18 esztendő korukig, akkor pedig ugy 



is szabad vallásválasztasuk van; A' térítvények 
nem csak jövőre, de múltra is eltörültessenek, ezt 
semmi áron nem lehet abban hagyni, a' mint most 
van. A' melly pap akadályokat tesz , 200 pft. 
birságra Ítéltessék, és ha negyedszer is meré-
szelné ezt el követni, mint háborúságot okozó 
statusi t iszt, hivatalától elmozditassék. Meglehet 
sokat mondok, de én nem sokalom, bár eddig is 
igy lett volna; experto crede Ruperto. 

Lehet-e elválasztani a 'vegyes házasságot? A* 
protestáns félt egészen lehet felmenteni, és töké-
letes szabadságot adni második házasságra, mert 
különben vallása adta jogát catholikus társa meg-
semmisítené , mit engednünk nem lehet; hogy a' 
rcatholika fél új házasságra nem léphet, abból 
ne okozza elvált protestáns felét, hanem okozza 
tulajdon egyházának dogmáit. 

Ki itél illyen esetben ? nézetem szerint legjobb 
volna, ha esküttszék Ítélne benne. Azt azonban 
kimondom, én nem vagyok a' mellett, hogy a' 
divortialis perek papság kezeire kerüljenek, mi 
papok nem vagyunk birák, hanem tanítók, azon-
ban kinek tetszik legyen bíró, de én mindig de-
precálni fognám e' megtiszteltetést. 

Az 1844 3 t. cz melly az átmenetről szól, en-
gem soha ki nem elégített, ez azon utált politi-
cának gyermeke , mellynek Metternich Apponyi-
val harangozója volt, 's mellyet Kossuth elteme-
tett. — Én itt is egyenlőséget és viszonyosságot 
kívánok, azért is ki vallását változtatni akarja 
eddigi papjánál jelentse be magát,és bizonyítványa 
nélkül más felekezetű pap be fogadni ne merje, a 
mint ez eddig volt, Ha mind a' két szüle uj val-
lásra megy át : akkor a 18 és respective 16 éven 
aluli gyermekeik is velők együtt mennek át, mi-
ről kérdést sem lehet tenni; 18—ik évük elmultá-
val szabad vallás választásuk levén; a' 18 és 16 
éven fölüli gyermekeknek nyilatkozata kívánatos 
épen ugy mint szüleié. Ha a transitus után is v e -
gyes házasság maradna : akkor helye van azon 
állapotnak millyet feljebb a' vegyes házasságok-
nál el mondtam. 

Ki koronázza ezentúl a' magyar királyt, és 
melly vallás szertartásaival ? Ezt a kérdést prae-
occupálni nem akarván, ajánljuk ezt a mi publi-
cistáinknak, de minden esetre hozzá szólunk mi is. 

Mig csak azt ajánljuk figyelmükbe az Értekez-
letre menendöknek , hogy iskolai ügyünk elinté-
zése körül ovatosak legyenek, mert ez ügyre vo-
natkozólag tulajdon táborunkban lakik az ellenség. 

J e s z e n s z k i L á s z l ó . 

Bányakerűleti papgyámolda. 
Fontos ügyek igényelték bár a' kerületi köz-

gyűlésre összeseregeit papok figyelmét, mégis 
e' zsenge intézettől sem vonák meg , legalább 
néhányan, szíves részvétöket. Gyámoldai szék 
alakjában összeülvén tehát Lang Mihály pénz-

tárnok számot adva sáfárkodásáról a' pénztár 
állapota következőkben lön kimutatva : 

1) A' pesti takarékpénztárban 
13245 sz. a. bemutatott köny-
vecske szerint kamatoz . . . 79 ft 22 kr. 

2) Malsch Antal pesti ékszer-
árusnál 1847-ki aug. 20-án kelt 
kötelezvény szerint Lang Mihály 
pénztárnok kezessége mellett 
kamatoz . . 300 ft 

Ennek félévi már befizetett 
kamat 9 ft 

3) A' budai takarékpénztár-
ban 2187. sz. a. bemutatott köny-
vecske szerint a.) Válka János 
pesti esperes gyűjteménye 14 ft., 
b.) Burray Miklós és Hlavács 
József adományai 1846. — 48. 
évekre 6 ft, c) Osztroluczky Mi-
hály nógrádi esperes gyűjtemé-
nye 32 ft 14 kr. , öszvesen 
kamatoz 52 ft 24 — 

4) Lang Mihály pénztárnok-
nál kamatozott 63 ft 10 — 

Ennek kamata . . . * . 3 ft — — 
5) Székács készpénzben be-

adott 112 ft 30 — 
A' pénztár jelen állása tehát 619 ft 26 kr. 
A1 kimutatott összegre nézve megjegyzendő, 

hogy az 1. és 3. sz. a. megnevezett tőkék ka -
matai, mellyeket a' pénztárnok elfoglaltsága mi-
att meg nem tudhatott, a' föntebbi összegbe nin-
csenek még betudva. Malsch Antalnál levő töke 
pedig szokott módon felmondatni 's a' készpénz-
zel együtt takarékpénztárba tétetni rendeltetett. 

Gosztonyi Miklós részéről még a' mult é v -
ben kötelezett 100 pftról mindeddig sem levén 
kiadva a' kötelezvény, ennek kieszközlése Szé-
kácsra bízatott. 

Kristóffy Sámuel békési esperes még mult évi 
jul. 17-kén kelt levelében bejelenté, hogy alá-
írási ivén 50 p.ftnál több van aláírva, de a' 
pénzt mideddig sem küldvén be, ennek teljesíté-
sére alulirt által felszólítandónak rendeltetett. 

Átesvén emigy a' számadásokon 's a' pénz-
tárnoknak kiadatván a' felmentő levél a' jelen-
voltak sajnosan vették a' részvétlenséget, mely-
lyel ez ügy a1 Pesten megjelent követek részé-
ről is találkozik 's meggyőződtek a' felöl, hogy 
a' haza mostani körülményei közt czélszerübbet 
nem tehetnek, mint ha a1 papgyámoldai ügyet 
ideiglen 's addig, mig azt a' társak ismét fölélesz-
tik, bezártnak nyilvánítják. 

F a b ó A n d r á s s. k. 
a' gyámoldai szék ez évi jegyzője. 



Békési esperességi választmánynak véleményes 
javaslata az egyház és iskola ügyében tartandó 

ministerialis értekezletre. 
A' vallásnak általános korlátlan szabadsága, 

sérthetlen függetlensége, és tökéletes jogegyen-
lösége e ' hon bármilíy felekezetű lakosaira nézve 
törvény által örök időkre szentül fentartassék, 
és ennélfogva minthogy minden szellemi é le t -
nek , de kivált protestantismusnak föelve lévén 
a ' haladás, minthogy pedig a' haladás csak ott 
lépzelhetö az életben: a' hol a ' szabadság van : 
tehát törvény által kimondassák hogy a' haladó 
nevelés , tudományosság és felvilágosodásból 
kifolyó evangyelmi protestantismus elveinek fe j -
lődése , tökéletesítése, vallásreform, és ezek-
nek folytában netalántán keletkezendő és magu-
kat organizált vallástársaságok alakítása sem 
a' törvény sem a' kormány által ne gátoltat-
hassék , se e' miatt az álladalom jótékonyságá-
ból ki ne rekesztethessék. 

Minden egyházi és iskolai viszonyainknak, á l -
lapotúiknak behozása megállapítása, egyszóval 
az egyházi és iskolai ügyeinknek szabad bel e l -
rendezése, szükséges egyházi is iskolai hivata-
lainknak betöltése, valahányszor kell, minden 
külavatkozás nélkül megtörténjék, valamint az 
egyház mint rend megszüntessék, ' s annak k ü -
lönösen az egyháziak általi képviseltetése a' 
törvényhozó testületnél el törültessék, politicai 
ügyekbei beavatkozástól felmentessék. 

Minthogy pedig az egyház és iskolának szel-
lemi élete anyagi szükségek leendő fedezése 
által legtöbb sikerrel emelkedhetik, a' t ö rvény-
hozás gondoskodjék azoknak az egyenlőség a lap-
jáni kielégítéséről, tekintetben tartván a' he ly-
beli körülményeket és az arányt. 

A1 status gondoskodjék, hogy egyházi lel-
készi és tanítói hivatalokra szükséges tulaj-
donokkal és tudományos készültséggel fe l ruhá-
zott egyének alkalmaztassanak , mire nézve 
megkívántató képezdék felállítandók. — A' t a -
nulók számához képest szükséges iskolatanítók 
behozassanak. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 
Gyászhír Somogyból. Dregály Dávid , volt 

kalaznói lelkész. — Junius 17-kén kiszenvedte 
az élet' oszthatlan kinait. A' háznál Laky Mi-
hály báboni lelkész ur emeléki az elhunyt 
martyr érdemeit , és az egész ünnepély mifen-
ségé t , — az elragadásig. — Az egyházban t. 
Kaszás Béni báboni ref : lelkész ur tarta csinos 
halotti beszédet. — Kis koromban egyik tanítóm 
azt kérdezé : „mi a' legnagyobb ritkaság a' vi lá-
gon ? " Én a' kérdésre — természetosen — felelni 
n e m tudtam. Tanitóm igy fe j té - meg a1 talányt: 

„ké t egymáshoz mindenben hasonló ember ? " ' S 
megvallom illyet én meg nem láttam életemben. 
Dehogy t. Szánthó Mihálynő és Dregály Dávid ur , 
sokban hasonlíthattak egymáshoz,vagy talán e g é -
szen egyformák is lehettek onnét gyanitóm, mi-
vel t. Kaszás Béni báboni re f : lelkész ur ugyan 
azon két — külömbözö időben elhunyt egyénre, 
ugyanazon egy halotti tanítást mondá el.*) Tanítás 
után t. Krisán József heli lelkész, böngészett vers 
sorokban bucsuztatá-el a' tabi közönség mél-
tánylata mellett — kedves önéitől. Hatjórakor — 
délután tétetett a' kiszenvedettnek por-marad-
ványa öröknyugalmára, hova nem férhet az á r -
mány és gyűlö lség , megtestesült hőse, hogy 
még egyszer szaggatná-fel a' fásult kebel j é g -
lemezét, hogy örülne vadon szivében, ha a v é -
res és zuzottsziv undok markában még egyszer 
ömlesztene kín-vért .**)—Szerettem vólna azon-
ban sírja szélére állítani volt elleneit, hogy látták 
volna az aggályt, melly bódító lázas ki törések-
ben ült diadalt az özvegy nő egész lényén, — 
ha férjének azon élet szakára gondolt, mellyben 
hivatal nélkül sorvadt-el zúzott íeste. Nyugod-
jék békével a' méltatlanul szenvedett. 

B r i g o r i E l e k . 

Apróságok. Poroszországban a' dissidenseknek 
megengedtetett az év. templomok együtthaszná-
lása, ha a' patrónus és képviselők beleegyeznek. 
(A. K. Z.) — Nassauban az egyháznak elválasz-
tását az álladalomtól kérelmezik. (A. K. Z.) — 
A ' „kath. évkönyv" szerint az egyes, statusok-
ban a' r. k. egyháznak 1848-ban van : 3 érsek, 
24 püspök, 890 papja, 907 temploma, 567 k á -
polnája, és igy 76 pappal 's 95 templommal több, 
mint 1847-ben. (A. K.Z.) — Egy angol philan-
trop igen pontos statistikai számításokat tön a ' 
sajtó hatalmáról Angliában 's következő e r e d -
ményre jutott : a' heti 's más lapok, de rosz 
irányúak, évenként 28862000 példányban, e r -
kölcs-vallási irányúak pedig 24418620 példány-
ban terjesztetnek el, az utóbbiak száma e' s ze -
rint 4443380-ná l kevesebb amazokénál. A" 
glüekstadti Gusztáv Adolf egylet egy szótöbb-
séggel a' ném. kath. egyházakat is segitendök-
nek rendelé. (A. K. Z.) 

#) Ha ez élez akart lenni, no hát legyen, de éle azonnal eltom-
pul, mihelyt Brigori ur — ha ö t. i. pap — egy kis 
monologot tart magával szólván : Brigori Elek! valld 
meg Isten előtt nem követted-e el hacsak egyszer is éle-
tedben azt, mi felett élczelkedel ? Sz. 

s*) „Mifenség, az elragadásig" Sz. 



PROTESTÁNS 

Él UIOLII LAP 
35. szám. Hetedik e'vi folyamai. Julius 30. 1848. 

R e n d e l e t *) 
Minden törvényhatóságokhoz ! 

Az utóbbi időben kiindított nemzetörseregnek 
felállításánál tapasztalatlanságból nem ugy jár-

tak el némelly hatóságok, a' mint az ezélra v e -
zető volna. — Aggastyánok, beteges emberek, 
gazdasági, családi gondokkal túlterhelt egyének, 
szinte a' kiindulásra kényszeríttettek. — Hasz-
nos hadi szolgálatokat főképen csak azoktól l e -
het várni, kik szinte testi erejökre, mint a' had-
gyakorlatban nyert kiképezésre , az illy terhes 
kötelességek teljesítésére alkalmatosak. — Hogy 
tehát ne kellessók azon kellemetlen helyzetbe 
jönni, hogy a' már kiindított nemzetörseregeket, 
vagy egészen, vagy részletesen haza kell kül-
deni épen akkor, mikor már néhány hetekig tartó 
táborzás által hadi szolgálatra elkészültek volna 
— ezennel rendelem, hogy azelőtt, mint a' tör-
vényhci jságok nem^etőrseregeiket kiindítanák, 
tegyenek ide sommás jelentést : 

a) Hány összeirt nemzetőr van a' megyében 
vagy városban. 

b) Mennyi van némileg kiképezve és felfegy-
verezve. 

c) Hányat lehetne önkéntyeseket (vagy már 
hosszabb szolgálatra alkalmatosakat) kiindítani. 

Ha majd ez a' jelentés ide érkezik, innen fog 
kimenni a' rendelet, mikor, mennyien, és merre 
induljanak, a' hol egyszersmind a' szükséges in-
tézkedések meg lesznek téve. 

Még egyre teszem figyelmesekké a1 hatósá-
gok elöljáróit, a' kiindulásoknál kellő figyelmet 
fordítsanak arra, hogy ne mind a' megye, vagy 
más hivatalnokok, posta-, só- , uradalmi tisztek, 
lelkészek, orvosok 'stb. késztessenek az eljöve-
telre, mert hisz az illy nyilvános tisztviselőkre 
a' hatóságokban, a' kormányzás rende, egész-
ségiszempontból, lélkészeti'stb. 'stb. tekintetből, 
nagy szükség van. 

Pesten, julius 25-én 1848. 
hadügyminister 

M é s z á r o s L á z á r . 

A* vallás és közoktatási ministertől. 
I. 

A' népnevelésnek hazánkban jobb lábra állít-
hatása nélkülözhetlen tényezőként igényel egy 
* ) IliHdeirhirlapizerkesztök kéretnek e' rendeletet legköie-

Iflbbi fiámukba felvenni. 

ollyan folyóiratot, mellyben az e' részben köve-
tendő példaúl előttünk álló nemzetek nevelési 
elvei, hazánk 's korunk szükségeihez illesztve, 
időről időre felmutattassanak; a' saját körünkben 
fel-felmerülő népnevelési előnyök és hiányok, 
kellő használat 's orvoslás tekintetéből, ismer-
tessenek ; az oktatás 's neveléstan egyes legfon-
tosabb kérdései népszerüleg kimerítve megfej-
tessenek : a' neveléstani irodalom müvei, honiak 
's külföldiek egyiránt, az azok közt czélszeriileg 
választhatásra irányadólag biráltassanak; 's mi-
dőn az illy szellemben közlendő értekezések ál-
tal egy részről, legkitűnőbb szakembereink fel-
ismerésére alkalmat nyerünk, ugyanakkor más 
részről, folytonosan pótoljuk azon tanítóink fo-
gyatkozását, kiknek hivatalba állásuk elölt nem 
vala módjok magokat, rendeltetésök czéljához illő 
módon, kiképezni 'stb. 'stb. 

Czélo !. °gy illy szellemű folyóiratot, Nevelé-
si Szemle czim alatt, legfelebb 10 nyomatott 
ívre terjedendő havi füzetekben, a' jövő 1849-dik 
évi január 1-sö napján ugy indítni meg, hogy 
minden füzet azon hónap elsőjén, mellynek ne-
vét viselendi, már köz kézen foroghasson. 

A' Szemle szerkesztőjének évi diját 1500pftra, 
egy mellé adandó segéd szerkesztőét 800 pftra 
határoztam. Továbbá, a' Szemlébe fölvehető ere-
deti czikknek nyomatott ivéért 20 pfrt, az ide-
gen nyelvből fordított értekezésnek nyomatott 
ivéért pedig 12 pírt tiszteletdíjt ajánlok. 

Miről azon felszólítással értesítem a' nevelés-
ügy szakismerö barátit, hogy a' kik a' nevezett 
szerkesztői vagy segédszerkesztői állomásra a l -
kalmaztatni kívánnak,adják be az iránti folyamod-
ványukat, tanodai bizonyítványaiknak kíséreté-
ben, 's minden a' nevelés ügye körül, kivált p e -
dig a' nevelési irodalom mezején szerzett érde-
meiknek hiteles felemlítése mellett, budapesti 
irodámba, f. é. october 1 - sö napjáig. 

Azok pedig, kik a' nevelés és közoktatás bár-
melly ágára, különösen a' népnevelésre vonat-
kozó értekezéseikkel vállalatomhoz járulandanak, 
f. é. october 1-sö napjától kezdve küldjék mun-
kálataikat most nevezett irodámba; tiszteletdíju-
kat , a' beküldött értekezésnek megjelente után, 
's annak terjedelméhez képest, a' szemlei szer -
kesztőség útján pontosan veendők. 

Az iránti intézkedésem, mikép élvezhesse a* 
tanítói kar a' nevelési szemlét anyagi terheltetése 
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nélkül, annak idejében fog a' maga utján közzé-
tétetni. Budapesten, julius 25-kén 1848. 

B. E ö t v ö s J ó z s e f . 
II. 

Hogy a' képezdéket , mellyeken népnevelé-
sünk sarkallik , hazánk 's korunk kivánataihoz 
képest minél előbb átalakíthassam , mulhatlanul 
szükséges levén e' végre mindegyik, már fenálló, 
képezde körül, a' helyszínére küldendő biztosaim 
által szereznem részletes tudomást mind arról, 
valami csak ezen intézeteknek szellemi és anyag 
fenállását, életmozgalmait 's az azokra segélöleg 
vagy gátlólag ható körülményeket illeti; ez pe-
dig akkor történhetvén meg legczélszeriíbben, 
ha kiküldendö biztosaim minden képezdét, 's az 
a' mellett megtekintendő elemi- és népiskolát, 
saját életműködésében, tehát a'rendes szorgalom 
idején gyakoroltatni szokott napontai foglalkozá-
sok közt tesznek vizsgálódásuk tárgyává: ezek-
hez képest rendelem, miszerint hazánk minden 
hépezdéjében, nem különben elemi- 's népiskolá-
jában, f. é. september 1-sö napján a1 tanítás meg-
kezdessék ; hogy, a' nevezett intézetek körül igy 
szerezhető tapasztalatok nyomán, a' szükségelt 
reformnézetek még f. é. november hóban életbe 
léptethessenek. Budapesten, julius 25-én 1848. 

B. E ö t v ö s J ó z s e f , j 

Az egyházi és iskolai reformok iránt-felhívott 
cultusininisterí értekezlet tárgyában előleges szózat. 

Többen szólottak e' tárgyhoz eddig , de csak 
részletesen a' papok fizetéséről, iskoláról, egy -
házi belszerkezetröl, holott ezek részszerint nem, 
részint nem főtárgyai a' ministeri értekezletnek, 
nézetem szerint kimeritöleg nem is lehet szólani 
mindaddig, míg a' személyes összejövetel alkal-
mával az eszmék ki nem cseréltetnek, a' vélt 
aggodalmak okai el nem oszlatnak, egy szóval 
nem tájékozzuk magunkat; azonban nehogy az 
idö nyereség nélkül haladjon , miután Székács 
barátunk sem szerencsésit azon adatok és körül-
mények tudományával , mellyeknek közlését 
Ígérni szíves vala *), elindulok én is tapogatódzva 
csekély esméreteimmel, gondolatimmal, mellyek 
a' dolgok valódi állása kútfejénél avagy világa 
mellett törpék, csekélyek avagy alaptalanok le -
hetnek, de másrészről az is igaz lehet, hogy vala-
melly combinatio fejlődését sokszor távolból in-
kább lehet látni, mint a' napi történetek csopor-
tozásai és mint jelenleg a' különbféle egymásra 
rohanó események változatos bonyodalmai kö-
zött. Elmondom legalább, mi puszták fiai miként 
tünődünk itthon és magunk között, bővebben 
és részletesebben pedig majd az összejövetel al-
kalmával, ha addig aggodalmaink hivatalos és hi-
teles úton el nem oszlatnának. — 

*) Engedelmet kérek. Ha a' schematismussal készen l e -
c izek 's el nem késem, beváltom szavamat. De nehezen 

lesz többé szükség reá. Majd meglátom. Szerk. 

Ha az 1848. év 20-ik törvéuyczikkének íilo-
sofiaját és az egyházi 's iskolai reformokra fel-
hívó ministeri szózat szavait figyelemre vesszük, 
nincs, nem is lehet kevesebbről szó, mint a' ma-
gyar protestáns egyháznak a' magyar álladalom-
hozi viszonyai meghatározásáról, az egyenlőség 
alapján; — mert ha az említett törvény betűsze-
rinti magyarázata után csak a' 3-ik szakasznak, 
melly a' közálladalmi költségek részletes alkal-
mazása feletti értekezésről intézkedik, végre-
hajtása volna csak kérdésben, úgy nem látnám 
okát és helyét, miért kellett eme' tömérdek költ-
ségbe és időbe kerülő személyes összejövetelt 
rendelni meg, holott a' czél a' statistikai adatok-
nak felküldésével is elérethetett volna. Én azon-
ban teljes bizodalommal vagyok a' jelenkor ese-
ményei színvonalán magasi) iniveltséggel fel-
emelkedett törvényhozó testület iránt, hogy 
midőn a' társadalom régi elavúlt formáit átala-
kítani törekszik, a' keresztyén minden felekezetű 
egyházaknak a1 polgári álladalom irányában eddig 
létezett harczias ellenséges állapotát, helyezetét 
sem fogja tűrni, hanem időt és alkalmat veend 
az összeütköző érdekeknek békés úton, a' jog-
szerű igazság, méltányosság elvei szerint, ki-
egyenlítésére ; különben nem lenne nyeresége a' 
socialis forradalomban, mert ha ennek föforrását, 
a' néptanító 's nevelő intézeteket ezeknek ténye-
zőivel a' régi állapotok között hagyta meg, újabb 
nyugtalanságok 's veszélyek anyagait rakta le, 's 
nem tette meg azt, hogy az emberiség boldogi-
tására alkotott politikai intézeteinek főszövet-
ségését a' keresztyén egyházat megnyerte vol-
na : — nem nyerte pedig meg még az által, hogy 
egyik felekezet feleslegéből a' másik hiányait 
pótolta, avagy anyagi szükségein segíteni Ígér-
kezett , mert ezért mindeniktől áldozatokat kel-
lett kívánni, 's ez áldozat nagyobb, 's ha érette 
a' szellemi nyereség nem biztosíttatik, az egy -
ház lételét eldöntő lehet. — 

Őszintén megvallom, ohajtottam volna, ha az 
idézett vallásos törvénynek végrehajtása mind-
addig felfüggesztetett volna, míg az állodalom 
megerősödött, vagy csak az ellenséges ostromok-
tól biztosiitatott légyen, mi protestánsok jelen 
sanyarú helyezetünkben sem akadályoztuk volna 
az állodalom törekedését, söt szegénységben ten-
gődő, de ennyi nyomorúságot sok lelki erővel ki-
túrt papjaink is méltányolni tudták volna az idők 
és körülmények nehézségeit, már csak azon ok-
ból is, hogy álladalomhozi viszonyainknak meg-
határozása jövendőnknek biztosítása még sok 
olly előzményektől függ, mellyeket az állodalom 
kormányzóinak fel és ki fejteni sem idejük, sem 
tehetségük nem volt. — Azonban, ha már csak-
ugyan felszólittattunk, mi vallásos elveinkhez hí-
ven az állodalommal ellenkezni, önző szerepet 
vinni nem akarunk, készek vagyunk az áldoza-
tokra, ha kell; de bátran és nyíltan meg fogjuk 



mondani, követelni az állodalom szinte úgy mint j 
más felekezetek irányunkbani kötelességeit. 

Midőn egy keresztyén állodajpn a' felekeze-
tek egyházaihozi viszonyait meghatározni,^nem 
csak azt akarja, hogy ezeket zsoldosaivá fogadja 
fel 's aljasítsa le , nem elég az, hogy csak rövid 
két sorokban mondja ki az egyenlőség a' viszo-
nosság elveit , mellyeket igy formulázva a' ko-
rábbi német fejedelmi szövetség actái között, 's 
e1 századbeli majd minden törvényhozások chár-
táiban, söt az absolut kormányok alatt i s—keve-
set kivévén — már eddig is feltaláltunk, de épen 
a1 Protestáns Egyház mit sem nyert ez Ígére-
tekkel , mellyek a' római curiával titkos és 
nyilvános szövetségben volt állodalmak kormá-
nyai által életet, vidor életet soha nem nyertek: 
a' separat edictumok, pápai concordáták szorító, 
magyarázó szabályai miatt a1 protestantismus 
nem fejlődhetett, söt meg sem élhetett; nemcsak, 
de még a' catolika egyház szabadabb mozgalmai 
is magok a' protestáns kormányok által nyomat-
tak el: de mellőzve a'külföldet, nincs Európában 
olly állodalom, mellynek törvényhozása szebb, 
több, nagyobb szavakban mondotta, ígérte volna 
a' Protestáns Egyház szabadságát mint a' magyar, 
bécsi, linzi 's több pacificatiók és ezeket békés 
úton megerősített fejedelmi eskük , és országos 
törvények; még sincs a' protestantismusnak se -
hol nyomorúbb állása mint Magyarhonban, melly 
lé te lét , nemzetiségét , alkotmányát az ennyire 
üldözött protestantismusnak, 's ennek sok nyil-
vános és titkos keseritéseknek ki tétetett, jutal-
makból, tisztességekből kirekesztett áldozatkész 
féríiainak köszönheti. — 

Csudálnánk annyi ünnepélyes szavak ered-
ményetlenségét, annyi sok jó szándéknak, melly 
a' koronás fejedelmek és országiárok magas jel-
lemükből olly gyakran kítündöklött, annyi meg-
feszített országgyűlési törekedéseknek sikeret-
lenségét , ha nem tudnánk, és csak mondjuk ki 
nyíltan, mert most nem szabad titkolódzni, hogy 
ennek oka egyedül a' római katholika egyház 
papjainak túlgazdagságában, országlati befolyá-
sában rejlik , és fekszik; nincs is, nem is lehet 
okos reményünk ahoz, hogy míg ez valósággal 
meg nem fog szüntetni, addig az ige valaha testté 
váljon; mert ismérjük a' múltak történeteit, mel-
lyek tükröt mutatnak jövendőre is. Nincs az újabb 
törvényekben semmi új adomány, semmi ígéret, 
melly már háromszáz évek előtt ne adatott, ne 
mondatott volna. Sok fejedelmek, sok ország-
gyűlések éppen olly tiszta szándékot bizonyítot-
tak, mint a' jelen törvényhozás, az 1606-iki 
idők, körülmények hasonlók voltak 1848-ikhoz 
Ámde a' hatalmas, gazdag és jesuítai szellemű 
clerus megmaradt dicsőségében, az országgyű-
léseken, fötörvényszéken, kir. helytartói tanács-
ban vármegyékben és mindenütt, soha nem szűnő 
munkássága nem fáradt ki a' hozott törvények 

sikeretlenitésében 's az egész világ gúnnyára 
és botránkozására kivitte azt, hogy a' magyar 
nemzet ünnepélyes szavát meg nem tarthatta. 

Ha előbb már megtette, megtenni ereje és 
! akaratja volt a' törvényhozásnak azt, hogy az 
egyenlőség törvényben kimondott elveit az 
erösebb részre alkalmazta, életbe hozta : akkor, 
de csak akkor van joga a' gyengébbet áldoza-
tokra hívni fel , különben felelőssé teszi magát 
az erkölcsiség ítélő széke előtt, 's hátha a* mul-
tak történeteiből nézünk a' jövőbe, majd nem is 
tudhat felelni, mert az időt nem használta fel? 
Polgártársaink! nem protestánsok! ministerek ! 
magas jellemű tiszta szándékú férfiak! ha nem 
bíztok, ne háboríttsátok fel a' protestantismust, 
melly a' politikai szabadság iskolája, ha nincs idö, 
erő az ujalkotmányban több biztosságot adni szá-
munkra, hagyjátok meg a' Pacificatiókat és az 
1790-ki törvényt, mert ez pactum Conventum, 
szentnek kell lenni annak az ellenség előtt is; ha 
van erő és bátorság kebletekben, ám legyen meg 
részünkről az áldozat, hagyjunk fel a' harczias 
szövetséggel, de urai legyetek a' nemzet szavá-
nak. — Még eddig puszta szónál egyebet nem 
hallottunk, kell, hogy tettek előznék meg szemé-
lyes megjelenésöket a' protestantismus azon kép-
viselőinek, kik még bátrabban és nyomatékosab-
ban fogják kérésöket, követelésöket okadatolni, 
— addig is elég és számos új adataitok vannak, 
mellyek bátor lépésekre jogosítanak, söt ösztö-
nöznek. 

Szükség mindenekelőtt a' római katholika e g y -
háznak státushozi viszonyait megváltoztatni, 
meghatározni, aztán tudhatja magát tájékozni a' 
protestáns magyar egyház, fogja tudni, kivel van 
dolga, mi az az új magyar állomány és kormány, 
őszintén fog szólani egy minden balitéletek fe -
lébe emelkedett nemzettel, melly ne legyen töb-
bé regnum marianum, 's mi örömest elhagyand-
juk az alkudozások hangya munkáját, különben 
tartózkodók, zárottak és hidegek maradunk a' 
pacificatiók sánczai megett kedvetlenül, 's v á -
runk jobb időkre ! de ne hidjétek, hogy néhány 
forintokért, mellyekkel papjaink szegénységét 
szüntetni kívánjátok, ezek a' lelkes férfiak is 
egyházunk szabadságát feláldozzák. 

A' római katholika egyháznak státushozi v i -
szonyait határozó törvényt formulázni nem a* mi 
dolgunk, óhajtásunk csak az lenne, hogy a' ma-
gyar apostoli király ministere tollát és lelkét 
pápai titkos vagy nyilvános concordáták ne v e -
zérelnék, mint a'német protestáns kormányokét; 
mert históriai hitünk szerint a' római pápáknak 
a' magyar egyház dolgaiba avatkozni semmi jo -
guk sincs, 's valamikor azokba avatkoztak, kipó-
tolhatlan kárt és veszélyt hoztak a' hazára. 

Kívánnánk azonban megnyugtatásunk végeit 
a' formulázandó törvény vázlatát tudni, csupán 
azért, hogy a' protestáns egyházról hozandó* 



törvény codificatiojáról véleményünket n eg -
mondhassuk, mig ez nem történik, addig csak 
részletekről nem egybefüggöleg elmélkedhetünk, 
és igy hiányosan. Igénytelen nézetemet mondom 
ezekről is. 

Itt kettő jöhet kérdésbe, az Egyház és Iskola. 
Mi az elsőt illeti: A' protestáns egyház status-
hozi viszonyait honunkban csak a' római katho-
lika egyház statushozi megállapított viszonyai 
határozhatják meg, mert a' protestáns egyháznak 
magának a' státussal soha semmi baja, "s összeüt-
közése nem volt , föelve mindenütt és minden-
kor az irás szerint az lévén, hogy mivel a' v i -
lági hatalom is Istentől származik, annak enge-
delmeskedni kell. Tudni kell hát a' protestáns 
egyháznak, minő viszonyokban állnak más feleke-
zetek a' statushoz, hogy az egyenlőség alapján 
kivánatait és követeléseit előadhassa, tudhassa 
azt is, minő álláspontot vesz a' státus más fele-
kezetek irányában, ez határozhatván meg aztán 
a1 felekezetek egymás iránti viszonyait is, és ez 
ntóbbiak nézetem szerént talán fontosabbak. 

A' status és egyház közötti viszonyok meg-
határozásában históriai alapon nem indulhatunk. 
Változók voltak ezek az idők szerint, a' mint 
egyik vagy másik vala erösebb, 's ha Pöliz után *} 
a' jelen század törvényhozásait is végig vizsgál-
juk, alig találunk az újabb kor eszméi szerint, 
olly mintát, melly szerint a' katbolika egyházat 
pápai reserváták nélkül, a' protestáns egyházat 
pedig presbyterialisés synodalis rendszerszerint 
valamelly álladalom organisálta volna: az állo-
dalmak és kormányok rendőri hatalmat állapítot-
tak meg, 's az egyházak szabadságát megtámad-
ták. E' téren tehát csak igazság és természeti 
okosság vezérelhet. 

Mint mondám, a' protestáns egyháznak magá-
nak kevés posilivus szabályokra van szüksége, 
ezért a' státus irányában hozandó intézkedések-
nek is inkább negativus természetek lehet, ne fe -
lejtsük el, hogy már maga a' spiriai protestatio 
is illy természetű. Kisértsük meg e' negativus 
intézkedések részleteit, mellyek a' viszonyokat 
is ki fogják mutatni. 

Első helyre jön a' dogma sérhetetlensége, mi-
ről bővebben szólani felesleges azon okból, mi-
vel azt még a1 muszka, török absolutismus is 
tiszteletben tartja, nincs is semmi okunk a' ma-
gyar állodalom diseretioja felöl kételkedni, hogy 
az inspectio felségjogánál fogva a' theologiai 
litteratura szabad működését feltartóztassa, mi-
ként a' hires protestáns porosz király Strausszal 
és a' protestáns világosság barátok journalistiká-
jával cselekedett, nem is aggódom én t. Székács 
barátommal azon, hogy a' magyar cultusminister 
a' státus reformatori jogát tovább, mint a1 cullus 
azon nemeire terjeszsze ki, mellyek vegyes ter-

* 

*) Die Europfiische Verfassungen seit dem Jahre 1 7 8 9 . 
bis auf die neueste Zeit. Leipzig. 1 8 3 2 . — 4. Bánde. 

mészetüek. mint ünnepek, imádságok ideje, h e -
lye 'stb. meghatározása. 

Második helyre jön az egyházi kormányzat 
autó nomiája a^esbyter ia l i s és synodalis rend-
szer szerint, kivéve ebből már ezentúl az e g y -
h áz javai feletti gazdasági és pereskedési intéz-
kedéseket, minden egyéb a' cultust, papi h / -
vataloskodást, vallásos népnevelést, egyházi f e -
gyelmet, egyházi hivatalnokok 's papok fválasz-
tását, akadémiai tanintézeteket. 'Sinati törvény-
hozást képviselet útján, 's más rokon tárgyakat 
az önrendelkedés körébe tartozandónak hiszek, 
fen maradván a' status felügyelési joga, 's e g y -
szersmind kötelessége az egyházi hat alom vissza-
élései esetében az illetők kihallgatásával orvosló-
lag intézkedni. — Itt csak az lehet kérdés, miként 
fogja a1 ministérium az egyház gazdasági és tör-
vénykezési ügyeit a' felelősség elvei szerint in-
tézni, ha a'consistorialis közvetítő hatóságo nem 
akarnánk elfogadni ? Én őszintén kimondom, 
hogy a' consistoriumokat illy értelemben elfo-
gadnám, 's nem is látom azokban a' német abso-
lut hatalmak rendörségét. Vannak tárgyak, mely-
lyekneknem lehet más fóruma, iIlyenek a' házas-
ságiak is, miket sem a' curián nem hagyhatunk, 
sem képviseleti gyűlésben nem tárgyalhatunk: 
— szükséges állandó felelős hatóságoknak lenni, 
mellyek a' gazdasági, pénzügyi, építkezési, tör-
vénykezési ügyeket egy központból folytono-
san kezeljék, különben ott leszünk, hol voltunk 
a' mozgó vándor gyűlésekkel, ezeknek tisztelet-
beli fizetés és felelősség nélküli ülnökeivel: az-
tán ne felejtsük azt, hogy ha az állodalom elvál-
lalta közigazgatásunk terheit, miként feleljen 
meg vállalatának ? akaratját e1 részben ignorál-
nunk nem is lehel. 

Harmadik helyre jön a1 protestáns egyháznak 
a' nemzeti gyűléseken képviselletése, papjainak 
polgári állásuk, czimök. — Én a' synodalis rend-
szer mellett az országgyűlési egyházi képvise-
letnek semmi szükségét sem látom, de sőt nyíl-
tan kimondatni kívánom , hogy a1 viszonosság 
elvénél fogva más felekezetű egyházaknak se 
legyen ottan helyök : az egyházakat magok ere-
deti rendeltetésük körébe kell visszautasítani, 's 
az egyházi ügyeket az itio ad partes és nem 
egyes szavazatok által tárgyalni 's döntetni el. 
Mennyire fejlődött volna már eddigelé a' ma-
gyar állodalom tökéletesedése, ha a' törvény-
hozó test felerészében egy türelmetlen papság 
mindenhatósága nem zsarnokoskodott volna,melly 
ha másként nem birta a' szabad intézkedéseket 
feltartóztatni, örökös ellentmondásokkal daczolt 
a' többség akaratján: Ez gúnya volt az alkot-
mányos tanácskozás szabadságának. Azonban el 
kell várnunk , mit teend az uj nemzeti gyűlés ? 
nekünk nem lehetne kedves ajándék egyházunkat 
a' nemzeti gyűléseken is képviseltetni, mert a* 

!mi képviseletünk a' sinat lehet, papjainknak 



egyike sem visel sine cura hivatalt , hogy ideje 
lenne három évekre elhagyni egyházát , tanszé-
két . Követelnünk kell azonban azt , hogy püs-
pökeink , esperestjeink, fö-és algondnokaink, 's 
minden papjaink az állodalom más hasonló állású 
hivatalnokaival egyenlő fokozatúak, czimüek l e -
gyenek , de figyelmeztetnünk kell az állodalom 
kormányát , hogy az egyenlőség elvét a' szent-
írás szavai szerint: az én országom nem a' v i -
lágból való, a 'czimekre nézve is alkalmazván, a' 
berezegi, főispáni, 's más státus vallási supre-
matiát alfectáló nevezeteket szüntesse meg : ez 
elvből az úgynevezett templom paradékat, va la -
melly egyház cultusának diplomatizálását is tö r -
vény által megszüntetni kívánnám , nehogy 
az egyenlőség kimondott szavai jesuitai inter-
pretatiók tárgyai legyenek , miként a' ba jor-
honi katonai térdhajtás israéretes vitatkozásai 
bizonyítják. Maradjon a' cultus a' magány ember 
csendes foglalatossága , imádja istenét lélekben 
és igazságban, hivja segedelmül minden dolgai-
ban, nem szükség, hogy az állodalom öt hábo-
rítsa, katonái, álgyú, dob, muzsika, tisztviselői 
ünnepélyes megjelenésök által assistentiát adjon, 
mind ezek egy fényűző hierárchia gőgös és g ú -
nyos demonstrátiói voltak. Berlinben, hol a' k i -
rály nőjével karöltve egy inas által kisértetve 
jár a' templomba, soha nem láthatók. — 

Simultán templomok felől intézkedni még idő-
előttinek tar tom, a' köznépnek magasb mivelt-
sége, és sok más reformok szükségesek a' római 
katholika egyház kebelében, míg reményünk lehet 
Istenünket egy fedél alatt tisztelhetni, miként 
már az Némethon több tartományaiban történik.; 

Az iskoláról, különösen az academiai intéze-
tekről, a' protestantismus bölcsőjéről, legféltöbb 
kincséről más alkalommal fejtendem ki vélemé-
nyemet, előlegesen is kijelentvén azt, hogy nem 
értek egyet azokkal, kik azokról olly könnyedén 
lemondani készek, méltóztassanak az elemi i s -
kolákat megkülönböztetni ezektől , figyelemre 
venni a' teologiai, históriai és íilosofiai tudomá-
nyokat a' protestantismus elvei szerint, és min- ( 

denek felett meggondolni, hogy a' németalföldi I 
és porosz protestáns kormányok alatt létesült | 
páratlan intézetek 's tanítási rendszer Cousin | 
nagy hirü franczia minister sok fáradalmai után! 
sem honosúlhatott meg a' Szajna partjain, hol a' 
szabadság annyi forradalmai 's manifestatiói után 
a' protestantismus még meg nem élhetett: aztán I 
az egyház és iskola külön választása feletti vita 
még mind ez ideig sincs eldöntve, miként már 
csak a' nevelés és cultus ministeri nevezet is bi-
zonyítja ; végre az ügyet a' személytől szükség 
óvatosan elkülönözni, jövőre is számítani, midőn • 
történhet, mi már a' világon többször történt, 's 
nálunk is megtörténhet, mitől óvjon a' magyarok 
jó Istene , hogy cultus ministeriumunk kormá-
nyát, mellyet most az egyházi és politikai Iittera-

j-tura egén fényesen tündöklő , magas jelleméről, 
sok oldalú tudományosságáról Europaszerte i smé-
retes férfiú olly tárgy avatottsággal vezérel, egy 
jesuitai szellemű encyclopaedista dilettáns fogja 
megragadhatni—és ekkor protestantismus lemon-
dottál iskoláidról, önmagadat gyilkoltad meg. — 

Mind ezekből látható, az én véleményem sze-
rint, hogy az egyházi és iskolai reformokat nem 
a' protestáns egyház és iskola organizalióján kell 
kezdeni, de a' minden reformok hatalmas akadá 
lyait, ellenségeit elhárítani, mindenekelőtt a1 r ó 
mai katholica egyháznak az állodalomhoz és más 
felekezetekhezi viszonyait elintézni, addig min-
den léptünkben legjobb szándékunk 's igyekeze-
tünk mellett is felakadunk 's egy a' protestáns 
egyház és iskola státushozi viszonyait rendező 
törvény codificatiójához, formát, véleményt sem 
adhatunk , és ha illy nagyobbszerü reform nem 
történhetik, történni nem fog , úgy a' papi fize-
tések registratióján kivül kevéssel lesz több dol-
gunk, 's ha azon sok költséget, mellybe ezen pa -
laestinai zarándokoskodás fog kerülni, egy gyám-
intézet alapítására fordítottuk, nem adta volna-e 
Isten'éltünkben az öi ömet, mit a' németek a' derék 
Frank hét forintjából felemelkedett nagyszerű in-
tézet élvezetéből éreznek ? —de tartok attól, hogy 
nincs annyi béketürésünk már, holott most l eg -
szükségesebb. J a k a b f a l v a y A n d r á s . * ) 

Bányakeröleti közgyűlés. 
F. é. jul. 23-kán Prónay Albert ügyelő és 

Szeberínyi János püspök ikerelnöklete alatt P e s -
;en nyittatott meg , egyházi elnökünk részéről, 
niként mondá, ollyan örömmel, minővel majd 
15. év óta soha nem üdvözölte még a' kerület 
íöveteit. Mert földerítvén a' szabadságot, egyen-
öséget és testvériséget mi reánk is a' martiusi 
íapok, a' protestantismusnak, mióta él e' haza 
éréin , legfényesb korszakai is, minők a1 bécsi 
;s linczi békekötések, csak felhők azon világhoz 
képest, mellynek éltető sugárait fölidézé általa— 
ián e' honra 1848-nak martiusa. És h'i lakegye-
ettel visszaidézve emlékezetünkbe m. é. köz-
gyűlésünk óta sorainkból halál által kiragadott 
d. Schedius Lajos és Szirmay Ádám feleink 
(gyház és iskola körül szerzett érdemeit, méltó 
[icsekvéssel emelé ki az üdvözlő, hogy kerüle-
ünkben , az Ipolyságon börtönben ülő pribelyi 
anítót 's papjelöltet kivéve, egy pap vagy tanító 
incs panszláv-mozgalmak miatt megbélyegezve, 
^elhivá azután figyelmünket azon körülményre , 
ogy az alföldi megyékből a' papok és tanítók 
lár is a' szegedi táborban vannak, a' felsőbb m e -
yékböl pedig szinte oda már beparancsoltattak 
' nemzetőrséggel az illető hatóságok által 's a* 
) Domine Andrea! Tessék folytatni igy a" mint kezdé'séna"' 

schematismussal nyugodtam vesződhetem. Csekély módosí-
tással ön teljesen szivemből beszél. Tessék a'gömöri főispán 
urnák megküldenie' czikket. Megfogja Köszönni. Szüksége 
van reá. Biztosítom önt. A1 jó Isten áldja meg! S z é k . 



kontiak épen a1 gyűlés napján Pestre érkezen-
dök , a' nógrádiak pedig aug. l - j én indulandók. 
Püspökünk tudja ugyan , hogy a1 törvény kit 
sem ment föl a' nemzetöri kötelesség alól , de 
tiszte a' kerületnek gondoskodnia , miszerint az 
egyházak kellő ellátás nélkül ne maradjanak 's 
ehez képesti intézkedésre szólittatánk fel. 

'S legott mellőzve szokásunk it, melly szerint 
a' m. é. közgyűlés jegyzökönyvét olvassuk, a' 
hontiak 's nógrádiak érintett iigyét vettük tár-
gyalás alá , 's mindenikünk elismeré, hogy a' 
veszélyben forgó hazát vérrel is védeni a' papi 
és tanitói rendnek is csak édes kötelessége le-
het, de az egyházak is erkölcsiség rovására ma-
gokra nem hagyhatók; elismertük azt is, hogy] 
a' nemzetörségi törvény alól maga a1 ministerium 
sem oldozhat fel bennünket 's itt csak ideiglenes 
intézkedés tétethetik, küldöttség által nyomban 
(mert hiszen a1 hontiak azon nap voltak Pestre 
érkezendök) megkerestük tehát Baldacci nem-
zetörségi parancsnokot, hogy legalább ne az 
egész papi 's tanítói kart rendelje ki az egyes 
megyékből , miszerint legyenek, kik lelkiekben 
elláthassák az árván maradt egyházakat 's a' ki-
rendelteket is ollyan szolgálatra használtassa a' 
táborban, hogy a' miatt kellő tekintélyűk a1 hí-
veknél ne veszélyeztessék. 'S a' tisztelt parancs-
noktól azon választ vettük, hogy gyökeres or-
voslást hozni vagy is a' papokat és tanítókat a' 
nemzetöri szolgálattól fölmenteni általában csak 
a' törvényhozás hatalmában áll, ideiglenesen 
mégis a' papokat és tanítókat táborba menetel 
alól feloldá 's a' honti és nógrádiak részére fel-
oldó parancsait küldötteinknek azonnal át is adá. 

Püspökünk, a' 70-hez közeledő virgoncz ag-
gastyán , mert egyházi főhivatalnokaink teendői 
is megszaporodtak , övéi pedig annálinkább , 
minthogy magyarul tökéletesen, sőt annyira sem 
tud, hogy péld, a' levelezést maga folytathatná, 
nem kis meglepetésünkre elmondá, hogy hivata-
láról szándoka volt lelépni, de miután a' magyar-
honi protestantismusnak néhány tekintélyesb ba-
rátja öt e' szándoktól elállásra bírta , ö hódolva 
e' felszólításnak erejét azon hivatalnak , mellyre 
öt bizalmunk szentelé, ezentúl is szívesen áldo-
zandja , ha segélyt adandunk neki. 'S e' segély 
egy évre 120 pftban megadaték. Hanyadán vo l -
tunk-e lemondással, tudósító bizony nem tudja, 
a' kulcsot Braxatorisz honti követ látszék ke-
zünkbe adni, de azt csintalan jegyzőnk elragadá 
orrunk elöl. 

Szóba jött aztán a' ministeri értekezlet. Lálta-
tok-e már tanácskozást de quantilate incoginta? 
Ép en ollyan volt a' mienk. Vége hossza nem volt 
a'szólni kívánóknak és beszélénk jó hosszú ideig, 
míg végre csakugyan meggyözödénk, hogy bár 
hány napig tartandó szónoklatinknak is ered-
ménye most még = X. lehet csak, ne kívánja 
senki, hogy a' fölmerült eszméket raegszülem-

lésök rende szerint itt beanyakönyvezzük; illy 
munkával Pesten ingyen nem szolgálhatunk; t e -
gye meg Jeszenszky László barátunk, hiszen ő 
legjobban tudhatja felolvasott egyházmegyei uta-
sításából , mi mindenből kell önállásunk meg-
védéséül kizárnunk a' ministeriumot 's e' kegyes-
ségünk fejében hány milliót várnunk a' status 
pénztárából ? No de száz szónak is egy a' v é g e : 
tanácskozni és végezni akkor fogunk , ha meg-
tudtuk, mit akar a' minister ? És az értekezletre 
követeket titkos szavazással választánk. Volt is 
ám az gyönyörű szavazás! Zum Küssen! Képzel-
heted , t. olvasó , ha tanúja valál, mit tesz az 
választási szabályok nélkül választásba bele-
mászni. D. 

Ág. vall. egyetemes gyűlés. 
Jul. 25-kén Zay Károly ügyelő elnöklete 

alatt nyittatott meg. Képzelhetni, hogy tanács-
kozásunk tárgya mindenek előtt a' ministeri ér -
tekezlet volt , mit elnökünk maga ki is tű-
zött. Az első nap eredménye, tán egy kellemet-
len intermezzo miatt, csak az volt, hogy választ-
mányt küldénk ki, melly kiszemelve a' fő- 's v e -
zéreszméket, mik részünkről az értekezlet alap-
jáúl szolgálandnak, véleményét még a' gyűlés 
folyama alatt terjeszsze elö, melly megrostáltat-
ván, nyomassék ki, 'snémiirányadás végett lehe-
tőleg gyorsan közöltessék az egyházkerületek-
kel, végezetre pedig aug. 30 kán 's közvetlen 
az értekezlet után még egy egyetemes gyűlés 
tarlassék. Előterjesztvén harmadnap munkálko-
dása eredményét a' választmány, kapcsolatban 
azzal nem ugyan hivatalosan, hanem magánúton 
tudomására jutott a' gyűlésnek azon törvényja-
vaslat, mellyet az elemi oktatás iránt a' cultus-
minister máris benyújtott a' képviselők házának. 
A' törvényjavaslat felolvastatván, kérvény hatá-
roztatott intéztetni a'ház elnökéz, hogy az ne v é -
tessék értekezletünk előtt tanácskozás alá. Azu-
tán hozzá fogtunk maga a' választmányi munká-
lat megvitatásához 's mindjárt az első pont, e g y -
házunk authonomiája mind egyházi, mind iskolai 
ügyekben, hosszas de érdekes és tanulságos, 
egyszersmind illedelem korláti közt mozgott ( e t -
től nem egyszer távoztunk el az elöbbeni napok-
ban) vitákra adott leginkább azért alkalmat, mi-
vel szóba hozatott az úgynevezett iskolaeman-
cipatio is. Eredmény az, hogy mind egyházi, mind 
iskolai ügyekben authonomiánkat lehetőleg meg-
védeni óhajtjuk. Tudósítónak azután haza kellvén 
mennie, a1 többiről tudósítson. Székács úr. *) D. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Halálozás. Mészöly Gedeon pátyi h. v. néptanító 
meghalt. A" tanítási ernyedetlen szorgalom, 's a' 
hosszas és fáradalmas tanórák utáni szűnni nem 
akaró önmunkásság , m?gtörék a'reményteljes 
ifjú erejét, 's junius hó 29-én — csodás játéka 

*) Kosiónow aláfsaa! Se ék. 
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a1 véletlennek! — épen születése napján 's ó r á -
ján, szülői házánál Tabajdon, negyedféléves t a -
nítósága után tüdövészben a' jobblétre szenderült, 
' s folyó hó 1 - é n szülői, rokoni, baráti, ismerői 
's egyháza méltó fájdalmára eltemettetett. Népes 
halotti végtiszteletét Veress Lajos baracskai lel-
kész és alesperes Filó János tabajdi néptanító 
uraknak a' templomban, 's Filó Lajos kecskeméti 
tanulónak a' sirnál mondott jeles beszédeik di-
sziték. Különösen megható 's még bánátink közt 
is élvezetduzs volt Veress Lajos urnák szép-
nyelvü, tartalmas és igen jól alkalmazott beszéde. 

Kik az elhunytban a1 nagyra törő tüzet, pálya— 
jáni nemes lelkesedést, ernyedetlen szorgalmat, 
feddhetetlen erkölcsöt , őszinte nyájasságot 's a' 
sokoldalú miveltséget ismerék, — hü emlékükbe 
zárandják; — kik pedig nem ismerék is, a' ma-
guknak, jellemének e' hü vonásaiból összealko-
tott eszményi képet, ugyhiszem példányul t isz-
telni és szeretni fogják. Béke poraira ! — 

S z i g e t h y Á b r a h á m 
pátyi néptanító 

K ü l f ö l d . 
Baseljuk 5-kén 1848. Szerkesztő úr! Vala-

hára, 's tán már későn is felelhetek meg megbí-
zatásának, minek oka részint útam változásában, 
részint a' kívánt adatok hiányában rejlik. 

1) Würtembergben (ott született, soká lakott, 
de itt hivataloskodó prof. Fischer úr szerint) a1 j 
státus fizeti a' lelkészeket, tekintetbe vévén az 
egyház fényét, nagyságát 600-tól 3000 forintig; 
a ' legkisebb helyeken 600, 700, 800, 900 1000 
ft, a ' nagyobbakban (kisebb városokban, millyen 
legtöbb van) 1000—2000- ig a' nagy városok- 1 

ban Stuttgardig 2 0 0 0 — 3 0 0 0 flig (birodalmi é r -
tékben 24-es lábon), terjed a' fizetés, de illyen 
kevés van. A ' fizetésjavítás előmozdítás — pro-
motio — útján történik, mire minden öt év el te-
lése után minden lelkésznek joga 's igénye levén, 
magát jelentheti. E ' szerint itt a' nagy egyhá-
zak mindig öreg lelkészt nyervén , ezek sokszor 
megunt koruk kellemetlenségét segédlelkészek 
tartásával födözik. — Az egyház fizet bizonyos 
meghatározott termékeket: bort, búzát, rozst 'sat.1 

de nem úgy, mint saját keze, hanem ország által 
fizetetteket, mert ez az adóba beszámíttatik. A ' , 
hallgatók tulajdonkép tizedet fizetnek, miben sok-
szor megcsalták lelkészeiket, sőt földet is adtak 1 

nekik tavaszi 's őszi vetés a lá , még pedig töb-
bet, mint egy háztelkesnek; de ezt most az o r -
szág hason pénzértékkel maga részére váltja 
meg. A ' stóla: kereszteléstől 30 kr. halotti p re -
dikátziótól 1 ft., esketéstöl 1 ft. 30 kr. a' többi 
csak kegy. Alkalmatos lak mellé illő nagyságú < 
ker t , sőt (a ' hol van) szöllö is van csatolva. ] 
Pensio 200 f t . ; de csak a' megélemedett lelké- < 
szeknek káplántartásra; ha pedig valaki észbe- ! 
tegség miatt hivatalában nem maradhatna, azon ] 

esetben 3 — 4 0 0 ft pensióban holtig részesül. A ' 
lelkészek kormány által állíttatnak be, neveztet-
nek ki hivatalaikba, 's az által elő is mozdíttat-
nak, a' hallgatók befolyása nélkül a1 prot. sza-
badság nem csekély rovására. 'S épen ez, a' p ro -
motio általi fizetésjavítással együtt ezen rend-
szernek igen kellemetlen oldala; mert az ifjú lel-
készek nem boldogulhatnak, a1 nagy egyházak 
soha ifjú rendes lelkészt nem láthatnak, sőt ezek 
is—hivataluk szaggatottsága miatt a' tanítás szent 
munkáját sikerdúsan örömükre nem folytathatják, 
's pénzen kivül öregségre mit sem szerezhetnek. 

2) Badent illetőleg, itt a' fizetés részint k e -
gyes alapítványok részint kormány által tö r té -
nik: még pedig illy formán: a) Az olly egyhá-
zakban , mellyek illy alapítványok birtokában 
vannak — (millyenek az unió előtti helv. hitv. 
egyházak)j, azokból; — a' mellyektöl pedig az 
ország fo glalta el azokat (mint ez az unió 
előtti ágost. hitvallású egyházaknál történt) az 
ország pénztárából fizettetnek a' lelkészek. A ' 
mennyiség mindkét osztálynál egyenlő. Pénzfi-
zetés 6 0 0 — 2 0 0 0 ft ig; deputatumok szorosan 
egyház által adatnak ki a' conventio szerint; 
a' fizetésemelés promotió ut ján 's azon viszonyok 
közt tör ténik, mint Würtembergben; mivel a' 
lelkészek kinevezése 's elébbmozdítása itt is a' 
kormány joga ; stóla, pensio épen ugy mint W ü r -
tembergben. Lakhely mellé kert szöllö is, — ha 

1 van — tartozik ; — de a' földbirtok nem átalá-
nos. — Ezek szerint itt a' fizetés csak a' nem 
átalános földbirtok's tizeddel kisebb a' w ü r t e m -
berginél, mint szintén 2 0 0 0 — 3 0 0 0 - i g terjedő fi-
zetés nem létezik. 

3) Helvetziában minden canton külön kulcs 
szerint fizeti lelkészeit. így. 

a) Zürich canton legújabb rendezés szerint 
1100—2000frankig (schweizi birodalmi értékben 
frank = 4 0 kr.) fizettetnek a ' lelkészek, korossá-
guk ' s érdemük szerint. A' közbeeső lépcsökl400, 
1200 ,1600 ,1800 frank. Az ugyanazon korú 's h i -
vatalidejü lelkészek pénzfizetése egyenlő, akár f a -
lun, akár városban lakjanak. Itt tehát a' díjjavítás 
költözés nélkül történvén, a' falusi egyházak k a -
pósbak mint a' városiak , mellyek sok bajjal j á -
rók ; annyival inkább , mert a1 stóla nem kötele-
zett, hanem kegybeli 's önkényes. Pensiot a1 s t á -
tus adja 200—400frank. Ezenkívül van a' lakhely. 

b) Básel cantonban (Báselvárosa 's környé-
ke) a' rendes lelkész 1200 schv. frankkal, 10 
véka rozs - 's 6 cseber borral díjaztatik; a1 dia-
conus 200 frankkal, kevesebbel, egyéb fizetés 
ugyanaz levén: Fizetésemelés nincs, a' stóla is 
jóakarattól függ. A',pensio 400fr . a' megélemedett 
de 30 évig szolgált vagy 70 évet ért lelkésznek 
ki hivatalát 's lakát elhagyta ; rnertha valaki ezen 
életidő előtt hagyná el hivatalát, kevesebb pen-
sióba részesül. Ezeken kivül minden lelkésznek 
lakhely adatik. 



4 ) Francziaország volt, melly tudósításomban 
hátrált; mert az ottani viszonyokat itt senki nem 
tudta. Ma azonban szerencsémre t. Hagen bach 
tanár úr által egy itt atyafiait megláthatott párisi 
lelkész — t. Zimmermann úrhoz utasíttatva ettől 
ezeket tudtam meg. A' római katholikus lelkészek 
fizetése falun 1200 frank (franczia, 23' / 2 kr. 
ezüst!) a'protesansoké 1500; városokon amazoké 
1500, ezeké 2000 frank. A' rendes 's átalá-
nosan minden lelkészre nézve egyenlő rész, 
a' hivatalért, fizetés ebben 1000 frank ; a' 
többi szállás, lakhelybérül és családtartásra ada-
tik ; mert kiválta' nagy városokban lakhely nem 
adatik, 's azért ott a' fizetés sokkal nagyobb, 
nevesen Páris=Lyonban 's igy tovább 3000— 
3500 frank. Mivel pedig e' fizetés a' franczia 
pénzviszonyhoz képest csak segélyzés, azért az 
egyházak is hol pénz = hol termékfizetéssel, hol 
mind a' kettővel járulnak mellé, még pedig tán 
még nagyobb mennyiségben 's értékberi, mint az 
ország. Stóla önkényes; pensió 2 0 0 — 4 0 0 frank. 
Semmi díjjavitásnak sem a'hon, sem az egyházak 
részéről helye nincs,sem előmozdítás nemtörténik; 
mivel az egyház szabadon választja lelkészét a' 
status beavatkozása nélkül akár ifjút akár idösbet. 

Véleményem — ha szabad nyilvánítnom a' Zü-
richi fizetésből a' díjemelést, a' frankhoni viszo-
nyokból a' prot. szabadságot — ha az az egyházi 
kormánytól több egyenlő számú ifjú 's idősb lel-
készek kijelölése állal mérsékeltetnék, a' wür-
tembergiekből a' deputatumokat és fizetésmennyi-
séget tartanám legjobbnak állítani fel egy olly 
fizetési rendszerré , melly honunk lelkészeire 
szebb jövendőt derítene. Mert igy a' lelkész né-
mileg egyházához , másfelől országához lenne 
csatolva , 's a' pór nem kérkedhetnék hálátlanul 
azzal, hogy fizeti a' papot; nem mondhatná go-
rombául, mint az egyszeri alföldi helyen, a' ga-
bona helyeit szemét hozásáért öt megszólító lel-
készének : „szolgámnak azt adom, a' mit aka-
rók.u Megmondta a' paraszt; az aristocraták 
sem paczkazhatnának, mint az előtt, a' lelkésze-
ken, kiket önkényök szerint tették, 's letették, 
söt holmijaikat a' faluból ki is vitették; mint nem 
rég a' Nyírben. Másfelöl a' prot. szabadság meg-
maradna, melly az egyházak egyedüli palladiuma, 
's az egyházi kormány is megnyerné valahára a' 
sok helyt tőle erőszakosan kicsikart kijelölési 
jogot, melly öt józan ész szerint illeti. 

A' schweiczi és bádeni fizetés itt teljes hitelű, 
mert a' hely szinén meríttetvék; a' würtem-
bergit és bádenit is illyennek hiszem, mert olly 
egyénektől jött, kik az ottani viszonyokat tudják. 
De én ezen meg nem nyugszom, hanem folyó hó 
l l é n Bernbe, onnan Genevebe utazva, mindenütt 
hol járok cántononként hiteles ismeretet szerzek 
e' fizetési viszonyokról. Mert — mint hallom — 

a' bernai fizetésrendszer igen jó. 26-kán v i s sza -
jövök 's azon napon itt tartandó nagy ünnepé-
lyen — mellyen minden helvét főpapok jelen 
lesznek — magam is megjelenek, 's mind ama 
viszonyokat, mind ez ünnepély szertartásait Hei-
delbergából fogom megirni, hová Strassburgon, 
Carlsruhén 's tán Stuttgardon át utazandom, és 
mindenütt e' tekintetben a' lehető legtökéletesb 
ismeretet szerezve teljes pontossággal megírom 
nagytiszteletüségednek. Párisban, jelen zavaros 
állapotában lenni nem akarok , 's azért az oda 
való menetellel teljesen felhagytam; hanem Hei-
delbergböl Frankfurtba, onnan Eisenachon, Hal-
lén Lipcséntúl Morvába szüleimhez vissza. — 
később a' cursusra Berlin vagy Hallébe megyek. 

Utamból egy pár adat tán nem lesz érdektelen 
ön előtt. Bécsben bankópénzemnek naponként 25 
fljávali elváltása után a' német Finanzministe-
riumhoz kellelt folyamodni németül és pedig 
Stempelen 400 pftnak kiviteleért; mert 100-nái 
többet nem szabad. Esedeztem tehát bosszú-
ságomban „Um Ausführen mcines in Ungarn und 
nicht in Oesterreich durch zweyjahrigen Dienst 
schwer verdienten Reisegeldes." — Jó volna tán 
a' magyar cultus 's belügyminister urakat erről 
tudósítva megkérni: „járulnának közben Bécsben, 
hogy a' magyar akademicusok illy contrast e se -
dezésektöl felszabadittassanak, hanem jelentés 
után erre engedelmet nyerjenek; mert. különben a' 
12 nevelő is igy fog járni, kiket az ország kiküld.*) 

'S épen azért kérem méltóztatnék levelében 
tudósitni, „nem járuland-e az ország az utazó 's 
magukat külföldön képezni kivánó ifjak segít-
ségére." Mert Báró Eötvös cullusininister úr 
épen kérdezte tőlem : „Országos költségen aka-
rok-e utazni; mire akkor azt feleltem, hogy sa-
ját költségemen. Most miután a' pénzem meg-
lehetősen elfogyott , 's reményem nincs , hogy 
félévi cursust hallgathatnék Berlinben a' marad-
ványából; örömmel esedezném azért, vagy leg-
alább csekély segítségért, mellyet akkor e g y -
szerűen nem-inel fogadtam. Annyival inkább; 
mert én szintúgy az alsó mint a' feliskolák láto-
gatásával, tanrendszerek nézésével foglalkozom, 
mint ama 12 nevelő, ki Berlinbe küldetendik, 's 
mint lelkész is egykor használhatok a1 nevelés 
ügyének tanácscsal. utasítással. 

A' bajor lelkészektől különbözöleg fogadtak a' 
Helvéthoniak. PastorFaesi úr Zürichben vendég-
szeretettel, Dr. 's Prof. De Welte és Hagenbach 
urak is jól fogadtak, kik mindnyájan tiszteletét 
teljes mértékben viszonozzák általam. Igy a' 
derék 's humánus Antistes Burkhard úr is. — 

II o z t o m i 1 i J ó z s e f , m. k. 

*) Nemcsak ezen körülményt , hanem a' levelet is a j án -
lom b. Eötvös úr szives figyelmébe. S z e r k . 

Szerkesztő-kiadók : Székács Józsefi Török Pál. Nyomatott Landerer és Ileckenastnál. 
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PROTESTÁNS 

Él ISKOLAI LAP. 
36. szám. Hetedik évi folyamat. Auffustus 3. 1848. 

V e z é r e s z m é k , 
Mellyek az ágostai hitv. evangyél. egyházke-

rületek részéről a' ministeri értekezletre kikül-
dött követeknek irányelvek gyanánt lennének 
adandók : 

1) Az evangyél. egyház autonómiája, melly 
szerint az 1608. 1647. és 1790. törvények alap-
ján az országos kormány felügyelése mellett 
maga alkothatja belszerkezetére vonatkozó tör-
vényeit és kormányát; egyházi törvényhatósá-
gait pedig és törvényszékeit szabad választás 
alapján maga szerkesztheti : fökincse a' pro-
testáns szabadságnak, mellyet ezentúl is megtar-
tani kiván. 

Ezen autonomia kiterjed az egyházi és isko-
lai, nem különben közigazgatási, törvénykezési 
és pénzbeli ügyeire. 

2 ) Minthogy az evangélikusok alapitványai 
nem olly bőségesek, hogy ezek jövedelméből 
az egyházi és iskolai szükségeket annyira ellát-
hatnák, mint ezt a' státus közczélja kivánná; ezen 
alapítványok eredeti rendeltetésökben sértetlenül 
tartatnak meg; — ezentuli kezelésökre, megőr-
zésükre és a1 kitűzött czélokra fordításokra v o -
natkozó felügyelést, az evangélicusok, a1 mini-
stóriumnak önkínt megejánlván; annak, mit ezen 
korlátolt alapítványok az egyházi és iskolai szük-
ségek tekintetében nem fedezhetnek, a közálla-
dalomtól pótlásképeni eszközlését óhajtjuk. 

Az 1848-ki 20-ik törvény alapján, az evan-
gélikusok kivánatai szellemi és anyagi szüksé-
gek előterjesztésére ágoznak el. Ezek között : 

I. Szellemi kivánataik : 
1) A' belszerkezetet, 
2) Az egyház külviszonyait, 
3 ) Mindkettejére nézve a' felelős kormány 

felügyelési joga rendezését, — végre 
5 ) némelly sürgösb ügyek ideiglenes elinté-

zését tárgyazzák. 
II. Az anyagi kivánatok pedig : 

1) Az eddigi alapítványok kitűzött czélokra 
forditatását, 

2 ) Az egyházi és iskolai személyzet szük-
ségei födözését, és az evang. egyházak némelly 
nyomasztó terhek alóli felszabaditatását tűzik ki 
czélul. 

I. A' Szellemiek között: 
1) A' belszerkezetre vonatkozó jogai az evan-

gélikusoknak következőkben pontosulnak össze : 

a) A' közigazgatási testületek (helybeli, espe-
rességi , kerületi, egyetemes gyűlések) fentar-
tása és bővebb szabályozásé. 

b) Az egyházi törvényszékek (consistoriu-
mok), mellyek elébe a' házassági válóperek, 
fegyelmi, elmozditási és több efféle ügyek tar-
toznának, megállapítása és rendszeresítése. 

c) A1 kisebb iskolák szükséghezképesti sza-
bad felállithatása, nagyobb és főiskolák szabá-
lyozása és mindnyája igazgatása. 

d) Mind az egyházi mind az iskolai személy-
zet és elöljárók az egyházi szabályok szerinti 
választhatása. 

e) Közigazgatási és törvénykezési szabályok 
és egyházi kanonok zsinatokban eszközlendö al-
kotása. Végre 

f ) Gyűlési végzések és törvényszéki Ítéle-
tek végrehajtásának szükség esetében világi ha-
talom. általi foganatosítása. 

E* sarkalos jogait az evang. egyház, mellyek 
a1 státus czéljait semmi tekintetben nem veszé-
lyeztetik , de söt hathatósan előmozdítják, ezen-
túl is sértetlenül fentartani kívánja, 's ezért az 
álladalom oltalmát és pártfogásait ezentúl is 
igénybe veszi. 

2) Az egyház külviszonyai a' státussal kölcsö-
nös megállapodás utján elintézendök. Ezek 
tárgyai : 

Az egyház viszonya és állása a' többi testvér-
vallásokhoz, és azon kölcsönös jogok és viszony-
lagos kötelességek, mellyek az úgynevezett v e -
gyes ügyekből származnak. Illyenek : 

A' vegyes házasságok viszonylagos jogai és 
kötelességei megállapítása. Névszerint a' dimis-
soriálisoknak az egyházi személy általi megta-
gadása esetében világi hatóság általi kiadhatása; 
— a' háromszori kihirdetés szándékos elmulasz-
tása esetében a' másik fél egyházában eszköz-
lendö kihirdetés elegendőnek nyilvánítása ; 
-— a házasulandóknak a' mennyasszony papja, 
tapasztalandó akadály esetében pedig a' v ő -
legény papja általi összead;ithatása ; — a" 
vegyes , úgyszinte más vallásra áttérés 
által vegyessé vált házassági válóperek az 
alperes hatósága előtti elintézése; a' protes-
táns félnek a' katholica félre nézve ágy 's asztal-
tól elválasztása esetében a' házassági kötelék 
teljes feloldozása és új házasságra léphetése; — 
ha ezen elválást kijelentő kath. consistórium Íté-
lete hozatala után, a' protestáns egyházi tör-
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vényszék is megvizsgálván a' pert, az elválási 
okokat ollyanoknak találandja, mellyekben pro-
testáns elvek szerint a1 tökéletes elválásnak 
helye van; — minden gyermeknek apja vallásá-
bani neveltetése ; — a' házastársak valamelyi-
kének más vallásra áttérése esetében minden 
kiskorú gyermeknek, a' 7 éves korig bezárólag 
ugyan apja vallásában neveltetése; — a' tör-
vénytelen származású gyermekeknek, anyjok, 
törvényesiíés esetében pedig 7 éves korukig be-
zárólag, apjuk vallásábani neveltetése ; — mind 
a' két házastársnak Kath. vallásról evang. val-
lásra áttérése esetében eredendő válópereknek 
az evangyélmiaknak egyházi hatóságai általi e i -
intézhetése, mind a' két félnek protestáns elvek 
szerint új házasságra léphetése mellett; — bár-
melly vallásra való áttérés esetében az 1844-ki 
3. t.czikkben megállapított mód és eljárás ^zo-
ros megtartása; — a' vallásos térítvények teljes 
eltörlése és érvénytelenítése; — végre a1 ro-
konsági akadályoktól felmentő engedélyeket ezen-
túl is a' világi hatalom adja ki; a' hármas kihir-
detéstől felmentő engedélyt pedig meghatáro-
zandó mérsékelt díjak mellett, az illető egyház-
kerületi püspök, ki szükség esetében egyik e s -
perest ruházza fel ezen joggal, világosan meg-
jegyezvén, hogy az engedélyt kéröfelek sze-
mélyesen tartoznak az illető püspök vagy últala 
meghatalmazott esperes elölt megjelenni 's hitet 
letenni arról, hogy köztök nincs semmi vér-
ségi akadály. 

Ezen tárgyak körülbelöl azok, mellyekben a' 
hazai egyházak egymás köreit megérintik , 's ez 
okból törvényes megállapítást igényelnek. 

3 ) Ha a' ministeriális értekezleten szorosan 
megállapítandó administratív, törvénykezési és 
zsinattartási esetekben , a1 törvényes korláto-
kon túl mennénk : szabadságában álljon a' kor-
mánynak felügyelési jogánál fogva bennünket 
útbaigazítni. 
II. Anyagi tekintetben az erangyélmiak kije-

lentik : 
1) Hogy saját alapitványaikat ezután is ma-

goknak megtartják, a'kitűzött czélokra fordítják, 
kölcsönös megállapodás mellett szabályozzák ; 
— készeknek nyilatkozván számadásaikat, va -
lahányszor a' ministérium kivánandja, neki fel-
terjeszteni. A' valláskülönbség nélkül tett or-
szágos alapítványokból pedig évenkint arányla-
gos osztalékrész adassék ki nekik. 

2) Az egyházi személyek fizetését illetőleg 
szükséges • 

a) Hogy a' superintendensek állásukhoz illő 
íizetéssel láttassanak el és bizonyos állandó 
székhelyekre tetessenek, hol, a mennyiben hiva-
talukkal megfér, papi funetiókat tenni tartoznak, 
de ezért fizetést nem húznak. Mind azon válasz-
tási megszorítások, mellyek némelly kerületben 
eddig léteztek. teljesen megszüntessenek. Ez 

okból kívánatos lenne a' kerületek czélszerübb 
elosztása és a' székhelyek megállapítása. Szék-
helyeknek ajánltatnak : Pest , Rozsnyó, Vesz -
prém, Pozsony, N.-Szeben; minden püspök o l -
dala mellé adassék egy titoknok és egy írnok, 
kik szinte illő aránylagos fizetéssel láttassa-
nak el. , , 

b) A' kerületi 's esperességi felügyelök, e s -
peresek. egyetemes gyűlési, kerületi és esperes-
ségi jegyzők, pénztár no kok, számvevők, levél -
tárnokok és ministeriális ágens hasonlóan állandó 
fizetéssel lennének ellátandók. 

Hivatalos kiküldéseik és utazásaik esetében 
mind ezen, mind más kiküldendö személyeknek 
bizonyos mennyiségű napidíj válik szükségessé. 
E' napi díjakra szükséges maximumot egyház-
kerületileg határozza meg a' ministérium, mely-
lyet a' kerületek és esperességek évenkinti iga-
zolás mellett vehetnének fel a1 közálladalomtól. 

c) Hivatalos levelezésekre nézve póstabér-
mentesség. 

d) A' falusi lelkészek és tanítók fizetése kö-
vetkezőleg lenne szabályozandó : 

A' hol fekvő érték van földekben, rétekben, 
kertekben és törvényes legelőben, ez ezentúl is 
megtartandó ; a' gabonabéli adózás főleg ott , 
hol fekvő érték nincsen, a' pénz változékony 
becse tekintetéből is jótékonynak találtatván, 
szinte megtartandó lenne ; beszedése azonban a' 
községekre bízandó. 

A' failletöség sok helyütt legnagyobb fontos-
ságú ; megtartása tehát szinte ajánlandó. 

A' földek mivelése, az illetmények befuvaro-
zása, az ágybér, az esketési, keresztelési, ava-
tási és bármi néven nevezendő más apróbb díjak 
és adózások teljesen megszüntetendők , a' teme-
tési stóla kivételével, ha szónoklattal jár; mind 
ezen adózások helyébe bizonyos váltsági summa 
kiszolgáltatandó az egyházak osztályozása sze -
rint. 

A' papi fizetések tehát akkép lennének sza-
bályozandók; hogy az egyházak fekvő értéke 
és gabonabeli jövedelme számba vetetvén, papi 
jövedelemnek ezentúl is maradjon; a' netaláni 
elégtelenség esetében pedig a' hiány a' rendsze-
rítés kúlcsa szerint készpénzzel pótoltassék. 

e) Elaggott lelkészek, tanítók és egyéb egy -
házi hivatalnokok nyugdíjazása. 

f ) Kitűnő érdemek jutalmazása. 
A' protestánsok egyik sarkalatos jogai közé 

tartozik : mindennemű iskolái felállítása és sza-
bályozása. Erre nézve kívánatos lenne tehát, 
hogy a1 tanítók évi járandósága olly módon álla— 
pitassék meg különös erővel, hogy a' szegény 
tanulók ingyen; a' tehetősek pedig bizonyos 
díjfizetések mellett tanulhassanak. 

A' tanintézetek elhelyezése és bizonyos számra 
szorítása, külső és belső szabályozása, a' tudo-
mányok rendszeresítése . "s mind ezen intézetek 



viszonyai megállapítása, mellyekben a' státushoz 
és más iskolákhoz állandanak: a' kitűzött mini-
steri conferentiának egyik főfeladata leend. 

A' főbb iskolák számára nézve kívántatik, hogy 
legyenek kerületi académiák; ezek mellett azon-
ban a' nevelés könnyítése tekintetéből legalább 
két gymnáziuirt kerületenkint fenálljon. Nagyobb 
városokban létező gymnáziumok és netalán l y -
ceumok is a' helybeli szükséghez képest kisebb 
ranguakra szállitathatnának le. 

A' tudományok rendszeresítése az egyetemes 
gyűlés kevés évvel ezelőtt életbe léptetett mun-
kálata szerint eszközölhető olly módon , hogy 
teljes gymuázium nyolcz osztályból, az első négy 
osztály tanítása, a1 többiben pedig a' szaktanítás 
létesítése mellett, 8 rendes tanítóval, álljon; az 
académia, mellyben az eddig is szokásban volt 3 
facultás oktattatnék, 12 rendes tanítóval lenne 
ellátandó. Minden gymnáziumnak "s académiának 
legyen külön igazgatója, ki azonban a1 tanítással 
annyira, mint a'rendes tanárok, ne terheltessék. 
Az igazgatónak legyen tollvivöje, 's mind ketten 
illően díjaztassanak. 

A' tanítók fizetése ugyan azon lábra emelte-
tetendö, mellyre a' más hitfelekezetüeké emel-
tetik. Tekintettel kellvén azonban venni itt is a1 

helybeli körülményeket; az évi fizetéseket l eg-
alább 3 cathegoriákra osztandóknak vélnök. 

Az evang. iskolákban eddig létezett tanitás-
díjfizetések (didactrumok) tovább megtartas-
sanak. 

A' fegyelmi szabályokban figyelembe aján-
landók: hogy a* tudományi pályára alkalmatla-
noknak tapasztalandó egyének annak idejében 
eltávolítására több gond kérlelhetlen szigorral 
fordítassék. 

A1 fenálló tápintézetek és convictusok a' stá-
tus gyámolítására számolnak. 

Képezdék felállítása, elemi és népnevelési i s -
kolák emelése protestáns elvek alapján. 

G Y Ű L É S E K . 
Az ágostai hitvallást követő magyarhoni evan-

gyelmiak 4 , egyházkerületének 1848-dik évi 
julius 25-kén Pesten tartott egyetemes gyűlése 
jegyzökönyvének 

K i v o n a t a : 
1-ször. Elnök úr a' gyűlést szíves üdvezlés-

sel megnyitván , elöterjeszté , hogy miután a' 
folyó évi april 11-kén befejezett országgyűlé-
sen, a' vallás dolgában hozott 20-dik t. czikkben 
a' hazában bevett minden vallásfelekezetekre 
nézve , különbség nélkül, tökéletes egyenlőség 
és viszonosság állapítatott meg 's minden be-
vett vallásfelekezetek egyházi és iskolai szük-
ségei közálladalmi költségek által fedeztetni e l -
határoztattak , 's ez elvnek részletes alkalmazá-
sával a' ministérium az illető hitfelekezetek meg-

hallgatásával a1 közelebbi törvényhozás e';be 
leendő kimerítő törvényjavaslat előterjesztésé-
vel megbízatott; 's ennek következtében báró 
Eötvös József úr vallás és közoktatás ministere 
egyházkerületeinkhez bocsátott körlevelei által 
hitfelekezetünket, az egyházi és iskolai reform-
ról tartandó értekezés végett Pestre folyó évi 
august. 1 - sö napjára; egy későbbi körlevele 
szerint pedig Erdélynek Magyarországgal tör-
tént egyesülése 's az országgyűlésnek a' haza 
rendkívüli körülményei miatt idő előtt történt 
egybehivatása 's a' ministériumnak ebbeli elhi-
vatása miatt a' kitűzött határnap elhalasztásával 
f. évi sept. 1 - sö napjára egybehívta, 's addiglan 
is az értekezlet tárgyainak megvitatására fel-
hívta; — ehezképest mindenekelőtt szükséges 
volna a' dolgok új rendének mikínti megalakí-
tása iránt a' szükséges elölépéseket megtenni, 's 
a1 ministeri értekezletnél vezérfonalul szolgáló 
alapeszméket megállapítani; ezt pedig úgy vélné 
legczélszerübben eszközölhetőnek, ha ez érdem-
ben innét egy választmány küldetnék ki Melly 
előterjesztés következtében az egybegyűlt 
kerületek ezen egyházunk autonómiáját, olly 
közel érdeklő tárgynak nagy fontosságát 
méltányolva 's elismerve azt, — hogy az ez ér-
demben teendő lépéseinket 's a' ministeriális ér-
tekezleten teendő elöterjesztésinket érett meg-
fontolással "s nagy óvatossággal kell előterjesz-
tenünk : a" dolog fontosságához képest tartatott 
hosszasb 's terjedelmesb tanácskozás és vitat-
kozás után abban állapodtak meg, hogy a' dolog 
érdemébe 's a' tárgy részletességeibe a' mai 
ülésben — ereszkedni nem kívánván, ennek elő-
készítése 's kidolgozása egy választmányra bi-
zassék; ennek folytában, miután a' tiszai és 
dunamelléki egyházkerületek követei a' ministe-
riális értekezletnél irányul szolgáló tanácskozási 
pontokat, kerületi gyűléseiken kidolgozva, ma-
gokkal ide elhozták, 's nemcsak ezen, hanem a' 
többi kerületek követei is a' kérdéses ministeriá-
lis értekezletre megválasztva, némi általános 
utasítással ellátva volnának : ezen utasítások 's 
netalán különböző vélemények megrostálása, 
összeegyeztetése 's öszpontositása,'s a' mennyi-
ben szükséges, új felmerülő eszmék hozzáadása 
's mindezekből a' ministeriális értekezleten v e -
zérfonalul szolgálandó alapeszmék kidolgozása 
végett egy a' négy egyházkerület jelenlevő 
követeiből, ugyanazoknak saját képviselői által 
választott, következő tagokból álló bizottmány u. 
m. Kubinyi Ágoston elnök, — Benyovszky P é -
ter és Geduli Bogyoszló a1 bányai, Schimkó Vil-
mos és Michnai Endre, a' dunamelléki,— Szent-
iványi Károly és Stehlo János a' tiszai; Wim-
mer Ágoston és Horváth Lajos a1 dunántúli e g y -
házkerület részéről és Füredi Lajos urak, mint 
jegyző , olly utasítással küldettek k i , — hogy 
megbízatásukban még e' gyűlés folyama alatt e l -



járván, munkálódásuk eredményéről a' holnap-
után folytatva tartandó gyűlésnek jelentést te-
gyenek. — Világosan megjegyezvén, hogy ülé-
seiket nyilvánosan tartsák , a' tanácskozásba j 
azonban csak a' bizottmány tagjai bírjanak bele-
szólási joggal. — Az ezen bizottmány által elő-
terjesztendő munkálat az egyetemes gyűlésben 
újra tanácskozás alá vetetvén, majdan az itten 
megállapítandó értekezleti vezéreszmék 4 pél-
dányban leírva mind a' négy egyházkerület itten 
levő képviselőinek ki fognak adatni a' végett, 
hogy azokat kerületűk részéről a' ministeriális 
értekezletre kiküldött követekkel eleve közöljék; 
ezek pedig a' sept. 1 - sö napjára kitűzött mini-
steriális értekezletet megelőzőleg néhány nap-
pal Pestre összegyülekezvén 's a' teendők fölött 
értekezvén 's öszpontosulván, vezérutasitásukat 
az azon időben szinte Pesten egybegyűlendő re-
formátus 's unitáriis atyánkfai küldötteivel kö-
zöljék 's tőlük is megtudván, mi legyen az ö kí-
vánságuk ; minthogy ezen eszmecsere által még 
némelly líj kivánatok és eszmék felmerülhetnek, 
mellyek az ilten megállapítandó utasításban nem 
foglaltatnak; hogy ezek fölött is, még mielőtt 
a' ministérium elébe vitetnek' egyetemes gyü-
lésileg határozni lehessen: folyó évi aug. 30. 
napján ezen egyetemes gyűlés is össze fog ülni 
's a' kerületeknek ministeriális értekezletre kül-
dött követei a' református és unitárius követekkel 
tartott kölcsönös értekezésük eredményét ter-
jeszszék ezen egyetemes gyűlés elébe és az in-
nét netalán még pótló utasítással is ellátva 
járuljanak a' ministérium elébe. — Minthogy pe-
dig az egyetemesen egybengyült egyházkerüle-
tek nyilván feltartják maguknak azon jogot, a' f ö -
lötl határozni, — váljon a' minister részéről 
előterjesztendő engedmények, általunk elfogad-
hatók legyenek-e vagy sem, az egyetemes gyű-
lés az értekezlet ideje alatt is folytonosan együtt 
fogván maradni, — ezzel a' ministeriális érte-
kezlet folyamata alatt az oda menő követek 
folytonos érintkezésben lenni, minister úr nyilat-
kozatiról s1 az értekezlet eredményéről időről 
időre ezen gyűlésnek jelentést tenni, 's a'további 
utasítást ettől kikérni s1 elfogadni, magukat a1 

ministerrel való értekezésben és egyezkedésben 
szorosan ahoz alkalmazni köteleztetnek. 

(Folytatása köv.) 

Veszprémi egyházmegyei gyűlés julius 18-án 
Pap István új esperesünk által á' fejérvári kerü-
leti közgyűlésben életbe léptetett képviseleti 
rendszer következtében egyházmegyénk minden 
egyházban választatandott képviselői meghívat-
ván, 's megjelenvén öröm közt kitörő éjjenekkel 
üdvözöltük szent vallásunk dicsőítésére annyira 
törekedő új esperesünket, ki beköszöntő beszé-
dét időnyerés végett ez úttal nem hallatta v e - j 
lünk, de annak egvházankinti köröztetésél mcg-i 

ígérte. — Azután segédgondnokot választó sza-
vazatink fölbontatván, Mórocza Dánielt a' kép-
viselet legrégibb barátját szinte öröm között ki-

[ törö éljenekkel kisértük elnöki székébe, hol az 
esküt mindjárt le is tette; mert a1 fejérvári kerü-
leti gyűlésetek kivívtuk, hogy ezután a' megyein 
is lehessék mindjárt megválasztatásuk után eskü-
jüket elnökeink. Ha e' két lelkes elnök eddigi 
elvéhez hü marad — min init sem kétkedünk — : 
úgy a' nép szava nem fog pusztában elzengeni. 
Nem kis zajt idézett elö mindjárt kocsi Horváth 
Sámuelnek a' leköszönt segédgondnoknak azon 
kérdése, váljon megtarthatja-e eonsistóriumunk-
ban ezután is az ülnöki széket ? Határozat lön 
személyeskedések után : „ha újra elválasztatik 
szavazatok útján ülnöknek : ülnöknek ismerte-
tendik el." Ezt hideg elutasításnak vévén a' jó 
öreg, elhagyta ar gyűlést, köztünk aligha többé 
megjelenendő. Még nagyobb zaj támadt, csak 
hogy már most nem személyeskedésből, hanem 
az igazságtól 's korunk szellemétől áthatott 's a' 
nép jogaiért sohajtozó 's új életre ébredt keblek 
azon nyilatkozatából, hogy a1 képviselettel a' 
megunt szagú 's nöosztó, népotisticum consistó-
rium meg nem állhatván, váltassék föl ez időről 
időre a1 képviselőkből választandó bizottmány-
nyal. Ezen nyilatkozat mellett erélyesen fölszó-
szólalt Német János , anomáliának tartván a' 
képviselet és consistórium együttlétét , mint 
mellyek egymással jegygyűrűt soha semváltha-
tandnak; szinte Vecsei Gábor lelkész társaink 
közül hasonlóan nyilatkozott, ki az ülnöki szék 
tovább is megtartására fölkéretvén azt, mint a' 
képviseleti rendszerrel lelkiismerete szerint 
össze nem illeszthetöt, el nem fogadta. — Igv 
nyilatkoztak több lelkes testvérek i s , kik a' nép 
Isten-adta jogaiért küzdeni soha meg nem szűn-
nek. De nyilatkoztak az ülnök urak is — egyik 
igy: „majd meglátom, ki húzza el alulam a' s z é -
ket" — másik: „akkor hagyom azt e l , mikor 
nekem tetszik" — többek vagy csak nem mind 
illy szellemben, kivévén a' fönt emiitett Német 
és Vecsei lelkészeket. Tehát ama jó urak bizo-
nyosan örökös hivatalkodás vitézei. — Uraim ! 
az ősiség után az örökös hivataloknak csendes 
jó éjszakát ! ! 

Végre a' nélkül, hogy a' j.könyv fölolvasta-
tott volna, szétoszlottunk azon forró vágyak kö-
zött , hogy két lelkes elnökünk — bár három 
évre vállalták hivatalukat — még tízszer három 
évre is megválasztassanak, — az ülnökurak 
pedig, minél előbb, ha harmad napra, annál jobb 
— hagyják el. székeiket, engedvén a' nép szó-
zatának, az idő intésének; szétoszlottunk — azon 
édes érzések között , hogy fölébredt már vala-
hára veszprémi egyházmegyénk hossza álmából 
's, szebb jövőjének pirkoránya derengni kezd, 

j az ezért sok bántalmak közt régen küzdött, apo-
istoli szellemű derék Pap Istvánunk alatt ! — Sd. 



Az egyház kerületi fötanodai megürült *s új 
tanári székekre hárman jelentvén magukat, az 
egyházkerülethez teendő ajánlás végett; mind 
a' hárman mint jeles egyének ajánltatnak ugyan; 
— de ezek közt különösen felkarolta e1 megyénk 
tudós ifjvi Pap Gábor urat, ki a' pápai főtano-
dában minden tudományait átalánosan olly kitünö 
jelességgel végezte , hogy jelenleg is akár mel-
lyik főtanodéba 's bármelly oktatói székre is e le -
gendő kéjességgel bir, mégis dús képessége 
gazdagítása végett külországokra leendő kimene-
telét is megígérte. — Valóban e' jeles ifjú böv 
jutalma oktatóinak ernyedetlen ékessége tudo-
mányos pályájukat kitünöleg végzett társainak!! 

A' magos ministériumtól megérkezvén az e g y -
házi javak papi 's iskolatanitói fizetések öszze-
írása iránti tabellák: n. t. esperes úr által minden 
egyházi képviselők szivrehatólag felszolittattak, 
hogy a' kitűzött rovatokba őszinte valljanak be 
mindent. 

Követül a' Pesten f. é. sept. 1 -én parancsolt 
értekezésre a' két t. cz. elnökurak űtalanos 
szavazattöbbséggel elválasztatván, küldetnek el 
ama régi bölcs mondat szerint: mitte sapientem 
'stb. 

Kedvesen vette az e. m. közgyűlés kebelében 
létező iskolatanitók azon kérelmüket: hogy a 
magok bővebb kiképeztetése és a' czélszerübb 
tanmódszert erjesztése végett értekezési gyű-
lést kivának magok közt tartani: megengedtetett, 
azon föltétel alatt, hogy az mindenkor a' ve sz -
prémi papnak mint helybelinek elnöklete alatt 
történjék, 's eredménye iránt n. t. esperes úr 
's az e. m. gyűlés értesíttessék. — Ohajtnám: 
ha ezen szent igyekezet azon b. megyei 
érmeljéki evang. megyei evang. iskolatani-
tóknak , — kikről a' pesti hirlap f. e. 79. 
sz. alatt az 536. lapon szomoritó tudósítás áll;— 
kik a' fanatismustól rangkórságtól, független-
ségtől elragadtatva, nem ismervén ön tudományos 
pályafutásuk végzetét 's hivatásuk szent czélját 
a napokkal egyenlő rangra emelkedni egyenlő, 
fizetésre ásítozni, az illető e. megye 's kerület 
tetemes 's elszenvedhetleii sértésével eröködnek: 
— tudomásul adni. — Tisztelem azonban a' 
diószegi 's több illy népes egyházak azon iskola-
tanítóit, kik főiskolai pályájukat a papi tudo-
mányok elvégzésével zárván be — papságra 
menendök — mert hiszem, hogy az illy célt-
tévesztö gyüléskedéseknek vagy inkább izgató 
complottoknak nem tagjai. Z a k a r i á s , s. k. 

Tiszai evang. egyházkerület közgyűlése. 
Tartatott julius 19 's köv. napjain Eperjesen. 

Főbb részét ú j hivatalnokok választása 's beikta-
tatásatevé. 1 ) Beköszönt mindenekelőtt az ú j fel-
ügyelő Fábriczy Stím., de cultusministeri tanács-
nokká lett kineveztetése miatt, felügyelői hivata-
láról azonban ismét le is köszönt. F. S. az, kiről 

bizton elmondhatni, hogy valamint az. egész ha-
zában nálánál egyházi dolgainkban jártasabb fér-
fiú nincsen, úgy a' prot. egyházat senki nálánál 
forróbb szeretettel nem öleli. Ö, a' néhai híres 
Berzeviczy Gergelynek növendéke, kora ifjúsága 
óta egyháznak szentelte magát 's e' szolgálatban 
híven kitarta mind e' mai napiglan. Illy férfiút, illy 
főnököt, hogy el kelle veszítenie, a' tiszai e g y -
házkerület őszintén fájlalja; de viszont örül is, 
mert az elveszítettet megnyeré az egész prot. 
egyház. Kisérjék öt új pályáján ezen egyházke-
rület minden tagjának legszívesb szerencseki-
vánatai. — 2 ) Következék a' gyülekezetek ki-
tűnő szótöbbségével elválasztott új püspöknek 
Pakk Mihály volt egyházkerületi főjegyző 's 
iglai lelkésznek beavatása. A1 ritka ünnepély, 
miként magában értődik, az Isten házában v é -
gezteték- A' szószékről beszédeket tartának, n é -
metül : Schwasz Mihály VI. sz. kir. városi e s -
peres , az egyházkerület érdemteljes Nestora, 
tótul Hlovyk Ádám sáros-zempléni esperes. Ma-
gát a' beavatási szertartást Komáromy József 
hegyaljai esperes végezé magyarul. Befejezé az 
egészet a' jelen volt összes papságnak kézfölté-
tele 's az új püspök részéről a' roppant számmal 
egybegyűlt hívekre mondott áldás. Áldás , a' 
mindenhatónak gazdag áldása légyen ö rajta is, 
miszerint fenséges 's a' jelen időben kivált, 
annyira fontos hivatalát sikerdúsan viselhesse 
ezen egyházkerület 's az egész magyarhoni prot. 
egyház javára, sokáig! — 3) Egyházkerületi 
pénztárnoknak választaték 's e1 gyűlésben kihir-
dettetek Goldberger Imre Szepesmegye föadó-
szedöje. — 4) Egyházkerületi főjegyző lett Ge-
duly Lajos. — 5) Leköszönt a' nyíregyházi ta-
nítóképezde felügyelőségéről egyre súlyosbuló 
szembaja miatt Dráskóezy Sámuel is, 's imígyen 
az utolsó kapocs is, melly ezen egyházkerületet 
szeretve tisztelt volt elnökéhez köté, megsza-
kadt. A' gyűlés újra meg úji;a köszönetet sza-
vazott neki. lltódaul pedig a' képezdei felügye-
lőségben Boronkay Albertet választá. — 6) Ki-
hirdettettek ezután több ministeri rendeletek, 
mellyek az esperességekben részint már azelőtt 
köröztetve vaIának. — 7) Az egyházrendezési 
munkálatra az egyházmegyék részéről bejött 
észrevételek meghányattak 's az egyetemes gyű-
lésre menendő követeknek utasításul kiadatni 
rendeltettek. Ez ügyben már eleve egy nagyobb 
számú választmány munkálkodván , a' gyűlés 
csak hamar átesett rajta. Leghosszabb vitára azon 
kérdés szolgáltatott alkalmat : ha az egyházhi-
vatalnokok, külö iösen a'papok kijelölési joga az 
összes egyházközségeknél vagy csupán a' pres-
byteriumoknál legyen-e ? Győzött azok nézete, 
kik e1 jogot a' presbyteriumok által kivánák gya-
koroltatni — 8) A' ministeri értekezletre köve-
tek neveztettek, minden esperesség részéről ké 

! két fegy papi 's egy nem papi) egyén 's a' há-



rom főiskola részétől egy-egy tanár. Általános 
utasításul az adaték nekik, hogy a' protestántis-
mus drága kincsét, az önkormányzást, minden 
módon fentartani igyekezzenek 'S azt az egyház 
kezeiből semmi árért ki ne bocsássák. A' spe-
ciális kérdések körül legbővebben a1 vegyes i s -
kolák ügye vitattaték meg, mellyeket, valamint 
az egész közoktatást i s , egy rész a' felekezeti-
ség köréből kiemelni, más rész továbbá is ezen 
alapra fektetni kivánt. A' megállapodás abban 
lön, hogy a1 melly valláshoz tartozik valamellyik 
iskola nevendékeinek többsége , azon vallásúak 
legyenek a' tanítók; azonban a' felügyelet illy 
esetekben ellenörseg végett a' másik vallásfele-
kezetnek adassék által. A'jelenleg keblében fen-
álló főbb tanodákat az egyházkerület úgy kívánja 
rendeztetni, hogy az eperjesi collegium acadé-
miává, a1 kézsmárki, lőcsei lyceumok és a' rozs-
nyói gymnásium fögymnásiumokká, a' miskolczi 
gymnásium föipartanodává, a' többi kisebb gym-
násiumok részint progymnásiumok, részint reál-
tanodákká legyenek. — 9) Az 1 8 4 8 : 20. törv. 
czikkben kimondott vallásbcli egyenlőségnek s' 
viszonyosságnak gyakorlati alkalmazása ügyé-
ben választmány küldetett ki, melly be is adá 
véleményes jelentését, javasolván, hogy a1 v e -
gyes házasságokból születendő gyermekek ezen-
túl mindig atyjok vallását kövessék, a' téritvé-
nyeket kérők szigorúan büntettessenek, — a' 
vegyes házasságbeli válópereket világi bírák 
Ítéljék, az elvált protestáns félnek szabad leend-
vén új házasságra lépnie, — az egyik vallásról 
a' másikra térök egyszer legyenek kötelesek 
magokat mind előbbi, mint új lelkészöknél jelen-
teni , — mindkét részre nézve, az áttérésre bi-
zonyos kor tűzessék ki 'stb. A'javaslat elfogad-
tatván, petitio képen az országgyűlésre fölter-
jesztetni határoztatott. — 10) Az ismeretes 

\ dobsinai szerződésre nézve, mellynél fogva ed-
digelé a' püspököt felváltva egyszer a' német, 
másszor a' tót-magyar egyházak papjai közül 
kelle választani , az esperességek a' jövő gyű-
lésre teendő nyilatkozatokra szólíttattak fel, mi-
nek, hisszük erősen, az leszen eredménye, hogy 
ezen a' mai korhoz nem illő, separátisticus büzü 
intézkedés jövőre nézve el fog törültetni.— 11) 
A' püspökszentelést illetőleg, mellyet az egyház-
kerület ezentúl kirekesztöleg magyar nyelven 
kiván végeztetni, választmány neveztetett, a' jövő 
gyűlésnek e' tárgyban egy korszerű tervezetet 
benyújtandó. — 12) Minden egyházmegyék 's 
minden egyházközségek pecsétei magyarosíttatni 
rendeltettek. —• 13) A' más fentebb említett 
nyíregyházi tanitóképezdéröl örömmel hallá a' 
gyűlés , hogy annak szellemi állapota a' legör-
vendetesebb, a' mennyiben tanára Emericzy La-
jos hivatásában páratlan lelkességgel 's példás 
kitürö szorgalommal jár e l , anyagilag azonban j 
az intézet , ha gyorsan 's nagyobbszerüleg följ 

r-nem segittetik, a' legszomorúbb jövendőnek néz 
elébe, miután az alapítványok, mikre fenállása 
fektetve van , távolról sem elegendők életét 
hosszabb időre biztosítani. A' gyűlés ennek kö-
vetkeztében újra megtön mindent, mit tennie ha-
talmában állt; de előre is látható, hogy itt g y ö -
keres kielégítő segítség csupán egy oldalról j ö -
het : az országtól, melly, adja Isten, hogy való-
ban is pártoló szárnyai alá vegye mielőbb az 
annyira szükséges 's olly áldásos következ-
ményű intézetet — 14) Az ezen gyűlésben be 
nem végeztetett tárgyak folytatására, nevezete-
sen pedig a' felügyelői hivatalra, mellyre ideig-
lenesen Szontagh Lajos gömöri esp. felügyelő 
helyettesítteték, bejövendő kijelelő szavazatok-
nak felbontatására az egyházkerület részéről ez 
idén még egy közgyűlés fog tartatni Igló váro-
sában sept. 14. napján. G* 

Nagyhonti egyházmegyei közgyűlés. 
A' nagyhonti evang. egyházmegye részéről 

f. é. jul. 12-kén Szalatnyán hontmegyei neve-
zetes fürdőhelyen tartatott a' közgyűlés. Öröm 
volt látni itt nemcsak azokat, kik számosb é v e -
ken keresztül gyűléseinkről elmaradtak 's most 
váratlanul körünkben megjelentek; hanem más 
három szomszéd megyékből hozzánk érkezett 
testvéreinket is. Zsembery Imre polgártársunk 's 
szeretett felügyelőnk Hontmegye egyik kerülete 
által országgyülésikövetnek elválasztatván's ezen 
megtiszteltetésnek engedvén, gyűlésünkben részt 
nem vehetett : helyébe Torkos Pál hg. Kóburg 
uradalmai derék praefectusa ültettetett, ki is reg-
geli 10 órától délutáni 3 óráig tanácskozásunkat 
a' legjobb rendben vezérelte. A1 felvett tárgyak 
közül véleményem szerint itten kiemelendök a' 
következők : A' vallás és közoktatási minister 
úr rendelete következtében a' kebelbeli papok 
és iskolatanitók jövedelmeinek összeírása, melly 
különös rovatos táblázatokba foglalva és egy e' 
végre kinevezett választmány által megvizsgálva 
a' gyűlésnek bemuttatatott, melly táblázatoknak 
néhánya hibás és hiányos volta miatt az illetők-
nek kiigazítás végett adatott át. Ezen jövedel-
mek taglalásánál több vélemény merült fel. V é g -
zés : az egyházhoz tartozó ingatlanok, mint föl-
dek és rétek papjaink kezeinél azoknak biztosb 
ellátása tekintetéből a' kitett haszonbéri díj l e -
fizetése mellett ezentúl is meghagyassanak ; hí-
veink által azonban kiszolgálni szokott gabona, 
coleda, csirke, kender, bor, kenyér, tojás, hús, 
fagyu 's más e' féle gyakran rendetlenül 's ke -
servesen a' papi hivatallal össze nem férő 's kol-
dulásra nagyon is emlékeztető fizetések a' státus 
által szüntettessenek meg, melly úgy is mult or-
szággyűlésen 20 t. cz. szerint minden bevett 
vallásfelekezetek egyházi és iskolai szükségei-
nek fedezését elvileg magára vállalta. E' fizeté-
seknél többen azon már e' lapban is emiitett kor-



szerű indítványt támogatták, miszerint ugyanis 
papjaink, mint az egyház egyrangu és ugyan-
azon kötelességeket teljesítő hivatalnokai , 
egyenlő fizetéssel látassanak el. Mondatott : 
hogy ezt az igazság és méltányosság is megkí-
vánja azért, mivel a' kisebb gyülekezető papok 
is minden vasár- 's ünnepnapokon szintúgy pre-
dicálják az evangéliumot a népnek, úgy oktatják 
templomban és iskolában az ifjúságot, tanítják 
ugy a' vallást, terjesztik úgy az erkölcsiséget 
és az erényt és saját példájokkal szintúgy v e -
zetik híveiket a' kegyességhez, a' szeretethez és 
jámborsághoz , mint a' nagyobbszerüekben. Bi-
zony, bizony nem egy pap, minden készültsége, 
tudományossága, ügyessége és munkássága mel-
lett egész életén keresztül családjával együtt ten-
gődik csak azért, mivel a' sors vaskeze öt a' 
hivatal elvállalásánál kisebbszerü gyülekezetbe 
sodorta. És ha majd népiesb gyülekezetekben 
a' papfizetés sokkal nagyobb leend mint a' ki-
sebbekben, nem kap e lábra közöttünk is azon 
alávaló büszkeség, mellyet a' vagyonosabbak a' 
szegényebbekkel olly gyakran és fájdalmasan 
éreztetnek ? Nem fog-e ez által közöttünk meg-
szűnni azon patriárchális testvéri szép visszony, 
melly hivatalunk körében eddig létezett ? Nem 
korteskedünk-e még inkább akkor, mint most, 
hogy jövedelmesb helyre juthassunk ? Hiába ! 
mi is gyarló emberek vagyunk, azért még e g y -
szer mondom fizetésünk a' mennyire lehet egyenlő 
legyen. 

Olvastatott superintendens úr azon körlevele, 
mellyben e' kerület minden egyházmegyéje az 
előszámlált ügyeknek tárgyaitatására felszólita-
tott. Határozatunk : hogy protestáns önállásunk 
's kormányzásunktól semmi áron el nem állunk; 
az egyházunkból a' catholica vallásrai áttérés-
nél, valamint a1 vegyes házasságokból származó 
gyermekek felneveltetésénél is múlt országgyű-
lés 20. t.cz. 2. § - s a szerint rendelkezünk, azaz: 
ha netalán ezentúl valamelly protestáns a1 catho-
lica vallásra áttérni akarna, az egyenlőség és 
viszonyosság elvénél fogva magát a protestáns 
lelkésznél szintúgy bejelentse, mint mikor a ca-
tholicus vallást tartó a' protestántismust elfo-
gadja ; a' vegyes házasságokból született és szü-
letendő gyermekek mind a' két nembeliek szinte 
a1 fentebbi elv után atyjok vallását kövessék; a' 
gyónási, keresztelési 's kisebbszerü temettetési 
palástdíj törültessék el; a' válóperek ezentúl 
protestáns consistoriumok hatósága alá tartozza-
nak ; a' vegyes házasok elválásánál a' protes-
táns fél új házasságra szabadon léphessen 'stb. 

Rotaridesz Mária pribeli iskolamester édes 
anyja ; ki mint tudva van a' megyei börtönben 
vagy négy hónap óta rablánczra van fogva, be-

nyújtott folyamodásában fiának állapotát a' l e g -
borzasztóbb színekben lefestvén, az eperesség 
közbenjárásáért fia részére esedezett, 's miután 
a' megyei rabok lelkésze is azon tanúságot tevé: 
hogy Rotaridesz és társa Král János könnyelmü-
leg elkövetett bűnök miatt a' gyilkosok és rablók 
között szenvednek : noha a' gyűlés kihágásukat 
egyátalában rosszalja 's kárhoztatja, mindazáltal 
a' megyei választmány megkéretni rendeltetett, 
miszerint e' rabok nehéz sorsa, addig is, mig e l -
marasztaltatnak, mennyire lehet enyhitessék. 

Utánirás. Honinak némelly gyülekezeteiben 
a' hivek és a' papok között, a' midőn ezeket írom, 
szomorú súrlódások és kellemetlenségek támad-
tak. A' dolog ennyiből áll : a' legújabb ministe-
riális rendelet szerint Hont nemzetőrsége a' ró-
mai sánczokhoz kiparancsoltatott; több közsé-
gekben azonban a' nemzeti örök e' parancsnak 
mind addig engedelmeskedni vonakodnak, mig 
lelkészeik nem fogják követni, állítván : hogy 
ezek is beiratvák. De minő joggal ? Kérdés : 
vájjon a' lelkészeket Ilontból illy hosszú és fá-
radalmas útnak megtevésére a' hazai törvény 
szorítja , értem azon lelkészeket , kik mint az 
egyház szolgái semmi tulajdon fekvő birtokkal 
nem bírnak ? És mégis a' megyei alispán hiva-
talosan egy hontmegyei lelkészt szoros felelet 
terhe alatt a' római sánczokhoz kiparancsolt. 
No de mennek hárman ! A' kérdés megfejtését 
az illetőknek ajánljuk. 

W e n g e r i c z k y A n d r á s , lelkész. 

Mezöföldi helv. hitv. e. megye képviseleti köz-
gyűlést tartott f. e. nyárhó 20-dikán, Lepsént, 
szokott iker elnöklet alatt, majdnem minden e g y -
házak teljes képviseltetése mellett. 

A' ministeri értekezletre küldendő követek 
megválasztása levén a' kitűzött czél; mindenek 
elölt nyilváníttattak az alapelvek, mint a' követek 
által lédesitendök, magkövei, t. i. 

1) Egyházaink minden nagyobb egyházi ter-
hek közvetlen hordozása alól fölmentendök. 

2) Egyházi hivatalnokaink, — lelkészek, és 
i. tanítók — a' viszonosság elvénél fogva — 
minden vallásfelekezetek hivatalnokaival e g y -
arányban , a' közállam által tisztességesen f ize-
tendők ; de földeik — jövőjük némi biztosításául 
— tovább is meghagyandók; az egyházak azon-
ban ezek munkája alól is fölszabaditandók. 

3) Önrendezési, önigazgatási jogaink föntar-
tandók. 

4) A' titkos szavazatok egész gyűlés előtt föl-
olvastatván, minden egyházak öszhangzó szava 
zatával elválasztattak, rendes követekül, sze -
retett elnökeink: dabasi Halász Sámuel, segéd-
gondnok ; és Bali Mihály esperes urak; helyet-



tesekül pedig : Megyasszai Gy. Dániel táczi lel-
kész és Márkus István, fejérmegyei tiszti al-
éiigysz urak. 

5 ) Főiskolai jogtanszékre., Yégheli Imre, és 
ifjú Papp fíábor urat ajánlja kormányszékünk. 

6 ) Egy lelkésztársunk Cs. J. úr, mid nem-
zetőr , nem lehetvén jelen személyesen gyűlé-
sünkön, alapot nézeteit jelen szönyegkérdéseink 
iránt, Írásban terjesztette elő. 

7 ) Több egyházók, azon álhiedelemnél fogva, 
mintha egyházi hivatalnokaik már it a' közál-
lam által láttatnának elvonakodván a1 közmunka-
tételtől: a' világi hatoságokat fogjuk fölkérni, 
közbelépni, 's kellő fölvilágosítást adni. 

8 ) A' ministeri rovatos ivek — hogy a' beje-
gyeztetendök öszhangzóbbak legyenek, közön-
ségesen tárgyaltattak ; mind e' mellet is mintául 
egy egy egészen elkészített példány az e g y -
házakban fog köröztetni. Közli 

F á b i á n I s t v á n m. p 
e. megyei jegyző. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Csőd. A' gyönki ref. közép- tanodában, az 
1 - s ö 2-ik 's 3-ik nyelvészeti osztályok tanszéke, 
mellyhez fizetéskép, 240 pf. öt öl tűzifa, 's több 
czimü pénzbeli apróbb járulékok kapcsolvák, 
Békássy Antal úr papságra lépésével megürül-
vén , fölszólítatnak az azt elnyerni akarók. hogy 
folyó évi september 1 - sö napjaíg, a' helybeli 
igazgatóságnál, vagy személyesen, vagy le -
véllel jelentkezzenek. Egyéb kellékek közt külö-
nösen megkívántatik, hogy a' vállalkozó, a' né -
met nyelvet necsak alaposan értse , hanem azon 
jól is tudjon beszélni. -— Peremartoni N a g y 
Z s i g m o n d , m. p. gyönki lelkész, mint az 
iskolai tanács jegyzője. 

Csőd. A' helvét vallástételt követő dunamelléki 
egyházkerület részéről közhírré tétetik, hogy 
a' kecskeméti főiskolában azon föoktatói állomás 
ürességbejövén, mellynek feladata a' bölcsészet-
tannal egybekapcsolva az ó - és új szövetségirás 
magyarázat, melly után a1 kecskeméti gyüle-
kezet részéről részint kész pénzben részint, ter-
mékekben és természetben adatni szokott évi f i -
zetés , a' szabad lakhelyen, vagy helyette 90 
ezüst forinton kivül, 500 pengő forintra biz-
tosan reá megy, és ezen felül az évenként i s -
kolaigazgatóságot viselni szokott oktatókkal osz-
tály alá menő tanitásdíjjárulék is közös. Az ezen 
állomást elnyerni kívánók szükséges bizo-
nyítványaikat és folyamodásaikat e' folyó évi 
augustus hó 21-diknapjáig, püspök fő t. Polgár 
Mihály úrhoz Kecskemétre okvetetlen beküldjék. 
— B á t h o r y G á b o r , m. k. a' dunamelléki 
ref. egyházkerület főjegyzője. 

Igazolás. A' szerkesztőség által tett felszólítás 
folytán több lelkésztársunk hozzánk küldé a' 
veszélyben forgó haza oltárára nyújtandó áldo-
zatát, mellyeket mi illető helyre eljuttattunk. 
Kettő iránt látjuk szükségesnek magunkat iga-
zolni , a' kezünknél levő nyugtatványok szerint, 
u. m. Kontra János pócsmegyeri lelkész úrnak 
hívei közti gyűjteményét 60 ft. 24 krt ezüst pénz-
ben szinte beadtuk, és Bacsó János fülöpszál-
lási segédlelkész úr részéről nem 6 ftot adtunk 
át , mind a' lapokban közölve volt , hanem 2 ftos 
tallért es egy arany pecsétgyűrűt. T ö r ö k . 

Özvegy Tót Pálné 120 pftnyi adományáról 
a' kincstári utalvány már kezemben van, de Új-
vidékre nem tartom tanácsosnak póstán küldeni 
azt. Tessék átvételéről gondoskodni. S z é k á c s 

Igazítás. Szerkesztő úr! Csodálkozással ol-
vastam ön lapjában Lichard Dániel szakolczai lel-
kész urnák nevét azok sorában, kiket én pan-
slavisticus irányú működéssel a' haza előtt v á -
doltam ; megvallom, nem tudom , hogy juthatott 
e1 józan irányú társunk neve oda, és ha kéz -
iratomban ott áll, bizony csak tévedésből á l l , 
mert emiitett lelkész úrnak a' szlávajku nép ha-
zafias felvilágosodása körül tett szép érdemeit 
sokan tiszteljük e' hazában, 's Lichard urnák sok-
kal több esze , jobb szive, és e1 haza iránti szent 
ragaszkodása sokkal ismeretesb, sem hogy illy 
szennyes működés férhetne hozzá. Sajnálom hogy 
e' tévedés történt, mert nem Lichard, a' kit én 
tisztelek, hanem Hurbant értettem. Kérem ezt a 
Lichard úr igazolásaul kinyomatni.— H.-M.-Vá-
sárhelyen, junius 10. 1848. 

J e s z e n s z k i L á s z l ó . *) 

Levelezés. Jakabfalvay András úrtól bocsána-
tot kérek azon deákos czimért, mellyet czikke 
yégére biggyesztettem. Csupa tévedés, mellynek 
én gyakran ki vagyok téve. Kun Bertalant tar-
tottam gondnoknak és földesúrnak, Jakabfalvay 
András urat pedig papnak, 's így a' bizodalmas 
fraternisálást ö rá értetlem, mit tetemesen moz-
dított elö az öröm, mellyre a1 czikk által ragad-
tattam,^ azon hiedelem, hogy illy avatottam 's az 
egyház iránt illy méltányosan csak pap írhatott. 

*) Biztosítom J. urat, hogy Lichard D. úr neve ott á l -
lott kéziratában. Egyébiránt miután én kezdettől fogva 
megkivántam óni e' lapokat mindennemű nyelvmozgal-
mak közlésétől, mellyek — s1 különösen a' panszlavis-
mus —nem egyházi, hanem politicai irányúak: kérem a' 
tiszt, levelező urakat, hogy lapunkat minden pan-
szlavismus melletti vagy elleni contestátió —- vádak, 
— 's insinuáliókkal megkímélni méltóztassanak. 

S z e r k . 



P R O T E S T Á N S 

Él Ilii III LiP. 
37. szám. Hetedik evi folyamat. Aus:u>tus fi. 1848. 

T ö r v é n y j a v a s l a t . 
Az elemi oktatásról. 

1. Az elemi oktatásnanak czélja, hogy a' 
gyermekek a' tudomány első elemeibe avatassa-
nak. A' közállomány kötelessége felvigyázni, 
hogy az elemi nevelésben mindenki részesüljön. 

2. A' közállomány gondoskodni fog, hogy 
minden helységben 's népes pusztákon a' men-
nyire lehet tanintézetek legyenek. 

3. Szüléknek vagy gyámoknak szabad-
ságukban áll, gyermekeiket háznál vagy magán-
intézetekben neveltetni, 's illy esetben arra, 
hogy gyermekeiket a' nyilvános elemi iskolákba 
küldjék, nem kényszeríttetnek. Azonban a1 ház-
nál, vagy magánintézetekben nevelt gyermekek 
minden évben a' nyilvános iskola elöjárói elölt 
fognak megvizsgáltam. 

4. Minden szüle vagy gyám, — ide értve 
azokat is, kiknek házaban gyermekek, mint mes-
ter tanítványok, vagy házi szolgák tarlatnak — 
kötelesek gyermekeiket vagy gyáinoltjaikat, ha 
nevelésökről háznál vagy magánintézetben nem 
gondoskodtak, nyilvános iskolába járatni , még 
pedig a' fiakat hat éves koruktól tizenkét éves 
korukig, a' leányokat szinte hat éves koruktól a' 
tizedikig. Ezen kötelesség elmulasztása pénzbeli 
's a1 szükséghez képest fogsági büntetéssel is 
büntettetik. 

5. Az elemi nevelés minden közintézetek-
ben ingyen adatik. 

6. A' mennyiben az egyes iskolák saját fen-
állásukra alapítóit vagyonnal nem bírnak, (melly 
minden intézetnek most is teljes épségben fen-
tartatik) annyiban a' népiskolának terheit a' köz-
ség viseli, melly e1 czélra mindenkeblebeli vagy 
hozzá tartozó polgárra különadót vethet ki. 

7. A' község által kivetett iskolai adó az 
országos adónak öt százluliját nem haladhatja; 
's ennek fizetéséhez minden lakos és birlokos 
azon arányban já ru l , mellyben egyéb közterhe-
ket visel. 

8. Ha az egyes népiskola fentartására sem 
annak saját alapítványi jövedelme, sem a' 7-ik 
§ -ban meghatározott, községi adó nem elégsé-
ges, a' hijány a' közállománytól nyert pénzsegély 
állal fog fedetni. 

9. Az elemi oktatás azon tárgyakban halá-
roztatik, mellynek a' polgári élet minden viszo-, 

nyaiban szükségesek figyelemmel arra, hogy a' 
gyermekek inkább alapos, mint sokféle ismeretek-
hez jussanak. 

Különös tárgyai : 
írás és olvasás. 
Fejbeli és jegyekkeli számítás. 
Természet-tan és természet leírás, különös 

figyelemmel az életmódra és vidékre, mellyhez 
a' nevendékek szüléinek nagyobb része ta r -
tozik. 

Hazai történet 's földleírás. 
A' polgári jogok és kötelességek ismeretei. 
Test-gyakorlat, különös tekintettel a' hadi 

szolgálatra. 
Éneklés. 
10. Az oktatás nyelve a' lakosok többsége 

szerint határoztatik meg. 
11. Olly helyeken, a' hol a' fentebbi 10. 

értelmében a' rendes oktatási nyelv nem magyar 
volna, a' magyar is taniitatni fog. 

12. A1 vallásos oktatást a' növendékek 
ezentúl egyenesen és közvetlenül vallásuk lel-
készeitől veendik. 

13. A' melly községben több hilfelekezet 
van, mindenik hittelekezet számára külön elemi 
iskola nyittatik, ha egy-egy felekezet isko-
lába járó gyermekeinek száma ötvenre me-
gyén. 

14. A' melly községben több hitfelekezet 
van, hanem olly számmal, hogy a' VJ. értel-
mében számukra külön iskolát nyitni nem lehet, 
illy helyen az iskola közös, és az elemi nevelést 
a' növendékek hitfelekezetbeli előny vagy kü-
különbség nélkül nyerendik; máskint is a' vallá-
sos nevelés a' 12. értelmében nem ezen isko-
lához, hanem egyenesen az illető lelkészekhez 
tartozván. 

15. §. Ha olly községben, hol több hitfeleke-
zet van, de a' 13. <§. értelmében ezek számára 
külön iskolákat nyitni nem lehet, akár egyesek, 
akár valamelly hilfelekezelbeliek , mégis saját 
erejökkel külön iskolát állítani kívánnak, ez sza-
badságukban fog állani, a' nélkül azonban, hogy 
ez állal a' közös iskola fentartására kívántató és 
aránylag kivetendő községi adó alól felmentet-
nének. 

16 § A'községi iskoláknak egyenes felügye-
lése és vezérlése a' községek által választandó 
bizottmányokat illeti; valamint ezeket fogja il-
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etni a' tanítók választása azok közül , kik kellő 
bizonyítványt birnak arról, hogy a'nevelési pá-

lyára elkészültek. 
17. A' közállomány gondoskodni fog, hogy 

kellő számmal felállíttassanak, olly intézetek, 
mellyekben a* néptanítók képeztessenek. 

18. §. Az ország külön kerületeiben, az egy-
kori Erdélyben és Horvátországban összesen hat 
kerületi bizottmány állitattik fel melly a' közok-
tatási ministérium vezérlete alatt a1 népnevelés 
ügyét különösön kezelni fogja. 

19. Ezen elvek nyomán részletes és a ' t ö r -
vényhozás elébe terjesztendő tervek készítésé-
vel a1 közoktatási ministérium megbizatik. 

Az osztályok központi választmányának jelentése 
az elemi iskolákat tárgyazó törvényjavaslat iránt. 

Az országgyűlési irományok során 8-ik szám 
alatt levő törvényjavaslat iránt az osztályok több-
ségének véleménye a' következőkben öszpon-
tosult : 

Az l - s ő § , első pontját, melly az elemi okta-
tás czélját tárgyazza , mint törvénybe nem való 
indokolást, a' központi választmány kihagyan-
dónak véli. 

A' 2-ik §-ban e' szó helyett „közállomány" 
„kormány" kifejezést ajánl. Mert valamint a' 
közállomány kötelessége arról gondoskodni, 
hogy minden helységben 's népes pusztákon, 
menyire lehet, tanintézetek legyenek: úgy ezen 
kötelességét a' közállománynak a1 törvény vég-
rehajtásával a kormány teljesíti. 

A' 3., 5. és 7. iránt semmi észrevétel sem 
forog fen. 

A' 4. végső jontjában ,,szükséghez képest" 
kifejezés hellyett,,körülményekhez képestu ajánl-
tatik. 

A' 6. § - t , melly az iskolák alapítványáról 
szól, nagyobb határozottság végett, csupán az 
elemi iskolákra korlátoltatni véli a' választmány. 
Az iskolai községadót illetőleg, nehogy e1 kife-
jesés által „polgár" olly lakosok , kik polgári 
jogokkal még nem birnak, magokat e1 közteher 
alól mentesítve véljék, azt következővel ajánlja 
fölcseréltetni : ,,lakos és birtokos" mellyekhez 
képest ezen következőkép volna módosítandó: 
„menyiben az egyes elemi iskolák saját fenál-
lásukra elegendő alapított vagyonnal nem birnak, 
(melly ezen intézetnek most is teljes épségben 
fentartatik ), annyiban a' népiskolának terheit a1 

község viseli, melly e' czélra minden keblebeli 
vagy hozzá tartozó lakos és birtokosra külön 
adót vethet ki." 

A1 8. iránt szinte semmi észrevétel nem 
forog fen. 

A' 9. § - b a n , hol az elemi iskolabeli tanul-
mányok soroltatnak el, figyelmezve ar ra , hogy 
a' növendékek olly taúlmányokban is részesül-

jenek , mellyek kenyérkeresetük eszközeül fog-
nak szolgálni, a' „természettan és természet-
leirás(( megemlítése után közbeszúrandónak véli 
a' bizottmány : „az ezeken alapuló gyakorlati 
tanulmányokkal 

A' 10, és 11. § § - r a nézve megjegyzi a1 vá-
lasztmány, mikép a' hazában több nem magyar 
ajkú helységekben is egy idő óta már jó sikerrel 
folytattatik a' magyar nyelveni átalános oktatás. 
Nehogy tehát a' 10. §-beli javaslat szerint e' 
részben illy helyeken a' nemzetiségre nézve ká-
ros visszaesés lehetségessé váljék, 's hogy a' 
kormánynak hatalmában álljon olly nem magyar 
ajkú helyeken, hol a' lakosokban a' nemzeti nyelv 
iránt őszinte hajlam mutatkozik, azt minden káros 
ellenszenv vagy visszahatás nélkül az elemi ok-
tatás által is elősegíthetni, e1 két a' központi 
választmány véleménye szerint következőkép 
volna módosítandó : 

10. A1 magyar nyelv mindenütt rendes 
tanulmány legyen. 

11.$. Azon nevendékek, kik a1 magyar nyel-
vet nem értik, az elemi oktatást saját anyanyel-
vükön fogják nyerni. 

A. 12. § -ban megemlítendő volna, hogy a' 
vallásos oktatást a' növendékek ezentúl egye-
nesen és közvetlenül vallásuk lelkészeitől n y i l -
v á n o s a n veendik, nehogy, főkép olly helye-
ken , hol közös, vagy több felekezetű iskolák 
léteznek, a' lelkészek vallásbcli oktatásközben 
a' nevendékekben a1 más felekezetűek iránt kár-
hozatos idegenkedést gerjeszthessenek. 

A' 13. § - r a nézve nem titkolhatja a' választ-
mány azon óhajtását, vajha a' közös iskolák 
minden vallás- és nyelvkülönbség nélkül minél 
előbb átalánosan létesitethetnének az egész or-
szágban ; figyelve azonban arra, mikép a' népnek 
legnagyobb része még ezen üdvös elv elfogadá-
sára nem képes , figyelve továbbá arra, mikép 
illy közös elemi iskolák nemcsak Angol, hanem 
Németországban is, helyeken, lio[ külön hitfele-
kezetek léteznek, többnyire üresek, 's nyilvános 
köziskolák mellett a'növendékek saját hitfeleke-
zeteik szerint magántanintézetekbe különülnek, 
— a' külön, azonban nyilvános iskolák felállít— 
hatását megakadályoztatni, főkép a' haza mostani 
viszonyaiban tanácsosnak nem véli; 's habár igen 
óhajtható, mikép ezen bizodalmátlanságtól, a' 
honpolgárok keblei minél előbb tisztuljanak meg; 
tekintve azonban a' népnevelés elhanyagolt álla-
potát, mellynek javítását az elemi iskolák rende-
zésével, 's a' szülőknek gyermekeik iskoláz-
tatásárai kötelezésével bár mi rövid időre is el-
halasztani igen káros volna, a' központi választ-
mány ezen 13. §-beli javaslatot pártolja, olly 
megjegyzéssel, miszerint az minden netaláni el-
lenszenv elhárításául a' külön nyelvű lakosokra 
is kiterjesztendő, 's inkább megengedöleg , k ö -
vetkezőkép volna módosítandó : 
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13 A' melly községben különféle népfajú 
lakosok és több hitfelekezetek vannak, mindenik 
hitfelekezet és népfaj számára külön elemi iskola 
nyittathatik, ha egyegy felekezet iskolába járó 
gyermekeinek száma ötvenre megy. 

Ehez volna alkalmazandó a' 14. §. is , mellynek 
tartalmára, valamint a' 15. § - r a nézve különben 
semmi észrevétele sincs a' választmánynak. 

A' 16. §-ban, mellyböl egyébkint csak ezen 
szó „és vezérlése" maradhatna ki, szükséges 
volna biztosítani az elemi iskolákat az ellen, 
hogy azokba a' községi bizottmányok magán é r -
dekű kedvezésböl képezetlen, ügyetlen vagyrosz 
erkölcsű tanítókat alkalmazhassanak, a' helyesen 
választott tanítókat pedig az ellen, hogy ugya-
nazon bizottmányok őket alapos ok nélkül hiva-
taluktól elbocsáthassák; minélfogva ezen 
helyett következő szerkezet ajánltatik : 

16. A'községi iskoláknak egyenes felügye-
lése a' községek által választandó bizottmányo-
kat illeti. Ezen bizottmányok fogják választani 
a' tanítókat azon egyének közül , kik kellő bizo-
nyítványt birnak arról hogy a' nevelési pályára 
elkészültek. A' tanítók választása azonban , és 
törvény által meghatározandó esetekbeni elbo-
csátása a' kerületi bizottmányok 's illetőleg köz-
oktatási minister felügyelése mellett eszközöl-
tetik. 

A* 18. §-ból a' törvényesen megállapított v i -
szonyoknál fogva az egykori Erdély- és Hor-
vátország említése kihagyandó , 's az utóbbi 
„kapcsolt részek" kifejezéssel fölcserélendő 
volna; — a' ministériumnak pedig tágasb tér en-
gedtethetnék, miszerint a' kerületi bizottmányok 
számát a' szükséghez képest szaporíthassa , 
vagy kevesbíthesse. Mellyekhez képest a' köz-
ponti választmány ezen szerkezetét követke-
zőleg ajánlja módosítatni : 

18. Az ország és kapcsolt részek külön 
kerületeiben a' szükséghez képest több kerületi 
bizottmány állítatik fel, mellyek a' közoktatási 
ministérium vezérlete alatt a' népnevelés ügyét 
kezelni fogják. 

A' 19. iránt semmi észrevétel sincs. — 
Kelt Pesten, 1848-ik évi aug. 1 - sö napján. 

K a c s k o v i c s L a j o s , 
központi választm. előadó. 

P á l f f y J á n o s , 
alelnök. 

Ezen törvényjavaslat felett a" vita kezdődött 
aug. 3-kán, folytatlatott aug. 4-kén befejezte-
tett aug. 5-kén. Jövő számunkban az eredmény 
felöl tndósítandjuk olvasóinkat. 

Uoió és vallásegyenlőség. 
Folyó évi Prot. E. és I. lapok 752 —754. I. 

unió czím alatt G. érző szívbül 's okos velöbül 
folyó czikkét olvasám. Látszik, hogy G. villa-
nyos elméjén, fénylő kilövellésckkel futnak v é -
gig a' dicső gondolatok 's nemes szeretettől f e -
szülő magasztos érzelmek; mik nélkül bár melly 
hitfelekezethez számláltassunk, nincs mennyor-
szágunk. G. kérdi: „hát a' prot. unió, mellyröl 
e* lapok megindításakor annyi szép közöltetett, 
miben van ? u Megvallom e' tárgyról én is sok 
szépet, mindazt megelőzve pedig Naszályi János 
volt palotaihelv. lelkész értekezését is, bámulva 
a' nálam egypár emberélettel korábban munkál-
kodott férfiúnak szép eszméletét , figyelemmel 
olvastam. Hanem mindig vártam valamit, mi e* 
nagy igének vallásegység testié léteiét megelőzze, 
útait megegyengesse. Most meg van a' mit óhaj-
tani igen, de reményleni soha sem birtam. Ez a* 
vallásegyenlöség. Kell-e, szükséges-e az üd-
vös czélra több felszóllalás ? ! Tudjuk, hogy 
meghozza az idő hallgatva is a' magnak, melly 
elhintetett, aratását; megtermi gyümölcsét a' fa, 
melly nemes galyról beoltatott. De azért szól-
junk hozzá tovább is, nyilvánítsuk véleményün-
ket minél többen, csakúgy ne, mint némelly nők, 
kik gazdasszonyi terveiket, gyermek nevelési 
ügyességüket, férjeik irányában gyakorlott finom 
fogásaikat, egymásközti beszédes tárgyalgásban 
angyali ajakakkal sorolják e lö , épen olly szép 
rendiben, mint milly fonákul egy szó sem szo-
kott otthon a' mondottakbúi valósulni. Mondja 
G., hogy az uniót eddig is nem a1 nép, hanem az 
urak, egyháziak és világiak akadályozták. Én 
vele tökéletesen egyetértek, 's hiszem, hogy csak 
ne akadályozzák, elébb mint gondolnók meg-
leszen. E ' hitemért kezes a' vallásegyenlöség 
törvénye; legyenek áldottak kik pártolák 's 
megalapíták azt. Kezes e1 törvénynek kifo-
lyása, a' 3-dik §-ban szerint , minden val-
lásfelekezetek szükségeinek, 's így az egy-
házi szolgálatok díjazásának is közállodalmi 
kincstárból leendő födöztetése. G. az 1-sö pont-
ban egyenesen az erére talál az unió akadályának, 

| melly az enyím 's tied fölötti határvonalon lükteti 
föl magát itt-ott,mint elázott töke a'folvam árjain, 
míg végkép el nem iszaplik; 's hiszi, hogy az 
állodalom fogván gondoskodni rólunk, megvan 
szüntetve az elválasztás egyik fö tényezője, az 
önzés ördöge. Én is hiszem ezt, azzal a' különb-
séggel, hogy a' melly szenyet G. általános val-
lástestületeken födöz fel, én csak egyes szemé-
lyekre szorítom a1 testületekben. Azokra,kik mint 
Fáynk tyúkai kaparnak, kodácsolnak, csataráz-
nak az egyház udvarán, más egyházbeli ugyanezt 
mivelök ellenében,nem hogy kisöpörjék körmeik-
kel 's minél tisztábbá tegyék a' tért, melly övék, 
hanem,hogy a'magocskákat kényelmesbben szed-
hessék föl ; 's itt ismét egyetértek G.-vel ab-



ban, hogy ezt teszik önérdekükből as wrafc, egy-
háziak úgy, mint világiak. Mindenütt bőven mu-
tatkozó egyes részletekre azonban én sem eresz-
kedem, tudván, hogy a' szégyenítö meztelenités 
a' legüdvösb ügynek is nem barátokat, hanem 
ellenségeket támaszt. Igen, hinnünk kell azt, 
hinni tanít a' tapasztalás, hogy az anyagi hasz-
nok, háttérbe szorítják a' szellemieket; az ön-
érdekek vermet ásnak a1 valódi vallásos nemze-
ties, hazafias törekvéseknek, 's hinnünk kell, 
hogy csak ezeknek megszűntével fog fényleni 
az unió csillaga. Mert míg lesz a' vallás bajno-
kainak, mindnyájan gyarló emberek lévén, kan-
csal szemmel tekinteni egymásra, lesz a1 fele-
kezetek közt az egyenetlenségi viszálynak is 
konkoly hintöje, 's ez mindinkább azok közül, 
kiknek van's lehet mit feltékenyen örizniök, mint 
azok közül, kiknek semmijök sem lévén, bizvást 
lehet mindent hova tovább, de niindezideig csak 
reményleni. Ugyanazért a1 vallásegyenlöség 
törvényét, kivált, ha reá bekövetkezend a' rangi 
rendi megtiszteltetések 's jövedelmeknek , min-
den hitfelekezet hivatalnokaira nézve, népség-
arányban leendő vagy kiterjesztése, vagy általá-
nos megszüntetése ; úgy tekinthetjük , mint olly 
roppant lépést az unióhoz, millyet pár századig 
izzasztó eröködéssel sem tudánk sem mi, sem a1 

térítés buzgalmai meghaladni. Ez, merem mon-
dani, nyilt ú t , nem csupán ágostai, hanem róm. 
hittanszerinti atyánkfiaival leendő unióra is. Mi, 
hogy ne csupa álom és ábránd, ne térítési vak-
buzgalom feladata legyen ezutánra, véleményem 
szerint szükség lenne, mindenek fölött anyagi 
egyenlőséget létesitni 's meghatározni, mennyi 
számú nép tegyen bármellyik hitfelekezetben 
anyaegyházat; mennyi számú egyházból álljon 
a1 megye; mennyi megyéből a' kerület ? 'S mi-
vel, valamint az anyagi haladásnak emeltyűje a' 
szellemiség: úgy a' szellemi fejledezésnek böl-
csője az anyagiság; az arányos felosztás után kí-
vánnám,hogy határoztassék,minden felekezet me-
gyei 's kerületi hivatalához egyenlő rang; vagy 
mivel a' rangok aranyos bölcsőjében ringatott 
bábuk már férfiakká serdülésnek indulának, 
egyenlően semmi rang és méltóság, csak hiva-
tal , a' hozzá kötendő munkássággal, egyenlő 
fizetési jutalom a' szolgálatért, mit mindenik a1 

maga helyén tenni köteles mindaddig, míg a1 köz-
bizodalmat birandja ; mert holtigivá egy hivatalt 
sem engednék a1 szellemi haladás rovására tes-
pedezni. Hivatalok lennének minden felekezetbon 
egy érsekség , mint legfőbb, a' püspökségek, 
mint másodrendűek, az esperességek, mint har-
madrendű hivatalok, az ezekhez kívántató jegyző-
— 's ügynökségekkel, 'sat. Apostoli föls. kirá-
lyunk a' fő , kinek parancsára minden egyházi 
főbb hivatalnokok és képviselők köteleztetnének 
a' vallásügyminister elnöklete alatt hazánk min-
den osztályú népfajának szellemi haladását, üdvét, 

boldogságát Jézus apostolaihoz illőleg munkálni 
kivánó, évenkinti tanácskozásra összejönni. E* 
tanácskozás eredménye az országgyűlés elibe 
terjesztetvén 's a 'fel 3ég által megerősítést nyer-
vén, rendeleteinek minden magyarhoni keresz-
tény engedelmeskedni köteleztetnék. Igy ren-
delném el az iskolákat is. Semmi felekezeti is-
kola többé. Mindenik a' közállodalomé, minde-
niknek apolója a' közállodalom. Mindenik főisko-
lában a' külön felekezetekhöz képest, külön i s -
tenészettanitók a' felekezetek által; a' többi 
tanítók, az egyetembe országosan , a' kerületi 
főiskolákba kerületileg, a' megyeibe megyeileg, 
tudós hazafiakból valláskülönbség nélkül válasz-
tandók. Szabadelvű tanitás, tanítói felelősséggel. 
A1 vallástanitóknak más felekezetek hitvélemé-
nyét gúnyjegyzékekkel ostromolni tilos. Minden 
tárgy fölötti felekezeti vélemény csak ismeret 
kedviért egyszerűen megemlitendö, 's mellyik 
legyen jobb ? a' választás a' tanítványokra ha-
gyandó, minden polémia nélkül. Minden lelkész-
nek 's tanítónak , mint hivatallal egyenlőnek az 
álladalomtúl egyenlő fizetés, mert ez kezdete az 
egységnek. Népesb egyházakban a' mennyivel 
terhesb a' szolgálat, azt illetőleg jutalmazandja 
a' palástdíj. Mert ha r.iinden fizetések állodalmi 
kincstárból adatnak is , az esketési és temetési 
díjak nemcsak meghagyandók, hanem kivált ház-
nál esketések, halotti szónoklatok's búcsúztatók-
nál, mikkel a' tehetösbbek fényleni vágyódásuk-
nak szoktak tömjénezni, olly fokra emelendők, 
hogy a' lelkészeknek többnyire véletlenül eső, 
sokszor egésségüket koczkáztató, 's hivatalos 
készületök idejét megrabló fáradságaik teljesen 
kielégítessenek. Ezen fölül az ezer lelket haladó 
népesb egyházakba illő fizetéssel segédi hivata-
lokállítatván, a'teher a1 lelkészeken a'kisebb egy-
házakbeliekével kiegyenlítethetik. Segéd elfo-
gadása azonban magától a' lelkésztől függvén, 
ha el nem fogadná 's reá szüksége sem lenne, 
az azt illető fizetés az állodalomé maradand. 
Igy az eddig sokképen hányatott segédek sorsa 
is szilárdabb állást nyerne, hivatásuk minden 
esetre a' lelkész 's egyház közmegegyezésétül, 
rendeltetésük 's elbocsátatásuk a' megyei szék 
jóváhagyásától föltételeztetvén. Igy kívánnék 
egyenvonalt húzni az állodalmi fizetésekre nézve, 
de a' mi ne zárná ki azt, hogy tehetősb egyházak 
hívei, például kunhalasi, debreczenyi, pesti, mis-
kolczi, szentesi, h. m. vásárhelyi, nyíregyházi, 
szarvasi 'sat. szeretett papjokat magoktúl önkínt 
alapítandó tiszteletdíjjal szorosbban le ne kötelez-
hessék, vagy kitünöleg jeles egyénnek más egy-
házból lehető megnyerését, az állodalom 's sze-
gényebb sorsú nép terhe nélkül ne eszközölhes-
sék. Azon kiemelt szózat ellenében, hogy váro-
son több levén a' költség, több fizetés is kíván-
tatik, nyíltan mondom, hogy az;okok erőtlenek. 
A' városi lakos csinosb öltözkedést igényel ? Av 



papnak mindenütt csinosnak kell lenni; mert ha 
bár kin i s , mennyivel inkább lelki tisztaságot hir-
detőn, a' külső szeny 's piszok kellemetlen ha-
tású. 'S hol kímélheti meg inkább öltözetét, mint 
városon ? A ' faluról csak egyszer szekerezzen 
b e , már látható nyomai maradnak ruháján a' 
sárnak, pornak, esőnek, gyűrődésnek, szekér -
kenőcsnek. Több a' költség ? mire ? hiszem 
gyermekeit helyben és szemelött növelheti, míg 
a' falusi pap magát megtagadva drága pénzzel fi-
zeti érettök a' tartatást , 's nem kisérheti ő r -
szemmel azokat. Mindent pénzen kell vennie? 
igen, de mindent helyben talál, mig a' falusi asz-
talára való húsért, és kivált az alvidékeken, mér t -
földekre kíntelen járatni, 's ezer nélkülözésekkel 
küzdeni. A' városon lakás az azt szeretőnek, 
mert más el sem fogadja, magában egy fizetés, 
mint az amphibium természetűnek a' Tisza, Duna, 
Dráva , Szamos melléke 's a' Bodrog és csa-
lóközi Mésopotamia. Én a1 vallásbeli 's díjazási 
egyenlőségtül sokat, hogy ne mondjam legtöbbet, 
föltételezek. Mert csak igy fogják a' vallás-
hirdetők érezni , hogy ők minden különbség nél-
kül ugyanazon egy édesanyának a' hazának 
egyenlő osztályú édes fiai levén, semmi sem 
szentebb kötelességük , mint a' közbékét, tes t -
vér iséget , kölcsönös szeretetett , az édes hon 
fiai közt tanításaikkal, 's kivált példájokkal mun-
kálni , tiszteletben tartani a' mások vélemény és 
hitvallását, nem háborgatni lelkiszabadságát, mi az 
embernek sajátja, disze, méltósága, Isten képe a1 

poron 's a1 keresztény egyháznak koronája. Igy 
nem fognak sóvár 's kaján szemekkel nézni egy-
másra , egyenlőségük méltányos birtokában. 
A ' lovag világ azon századaiban is, mikben a1 

hóditás vágya nem akarván tudni, hogy Jézus 
országa nem e' világból való , az egyház biro-
dalmát fegyverrel terjesztvén, a' vallást világi 
érdekek födözésére köpenyül használta, 's a1 

világpolitikának szolgálójává alacsonyította és 
a' mennyország határain foglalásokat tett : bi-
zony nem annyira a' szelíd nyájnak minél kiesb 
mezőkön legeltetését 's minél tisztább forrásbóli 
itatását forgatták, a' juhokat többször bottal tűz-
zel vassal kergető 's ebekkel tépető pásztorok 
szemeik elölt; mint inkább a' gyapjat, tejet és 
vajat, mit azok adának. Mert mindennapi igaz-
mondás, a' pap is csak ember mint más. Jeruza-
lem főpapi tanácsa, önérdekből, jövedelem-, rang-
's becsület féltésből halálra üldözé a1 világ leg-
nagyobb reformátorát 's megváltóját. Es azóta 
az önzés ördöge hány ezer áldozatot nem ejtett 
el. Legyünk egyenlőkké, bizony az egység ön-
kínt befog következni, főleg, ha a1 pápák tetteik-
kel fogják igazolni, mit IX.Pius, fölléptekor ígért: 
„az én kormányom sinormértéke leszen e' szent 
könyv" az avangyéliom. É d e s A l b e r t , 

tisza-tarjáni helv. h. lelkész 

G Y Ű L É S E K . 

A' bihari ref. egyházvidék közgyűlése. 
Tartatott Nagy-Váradon jun. 28. 29. s egéd-

gondnok Hodossi Miklós házánál. 
Esperes Zilahy József mult maj. 29. tartatott 

rendkívüli közgyűlésben, hallgatva a' korigé-
nyeire, de engedve egyszersmind több év óta 
tartó súlyos lábbetegségének , hivataláról l e -
mondván ; 's lemondása az utóbb említtetett 
ok miatt elfogadtatván : az elnökséget , a' 
gytilés elején , mig t. i. az esperes választásra 
beküldetett szavazatok eredménye ki nem mon-
datott, 's az ujanon választatott esperes székét 
el nem foglalta, segédgondnokunk maga vitte.— 
E' közgyűlésen szőnyegre került nevezetesebb 
tárgyak : 

A' pesti aug. 1. tartandó értekezletre külde-
tett követek választására az egyházakban sza-
vazattal bíró minden egyének, és igy nem egyes 
curiánként szavazó egyházak szavazatai össze-
számíttalván : kitűnt, mikint rendes követekül a* 
szavazatok átalános többsége Hodossy Miklóst 
és jegyző Nagy Istvánt, pótló követül pedig v i -
lági ülnök Ercsey Zsigmondot választotta, kik 
közöl az előbb említtettek a' gyűlésen jelenlevén, 
a' bennök helyzett bizalmat megköszönve, a kö-
vetséget elvállalták, 's egyszersmind az uta-
zási költséget saját erszényükből fedezni Ígérték; 
az utóbbi pedig, mint Biliarmegyének a' bihari 
kerület által elválasztatott országgyűlési követe, 
már Pestre elutazván, elválasztatásáról bizalom-
teljesen tudósíttatni fog. 

Ezután az esperest választott szavazatok 
eredménye adatott a ' közgyűlésnek örvendetes 
tudomásul, hogyt, i. a1 szavazatok átalános több-
sége jegyző Nagy Istvánt kívánja, mint espe-
rest az egyházvidék kormányával megbízni. 
Ki is kor - és körülményszerii tartalomdús beszé-
dével, mielőtt a' közgyűlés kívánatára ünnepé-
lyesen föleskettetett, esperesi székét elfoglalta. 

Ez elkalommal csatári lelkész Makó József 
által fölemlíttetett, hogy N.-Váradra, fölépülvén 
már uj temploma annyira, hogy benne istenilisz-
telet tartathatik, minden szokott és törvényes út 
elmellözésével, és olly módon, melly sem a'papi 
becsület's tekintélylyel, sem a1 nagy-váradi e g y -
ház méltóságával a' legtávolabbról is össze nem 
fér, új lelkész választatott. Mondatott ugyan is, 
és már többek által, hogy e' tárgyban sehol, 
sem az egyházvidék sem az egyházkerület előtt 
semmi tekintetben semmi jelentés nem té te -
tett ; és a1 választás az intelligentia teljes 
elmellözésével, és a1 polgároknak is csak 
e g y , az egyház egyik algondnoka által r é -
szint rábeszéltetett, és vigan lakozás-közben 
megnyeretett és leköleleztetett, részint, más fe -
löl, pajtásosság utján gyüjtögeltetett, mintegy 
80 szavazatot (mi hat ezer lélek után csakugyan 



igen kevés) adott fractiója által törlént. E' föl— 
említés utári indítványoztatott, hogy a' választás, 
mint illyen, azonnal semmisíttessék meg. Azon-
ban most ez nem történt, hanem, hogy a1 válasz-
tásnak helytelensége törvényesen nyilván legyen, 
a' választásra történt szavazatszedés vagy gyűj-
tés megvizsgálására küldöttség neveztetett. 

Az esperessé lett jegyző Nagy István he-
lyett, az említtetett tárgy letétele után, jegyző 
helyeltesíttetett, 's egyszersmind határoztatott : 
hogy a1 jegyzői hivatalra, hol a' teendők a' j e -
lenben igen megsokasullak, két, a' körlelkészek 
közöl, a1 követek és esperes választása alkal-
mával gyakorlatba vétetett szavazat utján és mó-
don választandó egyén állítassék. — A'lelépett 
esperestől az egyházvidék minden irományainak 
átvételére küldöttség neveztetett. 

Több folyamodványok tárgyaltattak és vég-
zésileg elintéztettek. Említés tétetett , miszerint 
illő és méltányos, 's a' gyümölcstenyésztésre 
serkentés tekintetéből igen érdekes lenne, hogy 
a' gyümölcsös kerteket alapított vagy alapítandó 
lelkészek 's tanítókra nézve is, a1 kertekre tett 
vagy teendő költség 's munka visszafizetetlen 's 
díjtalanul ne maradjon. Minthogy azonban e' tárgy 
iránt is a' közgyűlés bizonyos, megalapíttatott 
szabályok szerinti intézkedést tartott szükséges-
nek : e' felett jelenleg nem határozott, hanem 
alulírottat e' tárgyra vonatkozó a' legközelebbi 
közgyűlésre beadandó tervkészítésével inegbizta. 

A' közgyűlésen ez alkalommal lelkészek igen 
számosan, 's némelly egyházaktól képviselők is 
voltak jelen. K ö n y v e s J á n o s , 

kis-marjai ref. lelkész. 

A1 szalontai egyház-vidéki falusi tnnítók is — 
különösen, kik a'tanítói ügy iránt nagyobb rész-
véttel viselteinek — ügyeikről értekezendök 
összegyűlvén N.-Harsányban, jul. 20-án kivá-
nataikat e' következőkben alapíták meg. 

1) Kérjük az álladalomlól terhes hivatalunk-
hoz mért illő fizetésünket, mellyböl minden külső 
gazdálkodásba avatkozás nélkül elélhessünk. 

2) A' papi igazgatással eddig kapcsolatban volt 
önkény alól szabadittassunk fel. 

3) Minden papi szolgálat alól vétessünk ki, 
hogy igy hivatalunknak annál inkább megfelel-
hessünk. 

4) A' helybeli presbyteriális gyűlésben, mint 
rendes tagok, mindenkor jelen lehessünk ; tovább 
minden iskolai ügyeket illető tanácskozmányok-
ban bárhol is képviseltessünk; bünperekben p e -
dig esküdt-szék által Ítéltessünk el. 

5) A' tanrendszer egyenlő legyen, 's az is-
kolák kézi könyvekkel láttassanak el. 

6) A' szülék büntetés terhe alatt szoríttas-
sanak gyermekeiket iskolába járatni, ugy hogy 
betegség esetén kiviil iskolát ne mulasszanak. 

7) A' tanítási órák szabottak legyenek. 

8) Minthogy az iskolák minden hitfelekezetbeli 
növenlékekkel közösök, 's ennél fogva egy t a -
nító minden hitfelekezetbeli növendékeknek tu-
lajdon vallását nem taníthatja : kívánjuk, hogy 
a' vallás tanítása az illető egyházi szónokokra 
bizassék. 

9) A' jelenlegi tanítói állásban levő egyének 
közöl ha találtatnának, kik képezdében nem t a -
nultak, hivataluktól el ne mozdíttassanak. 

10) Tanítói nyugdijak alapíttassanak. 
D o l i n á i G á b o r . , 

harsányi tanító. 

Az 1848-ban Pesten jul. 23 - kán tartott bá-
nyai kerületi gyűlés jegyzökönyvének kivonata : 
Olvastatott b. Eötvös József cultusminister úrnak 
f. é. apr. 27-kén kelt körlevele , mellyben az 
1848: 20-dik t. czikk 3. §-nak teljesítése v é -
get t , az egyházi és iskolai reformról tartandó 
értekezés helyéül f. e. aug- l - j é t jelöli ki 's fel-
hívja az egyházkerületet, hogy addiglanisaz é r -
tékezlet tárgyait vitassa meg, adatait készítse elő 
's megbízottait annak idején amaz értekezletre 
olly számban, a'mint czélszerünek tartja küldje el. 

Ugyanannak 2688 sz. alatt f. é. jul. 10-kén 
kelt körlevele, mellybez az országgyűlésnek a' 
haza rendkívüli körülményei miatt idő előtt tör-
tént egybehivatása 's erre viszont Erdélynek 
egyesülése tekintetéből az értekezlet idejét aug. 
1- je helyett september 1- jére tűzi ki. 

Az egyházkerület az értekezlet tárgyainak é r -
demleges megvitatásába ezúttal azon okból, mi-
vel azokról az értekezlet elölt bizonyos tudomása 
nem lehet, ereszkedni nem kívánván, Szeberínyi 
János és b. Prónay Albert elnök valamint szava-
zatok többségével elválasztott Bauhofer György, 
Geduly Bogyoszló, Geduly Menybék, Jeszenszky 
László, Kossányi József, Kuzmány Kár., Osztro-
lutzky Mihály, Székács József lelkész, Be-
nyovszky Péter, Boczko Dániel, Gosztonyi Mik-
lós, Kubínyi Ágoston, Pulszky Ferencz , Had— 
vánszky Antal, Rákóczy János, Semberi Imre 
Tihanyi Ferencz világi, Balla^i Móricz, Brez-
nyik János oktató és Kalnitzky Endre néptanító 
urakat olly utasítással küldi ki a1 sept. elseji mi-
nisteri értekezletre , hogy meghallgatván a' mi~ 
nister úrnak előterjesztéseit, eldöntő határozatba 
ne bocsátkozzanak , hanem tegyenek felölök a' 
jövendő egyházkerületnek tudósítást, melly az e*' 
tárgybani véghatározatát, fentartja magának, 
megbízatván az elnökség, hogy a1 szükséghez 
képest az egyh. kerületet azonnal hivassa össze. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK. 

Jelentem a' tisztelt közönségnek, hogy "én és 
tesvéröcsém családnevünket Ballagi-ra átvál-
toztattuk. Dr. B1 o c h M ó r i c z . 



M i n e k n e v e z z e m ? 
Debreczenben , ,Alföldi Hírlap'''' czím alatt 

megindult politikai lap szerkesztősége, a' tiszán-
túli helv. hitv. egyházkerület 1848. május 8. 's 
több napjain tartott közgyűléséhez azért folyamo-
dott, hogy ezen egyházkerület hivatalos köz-
lönyül fogadná el e1 lapot; határoztatott : egy-
házvidékek utján ajánltatik; egyébiránt az elfo-
gadás és használás módja iránti intézkedést ké -
sőbbi tanácskozásokra hagyjuk föl. — 

Ezen finom szerénységgel történt visszau-
tasítás üstökét, egyházkerületünknek jul. 3 . ' s 
több napjain tartott közgyűlésén egy inditványzó 
megragadta, előadván , hogy illendő, sőt szük-
séges volna hivatalos közlönyül egyházkerüle-
tünknek e' politikai lapot elfogadnia , még pedig 
ugy, hogy most mindjárt elhatározandó volna, 
miszerint minden egyházmegyék által, saját pénz-
tárukból adandó fizetés mellett, rendeltessék meg; 
határoztatott : noha egy hivatalos lapnak fölvé-
tele egyházkerületünkre nézve több tekintetből 
óhajtandó volna, 's ennélfogva a' jelenlevők 
többsége az egyházmegyék részére haladék nél-
kül megrendeltetését szükségesnek találá : mie-
lőtt mindazáltal e' tárgyban egyházkerületünk 
eldöntőleg rendelkeznék, az egyházvidékek az 
ez iránti intézkedésre, e' felöli jelentéseik be-
küldésére , felszólítatnak." 

Fiatal derék esperesünk körlevelében ,, köte-
lessége szerint az egyházak véleményét tuda-
kozván, közügyben közönységes helyen felszó-
lani én is kötelességemnek ismerem : 

Miután Prot. Egyh. 's Iskolai lapunk van, 
egyházkerületnek egyházi lap helyett politikait 
fogadni el közlönyül, nein szép dolog volna ; és 
illetőleg az , ,Alföldi liirlap''' — melly eredetileg 
elsőbb számaiban is v . . . . teremtetlét emleget 
— már csak azért sem volna alkalmas, mivel, ki 
politikai lapot akar olvasni, inkább Kossuth — 
vagy pedig a' ,Pesti Hírlapi-ért fizet. Az egy-
házkerületeti főjegyzőt pedig kérem, ne legyen 
túlságos szerény; 's az elnök vegye le az „ A l -
földi Hírlap" szerkesztősége szájáról a' mézes 
madzagot. Különben történni fog, miszerint a' 
következő gyűlésen ismét tolakodandnak. — 
Milly boszantó anomalia lenne az, ha az egy-
házmegyék meg rendelvén ama hivatalos köz-
lönyül elfogadandott Alföldi Hírlapot, a'majd ko-
ronként küldendő körlevelek mellett helységről 
helységre juttatnák kézhez, mikor t.i. már teljesít— 
vék isannak pontjai; sőt itt nálunk menvén keresz-
tül a' posta Debrecenbe, elébb és bizonyosabban 
tudunk többnyire mindent, a1 debreceni traves-
tálásnál. Ha a' Prot. Egyh. 's Isk. lapot nem 
méltóztattak egyházról egyházra a' szomju-
hozókkoz évről évre eljuttatni (mit egyébiránt 
még helyrehozhatni némileg): ugy az Alföld-
Hirlap kölcsönzött 's már meg is unt tollacskáit 
is^nélkülözhetjük. H e v e s - n a g y k u n s á g i . 

Megjelent: Egyházi névtár 1848-í/f évre. A' 
helv. vallásléteit követő dunamelléki egyházi ke-
rület megbízásából szerkesztette Báthory Gá-
bor , egyházkerületi főjegyző. Kecskeméten, 
1848. 8 - r . 1251. Polgár Mihály egyházkerületi 
püspök könyomatú arczképével. 

Ajánljuk e' névtárt mind azoknak, kik az illye-
nekben gyönyörködnek , ajánljuk pedig bő ta r -
talmaért. Mert az egyházkerületi főtanács sze-
mélyzetén, az egyházmegyék kormányzóin, gyü-
lekezetek névsorán, földesurakon, lelkészeken, 
iskolatanítókon tanulók és lelkek számán kivül elő 
nkbe terjeszti a'papokat is minden egyházban idő-
ről időre ; a'papi segédek névsorát; a ' t udomá-
nyos intézeteket, a' tudományos bizottmányt; az 
egyh.ker. superintendenseinek, főgondnokainak, 
jegyzőinek, föpénztárnokainak névsorát; az egy -
házker. gyűlések idejét és helyét 1740. óta ; az 
egyházkerületben 1842. óta meghalt tisztviselők 
életrajzát; végre a' magyarhoni prot vall. tö r -
vényes állapotát. 

K Q 1 f ö 1 d. 
Róma és Oroszország. A' müncheni politikai 

lap állítólag „jó kútfőből" közli főpontjait a* 
pápai curia és orosz kormány közt létesült egy -
házi egyezségnek, melly következő : „Oroszor-
szágban ezentúl 7 katli. egyházmegye lesz : mo-
hilevvi (érseki), wilnai, balschi, ininski, lantzki, 
zitamiri, kaminieki és chersoni. Ez utóbbi megye 
ujdon alapíttatik, a1 kormány által alapitványoz-
tatik 's Bessarabia-, Tauris- és Kaukázig te r -
jedend. E1 megyék határait bulla fogja megálla-
pítani , megnevezve a' mindegyikhez tarto-
zandó egyházakat A' chersoni új megye püspö-
kének jövedelme 4500 ezüst rubel. A' káptalan 
9. kanonokból álland , kik közöl kettő dignita-
r ius; a' seminárium 20. növendékkel kormány-
költségen fog fentartatni. A' püspökök és he-
lyetteseik, úgy Orosz-, mint Lengyelországban, 
mindenkor a' császári kormány 's pápai szék 
közt történendő előleges megegyezés szerint 
fognak kineveztetni, aztán a' pápa fogja őket 
kánonilag beiktattatni. Az egyházügyek igazga-
tása egésze i a' püspökre bizatik, ki azonban fon-
tos!) ügyekben , péld. házasságiakban , egyház 
vagyon fölötti vilákban'sat. előbb a' megyei con-
sistórium tanácskozó szavazatát fogja meghall-
gatni. A1 consistóriuin tagjai papok, kiket a' 
püspök a' kormány beleegyeztével fog kinevezni. 
A' semináriumokbani oktatás, tan és fegy a' tri-
denti zsinat rendeletei szerint a' püspök felügye-
lése- 's igazgatására bizatik. Meg kell azonban 
előbb győződnie, hogy az oktató, igazgató vagy 
tanító kinevezése ellen a' kormánynak világi t e -
kintetben semmi ellenvetése. A' mohilewi érsek— 
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nek körülbelöl ugyanazok előjogai. A' papokat 
a1 kormány beleegyeztével, fentartva a1 patro-
nusi jogokat 's előleges vizsgálat után, a'püspök 
nevezi ki. Az egyházakat illetőleg, ezeket a' 
községek önkényt fogják helyreállítani; de a 'kor-
mány reményt nyújtott, hogy ö is adakozandik 
's a' parochiákat szükség szerint megszapori-
tandja. Kölesönös kicserélés után a1 püspökök 
haladéktalanul ki fognak neveztetni. 

Slatisticaiadatok. Németországban, odaértve 
Poroszországot is, 1847-ben volt : 24. egyetem 
1562 oktató- és 11850 tanulóval; t. i. 1) Ber-
lin, 1810-ben alapítva; prot. hitv.; 176 okt., 
1904 tan. 2) Bonn (1816) ; vegyes; 85 okt., 
676 tan. 3) Boroszló (1702) ; vegyes; 86 okt., 
820 tan. 4) Erlangen ( 1 7 4 3 ) ; prot.; 45 okt., 
364 tan. 5) Freiburg (1454) ; kath.; 43 okt., 
219 tan. 6) Giessen (1607) ; vegyes; 62 okt., 
535 tan. 7) Göttingen (1734) ; prot.; 101 okt., 
582 tan. 8) Gratz (1586., megújítva 1827-ben); 
kath.; 36 okt. ,? tan. 9) Greifswald ( 1 5 4 6 ) ; 
prot.; 41 okt,, 217 tan. 10)Halle (1694) ; prot.; 
74 okt., 669 tan. 11) Ileidelbelberg (1386) ; 
prot.; 82 okt., 955 tan. 12) Jena (1558) ; prot.; 
71 okt., 422 tan. 13) Innsbruck (1672., meg-
újítva 1792 , és 1826-ban); kath.; 24 okt., ? 
tan. 14) Kiel (1665) ; prot.; 57 okt., 186 tan. 
15) Königsberg (1544) ; prot.; 54okt., 333tan. 
16) Lipcse (1409) ; prot ; 105 okt., 906 tan. 
1 7) Marburg (1527) ; prot.; 53 okt., 266 tan. 
18) München (1826) ; kath.; 69 okt., 1462 tan. 
19) Ohnütz (1581. , megújítva 1827); kath.; 
25 okt.; ? tan. 20) Prága ( 1 3 4 8 ) ; kath.; 72 
okt. , ? tan. 21) Rostock (1419 . , megújítva 
1789) ; prot.; 40 okt., 88 tan. 22) Tübingen 
( 1 4 7 7 ) ; vegyes ; 65 okt., 867 tan. 23) Bécs 
(1365., megújítva 1756); kath; 70 okt., ? tan. 
24) Würzburg (1403., megújítva 1582); kath.; 
46 okt., 521 tan. — Tudományos iskolák : An -
haltban : 5 ; Badenb.: 11; Bajorországi).: 75; 
Braunschweigb. : 5 ; Bremab.: 1 ; Frankfjr tb : 
1 Hamburgb.: 2 : Hanoveráb.: 17; Kurhessenb.: 
6 ; hesseni nhgségb.: 8 ; Ilessen-IIamburgb.: 1 ; 
Hohenzollerab.: 1 ; Holsteini).: 6 ; Lippéb.: 2 ; 
Schaumburg-Lippéb.: 1; Lübecki).: 1 ; Meklen-
burg Schwerinb.: 5; Meklenb.-Strelitzb.: 3; Nas-
saub.:5; Ausztriai): 75;Oldenburgb.: 4;Poroszor-
szágb.: 121: Reuss-Greilzb.: l:Reuss-Scli!eizb.: 2; 
Szász-Altenburgb.: 1 ; Szász-Coburg-Gotháb.: 
3 ; Szász - Meiningenb.: 2 ; Szász - Weimar-
Eisenachb.: 2 ; Szászországb.: 11; Schwarz-
burg-Sondershausenb. : 3,- Schwarzburg-Ru-
doifstadtb.: 1 ; Waldeckb.: 2 ; Würtenbergb.; 
10. — Összesen : 393, gymnásium, latin iskola, 

lyceum, progymnásium és kath. papnöveldék 
előkészítő iskolái déli Németországban. — Te-
kintve különösen a' gymnásiumokat, Anhaltban 
van 5 ; Badenb. 7 ; Bajorországb.: 2 7 ; Braun-
schweigb.: 4 ; Bremáb.: 1 ; Franfurtb.: 1 ; Ham-
burgb.: 2 ; Hannoveráb.: 16 ; Kurhessenb.: 6 ; 
hesseni nhgségb.: 6 ; Hohenzollernb.: 1 ; Hol-
steinb.: 6 ; Lippéb. 2 ; Schaumburg-Lippéb.: 1 ; 
Lübeck b.: 1 ; Mekl-Schwerinb.: 2 ; Mekl-Stre-
litzb.: 3 ; Nassaub.: 4 ; Ausztriáb.: 62 ; Olden-
burgb.: 2 ; Poroszországb.: 117; Reussb.: 1 
Szász-Altenburgb.: 1 ; Szász-Coburg-Gotháb. 
2 ; Szász-Meiningenb.: 2 ; Szász-Weimárb.: 2 
Szászországb.: 11; Schwarzburgb.: 2 ; W a l -
deckb. : 1 ; Würtenbergb.: 8. — Tanítónövelde : 
102, t. i . : Anhaltb.: 3 ; Bernburg-, Kőthen-, 
Dessauban: Badenb.: 4 ; Ettlingen-, Karlsruhe-, 
Meersburg-, Müllheimban Bajorországb.: 6 ; 
Altdorf-, Eichstadt-, Kaiserslautern-, Lauingen-, 
Schwabach-, Speyerben; Braunschweigb.: 1 ; 
Wolfenbüttelben; Bremáb.: 1 ; Hannoveráb.: 4 ; 
Alfeld-, Ilannovera-, Hildesheim-, Osnabrück-
ben; Kurhessenb. : 3 ; Fulda- , Hohenberg-, 
Schlichternben ; hesseni nhgségb.: 2 ; Friedberg-, 
Bensheimban ; Holsteinb.: 1 ; Kielben; Lippéb. : 
1 ; Detmoldban; Mekl-Schwerinb.: 1 ; Ludvigs-
lustban ; Mehl-Sfrelitzb.: 1; Mirowban ; Nassaub. 
1; Idsteinban ; Lübeckb. 1; Ausztriáb.: 1 1 ; 
Brünn-, Görz-, Graz-, Innsbruck-, Klagenfurt-, 
Laibach-, Linz-, P r á g a - , Salzburg-, Triest-, 
Bécsben; Oldenburgb.: 2 ; Birkenfeld-, Olden-
burgban ; Poroszországb.: 3 8 ; Angerburg-, 
Berlin-, Braunsberg-, Boroszló. (2) , Bromberg-, 
Brühl-, Bunzlau-, Büren-, Cammin-, Caralene-, 
Eisleben- , Erfur t - , Gardelegen- , Grandenz-, 
Ilalberstadt-, Ileiligenstadt-, Kempen-, Königs-
berg-, Langenhorst-, Magdeburg-, Marienburg-, 
Meurs - , Münster- (tanítónők számára), Neu-
wied-, Neuzelle-, Oberglogau-, Oltostíft-, P y -
ritz mellett (mellékképezde), Paderborn- (taní-
tónők számára), Paradies, Pctershagen-, Posen-, 
Potsdam-, Porosz Ei lau- , Soest-, Stettin-
(2, közölök 1, tudományos iskolák szám ira), 
Weissenfelsben ; Reussb. : 3 ; Greiz- , Gera-, 
Sclileizban ; Szászországb. : 8 ; Annaberg-, Bu-
dissin-, Dresda- (2) , Freiberg- , Griinma-, 
PJauen-, Waldburgban; Szász-Coburg-Gotháb.: 
2 ; Coburg-, Gothában ; Szász-Meiningenb. : 2 ; 
Ilildburghausen-, Meiningenben; Szász-Wei-
marb.: 2 ; Weimar - , Eisenachban ; Schwarz-
burgb. : 1 ; Rudolfstadtban ; Würtembergb.: 3 ; 
Esslingen-, Oehringen-, Schwábisch-Gmündben. 
— Népiskolák : 62000. — Süketnéma intézet": 
70, vakok int. 21. (A. Scliztg). 
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38. szám. líetedik évi folyamat. Augustus 10.1848. 

B. Eötvös József cultusminlster úr az elemi okta-
tásról szóló törvényjavaslatát indokoló beszéde. 

Mindenek előtt kinyilatkoztatom, hogy a'köz-
ponti választmány által indítványba hozott mó-
dositásitásokat elfogadom; 's igy törvényjavasla-
tom indokolásában is rövidebb lehetek, mint ha 
köztem 's a' választmány véleménye között 
különbség lenne. — Felfogásom szerint az alap-
elv, mellynél fogva a'státus az iskoláról rendel-
kezik, az : hogy a' népnevelésröl gondoskodni 
a' státus kötelességei közé tartozik. Ez az alap-
elv, mellyböla'népnevelésre státus által gyakor-
lott jogok mintegy szoros következéskép foly-
nak Ezen jogok tulajdonkép háromfélék. Először: 
ha a' státusnak kötelessége gondoskodni a' nép-
nevelésröl : ugy természet szerint az egyes pol-
gár a' státust ezen kötelességének teljesítésében 
nem akadályozhatja; 's igy, ezen kötelesség kö-
vetkeztében , a1 státusnak joga van az egyes 
szülőt kényszeritni arra, hogy gyermekeit nevel-
tesse. — Másodszor : ha a' státusnak köteles-
ségtr gondoskodni a' nevelésről : ugy joga van 
az ezen kötelesség teljesítésére szükséges esz-
közöket előteremteni; 's igy joga van átalános 
adó által a' nevelés költségeit pótolni.— A' stá-
tusnak harmadik joga az : hogy, miután az egyé-
neket arra, hogy gyermekeiket iskoláztassák, 
kényszeritheti, 's e' ezélra adót vehet ki: a' do-
log természete szerint — a1 nevelési fölelügye-
lés is a' státusé. 

Mi e1 jogok elsőjét illeti, t. i. hogy a' státus a' 
szülőket gyermekeik neveltetésére kénysze-
ritheti : erre nézve a' mai időben sokkal keve-
sebb ellenvetés létezik, mint néha, midőn, állí-
tólag a1 szabadság nevében, a' szülök számára 
azon jog követejtetett, hogy gyermekeiket, ha 
épen úgy akarják , ne neveltessék. Mai időben 
ezen jogot a' szülök számára nem követeli senki; 
minthogy a' dolog természete mutatja, hogy bi-
zonyos körben a' szülőknek átalános szabadsá-
got engedni nem más, mint a1 gyermeket korlát-
lan zsarnokság alá vetni, mit a' magyar státus 
nem fog akarni megadni. 

Több különböző vélemény létezik arra nézve, 
hogy a' státus a' nevelési szükségek fedezését 
átalános adó által pótolhassa, *s meg kell val-
lanunk, miként e' tekintetben Európában alig lé -
tezik ország, melly ezen magában természetes el-
vet alkalmasnak találná. Természetesnek- mondom! 

azért, mert, ha egy részről elismertetik, hogy a' 
státusnak joga van kényszeritni a'szülőket, hogy 
gyermekeiket iskolába jártassák: úgy más rész-
ről a' dolog természete hozza magával, hogy az 
illy iskoláztatás másként, mint ingyen, nem tör-
ténhetik ; mert a' szülőket fizetésre kényszerí-
teni a' státusnak nincs joga. Ez világos 's ter-
mészetes, 's még is ezen elv Európa országaiban 
kevéssé van elismerve. Magyarországban eddig 
azon igen furcsa abnormis helyzet létezett, hogy 
a' felsőbb iskolákban, egész az egyetemig, in-
gyen ment a' tanítás ; az alsóbb iskolákban 's 
főkép a' népiskolákban iskoláztatási díj véte-
tett. Ezen , magában , felfogásom szerint, 
annyira abnormis helyzet méltó csudálatun-
kat gerjeszthetné fel , ha nem kellene át-
látnunk, miként ezen institutió igen is jól illett 
a' többihez. Magyarország institutiói ollyanok 
voltak, hogy csak a' felsőbb osztályok pártolá-
sára voltak számítva; 's a' mint ez másban tör-
tént. 'így volt az iskoládban is, — a' gazdagok 
ingyen járatták gyermekeiket, a* szegények Űzet-
tek. De ez olly állapot, melly felfogásom sze-
rint nem maradhat meg , mert a' népnevelés a' 
státus kötelességei közé tartozik épen ugy, mint 
az ország határának védelme. A' népnevelésre 
szükséges költségek nem jöhetnek más tekinte-
tek alá, mint egyéb közönséges adó; 's felfogá-
som szerint ezen költségeket azon arányban kell 
viselni minden egyes embernek, mint a7 melly-
ben visel más adónemet. Ez básisa minden józan 
nevelési rendszernek, 's tökéletesen igazságos; 
mert azon rendszer, melly didactrumon alapszik, 
nemcsak hogy a1 szülőket felette terheli, hanem 
még más igen rósz politicai következéseket idéz 
elő. Ott, hol didactrális rendszer létezik, 's az 
iskolába-járatás kényszerítő , mint például N é -
metország majd minden tartományaiban: ott ter-
mészet szerint az apa kényszerítve van , hogy 
gyermekét iskolába küldje, de más részről fize-
tésre kényszeritni, ha szegény, nem lehet. Mi 
mondatik tehát a' törvényben ? Kimondatik az, 
hogy a' szülő gyermekeért iskolai J)ért tartozik 
fizetni, de azok, kik szegénységi bizonyítványt 
mutatnak elő, attól felmentetnek. 'S ennek kö-
vetkeztében, már az elemi iskolában különbség 
hozatik be a' vagyonos és szegény gyermekek 
közt; minek a' lehető legroszabb következései 
vannak, mint a' tapasztalás a' német iskolákban 
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mutatja. — A1 második joga tehát a1 státusnak 
az, hogy az iskolák fentartására adót vethet ki; 
' s pedig hasonlót 's olly arányban, mint a1 státus 
többi szükségeire. — Harmadik joga 's státus-
nak a' föfelügyelés. Theoriában ezen jogot ke -
vesen vonják kétségbe; hanem épen ott fekszik 
a' nehézség, hogy e' jognak applicátiójára nézve, 
végtelen különbség létezik. Vannak ollyanok, 
kik az iskolát 's az egész népnevelést tisztán a* 
szabadság hasisán akarják alapítani, 's kik a' s tá-
tusnak minden beavatkozásában valóságos zsar-
nokságot látnak. Vannak ismét mások, kik ezen 
theoria ellenkezőjét állítják, 's mondják : a' ne -
velés egészen 's kizárólag a' státust illeti, 's a' 
nevelésre sem az egyes szülőknek, sem a' köz-
ségeknek befolyást engedni nem kell ; hanem 
minden egyes polgárt a' státus neveljen mint-
egy közvetlenül. — Az első véleményre nézve 
nem szükség, hogy hosszas czáfolatba ereszked-
jem ; mert úgy hiszem, a' tiszt, házban kevesen 
lesznek, kik a' nevelésben semmi befolyást nem 
akarnak fentartani, de vannak sokan, kik ismét a1 

nevelésben a' státus omnipotentiáját óhajtják. Én 
azt hiszem, hogy ha mi jó népnevelést akarunk, 
úgy a' szülőknek a' nevelés körébei igen te te-
mes befolyását kizárnunk nem lehet ; nem pedig 
főkép azon befolyást , mellyet a' szülök össze-
sége, a' községek, a' népiskolákra gyakorolnak. 
'S ebben fekszik egy igen nagy fontosságú ké r -
dés, t. i. kell e' a1 népiskolára befolyást adni a' 
községnek vegy nem ? Ennek theoreticus argu-
mentátiójába nem ereszkedem ; mert a' világ 
példája mutatja, hogy a' népiskolák épen ott v i -
rágoznak leginkább, 's épen ott bizonyulnak be 
legjobban *s legczélszer- bben rendezetteknek, 
hol a' közsé, eknek tetemes befolyás van engedve, 
mint például Amerikárau, Sehweiczban 's N é -
metország azon tartományaiban, hol a' községek 
eme befolyása megengedielctt. Az ellenkezőre, 
t. i. a' kormánynak kizárólagos hatalma ellen, 
példát mutat Francziaország, hol minden iparko-
dás mellett , az iskolaügy sokkal alantabb fokon 
áll, mint átalános, vagy legalább a' felsőbb osz-
tályok miveltségénél fogva állnia kellene. l)e 
legnagyobb példa Magyarország , hol azon fe l -
sőbbség, mellyet a' protestáns iskolák maguknak 
kivívtak, kétségkívül nem másnak tulajdonítható, 
mint azon befolyásnak , mellyet a' protestáns 
községek a1 protestáns iskolákra gyakorolnak. 
Én tehát a' községek befolyását igen czélszerü-
nek tartom. 

De van még egy kérdés, melly szoros össze-
köttetésben áll a' többiekkel, 's melly, — a' mint 
gondolom, — talán némi discussiókra is fog a l -
kalmat adni, 's ez azon állás, mellyet a' külön-
böző vallásfelekezeteknek az iskola irányában el 
kell foglalniok. Volt idő igen tiszt, ház , hol az 
egyház az iskolát tulajdonának tekintette. Igen 
természetes, minthogy akkori időben a' keresz-

tény inkább a ' jövő , mint a' jelen polgárának t e -
kintette magát 's azok működtek nevelése körül, 
kik öt e' jövő életre előkészítették; annyival-
inkább általános volt pedig az egyház ezen be -
folyása , mennyivel kevesebb contestáltatott az 
egyházi hatalom részéről, 's minél szivesebben 
engedte át a1 nevelést a' világi hatalom az e g y -
háznak. Akkor tehát az egyház az iskolát való-
ságos tulajdonának tekintette; 's vannak még 
most is státusok, hol az egyház és iskola olly 
szorosan egybefüzetelt , hogy jóformán az e g y -
házi hatóságon kivül az iskolára semmi más nem 
gyakorol befolyást. Közönségesen azonban e' 
követelések illy ahsolut modorban nem állíttat-
nak fe l ; hanem a' mennyiben az egyház és az 
iskola aránylagos állásáról van szó: tulajdonké-
pen két kérdésre reducáltatik az egész. 

Az első kérdés az : el kell-e különözni a' 
vallásos oktatást az oktatás többi részeitől ? 
Erre nézve kétség kivül azt kell felelni , hogy 
el kell különözni. A ' vallásos oktatás olly valami, 
— főkép olly országban, hol különböző vallás-
felekezetek vannak , — mit az oktatás többi r é -
szeivel össezavarni nem lehet. El kell tehát azt 
különözni , ' s az illető vallások lelkészeinek átad-
ni. — De a' másik kérdés, melly itt felmerül az, 
kell-e minden egyes vallásfelekezet számára kü-
lön iskolát nyitni ? E' részben, megvallom, igen 
szeretném, ha a' tiszt, ház e' kérdést nem mint 
elméleti, hanem mint tisztán gyakorlati kérdést 
méltóztatnék tárgyalás alá venni. Én részemről 
meg vagyok győződve, hogy kétségkívül el fog 
jöni az idő, a mikor a népnevelésben, mint a fel-
sőbb nevelésben is, a' vallások szerinti elkülön-
zés nem leend szükséges; 's kívánatosnak tartom, 
hogy ezen idő minél előbb bekövetkezzék, már 
csak azért is, mert akkor azon akadályok sem 
léteznének többé , miknél fogva a' vallásos ok-
tatást az oktatás többi részeitől el kell külö-
nözni. Ha egyszer meg jött az iclö, akkor az 
minden convulsiók nélkül megtörténhetik, de fe l -
fogásom szerint , nem olly köznépnevelési tö r -
vényt kell hozunk, melly benünket nyugtat meg, 
hanem feladásunk olly törvénnyel állni elő, melly 
megnyugtatja az ország polgárainak éppen azon 
részét , mellvre a 'népnevelés törvénye legna-
gyobb befolyást fog gyakorolni. — E ' részben 
én tisztelt ház! azon meggyőződésemet nyil-
vánítom, miszerint a' népnevelést tekintetében 
a1 kényszerítő iskoláztatás 's az iskolák közös-
sége egyszerre behozatván, az országot a' leg-
nagyobb nyugtalanságokba fogná ejteni. Én tehát 
részemről törvényjavaslatomat ugy indítványo-
zom, miszerint a' nép vallásos oktatása az 
oktatás többi részeiről elkülönöztessék. Azon 
helységekben , hol több vallásfelekezetek 
vannak együtt , de az egyes vallásfele-
kezetüek , vagy minden felekezet olly esekély 
számmal van, hogy az egyes vallásfcleke-



zetüekböl 50 iskolázt itó gyermek sem telik ki , 
azaz, annyi, hogy egy iskolamestert sem lehet-
ne tartani, — az illyen községekben közös is-
kolát akarok; ott azonban , hol minden egyes 
vallásfelekezetre 50 iskoláztató gyermek, azaz, 
annyi esik, mennyinek számára ugy is egy külön 
tanitót kell tartani, ha jól rendezett iskolákat 
akartunk, ott az oktatás a'különböző vallásfele-
kezetek szerint különöztessék el. Én most, midőn 
a' népnevelés iránti működést megkezdjük, min-
den vallásfelekezet számára külön iskolát ohajt-
nék, fentartván egyébiránt mindenesetre azt, 
hogy azon helyeken is, hol az iskola közös, ha 
valamelly vallásfelekezet saját költségén külön 
iskolát akarna magának felállitni, azt a' maga 
saját költségén megtehesse, a' mit egyébiránt 
úgyis megtagadni nem lehet, minthogy azt hi-
szem, hogy a' tiszt, ház a' magán és házi neve-
lést sem fogja egészen eltiltani, miedenesetre azon 
feltét alatt, hogy a' magán intézetek a' státus 
kellő felvigyázata alatt legyenek. 

Ezek nézeteim , mellyeknél fogva e' törvény-
javaslatot a' ház elébe terjesztettem. Iía tisztán 
theoreticus elvekből indultam volna ki, hihetőleg 
más törvényjavaslatot terjesztendek a' ház elébe : 
de annyira meg vagyok győződve a' népnevelés 
elhalaszthatlan szükségéről, hogy köteleségem-
nek tartottam elkerülni minden nehézséget, mi 
a' népnevelés törvényének életbe léptetését aka-
dályozhatta volna." 

Ézt szükségesnek tartók közölni, hogy az egy-
ház tudja Iránya dán van a' cultusministerrel. 
Nem ártana a' szónokok beszédeit is közölni, de 
ez alól felment a' ,Közlöny,4 melly minden falu-
ban olvasható, — ha igaz. Irányi jobb időkre kí-
vánta halasztani a' dolgot, mert még most az 
egyházakra e' békétlen időben szükség van, nem 
kell felháborítani őket az által, hogy az iskolá-
kat kivegyük kezeikből; hanem majd jobb idő 
jöhet, akkor majd elvesszük tölök, akarják nem 
akarják, 's még csak nem is fogjuk megkérdezni 
őket, mert ez tökéletesen felesleges. — Román 
F. a' papok jószágait akarja előbb elvenni 's eb-
ből biztosítani a' népnevelést. Ludvig töszom-
szédja Irányinak 's így vele egy húron pendül, 
elhalasztásra szavaz , hogy ha majd béke lesz 
annál szabadabbak legyenek a' kezek. Nem 
akarja a' közoktatási nyelvet a' lakosok többsé-
gének alárendelni. Szél J. el akarja halasztani, 
többek közt mivel az illető hitfelekezetek kihall-
gatva nem voltak. Zsemberi nincs megelégedve 
a" törvényjavaslattal, hanem azt kívánja, hogy 
új törvényjavaslatot terjesszen elö a' minister. 
A' közös iskolákat pártolja 's a' vallásoktatást 
nem a' papokra kívánja bízatni. Legjobb volna 
tán e' végre a' régi táblabirákat alkalmazni. | 
KubinyiF. a'papok jószágait akarjaelvenni, és a'| 
felekezeti iskoláknak hadat üzen. B. Eötvös' 
megharagszik, hogy halasztani akarják a'tárgyat! 

's felszólítja a1 házat, hogy rendelkezzék most, 
különben neki lehetetlen mozdulnia. Bocsor az 
elhalasztás ellen nyilatkozik, mert különösen a' 
kath. papság az iskolákat olly igában tartja, miből 
kivergődniök talán majd századok kellenek ; mert 
tanítóink a' legnyomorultabbak's sok helyen alig 
birnak élni, kenyeret kell nekik adni; mert a' nép 
souverain, tehát elsősége van; mivelnünk kell, 
mert a' statarium rosz eszközlője a' törv.tisztelet-
nek. ,,E' törv.javasl.ban u.m. négy föelv van felál-
lítva, t. i. a' státusnak kényszerítő befolyása, miből 
természetesen következik azután az adókivetés; 
külön kerületi bizottmányok felálittása; továbbá 
a' vallási falak további fentartása ; a' nemzetiség 
biztosítása; a' tanítok ügye.— Arról, hogy a' stá-
tusnak van-e joga vagy nincs beavatkozni a'nép-
nevelésbe ? miután itt minden a' nép érdekében 
történik, nem szólok; mert miután a1 státust a' 
néptömeg maga teszi, hogy ne volna beavat-
kozási joga ? A' vallások elkülönözését nem tar-
tom czélszerünek, 's miután nem látok a'vallások 
között olly nagy ellenszenvet,minta'nemzetiség 
érdekében, azt mondanám, fogjunk hozzá 's állít-
sunk közös iskolát. Ez a' súrlódások elkerülése 
tekintetéből szükséges, de más tekintetből i s , 
mert hol közös erö tesz valamit, ott többremehe-
tünk, mint a' hol szétszaggatott erö van. Szeret-
ném, mondom, ne különöztessenek el az iskolák 
hanem hol csak lehet, legyenek együtt. Nem-
zetiség tekintetében máskint áll a' dolog. Lát-
juk, 'togy épen ezen ujabb kor jelen iránya az, 
mellyben a' nemzetiség is önállóságra szeretne 
vergődni; épen ezen jelen kor irányánál fogva, 
's azért, mivel absolutismust nem akarunk, kell 
megengedni, hogy hazánkban, hol még igen sok 
nyelv van, 's hol most érezzük átkát István ki-
rály elvének, hogy milly szerencsétlent nem erős 
a' nem egynyelvű ország — mondom, itt tekin-
tettel kell lenni a'nemzetiségekre; én ezt tenném, 
hogy a' mi állapotban vannak most az iskolák, 
nemzetiség tekintetében is maradnának azon ál-
lásban; 's nem tenném, hogy t. i. az illető fele-
kezet többsége szerint p.o. német, rácz, magyar, 
horvát és ki tudja még mi nemzetiség többségének 
érdekében történjék meg az iskolafel ál litás. Végre 
a'negyedik tárgy a' tanítók ügye. E'törvényja-
vaslatban a' tanítókról kevés mondatik ; legfelebb 
az, hogy seminariumban előkészíttetnek, de egyéb, 
t. i. hogylételök mikép biztosíttatik, nincs meg-
említve, róla semmi meghatározást nem látok, 
nekünk a' tanítók fizetésének legalább minimumát 
kell kimondani 's azt. hogy a' tanítók élete biz-
tosítva van, ki kell mondani, hogy a' tanítók több 
hivatalokkal nem terheltethetnek, mert tudjuk, 
eddig sok helyen a' tanítók jegyzők is, haran-
gozok is voltak. A' tanítók választásában sem 
egyezhetem meg ugy, a' mint e' törvényjavaslat 
mondja, melly bizottmányokra bizza a' tanítók 
választását; én a' kétfoku választásnak ellene 



vagyok, jobban szeretném, miután a' nevelésnél 
a' bizalom legfőbb, az egész község általi v á -
lasztást. 

A' ház elfáradt a' sok ülésben, holnapra kiván 
ismét ülni jöni. Az elnök kéri, hogy még tovább 
is üljön 's ök ültenek vala. Mujszer a' halasztás 
és a' felekezeti iskolák ellensége 's a" mostania-
kat tabula rasa gyanánt kívánja tekintetni. V é -
leménye 's meggyőződése az : hogy legyen kö-
zös iskola 's legyenek közös tanodák, az iskolai 
költségek közadóval fizettessenek, 's az illető ne-
velési ministériumra bizassék ennek administrá-
tiója azon elfogadott elvek nyomán, mellyek a' 
központi bizottmány által a' ház elébe megvita-
tás végett előadattak. Sebestyén, Irinyi, Bója az 
elhalasztás ellen nyilatkoznak. Ez történt aug. 
3-kán. Aug. 4 -én Repeczky Ferencz kérdezi a' 
cultusministert : valljon az egyházi személyzet 
járandóságaihoz tartozott párbért és robotot, 
millyen az egyház s lelkész telkeinek mivelése, 
tettleg megszüntette-e közoktatási minister úr, 
vagy legalább czélba vette-e a nép ezen terhei-
nek megszüntetését ? Mire a1 eultusminister úr 
így felelt : „Az egyes vallásfelekezetek egyházi 
szükségeinek ellátására nézve törvényjavaslatot 
nem nyújthattam be, mert elébb csak rendelése-
ket kellett tennem az iránt, hogy az egyes kü-
lönböző felekezetűek egyházjövedelmeiről, melly 
az ellátásnak első básisa, magamnak tudomást 
szerezhessek. Ezen intézkedések nyomán annak 
tudomásához még eddig nem juthattam ; mihelyt 
ez meg fog történni — mit rémelek, hogy őszig 
megtörténendik — azonnal a' jövő sessio alatt 
bátor leszek a' tisztelt háznak kötelességem s z e -
rint azok nyomán kidolgozandó törvényjavasla-
tot előterjeszteni. 

Bernát és Halász, Patay az elhalasztásra sza-
vaznak. Palóczy László közös nevelést kiván. 
„Megvallom őszintén, igen szereltem volna, ha 
eultusminister úr egy kissé biztosabb adatokon, 
's bővebb ismereteken alapított törvényjavaslatot 
terjesztett volna elö. A' második osztályban, 
mellynek egyik csekély tagja vagyok, megkértük 
eultusminister urat, hogy némelly körülmények 
iránt világosítson fel bennünket. Sokban felvilá-
gosított 's köszönettel vettük; de azt is hozzá tevé 
„hogy bizony többre nem mentem,mint erre. Meg 
van hagyva a' törvényben, hogy hallgassam ki 
a' felekezeteket,'s én e' végre a' 8 protestáns su-
perintendentiát felszólítottam, hogy augustus 
l - r e küldjenek ide Pestre követeket, 's mondják 
el véleményüket. De ez nem történhetett meg, 
mert arra számítottam, hogy addig talán a' dié-
tának is vége lesz, azonban ennek vége nem lett; 's 
időközben Magyarországhoz jött Erdély is, onnan 
is meg kellett tehát híni a' superintendentiákat. 
Kitűztem tehát határnapul seplember l - é t u . Ez 
bölcs intézkedés , tökéletesen helyeslem. Sept. 
l - r e tehát mind a'magyarországi mind az erdélyi, 

superintendentiák követeket lógnak küldeni, 's 
ezektől mind azt , mi jelenleg az iskolák alapja, 
mind pedig azt , hogy miben állnak óhajtásaik 's 
kívánságaik, a1 eultusminister körülményesen *s 
diplomatieus hitelességgel fogja megérteni. 

Hanem méltóztatott azt is mondani, hogy 
mivel nem értekezhetett a' felekezetekkel, tehát 
megszólított némelly tekintélyesebb mind catho-
licus, mind protestáns egyéneket. Kik legyenek 
azok, kiket megszólított, nem tudom, nem is aka-
rom tudni: de előre meghiszem, hogy minden 
bizonynyal jelentékeny emberek voltak, kiktől l e -
het tanácsot kérni. De azt tartom, hogy egy-két 
embernek, vagy talán 2 0 — 2 2 - n e k véleményét 
vagy akaratát nem lehet az egész község vé l e -
ményének vagy akaratának tartani. 'S azon né-
hány ember azt mondotta : maradjanak az iskolák 
külön osztályozva. Elhiszem, hogy mondották ; 
de ha netalán azon római katholicus egyéneknek 
is, kiket eultusminister úr megszólított, ez volt 
véleményök: azt tartom, ezt sem lehet a' catho-
licusok összege véleményének tekinteni. 'S kivált 
mi protestánsok csak a' többségnek 's törvénynek 
hódolunk, hanem nálunk tekintélytisztelet nincs 
is ; mert ha tekintélytiszteletet ismerünk e l : ugy 
nem vagyunk többé protestánsok. 

Hunfalvy az elhalasztás ellen nyilatkozván és 
ezen számokkal áll elö : „Statisticai felszámolás 
szerint országunk lakosainak száma 15 milliót 
tesz; ezen lakosságból az iskolákban járó gyer -
mekek száma legalább 3 millióra megy, 50 gyer -
mekre e g y - e g y tanító szükséges ; egy tanító-
nak ellátása legalább 4 száz forintbakerül. Már 
most ezen költség csak igy felvéve 2 4 millió 
ezüstbe kerül évenkint, mellynek öt száztóli tö -
kéje 4 száz nyolezvan millió. — Akármellyik 
forrásból kerül ezen költség, bizonyosan csak 
az egyesek zsebére kell ismét visszamenni. A n -
nyivalinkább, minthogy ezen törvényjavaslat-
ban nincsenek érintve és értve az országos köz-
alapítványok vagy más fekvő jószágok. Itt azon 
alapítványok értetnek, mellyek az egyes közsé-
geknél vannak. 

Azt mondják, hogy jövőre azokat is összesí-
teni kell, ez ollyan kérdés, melly a' községi életbe 
vág. Meg vagyok győződve, hogy nekünk nem 
kell olly alapokat tenni, mellyek által a' községi 
életnek erejét megsemmisítjük. A'melly község-
ben vannak illyen közalapítványok, mellyek nagy 
fáradsággal gyűjtettek, hadd élvezzék azokat. 
Ez ellen alig lehet kifogást tenni. A' fökérdés 
ezen dolognál, mint előttem szólott tisztelt öreg 
úr mondotta, bizonyosan a z , hogy közösek l e -
gyenek az iskolák, vagy sem. A' tisztelt régi 
törvényhozó úr beszélte , hogy fiatal korában 
illyen iskolába járt, és millyen testvériség tá-
madt a' gyermekek közt. Azonban különbözik a* 
mi korunk az akkoritól. Nem kell messze menni 
a1 história vizsgálatával, azt mindnyájan tudjuk, 



hogy József kora sokkal közönyesebb volt a' 
vallás iránt, mint a' mostani. Ez igy van, nem 
mondom : hogy jól van, de igy van. Mi törvé-
nyeket vagyunk kénytelenek hozni, mellyek ko-
runkhoz illenek. Tehát arra nézve az volna meg-
győződésem, ne mondjuk ki a' közös iskolát pa-
rancsolólag, mert ekkor csak ellenszenvet fo-
gunk éleszteni, és a' czélt nem fogjuk elérni; de 
ha megengedöleg mondjuk ki , hamarább érünk 
czélt. A' mint hallottuk a' minister úr nyilatko-
zatából, az ö meggyőződése és alkalmasint töb-
beké is az , hogy az illetőkkel tanácskozandik. 
Most ezeknek véleményét nem tudjuk, azért nem 
hiszem tanácsosnak, hogy eziránt előre határoz-
zunk. A törvényben az áll, hogy a' vallási ok-
tatás tartozzék az illető lelkészekhez. Már pe-
dig ez ellen is volt kifogás. Mondatott, hogy 
senkisem alkalmatlanabb a'vallási tanításra, mint 
épen a' pap (Semberi), ez furcsa ellenvetés volt. 
Igaz a' vallás sok bajt okozott, és talán a' pap, 
mint a' vallás hirdetője volt a' baj okozója. De 
e' miatt a' vallásoktatástól elmozdítani annyi 
volna, mint az ügyvédeket mesterségüktől e l -
mozdítani azért, mert sokkal több leveleket ha-
misítottak , mint például az asztalosok. A' mi 
utoljára a' községek befolyását illeti , ebben is 
mint az előttem szólott öreg úr mondotta, alkal-
masínt az illetőknél ellenszenvre fog találni. 

Bizonyosan kívánjuk, hogy a' község részt 
vegyen benne. Tehát ha a' törvényhozás azt 
nyilvánitá, hogy e'tekintetben tesz valamit, tehát 
tegye azt. Ennélfogva véleményem oda megy ki: 
lehet az egyes elveken változtatni, de most a' dol-
got ne halaszszuk. Most a' dolgot pártolom, kü-
lönösen azon változtatások mellett, mellyeket a' 
központi választmány adott be." 

B* Eötvös : Felhozatott okul e' törvényjavas-
latnak elhalasztására, hogy az illető hit-felekeze-
tek kihallgatva nem voltak. Minthogy ezen elv, 
vagy ezen kijelentés mintegy azt foglalja magá-
ban, hogy a' törvényhozás nevelési tárgyakban 
nem határozhat a' nélkül, hogy az egyes hitfele-
kezeteket kihallgatná : én kénytelennek érzem 
magamat kinyilatkoztatni, hogy teljes meggyő-
ződésem szerint a' ház, ha szükségesnek tartja a' 
népnevelés tárgyában rendelkezni, azt teheti a' 
nélkül, hogy az egyes hilfelekezeteket kihalgassa. 
Mert épen ez azon elv, mellyet a' mint gondolom 
a' ház többsége leginkább látszik pártolni, hogy 
az egyház és iskola nem egy, hanem hogy az 
iskolának egészen más a' viszonya, mint a' val-
lásnak. Felfogásom szerint az egyes cultusok 
ellátásáról rendelkezni a' nélkül hogy az illető 
hitfelekezelckkel szólottunkvolna nem czélszerü. 
De ha a' ház szükségesnek tartaná az iskolákról 
rendelkezni, ezt teheti a'nélkül, hogy a' hitfele-
kezeteket meghallgatná, mert a' nevelés az or-
szágot és nem az egyes hilfelekezeteket illeti. 

Tehát erre az egyes hitfelekezetek kihallgatását 
nem tartom szükségesnek." 

Szükségesnek nem tartja. Ez kérdés. Ildo-
mosnak nem kellene-e tartania. Ez nem kérdés. 
— Madarász L egyátalán nincs megelégedve 
a' törvényjavaslattal 's alázatos szolgáját akar 
mondatni a' ministerrel, végre pedig azt kívánja, 
hogy az, ügyelvén a' házban kifejtett elvekre, 
az 1848: 20. törvényczikkhez alkalmazott kime-
rítő törvényjavaslatot készítsen. Tanárky Ged. 
Bele kíván ereszkedni a' tárgyalásba. Egyéb-
iránt u. m. legyenek e1 közös iskolák, vagy a' 
külön hitfelekezetek állítsanak fel, — úgy vé le -
kedem, hogy azt, miként a' hitfelekezetek iskolát 
állithassanak, permissive meg kell engedni, v a -
lamint ez a' világon mindenütt megengedtetik, 
mert ha van egyeseknek joga ezt tenni, joga van 
a' hitfelekezeteknek is; de én sem most, sem jö-
vőre a' népképviseleti gyűlés által azon elvet ki-
mondatni nem merném, hogy a' hitfelekezeti i s -
kolák országos segély utján létesüljenek; orszá-
gos pénztárból csak közös iskolákat lehet felálli-
tani. 

Kazinczy G., ki a' ministert pártolta, Mada-
rászt. pedig czáfolta, többek közt jelemzöleg igy 
nyilatkozott : Azt hiszem, hogy a' törvényhozás 
történetére kell vissza menni, ha akarjuk, hogy 
azon hibákat ne ismételjük, meilyeken mások a' 
magok kárával végig mentek. 1791-ben a1 con-
vent szép poetai elragadtatásában kimondotta, 
hogy a1 népnevelést a' nemzet szárnyai alá kell 
bocsátani, tehát a' költségeket mindenkinek 
egyiránt viselni, és a' felügyeletet a' státus ke-
zébe tenni ; kiemelte a' néptanítóknak miserábilis 
helyzetét; megjavította azoknak fizetését és 1200 
frankra emelte, minek eredménye az lön, hogy 
az állomány olly végtelen terheket mondott ki 
magára, mellyeket meg nem bir, mellyeka' tör-
vény kimondásának első perczében megölték 's a 
helyeit, hogy a' községi felügyelés által életbe 
léptetendő sikert valósággal életbe léptette volna, 
három év múlva ellenkező irányú a' törvényt 
törvnyhozás által hozatott a' miután belát-
ták a' lelkesedett törvényhozók, hogy részint 
nincs módjában a1 státusnak azon roppant ter-
heket elviselni, részint hogy az eképen éleibe 
lépetett iskolák üresen maradtak. Mi illeti a' 
másik ellenvetést a' községi adózás tárgyában, 
nem igénylem magamnak, hogy a' tárgyhoz ér-
tek, de a' mennyire az összevetések és a' külföldi 
állapotokkal való megismerkedés feljogosítanak, 
azt kell mondanom, hogy a cullusminister ur a -
zon egyetlen közép utatt el, mellynek életbe lép-
tetése lehetséges; mert ha azt mondatik ki, hogy 
a' költséget vigye a1 státus, ennek ellenkezője 
az, hogy hagyattassék meg az oktatás szabadsága 
mindenkinek, e' közben a' párvonalt a' községi 
adó fedezze, melly szerint mindenki rokonszenvet 



érez saját gyermekeinek mikénti neveltetése 
iránt, mellyet a' közvetlen befolyás egyedül fel-
tételezhet. Azt hiszem, vannak ezen javaslatban 
ollyan részletek, a' mellyek mellett nem fogok 
pártolólag nyilatkozni de a' mellyeket azt hiszem, 
kimondani a1 politicai ovatosság miatt ugy kellett, 
mert nem tartom szerencsésnek Magyarország 
jelen körülményei között azon politicát, mellyet 
Madarász László ajánlott, hogy t. i. politikában 
az ember se jobbra se balra ne nézzen, 's ne mér-
legelje a' körülményeket, hanem mondja ki meg-
győződését, és ha fejet nem hajtanak neki, azt 
mondja : alázatos szolgája. Illyesmivel szép po-
liticai jellemet tanúsíthat az ember, de ki a' köz-
életet vezérelni akarja, ha mindig oda akar ki-
menni, hogy neki hajtsanak fejet a' körülmények, 
nem pedig ö hajtson fejet némelly körülmények 
közt, azt hiszem ezen politikus ember nem fogna 
sokra menni. 

Végre mégSzászKároly a' tárgy fel- vagy nem-
vétele, a' vallás, a'nemzetiség szempontjából 
indulva ki, szólott. Mire Szacsvay nagy valahára 
rendbe hozta a' házat *s kieszközölte, hogy az az 
átalános discussió terét elhagyván, a1 törvényja-
vaslat egyes § -a i megvitatásába beereszke-
dett. Miben állapodott legyen meg a' ház, meg-
fogja tudni a' nyájas olvasó, ha majd a' 
törvény meglesz, mellyet annak idejében közölni 
fogunk. 

G Y Ű L É S . 

Pápai helv. val. egyházmegyéből. Egyházme-
gyénk folyó évi julius 21-kén gyűlést tartott 
Pápán , 's ez már képviseleti gyűlés lett volna, 
miután közelebbi egyházkerületi gyűlésünk ren-
delete nyomán, minden anyaegyházaink, (termé-
szetesen leányegyházaikkal egyetértve) tartoz-
tak küldeni e' gyűlésre két képviselőt.— Beáll-
ván a' gyűlés, az elnökség kijelenté, miként en-
nek első és főfeladata , a' már tudvalevő pesti 
értekezletre , egy világi és egy egyházi követet 
képviselet alapján titkos szavazattal választani. 
— Szónokia ezután egy lelkésztársunk hossza-
dalmasan, (mintha egy kopott farsangi predicátiót 
mondott volna föl) az igaz és hamis örömről, 's 
bele csavará utóbb, mennyire igaz az ö mostani 
öröme, midőn szive régi vágyát, az egyházi kép-
viseletet életbe lépni látja. Ezt szükség volt fol-
emlitnem azért, mert a1 beszéd végeztével , s e -
gédgondnok urunk kijelentvén, miként ezúttal az 
egyházak jelenlevő képviselőit illeti egyedül a' 
szavazás, 's neki magának sincs külön segéd-
gondnoki szavazata, fölszólítja hát a' képviselő-
ket tilkos szavazásra: épen az imént a 'képv i -
selet mellett olly örömittassan szónoklott lelkész 
(jegyezzük meg , hogy öt egyháza nem választá 

képviselőjéül) szólala föl, hogy hát az ö papi 
szavazata hová lesz ? ö azt semmi áron sem en-
gedheti el. Ne neked ohajtott képviselet! ha még 
a' magát leghőbb bajnokodnak valló egyén is olly 
ferde eszmével bir, mintha az igazi képviselet-
tel a privilegiált, valóságos és örökös papi sza-
vazati jog megállhatna. Egyébiránt e' bajon jó -
szívű világi elnökünk most az egyszer úgy akart 
segíteni, hogy mivel, úgymond, még ezen kép-
viseletünk nem épen tökéletes : jó lenne talán, 
ha a' lelkészek fejenként e g y ; a' küldött képvi-
viselök pedig ketten szinte csak egy szavazatot 
adnának ;—'s ezt a1 lelkészek, arra nem is gon-
dolva, hogy leg- és legelső képviseleti gyűlé-
sünk sem leend igy majd szeplőtelen, örömmel 
elfogadák, 's az egyházak választott képviselői 
sem kukkantak ellene, csak egy szót sem. Illy 
modorban történt meg a' titkos szavazásos ered-
ménye lön , hogy Seregély Dániel esperes , és 
Tóth Lajos hitesügyvéd urak, általános szavazati 
többséggel, választattak követekül az értekez-
letre. 

A' gyűlés más tárgyait mellőzvén, a' képvi-
seletről még néhány szót. Sajnos valóban, hogy 
a' szabad képviselet igen könnyen háttérbe szo-
rithatandja a' lelkészeket, és kivált tisztelt pap-
társak ! ti, kik az eddigi gyakorlat nyomán bito-
rolt félszavazattal egyházatokban talán igenis 
szigorún éltetek, a' visszatorlásra nem oknélkül 
számolhattok. *) De miként lehetne hát ezen 
ugy segíteni, hogy az egyházak szabad válasz-
tási jogaikban csorbulást vagy eröszakot ne 
szenvedjenek ? A' kecskeméti egyházmegye 
pándi gyűlése, mint egyházi lapunk 33-dik számja 
963-dik hasábján megemlitetik, erre nézve úgy 

*) Tűdvalevö dolog, miként a' dunántúli helv. val. egy-

házkerületben , minden egyes egyházban, eddig a' lel-

késznek lel , az egyháznak is szinte csak fél szavazata 

levén, a' kettő együttvéve tett egy egészet, külön p e -

dig mindenik érvénytelen vala , t. i. akár egyházmegyei, 

akár egyházkerületi dologban történt a' szavazás. Ezen 

jogukat sok lelkészek egyházuk ügyeiben is , és sok-

szor felettébb szigorún gyakorlották 's gyakorolják. 

Panaszkép hallám csaknem régiben is egy igen érdemes 

egyéntől, miként neki épen nincs kedve egyháza gyűlé-

sében mégis jelenni , mert a1 lelkész bitorolt félszava-

zati jógához ragaszkodva, mihelyest csakegyetlen egyén 

áll is pártjára, már kimondja, hogy neki többsége van, 

's igy kénye szerint határoz el mindent. Ha ez nem j o g -

bitorlás 's nem kijátszása az egyháznak ugy nem tu-

dom mi? Majd ezen is segitend a' képviselet. 

K ö z l ő . 



intézkedett: hogy a1 lelkész mellett küldjenek az 
egyházak egy, két 's három képviselőket népes-
ségükhöz képest. — Hanem itt önkényt jön az 
kérdésbe : váljon a' lelkész kit képviselend ? 
maga magát-e, vagy pedig egyházát ? De hiszen 
egyházát nem képviselheti , ha az öt meg nem 
választja, hacsak mint privilegiált képviseleti 
előjoggal felruházott, úgy nem tukmáltatik kép-
viselőül az egyházra. Pedig úgy látszik, néhá-
nyan a' mi lelkészeink 's még a' magokat sza-
badelvűeknek hangosan kürtölök közül sem vol -
nának idegenek iílynemü határozattól, söt azt 
óhajtanák. A' fölebb írt gyűlésünkben legalább, 
még a' meghívó esperesi körlevelet is szerették 
volna hibásitni : miért hogy abban ki nem tete-
tett , miszerint az egyházak egyik képviselője 
mindenütt a' lelkész legyen ? mintha mondatnék: 
miért hogy az esperes kortesvezérül nem üté föl 
magát a1 lelkészek mellett körlevelében ? holott 
az egyházkerületi rendelet világosan azt mondja: 
az egyházak szabadon választott két képviselőt 
küldjenek a' gyűlésre. 

Közli S z a l a y M i k l ó s . 

V e g y e s i s k o l á k . 

A' gyermeket nemcsak a' kázállomány tag-
jává kell nevelni, hanem az egyházévá is. Azért, 
valamint kétségtelenül hiba volt a1 közoktatást 
egyedül az egyházra bizni; úgy hiba, és szé l sö -
söség volna azt egyedül a1 közállománynak adni 
által, és az egyházat egészen kizárni. 

Pedig a' gyermeknek vallási neve lése , főkép 
az elemi iskolákban, korán sincs eléggé bizto-
sítva az által, hogy ha ötet a'lelkész, ki sok más 
dolgokkal el van foglalva, minden héten egv pár 
óráig a' kátéban oktatandja. Mert a' vallási ne-
velés nem csupán oktatásból áll, hanem érzelem-
gerjesztésből is, sött a' gyengébb korban nagy 
részint szokás dolga ; azért a' tanító, ki minden-
nap a' gyermekekkel imádkozik, énekel, bibliai 
történeteket beszél e l , ' s majd minden tanítási 
tárgyba vallási és erkölcsi intéseket szőhet belé, 
végetlenül nagyobb mértékben hathat a' gyer -
meki kedélyekre, mint a' lelkész. 

E' nézőpontból indulva, óhajtom, hogy a1 hol 
egyes vallásfelekezetnek külön elemi iskolája 
van, az tovább is tartassék fen ; önkényt értet-
vén, hogy a' közállomány felügyelése alatt ma-
radjon, és ott, hol valamelly vegyes vallású he ly-
ségben egy vallásfelekezet sem volna elég-
számos külön iskola fentartására, az iskola v e -
gyes legyen. 

E1 nézet mellett még egy más indok is szól. 
A1 nevelés joga mindenek előtt a' szüléket illeti; 
ezt a' közállomány tölök nemcsak el nem veheti, 

pde söt azt , mint minden más jogot, védelmezni 
köteles. Már ha valamelly helységnek egyik va l -
lásfelekezethez tartozó lakossai, kik már külön 
iskolával bírnak, jobbnak látják gyermekeiket 
tovább is abban neveltetni , kérdem, van e' a' 
közállománynak joga őket attól eltiltani, és az 
iskolát vegyessé átváltoztatni ? De az 1848 : 
20. törvényezikkely ezt nem is akarta; mert 
annak 3-dik § - s a a' bevett vallásfelekezeteknek 
egyházi és iskolai szükségeiről szól; elismeri 
tehát, hogy a' vallásfelekezeteknek nemcsak 
egyházi, de iskolai szükségei, — 's következés-
képpen iskolái is vannak, és lenniök kell. 

Azon szükségről pedig, kik más vallásfeleke-
zetnek iskoláját jobbnak tartják , már az 
1848 : 20. t. cz. gondoskodott, mert nekik sza-
badságot adott, gyermeiket, bármelly vallás isko-
láiba küldeni. Tehát ennél tovább menő egybe-
olvasztásra szükség nincs, söt ez csak haszonta-
lan súrlódásokat szülne, mint ezt a' tapasztalás 
majd mindenütt bizonyította, hol vegyes elemi 
iskolák léteztek. 

A' felöbb tudományos intézetekről, egyetem-
ről, vagy szaktudományos tanodákról, p. o. po-
litechnikumról, bányászati akadémiáról sat. ezt 
értetni nem kívánom , de ez magától is világos. 

F a b r i c z y S á m u e l . 

G y á s z h í r . 

Dobos József 36. évig d. pataji reform, le l -
kész, több éveken át először censor, azután ker. 
másod főjegyző, megyei alesperes 'sat. Jul. 1 3 -
dikán meghalt D.-Patajon 60 éves korában. Atyja 
volt István ó-budai lelkész Pest megyei esperes. 
Neje Szeles Mária: árvái ötön ; egy élő testvére 
János, siratják az idvezültet : 

Multis ille bonis flebilis occidit 
* Nulli ílebilior quam mihi . . . . 

Maholnap, nem találunk egyházunkban férfiút, 
kiben a' hajdani reform, magyar pap tudományos-
sága, rendithetlen komoly hite, 's edzett becsü-
letessége, tiszteletre méltó vonásokban feltünjékt 
Nem állítom én , mintha az ujabb nemzedékben 
nem volnának e* tulajdonságok, megvannak meg! 
de halvány beteges vonásokban. — Idők, nehéz 
idők nevelték e' ritkulni kezdő férfiakat, minket 
később ivadék gyermekeit , könnyű játszi idők 
ringattak karjukon, ők maguk tanultak mindfogy-
t ig , mi megszűntünk tudományt tanulni, mihely. 
nem tanitolt más; nekiek alapjuk volt a' komoly 
a' positiv tudomány, nekünk alapunk lön a' tudo-
mányos szótárak levében felhígított tartalmatlan 
sok vagy mindenféleség. 



A' boldogult nyolcz éves korától tizenhat éves 
koráig az erös jellemű Földvári József debreczeni 
pap keze alatt nevekedett, e' férfiúnak szelleme, 
szilárd következetessége, classikai szép művelt-
sége sírjáig kisérte öt , 's alig volt az ujabb kor-
nak tudományos nevezetessége , mellyet ö ezen 
alapiránynyal szerencsésen fel ne vegyített volna. 
— Fiatalabb éveimben legszebb, leghasznosabb 
napok valának azok , mellyeket vele tölthettem, 
's ha én e' ritka embernek nyílt szivébe láthat-
tam, ha független önálló Ítéleteit hallhattam, ha 
benne az embert, a' testvért szerethettem, a1 fedd-
hetlen tiszta jellemű reform, papot tisztelhettem : 
egészen más színben láttam enmagainat, más 
színben egyházamat, másban a' világot. — Van-
nak emberek, kiknek feltétlenül odadjuk magun-
kat, kikben másodszor élünk, kiknek szereteti-
böl, hatalmasabb jelleméből megtisztulva emel-
kedünk ki, mint a' kelet népei Ganges hullámai 
közöl : illyen vala ö nékem, és sokaknak kik öt 
kezelebbröl ismerhették. — Ah ! öt ismerni és 
szeretni egy volt. 

Közel húsz évvel ez előtt, midőn egyházi pá-
lyámra léptem, ö tette kezét fejemre, 's én akkor 
meghajolva a1 bizonytalan jövő minden reménye, 
minden kétsége alatt, meghajolva az előttem álló 
testvér felsöbbsége előtt, kimondhatlan fohászok 
között mondám lelkemben Eliseus szavait : «' te 
lelked kettős mértékben szálljon rám! 's fölállva 
megerősödve indultam el és megyek, mig Isten-
nek tetszik, nehéz pályámon. Ha hitem fogyni 
kezdett, ha egyházunk jövője, és enjövőm miatt 
sokszor nehéz kétségeimet előtte kiöntöttem, k i -
magyarázhatlan erővel vont föl erös hitéhez, 's 
engem elsülyedni nem hagyott. Mig ő élt, addig 
életem kettőzve volt , most egyedül állok sir-
dombjánál, 's a' kietlen út végén látom síromat, 
közel, sokkal közelebb, mint ez előtt: 

Ah! te meae si partém animae rapit 
Maturior vit, quid moror altéra 

Nec carus aeque nec superstes 
Integer ? — 

Engedjetek meg nekem olvasóim, engedjetek 
meg a' testvér szivének , ha ollyanokat mon 1 
mellyek másokra nem tartoznak, én öt szeret-
ném bemutatni nektek, millyen volt ö ; 's tiszte-
letre méltó arcza vonásait a1 testvéri szeretet, 
melly fájdalmában megtörve mutathatom fel csak! 

Mi volt ö másoknak, mi volt kerületünknek, 
mije volt megyéjének, mije volt népének , most 
árva családjának, azt írja meg, ki e' ritka ember 
élete történetét irandja meg , én mint testvér 
mást ennél nem írhattam — Mit veszteit benne 
a' nő, kit sorsa e' ritka férjhez, mit a' gyerme-
kek, kiket sorsuk e' ritka apához kötött ? — azt 
én megmondani úgy se birnám 

Önélet írása, mit saját kezével irt a' d. pataji 

|egyház jegyzökönyvébe, helyén leend eMapok 
|hasábjain. D o b o s J á n o s . 

Josephus Dobos natus V.-Budae mense maio 
anni 1788. patre Slephano Debrecinensi, Eccle-
siae V.-Budensis V. D. ministro et tractus Pesti-
ensis Seniore — matre Maria, filia Stephani 
quondam Földvári Pastoris Ecclesiae Monorien-
sis et Tractus Pestiensis Senioris. Matre prae-
matura morte orbatus, octennis puer Debrecinum 
deductus est, ibique in aedibus avunculi Josephi 
Földvári Pastoris et Senioris Ecclesiae et Trac-
tus Debrecinensis, octo continuos annos educatus. 
Mox alumnus Collegii, decurso omni^ludioruui 
altiorum non minus quam humaniorum spatio, ad 
ultimum summis quoque Scholae honoribus per-
functus est — sub initium anni 1811. inde ubi 
animum ad ministerium sacrum adjecit, celebra-
tissimam tum temporis Musarum sédem , Acade-
miam Göttingensem invisit. Ubi non diu moratus, 
propter fatalem rei pecuniariae in Imperio 
Austriaco conversionein , reverti in pátriám de-
buit anno 1812. Paucis post redilum diebus, ab 
Ecclesia Helv. Conf. D.-Patajicnsi ad snscipien-
dum V. D. ministerium provocalus , honestam 
hanc provinciám amplexus est. Ab inclito ejus 
aetatis Superintendente Joanne Tormási Halasini 
rite inauguralus, primum quidem temporariam in 
Ecclesiae praestitit functionem ; anno dein s e -
quenti in Generáli Snperintendentiae Conventu 
Ráczkevini in Oíficio conformatus, munus Pasto-
ris ordinarii 13-a Junii 1813 auspicatus est. 
In sequentibus annis a compluribus iisque prima-
riis Diacecseos hujus Ecclesiis (Czegléd, Kecs-
kemét, Fülöpszállás, N.-Körös, Halas) ad obe-
unda Pastoris munia honorifice appellalus — per-
mansit in illa, cui primum lidem dederat Ecclesia. 
Publicis quoque per Tractum et Superintenden-
tiarn muneribus, primum quidem Censoris mini-
sterii sacri canditatorum et Superinlcndentialis 
Assessoris, Generális deinde V. Notarii et Trac-
tualis Assessoris, tandem Trosenioris — coho-
nestatus est Jam inde a'príma juvenlute, gravi 
quem dicunt, haemorrhoidum morbo confliclalus, 
ingravescente ab anno 1838. valetudine omni-
bus quae gesserat publicis muneribus se se abdi-
cavit. Ab eo tempore magis magisque desertus 
viribus, vicariam quoque Capellanorum operám, 
eamque prohdolor ! utplurimum ingnatam in 
sacris functionibus adhibere coactus est. Uxorem 
duxit Mariam Georgii quondam Szeles Pastoris 
Ecclesiae Szabadszállásiensis filiam, honestisti-
mam virgi íem, mox fidissimatn thori vitaeque 
consortem. Ex qua 9 suscepit liberos, quorum 
e numero 5. adhunc supersunt. — Scribebat 
cum 60-um aetatis iniret annum 16-a maii 1847. 
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A' protestáns egyházi közigazgatás. 

Figyelemmel olvasom e' lapokat. 'S megval-
lom , igen méltánylám bennök azokat, .kik "egy-
házi kormányzatunk ügyéhez különböző, de jó -
szándoku javaslatokkal járulának. Óhajtottam 
volna, hogy az e' körül fenforgó kérdések no 
csak az irodalom terén, de honn, házi tűzhe-
lyeinknél hasonló ügyszeretettel vitattatva, az 
illető egyházmegyék 's kerületek asztalairól egy 
előleges zsinat tanácskozása alá vitetlek volna át. 

Ez ugyan nem történt meg, de történt mind-
azáltal egy pótlék-intézkedés, miszerint az á -
gostai vallásúak részéről közelebb Pesten tartott 
egyetemes gyűlésen határozatba ment, hogy az 
egyetemes gyűlés a1 minisleri értekezlet folyama 
alatt is együtt fogván maradni, evvel az érte-
kezletre menő követek folytonos érintkezésben 
lenni tartoznak. 

Emez intézkedés igen hclyeslendö, ép azon 
okoknál fogva, mellyek a' ministeri értekezletet 
megelőzőleg, az öszves magyarhoni protestánsok 
részéről tarlandolt zsinatra nézve állanak. 

És részemről fölötte sajnálom, hogy egyházi 
közigazgatásinknak a' ministeri uj kormányrend-
szerrel öszhangzatba hozandó aulonom jogai, 
ezeknek az egyházak és tanodák reformjaira ki-
terjeszkedő részletei, mellyek e' napokban ma-
gának a' törvényhozásnak is olly szétágozó 
discussióját idézék fel —• egy előleges zsinat 
tanácskozásának tárgyaivá nem tétettek. 

Tapasztalásból tudom, mennyire szélágaznak 
magok a' protestánsok e'nevezetes tárgyal illető 
nézetei. Mondalik ugyan, hogy tartattak egyh ker. 
gyűlések , honnan a' küldendő kövelek utasítás-
sal láttatnak el 's könnyű leszen igy bemutatni 
a* provincziák érzelmeit, mellycknek öszpon-
lositását az egybegyűlendő hitrokonok közös 
érdeke 's ez érdekbeni testvérisége csak elő-
segíteni fogja. 

Remény leni illyesmit lehet, de reá egyszers-
mind } mint bizonyosra számítani — rosz és ha-
nyag politica. 

Megmondom az okát. 
A' protestánsok elei reformálták a' vallást; 

tisztiták 's javilák azt , mikép meggyözödésök 
islene sugalta. Szóval: munkálódtak és haladtak; 
mert e1 szó „reform41 mindent megszenved in-
kább maga körül, csak a' megállapodást nem. 

De ők mindent el nem végezhetének. Azon kor, 
mellyben ők hitet ujitának, a' türelmetlenség 
vérontó kora volt; és soha se is tekintsük az 
azon időben létre jött protestáns egyh. intézmé-
nyeket úgy, mintha azokon soha változtatni már 
nem lehelne. 

Ki ellenkezőt hisz, az lehet ugyan protestáns 
névve l , de szívben 's lélekben nehezen. 

Azon időben, midőn eleink a' reform históriai 
harczát küzdék, majd minden általok alkotott 
egyh. intézményre rá veré a' kor türelmetlensége 
szorító bilincsét, 's igy lön a' vallás adminis-
traliőja szűk alapra téve, mellyen biztosan to-
vább építeni mind ez ideig nem lehetett. 

És ezt sohasem feledve, ép azért nem kell , 
nem szabd megállappodnunk , mert különben 
a' retrográd politica kigázolhatían örvényébe so -
dortatunk. 

Minden kornak saját jelleme, saját hajlama van. 
Korunk jelleme 's hajlama az általános szabad-
sághoz szít , azon szabadsághoz, mellyben az 
eszmék szárnyait nem szorítják többé középkori 
InstttnxtÖk zsinegei, 'a mellyben a' iáreadalmi 
jogok 's igények az egyenlőség alapján feküsznek. 

Gondolkodnunk kelletik tehát és intézkednünk, 
hogy egyházi közigazgatásunk reformjánál is a' 
kor jeligéjének 's irányának mindenkép meg-
feleljünk. 

El kell hagynunk azon állapotok megszokását, 
mellyekhez zsibbasztó 's eddigelé orvosolhatlan 
körülmények szoktatának. 'S midőn ezt tenni 
hajlandók vagyunk, ne maradjunk egyedül aT 

mindent megorvosló idő reményénél, 's ne szá-
mítsunk az álladalom polilicai nagykorúsága 
ollyforma kegyelmére, melly rólunk nélkülünk 
is fog akkép rendelkezni, hogy az egyenlőség 's 
viszonosság méz harmatában valahára mi is és 
tettleg részesüljünk. 

És ne számítsunk továbbá — mint fönebb is 
megjegyzém — tétlenségünkben ollyas vala-
mire, hogy hiszen úgy is tudni fogják követeink 
hitrokonaik érdekét; tudni fogják, mikép a' stá-
tusnak mi is gyermekei levén , társas léti jog- , 
de már positiv törvénynél fogva is igényt tar-
tunk annak javadalmaira ; tudni fogják, mikép a' 
protestáns pap családos apa egyszersmind, tehát 
az álladalom segédkezére méltóbban számolhat, 
mint bármelly más nőtlen plébános, kit nő és 
gyermekek jövője nem aggaszt. 
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Mind ezt igenis tudni fogják; de ez nem elég 
még ahhoz, hogy a' protestántismus, eddigi 
nyügeibül és terheiből kibontakozva, szelleméhez 
képest függetlenebb 's szabadabb állást vívjon ki. 

Nekünk nem az egyedüli ezélunki, hogy a1 ha-
zában létező minden vallásfelekezettel egyenlőn 
szivjük a1 státus emlőjét, mint azt egy különben 
igen tisztelt bőséges családu lelkész barátom 
emlegeté, ki a' status általi fizettetés reményében 
már előre is a' boldogság non plus ultrájának 
selyempuha karain hintázott; hanem egyszers-
mind az, hogy az álladalom igazságos jótékony-
ságában részesülve, közigazgatásunk autonó-
miája, az idők viszályaiban megőrzött emez 
egyetlen kincsünk , továbbra is sértetlenül fen-
maradjon. 

E' körül kell munkálódnunk; ezt kell szem 
előtt tartanunk. Mert anyagi jólét szellemi sza-
badság nélkül nem egyéb, mint a' kényelem ér-
zékingerlö czikkeivel fölszerelt pompadús terem, 
mellyben fogva vagyunk. 

Midőn ezeket lelkem erős meggyőződéseként 
előre bocsátanám, felelnem kell egyszersmind 
egy némellyek túlságos aggodalmára, melly sze -
rint inkább a' státusquót akarják fenlartani, hogy 
sem az álladalom javaibani részesülés 's a' kor-
mány egyenes vezérlete által ennek lekötelezet-
tel legyenek. 

Ekkép hallottam formulázva az aggodalmat, 
tehát híven akarám azt leírni, hogy reá felelhes-
sek , 's szóljak egyszersmind röviden arról is, 
mikép vélem a' protestáns egyházi közigazgatást 
a' ministeri kormányrendszerrel megegyeztet-
hetönek. 

Én a' prot. egyh. közigazgatásban két sarka-
latos jogot jelölök ki, mellyek valamint a' múlt-
ban békekötések és törvények által biztosíttat-
tak , úgy azokat jövőben is garantiroztatni kí-
vánom. 

Első joga a1 protestáns egyháznak, melly 
szerint maga alkothatja mindazon belszerkeze-
tére vonatkozó törvényeket és szabályokat „ 
miknél fogva egyházi tekintetben konnányozta-
tik; egyházi törvényhatóságait 's törvényszé-
keit szabad választási alapon önmaga szerkeszti; 
's továbbá belszerkezetének javítása vagy egyh. 
törvények hozatala végett szabadságában áll 
nemcsak consistóriumot, de zsinatot is egybe-
hívni. 

Második joga, miszerint az egyházait 's tano-
dáit illető magán-alapitványokat — természe-
tesen az alapítók 's hagyomány értelmében — 
ön maga kezeli; tanodákat állithat, 's az azok-
ban követendő tanítási rendszert ön maga álla-
píthatja meg. 

E' két pontban fekszik eddigelé a' protestáns 
egyház legfőbb szabadsága. Többi jogai, mellyek 
azokon felül még törvényeinkben érinlvék, en-
gedmények inkább, mint valóságos posiliv jogok, 

a1 státus javadalmaival és így véghetetlen e lő -
nyökkel ellátott catholicus egyház irányában. 

Tekintsük most már azon tért és formákat, 
mellyen és mik között a' fenebbi két sarkalatos 
jogot a1 protestánsok eddigelé gyakorolták. 

A' csekélyebb hatáskörű consislóriumokról 
nem szólva, az 1790: 26-dik t.czikk a' zsinato-
kat akkép engedi tartatni, hogy azok egy, a' fe l -
ség által kirendelendő biztosnak jelenléte 's fel-
ügyelése mellett történjenek 

Továbbá ugyanazon törvényczikk mondja, 
miszerint a1 tanítás rendszerét a' protestánsok 
önmagok állapíthatják ugyan meg , fentartatik 
azonban a' kormányszékek utján gyakoriandó 
felügyelése ö felségének. 

E' két jogot tehát mi mindig a' kormány fel-
ügyelése alatt gyakorolhattuk csak, az ausztriai 
ház azon vegyes kormánya alatt, melly absolut 
irányánál fogva a' polgári, úgy mint egyházi in-
stitutiókat mérges lehelettel fertözteté. 

És mégis mi, mindezen jogok összeségét au-
tonómiának neveztük, holott ha a' kormánynak 
ügyünkben elkövetett sérelmes eljárása iránt or-
voslatot szorgalmazánk — országos paizs helyett 
csak szokott türelmünk volt azon révpart, mely-
lyen panaszainkkal kiköthettünk. Az 1790-dik 
év óta történt sérelmeink soha sem orvosoltat-
tak. A' törvényhozás — akkori elemeit tekintve 
— soha sem bírt az erély azon fokára emelkedni, 
mellyen a' kormány rosz szándoku politikája 
megtöredezhetett volna. Hallgattunk és vissza-
vonulánk vágyaink csendes tűzhelyéhez, míglen 
az idők egyenlőséget harsogó hatalma, elvégre 
minket is a' közélet jogtermö földére hívott ki. 

Autonomianak neveztük igenis azon jogok 
összeségét, nem azért, mintha teljességgel és 
mindenkép megfelelt volna definitiójának, hanem 
mert ahhoz a1 jövő azon reményét kapcsolánk, 
melly a' polgári intézmények szabadabb irányú 
fejlődésével nekünk is meghozza a' dolgok va-
lóságát. 

És íme az idő érkezett. A' régi absolut kor-
mány romba dőlt; 's összedőltek vele együtt 
azon titkos tervezetek, mellyek szerint Magyar-
ország független soha nem leendett. Alkotmá-
nyos alakú, felelős kormányt nyerénk, függet-
lenül minden más idegen hatalomtól, melly arra 
netalán mérgét lehelhetné. 

E' kormány alatt fogjuk most gyakorolni au-
tonómiánk azon jogait, mellyek az álladalom 's 
egysége czélaíval nem ellenkeznek ; 's e' kor-
mány kezelendi most azon felsőbb felügyelést, 
mellyet az 1790-diki törvény a' felség jogai 
közé számított. Ha volt tehát az eddigi státus-
quo-nak olly kedvezménye, mellyet egynémely-
lyek semmi díjért cserébe bocsátni nem akarnak: 
úgy az — meg vagyok győződve — a' jelen al-
kotmányos alakú kormány felügyelése alatt is és 



sokkal nagyobb 's biztosabb minőségben fog 
megmaradni. 

Es éppen nem osztom azért azok véleményét, 
kik készek inkább a* státus jótékony karait el-
távolitni egyházunktól, hogysem annak ügyeink 
belkormányzata körüli felügyelését elfogadják. 
Nekünk a* státus támogató erejére okvetetlen 
szükségünk van; és ha a' vallás minden erkölcsök 
alapja, úgy egy cseppet sem tétovázhatunk a' 
felett, vájjon az álladalom felügyelésétöl — melly 
egyházunkat a' többi vallásúak egyházával 
együtt törvény szerint *s egyenlő mértékben 
ápolandja —mentek maradjunk-e vagy sem ? — 
Én itt csak az általános felügyelés szükségessé-
gére szorítkozom és koránsem szándokom vi -
tatni a' részleteket, mellyeknek kitűzésére a1 

ministeri értekezlet van hivatva , 's mellyeknek 
ép ugy anyagi, mint szellemi tekintetbeni szoros 
meghatározását magam is kívánom. 

Legyenek azon részletek egyházi és tanodai, 
nem különben közigazgatási, törvénykezési és 
pénzbeli tekintetben körülírva és meghatározva; 
legyenek azok eddigi szabadságunkhoz 's ujabban 
a1 viszonosság elvéhez alkalmazva; de ne legyen 
azért azon balvéleményben valaki, hogy mivel 
az álladalom által fognak a' mi lelkészeink is 
elláttatni, tehát igy azok nz álladalom kormányá-
nak egyenes kötelezettei leendenek, holott az 
álladalom és kormány fogalmai egymástól egé -
szen eltérők és különbözők. 

B e ö t h y Z s i g m o n d . 

Lelkészek iskolatanitók fizetésükről az álla-
dalom által. 

September közelget, — képviselőink össze-
jönek tanácskoznia' culfusministerrel egyházaink 
's iskoláink jövendőjéről. Ezen tanácskozástól 
azok, kiknek Krisztus azt mondotta „az én or-
szágom nem e' világból való," nagyon sokat vár-
nak, de leginkább csak anyagit. Találkoztam 
pap társakkal, kiknél már készen van a' nyug-
tatvány egy évnegyedre. Egyik nyugtat egy 
évre járó 2000, — másik 500, — harmadik 
800 pengő negyedéről, — mellyeket a' státus 
pénztárából hűséges papi szolgálataért felvett. 
Találkoztam paptárssal, ki a' státust kiméivé a' 
papi jószágokat véli olajos korsónak, mellyböl, 
ha mindenikünk poharát tele töltenék, mégis 
maradna benne. Bárha találkoztam ezekkel , 
nyíltan kimondom, nekem nem elvbarátim. 

A' mi a' státust illeti, én annak jelen környül-
ményei között, hogy engem fizessen, nyugtat-
ványt nem irhatok, 's miért ? Azért mert szere-
tett hazám állása ollyan , hogy a' kölcsönről, 
mellyet haza-szerte méltányosan kér, ha adná-
nak annyit , mennyi szüksége fedezésére e lég-

séges volna, nyuglatványt nyomda segih ge 
nélkül adni alig képes. 

A' mi a' papi jószágokat illeti, azt jól tudom, 
mert az illetők között élek, hogy még a' régi 
rendszer mellett is voltak ollyanok, kik a'tenger 
mellett laktak — de tantalusi kint állottak ki, — 
az új rendszer pedig viheti oda a' dolgot, hogy 
a' tengerben lakók is, ha önerejükkel megmos-
danak , lehet hogy más segedelmével kívánnak 
törülközni, hogy szárazon maradhassanak : de 
ha kifogyhatatlan olajos korsó volna is a' papi 
jószág, tartsa oda üres poharát a1 róm. kath. 
atyafi paptárs, 's ha mégis marad, töltsék a' 
haza oltárára, mellyre különben is szép kevés 
folyt ezen korsóból. Én a' korsót en-elni, mikor 
abból a' haza oltárára folyik, szívesen segítem: 
de poharamat, ha örökre üres marad i s , tartani 
nem fogom, azét pedig, ki alá akarja tartani, 
csupa szeretetből szeretném összetörni. 

Az már most a' kérdés: Mit szólnék a' dolog-
hoz, ha szabad volna ? 

Egész bizodalommal megkérdeném a'ministé-
riumot, segíthet e' sorsunkon a1 státus, a' nép 
terheltetése nélkül ? Ha azt felelné igen, 
úgy hirdetném ezt a1 népnek, *s ez az egész 
népnek öröme lenne : de a1 mellett megkérde-
ném, micsoda áldozatot kíván ezért a' ministé-
rium ? mert már azt nem szeretném, hogy sza-
badságát a'protestáns nép és lelkész egy tál pé-
pért feláldozná. Ha pedig azt mondaná a' mini-
stérium, nem segíthet : akkor várnék türö szív-
vel a1 kedvezőbb feleletre , addig, míg hazánk 
ege egészen és tökéletesen ki nem tisztul : de 
azonban egy kis változtatást tennék a' lelkészek 
fizetésére nézve, — többet az igazgatási rend-
szerre nézve, mert az idő és a' mostani reform 
többet igényel. 

A' fizetésre nézve alapul használnám a' díjle-
velet , meghagyván a' földet és palástdijt min-
denütt, minthogy a1 csekélyebb fizetést ezek egé -
szítik ki, de a' földek miveltetését, valamint a1 

díjlevél szerinti aprólékos és termesztménybeli * 
fizetéseket középár szerint a'nép beleegyezésével 
pénzzé tenném, 's ezen pénzösszeget az illető 
megyei hatóság előtt kimutatnám, mint ki szokták 
mutatni rendes helyen a' város vagy falu költsé-
geit, 's ezt jóváhagyás után házi vagy bármelly 
névvel nevezendő adókint minden adó fo-
rint után kivetném, — 's itt bejönne a' 
birtokaránylagos fizetés, mellyre nézve a' na-
gyobb egyházakban, minthogy a' díj levél sze-
rinti esendőség igen kevés , a' díjlevél szerinti 
járandóságnál nagyobb minimumot tennék alapul 
— 's ezen összeg befolyván a' város vagy hely-
ség pénztárába,— mert ennek kezelésével nem 
szeretnék senkinek alkalmatlankodni, sem mini-
stériumnak, sem püspökségnek, különben is igen 
sok levén mindeniknek dolga — hanem egyedül 
csak azon város vagy helység elöljáróira 's pénz-
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' kot ebből nem szeretnék csinálni, hadd tudjak, 
a 4*r ^ k hogy azok fizetnek, a' kiknek szolgálok, ha szinte 

, ? n v házamhoz nem hozzák is. Az én hiveim eddig is 
tudták, hogy a' megyei tisztviselők, a' házipénz-
tárból, mellyet ők izzadnak ki , fizettetnek, — 
az ért még sem maradt egyik tisztviselő is fizetés 
nélkül; mert az adó könyvében van kinek-kinek 
beirva 's a' fizetni nem akarás esetében segit az 
executió. Én hát a' papi járandóságot is minden-
kinek adókönyvébe Íratnám; ott hol több val-
lásbeli felekezet van, mindenik felekezet adóját 
külön kiírnám a' nagy adókönyvböl 's igy min-
den forint után azonnal kivetném papi járandó-
ságát minden felekezetbelinek, — 's a' ministé-
riumtóí csak annyit kérnék, hogy ennek behaj-
tását, minden papi befolyás nélkül, — mert eb-
ből származtak a' papiroson lévő nagyszerű e l -
maradások , ebből eleitől fogva a' kellemetlen-
ségek, — legyen szives eszközleni, — 's olly 
rendelést tenni, hogy a' bejött adómennyiségböl 
elsőbben az Isten szolgái azután a'többiek kifizet-
tessenek évnegyedenként, mert ha erösebb ma-
rad hátra, annak behajtása kivihetöbb , 's 
a' mellett magunkat jövendőre nézve ajánlanám, 
hogy ha a' státus olly nagy lesz , millyennek 
minden igaz hazafi akarja, tegye meg a' néppel, 
hogy lelke üdvössége ne kerüljön olly sok 
pénzbe. 

A' mi az iskolákat 's tanítókat illeti : ezeket 
ha státus volnék, tüstént szárnyaim alá venném. 
Nékem szenvedélyem tanítani; 17. év óta házam-
nál mindig tanítok, 's ha 15-dik márczius után 
hagytam volna el iskoláimat, 3 évig,vagy ha hazám 
ügye úgy kivánta volna iovább katona, azután 
pedig tanitó lettem volna, az emancipátió édes 
reménye alatt, de annak reménye nélkül nem. 
Tisztelet azoknak, kik kivétel alá esnek paptár-
saim és a' felsőbb osztály köréből, 's felfogva 
a' tanítók nagy hivatását, oda emelik őket a' 
hova kell : de nem ám azoknak, kik ha a1 nyo-
morú néptanító — kinek mint Jézusnak hármas 
tiszte van, csakhogy ö nem pap, próféta, és ki-
rály, hanem harangozó, jegyző és tanitó, — 
annyira megy, hogy 10 forintért harangozó! ké-
pes helyettesíteni, az újításért a1 templomban 
mondják ki szegény fejére az anathemát, — nem 
azoknak, kik a' lakomák alkalmával, illő lako-
dalmi köntösben csak házi szolga képiben sze-
retik bemutatni az ebéd véginél a' néptanítót. 

Én tehát a' néptanítóra nézve kimondanám, 
hogy ollyan ember a' faluban, mint a' pap-f~ söt 
ha ez hanyag, amaz pedig nem, több ember. Ezt 
kimondanám azért, mert szerintem nagyobb fel-
adat kis népet, mint nagyot nevelni — 's a' papi 
iga alól őket felszabadítanám; mert tudom, hogy 
ez nekik terhes, tudom hogy erről ezt mondják, 
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ez az a' mit sem a' mi atyáink, sem mi el nem hor-
dozhatunk. 

Továbbá illő fizetésükről gondoskodnám, mert 
50 forintért nem ül bölcs Salamon a' tanítói szék-
ben. — Az eddigi gyakorlat szerint az éneklé-
sért az egész nép, a' halott temetésért a' szo-
morú felek, a' tanításért a' szülék fizettek búzát, 
pénzt, — 's ennek az a' szomorú következés® 
volt, hogy iskolánk, mint a' hold, most fogyott, 
majd lelt; ha a' búza vékája négy forint, akkor 
a' tanítvány nálunk 120, — ha egy forint 220 
— vagy több. Ezt a* gyakorlatot megszüntet-
ném, de nem követném a' papokra nézve leirt 
eljárást, hanem a' fundus sludiórumot 's minden 
nemű alapítványokat rendbe szednék, akkor egy 
kis exactoralis calculust csinálnék, — lenne, 
hiány, akkor kérdést tennék : kié az iskola ? 
kik boldogok, ha a' haza gyermekei illő nevelést 
kapnak ? azon egyesek, kikből áll a' haza — 
boldogítja ez a' koronás fölöl fogva az utolsó 
polgárt; itt hát, hogy a' hiányt kipótoljam, nép-
nevelési adót vetnék ki mindenre; mert eddig 
csak feljajdulásokat olvastunk, hogy a1 népneve-
lés mezeje parlagon hever , — most most sze-
retnék adó fizetési név jegyzéket olvasni , kik 
áldoznak ezen parlagon hevert mező mivelésére, 

- d e minden kivétel nélkül oda értve maga-
mat is. 

A' fizetés illy módon kiegészítve levén, a ' l eg -
nagyobb nehézség van bálra, hogy alkalmas ta-^ 
nilóink jelenleg nincsenek? Ezen, jövőre tudom V t C 

lesz segítve, de hát jelenleg, hogy és kik segit- 4 r f-
helnek? — Szerintem csak paptársaim. Az i s -
kolák vagy jövedelmes , vagy szegény egyhá-
zakban vágynák; amolt a' tanítók több képes-
séggel, emit kevesebbel bírnak. _ / W * 

A' mi a* vallástanilást illeti : eltöl egészen 
fölmenteném a' népnevelöket — 's ezt minden 
vallásbeli felekezetnél a1 papok szent köteles-
ségévé tenném, 's igy ha valamellyik feljajdul-
na, hogy vallástalan a' nép, bátran lehetne neki 
mondani, üsd meg a' melled 's mondj mea culpát. 
Továbbá, kisebb helyeken, hol kevesebb képes-
séggel birnak a' tanítok, ezeknek képezését aján-
lanám a1 papoknak,. kiknek, ha mystificálni nem 
akarunk, a' reggeli könyörgés vagy mise után 
igen kevés vagy semmi dolguk nincs. ' Ajánla-
nám pedig igy, hogy egy órát naponként, vagy 
ha a' körülmények úgy kívánják, háromszor egy 
hélen magyaráznának a' tanitó jelenlétében, ki 
akkor a' legfigyelmelesebb tanítvány tartoznék 
lenni, a' gyermekeknek ; így pár év alatt alkal-
mas kézi könyvek 's a' gyakori magyarázat, ha 
nem képezné is egészen ki, de sokat javítana a* 
tanitókon.Végül megkérném tisztelettel a' cultus-
minislert, hogy a' kik september után illő fizetés 
mellett lesznek tanilók, csak illő képesség 
mellett foglalhassák cl tanítói széköket. 
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Sok új dolgot nem írtam, de azzal a' szándok- j összegyűlve, kivált téli napokon olvasgassák : 
kai írtam, hogy használjak.Ugy hiszem,ügyünk-Imin magunkat illetőleg pedig, szaporítsuk köny-
nek vágynák több 's jobb tollú barátai, írjanak 
azok 's tegyenek észrevételt nézeteimre,— hálás 
köszönettel veszem. 

E r d é l y i m. k. 
gedellői ref. pap. 

Néhány szó a' protestáns papok leendő állásáról. 
A' legújabb mozgalmak a' protestáns pap ál-

lását is megváltoztatták. Az úrbéri viszonyok 
megszüntetése megszünteti azon szolgálato-
kat is mellyeket a' protestáns nép tett ed-
digelé papjainak. Már is vannak példák, 
hol a' protestáns nép papja földeit szántani 
*s bevetni vonakodott. Aratáskor ismét vol-
tak példák, hogy a' hívek akár gabona leara-
tására, akár annak behordására , nem mutattak 
kézséget. A' prot. pap ez által kellemetlen ál-
lapotba helyheztetik. 'S eljött az idő , mellyben 
az efféle robotokat is végkép meg kell szüntet-
ni. 'S ha, a' mint a' vallás dolgában alkotott leg-
újabb törvényczikk is bizonyítja, a* prot. egyház 
szolgái is a' közálladalomtól fogják nyerni fize-
téseiket : véleményem szerint, a' prot. egyház-
nak jelenlegi birtokait, földjeit, rétjeit, tanyáit, 
malmait, mellyekböl t.i. a' prot. papok és tanitók 
kapták fizetéseiket, akár az egyháznak magának, 
akár a' közálladalomnak el kellene adni. Mert 
hiszen eddig, szántóvetők, juhászgazdák, keres-
kedők, haszonbérlök is voltunk szükségből: jö-
vendőben ne legyünk egyebek, mint papok, ta-
nitók. Mondjunk hát le szántóföldeinkről, réteink-
röl, tanyáinkról, mert két úrnak nem szolgálha-
tunk ; menjünk vissza lelki nyájainkhoz 's azon 
időt, mellyet eddig kenyérszerzésre fordítottunk, 
ezentúl, mert a' közálladalom akar gondoskodni 
rólunk, lelki nyájaink őrzésére, híveink tanítá-
sára fordítsuk. Az alulírott hét év óta bir egy 
telek földet, mellyet tagosztálykor kapott; ez 
•igen jó föld 's elég kenyeret adna; de maga 
mindeddig nem miveltette's nem fogná miveltetni 
soha; mert pluribus intentus minor est ad singula 
sensus, és mert üdvezitö Urunk ekképen int : ti 
vagytok e1 földnek savai, hogyha a1 só inegizet-
lenül, mivel sózattatik meg ? Nem jó azután 
semmire, hanem hogy kivettessék és inegtapo-
tassék mindenektől. Földből ne kérjünk , ne 
tartsunk meg többet, egy kertnél, mellyben lelki-
fáradalmaink után, mulassuk magunkat. Egyéb-
iránt alkossunk olvasótársulatokat, ügyeljünk a' 
nép gyermekeinek nevelésére; ébresszük hívein-
ket kisdedóvó intézetek alakítására ; hozzuk be 
.egyházainkba a' vasárnapi leczkéket; ajánljuk 
híveinknek a' Táncsics által szerkesztett mun-
kások újságát, mellyet ők filléreiket összeadva 
szerezzenek, 's midőn ráérnek, egyes házaknál 

veinket, olvassunk, írjunk, tanaljunk. Ha illendő 
fizetést nyerünk, minek nekünk a' szántóföldek, 
rétek, malmok, tanyák, birkanyájak ? lám a' v á -
rosi papok mindezek nélkül szűkölködnek és 
mégis megőrizhetik nyájaikat 's kész pénzen be-
szerezhetik azt , mit mi eddig kényszerülve ter-
mesztettünk. Azért mondom, hogy, midőn gon-
doskodni akar rólunk a" közálladalom, adattassa-
nak el minden eddigi birtokaink 's ezen pénz, 
vagy az egyház által kamatra adassék, vagy pe-
dig a' közálladalom vegye magához, pontosan 
feljegyeztetvén, hogy ennek vagy amannak az 
egyháznak eladatott javaiból mennyi kamat kerül 
ki 's ezen kamat beszámittassék azon öszvegbe, 
melly a' papok fizetésére határoztatik. Illyetén 
eladások nélkül a' prot. papok mostani jövedel-
meit, mellyekhez a' közálladalom általi fizetést 
kellene szabni, tökéletesen nem lehet megtudni : 
mindenik prot. pap csak ezt mondaná : meghívó 
levelem értelme szerint, körülbelöl ennyi jöve-
delmem van; de positivumot egy se tudna 
mondani. 

Ha a' földek, rétek 'sat. av protestáns papok 
kezelése alatt maradnának : akkor egyik évben 
nagyobb , másikban kisebb jövedelme volna a* 
papnak ; egyszer jól termenének földjei, másszor 
a' jég elverné termését, vagy a' víz hordaná el. 
Már pedig legjobb, ha a' papnak évenkint bizo-
nyos,, semmi eset által nem csonkitható jövedelme 
lesz, mi csak az eladott javak által eszközölhető. 
Eladás's elfoglalás alá nem jöhetnek olly birtokok 
's alapítványok, mellyek eddig és, akár az e g y -
ház épületeinek igazítására, akár a' tanítványok 
jutalmazására, akár papi özvegyek nyugdíjazá-
sára , akár az egyházi gyűlések költségei fede-
zésére voltak szánva. — Hazánk átalakúlása 
után, a' párbérnek is lejárt ideje. Mondják né-
mellyek, hogy ezt meg kellene hagyni, mert 
nem lesz bizodalom a1 népnek papjai irányában. 
En pedig mondom , hogy ez volt a' pap is hivei 
közti súrlódásoknak legnagyobb oka. A' nép 
viseltetni fog irántunk bizodalommal és szeret-
ni fog, csak mi szeressük ö t , munkásságunk, 
tudományunk 's példás magunkviselete által. — 
A' párbér állal sokszor utolsó falatja véletett el 
a'népnek, kivált olly helyeken, hol a1 párbér 
földes gazda és zselléráltal egyenlően fizettetett, 
's a' mi legigazságtalanabb, még a' legszegényebb 
özvegy-aszszonyok is kényszeríttettek a'párbér-
fizetésre. Illy helyeken nem lehetett szeretnie 
a' népnek papját, ki állandóúl tartozása fizeté-
sérc , hol szép szóval intette, hol pedig exequál-
tatta. Az országgyűlés megszüntette az úrbéri;, 
Szüntesse meg a' párbért is, melly hasonló ahoz. 
Az egyes egyházaknak ne legyen ezentúl más 
terhök, mint új iskolákat épilni 's az egyházi 
épületeket jó karban tartani, 's ha még több ki-
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vántatik a' hívektől, ez különös adózási rovatba 
tétessék; mellyet ne a' pap, se az egyház szed-
jen be? hanem a' közállodalom. A' mi itt a' prot. 
papok állásáról általam megemlittetett, mind az 
a' prot. tanítók hivataláról is áll. 

M o c s k o n y i J ó z s e f . 

A' triesti ev. gyülekezet következő felszólítást 
intézett a bécsi consistóriumhoz. 

Magas cs. kir. consistorium! 

A' nagy időnek teremtői leheletében és átalá-
nos lelkesült fölemelkedésében, mellyben a' ke-
resztyén szellemnek világos átalkotó ereje leg-
újabban a' nyilvános életnek minden terén mint 
az igazságnak, szeretetnek és szabadságnak örök 
ereje nyilatkozik, az ausztriai népnek is új élet-
reg tünt fel. A' felvirult német nemzet tavaszá-
nak becses szerzeménye közt díszlik a1 német 
nemzet részére már törvény által ünnepélyesen 
megerősített hitfelekezetek egyenlőségi elvének 
elismerése is. Azért mi a' triesti ev. egyháznak 
alulirt tagjai csak szent kötelességünket hisszük 
teljesíteni, ha egy oldalról a' hála és öröm érzel-
meinek, a'már elvileg elfogadott egyenlőség te-
kintetéből, szavakat kölcsönözünk, más részről 
pedig azon erős bizalmunkat fejezzük ki , hogy 
ama elfogadott jogelvnek, leggyorsabb, legkiter-
jedtebb 's legkorlátlanabb létesítése az erre ma-
gokat hivatást érzők, különösen a' cs. kir. con-
sistoriumnak, mint az ausztriai protestáns testü-
let legfőbb hatóságának hathatós munkássága ál-
tal , csak a' maga idejében igen hasznos, de a' 
jelen idők kivánatival össze nem egyeztethető 
türelemtörvény eltörlésével 's státus törvé-
nyeivel ellentétben nem álló, minden vallásos 
hitfelekezetek 's egyházi testületek tökéletes jog-
egyenlőségével, következendik be. 

Igy eszközölve volna az ausztriai protestán-
sokra nézve mind azon nyomasztó sérelempon-
toknak elhárítása, mellyek a1 türelemtörvénynek 
részint szűkkeblű értelmezéséből, részint bebi-
zonyítható megsértéséből származtak. 

I. Ezen többé nem korszerű igen szük korlá-
toltsághoz tartoznak mind azon határozatok, 
mellyek az úgynevezett uralkodó státusvallás 
törvényes előjogaira vonatkoznak, különösen : 

a) Az egyik hitfelekezetböl másikba való át-
térésnek a' viszonosság alapján nem nyugvó 
korlátoltsága. 

b) A' több ausztriai tartományokban (különö-
nösen a' lombard-velenczei királyságban, Tyrol-
ban 'sat.) fenálló, vegyes házasságoknak és prot. 
egyházak képzésének törvényes tilalma. 

c) A' prot. egyházak képzésének nehezítése 
átalában a' 100 család vagy 500 lélek szám 
meghatározása által. 

d) Az ausztriai örökös tartományokban a' fá-
rai tökéletes jognak csekély kivétellel megtaga-
dása , és a' mindig katholikus névvel czimzett 
protestánsoknak a1 kath. lelkésznek fizetésére 
való kényszerítése. 

e) A' protestáns gyermekek tanítása és neve-
lése körüli egyoldalú határozatok 's azoknak 
több országos nevelö-intézetekböl, mint p. o. a' 
theresiánumból, az új bécsi academiábórsat. ki-
zárása, a' kath. gyermekeknek prot. iskoláktól 
és nevelöktöli eltiltása. 

f ) A' prot. egyház 's istentisztelet felsegélé-
sének státusjavadalmakbóli átalános megtaga-
dása, mig p.o. Poroszország az 1848-ban orsz.-
gyülésileg kimutatott számadások szerint a'kath. 
cultusra 724 ,792 tallért, 's az évangyélmi cul-
tusra , mellyhez a' népségnek 2/3 tartozik ^ 
362,062 tallért fordított országos jövedelmekből. 

g) Az ausztriai örökös tartományokban ér-
vényes korlátozó határozatok a' prot. templo-
mokra nézve, ezeknek imaház nevezete, az 
utczáróli bemenetnek, a' harangoknak, a' temetői 
rendelkezéseknek 's temetési szertartások ön-
kénytes elintézésének megtagadása 'sat. 

II. A' türelemtörvény nyilvános sérelmeihez 
számoljuk : 

a) Az utó évek óta egyoldalulag kibocsátott, 
átalában minden jogczímet nélkülöző és lelkiis-
meretet terhelő tilalmát a' vegyes házasok meg-
áldásának protestáns lelkész részéről, ha a' kath. 
lelkész azt megtagadja. 

b) A' türelemtörvényben teljesen eltörült re-
versálisoknak törvényességre emelését. 

c) A' prot. egyházak kivülröli segedelmezé-
sének nehezítését 's korlátozását. Mind ezekben, 
itt csak átalában emiitett 's minket, hála Isten-
nek, csak részben terhelő korlátozásokban, mi 
alólirtak mind ugyan annyi sürgetős felszólítást 
látunk, a' nyilván kimondott óhajtás sürgetésére, 
u. m. egy oldalról a'jelen egyházi körülmények-
nek rögtöni átható "s műszeres átalakítására és az 
alkotmányos jog és az önmagát képviselő egy -
házi autonomia alapján; más oldalról pedig a' 
II—ik pont alatt érintett *s az eddig érvényes tü-
relemtörvény tartalmával ellentétben álló e g y -
oldalú határozatoknak ministeri parancs által ha-
ladéktalan eltörlésére. 

Mi tehát e1 tekintetben legközelebb a' mi e g y -
házi hatóságunkhoz a' cs. k. consistóriumhor 
azon bizalmas kérelemmel fordulunk; hogy ez 
ügyben az egész ausztriai protestáns népesség 
nevében és érdekében a' lehető leggyorsabban, 
és hathatósabban intézkedjék, és az alulirt e g y -
házat a' már tett vagy legközelebb teendő rende-
letekről és szabályokról haladéktalanul tudósítsa. 

# * 
Ez alkalommal azon elvből indulva : hogy az 

új jogok új kötelességeket feltételeznek, mi alól-
irtak egyszersmind kényszerítve érezzük ma-



gunkat a' magas cs. k. consistóriumot és ausztriai 
protestáns testvéreinket szó és tett által e g y -
szersmind egy nagy közmunkára felkíni, melly 
korunk szellemétől és önérdekünktől napjaink-
nak és a' bennök kivívott szent jogoknak emlé-
keül hathatósan sürgettetik. 

Értjük az eddig külsőleg elkülönzöttprotestáns 
hitfelekezet egyesülését. Mi rég egyek vagyunk 
lélekben, azért névvel és tettben is azok akarunk 
lenni. Egységünkben rejlik erősségünk. Egyhá-
zunk kültevékenységét azon elv szerint divide et 
imperagátlani és akadályozni nyilván egy örökre 
megbukott kormányrendszernek volt igyekezete. 
A'kivívott szabadságnak jelen pillanata tervünk-
nek kedvező. Ezt hasztalanul elszalasztani an-
nyit tenne, mint magunkat megsemmisíteni és 
magunkat méltatlanokká tenni azon korra, melly-
ben élünk és azon szellemre, melly bennünket 
lelkesít. Most vagy soha ! Azért kezdjük meg 
gyorsan a' munkát és siessünk hathatós öszmun-
kálás által a' régi adósságot lefizetni , és azon 
kötelességet betölteni, melly részünkre az áldás 
kútforrása. Akadályozni a1 mostani körülmények 
közt senkisem fog bennünket, mihelyt a' szándék, 
feltételek 's a' kivitel módja fölött megegyez-
tünk. 

Alólirtak vezérfeltételekül, véleménykép, kö-
vetkező pontokat tüzünk ki : 

1) Mi az ausztriai két prot. hitfelekezet czélba 
vett egyesülése alatt, nem átalános, legkevésbbé 
erőszakolt egységét és egyformaságát értjük a' 
vallástételek és szertartásoknak, minthogy ez a1 

jelen korban lehetségesnek, de szükségesnek sem 
látszik. 

2) Ellenben óhajtjuk az Ausztria ágostai és 
helvét hitvallású összes egyházait azon önkény-
tes, nyilvános és hivatalos nyilatkozatra egye -
síteni: 

Ilogy lélekben 's a' keresztény evangyelmi 
egyház átalánosan elismert elveiben egyeknek 's 
egyesülteknek érezzük magunkat, hogy az egy -
kor fenálló egyes hitnézetek és külön érdekek 
különbsége miatt, a1 lassan 's mind inkább és in-
kább kifejlődő egységnek legkevesb akadályát 
sem látjuk, és már most kijelentjük, hogy mi, a' 
legtöbb német tartományok példája szerint , 
Ausztriában is csak egy keresztyéni evangyelmi 
egyházat képezünk, melly részére igénybe veszi 
mind azon jogokat, mellyeket a' türelemtörvény 
eddig az agostai és helvét hitvallásuaknak bizto-
sított, és mellyel a' vallásfelekezetek kikirde-
tendö egyenlősége által lényegesen bövite-
tendnek. 

Szükséges következménykép tűnik még fel 
végre szinte azon természetes de egyszersmind 
sürgős ohajtat : 
-- Hogy a' cs. k. consistórium, egyesülvén mind 

a' két felekezet által választott, papokból és v i -
ágiakból egyenlőn álló bizottmánynyal, egy, a'-

felvilágosodott korszellemhez és az ausztriai 
egyesült ev. egyház szükségeihez mért zsinat-
alkotmánytervet dolgozzék ki 's azt minden 
egyes egyházakba megvizsgálás és jóváhagyás 
végett küldje szét. 

Midőn tehát e1 három tekintetben , ugy mint : 
A' hitfelekezetek teljes jogegyenlősége! 
A' protestáns hitfelekezetek egyesülése ! 
És zsinat-alkotmányra nézve ! 

Meggyőződésünket és ohajtatinkat a' magas 
cs. k. consistóriumnak bizalommal feltárjuk és 
hathatósan szivére kötjük, mi a' helvét testvér 
egyház részéről is mai dátum alatt történik con-
sistóriumokhoz intézett hasontartalmu iratukban, 
bizonyos méltánylat reményében maradunk 1848. 
április 22-kén a' magas cs. k. consistóriumnak. 

A l á z a t o s s z o l g á i . 

G Y Ű L É S E K . 

Veszprémi ref. egyházmegye gyűlése. Julius 
18-dik napján tartotta a' veszprémi egyházmegye 
rendkívüli közgyűlését, mellynek legnevezetesbb 
tárgya volt— a' vallásügy-minister által az egy -
házi jövedelmek összeírása végett küldött rova-
tos ívek mikénti használását tárgyazó utasításon 
kivül — új segédgondnokunk választását tárgya-
zó szavazatoknak — legközelebb sz. Fehérváron 
tartott egyházkerületi közgyűlés határzata kö-
vetkeztébeni felbontása. Ez megtörténvén , ered-
mény lett t. cz. Mórocza Dániel úrnak elválasz-
tatása, ki is egy e' végre kinevezett választ-
mány által közgyűlésbe meghivatván — miután 
elébbi segédgondnok t. cz. Kocsi Horváth Sá-
muel úr érzékenyen megköszönte a1 n. t. egyház-
megye, 's különösen tiszttársainak irántai bizal-
mokat—elnöki székét rövid, de tartalmas beszédei 
elfoglalván fölhiteztett. Ezután n. t. Pap Istv. úr 
egyházmegyénk közszeretetü 's tiszteletű espe-
rese — ki szinte e' gyűlésen (melly képviseleti 
volt) kezdte meg hivatalos működését, vallásos 
érzelemdús szivének teljét rövid , de hatályos 
szavakban önté ki előttünk. Egyszersmind felszó-
lította az érintett n. t. egyén a' jelen volt e g y -
házi 's világi képviselőket, hogy szokás sze-
rint mondatni szokott székfoglaló beszédének jelen 
körülmények közt időnyerés tekintetébőli elha-
lasztását 'a az egyházmegyében leendő köröz-
tetését hagynák jóvá , mi meg is történt. Köz-
lendjük. 

KÍS-HoBtbÓI. Folyó évi jun. 5-kén tartalék 
Osgyánban a' nemzeti esperességi évangyelmi 
gimnásiurnban közvizsga, mostani modorában al-
kalmasint legeslegutoljára, — mért bizalom-
koszorúzta cultus- és nevelésministerünk minden 



lizonynyal oda is kifogja terjeszteni gondoskodá-
sát, hogy az illy közvizsgák a'tanitó's tanuló szor-
galmának egyaránt hűtlen mérlegei, 's gyakran 
a* bizalomvadászók szemfényvesztő eszközei, 
sok más iskolai öskor-hagyta maradványokkal 
egyetemben, egész tisztelettel örökre eltemettes-
senek. Nem akarok szólani az igazgató Homolay 
Endre 's Sztamecz Samu rendes oktatók szor-
galma 's buzgalmáról, mellyröl nemcsak a1 köz-
vizsga, de leginkább növendékeik életben is tanú-
sított ügyessége leszen bizonyságot, — csak 
kettőt akarok említeni. Első az : hogy a' mos-
tani lelkes ig. oktató úr anyagi tekintetben is 
hőn munkálkodik iskolája javán, midőn egy év 
előtt reformálva iskolai épületét, a' régi terme-
ket ujakkal fölcserélé , 's több szobákkal sokas-
bítá, sőt gyér levén az iskola jövedelme, öner-
szényéböl is kölcsönképen mozdítá elő az anyagi 
átalakulást. — Másik az: hogy az osgyáni nem-
zeti gymnásium figyelmet érdemel, a' nevelés-
ministernek iskolák körüli rendelkezései mellett 
is, mint ollyan, melly évenkint 5 0 — 6 0 tótajku 
fiúknak (kik között sok liptói, thuróczi és tren-
csini van) ajtót nyit a' magyar nyelv elsajátítá-
sához , 's azt velők nemcsak megkedvelteti, ha-
nem csak egy év alatt is majdnem folyó beszél-
Iictésre viszi, a' miben különben a' tiszta magyar 
lakosoknak is sok érdemök van — figyelemre 
méltatván azon körülményt is, miszerint Osgyán, 
mint csinos és müveit falu, olcsóbb lakhatást 's 
élelmezhetést nyújt a' múzsák tisztelőinek. Alul-
irt szintén Osgyánban hallá az első magyar han-
gokat, 's mindig elismeréssel emlékszik vissza 
azon igénytelen faluhelyre , melly a1 magyar 
nyelvnek ifjúság általi terjesztésében, épen meg 
nem vetendő érdemeket szerze már magának, 
hozzátéve azt is , hogy már századok óta ápolja 

keblében a' múzsákat. B . K . 

VEGYES KÖZLEMÉNY. 
Tani:Ó - választás. Tápió - Szent - Mártonban 

Hanhits Károlt/, mint látszik gyakorlatilag ki-
képzőit népnevelő; Farnoson pedig Quantay 
Mihály , választatlak meg iskolatanitóknak, mi 
az e' lárgybani levelezések megszüntetéséül 
ezennel közzé tétetik. E l e f á n t M i h á l y . 

K ü l f ö l d . 

Lengyelország. Az ország oroszitásának fö-
eszköze kétségtelenül azon mód, mellyel ott az 
oktatás kezeltetik. Annak elrendezése legkisebb 
részielekig következetesen van azon czélra irá-
nyozva, hogy a' tanulókból az orosz korona hü 
alattvalóit csináljon. AJ? oktatás főtárgya az 
orosz nyelv. Iskolákban ezt nem mivelés eszkö-
zül, hanem czélul tekintik, mivel egy részről 

mindazokra nézve, kik státus£letre akarják ma-
gokat szentelni, az orosz nyelvbeni gyakorlati-
lag mulhatlan föltét, más részről terve a' kor-
mánynak az orosz nyelvet nem sokára ha-
tósági nyelvvé tenni. Az oktatás többi tárgyai 
jobbadán a' tanulónak úgy nevezett gyakorlati 
kiképzésére czéloznak. Ézt azonban csak a* 
gymnásiumok- és kerületi iskolákról mondhatni, 
mellyek közt az a' különség , hogy amazok-
ban főleg a1 leendő státushivatalnokok előkép-
zése czéloztatik. Az elemi iskolákra ez nem al-
kalmazható. Ezekben az orosz nyelvbeni okta-
tás szinte főtárgy ugyan 's olvasás- és írásnál 
több figyelem fordittatik rá , mint a' lengyelre, 
de az abbani oktatás is alig megy az első eleme-
ken túl. Általában az elemi iskolák itt a' legsaj-
nosb állapotban vannak. 1842-ben a' kormány 
patronalusa alatt levő iskolákban összesen 952 
tanítványt volt. Vannak ugyan azonkül még i s -
kolák , mellyek városi 's urodalini patronalus 
alatt állnak , de a' tanítványok száma ezekben 
sem felel meg az ország lakosai számának. Ama-
zokban a' tanulók száma volt 37,787, emezek-
ben csak 19403. Állítsuk e' számokat a' lako-
sokéval össze, melly 4 ,623312 lelket tesz , úgy 
nagyon szomorú eredményt nyerünk a' lengyel 
népvelés állapotáról, akkoron 10 gymnásiumban 
3658. , 21. kerületi iskolában pedig 2639 tanuló 
volt. A' tanítók az utóbbi intézetekben álladalmi 
szempontból nagyobb kitüntetést 's előnyöket 
élveznek, mint hivataltársaik Németországban. 
Fizetéseik tetemesek 's minden 5 év múlva föl-
jebb emeltetnek; rangjok a1 slálusban tekinté-
lyes. A' gymnásiumok igazgatói péld. ezredesi 
ranggal birnak, a' többi tanítók pedig ritkán áll-
nak kapitányi rangon alúl. Az utóbb említett in-
tézetekben a' fegyelem is katonailag kezeltetik, 
hova többi közt a' tanulók egyenruházása is tar-
tozik. (A. Schztg.) 

A' jeruzsálemi prot templom felszentelése f. 
apr. 19-kére volt határozva (B. A. K. Z.) — 

A' wallisi kormány azon világi papokra, kik lá-
zadást prédikáltak a' szövetségesek ellen, a' 
völlségből 50000 fr. rótt (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
42 a' Schweiczból kiűzött jezsuiták közöl Bécsben: 
7000 frt. kaptak az az anvacsászárnétól , hogy 
Manternben kolostort, templomot és iskolát épít-
senek 's ott az ifjúság nevelését vállalják el. E* 
czélra az udvartól is tetemes gyámolilást nyer-
lek (A. Z. f. Ch. u. I í . ) — Freibergben ném.-
kath. egyház alakult 11 lélekből (A. Z. f. Ch. u. 
K.) — A' kölni templom épitö választmány a1 

székesegyház alapköve letételének 6. százados 
ünnepére, melly f. é. aug. közepén leend, a' pá-
pát is meghini elhatározá (A. Z. f. Ch. u. K.) — 
A' westphaliai Gusztáv-Ádolf-cgylet Rlieina-
és Mecklingiiausenben két új ev. községet ala-
pitolt, (S. K. Z.). » 
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A' nevelési ministerium teendői. 
(Folytatás Lásd 2 9 sz.) *) 

21. Az ipariskolákkal párhuzamban álló tu-
domány-elöiskolák négy osztálya. (progymna-
sium) és sajátlagos tudomány-előiskolák (gym-

nasiumJ 
A' tudományelö-iskolák föladata a'tudományos 

szellem megalapítása. A' tudomány a1 külső 
és benső világ tudatából emelkedett ismeretek 
rendszere, vagy a' tárgylagosnak és alanyinak, 
a' tapasztalatinak és eszményinek rendszeres tu-
dása. Hogy ezt megszerezhessük, erre valamint 
születettség, úgy sok előkészület is kell, még 
pedig mind a' tapasztalati mind az eszményi ta-
nulmányok körül. Es épen ezen tudományszen-
tély a z , hová, bár erőködjék is, nem minden 
ember jut el. De azért az ide juthatáshoz minden-
kinek út engedtessék. A' tudományelö-iskolákban 
telftát mind eszményi mind tapasztalati tanulmá-
nyok által készíttetlek elö a' növendékek tartal-
mas és rendszeres ismeretre, máskép az előké-
szítés egyoldalú leend, 's egy oldalú előkészítés-
ből rendszeres tudomány soha nem álland elö. 
Ilyen tanulmányok az eszményi oldalon a nyelvek 
mértan, és vallástan; a' tapasztalati oldalon: a' 
nyelvekkel párhuzamban álló törlénettan; mert 
mit ér az ó világ tudományos kincsét szóval, gon-
dolatait nyelvében fürkészni, ha annak történeté-
vel ismeretlenek vagyunk? A'tapasztalati oldalon 
a' mértanra viszonyulnak a' természettudomá-
nyok. A' mértan, mint a' tiszta gondolatok rend-
szeresítő tana, ugyan figyelmet érdemel, de a' 
természet tartalma nélkül kevés értékű viszont 
a' természet rendszeres tudására sem emelked-
hetünk mértani isméret nélkül. A' tapasztalati 
oldalon a' vallástanból mint eszményi isméretböl 
a' vallás történettana áll elö. Ezek azon eszmé-
nyi és tapasztalati tanulmányok , mellyek a' tu-
domány-előiskolákban a' tudományos szellemet 
tartoznak megalapítani. 

22. Á tudomány-előiskolák osztályzata. 

A' tudomány rendszeres tudás lévén; e' v é -
gett lelkünk kifejtési fokait kell főleg szem előtt 

*) A' tudományelő-iskolák tantervéről ezen lapok Í 8 4 7 . 
évi 29 , 30 és 31 . számában bővebben szóltam, ezért a' 
tantervről, mint illyenröl nehogy ismételjek, jelenleg r ö -
viden fogok ssólani. 

tartani, melly fokokon a' lélek ne csak elfogadja, 
ne csak szemlélje a' különböző tantárgyakat, de 
azokat magába vegye, földolgozza, átsajátítsa 's 
ez által önálló gondolkozásra emelkedjék. A' lélek 
kifejtésnek fő fokai: a' szemlélés vagy elvontan, 
a1 nézlés, az előterjesztés és képzelödés, a' fo-
galmazás és ítélés. Ezekből kerekedik aztán a' 
sajátlagos gondolkodáson, mindig az összehason-
lító, elemező és szerkesztő tanmódot tartjuk szem 
előtt. E' végett a' tudomány-elöiskola eszményi 
tanulmányai közöl a' legképezöbbet a' nyelvet 
tartva szem előtt. 

Az első osztályban a' classicai nyelv alakjai 
szemléltetnek, viszonyítatnak a' hazaihoz, j e -
lentésűk kikerestetik, ezután szerkesztik az egész 
alaktant fejőkben a' növendékek. Hogy mindig 
mondatból kell ki indulni a1 tanításnál, azt tartom, 
említenem sem kell. 

Á második osztályban már a' szavak alakjait 
nézik a' növendékek, hanem az egyes szavakat 
összetételűkre és származtaLásol fa nézve eleme-
zik föl. Mennyi módosulásaira akad itt a' lélek 
ugy az előterjesztés és képzelés, mint az egyes 
fogalmaknak, az ahoz értő könnyen átlátja ! tehát 
milly gyakorlati gondolkodástanítás a' nyelv-
tanítás ! 

Ay harmadik osztályban a' ^mondatok részei, 
az egyes fogalmak viszonyíttatnak egymáshoz, 
vagy a' lélek ítéleteket alkot vagy szerkeszt s a -

í ját és idegen nyelven, és így nem szavakat, hanem 
fogalmakat fűz össze. 

A' negyedik osztályban a' mondatok különbö-
ző módosulásaival és beszéddé alakulási törvé-
nyeivel ismerkedik meg a' növendék. Láthatni 
mindezekből, hogy a' tudomány-elöiskolákban a' 
nyelvtantanítás semmi egyéb mint gyakorlati 
gondolkodástan, még pedig olly czélból, hogy sa-
játnyelvünk gondolkodástana erösítessék az ide-
gen nyelvek különböző gondolkodás fordulatai 
és mondományai által; mert soha sem szabad 
feledni, hogy a' nyelvekben nem alakokat, nem 
szavakat tanulunk, vagy kellene tanulnunk, ha-
nem az alak és szavakban rejlő szellemet 's azok 
összekötését. 

Az ötödik osztálylyal kezdetik meg a' szép és 
erőteljes előadás, miután az előző osztályokban 
gondolkozásra fejtettük a' növendékeket, még 
pedig először kötetlen irmódban vagy szónokla-
tilag inkább, azonban költészetileg is. 
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A' hatodik osztályban iukább a' költészeti 
előadás vagy írmód taníttatik, de egyszersmind 
a' szónoklati is. 

Eddig a'sajátlagos tudományelö-iskolák, mel-
lyeknek lélektani elv szerint nem lehet több osz-
tálya mint hat. 

A' hetedik osztály akár a' tudomány-elöisko-
lákhoz függesztessék helyileg, akár ott legyen, 
hol a' szaktudomány-iskolák, mindegy. Ezen osz-
tály a' böesészeti tanulmányok köre vagy a' böl-
csészeti előkészítő a' szaktudományokra, szóval 
szaktudomány-előiskola* 

23. §.A' tudomány-elöiskolák tanulmányai.*) 

1. Az első nyelvészeti osztályban, a) A' val-
lástan eszményi oldala az ó szövetségből lehú-
zandó bibliai történetek, tárgylagos a1 zsidó 
vallás vagy inkább a' zsidó egyház története, 
b) A' latin nyelv alaktana mint eszményi, ennek 
tárgylagosa a' történettan, mellynek ó világkori 
részéből inkább egyénleirások adatnak, c) A' 
mértan, még pedig mind a' tér mind a' számtan. 
A' mértan tárgylagosan a' természettudományok-
ban nyilvánul, és pedig ugy a' természet-
tan, mint a' természetrajzban, d) Segédtudomá-
nyok «) a1 földrajz párhuzamban a' történettan, 
•s illetőleg a' természetrajzzal is, fi) a' hangászat: 
öszhangzatos éneklés és eszközzenészet^) test-
gyakorlat e) hazai nyelv mint minden fö és s e -
géd tanulmányok czélja. 

2 ) A' második nyelvészeti osztályban a' tanul-
mányok éppen azok folytonos emelkedésben és 
mélyebb hatásban, jelesül: a) a' vallástan esz-
ményi oldala az újszövetség története; tárgyla-
gos a' keresztyén egyház Krisztus és az aposto-
lok alatt, b) a' latinnyelv a' szavak származta-
tása és az összetett szavak fölelemezése. Ezen 
tan tárgylagos oldala a' rómaiak történetéből 
egyénleirásokat ad. c) A' hazai nyelv gondolko-
dástanilag a' szónoklat és költészet felé emelkedik. 

3 ) A' harmadik nyelvészeti osztályban a) a' 
keresztyéntanhit és erkölcstani része eszményi-
leg , tágylagosan az első keresztyének élete, b) 
Latin nyelvészet, még pedig a1 mondatoknak kü-
lönböző itéletalakbani összefüzése, midőn az elő-
ző osztályokban még az alakok, származtatások 
és összetételek vonattak el. A' görögnyelv alak-
tana megkezdetik 's a1 latin és görög nyelvek 
mindenkor összehasonlítólag taníttatnak. A' nyel-
vészet tárgylagos tudománya a' görög történet-
tanból egyéneket ismertet c) A' mértan, ismé-
telve az előző fokokat, emelkedik, valamint a' 
természettudomány is, melly közt a' vegytan e le-
meinek helyet foglalni kell. d) A' segédtudomá-
nyok folytatnak, e) a' hazai nyelv pedig classicai 
míveket olvastat. 

*) Ujolag kérem a1 figyelmes olvasót, hogy a 'mult évi Prot. 
Egyház és isk.Lap 30 számára pillantson vissza; másként 
engem szárazsággal és ismétléssel vádolhat ezen §ra nézve. 

4) A' negyedik nyelvészeti osztályban a) a' 
keresstyéntan az emberiség magasabb szempont-
jából fogatik föl, 's tárgylagosan taníttatik a' ke-
resztyén egyház szerkezete, b) A' latin nyelvé-
szet a' beszéd különböző módosulásait classicus, 
még pedig először történeti irók után tanítja. A' 
görögnyelv folytatik. Az uj nyelvek közöl a' né -
met kezdetik meg. A' nyelvészet tárgylagos tu-
dománya összefüggő történettanná emelkedik 's 
az ó történetet tanítja, különösen a' rómaiakét, v i -
szonynyal a' keresztyén történetre, c) A' mér-
tanból a' különös jegyű számtan, valamint a' kö-
zönséges térmértan is teljesen bevégeztetnek. A r 

természettudományok közöl a' testi embertan ta-
níttatik , d) a' segédtudományok és e) a' hazai 
nyelv folytatnak. 

5) Az ötödik nyelvészeti vagy szónokköltészeti 
osztályban a) a' vallástan története adatik ben-
ső kifejlését és külviszontagságait tekintve, b) A' 
hazai nyelvészet a1 szónoklat elveit vonja el a' 
már betanult daraboktól, a1 latin nyelv pedig 
ugyanezeket erősíti a' történeti, sajátlagos szó-
noklati és bölcsészeti classicus müveken. A' gö-
rög nyelvészet történeti irókat, a1 német chres-
tomathiai darabokat olvastat. A' történettan a' 
középkor történetét 's erre vonatkozólag kijelel— 
ten a' hazait tárgyalja. A' mértan a' betűs szám-
tant és a' három szögmértan főbb vonatait kez-
di meg. A' természettudományokból az Össze-
hasonlító élettan főbb pontjai adatnak, d) A' s e -
gédtudományok folytatnak. 

6) A" hatodik nyelvészet vagy költészetszó-
noklati osztályban a) A' vallás tisztán észtani 
felfogása tárgyaltatik, 's annak az egyházi és 
polgári életrei jótékony hatása mutatik ki az e g y -
ház;! történetből viszonynyal a' polgárira, b) A' 
hazai nyelvészet a' költészet elveit vonja el a' 
már betanult daraboktól, a' latin nyelv pedig 
ezeket erősíti az eposi, lantos és drámai müve-
ken. A1 görög nyelvészet költészeket, a' német 
történeteket olvastat. A' történettan a1 története-
ket tanítja, kiemelve főleg a' hazait, c) A' mértan 
folytatja a' betüsszáin- és háromszög-mértant. 
A' természettudományok közöl az égtan a' tanu-
lás tárgya, d) A' segédtudománok folytatnak. 

24. A' tudomány-előiskolák tanításrendszere. 

A' tudománye-löiskolák tanmódszerét nem 
adhatjuk, mert ezt a' különös oktatástan tárgyal-
ja az egyenkénties tanulmányokra vonatkozólag; 
hanem e' helyett inkább a* tanmódot kezelő osz-
tály- és szakrendszer szerinti tanításról állítjuk 
föl nézetünket. Mi a' tudomány-elöiskolák föla-
datát, a' tudományos szellem megalapítását e g y -
oldalulag sem nyelvészeti, sem természettudomá-
nyi vagy sem tisztán humanismusi, sem tisztán 
realismusi úton véljük elérhetőnek, sem végre a' 
nyelvészetet tartalmasabb értelemben vevő törté-
nettani úton; hanem az alaki és anyagi képezés 



viszonyából kifejlett tartalmas úton, de ugy, hogy 
a* fejleményben inkáb az alaki képezés legyen a' 
főbb tényező. Ezen elvemből és a' tudományos 
szellemet megalapító tanulmányok kül és bel tőr-
jeiméből következik, hogy itt tisztán osztály-
rendszer szerint tanítani nem lehet, de szakrend-
szer szerint sem; hanem mint középtanodai osz-
tályban a' kettő egymást sulyegyenítse, midőn a' 
népiskolákban nem lehet más mint osztály-, a' 
szakiskolákban pedig más mint szakrendszer. 
Ezért legyen: 

1) Minden osztálynak egy fötanítója, ki a' 
nyelvészetet, jelesül a' hazait, latint, hellent és 
németet tanítja. 

2 ) Legyen egy szaktanító a' vallástanban. Itt 
is lehet lelkész. 

3 ) Egy szaktanító a' történettan- és föld-
rajzban. 

4 ) Egy szaktanító a' mér- és természettudo-
mányokban. Az éneklés, zenészet, írás, testgya-
korlat segédtanítók által vezettetnek. 

5) Mindezek fölött pedig legyen egy igazgató 
az intézet lelke, ki semmi tudománytanítással 
ne legyen elfoglalva. Egy tudomány-elöiskola 
igazgatójának ugy is igen sok tenni valója van. 
— És így nézetünk szerint lenne a' tudomány-
elöiskolákban hat osztály- és három szaktanár 
egy igazgatóval és három segédtanítóval. így 
szerintünk az osztály- és szakrendszer szépen 
határozzák egymást a' nélkül, hogy egymást e l -
nyomnák. Azonban miként tudományelö-iskola 
fogalmához illik, a' nyelvészet vigye a' főszere-
pet, melly ha túlságba akar esni, a' szaktudomá-
nyok annak erélyesen fognak ellendolgozni. A* 
tudomány-elöiskolák tanárai föltételezik egy ol-
dalról a' nyelvészeti, másról az ipartanoda! k é -
pezdeket (mikről alábV), és tanárrá senki, ha illy 
képezdékböl nem került, ne alkalmaztassák; 
mert ha nagy föladat népiskolát tanítani, nem ki-
sebb feladat tudomány-elöiskolát, 's egyikre mi-
kínt a' másikra elméleti és gyakorlati készültség 
kívántatik. 

Ha a' tanár illy képzettséget föltételez, még 
többet igényelhetni az igazgató iránt, ki ugyan-
csak kiérdemült elméleti és gyakorlati nevelő-
tanár legyen. 

25. /V tudomány-elöiskolák igazgatása. 

Ha van hiány iskoláinkban akár tantárgy, akár 
fegyelmi tekintetben, leginkább van ez a' tudo-
mány-elöiskolákban. Ha a' tudomány-elöiskolák 
előcsarnokai, előkészítői a' szak- vagy tartalma-
sán véve a' hivatal-iskoláknak; ha a' hiányos 
tudomány-elöiskolák nem eszközölhetnek mást, 
mint egyoldalú, félszeg és hiányos hivatalnoko-
kat képeznek az álladalomnak: tehát a' tudo-
mány-előiskolákra tantárgy és fegyelmi tekintet-
ben álladalmilag kell gondot fordítani. Én a1 tu-
domány-elöiskolák iránti ezen gondot az igazga-

tás következő három fokozatán látom valúsítha-
tónak: 

1) Első a' közvetlen vagy kebelbeni igazga-
tóság , melly áll a' tudomány-elöiskola helybeni 
igazgatójából, tanáraiból és némelly helybeni 
szakértő egyénekből: Ezen tagokat mind a' mi-
nisterium nevezi ki , mert mi nem képzelhetünk 
álladalmi hivatalnokot, ki nem álladalmi in-
tézetből, hanem csak magános vagy épen e l -
külön;tett felekezetes iskolából kerül ki. — En-
nek eddigelé is igen sok nyomasztó súlya van 
a' magyar birodalmon. Azonban, hogy egy felöl 
a' ministeri központosítás sziklái, másról a' nép-
jog elegyetemített és szétfolyt hullámzó örvényei 
is kikerültessenek; mert egyik ugy mint a' má-
sik szélsőségtől félek: mind a' kebelbeli igazga-
tó testület mind a' következő fokozatok nyilvá-
nos úton járjanak el hivatásukban. Az így kifej-
tett közvélemény az intézetet 's az abbani neve-
lést megőrzi a' scylla- mint a' charibdistöl. 

2) Tankerületi igazgató testület. Ez áll a' 
tankerületi igazgatóból, a' kebelbeli tudomány-
elöiskolák igazgatóiból és kiérdemült nyugdíjas 
tanárokból. Ezeket is a' fent említett okért a' mi-
nisterium nevezi ki, de tényeikröl szinte az em-
lített okért nyilvános úton számolnak. 

3) Ministeri iskolatanács. Ez lényeiről a' 
nemzetképviselöinek számol. Kötelessége a' tu-
dományelö-, valamint minden iskolák kül és bel 
életök tényezőiről gondoskodni, általán véve 
minden rendeleteket foganitani 's azok fölött őr-
ködni. 

Az igazgató testületek kötelességei. 

a) Tantárgy és fegyelmi tekintetben elö vagy 
fölvehetési szigorlatot tartani. Ezt teljesiti a' 
kebelbeni igazgató testület. Ezen szigorlat nélkül 
senki sembocsáttathatik a'tudomány-elöiskolába. 
Fölvehetési kellékek a' növendékben: betöltött 
tízéves kor, átalán véve alaki képezettség, kü-
lönösen a' hazai nyelv helyes ismerete, számtan-
bani járatosság, szorgalom és jó erkölcs. 

b) Áthelyezési szigorlat, mi szerént egyi kosz-
tályból másikba csak oly növendékek léphetnek 
át, kik annak tanulmányait kielégitöleg bevégez-
ték. A' gyengék egy évig még benmarasztat-
nak, a' ki két éven át az osztálytanulmányait 
kielegitöleg be nem végzi, az más életpályára 
utasittatik. Ezen áthelyezési szigorlat körül is 
a' kebelbeni igazgatóság jár el, eljárásáról a' 
tankerületi és ministeri tanácsot, valamint a' kö-
zönséget is tudósítandó. 

c) Érettségi szigorlat. Ennek föladata azt meg-
vizsgálni váljon a' tudományclöiskolásokbirnak-e 
annyi képességgel, hogy a' fent érintett szak-
tudomány-elöiskolába, vagy bölcsészeti iskolába 
léptethessenek át. E végett a' hat osztály bevé-
geztével a' tudomány-elöiskolásoknak egy sza-
bad év engedtessék, mellyen ismételvén a' tudo-



mányokat , azon évben az éret tségi szigorlatot is 
letenni alkalmok legyen, azonban ha valaki a1 

hatodik osztály bevégeztével tüstént kész ; az 
egy évet ne legyen kénytelen elvesztegelni. 
Ezen érettségi szigorlat tartatik a' tankerületi 
igazgató testület e lő t t , mi végre az illető iskola 
bizottványa múlhatatlanul megkívántatik, v i lágo-
san kitétetvén abban a' hat osztály szorgalmas 
bevégzése , a' növendék erkölcse, átalán v é v e k i -
képezet tsége. Az éret tségi szigorlat tetetik mind 
szó mind Írásbeli előadás által mindazon t i d o m á -
nyokbó l , mellyek a ' , hat osztályban taníttattak. 
Az érettek átbocsáttatnak a ' szaktudomány-elö-
iskolába, az érettlenek pedig visszamarasztal tat-
nak, 's a ' kétszeri próbatét után is megbukot tak- j 
nak más életpálya ajánltaiik mint a' tudományos. 

Jegyzet. Rendszerem szerint a ' tudomány-e lö-
iskola után következnék ennek két fölső vagy 
szónokköltészeti osztályával párhuzamban álló 
fölső ipariskola; azonban mig e r re lépnék, m e g -
kísértem a' szaktudomány-elöiskola rendszerét 
adni , azért mert némellyek ezt ugy is a' tudo-
mányelöiskolához függeszt ik , bár én attól ezt 
igen meg akarom különböztetni. Igy a' tanoda 
rendszerből még hiányzik a ' fölső ipariskola és 
az egymással párhuzamban álló tudomány- és 
műegyetem vagy ezeknek egyes szaktudomány-
iskolái, hová számítom a' képezdéket is. Miután 
a' tanoda-rendszereket igy bevégzendet tem, á t -
megyek az egyház - azután a ' mívelde-rendsze-
rekre . Dc ezeknek léteges rendszerezése sok 
időt és erőt igényel. Ha tehát szaggatva adom 
az egészet , bocsánatot kérek , mert más dolgok-
kal is el vagyok foglalva. W a r g a János. 

Észrevételek az elemi fonodákat illető ministeri 
törvényjav askíra. 

Kár, hogy ezen törványjavaslatot a1 hírlapok 
előbb nem közölhették, mint azt az országgyűlés 
vevé targyalás alá. A ' szakemberektől 's több 
oldalról felmerülendő egyes eszméket használ-
hatta volna mind az indítványozó minister ur , 
mind a' képviselők. Azonban az igénytelen 
figyelmeztetés talán még most sem jövend 
későn. 

Az 1 első pontja, melly az elemi tanodák 
teljes specificumát el nem találja, vagy marad-
jon el, vagy helyébe illyenféle t e tessék : az e l e -
mi tanodák czélja, hogy a' gyermekek testi 's 
lelki zsenge erőikben, módszeres nevelés által, 
korukhoz képest nemesedve gyarapodjanak ' s 
az elemi ismeretekbe avatassanak. A ' gyermek-
nek nemesítő fejlesztése és szükséges i smere-
tekkeli gazdagítása a1 czél, nem pedig a' tudo-
mány elemeibe való avattatás. 

A ' 2 - ik utolsó szavai helyett t. i. taninté-
zetek legyenek, te tessék: Kisdedóvók és tanítók 

legyenek. Feltűnő ugyan is, hogy a' kisdedóvó-
dák eszméje mind a' javaslatban, mind az o r -
szággyűlésen eddig mellőztetett, pedig ennek 
létesítése még nagyobb vagy legalább ép olly 
fontosságú, mint magok a' rendes iskolák. I n -
kább ne legyen minden helységben 's pusztán 
i skola , de kisdedóvó legyen. Mit használand 
majd végkép elhanyagolt, vagy talán már meg 
is romlott gyermekeknél az oktatás, illy m e g e -
lőző józan nevelés nélkül? Ezzel karöltve pedig 
mennyire mehetne! A ' költségtől, ha a' nép igazi 
javát akarjuk, nem kell iszonyodnunk. Csak a l -
kalmas tanító egyéneink legyenek! 

A ' 3 § - h o z . A ' magány-okta tás magát a ' 
(megalapítandó köztanrendszerhez szabni t ö r -
vény altal köteleztessék, de a ' törvénynek mind-
jár t ott legyen ám a' sanctiója is. A ' magányban 
neveltekről adjon évenkénti értesítést a ' he ly -
beli bizottmány. 

9 A ' tantárgyakat il letőleg: a ' számítás 
mellé tetessék még az elemi alaktan vagy m é r -
tan, melly felette képző és hasznos, az alakok 
rajzolásával egyetemben, a' természeti t anul -
mányokhoz elemi embertan ' s egészségi szabá-
lyok, a' hazai történetekhez és földleíráshoz az 
utolsó tanévben az általános történetek és fö ld-
leírás legalább némi vázlata, azután elemi g a z -
dászat és magyar nyelv, végre levélírás 's más 
de életrevaló elemi irálygyakorlatok. 

13. Ha már a ' felekezetesség elv fogad -
tatott e l , ne állitássék egy helyen tán 2 — 5 
külön-kölön iskola, mi felette költséges is ' s 
a ' separatismusnak is legerösb dajkája, — hanem 
adassék (ha t. i. van 5 0 gyermek) illető fe leke-
zetbeli külön tanitó a' többi tanítók mellé, de 
ugy, hogy a' gyermekek vegyesen tanuljanak. 
Hisz a' vallásos tanítás ugy is külön van, a' k ü -
lön nyelvre pedig lehet ugyan azon külön tan í -
tótól külön órát kívánni. Ezen eszme valósítása 
által, mellyet különös figyelembe ajánlok, ki lesz 
elégítve az érdeklett felekezet is, kivált ha a ' 
15 § - i engedmény megmarad, 's k i - mostanra 
a' polgári egyesülést óhajtók törekvése is. 

A ' 15 § - i külön tanodák is a' kormány fe l -
ügyelése alatt legyenek. 16. Az érintett b i -
zottmányt határozottabban igy czimezném: tano-
dai, vagy még jobban, kivált ha a' kisdedóvók 
létesülnek, nevelési bizottmány, melly közvetlen 
érintkezésben legyen a ' kerületi bizottmánynyal. 

V a n d r á k A n d r á s . 

Az oktatás ügyében szerény figyelmeztetés 's 
kérelem. 

Országgyűlésünk foly, mellyen a ' népoktatás ' 
már szinte szomorító ügyét , tán ismét mosolygó 
nap költi fel — vajha b á r , ne Tantal k ín já ra! 

Ama boldogult Desewífy Aurél gróf tekintó-



lyes politicai hitében, a' népnevelésröl úgy ítélt, 
miszerint már az rég elkésett. Igen, a' sok v i -
szály, félreértés miatt elkésett, és mint a1 körül -
ményekből jóslani l ehe t , még darab ideig — ha 
soká nem is — késni fog ; de elmaradnia, a1 po-
litikában se lehet, ha szinte eddig, megkísértett 
országos felkarolás által felfelemeltetett is — 
eredményében csak azért, hogy agyon essék. 

Milly boldog az evangyélmi egyházi állam, 
melly e' részben intézkedhetik, nem kell vén kifá-
rasztóan olly sokféle elemekkel küzdenie. Azon-
ban ez irányban ö előtte is vannak általa fé l re-
mozdíthatlan kövek. Illyen — hogy többet ne 
említsek ÍJ a' népjegyzöség 's iskolatanítóság, 
e ' két heterogen elemű szerfelett terhes hivatal-
nak együtt kínlódása orvosolhatlansága, melly 
által a' tanoda veszt kimondhatlanul, ennek r o v á -
sára szolgál, amannak minden eljárása és v a -
lóban az év fe lé t , 's mi nagyobb — rendetlen 
véletlenségben — a' tanítótul elrabolja. 

2) Illyen a' szüléknek példátlan iskoláztatási 
hanyagsága, melly még korunkban egyházi in -
tézkedéssel al ig, — hanem polgári törvényho-
zás által , orvosoltathatik — Elkeser í t , megtör 
ez most minden tanítói nemes buzgóságot , jó 
akaratot. — Messze van még átalánosan népünk 
a' miveltség azon fokától is, melly a' morált, t u -
dományos fejlődést föfö élet kincsének láttatja; 
valóban erővel kell boldoggá tenni őket. — Á l -
litásom tanúsítja — a' számos egyházban mutat-
kozó, külső fényre legtöbbet tartó szent fanatis-
mus, — mert csalárd az emberi sziv, saját v e -
szélye előtt vakon olly igen hajlandó 's kész 
isten czéljának egyebet tűzni elébe ki, a' jobbu-
lás t , isten előtti kedvességet , testi dolgokhoz 
kötni. Innét származik legtöbbször, hogy az ép, 
becsületes templom, oktalan leromboltatik , 's 
erőt haladó költséggel — uj fényes, csillogó fol-
tokkal kiczafrangoztatottal fölcseréltetik. El len-
ben más árnyoldalai az egyháznak, mint dűlő-
félben levő e. épületek, szük fulasztó gözű iskola, 
sertvés óllhoz méltó leálazottságában észrevé-
telnek az e. eleinél nem igen örvendhet , és a j -
kaikon az illyeneknek mégis épezért a' ké rke-
dés , hogy ne mondjam kevélység beszéde 
szokott hallatszani. — Tanúsítja továbbá, a' buz-
góbb tanítónak, korholó szavaira tett vállvonító 
egyszerű vallomása a' szokott egykedvű ha-
nyag szüléknek: „én se tanulék, mégis meg-
élek mint más — ma a' gyermek több rosszat 
tud, mint régen az öreg." 

Világosan alaptalan hát azon sok hivatalo-
saink , kivált felügyelök által ápolt csalhatlan 
axióma: jó tanítónak mindig elég tanítványa 
van, melly sokszor a' legjobb szándékú lelkis-
meretes tanító felett i s , kárhoztatólag pálczát 
töret. — Szokják mondani: uj szita szegen függ. 
Uj tanító elébe a'szülék felgyüjtik ujságkivánás-
ból lehető nagyszámmal gyermekeiket — de v a -

lóban a nélkül, hogy a' tanító oka volna, majd hül 
az iskoláztatási buzgóság, 's többnyire azon ok -
ra lehangoltatik , miszerint oda hajtatnak, hogy 
otthon ne lármazzanak — mert ha legkisebb 
hasznát veheti apja, a' nevelés szent helye mel -
lőztetik. — Itt hát Jézus egyházának szelíd 
hangja 's fenyítékei mostanában nem segít. 

Oh ti! kik az ur szöllöjében — Esdrások, Ne— 
hémiák vagytok, kérlek Isten nevére — ö hozzá, 
rátok bízott örökségére , tekintsetek. Elvetek, 
ön szavatok testvérink! ne kárhoztasson titeket. 
E ' dicső, mindent mozgató kor jótékony szele, 
nálunk is késztöleg, majd epesztöleg hat, mir a ' 
buzgó tenni óhajtó kebelre , ugy népiskoláinkra. 

A z é r t , itt az országgyűlés alkalma , zörgetni 
kell — hány oldalról lehet , 's tudatni az eddig 
el nem háríthatott kór jeleit tanodáinknak. Fö l -
mutatandó — falusi népünk — gyermekei iránti 
bosszantó vétkes érzéketlensége, mellyel a' hőbb 
buzgalmu tanító is naponkint találkozik, 's i r á -
nyában — hasztalan kisért meg bárminő áldo-
zatot. 

Csekélyek, mint Sahara oasai, az ollykor sze -
münkbe e' lapon is csillámló fénypontok, nép t a -
nodáink' mezejéről. — Hát még mikor jő e l , a ' 
ránk nőtt szükségű, rendező zsinat, hogy hivata-
los életünk több erényt adhasson, mire e. ál lá-
sunk' jelenlegi mezeje nem igen alkalmas, bá to-
rító 's termékeny. 

Adni kell korunkhoz idomított czélszerű t an -
rendszer t , melly a' tanítót tevékenységre é b -
ressze ; a' kis ártatlanok keblébe pedig virító u j 
élet tavaszát ömlesszen. — Igy fogna gyökerén 
illettetni, a' vallásos 's ipari miveltségre, e g y -
kedvű népünk rögzött, 's egyarányt bűnt, anyagi 
nyomort előidéző ragadó nyavalyája. 

K o v á c s Z s i g m o n d , 
n.dobszai tanító. 

É s z r e v é t e l 
esperes Kis Bálint urnák a' prot. egyházi és is-
kolai lap 1848 év második felébeni első számá-

ban megjelent értekezésére. 
Én a' nevelésügy minister ur által folyo évi 

augusztus 1 -sö jé re összehívott egyházi küldöt-
tek tanácskozása eredményének minden jót, 
minden üdvöset reménylek, mi az egyházi 's i s -
kola-ügyek rendezésére, javítására 's ujjászülé-
sére óhajtható; 's ezen reménynél fogva h a -
szontalanoknak tartok minden ollyan ér tekezé-
seket, terveket, mik a' nevelés-ügyre nézve, a ' 
mai szabad világban, a' sajtó szabadság fény-% 
pontján, a' leendő üdvösebb intézkedések ked-
ves reményének legmagasabb fokánál, annyira 
a' régi gondolkodás képleteihez láncolt fejektől 
származnak, de az idézett értekezés, mint a ' 
melly igazán kallamista papos számítással van 
írva, — érzékeny oldalról sértette gondolkozá-



sómat , ' s nem hagyhatom némi észrevétel né l -
kül. 

Én nem az egész éntekezés , hanem ennek 
csak némely tételei alól akarom á' részre h a j -
latlan igazság alapját — melly alattok lenni 
mondatik — elgördíteni, mert alajok, józan gon-
dolkodás szerént teljességgel nem illik. 

Idézett értekezés a' papok és tanítók — mint 
álladalmi hivatalnokok — leendő jutalmazásáról, 
illetőleg fizetéséről közöl tervet, 's a' többi k é r -
dések közt negyedik kérdésül ezt teszi: egyfor -
mán kell e' az alladalomnak minden egyházi h i -
vatalnokokat fizetni ? ~ Ha az ezen kérdésre 
tett feleletet figyelemmel elolvassuk, mellyben 
az áll: , ,A' melly hivatalhoz több elökeszület, 
több ész, mint erő, sat. — ferde irányban látjuk 
ott kifejtve a' kérdést, annyira, hogy ezen fele-
letben a' méltányosság iránnyát hiában keres -
sük. Próbáljunk egy kis ellenokoskodást! 

Ha törvény az, hogy a' ministerek, mint á l la-
dalmi első hivatalnokok felelősek: mind azon 
egyéneknek, kik az ö igazgatásuk alatt az ö 
akaratjaik végrehajtói , mint álladalmi másod-
rendű hivatalnokok, kivétel nélkül, mind felelő-
séggel tartoznak a' rájok bízottakért. Ha az a l -
gabb hivatalnok, készületlensége miatt, a' reá 
bízottakért nem képes felelni, ezen hiány a1 mi-
nisterekre nehezedik: a' ministerium érdeke k í -
vánja hát egy felöl, más felöl a1 józán ész és 
igazság, hogy az álladalmi másodrendű hivatalok 
olly egyénekkel töltessenek be, kik ésszel, k é -
pességgel, készültséggel, tiszta lélekkel és hű -
séggel bírnak azon pályára, mellyre alkalmaz-
tatnak. De hogy valaki valamely pályára készül-
hessen, ismét meg kell határoztatniok minden 
pálya igényeinek, mellyeknek ha valaki szigorú 
visgálat után megfelel, alkalmaztathassék. Ha az 
igények meghatároztatnak, megkell határozva 
lenni a' jutalomnak is minden pályán, még pedig 
ugy, hogy az ugyan azon pályán működő hiva-
talnokok tökéletesen egyforma jutalmazásuak 
legyenek, mert ellenkezőleg, az ugyanazon 
igényeknek megfelelő, de csekélyebb jutalmaz-
tatásu egyének csalatnának és károsíttatnának. 

Már most nézzünk szét az egyházi és iskolai 
hivatalok fokain, ezek igy mennek: Vannak fő 
papok, középrendü papok vagy esperesek, és 
közönségas papok, tanárok, real és elemi isko-
lák oktatói. Határoztassanak meg mind ezen hi-
vatalok igényei, 's szabassék az igényekhez kép-
pest illendő jutalom, de nem ám ugy, mint az 
idézett feleletben van, hogy egy városi pap töb-
bet kapjon, mint egy falusi lelkész, mert ez nem 
jogos, ez csalás lenne. Mert a' falusi pap szint-
úgy megfelelni tartozik, és csak annyi gonddal 
és lélekismerettel, hivatalának, ugyan ollyan 
fokú képességgel is van ellátva, mint a' városi 
pap , nem látom által, miért fizettetnék több a' 
városi lelkésznek vasárnapi taní tásáért , mint a'^ 

falusinak, kivált midőn megtörténik, hogy va la -
mellyik szerzőnek ugyanazon munkáját mondot-
ták el mind ket ten? Miért firettessék több a' 
városi lelkésznek hiveiröli atyáskodásáért is, 
holott a' városban több az olvasott és igy fe j le t -
tebb ember, jobban terjednek az eszmék, f ogé -
konyabb , következőleg békésebb a' nép, midőn 
falun csak egyszerű eseményeket is nagy gond-
dal lehet felfogatni az egyszerű néppel. Nem 
kell a' falusi papságról csak ugy könnyen és 
megvetöleg gondolkodni, mert sok körülménye-
ket lehetne róla felhordani, mik annak terhes de 
szép voltát föltüntetnék. Néméllyek azért gon-
dolkodnak ellenkezőleg, mert nem tudják fe l -
fogni a' lelkészi hivatalt, 's annak körülményeit 
és kötelességeit. — Vagy talán városokban d rá -

(gábbak az élelmi szerek ? nagyobb asztalt kell a' 
papnak tartani, mint falun ? ugyan ké rem! miért 
érdemel több tál ételt egy városi pap hasa, mint 
egy falusié ? 

Véleményem szerént ollyan fizetés határoz-
tassék minden egyházi és iskolai hivatalnokok-
nak, mellyböl tisztességes állásukhoz képpest, 
tisztességes élelmet, ruházatot, 's állásukhoz illő 
csaláetartást, hivatalbeli szolgálatjukhoz képpest 
a ' szükséges költséget fedezhessék, 's művelő-
dési eszközöket szerezhessenek, ugy mint a ' 
melly előszámlált dolgok mindenik egyházi és 
iskolai hivatalnoknál múlhatatlanúl és különbség 
nélkül megkivántatnan. A ' főpapoknak, közép-
rendü papoknak csak költséges foglalkodásai-
kért, nem nagyobb uraságért adassék nagyobb 
fizetés, mint a' közönséges papoknak, de a' hason 
hivataluak tökéletesen egyformán fizettessenek. 

Az ötödik kérdés feleletében 494 pftra vettetik 
egy családos hivatalnok családjának elelmileg, 
nevelésileg és ruházatilag középszerű évi fenn-
tartása. Lehet ollyan család, melly ezzel talán 
beér i , de kevesebbel semmi esetre, legalább 
gondolkodásom szerint , nem! 's mégis ez é r t e -
kezés hetedik kérdésérei felelet, egy 1 0 0 — 5 0 0 
lélekszámú egyház papjá t , midőn az egysze -
smind iskolatanitó is lenne — csak 340 , és igy 
a' megkívántató évi kiadásoknál 494 pft. is k e -
vesebbel fizetné. Gyönyörű könnyítés lenne ez 
az egyházi hivatalnokok nyomorúságán. Hiszen! 
ma is igen csekély azon egyházakszáma, hol a ' 
hivatalnok ennyit nem kap, 's mit szenvedünk 
mind a' mellett is, hogy körülbelöl 400 pft. fize-
tésüek a' kisebb helyeken is egyházi hivatal-
nokaink ? nyomorúságot anyagilag, koldús sze -
génysepet szellemileg; mert hiányozván az 
anyagi erö, tehetlenek vagyunk eszközöket s ze -
rezni , mik által a' szellemet miveljük. Egyházi 
hivatalnokainknak ezen szégyenítö szegénységé-
ből srármazik aztán a' népnevelés pangása. Mert 
bizony, hol a' holnapi kenyérről kell gondos-
kodni ma a' szegény papnak és tanítónak, nem 
igen törik ezek fejőket a ' nép szellemi érdekein, 



hol magának kell a ' papnak, tanítónak élélme 
után látni, nem igen törik azok fejőket sem v a l a -
melly kor és alkalomszerű egyházi beszéden, 
sem a' tanmód célszerübbségén! — „Mindegy 
a1 f ize tés" hallani sok hivatalnok szájából — 
„ u g y cselekszem, mint rám 's családomra nézve 
nye re ségesebb ! " Egyházi hivatalnokok! adas -
sák meg a ' ti mindennapi kenyere tek : népneve-
lés ! eljövend a1 te országod! Mert hol az a n y a -
giságról nem kell aggódni, szellemiekben keves 
a ' lélek munkát, azokban miveli magát, ' s a ' m ű -
velődésre igyekvés hatalmas lépcsője a' nemes 
versenynek, a ' nemes verseny erős támasza a' 
jó hivatalnokoskodásnak. 

Tovább megy a' hetedik kérdésrei felelet, 's 
azt mondja, 5 0 0 — 1 0 0 0 lélekig 4 0 0 pfrt , 1000 
— 2 0 0 0 - i g 500 pfr t , sat. Ugyan k é r e m ! mi-
vel van több érdeme egy 6 0 0 0 lélekszámú 
egyházban a' papnak, hogy 8 0 0 frtot húzzon, 
mint egy 1000 lélekszámú egyház papjának , ki 
csak 5 0 0 pftot kapjon fizetésül ? hiszen, mind-
kettő csak két egyházi beszédet tart vasárnap, 
csak kétszer tart isteni tiszteletet, minden k ö z -
napon, — azonkívül egyformán vigyáznak h íve -
ikre, mint lelki pásztorok! — furcsa! — Ollyan 
fizetést kell adni a' közönséges papoknak is, j 
hogy akár falun, akár városon, egyenlő legyen 
a ' haszon, a' fáradtság jutalma. Városon drágább 
az élelem, kevesebb költségbe kerülnek a' sze l -
lemi közlekedési eszközök, hírlapok, könyvek 
könnyebben kölcsönözhetők, vagy ingyen kap -
katók.Falun olcsóbb az é l e l em, de drágábban 
juthajni hír lapokhoz, könyvekhez, pedig ezek 
egy jó hivatalnoknál szükségesek , mint a ' falat 
kenyér . 

A ' stólát véleményem szerint egészen e l töröl -
ni nem lehe t , legalább a' temetésit nem! mert 
némi temetesi taxa általi megszorítás nélkül nem 
lehet egyes pap, ki a' sok predikátiós, bucsúzta-
tós, imádságos halottat el győzné t eme tn i ;—ha-
csak valamelly egyszerű temetésmód nem ha tá -
roztatik, de ez ismét egyesek hiúságának 's t e t -
szésének lenne megkötése. Véleményem szerint 
jó volna, ha minden egyházban összeiratnék min-
den ollyan bizonyos meghatározott jövedelmű 
család, melly 20 éven felüli minden tagjaitól 10 
pkrt mindannyiszor fizetni képes lehet — az illyen 
családokból alkotandó halotti társaság — mel ly-
nek szép mintáját lehet találni Nagykörösön, 
Kecskeméten , Pestmegyében — pénztárába, 
valahányszor a' társulat valamely tagja m e g -
haland, 's onnan minden család, valamellyik t a r -
sasági tagjának halálával egy a' társaság által 
meghatározott pénzöszszeget k a p j o n , melly 
pénzöszszegböl illendő temetése történhetik a' 
halottnak. Ezen temetésnek bizonyos meghatá-
rozott szertartásai véghezviteléért fizettessék 
a' papnak és eneklönek stóláúl bizonyos menyi -
ség. — Minden az illyen társulathoz vagyoni 

képességgel nem biró szegényeket , 's minden 
20 éven alóli gyermekeket 's ifjakat temessenek 
a1 pap és éneklő, egy meghatározandó egyszérü , 
de tisztességes temetési szertartással, ingyen. 
Más. u. m. keresztelési, esketési, keresztelő l e -
vél kiadási stólák szűnjenek m e g ! 

A ' tanítók fizetésére nézve azt óhajtanám, 
hogy az minden elemi iskolákban tökéletesen 
egyenlő legyen a ' közönséges papokéval. Mert 
a ' tanítókat a ' papokkal egy rangba nem helyezni 
továbkra is, méltatlanság lenne, kivált midőn ök 
hason nemű hivatalban működnek, helyök állandó 
leend, hasonlólag családosok lesznek , h ivata l -
igényeik szinte olly számosak, napi dolgaik ' s 
kötelességeik még számosabbak 's terhesebbek 
Ieendenek, mint a' papoké. — Az elemi iskola-
tanítók fizetéséhez arányosít tassék a ' közép i s -
kolák tanítói fizetése. A ' főiskolák tanárai m a g a -
sabban fizettessenek a ' középrendü papságnál. 

Ez szerény észrevételem az idézett é r t e k e -
zésre, 's véleményem az egyházi 's iskolai h iva -
talnokoknak országos pénztárból leendő fizeté-
sének tervére nézve. S a 11 a y P á l , 

sár-bogárdi ref. oktató. 

VEGYES KÖZLEMÉNY. 

Figyelmeztetés. Augustns közepén j á runk és az 
egyedi püspökség még semmit sem mozdított a ' 
pesti ér tekezletre küldendő követek dolgában! 
Mit jelent ez ? A ' ministeri rendeletnek nem 
aka r -e engedelmeskedni püspökünk ? vagy a* 
köz-papság kijátszása van czélba v é v e ? Nem 
oda Buda! Superintendentiánknak bibéje van, ós 
mi azokon fogunk igazítani, ha most a ' pesti é r -
tekezletről elmaradunk is. Ér t ik -e ezt püspök-
ségünk körüli jó u r a k ? X. 

K ü l f ö l d . 

IX. Pilis és Schweicz. Mialatt Európa nem rég 
Schweiczban kigyuladt sajnos polgárháború k i -
menetelére forditá egész figyelmét, szemeit e g y -
szersmind a' pápára irányzá , megtudni kívánva 
a' rendszabályokat, mellyekhez ezen egyházfe -
jedelem nyúland olly v i tában , melly félig e g y -
házi volt 's mellynél a jesuiták megmaradása a ' 
különszövetségi cantonokban forga fen. Ama s z a -
badelvű sugallatoknak hódoland-e itt IX. Pius^ 
mellyek öt ismeretes reformjaira az egyházi b i -
rodalomban vezér lék, vagy ama hierarchiai erélyt 
fejtendi k i , mellyet akkor bizonyított be, midőn 
külföldön, péld. I r land- , Bajorországban 'sat. v e -
szélyezve látta az ultramontan érdekeket? A ' 
mivelt Európa azt kívánta tőle, hogy a ' j ezui tá -
k a t , mint föokait a ' schweizi zavaroknak , híja 
vissza az illető cantonokból. E ' rendszabály 
csakugyan nem látszott nehéznek Ha azelőtt egy 
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pápa el i s törleszté e' társulatot, a' mostani l eg-
alább vi sszahíhatá azt. Nem tör tént -e ez csak 
nem rég Francziaországban ? Azonfölül csak igy 
cselekedett volna egyetértölég egész népével, 
melly a' jezuitákat halálosan gyűlöli 's a' schweizi 
többség diadalát örömmel üdvözlé; az európai 
diplomatiának is, melly hasonló indítványt hozott 
szóba, nagy szolgálatot tett volna. IX. Pius azon-
ban a' békeszerető Európa, saját népe, diploma-
ták <e' kivánatait nem teljesítette. Schweiz egyik 
cantona által az iránt világosan 's hivatalosan 
felszőlítatva, e1 kérdést egy szóval sem érinté, 
hanem tehetetlen ohajtatokkal a' béke fentartása 
iránt elégült meg. De midőn igy eltávozott a' 
szabadelvű eszméktől, mellyek Olaszországban 
's átalán a' világon annyi rokonszenvet szerez-
tek neki , tán ama' hierarchiai erélyt fejtette ki, 
mellynek már is bizonyítványait szinte adá? 
Korholá ugyan közvetlen római alattvalóit, mi-
dőn a' schweíziak győzelme után az ö szemei 
előtt élteték azokat; de kiátkozá-e a' győztes 
pártot, midőn ez nemcsak elüzé a' jesuitákat, ha -
nem más kolostorokat is eltörlesztett, a' papi j ó -
szágokat megvilágiasítá, püspököket 's más pa -
pokat megsarczola 's az ultramontanismus által 
olly nagyra becsült mentességét a' római papság-
nak egy tollhúzással megsemmíté? Az igaz, 
hogy nagyobb sebek régóta nem ejtettek az ulta-
montanismuson, mint imént Schweizban. Azon-
ban hozzá kell tennünk, fájdalom, hogy abban a' 
radicalismusnak nagy része volt 's dühében bű-
nösöket és ártatlanokat támadott meg, hogy az 
egész emberiség által magasztalt sz. bernhardi 
szerzeteseket is valóban szent tulajdonukban v e -
szélyezteté. Használta-e ezt IX. Pius arra, hogy 
az emberiség nevében egyházi átok alá vesse a' 
gonoszokat? Ezet ö veszély nélkül, söt min-
den nemes tetszése közben megtehette volna. 
Azonban mit tön e' körülmények közt ? Nuntiusa 

• által nem erélyes, hanem csak fájdalmas j egyzé-
ket adatott á t , mellyet a' hongyülés egyszerűen 
félre tön. Mi megengedjük, hogy a 'pápa állása a' 
radicalismus által jobbadán elfoglalt hongyülés 
irányában nehéz; de mit veszthet ö annak i rá -
nyában el, a' mit el nem vesztett volna már? E ' 
körülmények közt erélyes föllépéssel legalább 
valamit megmenthete 's ha ez lehetetlen volt, 
Róma Schweizban legalább becsülettel mert ba j -
nok ellenállás után bukott volna meg, holott most 
gyáván hátrált az események előtt. Legyen ez 
bármiként, annyi való, hogy IX. Pius magavise-
lete Schweiz irányaban nem képes neki tisztele-
tet szerezni o t t , hol egyháza mentességeinek 
megtámadásait csak félelemmel távolíthatja el. 
(A. K. Z.) 

Iskolák Posenben. A ' poseni nhgben, mielőtt 
porosz kormány alá jutot t , majd csak nagyobb 

városokban voltak elemi iskolák, a ' nép nagy 
tömege minden oktatás nélkül nőtt fel. A ' L e n -
gyelországban 1773-ban eltörlesztett jesuitarend 
elkobzott vagyona iskolaépítésre volt ugyan fo r -
dítandó, de az iskolavagyon részint hűtlen keze-
lés miatt leapadt, részint ügyes tanítók h iány-
zának. Igy a' porosz kormány 1793-ban a' 
brombergi kerületben 400 ,000 lakosra csak 72 
iskolát talált. Az uj kormány dicséretre méltó 
buzgalommal törekvék segíteni a' népnevelésen. 
E ' v é g r e 1815-ben 5 4 3 , 1843-ban pedig már 
1806. népiskola volt a' nhgségben. Csupán 1831 
—1837. közt 240 iskola építtetett 's a' minden 
porosz tartományi iskolák részére adatott állo-
dalmi pótlókon kivül a ' poseni nhgség számára, 
hogy a' többi tartományokkal egyenlő lábra á l -
líttassák, 1833-ban még 26,000 tallér 10 évre 
adatott évenkint. Mindamellett Posenben az i s -
kolaköteles gyermekeknek még 35 pctje semmi 
oktatásban nem részesül , holott az a' száz t a r -
tományban fél pctet tesz. Kisdedóvóda csaknem 
sehol sincs. Néptanítók képzésére 2 kath. 1 ev. 
növelde van ; a' posenivel süketnéma intézet van 
összekötve; iparnövelésröl 2 felsőbb ipariskola, 
tudományos nevelésről 6 gymnasium gondosko-
dik. (A. Schztg.) 

Apróságok. A ' belga képviselő kamra elibe 
terjesztett oklevélből kiderül, hogy Belgiumban 
1845-ki dec. 31-kén volt 4531. tanító, 1516. 
tanítónő 's 4049 elemi iskola. Egyházi testületek 
618 iskolát, t . i . 84 fiúk, 453 leányok's 81 mind 
a' két nem számára tartattak fen. Daczára az 
elemi oktatásról hozott törvénynek ezen iskolák 
közöl 27 közös volt. Az egyházi testületekhez 
tartozó tanítók száma tett 2341, még pedig 292 
tanítót 's 1935 tanítónőt. A ' világi iskolákba járt 
209343 fiú, 146217 leány, közölök 141643 in-
gyenoktatásban részesült (A. Schztg). — Egy i -
kében a' rendeleteknek, mellyek a' franczia nem-
zetgyűlés elibe voltak terjesztendök, valamennyi 
cultusnak elválasztása a' státustól mondatik k i ; 
a' cultusok ezentúl semmi pénzt nem kapnak a1 

statustól, de védetni fog mindnyája (A. K. Z.) 
— Bizonyos hír szerint Oroszországban legfen-
söbb helyről rendelet bocsáttatott az illető ható-
ságokhoz , hogy a3 kelettengeri 'tartományok, 
mindenek fölött pedig Livland, hol az utóbbi 3 
évben a' görög egyház proselytismusa egyházi 
's polgári zavarokat idézett elő, bántatlanul h a -
gyassanak 's régi jogaik- és mentességeikben 
ne háboríttassanak (A. K Z.). — A1 tullei püs -
pök (Francziaorsz.) a' nemzetörségbe lépett 's 
őrt gyakran áll. Papjaihoz is körlevelet bocsátott 
hason cselekvésre szólítván őket fel; a' chavrig-
naci pap hadnagynak választatott századában 
(A. K. Z.) 
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Tanintézeteink átalakulása. 
Az utósó ország-gyűlés törvényei korunk olly 

egészséges szüleményei, melly a1 magyar his-
tória folyamának egészen más irányt adott. Ezen 
törvények, mellyekben a1 kor lelke legtisztáb-
ban nyilatkozik, vagy is, mellyek megtestesülé-
se mind annak, mit nemzetünk évek óta sejtett, 
remélt , óhajtott , mit gondolt és érezett, magvai 
Magyarország jövendő nagyságának, fényének 
és dicsőségének. Ne véljük azonban, hogy e' 
törvények közvetlen megalkotásával egy di-
csőbb és boldogabb hazának temploma már készen 
áll. Ezen törvények, mint mondám, csak magva 
annak, mi után a' nemzet lelke eped, t. i. a' nem-
zeti nagyságnak, vagyis azok még csak lehető-
sége egy erős Magyarországnak. Hogy a' meg-
hozott törvények azzá legyenek, mi általok czé-
loztatik, szükséges, hogy azok az összes nép gon-
dolkozása- és akaratával összeforrván, politikai 
életének központjává váljanak, 's ennek éltető 
erőt adjon a' meggyőződés. Minden jeles institu-
tióink, mint a' független ministerium, népképvi-
selet , sajtószabadság 'stb. csak akkor fogják az 
édes gyümölcsöt megteremni, csak akkor ve r -
hetnek mély gyökeret a' nép keblében, ha azt po-
liticai jogainak gyakorlatára anynyira képessé 
tesszük, hogy azokat tisztán beláthassa 's kellő-
kép megítélhesse, hogy azokat ne tekintse mint 
ajándékot, mellyet vagy a' nagylelkűség vagy a' 
félelem nyújtott neki; de meg legyen győződve, 
hogy ö azon utolsó for rás , mellynek mélyéből 
ezen institutiók kibuzogtak. Tehát csak akkor 
lesz az új törvényeknek várt sikere, ha azokat 
a' nép értelmi és erkölcsi erejének földjébe ül-
tetjük. Erkölcsi és értelmi mívelödés azon egye-
düli tér, melly minden, tehát a' politikai institu-
tióknak is egyedüli és utolsó alapját képezi. Ez 
azon absolut e r ő , melyen túl semmi sincs , 's 
valamelly népnek törvényei nem egyebek, mint 
e ' két tényezőnek közvetlen kifolyásai. Tudatlan, 
jellemtelen nép észszerű, jogot és erkölcsiséget 
czélzó törvényekkel nem bírhat. A ' magyar nép, 
melly soha az absolutismus dermesztő hatalma 
alatt nem görnyedett, politikai jogok gyakorla-
tára ép olly mértékben kiképezhető, mint a' föld-
nek bármelly mívelt népe. De a' mostoha szá-
zadok, mellyek népünket jogaitól megfoszták, j 
belőle lassanként politikai életének öntudatát is 

kiölték 's a' jogokat a' népnek csak egy töredé-
kére szoríták. De e 'nép egészséges magvából a' 
szabadságnak egy terebélyes fája njra felvirult 
's hazánk a' szent jogokat a' mártiusi férfias 
harczban kivívta magának. Azonban ezen jogok 
gyümölcsözővé tételére hiányzik még a' te rmé-
keny mező, t. i. a' nép értelmisége. E ' nélkül 
legszebb jogaink is elvesztik eredeti czéljukat, 
's a' népképviselet erkölcstelen korteskedésre, 
a' sajtószabadság féktelen piszkolódásra, a' f ü g -
getlen ministerium a' pártfönökök veszélyes csa-
tapiaczává fajul el, ha azokat a' nép értelmi e r e -
je nem karolja f e l , ha a' nép nyers és tudatlan 
marad. A' népnevelés ügye tehát elhalaszthat-
lan. Népnevelés alá szélesebb értelemben fog-
lalom nemcsak az alsó néprész, hanem az összes 
néposztályok nevelését és oktatását. A' szoro-
sabb értelembeni népnevelés ügyében az utolsó 
törvényhozás semmit sem tet t , 's tulaj donképe n 
nem is tehetet t , ámbár igaz, hogy minden bölcs 
törvény egyszersmind népnevelési hatással is 
bír. De a' felsőbb tanítás ügyében a' 19 t. cz. 
által egy igen üdvös eszmét fogadott el. E ' 
czikkben a' tanítás és tanulás szabadsága átalá-
nosan ki van mondva. Minthogy pedig a' tan-
intézetek három fokozata, t. i. elemi, közép és 
felsőbb oktatás, nem egyéb, mint a' nevelés és 
mívelödés lánczolatának három karikája, a' sza-
bad tanítást bizonyos értelemben nemcsak az 
egyetemi folyamira, hanem a' népiskolákra is ki 
kell terjeszteni. Az utolsókra nézve leendő in-
tézkedéseink kiinduló pontjának ennek kell lenni: 
a' népet magáért , saját érdekeiért oktatni. Ezen 
elvnek illy általános kimondását senki sem fogja 
üresnek vagy otiosusnak tekinteni, ha visszaem-
lékezik a' régi kormány intézkedéseire. 0 min-
den a' népnevelés körül tett parányi intézkedé-
seit is nem a' nép, de saját érdekei előmozdítá-
sától feltételezé, 's ezt vette a' népnevelés sza-
bályaiban mértékül. De miután saját kormányunk 
Yan, vagy is miután idegen értelem és idegen 
akarat nem határoz többé sorsunk fölött, hanem 
dolgainkat magunk intézzük el : a' nemzet a' nép-
nevelés ügyét is olly alapon fogja elrendezni, 
hogy ezen legszentebb jogunk le ne alacsonyít-
tassék más idegen czélok eszközévé, de egyedül 
a' nép szellemi kifejlésének legyen erős orga-
numa. Illy értelemben véve a' népnevelést , azt 
szabadnak mondhatjuk. Olly státusokban ellen-
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Len, hol a' népnevelés nem e g y é b , mint a' d y -
nasticus és aristocraticus érdekeknek tökéje és 
eszköze , hol a1 nép csak azért oktattatik, hogy 
zsámolya legyen azon hatalomnak , mellynek ö 
nem önczélja, mint idegen czélokrai eszköz, nem 
szabad. Magyarország most áll boldogságának 
küszöbén , mert eljutott valahára politicai é leté-
nek azon stádiumára, hol a' dynastia saját é rde-
keit a' nemzet érdekeivel kapcsolta össze. Most 
a' kormány- és népfogalmak nem képeznek töb-
bé egy kiengesztelhetlen ellentétet, de a' status-
nak ezen két tényezője egymást csak kiegészíti, 
egyik a1 másikkal egészen összeolvad. Most van 
teljes reményünk, hogy az oktatási ügy is a' kor 
kívánatihoz képest oldatik meg, ' s különösen mit 
a' 19. t.cz. már átalában az egyetemi oktatásról 
kimondott, az a' részletes alkalmazásban is kö -
vetkezetesen mindenben fog valósíttatni. Ezen 
czikk kimondja a' szabad tanítás és tanulás e l -
vét oliyformán, hogy ezentúl olly egyének is, 
kik magukban képességet é r ezve , életöket a' 
tanításnak óhajtják szentelni, felléphetnek. E n -
nek következtében a' tanuló sem lesz többé 
kénytelen egy a' pedantisinus által rendszere-
sített tanterv akaratlan vontatójának lenni. 0 
nem fog köteleztetni olly tanítót hallgatni, mihez 
vagy bánásmódja vagy ismerethiánya következ-
tében bizalma nem lehet ; nem fog kényszerít-
tetni . hogy a' tanokat olly rendben hallgassa, 
melly kiképeztetésének akadálya, 's a' tanrend-
szer csak annyiban lehet reá kötelező erővel bí-
ró , mennyiben ez részint általános miveltségé-
nek, részint jövendő életpályájának előkészítője 
és műszere. Szabad tanítás és tanulás tehát ab-
ban ál l , ha ugy a' tanítóban mint a' tanulóban 
megvan az önmeghatározás. 

Vizsgáljuk azonban, hogy főiskoláink mostani 
állapotja mellett lehet-e a' 19-ik czikknek dús 
eredménye. Ha azok ugy maradnak, mint most 
vannak, sokat nem várhatunk. Nézzük, mit fel té-
telez először is a' tanulási szabadság? Hogy a1 

tanuló, hajlama után indulva, maga válassza t a -
nítóit, alioz okvetetlen megkívántatik, hogy min-
den szakban, p. o. történeti , természettani tudo-
mányok előadására az egyes intézetekben, nem 
csupán e g y , de több tanító alkalmaztassák. Le -
hetséges-e ott a' szabad választás, hol p. o. a' 
vegytanban, philosophiában csak egy egyén mű-
ködik ? De valaki azon ellenvetéssel állhatna elö, 
hogy miután a' tanítás mindenkinek meg levén 
engedve, privát docensek bizonyosan fel fognak 
lépni, egy tanszakban sem lesz a' működés csu-
pán egy egyénre szorítva. De ne csináljunk ma-
gunknak illusiót. Hogy iskoláink jelen rendezete 
mellett magán tanítók nem fognak 's nem lép-
hetnek f e l , alább fogom megmutatni. Főiskolá-
inkban első teendőink közé fog tehát tartozni 
minden tanszakban több tanítót alkalmazni. Itt 
azonban új 's ugy látszik, legyőzhetetlen akadály 

mutatkozik. Kérdés: mivel hazánknak sok teen-
dője miatt bő pénzforrásra van szüksége, van -e 
annyi e rőnk , ugy elrendezni főiskoláinkat, ide 
értve természetesen a' protestánsokét is , hogy 
mindenikben minden tudománynak több tanítója 
lehessen? Ennyi erőnk nincs, 's ha volna is, a ' 
czélhoz olcsóbb áron is el lehet jutni. Ha tehát a' 
tanulás szabadságát teljes mértékben keresztül 
akarjuk vinni , nincs más mód, mint a' kir. aca -
demiákat, lyceumokat megszüntetni, 's mintegy 
négy országos egyetemet felállítani. Oszponto-
sítva erőnket , mellyekkel a' szellemi mívelést 
meg akarjuk alapítani, sokat tehetünk; ellenben 
ha azokat eldaraboljuk, tanintézeteink ezentúl 
is csak pislogó mécsek lesznek Magyarország 
széles határai között. Négy egyetemet minden-
esetre képesek vagyunk akép felszerelni, hogy 
azokba a' tudományok mind a' négy ágazata b e -
oltatván , virulásnak induljon, 's ez egyetemek-
ben a' honnak minden ifja vallás, nyelv 's egyéb 
különbség nélkül lélek- és értelemben gyarapul-
hasson. Összegesíteni kell tehát azon tökét, 
mellyböl főiskoláink , mellyekhez nagyobbára 
gymnásiumok is vannak csatolva, eltartatnak, 's 
fordítassák a1 tökének egy része gymnásiumaink 
jobb karbai helyheztetésére, más része pedig t é -
tessék alapul az ujonan felállítandó egyetemek-
nek. Hiszem, hogy annyira szűkkeblűk nem v a -
gyunk, miszerint a1 közös haza közjavát hely-
beli érdekeknek vigyük áldozatul. 

Kérdés már most az : így alakítóit 4 — 5 e g y e -
temben ki fogná a* tanítókat kinevezni? Felelet : 
ugyanaz, ki ezt most a' pesti egyetemben teszi, 
tehát az oktatási minister. Ebből természetesen kö-
vetkezik , hogy ezen egyetemek nem volnának 
katholikus, protestáns, óhitű 'stb. intézetek, de á' 
mívelésnek és tudománynak országos institutiói. 
Jól tudom, hogy a1 fejszét nagy fába vágtam, 's itt 
vagyok főiskoláink öszpontosításának azon óriási 
akadályánál, melly nemcsak a' felekezetesség, de 
a' népfajok különbségében is feneklik. Nem szó-
lok jelenleg arról, mennyire és miért elleneznék 
a' katholikusok főiskoláink azon öszponlosítását, 
mellyröl itt szó van. Csak annyit jegyzek meg, 
hogy miután ök a' professorok kormány általi 
kinevezését megszokták, ezen intézkedés el tör-
lésén ök ezentúl sem fognak működni. Nézzük a' 
protestánsokat. Sokan közölök a' protestanti-
smus lényegét papjaik és tanítóik szabad válasz-
tásában keresik. 'S nem lehet tagadni hogy eb -
ben a' protestáns vallásnak egy nagy biztosíté-
ka rejlik, 's mit az Magyarország dicséretére és 
javára tett, az nagyobbára ezen megbecsülhetlen 
kincsnek volt gazdag kamatja. Azonban a1 prot. 
vallás sem lényegét , sem biztosítékát el nem 
veszítené az által, ha ezentúl a'főiskolák tanítóit 
egyedül a' kormány nevezné ki. Lélekismeret és 
gondolat szabadsága a' protestantismusnak azon 
élöforrása, melly szellemfolyamába szakadatla-



nul új és fris tápot vezet. I gaz , hogy kell lenni 
tűzhelynek, mellyen a' lélekismeret és gondolat 
szabadsága őriztetik, kell lenni gyúpontoknak, 
mellyekben sugárai megsiirüdjenek, kell lenni 
intézetnek, melly hü dajkája és örökös közvet í -
tője legyen a' protestáns szabadságnak. Illy tűz-
hely , illy eszköz okvetetlen a ' tanintézetek 's 
azoknak szabad, független kezelése. Ezen 
szabad, független, minden idegen befolyástól 
ment kezelésnek köszönhetik a' protestánsok is-
koláik szabad szellemét, melly magát az absolut 
kormány irányában is sok tekintetben fel tudja 
tartani. A ' legszabadabb emberi institutiók is, ha 
á rmány , hütelen kezekre bízatnak, eltörpülnek, 
's az önkény zsoldjában sáfárkodók, megtartva 
a' formát, belölök a' szellemet kiölik. 

Kérdés már most: lehet-e okuk a' protestán-
soknak aggódni , hogy vallásuk szabadságán 
csorba ejtetik, hogy szabad szellemük, mellyek-
nek szárnyain a' míveltség és tudomány magas 
orszjgába hatottak, megköttetik? ha ezentúl olly 
intézetekkel, mellyeket egyedül vallhatnak ma-
gokéinak, nem fognának bírni, ha a' főiskolák t a -
nítóinak választási jogától elesnének. Ha valaki 
az absolut kormány korában nekem India kin-
cseit ajánlotta volna fel, 's e' helyett azt kívánja 
vala, hogy mondjak le ama dicső jogról, melly-
nek erejénél fogva a' protestánsok iskolái ügyeit 
szabadon intézik e l : boszankodva fogtam volna 
a' fényes ajánlatot visszaútasítani. De az absolu-
tismus fényes vára i t , mellyek homokni valának 
épí tve , lerombolá az 1848-ki európai nemzet-
vihar. Protestáns atyámfiai! azon szellem, melly 
ez év első negyédében Pyrenéktöl Kárpátokig 
lengett e l , a' protestantismusnak ha nem g y e r -
meke, bizonyosan leghűbb testvére, illy korban, 
mellynek lelke a' szabadság, attól tartani, hogy 
a' protestáns szabadság kivész, alap nélküli ag -
godalom A' szabadság nincs többé egyes va l -
lásfelekezetre szorítva. De nemcsak a' korszak 
szabad szelleme, hanem írott törvények és fo r -
mák által is biztosíttatik a protestáns vallás. 
Midőn saját, önálló, még pedig felelős ministeri-
umunk van, mellyben a' protestánsok szinte nem 
csekély mértékben részesülnek, minden aggo-
dalmon túltehetik magokat. Különben is a' hit— 
tani kart ugy kellene elrendezni, hogy minden 
egyetemben a' hazában létező minden vallás-
felekezetnek meg volna saját hittani osztálya. 
Az óhitűek részéről azonban, minthogy ök nin-
csenek ugy elszórva, mint p. o. a' protestánsok, 
két helyen is elegendőnek tartanám a' hittani 
székek felállítását. 'S az orvosi karra nézve is 
azt tartom, hogy elég, ha az két egyetemben á l -
líttatnék fel. De kettőben mindenesetre, legalább 
a' vetélkedés tekintetéből. 

Főiskoláink öszpontosítása mindenesetre olly 
t á r g y , melly a' hazafinak, kinek van módja 
és alkalma a' közre munkálni, ad anyagot a' 

gondolkozásra. Én e' kérdést ezen szempontból 
tekintem leginkább: legyen-e Magyarország t o -
vább is csatapiacza a' nyelv tusáinak, ellenséges 
tábora a' felekezetességnek , szóval: legyen-e 
Magyarország tovább is azon beteg status o rga -
nismus, mellyben az egyes tag az egész ellen 
felkelvén, annak megrontásán dolgozzék; vagy 
legyen-e Magyarország olly központi erő, 
mellybe e' haza minden polgárának működése 
boolvadjon, mellyben minden irány összefusson? 
Hazánk , mellyet eddig a' külföld félreismert és 
gúnyol t , az új törvények következtében a' l eg -
szabadabb alkotmányú országok sorába lépett. 
'S mi hittük, hogy ezen szabadság, mellyet e ' 
föld minden ajkú és vallású lakosára egyaránt 
kiterjeszténk, fog bírni annyi hódító erővel, hogy 
az ellentételeket mind kiegyenlíti. Keserűen csa-
latkozánk. Lelkem mélyében meg vagyok g y ő -
ződve, hogy semmi semfogja a' nyelv, vallás 's 
egyéb érdekek ellentéteit annyira kiengesztelni, 
mint a' helyesen elrendezett tanintézetek, ugy 
alsók mint felsők. Azt nem mondom , hogy ez 
lehet az egyedüli panacea, söt inkább mivel az 
álladalom sokoldalú intézet, organicus kifejlésé-
re számos tényező, önek kell öszhangzdn mun-
kálni. Egy illy lényeges tényező, melly a' s tatu-
sok erejére hatalmasan befoly, az iskolák, a' n e -
velés. Magyarországnak, 'melly, mint tudjuk, a" 
nyugoti míveltség és keleti barbárság között esik, 
kettős feládata van : a' hon nagyságának templo-
mát megépíteni, 's keletnek a' iníveltséget 's sza-
badságot megvinni. Ez nem fog mindaddig megtör-
ténni, míg lesznek vágyak és törekvések, mellyek 
a' hon egysége ellen működnek. Vagy azt gondol-
játok, hogy vége lesz az illyr lázongásoknak, ha 
erejöket a' csatamezőn egyszer megtörjük, 's 
hiszitek, hogy ezenkívül e 'honban nincs elegen-
dő ellenséges irány, melly táplálékát idegen b e -
folyástól veszi? Éz ellen munkálni legyen első 
feladatunk. Teremtsünk hát hazaíiságos érzelmet 
és gondolkozást. Ezt iskolák, nevelés által é r -
hetjük el legbiztosabban. Ezen igazságot, nehogy 
tárgyamtól eltérjek, csak a1 főiskolákra alkalma-
zom. Ha mi négy egyetemet tüzünk ki a' felsőbb 
oktatás gyúpontjául , mellyekben az összes ma-
gyarországi ifjúság össze fog seregleni azon czél-
ból, hogy itt jövendőjének alapját lerakja , e l -
enyészik belőle azon particuláris szellem, melly 
jelenleg ifjainkat azon oknál fogva bélyegzi, 
minthogy a' mennyi megye, csaknem ugyanannyi 
főiskola, melly az ifjúra a' párticularismust r á -
keni. Azon ellentétek kiegyenlítésére, mellyek 
nálunk a' sok nyelv- és felekezetességböl kifoly-
nak, központi főiskolák fogják az initiativát n y ú j -
tani , 's ifjaink elvesztik azon egyoldalú, he ly -
beli i rányt , mellynek mostani számos főiskolá-
ink termékeny kútfejei. Azon vágy és törekvés, 
mellyet a' német nemzet most kifej t , hogy egy 
hatalmas nemzetté olvadjon össze, legbővebb 



táplálékot kapott 1815. óta az egyemeken. A ' 
néme t , különféle provinciábóli ifjak itt jöttek 
azon tiszta öntudatra , hogy ök nemcsak philo-
logiai, de politicai értelemben is ugyanazon egy 
germán néptörzsöknek fiai. Nálunk jelenleg az 
oláh, szláv 'slb. iíju felnő azon földön, hol az 
oláh, szláv elem a" túlnyomó, 's egész életén ál-
tal megtartja azon typust, melly népfajának sa -
játja. Igy lép a' világba, keveset vagy semmit 
sem érintkezve a' magyar elemmel, ez előtte ide-
gen, 's érzelmének és gondolkozásának tápja 
csak az , mellyet népfajának emlőiből szítt. Ke-
ressünk tehát központokat, mellyekben a' német, 
szláv, oláh ifjak a' magyar elem által gondolko-
zásban és érzelemben egy egységben olvadja-
nak össze , melly egység azután mindegyikét 
ezen népfajoknak módosítaná. Együtti léte, 
együtt való munkálkodása ifjainknak az ellenté-
teket mindenesetre megtompítaná, 's helyes v e -
zérlés következtében itt tanulnák ök egymást ugy 
megismerni, mint ugyanazon egy szeretett anyá-
nak hü fiait. 

Ha a' felsőbb oktatást ugy lehetne elrendezni, 
mint azt fejtegetém, abból természetesen követ -
keznék , hogy az úgynevezett logikai, physikai 
osztályoknak meg kellene szűnni. Az ifjú bevé-
gezvén a1 gymnasiai pályát , egy szigorú v izs -
gálat alá jönne, melly fölötte Ítélne: képes-e az 
egyetemi pályára átmenni ? Ha benne a' kellékek 
Hiányoznának, , mind az e g y é n , mind a1 státus 
érdekei tekintetéből a1 felsőbb oktatáshoz nem 
bocsáttatnék. Ki pedig képességét bebizonyítaná, 
hogy méltó részese lehet a' felső tanításnak, ez 
a1 folyamatot mindjárt azon tanulmányokon kez-
dené, mellyek jövőjének közvetlen alapjai, tehát 
az orvos az orvosi, a' j o g á ^ a' jogászi, t e rmé-
szetbúvár a' természeti tudományokat tenné s tú-
diumául. Minthogy azonban, mint már Cicero 
mondá, a' tudományok egymással szoros kapcso-
latban vannak, 's egyik a' másikat segíti: köny-
nyü belátni, hogy sem a' jogászi, sem az orvosi, 
sem a' theologiai, sem a' philosophiai pálya t ö -
kéletes isoláltságban nem lehet. Az orvosnak p. 
o. szükséges lélektant , a' jogásznak észjogot 
hallgatni 'sat. Ezek azonban az illetőkre nézve 
nem szak-, de segédtudományok volnának. 'S 
csak ott, hol a1 felső iskolák ugy vannak r en -
dezve , hogy a' tanuló csak azon ágát a1 tudo-
mányoknak míveli, melly életének egész műkö-
dési körét határozza m e g , várhat a' státus az 
egyes szakokban tökéletesen kiképzett egyéne-
ket. Híjába! ha Faustként is a' hold világánál a1 

szoba kormos falai között könyvhalmokon ülve 
fogunk tépelődni, 's szivünket égetni fogja azon 
öntudat , hogy mindent nem tudhatunk, korlátolt 
erőnk következtében az összes tudományok kin-
cseit sajátunkká nem tehetjük. Már a' régiek 
mondák: rövid az élet, de a ' tudomány utja hosz-
szú. Ki nagyot , sikerdúst aka r , szükség, hogy 

határt és korlátot szabjon magának, különben 
erejét eldarabolja, elpazarolja, 's az elpazarlott 
erő czélt soha sem érhet. Azon felületesség, i s -
merethiány, charlataneria a ' tudományban, melly 
ifjainknál tapasztalható, épen azon szerencsét-
len iskolai rendszernek fanyar gyümölcse, melly-
nélfogva a' magyar ifjúnak mindent kell tanul-
ni. Ez fonák és lélekölő intézkedés. E ' bajon 
csak ugy segíthetünk, ha az ifjúnak módot n y u j -
tunk, hogy magát szaktanilag kiképezhesse, 
hogy alapos tárgyismeretet gyűjtsön magának 
azon pályához, mellyen kenyerét, nevé t , dicső-
ségét , szóval: mindenét kiküzdeni óhajtja. E ' 
végre a' négy kar rendszerét okvetetlen be kell 
hozni főiskoláinkba, még pedig u g y . hogy ezek 
egyenként elegendő tanítókkal legyenek ellátva. 
De erre főiskoláink öszpontosítása conditio sine 
qua non. 

Szólottam a' tanulás szabadságáról, ennek 
akadályairól 's teendőiről. Hátra van a' tanítás 
szabadsága. Valahára tehát csakugyan oda j u -
tottunk, hogy olly egyének, kik a ' tanítás dicső 
pályájához hivatást, szeretetet, hajlamot horda-
nak kebleikben, minden akadály nélkül szabadon 
felléphetnek. Az engedelem, a1 lehetőség meg-
van adva. De a' lehetőség még nem valóság, 's 
egy nemzet akaratának energiája akkor mutat-
kozik teljes erőben, ha törvényeit érvényessekké 
tenni, 's azokat következményeivel együtt k e -
resztül vinni bírja. Törpe azon nemzet, melly 
törvényt törvényre halmoz, de azt foganato-
sítani nem képes. Ez vagy jellemtelenségnek és 
gyávaságnak mutató újja, vagy pedig azon a b -
normis állapotnak, hogy a' miveltség a' nép 
csak egy kis töredékére van szorítva. Kérdés: 
mi kívántatik, hogy a1 19. t. cz. czéljának m e g -
feleljen? hogy olly egyén, ki magát a' tanításra 
elhatározta, biztosítva legyen buzgó szándéká-
nak kivitelében ? Egy népszerűtlen intézkedés, 
t. i. mi eddig csak a' protestánsoknál volt divat-
ban, a1 tanítvány díjazza tanítóit. Fötanodáink 
felvirágzása nagy részint ettől feltételeztetik. 
Ki tanulni akar, nem tagadhatja meg az áldoza-
tot. Ha nem fog a' privát docens honoráltatni 

| tanítványa által: kérdem hol talál a' leglángolőbb 
i kebel is egy ponto t , mellyre támaszkodva a' 
[mindennapi szükségfedezésnek terhes gondjaitól 
| megmeneküljön, 's egyedül azon utat kövesse, 
mellyet keblének istene jelelt ki? De nemcsak a" 
privát docensek, hanem a' rendes professorok 
tekintetéből is czélirányos a' tanítási díjak e sz -
méjének elfogadása. Azonban itt azt mondhatná 
valaki, hogy jobb, ha a' tanítók állását egészen 
és egyedül a' státus biztosítja, mert ez által a' 
szegényebb sorsú tanuló elöl egy nagy nehéz-
ség van elgördítve. A ' pesti egyetemben je len-
leg egy professornak fizetése, ha jól tudom, 1400 
pft. Ez körülbelül annyi, hogy belőle tisztessé-
gesen megélhet. De jövendője, kivált kinek c sa -



ládja van, ez által még nincs biztosítva. Vegyük 
hozzá, hogy a' magosra törekvő, teremtő szel-
lemnek szabadnak kell lenni mind azon lánczok-
tól, mellyek az embert a' mindennapi szükségek 
fedezéséhez kötik; könnyű belétni, hogy azon 
osztálya a' társadalomnak, melly az ember k i -
képezésének nagy munkájával foglalkozik, biz-
tosabb létalapot követel. Menjünk tovább. Mi-
után létre jön azon üdvös rendelkezés, hogy a' 
tanuló szabadon válaszsza tanítóit, ennek az lesz 
természetes következése, hogy némelly taní-
tónak, nagyobb ügyessége 's több erömegfeszi-
tése mellett, lesz p. o. 100, másnak pedig 2 hall-
gatója. Igazságos leend-e illyenkor a' státus 
intézkedéseiben, ha nagyobb szellemi erőt, több 
fáradozást csak ugy jutalmaz meg, mint a' k ö -
zépszerű elmét 's a' kisebb erömegfeszítést ? 
Közvetlenül magának a státusnak igen is nem 
szabad a' tanítók fokozatos díjazását elfogadni, 
' s ezen különbséget legfeljebb a' rendes és rend-
kívüli tanítókra alkalmazhatja. Ámde nyújtson 
közvetve módot, hogy azt, mi az ö magasztos 
fogalmához nem volna illő, helyes rendelkezés 
által tegye jóvá. 

Hát a' privát docensek állását, mint már k é r -
dém, ki fogja biztosítani ? Ezek, midőn fellépnek, 
nem követeltetik mindjárt azt, hogy őket a' s tá -
tus vegye szárnyai alá. Ezeknek, ügyességök 
és müködésök által be kell először bizonyítani, 
érdemesek-e a' státus pártolására ? Ezekre 
nézve is csak az lehet az expediens, hogy a' t a -
nító tanítványa által díjaztassék. Azonban már 
többektől haliám, hogy e' tekintetben az oktatási 
ministérium akkép akar rendelkezni, hogy a' 
privát docensekről is gondoskodik, legalább a n y -
nyiban hogy elélhessenek. Mielőtt a' ministérium 
ezen szabályt elfogadná, vegye fontolóra, hogy 
ez által a1 törekvésnek legtáplálóbb gyökereit 
metszi el a' privát docensekben. Azonkívül, 
hogy itt is ellöáll azon ferde arány, melly sze-
rint az ügyesebb az ügyetlenebbel egyformán 
fogna jétalmaztatni, be fog következni az, hogy 
ki a' kenyérkeresetnek más forrását nem lesz 
képes megnyitni , privát docens lesz , mert itt 
reá kész kenyér várakozik, mellyböl valamikép 
csak el fog tengődni. Bármelly oldalról nézzük 
e ' dolgot, bármint fordulunk jobbra is balra is, 
a1 népszerűtlen gondolatot, t. i. a1 didactrumok 
behozatalát, el kell fogadnunk, ha nem akarunk 
olly egyoldalú intézkedést, melly által az érdem, 
a ' véres veréjtékszülte munka meg lenne csalva, 
szóva l : ha erkölcsi hatású intézkedést — pedig 
csak illyenben van mindenütt üdv — akarunk 
teremteni. 

Mi pedig azon ellenvetést illeti, hogy ha a' 
tanuló kénytelen lesz a1 tanítást megfizetni, ez 
által sok szegény ifjú előtt az egyetem ajtai 
zárva maradnának: erre csak azt felelem, hogy 
a' nehézségeket észszerű rendelkezés által itt is 

le lehet győzni. Illy intézkedés lehetne p. o. 
hogy a' szegényebb ifjúért a ' státus fizesse meg 
a' tanítás díját. Ha ez sem volna elegendő, aT 

tanítónak lesz annyi keresztnyéi türelme, hogy 
várakozni fog azon időpontig, hol a' tanuló, b iz-
tos állást nyerve, tartozásának eleget tehetend. 
Ne hagyjuk szükkeblüségnek áldozatul esni a ' 
szabad tanítás magasztos eszméjét, melly fölötte 
sok jónak csirája. 

Vizsgáljuk a' dolgot közelebbről, 's nézzük^ 
milly üdvös eszme rejlik a' szabad tanítás in t éz -
kedésében. Eddig a' magyar professor, különösen 
a' protestánsoknál — legtöbb esetben a' vélet-
lennek köszönheté tanszékét. Ö ritkán készült a ' 
tanítói pályatérre azon tudattal, hogy ezen tér 
leend majd egész életének munkálkodási köre, 
hogy ez lesz azon mező, mellynek mivelése i r á -
nyá t , minden cselekvőségét meghatározandja-
Hanem miután valamelly egyén vagy a' papi, 
vagy az ügyvédi, vagy valamelly más pályán 
jövendőjét nem látá eléggé biztosítottnak, a ' n e -
potismus, rokonság, pártolás 's egyéb külső b e -
folyások következtében elhatározta magát a ' 
tanítóságra, a' nélkül, hogy ebez elegendő t á rgy -
ismeretet 's határozott hajlamot hozott volna. 
Kérdem: teremthet-e olly ember, kit egyedül 
csak a' körülmények hatalma határoz meg az 
élet egy vagy más nemének elfogadására, ki 
életének vezércsillagát nem keblében hordozza, 
nagyot és szépet ? Vegyük fel az ellenkező e s e -
tet. Sokszor megtörtént, hogy az individuum 
érezte 's tisztán tudta a' tanításhozi képességet 
és hajlamot 's megszerzé magának az ahoz m e g -
kívántató képzettséget. De iskoláink stabilis 
helyzete miatt, mellynél fogva lelkének nemtö-
jét nem követheté 's a1 pályát, mellyért ifjú k o -
rának fáradozásai folytak, el nem nyerheté, a* 
legszebb készültség is arra volt kárhoztatva, 
hogy nyom nélkül elvesszen. Ezt okozá fő i s -
koláink stabilis helyzetének nyomasztó állapota. 
Stabilis helyzetnek nevezem pedig azért, mert 
az ifjú, tudományban és ismeretben gazdag fris 
erő, azon körülménynél fogva , hogy csak a* 
megválasztás avathatott fel valakit az oktatás 
papjának, fejlődésnek nem indulhatott. Szóval : 
a' mi főiskoláink eddig zárt testületeket képez-
tek. Első példámban a' tanító egyénben hiány-
zott a' szabad önmeghatározás, második esetben 
azt a' czéhforma tanítói zárt rendszer megsem-
misíté. A ' szabad tanítás eszméjének kimondá-
sával ezen békók is lehullanak lábainkról. Miután 
a' tanítás mindenkinek, ki képességét bebizo-
nyí t ja , megengedtetik, ez által a' tudományok 
folyamába a' privát docensek institutója mindig 
fris vizet fog ömleszteni. Ez által a' tudományok 
megállapodásának gyökere el van v á g v a , ' s 
ezentúl főiskoláinkban nem lehetnek olly tanítók, 
kik pedáns módon ragaszkodjanak valamelly t u -
domány olly rendszeréhez, a' tudomány kifej-



lésének azon fokozatához, mellyet az előre ha -
ladt kor szelleme túlszárnyalt. Szóval, a' 19 t. 
cz. által a ' tudományokbani haladásnak morális 
kényszerítése van kimondva, biztosítva van az 
önmeghatározás a' tanító egyén részére ,k i csak 
olly tudományokat fog előadni, mellyekhez k é -
pességet és hajlamot érez, 's meg van alapítva 
egyszersmind egy professori képezde is, melly 
a* rendes tanítói székekre mindig elkészült 
egyéneket fog kijelelni. Ez által nem a' pártolás, 
nem a' rokonság, nem a' vak eset, hanem e g y e -
dül az érdem fogja a ' tanítókat a' tanszékre 
emelni. Ennyi sok jót foglal implicite a' 19 t. cz. 

Azonban egy törvény meghozatola nem lehet 
valami abstract, egyoldolu intézkedés. Hogy az 
volósuljon, 's megteremje mind azon jót, melly-
nek lehetőségét m igában zárja, szükséges hogy 
azon feltételeket is, mellyeket a' törvény való-
sulhatása követel, elfogadjuk. Ha czélt akarunk 
szükséges akarnunk azon eszközeket is, mellyek 
a' czél tökéletes, concrét elérését , egyedül biz-
tosíthatják. Ha azt akarjuk, hogy valóság 's nem 
írott malaszt legyen a' 19 t. cz., akarnunk kell 
az on feltételeket is, mellyek képesek lesznek e' 
t. czikket erőre és valóságra emelni Ezen fel-
tételek arok, mellyekröl e ' czikk folytán szólot-
tam, t. i. főiskoláink öszpontosítása, a' négy kar 
rendszerének olly módoni elrendezése, hogy ezek 
egyenként elegendő számú tanítókkal ellátassa-
nak 's így az ifjúnak módja legyen magát szak-
tanilag kiképezhetni; végre pedig ugy a' rendes 
professorok mint a' privát docensek állásának 
biztosítása. Ez utóbbi, mint mondám, csak az 
úgynevezett didactrumok behozatalával tör tén-
hetik meg czélirányosan. Csak igy menthetjük 
meg őket a' mellék utoni kenyérkereset szomorú 
kénytelenségétöl, csak így nem fogja lelkese-
déseiknek lángját a' külső szükség elhamvasz-
tani. 

Egy olly dicső nemzet, mint millyen a' ma-
gyar melly egykor egy nemesebb életnek volt 
részese, a' miveltségnek századokon általi v é -
dője 's ez által az emberiségnek disze, megér -
demli, hogy miután sok éven át szük korlátok 
közé szorítva, hn nem is becstelenül, de dicsőség 
és hir nélkül csak parányi cselekvésterén élhe-
te t t , régi dicsőségét és nagyságát visszanyerje, 
"'s őseire, kiket ugy képzeli magának mint ór iá-
sokat, méltó lehessen. Ide sok ut vezet, de hi-
szem, hogy a' tudományok gyupontjai, t. i. az 
iskolák, ezen utaknak egyike. B é k é s i . 

Sékácz József urnák 
szíves üdvét 

Áldó Elek. 

Lapjának 37—ik száma tegnap estve érkezett j 
hozzám. Benne közöltetik törvényjavaslat az! 

elemi oktatásról, és közöltetik az osztályok köz-
ponti választmányának jelentése is ugyanezen 
törvényjavaslat iránt. Mind a' kettőnek nem 
betűjére, de szellemére van egy-ké t észrevé te -
lem, mit az elemi iskolatanítók külső állását és 
sorsát érdeklő nézeteimmel együtt, azért akarok 
ezen, ha ugy tetszik, nyilt levelemben önnel k ö -
zölni, mert eleitől befolyással volt ön és leend 
ezután is e' szent ügyre. 

Én mindig azt hivém, hogy az állam nevelni 
óhajtja népét már az elemi iskolák által i s : most 
azonban b. Eötvös J. minister ur törvényjavas-
latának l - s ö § - s á b a n azt olvasom, miszerint. „Az 
elemi oktatásnak czélja: hogy a' gyermekek a' 
tudomány első elemeibe avattassanak"; minek 
következtében a' vallás, hit és erkölcstan- igen 
következetesen egészen kihagyatik az elemi i s -
kolák tantárgyai közöl — Kevésbbé következe-
tes ugyan azon minister ur ott, hol követtársai-
val együtt, a' képviselők auguszt 3—ki gyűlésé-
ben , a' népi- jobban, elemi oskolákat illetőleg: 
a' gyermeknevelés szükségességéről szóno-
kol ; mert ezt — nevelés — ne keresse, vagy ha 
keres i , de soha nem fogja találni az iskolákban, 
ha a' vállást onnan kiküszöbölé. „Oktató és ne -
velő épen annyira különböznek egymástól, mint 
oktatás és nevelés. A ' nevelésben ugyan okta-
tás is foglaltatik, mert jól nevelni üdvös oktotás 
nélkül teljes lehetetlen; de nem viszont. Az ok-
tató a' szám-vagy vegytant, a' föld- vagy t ö r -
ténetírást előadhatja a' nélkül , hogy csak t á -
volról is eszméljen a r ra : minő lesz tanítványai-
nak erkölcsi élete, szív és lélek-jövöje. Neki az 
ismeret, a' tudás, az értelem müvelése, a' szel-
lem gazdagítása a' fö czé l , ellenben a1 nevelő 
szemei előtt mindig a' növendék erény-jövője 
lebeg az erény kivalólag az , minek megszilár-
dítására czéloz minden törekvése , minden okta-
tása is. Mit és mennyit tudand a' tanítvány, ez 
az oktató kezében van ; de millyen ember, k e -
resztyén, hazafi lesz a1 növendék ez a' nevelök 
kezében van. E ' két fogalmat: oktató és nevelő, 
leggyakrabban összezavarják, pedig nem kell, 
nem szabad ezt tenni !4i — Ney Ferencz nap-
fényű igazságteljes szavai. Az elemi oktatás 
tárgyai : írás, olvasás, számvetés, természettan 
és leírás, történet 's földleírás, törvényczikkek 
ismerete és tes t -gyakor la t u — non emolliunt 
móres et sinunt esse feros, még akkor is, ha 
ama tantárgyakhoz még a' jogtan , gyógytan, 
mértan és a' t. tan is hozzáadatnék. Tapasztalák 

i ezt főleg ezidón száz meg száz tanító és oktató 
urak , de tapasztalá maga b. Eötvös József k ö z -
oktatási minister ur is. Isten és erkölcs ismeret 
és szeretete nélkül bár milly nevű oskolákban 
docti — talán? — educabuntur, boni tamen p e -
natus deirunt. A ' nevelés egyedüli alapja, lénye-

j ge : Isten a' legfelsőbb tökély fogalma és isme* 
! rétéből kifolyó tiszta szeretet, vagy is erkölcsi-



ség öröklétű törvényeinek hirdetése, szívbe b é -
nyómása és gyümölcsöztetése. Mi nélkül az e l e -
mi tanító lehet ügyes iskolamester, de soha nem 
lesz embernevelő. — A ' közoktatás eszméje 
miatt, nem lehet, nem szabad a' nevelés szent 
ügyét veszélysztetni . Ha vallásfelekezetiséget 
nem akartak az iskolákba behozni , miért nem 
dolgoztattak ki egy a' keresz tyénség közös és 
tiszta kűt for rásából , a ' szent írásból meritendett 
egyszerű hi t - és erkölcstant? Hittant is, mert 
ez alapja az erkölcstannak, de a' melly csupán 
és egyedül az egy igaz isten és a ' kit az e lbo-
csötott, a' Jézus Krisz tus isméretére ve lásrövi -
den zezetett vó lna ; a ' többi az illető lelkészek 
feladata leendett. Amaz eljárás által tanítattak 
volna a' vallásra nézve is keresztyén testvéri 
kezet nyújtani egymásnak az illető növendékek; 
mi a' külön hitfelekezetüek közti választófalak 
lebontásánál első köemelés lett vo lna : holott a' 
törvényjavaslat és választmányi jelentés, ha bár 
akaratlanul is , a' nevelést veszélyezteti . „ D e 
hisz a' vallás leend ezután is eszköze, söt alapja 
a' nép erkölcsös nevelésének, azon egy különb-
séggel , hogy 12 — „hogy vallásos ok ta -
tást a' növendékek ezentúl egyenesen és k ö z -
vetlenül vallásuk lelkészeitől veendik ! u Igen! 
és épen ez a z , miért én ismételve mondom, 
hogy iskoláink czéljoknak, mi főleg népneve-
lés , meg nem felelendnek; ha pedig a ' le l -
készek kötelességeül fog tétetni szinte i sko-
latanítókul hivataloskodniok, ha csak ezen egy 
t á rgyra nézve i s , ez által olly teher tétetik 
azok vá l la i ra , mellynek elviselésére tökélete-
sen elégletenek. Ezek idejöknck nem urai, 
igénybe vétetvén bár mikor , és anynyiszor-
menyiszer ; egy héten kerésztül nem ritkán, 
kivált téli holnapokban, az ezer lelkes e g y h á -
zakbaniak is, négyszer , ötször papolnak; h iva-
taloskodásuk örökkévaló készülést , tanulást f e l -
tételez, mi nélkül fecsegők igen, de hit és e rkölcs-
meggyőződés teljes hirdetői nem leendenek; az 
egyik hivataloskodásban lelki és testileg e l fá-
radtak. a' másodiknak középszerüleg sem fe l e -
lendnek meg ; minek elkerülhetlen következése 
leend, hogy gyermekoktatás miatt, a' korosbbak 
sokkal szükségesebb nevelése, vezetése, ok t a -
t á s a , részint a' magát elhanyaglandó, részint 
testileg sem győzendő lelkész által, a1 vallásosság 
és erkölcsiség kipótolhatlan kárával elmulaszta-
tandík. Mondtam, hogy a' korosbbak nevelése 
sokkal szükségesebb; mert hiszen a' 1 0 — 1 2 
esztendős gyermek — 4 — még azt sem tudja, 
mint lehet vétkezni : a 'csábí tó ördög csak később 
közelit az emberhez, hogy kisértgesse öt egész 
hosszú életén kerestük — Miért is mi évangyé l -
mi papok akkor kezdők oktatni, nevelni hívein-
ket , a ' mikor buzdító és zabolázó, intő és s e r -
ken tő , vezető és támogató ba rá t ra , vezetőre^ 
támogatóra, jó angyalra leginkább szorulának, 

kezdők, el nem hanyagolván az iskolára is b e -
folyással lenni, sziveink nevelését confirmatio-
juk előtt, 12 esztendős korukban, folytatók 
tisztünket a' böjti mindennapi, és nyár i minden 
vasárnap-délutánonkénti catechisatiók által, még 
ifjaink meg nem házasodtak, hajadonaink f é r j -
hez nem mentek, ügyekvénk megfelelni e lhiva-
tásunknak a' jegyesek kihirdetésének hetei alatt, 
— bevégezök feladatunkat nem elébb, hanem 
haldoklott testvérünk, igazán hívünk, a' szó l e g -
szebb, legfenségesebb értelmében, végső ó r á j á -
ban. ' S innen történt , hogy mikor még iskolák 
nem mindenütt léteztek, évangyélmi híveink r e n d -
és b é k é s , i s ten- és emberszerető polgárok, e n -
gedelmes 5 hasznos alattvalók vol tak , 's büsz-
kén mond juk , ollyanok ma is Isztebnától A n -
talfalváig, daczára az itteni fenyegeséssel p á -
rpsult lázításoknak, a ' felső vidékiek három r a -
joskodó ember vétke miatt általánossá lett g y a -
núsításoknak ! — Jelenleg nincs nagyobb puszta, 
annál kevésbébár milly kis fa lu , hol iskolánk 
nem volna; 's mi az államtól leginkább egyet 
váránk, kérénk, azt, hogy a' hanyag szülék bün-
tető törvénynyel kényszerí tessenek gyermekeik 
oskoláztatására köszönettel veendők , mi ezen 
felül is jó fog tör ténni : de a" vallásnak kiküszö-
bölését az iskolákból, a' nevelés intézeteiből mi 
nem várók, a' szülök meg nem köszönik. 

Lapjának ugyanazon számában édes Albert 
minden lelkész és tanítónak mint ..hivatallal 
egyenlőnek*1" egyenlő fizetést is indítványoz. Ez 
indítványt én már többször is olvastam önnek 
lapjában, alapját azonban, okát, igazságosságát 
máig sem látom ált. Ha mondatnék : minden o k -
ta tó- és tanítóknak, mint hivatallal egyenlőknek, 
egyenlő fizetés is adassék, semmit nem szólanék, 
mert bizonyosan eleget fognának itt is e l lenvet-
ni, és mél tán , az illető oktató u r a k ; de váljon 
millyen egyenlőség v a n , és miben egy iskola-
mester és lelkész közt ? Tekintve mind kettőnek 
hivatalrai készü lésé t , amaz syntaxis, rhe tor icá-
ból v é t e t é k , ez rendesen bevégzé stadiumait 
's minden rigorosumokon átesvén, diplomaticussá 
lön; amaz 17, 18. esztendős korában kezde h í -
vataloskodni, a' lelkész ugyanannyi , söt több 
évig oskolába j á r t ; amaz gyermektanító., és okos-
kodjatok akár mennyit, sem több sem kevesebb, 
nem néptanító, annál kevésbbé népnevelő, habár 
örökké annak irandjátok is — lásd az e ' folyó 
évi jul. 23 -k i bányai kerületi gyűlés j egyzö -
könyvének kivonatát 's ebben K. iskolamester 
czímét — pap a' szinte tanító és nevelő, még pedig 
egész egyházának 's í g y , a' szó legszorosb é r -
telmében , a ' népnek tanítója és neve lő je , de 
egyszersmind lelkész is, lelki pásztora, lelki v e -
z é r e , lelki atyja híveinek. — Uram! hol itt az 
egyenlőség? Kapjanak az iskolamesterek akár 
mennyi fizetést, én lelkemből örülni fogok javult 
sorsukon: de hogy a' papokkal egyenlők l egye -



nek, azt az állam minden törvényei sem tehetik, 
vagy ha teendik, 's igazságosan tenni akarand-
ják, akkor, remélem, vissza fogják adni a' papok-
nak az iskolákban töltött több évei t , — vissza 
az ott elköltött szülei örökségét, meg fogják t é -
ríteni a1 hosszú studiumokra tett adósság fejében 
fizetett öszvegeiket i s ; a' tanító urak pedig 
nemcsak czímeztetni, de a' kiállandó r igorosu-
mok által, be is fogják bizonyítani tudósoknak 
maguka t , váltani fognak diplomákat * nevel-
ni és vezetni gyermek- és véneket 'sat. a1 ficta 
phrasis semmit nem jelent, minden létező foga-
lomnak van saját szava és neve. A ' képezdék 
sem fognak systematicus tudósokat előteremteni, 
egyedüli feladatunk : ügyes iskolamestereket 
képezni. 

Dolinái Gábor ugyanazon számbani szavaira: 
„ A ' papi igazgatással eddig kapcsolatban volt 
önkény alól szabadíttassunk fe l ," csak ennyit 
és nem többet: Isten nevében! Mi eddig a' tanító 
urakkal barátokul, szomszédokul, komákul é l -
tünk ; most egy idö óta magunk is imádkozunk: 
„Szabadíts meg a1 gonosz tó l ! " nekik is teljes 
igazuk v a n , hogy a' krákogó békáknak méltó-
ságos gólya illik királyokul. >n dl 

Még egy kérdés, fér urak egy Nem rég az 
ok ta tó - és iskolamest; petitiót nyújtottak be a' 
ministeriumnak; a' lelkészek is akartak illyes-
mit tenni , de szándokukra elöljáróilag vála-
szoltatott , mire ön is emlékezni fog : hogy ezt 
a1 gyűlés tudta nélkül nem lehet , nem szabad 
tenniök. Kérdésem tehát annyiból áll : mit nem 
volt szabad gyűlési jóváhagyás nélkül tenniök a' 
lelkészeknek, szabad volt-e ugyanazt tenniök az 
oktató és tanítóuraknak ? 

Elvégre egy panasz. Fizetésünk nem rendez-
tetik híveink által gyanúsíttatunk, hogy már r e n -
dezteték 's mi csak titkolódzunk. Be nagy jó té te-
ményt tenne ön minekünk, ha egy olly rendele-
tet kieszközölne a' ministeriumtól, mi által h íve-
ink oda utasíttatnának, hogy irántunki tar tozá-
sukat teljesítsék, mig az ez ügyben, eddig sem-
mit nem tett országgyűlés, valami bizonyost e l -
rendelend 

'S most bocsánat elhányt soraimért! En a l -
kalmatlankodtam önnek, hogy ön alkalmatlan-
kodjék azoknak, kiknél van az ország és a' 
hatalom. Ugy is mi , a' mint látszik és készül, 
ismét későn érkezéndünk oda , a' hová kellene, 
á igy- és bajainkkal. Most mi vagyunk, és csak 
egyedül mi e ' fontolva haladók, de csak azért, 
mert vezérinket megelőzni illetlennek tartjuk. 
Isten áldja meg önt! írám Kiskertemben aug. 
11-kén 1848. * r / i « i j j p i l i ' in»«w . 

Berke Mihály ur Veszprém megyei volt e s -
peres, és a' gergeli ev. gyülekezet érdemteljes 

lelkésze nincs többé. Becses életét, sem a' tudo-
mány megfeszített erőlködései, sem szeretett hü 
gyermekeinek gondossan ápoló karjai nem vala 
képes megtartani. Kimúlt Veszprém megyében 
kebelezett Gergeli helységben julius 24. 1848. 

Melly gyász-eset különösen szeretett g y e r -
mekeit kimondhatatlan mély gyászba borította, 
A ' boldogult született Gérczén Vasmegyében 
ns. szülőktől sept. 29. 1763. Tanulási pályáját 
kezdette. N. Dömölkön, végezte Sopronban; a' 
honnét Radvánszky és Prónay uri családokhoz 
ment házi nevelőnek, innét több esztendei h iva-
talaskodása után a' külföldet is meglátogatta, 
honnét v iszatérvén, Hrabovszky Sám. sup. á l -
tal 1791. octob. 24. Simonyiban papnak szentel-
tetett. A ' hol több éveket nagy kedvességben 
töltvén, a1 geresdi fényes gyülekezet hívta m e g -
lelkészének. Több gyülekezetekben hivatalas-
kodott hiven s lelkesen — 1 7 9 7 - b e n mint tábori 
pap — mellyek között Gergeliben 30 éveket 
töltvén, eletének 85, hivatalaskodásának 57-dik 
évében, hosszu életpályáját nagykorú gyenge-
ség miat bévégezte. A ' tudományosság, jó té -
konyság és magasztos emberszeretet angyala 
gyanánt tünt fel az emberi társaságban. Meg-
érdemli tehát a1 nagyontiszteit, ha mi, kik még 
élünk összekötjük szívünk érzéseit 's egyező 
szájjal áldást mondunk e' nagy férfiú porfödte 
hült tetemeire. 

A ' Gyászünnepély alkalmával szónoklottak: 
Perlaky István dabronyi és Csáfordy János N. 
alásonyi lelkész urak , szép számú tisztelkedök 
előtt lelkesen és kiélegítöleg. Engedje Isten, 
hogy sokáig szónokolhassanak. 

VEGYES KÖZLEMÉNY. 

Netaláni félreértéseknek kikerülése végett 
ezennel hivatalosan jelentet ik, hogy a' jövő 
181 8 /4 í )- tanév, a' n. m. közoktatási ministerium 
rendelete következtében és az egyetemes és 
helybéli egyházgyülés határozata szerint, a' po -
zsonyi evang. lyceumban is folyó év november 
l - j é n kezdetik. Költ Pozsonyban aug. 7-kén 
1848. Michnay Endre s. k. ez évi igazgató. 

Tanodai értesítés. Vallás és közoktatási m i -
nisterium rendeletei nyomán, a' helvét, k. v. 
miskolczi lyceumban, az 184 8 / 9 -k i tanév , az öt 
alsó vagyis három elemi, latin, nyelvészeti és 
alsó szófüzeti osztályokra nézve f. évi sept. 1 - é n , 
— az ezeken felüli gymnazialis és bölcsészeti 
osztályokra nézve pedig novemb. 1 - é n fog m e g -
nyittatni. Miről az ezen intézet iránt bizalommal 
viseltető szülőket és növendékeket ezennel é r -
tesíti. Miskolcz aug. 6. 1848. P a p p J á n o s , 

igazgató-tanár. 
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42. szám. Hetedik évi folyamat. Augustus 24 .1848 . 

Törvényavaslat ugy, a' mint a' képviselőház mó-
dosította. 

Az elemi oktatásról. 
1 .§ . A ' közállomány kötelessége felvigyázni, 

hogy az elemi nevelésben mindenki részesüljön. 
2. A ' kormány gondoskodni fog, hogy min-

den helységben 's népes pusztákon, a' mennyire 
lehet, tanintézetek legyenek. 

3. Szüléknek vagy gyámoknak szabadsá-
gukban áll, gyermekeiket háznál vagy magán-
intézetekben neveltetni, 's illy esetben arra, 
hogy gyermekeiket a' nyilvános elemi iskolákba 
küldjék, nem kényszeríttetnek. Azonban a' ház-
nál vagy magánintézetekben nevelt gyermekek 
minden évben a' nyilvános iskola elöljárói előtt 
fognak megvizsgáltatni. 

4. A ' magánytanintézetek az álladalom fe l -
ügyelete alá helyeztetnek, nyilván megjegyez-
tetvén, hogy az 1773. év óta az országban és 
kapcsolt részekben tettleg eltörlött szerzetesek 
magántanítók sem lehetnek. 

5. Minden szüle vagy gyám — ide értve 
azokat is, kiknek házában gyermekek mint mes-
tertanitványok, vagy háziszolgák tartatnak — 
kötelesek gyermekeiket vagy gyáinoltjaikat, ha 
nevelésökröl háznál vagy magánintézetben nem 
gondoskodtak, nyilvános iskolába járatni, még 
pedig a' fiakat hat éves koruktól tizenkét éves 
korukig, a' leányokat szinte hat éves koruktol a' 
tizedikig. Ezen kötelesség elmulasztása pénzbeli 
's a' körülményekhez képest fogsági büntetéssel 
is büntettetik. 

6. Az elemi nevelés minden közintézetek-
ben ingyen adatik. 

7. A ' mennyiben ez egyes elemi iskolák, 
fenállásukra örök alapitványu pénz, vagy fekvő 
birtokú vagyonnal nem birnak, (melly minden 
illy intézetnek most is teljes épségben fentartatik) 
annyiban a' népiskolának terheit a' község viseli. 

8. A ' községi költség ezen rovata az o r -
szágos adónak öt száztuliját nem haladhatja; 's 
ennek fizetéséhez minden lakos és birtokos azon 
arányban j á ru l , mellyben egyéb közterheket 
visel. 

9. Ha az egyes népiskola fentartására sem 
annak saját alapítványi jövedelme, sem a' 8 - ik 
§ - b a n meghatározott községi adó nem elégsé-
ges, a' hiány a' közállománytól nyert pénzsegély 
által fog fedeztetni. 

10. Az elemi oktatás azon tárgyakban ha -
tároztatik, mellyek a' polgári élet minden v i -
szonyaiban szükségesek, figyelemmel arra, hogy 
a' gyermekek inkább alapos, mint sokféle isme-
retekhez jussanak. 

Különös tárgyai: 
í rás és olvasás. 
Fejbeli és jegyekkel való számítás. 
Természet-tan és természetleirás, az ezeken 

alapuló gyakorlati tanulmányokkal; különös 
figyelemmel az életmódra és vidékre, mellyhez 
a' nevendékek szüléinek nagyobb része tartozik. 

Hazai történet 's földleírás. 
A ' polgári jogok és kötelességek ismeretei. 
Test -gyakorla t , különös tekintettel a' hadi 

szolgálatra. 
Éneklés. 
11. A ' magyar nyelv mindenütt rendes t a -

nulmány legyen. 
12. Azon növendékek, kik a' magyar nye l -

vet nem értik, az elemi oktatást anyanyelvökön 
veszik. 

13. A vallásos okatást — mellynek nyi l-
vánosan kell történni — a' növendékek ezentúl 
egyenesen és közvetlenül vallásuk lelkészeitől 
ingyen veendik. 

14. Az álladalom által minden községben 
közös iskola-állittatik. 

15. A ' melly községben több hitfelekezet 
van, szabadságában álland a' külön felekezetek-
nek a' kormány felügyelése alatt saját erejökkel 
külön elemi iskolát állítni. De csak a' felekezeti 
többség kívánatára; a' kisebbség semmi esetben 
nem késztethetvén, hogy e külön iskola föntar-
tására szükséges költségekhez járuljon. 

16. A' külön iskolát állító felekezeti többség, 
elemi iskoláira tett alapitványainak a' 6. § . é r -
telmében birtokában maradván: a' közös iskola 
föntartására kívántató községi adó rovata alól 
föl nem mentetik. 

17. A' községi iskoláknak egyenes fe lügye-
lése a' községek által választandó bizottmányo-
kat illeti; valamint ezeket fogja illetni a' tanitók 
választása azok közül , kik kellő bizonyítványt 
birnak arról, hogy a' nevelési pályára elkészül-
tek. A ' tanitók választása azonban, és törvény 
által meghatározandó esetekbeni elbocsátása a' 
kerületi bizottmányok 's illetőleg a' közoktatási 
minister felügyelete melleit eszközöltetik. 
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18. A' közállomány gondoskodni fog, hogy 
kellő számmal felállitassanak olly intézetek , 
mellyekben a' néptanítók képeztessenek. 

19. Az ország és kapcsolt részek külön 
kerületeiben a' szükséghez képest több kerületi 
bizottmány állitatik fel , mellyek a 'közoktatási 
ministérium vezérlete alatt a' népnevelés ügyét 
kezelni fogják. 

20 Ezen elvek nyomán részletes és a' t ö r -
vényhozás elébe terjesztendő tervek készítésé-
vel a' közoktatási ministérium megbízatik. 

Tanodaügyünk. 
A' mult országgyűlés által kimondott elvnek, 

melly szerint minden vallásfelekezet egyházi és 
tanodai szükségeit az állam akarja fedezni, é let- j 
beléptetésével és alkalmazásával, véleményem 
szerint , össze van kötve bizonyos reformok l é -
tesítése, 's azért okvetetlenül kell ezek felöl óhaj-
tásunkat és véleményünket kimondanunk a' ki-
tűzött minisleri értekezmény alkalmával. Azon 
elv foganatosításával, t. i. egyházunk 's az iskola 
uj viszonyba lép az államhoz, 's azon viszony 
meghatározása feltétez bizonyos reformokat 's bi-
zonyos átalakítást. Nem tartok azokkal, kik vélik, 
hogy az államnak egészen ignorálnia kell az e g y -
házat és iskolát, mint eddig, főleg az elsőre néz-
ve, Északamerikában teszik; mert azon intézetek, 
mellyek ugy szólván egy ezélra, t. i. az ember 
miveltségben és erkölcsbeni elöhaladásának le-
hetségesítésére és előmozdítására, jóllehet kü-
lönböző eszközökkel., törekszenek, baj nélkül 
nem ignorálhatják egymást. Úgyis valamennyi 
intézet az államban van , 's jogi oldalánál f o g -
va érintkezik vele és függ tőle, minthogy az 
állam minden jogiságot magában foglal és ótal-
mába veszen. Az állam a' jog 's igy a' kül-
ség alapján épült ama haj lék , mellyben maga 
az egyes ember 's a' társas emberek összes in-
tézetei ótalmat és biztosítást nyerve kifejlődnek 
*s magokat kiélik. Az állam a' jog és kényszerí-
tés eszközeivel forrasztja össze az embereket 's 
hat ezekországulására (civilisation) és tökélete-
sedésére külsőképen; az egyház az erkölcs és 
szabadság eszközeivel fűzi társaságba az embe-
í eket 's hat azok mívelödésére és tökéletesedé-
sére belsőképen; az iskola a' kiskorú emberek 
tehetségeit fejleszti 's oktatás és nevelés eszkö-
zeivel vezeti őket erkölcsiségre és míveltségre 
a ' nélkül, hogy külön társaságba hozná. — Vol-
taképen tehát egy czél elérése végett van állam 
egyház és tanoda; de az állam és egyház t á r -
saság , a' tanoda nem az ; az állam, a' jog és 
külség alapján ál l , 's mivel minden egyéb in-
tézetnek és egyetemességnek is van jogi és 
küloldala, azért az a' legtágasb egyetemes-
ség , mellynek körén belül minden más egyete-
messég, van, 's azért országban csak egy állam 

lehet; — az egyház ellenben a' belségben forog 
's bizonyos meghatározott nézeten és hiten I s -
tenről alapszik, melly hit különböző lehet ; azért 
a tényleges egyház szűkebb terjedelmű lehet az 
államnál 's egy országban több tényleges e g y -
ház vagy felekezet lehet. — Az iskola, mint oly-
lyan, nem társaság, nem egyetemesség, hanem 
csak egyes tanító és nevelőintézetek összege, 
mert kiskorú emberek nem képezhetnek jogi t á r -
saságot. Az egyház és állam a' legátalánosabb 
egyetemességek 's olly természetesek, hogy 
szükségképen, nemcsak szabad választásnál fog-
va van azokban az ember. Mindegyiknek van 
saját alapja és saját mezeje, de van mindegyik-
nek olly oldala, mellynélfogva egymással ér int-
keznek. A ' feladat az: hogy ismerje meg és el 
az egyik a" másik természetességét és szüksé-
gességét, valamint sajátságos mezejét 's igy tisz-
teljék egymásnak önállóságát és függetlenségét 
a' magok körében. 

Az ókorban csak állam volt , az élet. belseje 
jobbára hibázott , azért nemcsak, hogy egyház 
nem volt a' szó saját értelmében, hanem ú g y -
szólván magánerények sem voltak. Az uj radi-
cálok, nálunk 's másutt is, tudatlanul és tudva 
azon állapotot akarják visszaidézni, nemcsak a' 
köztársasági államot; mert ellenei az egyháznak 
's a'tanodából is csak állami gépészetet akarnak 
csinálni. — A' keresztyénség kiemelte a' szel-
lem belségét , söt fölébe tette a' külségnek 's 
igy megalapította az egyházat 's megnyitotta a' 
magányerények virágkertjét. A ' keresztyénség 
megalapította a' mostani tanodaügyet is ; a' g ö -
rögök és rómaiak nélkülöztek illy tanodákat, 
millyenekkel mi birunk. Különösen Nagy Károly, 
azután a' 12. és 13. században az állami jelenté-
kenységre vergődő városi polgárság alapított 
nevelő intézeteket; a' 14. században Hollandiá-
ban támadt papi rendje a' közös életnek mozdí-
totta elő a' népnevelést, míg ugyanakkor Olasz-
országban a' classicus irodalom átalános lelke-
sedéssel fölébredt kedvelése és tanulása által a' 
tudományos oktatás átalakulása készítetett elő. 
De főleg a' reformatio mozdította elő a' t a -
nodaügyet, mert nemcsak az uj egyház hívei, 
hogy a' szellem túlnyomóságával győzhesse-
nek , hanem a' régi egyház ís iparkodtak a1 nép 
nevelést és tudományos oktatást emelni és t e r -
jeszteni. A ' vallási 's egyéb háborúk és üldöz-
ködések megakasztották azután a' nevelésügy 
haladását, míg nem a' mult század másik felében 
átalános tevékenység és javítási mozgalom föl-
ébredett. — A' 17. század vége felé 's a' 1 8 -
ban kapott lábra lassankint azon nézet, hogy az 
iskolákróli gondoskodás a' világi kormányt illeti, 
's főleg a' prot. Németországban lassankint az 
állam vette át egészen a r tanoda gyámságát, 's 
most rendőri intézetté fajult el egyház és tanoda, 
csak az egyetemek tartották meg testületies k i -



váltságaikat — Angliában és Éjszakamerikában 
nem sokat törődik az állam az iskolákkal, a1 kath. 
országokban jobbára a' papság kezében van a' 
nevelés ügye. Nálunk a' kathol. intézetek az ál-
lam és papság kettős gyámsága és önkénye alatt 
nyögtek 's a' tespedés sziklájához voltak P r o -
metheusként lánczolva; a' protestánsokéi önkor-
mányza t i ig az illető felekzetek rendelkezése 
alatt állván a' rendezetlenség és szegénység j á r -
mában sinylettek, az állam és kathol. papság ugy 
szólván csak nehezen tűrte. Most változni akar 
azon viszony 's azért átalános és lényeges r e -
formok küszöbén állunk. 

Az országgyűlésen tárgyaltatott már a' val -
lás és közoktatási minister törvényjavaslata az 
elemi nevelés iránt; az sokaknak nem volt inyök-
re , mivel nem „radical-curat44 tervez, 's mivel 
,,a' seperatismust44 megörökíti, midőn nem csu-
pa közös 's nem egyedül állami iskolákat j ava -
sol , 's mivel az illető községi alapítványokat 
meg akarja hagyni az illetőknek. — Sok szó 
váltatott már arról is, hogy a' tanodát az egyház-
tól emancipálni kell.— Nekem ugy tetszik, némi 
fogalom zavar forog fenn ezen kérdéseknél "s 
azért nehéz is a' kölcsönös capacitatio. 

Lássuk előbb, micsoda osztályokra szakadnak 
a' tanintézetek, mert az élet szükségei különb-
félék lévén, kell, hogy az ahoz alkalmazkodó ta-
nodák is különbfélék legyenek. — Köztük 
átalában következő fajokat, különböztethetünk 
megt a) az elemi iskolák, mellyekbe mindenki 
hivatás és rend különbsége nélkül j á r ; b) az 
egyetemes vagy középtanodák, mellyek ismét 
vagy általában miveltségiek: nép- , polgári- és 
reáliskolák 's realgymnasium, vagy tudósok: a' 
classicismuson alapuló gymnásium; — c) hi-
vatási vagy szaktanodák, mellyek szintén vagy 
átalában miveltségiek: magasb ipar - , kereske-
delmi, erdészeti , katonai stb. illynemü tanodák 
's a 'polytechnicum; vagy tudósok: pap-, tanító-
képezdék stb. 's az egyetem, vagy egyetemnemü 
fötanodák. — A ' tanodák ezen osztályainak sa -
játsága és alapja iránt nálunk még sok zavar 
v a n ; mivel eddig leginkább csak úgynevezett la -
tin tanodákkal bírtunk, 's mivel ezek nem felel-
hettek meg az élet különböző szükségeinek, 
azért most sokan egyszerre a' másik fonákság-
ba ugornak át 's akarnak minden latin iskolát 
alapjából kiforgatni. 

Miután igy felsoroltuk az iskolák fajait, az most 
a' kérdés : legyenek-e mindazok államiak, azaz 
ollyanok, mellyeket az állam közvetlenül alapít, 
fizet, rendez és kormányoz minden egyéb befo-
lyás nélkül; — vagy is , váljon az állami pénz-
tárból fedeztessenek közvetlenül az iskolák 
szükségei , az országgyűlés vagy az illető mi-
nister rendezze-e azokat kénye szerint , a' 
minister nevezze-e ki a ' tanítókat, határoz-
z a - e meg a ' tankönyveket 'stb ? — Sok 

zülünk 's főleg a' „népeleműek44 tétova nélkül 
azt mondják, hogy igen! — E n pedig különbsé-
get teszek 's azt momdom: azon iskolák, mellyek 
hatásköre leginkább csak egy községre szorít-
kozik 's mellyek csak egy község miveltségi szük-
ségeit elégítik ki, tehát a' falusi és városi e le-
mi , a ' n é p - , polgári és alsóbb reáliskolák, le-
gyenek községi intézetek, mellyeket legköze-
lebb az illető község állít, tart és ügyel fel; az 
állam, hol szükség, csak segítse azokat 's a' fel— 
ügyelést és igazgatást rájok nézve csak közvetve 
gyakorolja ki; nagyobb befolyása legyen az á l -
lamnak a' 2-dik 's még nagyobb a' 3-dik osz tá-
lyú intézetekre.Én az államban is ellensége v a -
gyok a' francziaféle túlságos centralisationak, 
melly csak az elvont nemzetet veszi tekintetbe 's 
az államot a' concrét nemzettel ellentétbe hozza. 
Illyen centralisatio mellett nincs concrét állami 
szabadság. En pedig nemcsak theoreticus elvont 
szabadságot, akarok 's azért helyesen rendezett 
és erős községi és megyei életet óhajtók 's álla-
mi életünkben a' helyhatóságok eltörlését köz-
szerencsétlenségnek tartanám. Közcsapásnak 
tartanám azt i s , ha tanintézeteink mind tisztán 
állami intézetekké alakítatnának. Nemcsak a' 
minden hatalommal felruházott egyes ember van 
kitéve az azzali visszaélés veszélyének, hanem 
az állam, vagyis inkább ez azt képviselő főha-
talom: a' törvényhozás és kormány is, ha tudja, 
hogy semmi akadály és gátba nem fog ütközni; 
csak a' jog, de nem a' szellem megyéjében tu -
lajdonítok az államnak mindenhatóságot. A ' k o -
runkbeli országgyüléses kormány és állam a' 
szavazók többsége szerint mondja ki a' közaka-
ratot és törvényt ; de a' szellemi kérdések elin-
tézésében, millyen a' nevelés is, gyakran történt 
's fog is történni, hogy az értelmetlen többség 
fonák végzést hozott. — Az ember nincsen e g é -
szen és mindenestül az államban azért ennek 
nincs is joga neveltetését, egészen és minde-
nestül irányozni és vezérelni 's az ember szel-
lemét kaptája szerint megnyirbálnia. Az e m -
ber legközelebb embernek nevelendő, aztán 
bizonyos államban élő embernek, hazafinak. 
Ha minden intézet teljesen az állam gyámsága 
alá jön, akkor ez csak korigényes, teszem már -
tius 15-dikeféle hazafiakat, vagyis allami gépe-
ket fog nevelni, 's a' valódi emberi míveltség ki 
fog veszni , mert el fog öletni az ember be l -
seje 's a' görögök stadiumára fogunk v issza-
sülyedni, midőn az ember egészen és mindenes-
től az államban vol t , midőn ez az embert , mint 
majom a' fiát, annyira magához szorította, hogy 
meggyilkolta. — Olvassák azok, kik mindenben 
olly hetykén szeretnek bele szólni, Mager neve-
lési szemléjét, hogy onnan a' tisztán állami tan-
intézetekről tanúiságot szerezzenek magoknak. 

A ' felsőbb 's különösen a' szaktanodák, mi-
k hatásköre egész vidékre, sőt tán 



egész országra terjed ki, legyenek államiak, de 
u g y , hogy szükséges önállóságuk és független-
ségök biztosítva legyen. — Én teljes szabad-
ságba akarom a' tanodát 's a' tanítót helyezni 's 
igy a' maga körében épen ugy nem függhet az 
egyháztól, mint nem az államtól. — Mindnyájan 
akarjuk az iskola „emancipatióját", de sokan itt 
is tévedésben látszanak lenni. „Emancipálni kell 
az iskolát az egyháztól 's államivá tenni"! így 
szólnak 's észre nem vesz ik , hogy egyik szol-
gaságból másba, könnyen még türhetlenebbe v e -
tik magokat; továbbá nem látják, hogy annak: 
a' prot. tanodák a prot. egyháztól emancipál-
tassanak nincs, is értelme! Mert mi a' prot. egy -
ház ? csak a' prot papok összesége, hierarchi-
cus szerkezete ? Nem tesszük-e mi mindnyájan, 
t. i. mi tanítók is 's az összes prot. egyházi és 
nemegyházi személyek együtt az egyházat? — 
Tehát különböztessük meg kellön a' dolgot 's 
mondjuk specifice: hogy a' papságtól függetle-
níttessék az iskola és tanító, mert csak a' katho-
likusoknál teszi a' papság az egyházat 's csak ott 
van értelme ama szójárásnak. Ha így különböz-
tetjük meg a' dolgot, akkor tökéletesen egyet -
értek azokkal, kik emancipálni akarják az isko-
lát, ha 's a' hol még nincs. — A' tanítónak van 
saját köre , állása, feladata , a' papnak; is egyik 
tehát nem lehet a' másiknak hivatala különbsé-
génél fogva alárendeltje, egyik nem igényelhet 
több jogot, magasb állást mint a' másik, mert 
saját megyéjében mindegyik tökéletesen egyen-
löjogu, teljesen önálló. — De ebből sohasem kö-
vetkezik az , hogy a' pap pl a' falusi tanítóra fel 
ne ügyeljen, ha t. i. nem mint pap, hanem mint az 
illetőktől megbízott felügyelő teszi azt. Továbbá 
ebből az sem következik, hogy iskoláinkról ú g y -
nevezett „egyház i" gyűléseinken ne legyen szó, 
midőn azokban mi tanítók is 's más okos embe-
rek 's történetesen, nem szükségkép, a' pap is 
veszen részt. — Söt óhajtóm, hogy ezen gyűlé-
seink rendeztessenek valahára, 's hogy akkor 
azokon minél több szó legyen iskoláinkról, mert 
ez helyhatósági szerkezet , 's ebben szabadság, 
még pedig valóságos concret szabadság van, 
mellyet jobban szeretek mint a' bureaucraticus 
centralisatiót. De azon vegyes gyűléseken kivül, 
hol a' prot. testület képviselői együtt jelennek 
meg, óhajtóm, hogy tisztán tanári 's ugyanollyan 
papi gyűlések és összejövetelek megyénkint és 
országonkint is legyenek , hol szorosan szaki és 
hivatási dolgokról legyen szó. 

Legyenek-e közös vagy felekezeti tanodák ? 
vagyis tulaj donképen legyenek-e minden tano-
dában hazánkban létező minden felekezethez t a r -
tozó tanárok vagy ne ? — Főleg e' miatt csak-
ugyan neki vágtak a' ministériumnak, hogy j a -
vaslatában úgy nevezett felekezeti iskolákat t e r -
vezett. — Ha elvontan 's légetjárva szónoko-
lunk, nem fogjuk végét érni. Végezzen bármit 

az országgyűlés , az élet majd kineveti a' theo-
riát. — A' törvényhozásnak okvetlenül meg kell 
határoznia, egy tanitó alatt hány növendék l e -
gyen. A ' minister 50- re szabta a' számot. No 
már bizonyos községben van pl. 200 tanképes 
gyermek; 60 pl. református, 40 ágostai, 70 
kathol. 30 görög. Tegyük most, hogy a' tanítót 
a' minister nevezi k i ; összesen 4 tanitó lesz ; az 
épület egy lehet, de meg vagyok győződve, két 
tanitó mindig protestáns lesz, különben igazság-
talanságnak mondanák, 's meg vagyok győződve 
hogy a' legtöbb prot. gyermek azon terembe fog 
járni, hol protestáns tanit, habár az állam közös-
nek mondta is az iskolát, 's igy a' felekezetesség 
megmarad. Ollyformán lesz akkor is, ha a1 köz-
ség maga választja a' tanítókat. — Akármint 
veszi a' dolgot az állam, neki a' létező körülmé-
nyeket okvetlenül tekintetbe kell vennie. Felsőbb 
tanintézeteink már bizonyos vidékeken vannak; 
tegyük : ezek mind, vagy néhányan közülük álla-
miintézetekké tétetnek, biztosan állithatjuk előre, 
hogy ott, hol a' lakosság, mint pl. Késmárkon 's 
a' környéken nagyobbrészt protestáns, akárki 
fogja a' tanítókat választani vagy kinevezni, azok 
mindig nagyobbrészt protestánsok lesznek. — 
Akár közös, akár felekezeti a' tanoda neve, nem 
az epület, hanem a' benne működő egyén a' f ő -
dolog, 's midőn lehetlen, hogy minden tanodá-
ban minden felekezetből legyen tanár, — hisz ép 
akkor volna csak igazi separatismus és feleke-
zetieskedés, — mindig lesznek tulnyomólag/>ro-
testáns 's másrészt tulnyomólag katholikus ta-
nodák. De ne is veszekedjünk a' felett : l egye-
nek-e közösök vagy felekezetiek a' tanodák, hi-
szen senkisem akar zártkörüeket, mellyekbe 
csak egy vidék, egy politikai vagy vallási vé le -
mény gyermekei járjanak, miután a' törvény már 
megengedte valahára a' vegyes látogatást, ugy 
hogy már mindenki minden létező felekezet t a -
nodájába já rha t ; tanodák tehát már közösök ! 
— 's ezt parancsolhatja 's megkívánhatja az á l -
lam, mert ennek ugy kell lennie. — De azt nem 
kívánhatja az állam, hogy minden tanodában egy-
forma szellem uralkodjék, hogy pl. mindenütt 
pecsovics és retrográd, vagy ellenkezőleg radi-
cál szellemben tanítsanak; de meg azt sem, hogy 
semmi kifejlett szellemmel és jellemmel ne bír ja-
nak a' tanodák, hanem legyen mindenütt egy 
adag pecsovicsság, egy adag radicálság, egy 
adag unitáriusság, ismét egy, kálvinistaság, egy 
adag s. simonistaság, egy adag puiseyistaság 'stb.; 
ez a' leggyönyörűbb keverék, a' legundoritóbb 
szellemtelenség volna. 'S vájjon illyen tanodák-
kal (sokat nyerne-e a' tanuló ifjúság avagy a' 
haza ? vájjon akkor a' separatismus és gyűlöl-
ködés megszűnnék ? — A ' ki hiszi, annak erős 
hitét megirígylem. — 'S vájjon zugtanoda-e az, 
mellyben szabadelmü protestáns szellem uralko-
dik, vagy mellyben erős kathol. szellem leng, 's 



vájjon kárára van-e az ifjúságnak vagy hazának, 
ha határozott 's kifejtett, de különböző szellem-
mel és jellemmel biró tanodák vannak? ba j -e 
az Németországban, ha Münchenben ultramontan, 
Heidelbergben, Berlinben ' s tb . , protestáns szel-
lemű az egyetem ? — vagy az éjszakamerikai 
tanodák mind vegyesek és egy szelleműek ? 's 
nincs-e ott hazafiság ? — Arról már nem is le-
het szó, legyenek-e közösek az iskolák, mert 
már tettleg azok,— hanem az a' kérdés: akarja-e 
a prot. testület a' maga erejéből felállított és 
fentartott intézeteit az állam közvetlen és teljes 
gyámsága alá helyezni, vagy nem ? — 'S én azt 
felelem a r ra : az államnak nincs joga arra kény-
szeríteni; 's azt kivánom, hogy az elemi tanodák 
maradjanak községi intézetek, a' magasb intéze-
tek legyenek államiakká, de azért minden befo-
lyásról ne mondjunk le azokra nézve sem ! — 
Én nem szégyenkezem nyiltan kimondani, hogy 
akarok hazánkban olly tudományos intézeteket 
is, mellyekben tisztán prot. szellem uralkodik. 
Az nem ellenkezik azzal, hogy az illetők, ha de-
rék kathol. egyén valami szakra nézve találko-
z ik , katholikus tanárt is ne válasszanak, 's pl. 
Késmárkra , ha nekünk tetszik, jóllehet protes-
tánsok vagyunk, a' felénél több kathol. tanáro-
kat is hívhatunk, ha ezek t. i. prot. szelleműek, 
credójokra nem fogunk szorongatva nézni, — de 
az intézet mégis protestáns marad , mert prot. 
szellemű ! — Én valóságos szerencsétlenségnek 
tartanám, ha az állam tőlünk minden intézetet 
elvenne 's azokban kénye kedve szerint szellemi 
vegyes házasságokat akarna létesitni; mert hi-
szem és vallom, hogy akkor az állam minden li-
beraliskodása mellett , a' prot. szellem nagyon 
nyomatnék 's könnyen el is fojtatnék; ezt pedig 
országos csapásnak tartanám ! — Nem felekeze-
tiesság szólott belőlem, midőn e' lapokban a' p ro -
testantismus és catholicismus szellemét, 's a' 
prot. és cathol. egyházak közti különbséget fe j -
tegettem, — 's most sem szól belőlem felekeze-
ties ábránd és gyűlölség, midőn állítom, hogy 
országos csapás volna, ha hazánkban a1 protes-
táns szellem kiveszne, 's midőn állítom, hogy a' 
protestáns szellemet többre teszem, mint a' ka-
tholikust, söt midőn büszke vagyok arra, hogy 
bennem, legalább vélekedésem szerint, prot. l é -
lek lakik és prot. szellem működik. — Nyiltan 
kivallom, hogy vallási közönbösséget, annál k e -
vesbbé vallástalanságot előmozdítani nem aka-
rok, 's ugy tartom, korunk iránya sem tart azon 
közönbösség felé, azért épen nem akarom a ' t a n -
intézetekből a' vallási tanítást kiküszöbölni; azon 
vallási tanítás már mindig felekezeties lesz,mert az 
elvont és ugy nevezett természeti és rousseaux-
féle vallásnak sem ize sem szine nincs. — A' 
vallás már nemcsak tudomány vagy tanulmány, 
m ín t pl a' történelem, hanem erő és szellem, melly 
az embernek sajátságos világnézetet, sajátságos 

felfogást és jellemet ad. A ' kathol. elvek szerint 
nevelkedett ember , bármiilyen felvilágosodott, 
elfogulatlan, elöitéletlen , bizony sokat fog k ü -
lönbözni nem egy dolog felfogásában , nem egy 
jellemvonásban, prot. embertől. Itt nem vitatom, 
mellyik felfogás helyesebb , tárgyiasabb , de a' 
különbség tagadhatlanul meg van. Söt ha katho-
likusból atheistává lett valaki, akkor is sokban 
fog különbözni prot. alheistától. — Kevés tanár 
is van aztán, ki a' vallás felekezeties felfogásán 
túlemelkedik 's a' tudományt az igazság tiszta 
szellemével keresi és üzi , azt bizonyítja a' m i -
veltebb és tudósabb Németország is. Micsoda 
egyetemeken virágzik ott pl. a' bölcselem ? Bi-
zony Bonn, Freiburg és München nem ostrom-
lotta eddig titani erővel az egeket. A ' vegyes 
tübingai egyetemen is a' bölcseimi kar csaknem 
egészen nem prot. tagokból áll. — Nagyon csa-
latkozunk vég re , ha azt hisszük, hogy, a' p ro -
testántismus és catholicismus szellemét egymás-
sal összeházasítván a' vallási súrlódások és egye -
netlenkedéseknek , a' felekezeliességnek elejét 
vesszük; söt azon vegyes házasság még nagyobb 
mozgalmakat fog előidézni, még merevebb ellen-
kedést kifejteni, mint a1 kathol. és prot. ember 
közti vegyes házasság. Együtt a' szellemi ellen-
tétek nem jól érzik magokat, mig egymás mellett 
igen szépen megférnek; mer t , tartsuk szemünk 
előt t , nemcsak abban áll a' különbség: hogy 
kathol. egysznrüen hiszen valamit, mint histori-
cus eseményt, mit a' protestáns nem hiszen, ha-
nem az egész szellemben! — Ha intézeteinkben 
azon vegytani összekeverés végrehajtatik, mindig 
fogja az egyik vagy másik fél magát nyomatva 
érezni és panaszolni, 's valamint Tübingában, 
mert a 'würtembergi kormány prot., folyvást pa-
naszkodnak a' katholikusok, hogy rövidséget 
szenvednek, ugy igen valószínűleg, hazánkban 
mi protestánsok fogunk panaszkodni, ha okunk 
nem is lesz rá. Azért nem ok nélkül tarthatni azt, 
ki mindent össze akar hányni, a' separatismus 
és felekezeti üldözködés élesztőjének és örökítő-
jének. — Én is azt mondom, hogy a' tanoda nem 
a' korlátoltság, kirekesztöség és veszteg tespe-
dés intézete, hanem a' szabadságé és haladásé, 
de épen azért protestánsnak 's igy, ha ezt fele-
kezeti ;ek tetszik nevezni , annak kell lennie : 
mert hisz a' protestantismus elve és szelleme; 
az egyéniség, szabadság és haladás. „Tanítóink-
nak, mint a' haza közhivatalnokainak, az embe-
riség és a' haza közszellemében kell nagykorú-
akká neveltetniük", 's azon szellemben kell má-
sokat nevelniök. Az emberiség közszelleme val -
lás, művészet és tudományban nyilatkozik," — 
de az elvont vallás, az eszmei, az általános, 
mellynek valósága és teste nincs, melly hogy 
valósággá legyen, különzödik 's lesz török vagy 
keresztyén 'stb. vallássá, 's ez ismét vagy p ro -
testáns vagy katholikus felekezetté , mellyben 



okvetlenül az emberiség közszelleme leng és 
legalább egyik oldalában valósítva van. Igy van 
az a' concret művészettel söt a' tudománnyal is. 
Mert az absolut szellem is csak testben 's igy 
egyénileg működhetik és jelentkezhetik 's sugá-
rai megtörödnek a' sokféle nemzetiség és külö-
nösen a' többféle vallások, nem bánom, fellegei-
ben 's csak ugy lesz az emberiség mosolygó szi-
várványává. — A ' ki tehát különösen nem r é -
szesült a' felekezeti pl. a' prot oktatásban i s , a' 
ki nem avatott be pl. a' görög mívészetben, nem 
pl. a' német szellemű tudományban, az a' vallást, 
a' mívészetet, tudományt mint ollyat és magá-
ban véve sem fogja ismerni, épen u g y , mint ki 
pl. nem tanulta a' magyar , latin 'stb. nyelvtant 
specifice, az az általános nyelvi törvényekről 
sem fog semmit tudni, 's nem fogja azokat meg-
érteni, ha mindjárt csak ezeket tanulja. — Azért 
minden felekezetiségtöl ment nem lehet a' taní-
tóképezde , 's nem lehet a' tanító sem. 

Egybevonva már a' mondottakat, az államnak 
olly és annyi befolyást adnék a' tanodákra : a' 
magasabb real 's illynemü nem tudós, katonai, 
mérnöki, erdöszeti, gazdasáyi stb. szaktanodá-í 
kat az állalmiak kell közvetlenül felállítania, 
fentartania és felüggelnie, 's ezek legyenek tisz-
tán állami és vegyes tanodák. A ' többi tanodák-
ra nézve azt óhajtóm, hogy az állam csak kül-
rendezésöket és állásukat határozza meg, fedezze 
vagy segítse fedezni azok szükségeit, gyakorol-
ja a' felsőbb igazgatást és felügyelést; a' rend-
sze r t , nem bánom, határozza meg a 'minis ter , 
hogy egyenlő legyen minden egyfokú és egyne-
mű tanodában, de legyen teljesen bíztosítva a' 
tanítási szabadság 's igy a' tankönyveket sem 
szabad az államnak meghatároznia; a' tanárok 
választását neki nem akarom egészen átadni, leg-
felebb az egyelemi tanárokat nevezze ki a' minis-
ter. Aztán a' törvény mondja ki, hogy a' tanár 
független és önálló 's hivatalából csak per utján 
mozdítható el! 

Nem óhajtóm tehát , mert nem tartom czélra-
vezetönek, hogy minden tanoda vegyes szellemű 
legyen , de azt igenis óhajtóm, hogy az összes 
prot. tanodák egyesítessenek ; mert a 'protes tan-
tismus szelleme egy, 's a' tanodának csakugyan 
azzal nem kell törődnie, hogy a' helvética con-
fessio némellyekben eltér az ágostai vallástétel-
töl. Azért óhaj tóm, hogy a' prot. felekezetek 
közt egyházilag is történjék meg most az unió; 
de ha az nem lehet, történjék meg legalább ta- ( 

nodailag. Ha csak tanodailag történik meg, ak-
kor óhajtóm, hogy mi összes protestánsok k a p -
junk összesen 6 academiát vagy főtanodát a' 3 
egyetemi karral, ugy hogy 1 legyen a' volt E r -
délyben, 5 a' szorosan vett Magyarországban. 
Azon fötanodák szerint történjék meg az ország 
kerületezése tanodai tekintetben, 's azon ke rü -
letek az alsóbb tanodákra való felügyelés 's az 

f-i 

egész tanodai igazgatás. Azon kerületek képvi-
selői tartsanak évenkint tanodai gyűlést, melly 
hatósági hatalommal bírjon, 's azonfelül a' k e r ü -
letek tanárái külön is gyűlésezzenek. Akkor t e r -
mészetesen az egyházi gyűléseken iskolai ügyek 
nem tárgyaltathatnak többé; de ha egyházilag is 
létesül az unió, akkor nem látom okát, miért ne 
lehetne az ugyanazon képviselőkből álló úgyne-
vezett egyházi gyűléseken egy nap a' tanodai, 
másnap az egyházi ügyeket tárgyalni? — Ugyan-
azon gyűléseken választassanak a' gymnasialis 
és fötanodai tanárok is, a' minister csak kifogási 
és megerősítési joggal bírjon. 

Az alapítványokra nézve, hogy ezekről is 
pár szót mondjak, szintén van sok fonák nézet. 
Némellyek különbség nélbül minden alapítványt 
akarnak elvenni az állam számára. De tessék itt 
is a' dolgot megkülönböztetni. A ' kathol. egy -
házi és a' közalapítványi javak az államtól ada t -
tak 's igy az államéi; azokat tehát más kezelés 
alá teheti 's ha tetszik másra is fordíthatja, 's jog 
szerint kell , hogy a' protestánsokat is részesí t -
se azokban, mert ök is az állam tagjai 's a1 h a -
zának fiai. — De a' magánalapítványokat, mil-
lyenek a' protestánsokéi, nem kobozhatja el az 
állam az illetők jogsérelme nélkül; pl. Késmár-
kon két évvel ez előtt több magánosok alapít-
ványt tettek uj tanszékre; ha már ezeket az 
állam el akarná venni, joggal visszahúzhatnák az 
alapítók. — A' magán alapítványok maradjanak 
azért az illetők kezében, 's az állam csak ó ta -
lomban és evidentiában tartsa azokat 's óvja 
meg uj davalvatióktól és scáláktól, 's segítse az 
intézetet, mellyre nem elégségesek 

H u n f a l v i J á n o s . * ) 

*) Be volt már rekesztve jelen czikken, midőn a' „Köz-
löny" 60, 61 és 62 számait olvastan. Sok czifra szót 
mondtak a1 képviselők a' közös iskolákról, mig végre 
meg tudtak bizonyos szerkezetben állapodni. Azon 
szerkezet eredménye a' gyakorlatban az lesz: hol a' 
község nagyobb része katholikus, örökké, vagy 
legelébb leggyakrabban kathol. tanítót fognak 
választani, 's a1 tanitás, akár vallás nem is tanitatík, 
a1 „közös" iskolában legtöbbnyire kathol. szellemű 
lesz, 's a' prot. szülék , ha alapitványaik már vannak 
's egyébkint is képesek rá, külön iskolát fognak fel-
állítani vagy a' meglevőt fentartani, hahogy a' tanítási 
rzellemmel nem lesznek megelégedve. — Ugyanígy 
fog történni megfordítva, ha a' község nagyobb része 
prot. lesz. — Nem lesznek-e azután felekezetiek az 
ugy nevezett „közös" iskolák? — Mi lesz azon § -nak 
gyakorlati eredménye, melly a' tanítási nyelvről szól, 
annak Isten lehet csak megmondhatója. Nem ritka 
helységben, bár kevés népességű, 4 "s többféle ajkúak 
a' gyermekek, kik egy osztályban lesznek; mindazon 
4 's több nyelven adja-e már elő a1 tanító a' tanul-
mányokat 's 4 félé tankönyvek használtassanak? — 
Gyönyörű babel lesz az! — Ez a1 közös iskola pract i-
cus oldala soknyelvű és valláiu hazánkban. 



Nevelésügyi tudósítások. 

1) A' helybeli pesti prot. ev. tanodák megnyi-
tása, az 1 8 4 % - i k tanévre ugy mint máskor, 
sept. elején történik, mind a' leány-, mind a' fiú-
osztályokban. A ' tanítás ezen idö óta rendszere-
sen fog folyni, kivévén az egy humanitási vagy 
szónokköltészi osztályt, a' mellyben az, ha e le-
gendő szárnu növendékek jelentkezendnek — no-
vemb. elsejéig csak előkészítő leend. — A' fel-
vétel sept. első napjain történik az igazgatónál, 
az említett humanitási osztályba és egyébkint a' 
latin osztályokba i s , ugy sept. mint november 
elején. — Az ünnepélyes tanmegnyitás napja, 
sept. 4-kén hétfőre esik. A ' tanoda 50 éves fen-
állásának napja nov. elején fog megünnepeltet-
ni, a' szónokköltészi osztály folyamának rend-
szeres kezdetével. Kívánjuk, hogy ez ideig a' 
közoktatási minister ur által terveztetni mondott 
reformok is életbe léphessenek. — A ' helybeli 
iskolai bizottmány nevében, az igazgató dr. T a -
v a s i L a j o s. 

2) A' fentebbi értesítés mellett , szabadjon a' 
t. közönséget egyúttal arról is tudósítanom, mi-
kint az e' nyár folytán tartott közös és egyete-
mes tanítói gyűlésnek jegyzökönyve, naplója és 
egyéb dolgozmányai, miknek kiadásával, ugyan-
csak az összes gyűlés által alulirt, mint az gyű-
lésnek egyik volt jegyzője lön megbízva, részint 
riyomatási késedelmezések, részint némelly i ro-
mányoknak későn történt beadatása miatt, — 
csak september folytán fog megjelenhetni. 

Ezen közös és egyetemes gyűlésről, a1 minő 
hazánkban az előtt még soha nem tartatott — 
mert az előbbi évek gyűlései, csak mind három 
prot. felekezet tanítóinak tanácskozmányai vo l -
tak, az idén pedig a'felekezetiség tekintetbe nem 
jött, mert mindenikből jelen vala több tanító és 
épen ugy a' tanodák fajaira és szakjaira nézve 
is , mindennemű tanodából, részint egyéni taní-
tók, részint küldöttek és igy képviselők, — ezen 
gyűlésről mondom, történeti értesítés — a' meg-
hívón kivül, a' lapokban még nem is adatott, p e -
dig a 'közneve lés - és tanügy, a'mint azt az ösz-
szes tanítók a' nevezett köztanácskozmányok-
ban és szakülésekben, az ujabb idö kivánatai, a' 
ko r - és a' nemzet szelleméhez alkalmazkodva 
átidomítani és rendezni óhajt ják, csak megér -
demlette volna a' közlési figyelmet! Az elmu-
lasztást jóvá teendi a' tanácskozmányok ered-
ményeinek jegyzökönyvies kinyomatása, a' mi-
hez, ha időnk engedendi, még egyebet is fogunk 
csatolni. 

Röviden megemlíthetjük, hogy e ' g y ű l é s jul. 
20-kán kezdve öt napig tartott, csaknem szaka-
datlan köz- és ösztályi tanakodások folyamában. 
Jelen volt több mint 250 tanító és nevelő a' hon 
minden vidékéből. A ' megegyezési elv a1 melly-

bői a' tanácskozmányok kiindultak az vo l t : „az 
álladalom állít tanintézeteket, a' tanszabadság 
teljes biztosításával," Ezen elv megállapodtáig, 
hosszú harczot küzdött a' közös és állami tanoda 
érdeke a' felekezeti és egyházi tanoda érdeké-
vel. De végre az iskolák közös eszméje el lön 
fogadva és a' hittan és egyéb felekezeti val lás-
tanok tanítása minden felekezet külön lelkészé-
re hagyatott, a' többi tanulmányok tervezménye 
mind közösen történt. — A ' munkálkodás négy 
szakaszban folyt, u, m. 1) elemi és képezdei — 
ide levén számítva a' kisdedovási, leányneve-
lési és jótékony intézeti külön nevelési ágak is, 
mik ezen első szakot csakugyan több alszakra 
hasíták fel. A ' szakalakító Ney Fer. volt. — 2) 
Reál - és ipartanodai szakosztály, mellyet Yarga 
János alakított. 3) Gymnasialis vagy középtano-
dai szakosztály, alakult Tavast Lajos alatt. 4 ) 
Fötanodai és egyetemi szakosztaly, mellynek 
alakítója és elnöke Jedlik Ányos volt. 

Ezen szakok munkálatai, a ' mennyiben a' r ö -
vid idö alatt bevégezhetök valának, a' közgyű-
léseken felolvastatva és több vitatkozás után 
helybenhagyatva, petitio mellett, számos k ü l -
döttség által, a ' közoktatási ministernek n y u j t a -
tának bé. A ' kérvényben, egyszersmind k ö z n e -
velési törvényeknek mentül előbbi eszközlése is 
megemlittetett, mert tanoda és tanító, csak t ö r -
vények értelmében kívánkozhatnak függni és ko r -
mányoztatni az oktatási ministérium által. A ' 
gyűlésnek magának is egyik eredeti eszméje az 
vol t , tervezetileg törvényjavaslatokat készíteni 
és azokat, mint a' tanítók közös kivánatának 
eredményét, kérvény mellett, a' nemzet gyűlés 
eleibe terjesztetni; de a' roppant tárgy, mul-
tunk szakadozottsága, a' most egyelőre csak 
néhány naprai egyesülésünk mellett , nem vala 
illy uton az összes gyűlés által felkarolható4 

még kevésbé bevégezhető. Megnyugvánk tehát 
abban, hogy az idei, habár csak töredékes 
munkáinkat i s , ügyünk ministeriumának benyúj-
tani határozók. Ezt pedig annyival inkább , mi-
után magának a1 minister urnák egyik rendelete 
által, ugy is fel vala szólítva minden egyes ta -
nító , javaslatok és tervezmények beküldésére, 
annyival inkább tehát az összes tanítók. A1 jöven-
dőben tartandó, hasonló közös tanácskozmányok 
közkívánata, határozatilag kimondatott és való-
sitatni fog a'legközelebbi évben ismét Pesten a' 
magyar nevelési társaság meghívása- és r e n -
deztére. 'S ugyanazért ajánljuk ezen ifjú tá rsa-
ságot minden ügyfélnek és honfinak figyelmébe 
és pártfogásába. A ' tartandó tanítói gyűlésekre 
nézve , a' minister ur is kedvezően nyilatkozott, 
ugy hogy nincs kétség benne, miszerint ö, nem-
csak a' köz és országos, hanem a' vidéki k e -
rületi és megyei tanítók gyűléseit is különös 
pártfogása alá veendi. 

Végül szabadjon megemlitenem még, mint 



mint egyszersmind a ' tanítói gyűlésen is előfordult 
egyik tárgyat , e' már máskor is megpendített 
„ Tanoda1'1' czimü neveléstanítási lapot vagy folyó-
iratot. Eleintén szándékom volt e1 lapot, még jul i -
usban azonnal a' közös tanítói gyűléskor megindí-
tani. De e ' körülményen változtatás történt az á l -
tal, hogy elöször ugyanis Ney F., utóbb BallagiM. 
is szerkesztötársakul ajánlkoztak és vállalkoztak 
velem együtt. A ' dolgot részvényekre bocsátók, 
két évrei lekötelezéssel 10 pft. hozzájárulással , 's 
igy össze is gyűlt már valami 3 0 részvény, ugy 
hogy e ' részvényesek egyszersmind előfizetőknek 
is tekintvék. Most meg, mióta hallók, hogy a' n e -
velési ministerium maga is „Nevelésiszemle" czi-
mü terjedelmesebb folyófüzeteket kiadatni szán-
dékozik, abban vagyunk, hogy ne várnók-e be 
elsőbben annak megjelenését 's ne kötnők-e 
ahoz „Tanodánk" megnyíltának szükségét vagy 

demböl 2 0 0 — 3 0 0 okul , abból ép ugy okúikat 
500, vagy 1000. — Vagy tán ugy érti t. e s p e -
res u r : hogy kis egyházban okvetetlen tanulat-
lan hallgatóknak kell lenni, — 's itt hát a' pap 
szalmázhatik. — Sőt nálunk kis egyházakban 
többnyire több a' mívelt f ő , mint a ' nagyobbak-
ban , — és ezeknek ép olly tudományos munkát 
mondhat, 's kell, hogy mondjon a' pap, mint bár 
melly nagy számú városi egyházban. — Es t e -
gyük fel : hogy egy egyháznak egy tagja sem 
bir tudományos miveltséggel, 's már ebből k ö -
vetkezte thet jük-e , hogy az illyeknek tartandó 
tanítás semmi fá radságo t , semmi, vagy igen 
kevés időt igényel? Sőt véleményem szerint, 
hogy olly munkát készí thessen, 's mondhasson 
egy pap , melly a' tudományosan nem mívelt 
népre kellő hatással lehessen, több oldalú mivel t -
séget , és nagyobb tökélyt feltételez. — T e m e t é s 

elmaradását? Eldöntő véghatározatot e ' tekin- esketés sat. mikkel a ' nagyobb egyházakban 
tetben, bizonyosan még ez évben és pedig oc-
tober hó folytában adandunk a' t. közönségnek, 
ugy, hogy mindenesetre, vagy folytatandjuk a' 
részvények és előfizetések szedését — mutat-
ványlap szétküldetése melleit, vagy pedig kezé -
hez juttatandjuk hiány nélkül mindenkinek a' 
maga részvény befizetését. T a v a s i L a j o s . 

Vagy két szó Kiss Bálint esperes nrhoz. 

Czikkét egészben nem bántjuk. — E g y helytt 
kiszámítja: hogy egy papnak tisztességes költ-
ségeire szükséges évenkint 500 pfrt mértékle-
tes takarékosság mellett is, — ide nem értve az 
előre nem látható szükségeket — és csak hamar 
rámondja : a' kisded ekklésiákban, hol a' lelkek 
száma 1 0 0 — 5 0 0 - i g , elég 340 pfrt. Ez aligha 
nem következetlenség. — Hozzá teszi ugyan: 
hol a ' költség kevesebb, — a1 hivatalhozi k é -
szület csekélyebb. De hidje el ezekben legbájo-
sabb határozni; mert ha a' költséget vesszük; 
hol az anyagiakra kevesebb kívántatik, ott ha a' 
pap méltólag kíván a 'maga helyén megállani, a1 

szellemiekre kell többet költeni. Ha pedig a' k é -
születet veszszük; itt még nagyobb nehézségre 
bukkanunk; mert ha ezen egyénnek inkább vagy 
kevesebbé képzettségét é r t jük : akkor sem lehet 
egy pap hévméröeül felvenni halgatói számát, 
különösen itt nálunk Erdélyben, hol bizony kissé 
nagy a' nepotismus, — nagy volt a' kegyurak 
befolyása a' vá lasz tás ra , ugy h o g y : ki ezeknek 
különös szeretetében nem vo l t , vagy hatalmas 
pártfogóktól ajánltatni nem volt szerencsé je , a' 
legjobb készület mellett is gyenge ekklezsiában 
kénytelen tengeni napjait. Hogy ha pedig a' k é -
születen azt ér t jük: hogy egy kevesebb népes-
ségű ekklézsiában, kevesebb időt, kevesebb 
szorgalmat kell a' hivatal folytatására fordítani 
— ugy sincs igazunk; mert itt a' papi hivatal 
folytatása épen annyi időt 's szorgalmat igényel, 
mint bármelly népes egyházban. Melly beszé -

több a' fá radság; de ezekért esperes ur maga 
olly bőkezű palástdijt s zab , hogy ez bizony 
eléggé pótolja a' nagyobb fáradságot. — E s p e -
res ur fizetési fokazata szerint majd annyi kászt 
fog emelkedni,- és ezeknek legesleg tetején az 
esperes u r , még hatalmasabb fog lenni a' köze -
lebb mult világ espereseinél. 

De van egy más , mi valóságos igazságtalan-
ság : a' s zegényebb , és legkevesebb fizetesü 
papot egyszersmind 3 5 — 4 0 gyermek tanítójává 
is teszi. Hisz ez még egyszer épen olly nagy 
teher, mint maga a' papi hivatal; ugy hogy a ' 
kettő együtt véve bizonynyal terhesebb, mint a ' 
gondolható legnépesebb egyházbani paposko-
d á s , és mégis ennek a' leg csekélyebb fizetés? 
Tanítónak a' legalsó fokon is 300 pft. szinte 
annyi fizetést rendel mint a' szegény egyház 
papjának, és már ha a' két kötelességet egyes í t i : 
ugy, ha bár mennyiben is igazságos akar vala 
lenni, ennek a' tanítói fizetésnek két harmadát, 
vagy legalább felét a' papra ró j a : mert a' ki 
részesül a1 teherben, annak részesülni kell a ' h a -
szonban is. Mert lássa! 3 5 — 4 0 gyermek jó 
móddal való tanítását szint olly fáradsággal a d -
ják, mint 8 0 — 9 0 - n é t , nem lévén szabad egy 
iskolában 100-ná l többnek tanulni. Itt a' régi 
világ elve lappang, mellyet espereseink is a n -
nyira kedvel tek: mentől gyengébb és s z e g é -
nyebb valaki, annál nagyobb terhet kell r ányom-
ni, mert mi és csak mi erősek 's gazdagabbak 
vagyunk a' boldogságra teremtve. Pedig ennek 
lejárt , vagy lekellett volna, hogy j á r jon ; a' mai 
vi lágtestveriség, és egyenlőség elvével olly 
roszul fér öszve. Legyünk uraim igasságosok és 
meltányosok. Két urnák ha szinte édes testvér is, 
nagy baj szolgálni. — Ugy is a' pap iskolatani-
tóságával egy ujabb neme áll be a' súrlódásnak, 
melly a' kellő hatást akadályozni fogja. 

Több erdélyi szegény egyházak 
papjai. 



PROTESTÁNS 
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Minő gazdálkodás mellett láthat el az állam ben-
nünket tisztességes fizetéssel? 

E'lapoknak mártius 15-dike óta megjelent ha -
sábjain többször és többféle véleményeket ol-
vastunk már a' felől: miképen lehetne a' prot. 
papok tisztességes fizetéssel leendő ellátásáról 
is rendelkező 1848-dik évi 13 és 20 t.cz. j ó t é -
konyságát ránk alkalmazni? És, valjuk meg, högy 
a' miket olvastunk, 's még inkább a' miket na -
ponkint hallunk, hiányzik belölök az érett számí-
tás , az álladalom idefordítandó e r e j é n e k , ' s a' 
figyelem nélkül nem hagyható ezerágú körülmé-
nyeknek összelése. Csaknem mindenik vélémény 
egyedüli sarkpontja a ' fizetés mennyiség. 'S mint-
ha az az álladalom pénztára valami kimeríthet-
len pénzforrás volna, meilyböl boldogot boldog-
talant a' szükségre juthátás kétségéből kiemelve, 
kényelempárnára lehetne fektetni, csak egyszer 
a' papi, mint álladalmi tisztviselői nevet nyaká-
ba akaszthassa, vagy ez akadhasson az ö n y a -
kába: amúgy könnyedén szeretnek sokan vele 
rendelkezni, és az 1 — 5 0 0 lelkeket számláló 
egyház lelkészének szánt 500 e.forint fizetésen 
kezdve fokozgatni, föl, egész a' prímáséig, nem 
feledve ki a' készpénzfizetéshez kenyérnek való 
gabona, lovak, tehenek tartására való széna, 
egy két hold szántó, ugyan annyi vagy több ka -
száló deputatumok kívánását is. 

Jelen sorok irója is pap , és a' tisztességes 
fizetéstől épen nem irtózik; — söt azon hitben 
é lvén, hogy állodalini nézet szerint, a' papi hi-
vatalnak minél sükeresb hatásúvá alakítása te -
kintetéből szigorú felügyelés melletti erélyes és 
folytonos szolgálatteher vár minden papra: tehát 
más státushivatalnokokkal együtt a' papra nézve 
is óhajtja, hogy illendő és elégséges fizetés által 
tétessék szabaddá, a1 maga családja, lehető öz -
vegye és árvái tisztességes élelmének külgaz-
dálkodás, kereskedés vagy más hivatalához 
nem illő mód általi kiállításáról, 's meg van 
győződve felöle , mikép maga a' státus is, csak 
eröhiány esetében fogna óhajtásával ellenkező-
leg intézkedni. És épen ezért, a' mennyiben nem 
ismer kútfőket, honnan a' magát, fenidézett t ö r -
vény ál tal , kötelező állodalom pénzt merítsen; 
ellenben pedig tud ja , hogy a' közadóra több 
szükségek néznek éhszemekkel, mint mennyi a' 
tengernek fövénye és az ég csillagainak száma, 

mi miatt az állodalom igenigen takarékos gaz -
dálkodásra van hivatva , hogy az adóból minden 
szükség torkára pénzt dughasson és igy nekünk 
is , az adóra , felettébb terhelöleg támaszkodni 
nem szabad, nem lehet, — tudja továbbá, mikép 
az a' temérdek jövedelműnek híresztelt fundus 
religionis is nem ollyan ismét meg ismét megtelő 
Tantalus kádja, hogy az idö folytával együtt sza 
porodó mindennemű egyházi költségek f e d e -
zésére örök alap lehetne: tehát jónak látja a' fen 
forgó tárgy érdekében elébb a' „ m i k é p e n — 
's csak ennek megfejtése után cserélni eszmé-
ket a' „ m e n n y i k é r d é s e k körül , vagy elébb 
gondolkozni arról, mit cselekedjék az állodalom, 
hogy minél kevesebb erőfeszítéssel adhasson il-
lendő fizetést a' vallás hivatalnokainak, mint a ' 
fizetés mennyiségének meghatározgatásába bi-
zonytalan alap nélkül ereszkedni. 'S kétség kivül 
nagyobb szolgálatot tenne a' közügynek, ki e ' 
téren tudna valami hasznost feltalálni , mint ki 
önha -;ia örömmámorában mindenről feledkezve 
a' io. 20 t.cz. által megmutatott igéret földének 
tejjel mézzel folyó határára kacsingató szemek-
kel néz a' szolgálatnak házából leendő kiszaba-
dulás nagy napjának elibe, várván ama bol-
dog jövendőnek a' 6 0 0 — 1 5 0 0 c.forint papi fize-
tésnek deputatumokkal együtt való megjelenését. 

Ide szóljunk hát szeretett ügyfeleim! 's ha 
egyébért nem, legalább az én itt következő igen 
együgyű — meglehet egészen hibás — vélemé-
nyem kijavításáért fogjatok tollat; de nem k á r -
hoztatásomra, mert , látjátok , jót akarok, hanem 
hogy tanuljak valamit 's erösebb reménynyel 
számítsak jó fizetésre, mint most enged számítnom 
azon elöhit, hogy az állodalom pénztárának t a -
karékos gazdálkodásra van szüksége. 

íme tehát egy két töredék eszmék, ezen mot-
to után: , ,A' pap ne legyen egyéb , mint csak 
pap" azaz: „láttassék el illendő és elégséges fize-
téssel ." 

Az 1848. 20. törvényeikben említett „egyházi 
szükségek" alatt értem é n : a) templomok, pap -
lakok 's ide tartozó más épületek állítását, föl-
szerelését és gondviselését, b) Templom és pap-
lak elfogadására, valamint temetökertnek szük-
séges telkek megszerzését, c) Minden egyház 
helybeli hivatalnokai — mint pap, káplán, gond-
nok , j e g y z ő , harangozó fizetését, d) Elaggott 
papok, papözvegyek és árvák nyugdíjazását, e ) 
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Az egyházkormányzat! hivatalnokok fizetését, 
f ) Egyházkormányzati napidíj és fuvar költsége-
ket. g) Egyházkormányzat fentartásához szük-
séges épületek, bútorok és szerek előállítását és 
gondviselését, h) Sok előre nem látható költ-
ségeket. — Hogy már az állodalom a' törvénye-
sen bevett öt vallásfelekezetek mindegyikének 
érdekében viselhesse ezen egyenként is igen tág 
körű czímck alá tartozó temérdek költségeket, 
jónak látom, hogy 

1) A' minden egyházi szükségek teljesítésé-
ről szóló tulszéles alapú törvény némüleg szo-
rittassék meg és az a) b) alatt említettem szük-
ségek fedezése mindenik egyháznak saját terhé-
vé hagyassék, azon törvénybe igtatandó zára-
dékkal : hogy természeti csapások, véletlen 
kártevő esetek által elszegényedett egyházaktól 
a' felelős cultus-minislerium által meghatáro-
zandó időben és mennyiségbeni segedelmeztetés 
meg nem tagadtatik. — Több okok javalják e' 
törvénynek megszorítását, u. m. a) maga a' pénz-
összeg , mit illyen épületek és telkek fölemész-
tenének temérdek nagy. b) Tapasztalás tanítja, 
hogy középületek állítása alkalmával, ki nem ke-
rülhétö ezer meg ezer érdek miatt csaknem an-
nyi pénz fecséreltetik el haszontalanul és szük-
ségtelenül, mennyiben az egész építkezés áll, és 
hányszor megtörténik, ismét érdekek miatt, hogy 
a1 kétszeresen drága épület alig áll fenn néhány 
évekig , omladoz, bomladoz ad formám: hajdani 
cs. k. épületek, c) Azt sem lehet tagadni, hogy 
minden gazda szemesebben őrzi veszélytől a' 
magáét mint a' gondoskodása alá bízott bárki 
másét. 

2) Min;len egyházi hivatalok, mellyek nem 
múlhatatlanul szükségesek a r r a , hogy a1 belső 
és külső egyház fentartalhassék és gyarapíttat-
hassék , szüntessenek meg. — Mártius 15-dike 
előtt — talán — nem mertem volna igy szólani, 
fé lvén, hogy római és görög-eatholicus paptár-
saimat, hibájukon kivül megsértvén, méltó ana-
themát szórtak volna fe jemre; most pedig, az 
egyenlőség győzelmet vívott paizsa alatt, kivált 
ollyan jelek látása után, minőkkel a' clerus tisz-
telt főnökségei dicsőén tanúsítják a* stabilismus 
— az előtt méltó — vádja alóli felemelkedett-
ségüket, erősen hiszem, hogy sem felekezetelle-
nességnek, sem nemtelen bántani kívánó szán-
déknak — hanem egyedül szabadvélemény lep-
lezetlen nyilatkozatának fogják tekinteni, ha ki-
mondom, hogy a' mindenható Istennek kézzel 
csinált templomok falai közt, lélekben és való-
ságban imádására, a1 népeket boldogító keresz-
tyén erkölcsösség gyarapítása végett rendelt 
istenitiszteletek , . 's a' szentek egyességének 
ezekben való szolgálatok általi munkálására, 
egyik felekezettől nem kívántatik több erö, mint 
mennyinek a' másik általi kiszolgáltatásával meg-
elégedni lehet. Látom ezt minden nap, szer tar-

tásaikban leggazdagabb római cath. népes g y ü -
lekezetekben, hol — mint nálunk — folytonosan 
egy pap , szükség esetében egy vagy több se -
gédjeivel végezni tud minden kötelességeket, 
Miért ne lehetne tenni ezt mindenütt, a1 legfé-
nyesebb gyülekezetekben — épen u g y , mint a ' 
nyomorult kunyhók együgyű lakóiéban ? Tartsuk 
meg tehát , illetőleg állítsuk fel mindenik e g y -
házban a' külső és belső egyház mulhatlanul t é -
nyező hivatalait, a' többieket pedig bocsássuk 
örök nyugalomra, fordítván legkiáltóbb szüksé-
gek' fedezésére az átalok, csekély szolgálatért, 
túlböséggel felemészthetendö szép pénzösz-
szeget. 

3) Hasonló sors érje a' vallásosság ter jesz-
tése körül eddig is annyit használó mint gyengí-
tésére ártalmas hatással volt, és igy pius minus-
szükségteleneknek rég elismert minden zárdákat. 
Mert, a' közöttök méltó tiszteletben eddig is r é -
szesült „irgalmas41 's más jótékony hatásuakat 
polgári intézetekké változtatva is fenn lehet t a r -
tani a' vallás sérelme nélkül. — Be szép volna, 
ha mind ezekre mind a' 3 szám alatt elöadattak-
ra nézve is megelőznék az illető egyházi főnök-
ségek az időt, mint tették ezt — köz elismerést 
érdemelve — sok egyebekre nézve. — Hiszem: 
hogy megértették m á r , mikép az idö szele le -
szór minden szükségtelen burkonyokat, 's csak 
magát a' tes te t , a' mi valóság fogja meghagyni. 

4) Minden egyházi fekvő javak adassanak ha-
szonbérbe és a' haszonbérleti pénz fordíttassák 
egyházi szükségekre Gondolatba sejöjön azok-
nak tökepénzzé való változtatása, mert a' föld 
megmarad, a' pénzt pedig ezer viszály szórhatja 
ezerfelé. 

5) Gondoskodva legyen arról, hogy az e g y -
házi pénztár kezelése minél egyszerűbben t ö r -
ténjék, és igy minél kevesebb költségbe kerül-
jön. — Minden helységnek lenni kell pénztárno-
kának és ez ott kezelheti az egyházi pénzt, hol 
kezeli a' polgárit, mindenik az álladalomé, min-
denikről az veszen tőle számot. Ezen kivül van 
megyei , van kincstári pénztár, akármellyikkel 
összeköthető az egyházi is. 

6) Végre van még egy, e' tekintetben figyel-
met érdemlő dolog. t. i. a' keletkezhető uj fele-
kezetekröli rendelkezés, mellyeket korunk vé le-
ménytürö szelleme szerint, ha tanaik az álloda-
lom gépezetébe beillők, annak czélja elleniek 
nem lesznek, következetlenség és türelmetlen-
ség vádja nélkül nem lehet törvényesen be nem 
venni. — Ezekre nézve — a' mennyiben va la -
mint újnak keletkezése, ugy a' régiek közül 
egyiknek vagy másiknak elenyészése feltehető 
megállapíttatni vélném: hogy az állodalom általi 
jótéteményeztetésben csak azon arányban része -
sülend, mellyben egyik vagy másik fenállónak 
gyengülése fogyatkozása magával hozza. — Ezt 
azért is szükségesnek találom, mert különben 



sok hivatalvágyók és kenyérkeresők találkoz-
hatnának, kik az álladalom liberalismusához t á -
maszkodva, elöntenék uj meg uj vallásfelekeze-
tekkel a ' hazát, minek, hogy az indifferentismus 
élénkítése által igen rosz hatása leendne, kiki 
átláthatja. 

Illyen forma gazdálkodás mellett van nekem 
csak reményem ahoz, hogy erőfeszítés nélkül 
adhat az állodalom nekünk papoknak t isztessé-
ges vagy ollyan fizetést , melly mellett egyedül 
hivatalunknak szentelhetjük életünket, és folyto-
nosan éber eréllyel munkálkodunk az Urnák sző-
lőjében irtván szorgalmatosan a' szükségtelen, 
söt ártalmas gyomokat, és nemesitvén Krisztusba 
való oltogatás által a' tiszta erkölcs mennyei g y ü -
mölcseit termő vesszőket. i s. 

Van-e szűkség hazánkban, még most is, felekezeti 
iskolákra? 

Hazánk uj életre ébredt , — a' szabadság, 
egyenlőség, testvériség boldogító életére! E ' 
földnek minden lakosa szabad, millyennek Isten 
embert teremtette; mert urat és szolgát ö nem, 
egyedül embert teremtet t ; 's később lön egyik 
parancsoló úrrá , másik, engedelmeskedő szol-
gává. E ' földnek minden lakosa egyenlő. Az e l -
különözö falakat emberek közé ember vonta, 
Istennek czéljai ellen. Jogot , kötelesség nélkül, 
bitangolni köztünk többé senkinek nem szabad ; 
kötelesség terhét jog nélkül hordozni, többé 
senki sem köteles. — Kik egymásnak nem urai, 
kik egy közös anyának ugyanazon jogokkal 
bíró gyermekei : azok nemcsak névvel, de v a -
lóban is testvérek; mert nincs, mi közöttök a1 

testvéri szeretet boldogító kötelékeit szétszag-
gathatná. 

Mi tehát, e' honnak minden lakosi, testvérek 
vagyunk! 's e ' testvériséget nekünk semmi v i -
szonyok közt megtagadni nem szabad, nem illik. 
Söt át kell azt vinni nekünk a' polgári élet kö -
réből az emberi élet minden viszonyaiba; át 
oda — miről épen czélom szólani — az iskolai 
viszonyokba is. 

A1 mai mívelt közállományok kebelében, 
ember, polgár, iskolából kerül ki. 'S a1 minő é r -
zeményekkel , elvekkel lép túl az iskola falain, 
azt viszi át kebelében az emberi , azt a' polgári 
viszonyokba is. Ehezképest , mielőtt az iskolai 
ügyek rendezéséhez kezdenénk: ki kell monda-
nunk tartózkodás nélkül , mikép nekünk többé 
felekezeti, gyermekeink közé válaszfalakat rakó, 
azok szívét egymástól még korán elzáró, e lva-
dító iskolák nem, hanem közös, olly iskolák kel-
l enek , mellyekben testvérileg nevelkedjenek 
együtt az egy közös anyának, a1 hazának, g y e r -
mekei ; mellyekböl testvéri indulatot, rokonszen-
vet vigyenek ki az emberi élet minden viszo-

nyaiba , az azokból kikerült növendékek. V e -
gyük a' dolgot gyakorlatilag. Van egy szülének 
egy. rom. catholicus 's egy protestáns gye rme-
ke ; mindegyiket zenére , festészetre akarja t a -
nítatni. Mit tartanánk tőle , ha amazt protestáns, 
ezt rom. catholicus művész keze alá bocsatani 
nem akarná ? Gyarló elfogultságaért idióta e m -
bernek mondanók ö t , kétségkívül. Vagy ha e ' 
czírn rá nem illenék: bűnnel kellene vádolnunk 
öt, bűnnel, mellynél szülei jellemet szennyezöbb 
nem lehet. Gonosz, gyermekeit egymástól elide-
genítő, a' testvéri rokonszenvet szívökben e l -
fojtani akaró szülének kellene bélyegezni öt. Mi-
kép a' művészetekre: ugy áll a' dolog a' szoros 
értelemben vett tudományokra nézve is, mellye-
ket a' hajdani míveltség közös nevezettel nem 
ok nélkül nevezett. Ha tehát az említett szüle, 
mindegyik gyermekét polgárrá, tudományos pol-
gárrá (de nem pappá) akarván képeztetni, a z o -
kat az úgy nevezett humanitási, bölcseleti 's 
jogi tudományokban, egy felekezetű tanító v e -
zérlete alá adni nem akarná: róla mit kellene 
mondanunk szükségesképen? nem mást, mint mit 
a' fenebbi esetben mondottunk —Nézetem szerint 
tehát a' dolog ide megy k i : kivéve a' hittant, 
(mellynek tanítatásáról gondoskodni, a' kormány 

| hozzájárulásával, a' különböző hitfelekezetek 
dolga) tanítsanak az iskolákban minden tudomá-
nyokat, azokban kellő jártassággal b í ró , bármi 
hitvallású egyének. 'S igy közösökké változván 
uz iskolák, álljanak azok köz , azaz, a' közállo-
mány felügyelete alat t ; neveztessenek azokba, 
mint többé nem felekezeti, hanem hazai iskolák-
ba , a' tanítók a' megállapítandó szabályok sze-

j rint, a' hazai kormány által. 
Ámde e' nézet ellen — különböző indokok-

ból — mindegyik felekezet részéről — mellyek 
közöl itten csak a' protestánsokéiból emelek 
ki némellyeket — különbözők a1 nehézségek. A ' 
fenemlített tudományok — mondanak többen — 
nem mindnyájan egy természetűek. A ' t e rmé-
szeti tudományok, mértan, 'stb. hitfelekezeti 
színeket magokra nem ölthetnek. De vannak t u -
dományok , mellyek a' különböző hitvallású t a -
nítók kezei közt különbözőképen módosulnak; 
illyenek p. o. a' bölcselelet és történettan. Mi 
protestánsok vagyunk, nekünk protestáns böl-
cseleti rendszer , protestáns történettan kell. 
I gaz , mikép a' nevezett tudományok , a' tanítók 
különböző hitfelekezeti egyéniségéhez képest, 
különböző színeket vehetnek fel magokra. De 
kérdem: igy kell-e ennek lenni ? 's ohajtandó-e, 
hogy ez így legyen? Ezt nyíltan tagadom! A ' 
bölcseletnek, a' történettannak, sem protestáns-
nak , sem római hitvallásúnak lennie nem kell. 
A ' bölcselet legyen egyedül észszerű; a1 tö r té -
nettan pedig legyen csak történetim. A ' melly 
bölcseleti 's történettani rendszeren felekeze-
tességi szag érzik: az megszűnt önállásu , f ü g -



getlen tudományos rendszer lenni ; annak 
szerzője egyház zsoldjába lépe t t , 's a' sza-
bad tudományt tételes tudomány szolgálójává 
alacsonyította, — szolgálójává, melly előtt ú r -
nője bátran térhet tévutakra, hibázhatik szaba-
don , bűnöket követhet el tartózkodás nélkül, 
mivel azokat a z , ha a 'kegye le t leplével nem, 
de a' félelem palástjával, mindenesetre t aka r -
gatni fogja. „Les uns" — mond a' derék Laro-
miguiere — dominés par une imagination d e -
reg iée , n'ont enfanté que des réves ex t rava-
gans ; d' autres, atlachés a des sectes, rí ont nu 
la vérité que dans ce , qui pouvait les fairé tri-
ompherA' bölcseletnek minden positivitástól 
függetlennek kell lenni; különben igen könnyen 
visszavisszük azt oda , honnan nagy bajjal tuda 
kivergödni . a1 közép idők setétségébe, az el-
riasztott rémek burokvilágába. Mert mint Göthe-
nél Mephistopheles mondja: 

wo Gespenster Platz genommen, 
Ist auch der Philosoph willkommen , 
Damit man seiner Kunst sich f r eue , 
ErschaíFt cr gleich ein Dutzend neue. 

kiáltó példa erre Schelling legújabb rendszere — 
Satanologidja. — A' lörténettannak minden köl-
tött ténytől mentnek kell lenni ; mert különben 
,,Z/' Histoire, rí est qu une fable eonvenue— 
olly regény, mellynek hiszünk, 's a' regény olly 
történettan, mellynek hitelt nem adunk. — Azon-
ban gyakorlatilag véve sem áll, hogy a' protes-
táns ember bölcseimi 's történettani müve min-
dig helyesebb, nyomosabb 's szabadabb legyen, 
mint a r. catholicusoké. Mutathatunk elő mind a' 
külföldi, mind a' hazai irodalomból bölcseleti 's 
történettani munkákat , mellyeknek szerzőik r. 
catholicusoic, és a' mellyeket még is, akármellyik 
elfogulatlan szakértő protestáns inkább fogna ad-
ni saját 's hitrokoni gyermekei kezébe, mint n é -
melly protestáns kézböi kerülteket. A ' felvilá-
gosodott szellemű II. József meghítta a' pesti 
(mind eddig is, fájdalom! csak rom. cath.) e g y e -
tembe , a' bölcselet tanítására a' helv. hitvallású 
Fogarasi Pap Józsefet Maros-Vásárhelyről; mi-
ért zárnók tehát be mi is protestánsok az olly 
rom. catholicus férfiak előtt, kik megtisztulva a' 
felekezeli előítéletek gyarlóságaitól, felvilágo-
sult fővel , kellő készülettel léphetnek fel szak-
tudományaikban, iskoláink ajtait? 

Ámde — mondanak többen — illy tanítókat 
a' mostani felvilágosodott 's tiszta jellemű kor -
mánytól igen is, reményleni fel vagyunk jogosít-
va teljesen. De e' kormány nem örökké való. J ö -
hetnek idők, mellyekben kormányok állanak elő, 
hasonlók ahoz, mellyet haragjában adhatott Isten 
csak e' sokat szenvedett 's szenvedéseiben pél-
dátlan türelmű nemzetnek; 's ekkor a1 setétség-
nek a' világosságon, a' szolgaságnak a' szabad-
ságon diadala ismét kész leend. — E' szomorító 
esetet, a' fenálló törvények, a' jelen alkotmány 

mellett, gondolni szinte Iehetlen. Mert valamint 
a' megbukott- ész és jogellenes alkotmány mel-
lett szabad szellemű kormány meg nem állhata: 
épen ú g y , a1 jelen ész és jogszerű törvények 
mellett, hogy magát a' hátrásdi kormány, csak 
kevés időre is , fentarthassa, gondolni épen nem 
lehet. A' kormány alapja a' tö rvény; ha a' t ö r -
vény rosz : a' kormány rendszerint még roszabb; 
— ha a' törvény j ó , a' kormány akaratja ellen 
is kénytelen jó lenni. 

Igen , de maga a' tö rvény , az alkotmány is 
megváltozhatik, 's vele együtt megváltozik a' 
kormány is ! Igaz, mikép valamint minden em-
beri intézet változó , úgy hazánk fenálló tö rvé-
nyei is a' változandóság közös sorsa alól kivéve 
nincsenek. Ámde, a' visszalépés többé — min-
den ármánykodások mellett is — épen lehetetlen. 
Politicai érettségre ju to t t , józan eszű nemze-
tünkről feltenni nem lehet , hogy az az egyszer 
megnyert jóllétből a' régi nyomorúságba, a ' j e -
len szabadságból a' hajdani szolgaságba, a' vi lá-
gosságból a' setétségbe visszakívánkozzék. A ' 
haladásnak indult kor lelke állásunkból többé 
nem há t ra , hanem minden népekkel egyetemben 
előre ragad bennünket folytonosan; 's földhöz 
sújtja a z t , ki vele daczolva visszalépésre emeli 
fel lábait botorul. 

De ha megesnék mégis, hogy a' legjobb szán-
doku kormány minden akarata, minden sze -
mes felügyelete mellett is akadna taní tó, ki 
hivatásáról megfelejtkezve ezt mondaná Fon-
tanell szavaival: ,,Si favais la main pleine 
de vérilé, j en me garderais bien de V ouerir^; 
— ha akadna tanító, ki a' világosság helyett 
setétségnek, a' szabadság helyett szolgaság-
nak lenne apostola,- — ha akadna tanító, ki 
mint bérlett szolgája a' zsarnokságnak, szennyes 
eszköze az aljas önkénynek, kiáltozná, mit a' 
boldogtalan cappadócziaiak kiáltozának hajdan a' 
rómaiaknak: „mi a' szabadságot el nem tűrhet-
jük; adjátok nekünk „Ar iobarzanes t u / — ha 
lenne tanító, ki mondaná: 

Das Vaterland ? W a s Vaterland! 
Der Topf , der Topf ist Vaterland , 
Das übrige sind Fratzen ! 

ha lenne tanító, kinek tollát rendszere előállítá-
sában ez elv vezérlené: 
Mes amis ! mon systéme es t , lorsque j 'ai diné, 
De trouver tout parfait, et tout bien ordonné : 
elűzze az illy, bálványaiknak fojtógözzel áldozó 
szolga lelkeket a1 kormány a' szabad tudomá-
nyok éltető templomából? Épen nem! Ez e l j á -
rás kaput nyithatna az iskolai kormány önké -
nyének , mi sorvasztólag hat mindig a' közokta-
tás e r é re ; 's kaput zárhatna könnyen a' szabad 
tanítás előtt , mellyen túl a' szellemi szabadság 
napjától elzárt setétségben — mint a' tapaszta-
lás hangosan kiáltja — a' tudományok homály-
ban fekvő magvai soha fel nem virulhatnak. 



Lass den Teufel brummen, 
Er muss doch versturamen! 

Hagyja az iskolai kormány az illy szánandó ön-
gyilkost magára. 

Sit j u s , liceatque perire (non solum) poetis. 
Adja át azt saját sorsának. Ne féljen, ártani so-
kat nem fog; mert ide is illik a z , mit ugyancsak 
a1 bölcs Horátz mond : 
Ut mala quem scabies, aut morbus regius urget, 
Aut fanaticus error, et iracunda Diana: 
Vesanuin tetigisse t iment, fugiuntque poetam, 
Qui sapiunt; agitant pueri ( a ' szó tulajdon értel-
mében); — adja át a' közvélemény józan Ítéle-
tének, mellyet ezentúl tekervényes utakon kiját-
szani , jezsuitái mesterségekkel elkábítani a k á r -
kinek is aligha sikerülend; — adja át azt a' sajtó 
hatalmának, melly a' setétben bujkálóra láng-
szablyákkal fogja osztogatni megérdemlett pusz-
tító csapásait. - É s ez a' szabad sajtó egyik leg-
nagyobb áldása; mert itt is igaz az, mit a' tréfás 
német költő mond: 

Steckt die Katze in den Ranzen 
Können Máuse ruhig tanzen. 

Legyenek tehát , ajolag mondom, az iskolák kö -
zösök. Csak ez az út a z , mellyen e' honnak a' 
sokféle nemzetiség , nyelv, vallás által, külön-
ben is annyira széttépett népe összeolvadhat, 
nem nyelvben és hitben, hanem mi, mind a' ma-
gán , mind a' közélet érdekében sokkal több, 
testvéri szeretetben. Csak igy tűzhetjük mi fel 
magyarok méltán iskoláink homlokára e' je len-
tékeny szavakat, mellyek hajdan a' Nagy-Károly 
császár fuldai iskolája homlokát ékesíték: Ex 
scholis nostris omnis noslra salus, omnis glória, 
omnis auctoritas et divitiae. — Ha ez eszmével 
meg tudunk barátkozni: ugy az iskolák egyete-
mes ügyét is elintézni terhes nem leend. Ellen-
kező esetben, az iskolai kormány, az iskolák 
száma 's helye meghatározásában, olly nehéz-
ségek fognak felmerülni, mellyeken győzedel-
meskedni , ha lehetlen nem, de mindenesetre 
óriási munka leend. V e c s e i J ó z s e f . 

reformnak kell megtörténni: bizony akkor reform 
alá esendik a mienk is, melly a' keresztyén e g y -
ház-szerkezet ideáljától még vajmi nagy távol-
ságra áll. Atalján ugy vé lem, hogy a' hazában 
az összes egyházkozmányzásnak, — bár nem 
éjszakamerikai lábra, — de a' népi , törvény-
egyenlöségi, centralisatiói, szabadsági és e g y -
szerüségi elvekre kell fektettetnie; mint az ö sz -
szes polgári kormány is ezekre van fektetve 
már is valósággal. Többé a' sokféle ,,status in 
s ta tu u fön nem maradhat. Minden status-fizette 
hivatalnoktól kétségkívül eskü is fog követeltet-
ni az új közállomány iránt. Az illy reformot a' 
ministerséghogyan tervezi kivinni; utánozand-e 
ebben valamelly európai státust, vagy ez ollyan 
originál magyar egyház- és iskola-szerzet lesz, 
mellyhez hasonlót egész Európa fel nem mutat-
hat : azt ö fogja tudni legbölcsebben; mi hagyjuk 
reá gyermeki bizalommal. Egyház nem vallás; 
és egyház-szerkezeti reformokkal bármelly fele-
kezetnek vallását, vagy lelkiismereti szabadsá-
ságát a' status nem sérti meg. Igy pl a' lelkészek 
rendelésében miért nem lehetne elfogadni e g y -
házunkban is azt a1 modort, mellyet a' minister-
ség az örsereg és polgári ügyek kormányzásá-
ban követ; melly szerint a' kisebb hivatalnoko-
kat a' nép választja, a' nagyobbakat pedig a' 
ministerség nevezi ki? miért nem állhatna meg 
a' protest. szabadsággal, — mellyet rakonczát-
lanságig bálványozunk, — az , hogy a1 köz-
lelkészeket és espereseket válasszák szabadon 
az illető hívek községei; a' püspököket pedig, 
a' hívek testülete által szavazott három egyén 
közöl nevezze ki a' ministerség? — Legyünk 
azért békével és Jeremiás próféta szaival „ c s e n -
dességben és reménységünk légyen a' mi e rös -

Féltsük-e autonómiánkat? 

Csömörig el van már mondva « — m g e' ha-
sábokban , hogy a' ministerekkel tartandó é r t e -
kezletben autonomiánk sértetlenül hagyatását 
kérjük k i ; 's legújabban a' ministeri iratok szö-
vegében használt reform kifejezés ellen is emel-
kedett tiltakozó szózat; ugy hogy jó igyekezetü 
ministereink és tanácsosaik illy szerénytelen 
eleibök nyuládozásunkért méltán boszankodhat-
nak i s , ha olvassák. Eleintén (meg kell val la-
nom) a' clamantesek közé vegyültem magam is : 
de bővebben gondolkodván e' tárgy fölött , n é -
zeteim egészen megváltoztak. Mert ha a1 többi 
felekezetek belszerkezetén valami igen lényeges 

Az iskolákat illetőleg, miután a' köznevelést 
a' status vállalta e l , annak organumai pedig az 
iskolák: ezek ügyét és reformját épen a' status-
ra kell hagynunk. Mi lenne belőlünk, ha a' pápa-
félék . göröghitüek, zsidók szintén igy tiltakoz-
nának; holott ö nekik is van mindeniknek külön-
külön illyen félteni való babájuk? Nem megany-
nyi status in statu kerekednék-e ki ebből is v i -
szont? mit pedig lerontani, az új áralakulásnak 
egyik feladata. Avagy a' protestáns iskolák nem 
szükölködnek-e reform nélkül? Félre tehát min-
den illy szűkkeblű féltékenységgel. Hagyjunk 
fel mostantól fogva minden eleibe írással; és 
bízzuk egyházi 's iskolai ügyeinket egészen a1 

nemzet kormány-férfiaira; a' mit ök rendelend-
nek, a' nemzeti gyűléstől megerősítve (mellynek 
lám mi is tagjai leszünk), azon nyugodjunk meg, 
és higyjük el. hogy az leszen nekünk, magyarhoni 
protestánsoknak, legidvesebb. Elhibázás ese té -
ben előttünk áll mindig a' következő nemzeti 
gyűlés , mellyen a' hibák igazítását szorgolhat-
juk. Meg van mondva a' ministerekröl, hogy ök 



magas hegyen állnak, szemeik végig látnak a' 
széles hazában minden bajt és orvoslandót; e l -
lenben mi, bár legyünk közpolgár vagy egyházi 
főnök, csak völgyben állunk és igen szűk látha-
tárral dicsekhetünk. Milly jó szerencséje egyhá-
zunknak iskoláinknak, hogy az ezek iránt nem-
zeti gyülésileg teendő reformokat tőlünk, szoba-
tudós irkálóktól és tiltakozóktól, minister uraink 
nem is kérik. Z. 

Kivonat Pap István esperes ur székfoglaló beszé-
déből. 

Mindezekhez hozzájárul igazgatási rendsze-
rünknek , egyházalkotmányunknak ingatagsága 
is. Kormányzónak , birónak lenni ott, hol t ö r -
vénykönyv nincsen, 's azt sem tudhatjuk, hogy 
mik jogaink, mik kötelességeink, nagy föladás, 
sőt mondhatom Istenkísértés. Vannak ugyan 
törvényeink, de ezek vagy elavultak, és mint 
a' jelenkor szellemével meg nein egyezők, hasz-
nálhatlanok, vagy az ujabb időkben ugyan 's az 
alkalom szerint évenként hozattattak, de szé t -
szórtak 's egymással ellenkezők, 's mivel az éven-
kénti jegyzökönyvekben szétszórva találtatnak, 
ezeknek rendbeszedésére ismét évek kívántat-
nának. De ha rendbe volnának is szedve, 's 
egyszerre rátalálnánk azon törvényre, mi sze-
rént valamelly esemény megítélendő vagy elin-
tézendő : nincsenek ezen törvények közönséges 
tekintettel szentesítve, 's ez az oka, hogy min-
denki, kivált a' hatalmasok csak, a' szerént en -
gedelmeskednék azoknak, a1 mint nekik tetszik, 
vagy az önérdekek szerint most érvényeseknek, 
majd érvényteleneknek kereszteltetnek, elferdi-
tetnek, kijátszattatnak. Illy állapotban milly ne -
héz legyen kormányzónak, birónak lenni — 's an-
nál nehezebb, minél jobb lelkiesmeretü ezt mon-
dani sem szükség. Illy állapotban csak annak 
lehet kedve a' közhivatalhoz, ki szeret a' zava-
rosban halászni, vagy önkényileg uralkodni. 
Illy állapotban csak a' legnagyobb kímélést é r -
demlő gyengéket sújthatja 's sújtja a' törvény, 
és csak a' politica hosszú 's görbe utján, és igy 
is csak ritkán lehet kivinni azt, mit nézetem 
szerint a1 törvény szigorú tekintélyének kellene 
hatalmasan 's nem hatalmasan, egyenes és rövid 
uton végrehajtani. 

Én mindenek fölött ígérem, hogy nem az ön-
kény, hanem a1 közakarat szerint irányzóm min-
den esperesi működéseimet. Erre annyival in-
kább kötelezettnek érzem magamat, mivel rendbe 
szedett 's szentesitett törvénykönyvünk még 
nem levén, csak a1 többség szavazatában magát 
nyilvánító közakarat lehet törvényünk. Ezt a' 
közakaratot teszem hát én is törvényemmé 's 
magamtól nem teszek semmit. Nemcsak ellene, 
hanem nelküle sem működök a' közgyűlés hatá-

jrozatának. És ha mi rögtöni intézkedést kíván 
ja' rendkívüli körülmény, csak ugy 's akkor lesz 
ez is é rvényes , ha 's a' mikor a' közgyűlés 
helyeslendi. Ellenem hát panasza senkinek nem 
is lehet, hanem ha a' közakarat, és igy a' t ö r -
vény ellen, mi szent mind addig, mig ismét köz-
akarattal el nem töröltetik. 

Ennek következésében: 
ígérem azt is, hogy nem uralkodni, hanem 

szolgálni kívánok minden esperesi működéseim-
ben. Ám szeressék mások a' hivatalt megtisztel-
tetésért , én szeretem a' használhatásért. Ha 
idvézitönk nem azért jött, hogy neki szolgálja-
nak, hanem hogy ö szolgáljon másoknak; hát a' 
tanítvány nagyobb volna-e az ö mesterénél, ' s 
uralkodnék-e a' lelkeken, kiken Jézus maga sem 
uralkodott, 's azt kívánta, hogy a' ki első, l e -
gyen ollyan mint az utolsó. Nincs más ur mint 
a' törvény, 's ki e ' szerént kormányoz, ne vélje 
senki, hogy az uralkodik. Ugy látszik ugyan, 
hogy eddigi kormányrendszerünk 's alkotmá-
nyunk' természetére tartozik az uralkodás, 's 
azért nem helyeseltem több munkáimban, 's mint 
ker. Pap nem is helyeselhetem a' cons. rend-
szert : de egyersmind egyet értek azon bölcscsel, 
's ha nem hibázok Montesquieuvel, ki ugy itélt, 
hogy: „minden igazgatási rendszer jó, csak az 
igazgatók legyenek jók." Reménylem azonban, 
hogy egyházi igazgatásunkra nézve létre jön nem 
sokára, 's immár jön is daczára a' régiséghez 
ragaszkodó 's a' népet lenéző ellenszegülőknek 
— a' nálunk még csak megpendített képviseleti 
rendszer ; mi szerint az egyház nem csupán 
szenvedőleg hanem cselekvöleg működvén, ma-
gából fejlik ki az erő 's nem kívülről hatrá, 's 
annál fogva életmüszeres 's nem gépelyes erőt 
fejtvén ki magából, a' kormány is ezen rend-
szerben ázsiai zsarnokoskodássá el nem fajulhat, 
vagy hogy gyengébben fejezzem ki magamat : 
akár az egyes személyeknek, akár a' gyüle-
kezeteknek keresztyén elveken alapult szabad-
ságát 's önállóságát nem sértegetheti. És való-
ban szégyenlenünk kell, ha bár méltó okunk van 
is örülni, hogy a' képviselet eszméje elébb meg-
testesült a' polgári, mint az egyházi társulatban, 
hogy az evangeliom lelke, melly áll a' szabad-
ságban, egyenlőségben, testvériségben elébb b e -
hatott a' polgári mint az egyházi életbe. A ' pol-
gári szabadság hősei megelőztek bennünket a' 
keresztyénségben, és midőn szabaddá tették a' 
polgárt, szabaddá tették a' keresztyént is, min 
— imádva, de meg nem foghatva az isteni gond-
viselés ulait — eléggé nem csodálkozhatunk. 

ígérem továbbá, hogy az igazságot ugy őrzöm 
mint szemeim fényét, sőt magamnál fölebb b e -
csülöm. Nem tudok 's nem is akarok érteni azon 
álnok politicához, mellynek törvénye ugy köve t -
ni egyik lábbal az Istent , hogy a' másik lábbal 
meg ne sértsük az ördögöt, 's éppen nem akarom 



megcsalni a' világot még akkor is, mikor meg 
akar csalattatni. Ha az én elnökségem alatt 's 
beleegyezésemmel csak egy vétek is diadalmos-
kodnék, 's csak egy igaz ügy is elnyomattatnék, 
azt legnagyobb szerencsétlenségnek tartanám, 
valamint az ellenkező eseményt legnagyobb 
szerencsémnek 's dicsőségemnek. Azér t bátor 
vagyok mindenkit még esperesi működésem 
előtt fölszólítani, hogy ha személyében az igaz-
ságot általam megsértettnek véli, keljen föl pa -
naszszal ellenem, mert azt bizonynyal mondhatom, 
hogy nem az akarat jósága fog bennom hiány-
zani. Kövesse azon[hajdankorban királya előtt 
ügyvesztett személyt, ki, midőn felsőbb bíróra 
hivatkozott, 's a' király kerdé: kire igy 
felelt: ,,a' roszúl értesített királyról a' jól 
értesitendöre." Igy a' ki előttem is igaz ügyét 
elveszettnek gondolja, számot vetvén először 
magával, hogy nem önérdekből 's kedves én jé -
nek szerfölötti szeretetéből származik e' pa -
nasza, a' roszul értesített esperesről hivatkoz-
zék a1 jól értesítendöre. Semmit forróbban nem 
óhajtók mint azt, hogy esperesi hivatalom v é -
geztével azt tehessem, mint Sámuel próféta tett, 
midőn birói hivatalát letette, azt mondván „ s e n -
kit meg nem rontottam, senkinek kezéből a ján-

* dékot nem vettem, hogy azért az igazról sze-
memet elfordítottam volna 1 Sám 1 2 : 1 — 5 . " 
Minden jól rendezett társaság illő fizetéssel látja 
el tisztviselőit, hogy maga ne vigye azokat késé r -
tetbe. Azért fölteszem egyházmegyénkről, hogy 
olly áldozatot tőlem nem kiván, mellyel vé t -
kezném magam 's enyimek ellen, és éppen nem 
kívánja, hogy hivataloskodásom miatt olly sze-
génységre jussak, minőre már sokan jutottak. 
Elfogadom hát törvényes fizetésemet, de azon-
túl semmit nem, — hogy hivatalomat, vagyis 
inkább az ügyefogyottaknak 's különben is 
üldöztetteknek nyomorúságát a' nemtelen nyere-
kedésnek 's konyhám gazdagodásának forrásává 
téve ; Isten, emberek, 's mindenek előtt magam 
ellen ne vétkezzek. Hogy pedig közgyűlésünk-
ben inkább az igazság Istene legyen az-elnök, 
mint én, ennek következésében : 

ígérem azt is, hogy mindeneket meghallgatok 
a1 köztanácskozásban. A ' zárt gyűlések sok 
gonosznak kútfejei voltak: de zárt gyűléssé 
válnék a' nyílt gyűlés is, ha ebben minden a' 
dologhoz értőnek szólani nem lehetne. Nem 
csak meghallgatok, hanem köszönettel veszek 
minden jó tanácsot, bár kitől jöjjön is az, csak-
hogy ez ne magamutogatásból és sértŐleg vagy 
gáncsoskodólag történjék. Nem is szükség nagy 
ékes szólással szónokolni, mi sokszor megitatta 
már a' halálos mérget édes ital gyanánt, 's t e r -
jedelmes voltában nem egyéb drága idövesz-
tegetésnél. Nincs természetibb 's bátorságosabb, 
mint érzéseinket együgyüen 's rövideden adni 
elő, 's előttem ugyan az igazság legszebb 

mezetlenségében. Ezt teheti minden, amaz p e -
dig csak kevesek tulajdona , 's nagy kár volna, 
ha a ' j ó szívű 's fejű egyéneknek rögtöni szó-
noklatbani ügyetlenségük vagy gyakorlatlansá-
guk miatt az igazság 's közjó ügye veszélyez-
tetnék, és ezt csak azok dönthetnék el, kiknek 
nagy a' szájuk. En a' népszerűségnek vagyok 
mindenben kedvelője, 's a1 mint népszerű voltam 
minden munkáimban, ugy népszerű kívánok lenni 
esperesi hivatalomban is, 's annál inkább, minél 
forróbb kívánságom az egyházi kormányt nép -
képviseletrealapítni. 

Ezek az én Ígéreteim 's ezeknek teljesítésére 
magomat jó lélekkel kötelezem. De vágynák k i -
vánataim — vagy inkább kéréseim is, mellyeknek 
előadásában rövidebb leszek, hogy ne láttassam 
többet kérni, mint a' mennyit Ígértein, 's inkább 
legyek igaz mások, mint magam iránt. 

Kérésemet intézem főkép a' gyülekezetek-
hez, mint a ' méllyektöl vettem hivatalomat, 's 
az a' kívánalom, hogy mint én ígéretem szerint 
a ' törvény vagy közakarat szerint müködendem, 
ugy ök is hódoljanak a' többség akaratának, 's 
a' törvénytöli függésben helyheztessék igazi 
szabadságukat. Hódoljanak pedig a' törvénynek 
ugy mint keresztyének, t. i. nem a' büntetéstöli 
félelemből, hanem azon törvény iránti tisztelet-
ből. Nem kívánom, hogy tőlem féljenek, mert 
ezt nem is akarhatom, 's hozzájuk mindenkor 
szeretettel közelítek: de féljék az Istent, ki 
megfizet mindenkinek az ö cselekedete szerint, 
szintollyan bizonynyal, mint a' millyen bizonyos 
az, hogy ö igazságos Isten. Ezt kívánja e g y -
házunk java is, melly ha magában meghasonlik, 
el kell neki veszni. Meghasonlik pedig, ha lesz-
nek , kik a' törvénynek engedelmeskedni nem 
akarnak. Milly igen szerencsésnek 's megjutal-
maztatottnak érzeném magamat a' közjó melletti 
fáradozásomban, ha midőn meglátogatom a' szent 
gyülekezeteket, 's a* jó Isten ezt megérnem en-
gedi, többre mehetnék szép szóval 's meggyőző 
okokkal, mint a' mennyire lehetett menni eddig 
parancsolással 's fenyegetéssel, — és ezen k e -
resztyéni intézkedésnek az az áldott eredménye 
lenne, hogy vagy semmi, vagy csak kevés ügy 
vitetnék a' közgyűlésre. Azért arra is kérem a' 
szent gyülekezeteket, hogy a' midőn — mint a' 
több egyházi szolgákkal apostoli szegénységre 
hivatott egyén — együgyüen 's minden pompa 
nélkül jelenek meg közöttök, ne botránykozzanak 
's ne utáljanak meg szegénységemben; mert 
mi is elmondhatjuk sz. Pállal: „Kincsünk van 
cserépedényben" és sz. Péterrel : „aranyunk 's 
ezüstünk nincsen, hanem a" mink van, azoknál 
sokkal drágább, a' mi a' sírig és a' siron túl is 
elkísér bennünket, azt adjuk tinéktek. 

Nagytiszteletü kormányszék, "s ennek e g y -
házi 's világi tagjai! ezek a' szent gyülekezetek 
reánk bizták legdrágább kincsökröl, a' vál lá-



sos életröli gondoskodást. Ez legyen hát fö-
czélja vallási intézkedésünknek is. Ne kövessük 
azokat, kik ugy gondolkoznak 's szólanak, hogy 
a' papi hivatalnokok azért vannak, hogy a' pa-
pokat, a' nem papiak vagy világiak azért, hogy 
a1 gyülekezeteket vagy hallgatókat védjék. Nem, 
ez mindkét részről veszedelmes tévelygés és 
részrehajlás volna. Mi az igazságot védjük 
mindnyájan mind a' lelkipásztorokban, mind a1 

nyájban; 's az ezek közti ellenségeskedést nem 
csak nem tápláljuk, hanem, mint az egyház halá-
lát, első csirájában elfojtani igyekezzük. Szent 
hely ez, és itt nem a' világi hivatalnok a' nem 
világival, nem a1 pap a' nem pappal; hanem a' 
vallás a' vallástalansággal, 's az erény a1 bűnnel 
vannak ellentétben. És csak ezen felsőbb értelem-
ben harczolnak itt a' világgal azok, kik nem e' vi-
lágból valók. Igy nem hintetik el testületünkben 
a' meghasonlás magva , 's az a' minden világi 
köteleknél drágább lelki kötél, melly a' hiveket 
a' tanítókban, a' hallgatókban összekapcsolja, 
nem fog széttépettetni, a 'szentek egyessége nem 
fog megháborítlatni. 

De kérem ezen n. t. kormányszék minden 
egyházi 's világi tagjainak segédkezeiketis, hogy 
miután gyengeségem érzetében is hódoltam a1 

közbizodalomnak, annyi egyházak ?s tisztelt 
Szolgatársim kivánatának, erőtlenségemet bölcs 
tanácsukkal 's kormányzói ügyességükkel támo-
gatni szíveskedjenek. 

Ti is, a' szent gyülekezeteknek lelkipásztorai, 
kedves szolgatársaim! a' vallásos életet tegyé-
tek munkásságtok főczéljává az egyházban, — 
erre érleljétek a' hallgatókat, hogy legyenek 
ezek is velünk együtt a' szó valódi érteimében 
szent papság , 's mindinkább jöjjön el hozzánk 
Isteni országa. Ugyan, ezt ajánlom tinektek is, 
iskolai tanítók! kiknek hivattatástok megvetni 
az alapot, melly re mi építünk. 

Végzem beszédemet azon szíves kívánással, 
hogy a' szeretetnek 's békességnek Istene kös-
sön össze bennünket szeretet által, hogy a' k ü -
lönböző testekben is legyünk egy szív és egy 
lélek. Ennél drágább jót nem kívánhatok, 's ezen 
kivánatom beteljesedésének forró óhajtásával 
magamat a' szent gyülekezeteknek, a' n. I. kor -
mányszéknek, és szeretelt szolgatársaimnak szí-
ves hajlamiba ajánlom. Közli T a t a y S á m u e l 

weszprémi lelkész.1 

A tolnai fielv. vall. e. megyei gyűlés jegyzököny-
vének némelly ponljai. 

A' gyűlés kezdetén elnökünknek azon nyil-
atkozata , hogy bizonyosan a' ministeri é r t e -
kezletre megválasztandó képviselők irányelvül 
fogják működésükben elfogadni ezt : hogy az 
egyházi hivatalnokok állása mind szellemi, mind 

anyagi tekintetben javuljon — közméltánylaltal 
fogadtatott. 

Fölnyittatván a' képviselőkre adott szavaza-
tok, rendes képviselők — igen nagy szavazat-
többséggel — Ötvös Sándor föesperes és gróf 
Teleki László, r helyettesek Visolyi Gusztáv 
és Horváth Pál alesperes lettek. 

Gyülésünk egyhangon 's erélyesen nyilvání-
tá kivánatát , hogy e. kerületünk püspöke és fö -
gondnoka a' ministeri értekezletnek — válasz-
táson kivül — okvetlenül tagjai legyenek, 's 
mint illyenek, döntő szavazattal bírjanak. 

E megyénk főjegyzője alesperessé válasz-
tatván, rendes jegyzővé Szászi József gergyeni 
lelkész választatott, — a1 föczím ellen általa 
óvás tétetvén — helyettes jegyzőnek pedig Pap 
Antal sexárdi lelkész kineveztetett. Szás. 

Megjelent. Urunk Jézus végórái. Lelki épü-
lést kereső keresztyén hivek számára népszerű 
nyelven előadva, készítette Gödörházi Gödör 
József. Három füzetben. Első füzet. Jézus szen-
vedéseit megelőző különféle készületek. Kecs -
keméten 1848. 8rét 183 tömött lap. Ára 40 kr. 
ezüstben. Kapható Kilián György és társa 
könyvkereskedésében Pesten, és alulirtnál. 

A ' munka jelessége arra indított, hogy azt 
saját költségeimen adnám ki. Az első füzet iránt 
mutatandó részvéttől függend, vájjon a' 2 és 3dik 
füzetet kiadhatom-e. Tessék minél több példány 
megrendelésével gyámolítani szándékomat; mert 
én veszteségnek tekinteném, ha a' szorgalmas és 
tudós szerző e' jeles müve, melly templomi és 
magán épületességre egyiránt használható — 
részvétlenség miatt napvilágot nem láthatna. 
Az előfizető urak kész pénz mellett illető pé l -
dányaikat tőlem szíveskedjenek elvitetni. 

S z é k á c s J ó z s . 

Szinte most jelent meg 's Hartlebennél Pesten 
Csáthvnál Debreczenben 1 ezüst ft. kapható : 

Imádságos könyv templomi szükségre. Irta 
Koronka Antal várfalvi unitárius pap 's aranyos-
lordai egykerületi jegyző. Első kötet. Köznapi 
imádságok. Második átdolgozott 's nagyhéti 
imádságokkal pótolt kiadás. Kolozsvártt a' kir. 
fötanoda betűivel. 1848. 8rét. 256 1. 

Épen most vesszük: 
Eltérnzeitung. Monatsschrift für die Erziehung 

in und ausser dem Elternhause. Herausgegeben 
von Carl Seltenreich und Joseph Fischer. 1 szám. 
Megjelenik havi füzetekben. Előfizetés felévre. 
Egy füzet 6 kr. ezüst. Külön 8 kr. ez. Kiadatik 
Edelmann (előbb Heckenast) könyvkereskedésé-
ben. A1 szerkesztőség Seltenreich nevelő in té -
zetében, Bélautcza 249. Előfizetések a' s z e r -
kesztőségnél 's minden bel és külföldi könyv-
kereskedőinél elfogadtatnak. 



P R O T E S T Á N S 

ÉS ISKOLAI LAP. 
4 4 szám. Hütedik évi fo lyamat . Augustus 31.1848^ 

Még egy szó egyházunk jelen főügyében! 

Hogy mellyik legyen ez — gondolom eléggé 
világos. — Mert kiki tudja , hogy az 1848—diki 
XX-dik t.cz. 3. § - s á n a k egyházunkra leendő a1-
kalmaztatás - 's az e ' dolog megalapítására kitű-
zött ministeriumi értekezlet leginkább foglalják 
el jelenleg a' mi közös figyelmünket. 

E ' tárgyra nézve már igen sok mondatott 's 
közöltetett velünk e' lapok utján is. A ' mondot-
tak közt igen sok a' helyes , a' czélszerü és jó, 
de több ollyan is fordul e lő , mi a' szorosb v izs-
gálat tüzpróbáját ki nem állja: mivel nem mind 
— mi elméletileg jó — ugyan az — ha a' praoti-
cabilitas terére vLetik át. Némellyek tapasztalás, 
némellyek merő okoskodás után szólaltak fel. 
Mind kettő nemcsak jó magában — hanem szük-
séges is — de csak olly formán, ha hogy kéz-
nél fogva járul 's fog a' dologhoz. Mert véleke-
désem szerint practicus dolgokban csak ott v á r -
hatni valami eredményt — hol e' két tényező 
egyesülve működik. 

Ezeket már előre bocsátva —valóban csudál-
kozni lehet némileg azon, hogy egy olly egysze-
rű dolog — mint a' fenidézett t.cz. 's § - n a k az 
értelmezése 's reánk való alkalmaztatása olly v é -
getlen debattok — 's annyi egymástól eltérő 
véleményezéseknek adhatott alkalmat. 

Csekély belátásom szerint az egész dolog eb-
ben áll: Kimondatván az érintett törv.cz. 2-dik 
§ - s a által a' bevett vallások tökéletes nemcsak 
szabadsága, hanem jogegyenlősége is : annak 
4-dik § - s a az én személyes Ítéletem szerint 
szükségtelen, mint már amabban bent levő ; de 
annál szükségesbbé lön — mint annak természe-
tes kifolyása — a1 3-dik § ; de szükséges csak 
a' viszonyok eddigi ál'ása következtében. — 
Hogy azonban ezt megérthessük — kissé mél-
lyebben kell ereszkednünk a' dologba. Hogy az 
egyházakat — mint egyházakat — az állomány 
fizetni köteles az nem olly kétségtelen igazság, 
minthogy 2*""*2=4. A ' tapasztalás mutatja — 
hogy az egyház a' státusnak minden róla való 
gondoskodása nélkül is ellehet és fenállhat, pl. az 
éjszakamerikai egyesült tartományokban. A1 hol 
a' status az egyházakról 's egyházbeliekről g o n -
doskodik ott azért teszi azt — mivel vagy ál ta-
lában be akar folyni azoknak dolgaiba — vagy | 
mivel azoknak segítségét saját czéljainak e lé ré - ) 

sére nem nélkülözheti. Szerencsére az egyház-
nak ez utolsó indok hatalmasb amaz elsőnél, k ü -
lönben az egyház autonomiája rég megbukott 
volna már. De így a' status nem nélkülözhetvén 
az egyház közbenmunkálását saját czéljainak e l -
érésében — nem pedig azért mivel az ő hatalma 
csupán anyagi — az egyháznak hatalma pedig 
szellemi, erkölcsi alapokon nyugszik — melly 
mindaddig hathatósb lesz amannál, valamíg csak 
ember ember lesz , azaz olly l é n y , melly nem 
csak a' s i r ig , hanem még a' síron túl is élni k i -
ván — élni remél. Mondom, a' status nem né l -
kölöztetvén az egyházat — nemcsak annak a u -
tonómiáját — mint abeli munkálkodása, sine qua 
r.on föltételét — nem bánt ja , hanem ezt az á l -
tal is törekszik elősegíteni, hogy intézetei-
nek fentartására áldoz — mi által , az épen 
mondottaknál fogva , inkább önmagának mint-

I sem az egyháznak, melly nélkül is fen tud-
ná tartani magát , használ. Hol valamelly s t a -
tusban az egyház csak e g y , ott e ' részben 
nem támadnak olly könnyen colliziók. Mert l eg -
fontosb érdekeikben majd nem összeolvadván 

j egészen, nincs ok miért súrlódjanak egymás 
j közt. De hol több a' vallásfelekezet 's tehát k ü -
' lönbféle az egyház, ott az összeütközés, az ano-
I malia majd nem napirenden van. Mert vagy egy 
• hatalmuak vagy egyik hatalmasb a' másiknál. Ha 
' az első (mint pl. Saxoniában, hol a' király R. C., 
a' neje protestáns, vagy Poroszországban, hol a ' 
népnek egy fele a' királylyal protestáns, a' m á -
sik R. C. (akkor ugyan egyensúlyban tartjók 
látszatólag magokot az egyházak, de ha más-
kint nem lehet , legalább alattomosan mégis 
törnek egymás ellen, hogy kivívják maguknak a' 
suprematiat , melly többnyire annak esik részül, 
mellynek a' status föhatalma hódol. Ha pedig 
egyik hatalmasb a' másiknál, akkor a' gyengébb 
rendesen elnyomatik az erösebbik által. Példák 
szükségtelenek. De a' státus mint o l lyan, még 
soha és sehol sem nyomta el bármelly kekelé-
ben létező egyházat, ha csak czéljaival homlok-
egyenestnem ellenkezett. A' melly azt tette, tette 
azt nem mint s ta tus , hanem mint magát egy b i -
zonyos egyházzal indentificáló testület: mi azon-
ban nemcsak hogy theoretice hibás, hanem p ra -
ctice ártalmas dolog is a' statusra nézve. Mert 
a" status mint ollyan nem áll hívekből, h a -
nem polgárokból. Ki polgári , azaz status i r á -
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nyábani kötelességeit teljesíti , az nemcsak 
méltó a' status oltalmára , hanem joggal is 
követelheti azt. 'S ha itt a' status az egyik 
fél iránt mostohább mint a' másik i rán t , nem-

g csak hogy igazságtalan általában, hanem n é -
mileg ön saját gyilkosa is. Mert megfosztván 
polgárainak egy (nagyobb vagy kisebb, az itt 
nem tesz semmi különbséget) részét polgári j o -

*gai tól , mintegy, feljogosítani látszik őket arra, 
hogy ők is tagadják meg tőle azon kötelességek 
teljesítését, mellyekkel tartoznak neki. 'S ez vá l -
jon erösíti-e v. gyöngíti a' statust, melly polgá-
rokból áll 's azoknak összegéből veszi a' maga 
e r e j é t , hatalmát, azt kinek kinek saját ítéletére 
bízom. Az ollyan status, melly polgárainak egy 
(habár nagyobb) részével annak másik részét 
jogaiban megtámadja 's ezeket csonkítja, nem 
cselekszik többé mint s tatus; mert ez — mint 
épen mondám — a1 polgárok teljességéből áll, 
hanem mint párt, melly helyzet a' statusra nézve, 
mellynek minden pártok fölött állania ke l l , nem 
éppen a' legillöbb. 

Már most fiat applicatio. Mi történt e' részben 
honunkban a' reformátio óta? Históriát írni nem 
szándékom. De annyit mégis — a' még követ -
kezőknek megalapíttatása tekintetéből — mon-
danom kell: hogy midőn országunk egy 's pedig 
egy igen tetemes része Luther 's Calvin nem uj 
és nem saját, hanem magától Krisztustól 's apos-
tolaitól általvett 's csak más, a' régitől különbö-
ző alakban viszont a ' világosságra kivezetett t a -
nait elfogadta 's magáévá tette, megszűnt lenni 
ugyan az akkoron egyedül fenálló egyház híve, 
de nem szűnt meg lenni azon statusnak, mel ly-
ben é l t , polgára. 'S mégis mik voltak azon l é -
pésének, mellynek a' status tulajdonképeni é rde-
keivel épen semmi köze , a1 következései? Egy 
hosszú 3 századokon keresztül vonuló szomorú 
jeleneteknek a' sora feleljen helyettem e' k é r -
désre. 

A ' rajtunk elkövetett igazságtalanságot átlát-
ván végtére a' haza, mihelyest a' maga olly so -
káig tartott kezei t , kissé szabadabb állapotban 
érzé, tüstént sietett kinyilatkoztatni a' százados 
sérvnek gyógyítni akaró szándokát, 's igy lön az 
1848-dik XX-dik t.cz. 2-dik § - a . Ennek szük-
séges és természetes kifolyása 3-dik § - u s , de 
szükséges mondám, csak a' dolgok jelen állása 
következtében. A ' status t. i. e' 2 által circi-
ter azt akarta kimondani: „ti protestánsok, kiket 
én eddig mostoha gyermekeim gyanánt tekintet-
t em ' s mint ollyanokat örökségemből is kizártam, 
én titeket ezennel visszahelyezlek természetes 
jogaitokba, valódi gyermekeimnek fogadlak 's 
mint ollyanokat ezentúl örökségemben is r é sze -
sítendlek." 

Mi lehet kérem egyszerűbb ennél ? A majo-
ratus — mellynek ideje ugy is lejárt már min-
denütt, honunk egyházaira nézve is megszünte-

tik 's a ' jogegyenlőség hozatik be a ' testvérek 
közé. Mi rosz,mi aggodalmi ok rejlik mind ezek -
ben? Mert az, ki uj jogokkal felruház bennünket, 
csak nem fog talán minket azoktól megfosztani 
akarni, m e l l e k n e k birtokában már régóta v a -
gyunk ? — A' ki minket egy járom alul felszaba-
dít — csak nem fog bennünket más uj iga alá 
hajtani akarni ? Mert ugy, a' mit egy kézzel a d -
n a , a' másikkal ismét elvenné tőlünk. 

Kik tehát autonomiánk veszélyeztetéséről, j a -
vaink elvételéről álmodoznak, é j e n csak álmo-
doznak. Mert hogyan is akarhatna megfosztani 

! minket a' státus ezektől mos t , hol inkább szen-
| tesíteni kívánja minden jogainkat az által, hogy 
jünnepélyes törvény által kijelenti, mi szerint mi 
azt, mit eddig részint csak kegyelemből, részint 
ugyanis jog szerint , de nem olly jog szerint, 
melly különbféle kivételek, ellenmondások, meg-
szorítások által szüntelen ostromoltaték, ki ját-
szaték, — bírtunk — ezentúl teljes bátorsággal 
sajátunknak mondhatjuk; azonkívül még azt is 
valahára elveendök, mire jogunk eleitől fogva 
volt ugyan, de mitől a' viszonyok hatalma eddig 
megfosztott bennünket. Mi tehát autonómiánkat 
megtar t juk, mert ahoz nyúlni a' státusnak sem 
jogában sem érdekében nem áll, mint azt már is 
feljebb kimutattam. Söt ezen autonomiánk meg 
fog erősíttetni ezentúl az által, kogy a1 status a' 
maga hatalmával, tekintélyével gyámolítani fog 
bennünket szükség esetében mindazoknak kivi -
telében 's végrehaj tásában, mellyeket mi eddig, 
a' mi gyámoltalan állapotunkban ki nem vihe t -
tünk magunk. Jószágainktól sem fog megfosz-
tani minket. Mert ez ismét sem jogában sem é r -
dekében nem áll. Jogában nem: mert nem ö adta 
nekünk azokat , mi magunk szereztük, vettük, 
koldultak össze csekély vagyonunkat. E r d e k é -
ben nem, mert megfosztván bennünket jószága-
inktól 's általvévén azokat saját kezelése alá^olly 
terhet válalna magára, mellytöl bizony nemsoká-
ra ismét megszabadulni óhajtva óhajtana. 'S hát 
a' kezelési költség, nem nyelné-e el egy te te -

: mes részét e ' szétdarabolt javak jövedelmezésé-
nek? Hát mi nemde könnyen koldusbotra juthat-
nánk-e az által ha hogy , megváltozván, mitől 
azonban Isten ments meg hazánkat, a ' j e len sza -
bad szellemű kormányzási redszer , a' régi fog -
lalná el helyét, 's mi ismét előbbi nyomorult á l -
lapotunkba lökettetnénk vissza? Nemde vonPick 
auf kellene-e nekünk akkor kezdenünk ismét, 
mint már egy vagy két ízben volt a' mi sorsunk 
e' hazáhan? Ezt tehát nem kívánja, nem kíván-
hatja e' haza ' s annak mostani tolmácsa a' magas 
ministerium mi tőlünk. Mit ö kíván, 's a' teendő-
ket tekintve, joggal kívánhat, az circiter ennyi: 

1) Kérdez bennünket: kik 's h tnyan vagytok, 
hogy ismerjelek meg 's tudjam kivel van dolgom. 
2)Mitök van? hogy lássam, milly karban v a g y -
tok "s miben segíthetek rajtatok. 3) Mire volna 



szükségtök , hogy becsületesen megállhassatok-
és a' ti a' státus irányábani kötelességeiteknek 
sikerteljesen meglelhessetek ? 

Ezekre már most nekünk felelnünk kell 's az -
tán hallanunk, mit mond majd a' ministérium. R o -
vatos táblázatai anyagi helyzetünk összeírására 
kezeinknél vannak. Töltsük be azokat lelkisme-
retesen 's terjesszük elö, ki fog azokból tetszeni 
javainknak mind mennyisége, mind fizetésünk-
nek csekélysége. Mit és mennyit f oga ' ministéri-
um tenni ezeknek javítására, az töle és attól függ, 
hogy mi kútforrásai vágynák azoknak kieszköz-
lésére. A ' nyújtandó segéd sommának annyival 
kellend nagyobbnak lenni, mennyivel több töröl-
tetik el azon mellékes adalékokból vagyis acci-
dentiákból, mellyekiiel eddigelé pótiák az egyes 
egyházak hivatalnokaik csekély lixumának a' hi-
ányát. Mert a' lixumokat, bár honnan kerüljenek 
azok: tökéknek a' kamatjaikból vagy föld, rét 's 
szőlőkből, eltörölni nemcsak nem lehet, sőt eze-
ket jövendőbeli fizetéseknek is kell tenni alapul, 
úgy, hogy ha azok a' kitűzendő egy vagy három 
osztálybeli fizetési rátákat el nem é rnék , a ' hi-
ány épen a' segedelmezö status pénztárából 
adatnék hozzá. Maga pedig a' fixum v á r o -
sokban, értem olly városokat, hol a' földmüvelés 
csak egynéhányaknak dolga, 's hol a' többség 
piaczból él, tisztán készpénzben szolgáltassék ki 
az egyházi hivatalnoknak, egyebütt pedig fe lé-
ből készpénzhen , feléből termesztményekben. 
Ezeket beszerezni legyen ezentúl tisztán a' gyü -
lekezetek gondja; a' lelkészt, a' tanítót föl kell 
menteni a' hivatalával egyáltalában össze nem 
férő, öt mind hivatalos eljárásaiban, mind további 
kiképeztetésében gátló 's gyakorta olly helyze-
tekbe toló mezei gazdálkodástól, mellyek erköl-
csi jellemét 's ez által működése sikerét is v e -
szélyeztetik (gabna , borkereskedés, uzsorásko-
dás 'sat.) A ' gyülekezet vagy maga mivelje, v. 
adja ki árendába a' papi földeket, réteket 's j öve -
delmezéseikböl szolgáltassa ki papjának, tanító-
jának a1 kitűzött mennyiséget in natura, a' többit 
adja el 's kerítse ki a' szükséges pénzfixumot, 
pótolván a z t , ha ki nem telik onnan a' segedel-
mezö pénztár öt illető 's reá kivetett rátájából. 
Mindezeknek kezelésére pedig rendeltessék egy 
helybeli , de nem a' gyülekezetnek, hanem más 
fensöbb testületnek felelős 's annak évenkint 
számolni köteles egyházi,gondnok. A1 papnak, 
tanítónak pedig hagyassák meg egy kert 's egy 
kukoricza, káposzta , krumpli , kender a l áva ló 
mérsékelt földdarab, mellyet saját költségén mi-
vel tessen, hogy legyen mind egy kis öröme, mind 
egy kis haszna is e ' miniatűr gazdaságból. Most 
még két fontos kérdés látszik felmerülni a' dolog 
szőnyegén. Az első: hogy milly kútforrásokból 
veendi majd a ' status azon eszközöket, mellyek-
kel segíteni kíván sorsunkon? De kiki érti, 
hogy ez mi reánk nézve egészen fölösleges ag -

godalom, mert az csupán és kizárólag az ország 
iés a' ministérium dolga és gondja. Az ország 
kimondta ebbeli akaratját. A ' ministérium meg 
van bízva annak kivitelével. Mi tehát megtevén 
a' magunkét , hagyjuk a' többit reá 's várjuk el 
békésen további eltökéléseit. Azt az egyet azon-
ban még is meg kell jegyeznünk itt, hogy ámbár 
mi nem kívánjuk, hogy valamelly egyház ked-
vünkért megfosztassák a' magáétól — ezt nem 
kívánjuk 's nem is kívánhatjuk; mert alius ex 
spoliis nunquam ditescere prodest ; de annyit 
még is óhajtanunk szabad, hogy azon igen igen 
feltűnő különbség, melly a1 mi és a' többi e g y -
házak hivatalnokaik állásában létez, olly a r ány-
ban egyenlítessék ki, mellyböl kitessék, hogy az 
1848-ki XX-ik t.cz. 2-dik pontja testesült igaz-
ság 's nem puszta irott szó. 

2- ik kérdés az, hogy mi viszonyba jövünk mi 
majd mindezeknek következtében ezentúl a' s t a -
tus irányában? Ez fontos , de, nézetem szerint, 
igen egyszerű kérdés v. is inkább a' felelet reá. 
Mert a' melly viszonyban mi eddig álltunk a' s t a -
tushoz, ugyanazon mutatis rutandis állandunk 
ezentúl is hozzá. Neki saját alapos canonjainknál 
fogva competál a jus supremae inspectionis f ö -
löttünk, 's ezt tehát ezentél is gyakorolni fogja. 
Hogy mikint 's milly közvetített forumok 's h a -
tóságok által ? az ismét az ö dolga. Nekünk elég 
a z , hogy ezen felügyelési jog természeténél 
fogva nem terjedhet másra, mint „v ide re , ne 
quid respublica detrimenti capiat.u Kik tehát a t -
tól ta r tnak, hogy a' status ezentúl , mivel fizet 
bennünket, parancsolni is fog 's kedve kénye 
szerint intézkedni velünk, rémektől félnek Mert 
hogy ö fizetni akar bennünket, azt teszi 1 - ször 
is önszántából 's ugy, hogy ki nem köt magá-
nak semmi, a' törvény által szentesített s za -
badságainkat veszélyeztető jogot. Teszi azt 
továbbá azon méltányosságnak érzetében, melly 
át lát ja, hogy quod uni justum alteri aequum, 
Teszi azt végtére csak felsegítöleg 's olly m é r -
tékben , melly semmi esetre. De minek is ennyi 
okokat felhordani? hiszen utóvégre a' mint adta, 
ugy ei is veheti ismét, 's mi a ' mint most köszö-
nettel vesszük, ugy szükség esetében köszönet-
tel vissza is adhatjuk. De reméljük, hogy sem ö 
nem fogja azt t enni , sem mi nem jutunk olly 
könnyen azon sajnos helyzetbe, hogy kedves 
adományát vissza kellene utasítanunk. Azér t ,kö-
szönet és üdv a' hazának. — Béke az egyházak, 
egyetértés 's testvériség az egyháziak között. 
Mindnyájunknak pedig azon szellem, melly szük-
séges, hogy azon reformok, mellyeket e ' kor i gé -
nye megkezdett 's mellyeknek folyamát aligha 
gátolhatni többé , minél békésebbem vit^sssjaek 
végbe. V . J . 



Rövid vázlata a' protestáns egyház 
eddigi állásának az ausztriai birodalom örökös 

tartományaiban. 

Most, hol nem csak az állományok, hanem az 
egyházak is, legalább külsejükre, nevezetesen 
politikai v. is a' státus irányábani állásukra néz-
ve tetemes változásoknak, hogy ne mondjam, 
gyökeres átalakálásuknak mennek elejébe — 
most, mondom, igen érdekes , de söt azokra 
n é z v e , kik ez átalakítási munkába bármikép 
belefolynak, tán szükséges is megismerkedni 
azoknak eddigi állapotukkal, hogy tudván mi 
vo l t , annál jobban tájékozhassák magokat az 
Iránt, minek lenni kell. 

Már mi saját honunkat, a' magyar hazát, 's 
abban különösen a' protestáns egyházat illeti, — 
ezt mi nagyából valamennyen ismerjük. Mert 
általános, országos törvényeken vagy ősi s zo -
kásokon alapuló viszonyai ugy is tudvák levén 
mind azok előtt, kiknek vagy érdekükben, vagy 
kötelességükben áll illyen ismeretekkel birni — 
más részletes, annak külső állapotjára vonat -
kozó adatok is könnyen megszerezhetők részint 
az időnkint megjelenő egyházi névtárakból , r é -
szint azon tanácskozás-, vi tatkozás- 's előadá-
sokból , mellyek az évenkint tartatni szokott 
számos gyűléseinken előfordulván, azoknak 
írott 's nyomatott jegyzökönyveikben öszpon-
tosítva közöltetnek a' publikummal. 

Hanem Magyarország, ámbár önálló, de még-
is csak egy állató része a' nagy austriai biroda-
lomnak. Ennek ugy nevezett örökös tar tomá-
nyaiban sok mindkét felekezetű protestáns él — 
számát könnyen félmillióra tehetni — kik nem 
csak hitsorsosink, hanem a1 mennyiben egy 's 
ugyanazon uralkodó alatt állnak, egyszersmind 
polgártársaink is. — Ezeknek eddigi, a' miénk-
től sokban különböző egyházi szerekezetükkel 
's politikai állásukkal megismerkedni tehát már 
magában is érdekes, de a' jelen viszonyokat t e -
kintve, mellyekben nem tudhatjuk, hogy mi csi-
rája fekhet protestáns egyházunk jövendőjének 
— kivált mi reánk, magyarhoni evangélikusokra 
nézve felette hasznos is lehet. 

Mióta e ' lapok megjelennek, e' sorok írója nem 
emlékezik, hogy e' tekintetben valami t e r j e -
delmesb 's kimerítő tudósítás közöltetett volna 
azokban velünk — alkalmasint, mivel azok, 
kik e ' folyóiratban le szokták rakni magány szor-
galmuknak a' gyümölcseit — vagy nem érzék 
fölhivatva magokat e' tárgy megpendítésére, 
vagy mivel tán a ' -dologról bővebb tudomásuk 
nem volt. 

Közlő szinte ugyan nem dicsekedhetik azzal 
hogy e' részben mind azon adatokkal bir, mely-
lyek szükségesek, hogy valami kielégítő munká-
latot tegyen közzé; de ezt nem is igéri e ' czikknek 

homlokirata, hanem csak egy rövid vázlatát 
a' szóba hozott viszonyoknak — 's ezt annyival 
inkább adhatja, mivel részint elöbbeni hivatalos, 
részint akkori és mostani családos és rokon-
sági viszonyai öt több ottani mind gyülekezetek-
kel, mind egyes kitűnő egyházi férfiakkal hozák 
's hozzák jelenleg is némi közelebb érintkezésbe. 

Mielőtt azonban részletekbe bocsátkoznánk, 
jó lesz talán az örökös tartományi prot. egyház 
általános politikai állását egy két — ha csak 
felületes vonásokkal is — leecsetelni. 

Ugyan is tudva van, hogy II—ik József dicső 
emlékű ausztriai császár nem sokára trónjára 
lett föllépte után egy ugy nevezett türelmi p á -
tenst (Toleranzpatent) nyilvánított légyen (a ' 
német tartományokban 1781. oct. 1 3 - á r ó l ; Ga-
licziában 1781. nov. 10 -é rö l ; Magyarországban 
1781. dec. 21-éröl , és Lombardiában 1782 május 
30-áró l ) , melly szerint a' birodalma alatt levő 
protestánsoknak nem ugyan teljes vallási sza -
badságot , de még is e g y , állandó szabályok 
által elrendezett 's így legalább szilárdabb ala-
pokon nyugvó és az elöbbenitöl, melly több-
nyire önkénytől függött, nem csak lényegesen 
különböző, hanem egyszersmind sokkal szen-
débb s' tűrhetőbb állást is megengedtetett. 

E ' türelmi viszony nálunk II—ik Leopold csá-
szár alatt az 1791-iki 26 t. cz. ereje által t ö r -
vényes szabadságra emeltetvén, az örökös 
tartományokban — csekély változtatásokat k i -
véve — mind ekkoráig eredeti alakjában maradt 
meg. Ott tehát IT -ik József türelmi pátense 
egészen a' mi időnkig volt a' protestáns e g y -
háznak „magna chartájau, mellyen minden ö 
jogai alapultak. — Szerinte az ugy nevezett 
acatholicusoknak (melly név alatt nem csak a' 
két felekezetű protestánsok, hanem a' görög n. 
egy hitűek is értetödnek — más, bár keresztény 
felekezeteknek vagy szektáknak még csak a' 
letelepedésre 's lakhatásra sem levén szabad-
ságuk az austriai örökös tartományokban) szabad 
u g y a n , de nem nyilvános isteni tisztelet vagy 
is vallásgyakorlás engedtetik meg (a ' nyi lvá-
nosra, azaz templomon kívülire is , csupán a' 
R. C. egyház jogosítva levén) ugy, hogy a' hol 
100 protestáns család vagy 500 lélekből álló 
község együtt létezett, egy imaháznak *) fel— 

*) Bethaus — templom Kirche — csak kettő van tud-
tommal, t. i. Teschinben és Bialában — amaz sziléziai, 
emez galíciai város. Az első, t. i. a' teschini templom, 
„kegyelem" templomának Gnadenkirche neveztetik 
— onnan mivel 11-ik József kegyelméből keletkezett, 
kinek idejében majdnem egész sziléziai pro tes-
tánsság, kürülbelöl 8 0 , 0 0 0 lé lek, hozzá tartozott, 
öt — hal lelkész működése mellett. — Yan tornya, 
harangja 's templomi alakja — nagyságára nézve, a* 
csabait tán kivéve, legnagyobb prot. templom az aus-



épithetéséért folyamodhatott, mellynek azon-
ban to rony , harangok, és az utszáról való 
bemenetnélkülinek kellett lenni. Iskolát is ala-
kíthatott, lelkészeket 's tanítókat meghív hatott, 
kiknek a' szentségeket kiszolgáltatni, betegeket 
meglátogatni és a' holtakat a' temetőre kikésérni 
szabad. 'Házakat és más ingatlan jószágokat v e -
hetnek, a" protestánsok czéhekbe állhatnak, 
polgároklá lehetnek és — de csak „dispensando'\ 
azaz engedelem mellett — academiai fokozato-
kat 's polgári tisztségeket is elnyerhetnek, fe l -
mnetetvén egyszersmind minden vallási elveik-
kel meg nem egyező eskületétel és más vallás-
felekezetü isteni tisztelet meglátogatása alól. 
Ellenben a' stólákat a' r. c. mint uralkodó e g y -
ház clerusának fizetni 's vallási pereiket egy 
lelkipásztor vagy istenész hozzá járultával a' 
tartományi — 's ettől appellátában a1 politikai 
udvari hatóságnak eldöntés végett felterjeszteni 
tölelesek. (I. Helfert József „die Rechte und 
Verfassung der Akatholiken in dem österr. Kai-
ser. :aate u Bécs 1727. 2- ik kiadás — 2-ik sza-
kasz 14-dik § - sá t . ) 

A ' protestáns egyháznak fökormányzati rend-
szere az örökös tartományokban az ugy nevezett 
territoriális systemára van fel tetve, mi, ugy 
mond Helfert, annál természetesb, miután az a' 
protestánsoknak megengedtetett türelem leg-
fensöbb kegyelem gyanánt merül fel és arra az 
uralkodót semmi féle szerződés vagy békekötés 
nem kötelezé. Innen már következik, folytatja 
Helfert , hogy az austriai fejedelemnek egyhá-
zunk irányában nem csupán a' „ j u s circau, ha -
nem a1 ^jus in sacrais competál; azaz: ö r en -
delkezhet olly dolgok iránt is, mellyek politikai-
lag vagy is a' státusra nézve egészen közö-
nyösök. 

A ' tettleges hatalomgyakorlás az egyház f ö -
lött cg) részről az udvari és tartományi ható-
ságra (Hof - und Landesstelle — Cancellaria és 
Gubernium 's illetőleg kerületi hivatal Kreisamt), 
más részről egy consistoriumra, mellynek su -
perintendensek és esperesek adatnak segítségül 
— van bizva. Amazoknak alája van rendelve az 
egyház minden politikai, gazdasági és jogi v i -
szonyokban — emennek tisztán egyházi és va l -
lási ügyekre nézve. — Minden egyház, superin-
tendens, esperes, pap azon tartomány politikai 
hatóságának (gubernium *s kerületi hivatalnak) 
van alája v e t v e , mellyben létez — az udvari 
hatóság (Hofstelle) csak egy 's így a' consis-

triai birodalomban, négy egymás fölött épült karzat-
tal, mellynek legfelsöbbikétől a' boltozat még annyira 
emelkedik, mint mennyi tér van a-1 padlazat vagy 
kövezet és az első karzat közt. — A' bialai nem olly 
nagy , de igen csinos templom — toronynyal, egy 
haranggal ''s parochiai joggal bir. BensÖ készülete 
legszebb, mellyet még valaha láttam. 

tórium is. Mindkettő Bécsben létez, (etc.) a* 
consistoriim elnöke r. catholikus (utolsó időben 
báró Werner udvari tanácsnok); ülnökei részint 
világiak, részint egyháziak 's pedig mindkét 
felekezetbeli férfiakból állók kiket, maga a' f e je -
delem nevez ki *s fizet is. Hatása hasonló ahoz, 
mellyet a' püspöki székek gyakorolnak. Neki 
kötelesek a' superinlendensek félévenkint föl ter-
jeszteni tudósításaikat a' nekik alárendelt e g y -
házak állapota i ránt ; az egyházak, lelkészek és 
tanítók között támadt pöröket ö intézi el sat. 

A ' consistoriumnak közvetlenül alávetvék a1 

superinlendensek, kiket szinte a' fejedelem n e -
vez ki és fizet (400 pft. évenkint), rangjuk egy 
fokra van téve a' r. c. prépostokével 's s ze -
mélyes tulajdonuknál fogva a' 4 ft. Stempel- ta-
xának esnek alája. 

Az egész örökös tartományokban van össze-
sen 9 superintendentia, — 5 az evangélikusoké, 
4 a1 református atyafiaké. Világi felügyelök 
nincsenek, — közvetlen (világi) fórumjok a' k e -
rületi hatóság (Kreisamt); az ágostai hitvallású 
egyház 5 kerületre van felosztva u. m. Alsó A u s -
tria, Staier, Illyr és Yelencze tartományokkal 
és 1 superintendenssel, a' ki rendesen Bécsben 
van — felső Austria 1 superintendenssel, melly-
nek nincs állandó székhelye — Csehország 1 su-
perintendenssel — Morva és Silesia 1 superin-
tendenssel, ki felváltva majd a' Silesiai, majd 
a' morvái papok közöl neveztetik ki (jelenleg 
brünni lelkész az) — és Galiczia szinte 1 superin-
tendenssel, ki rendesen Lembergben székel. — 
A' reformátusok részéről van 4 superintenden-
tia — u. m. alsó Austriában 1 — Csehországban 
1 — Morvában 1 és Galíciában 1 — hol azon-
ban nincs superintendensük, csak egy esperes, 
de ki superintendensi ranggal b i r , 's közvetlen 
a1 consistoriummal értekez. 

Hivatalos esküjöket (mellyben az ország f e -
jedelmének engedelmet és hűséget, — a' státus 
java és üdve előmozdításában készséget, hiva-
talos eljárásukban szorgalmat, ügyes - és lelki-
ismeretességet, — státus elleni egyletek, ko -
holmányok, merényletek irányában nem csak 
magok részéről óvatosságot vagy is inkább 
azoktól való teljes visszatartóztatást , hanem 
azoknak föl is jelentését sat. igénik és fogad-
ják) a' gubernium szine előtt teszik le a' super-
intendensek, melly meg is erősíti őket hivata-
lukban a' fejedelem nevében. A ' superintendens 
jogai- 's illetőleg kötelességeihez tartozik: 
1) A ' hitjelölteknek megvizsgálása, fölszente-
lése és investitioja vagy is beigtatás, hahogyaz 
elsőt maga a' consistorium nem végzi, mi j ogá -
ban áll, 's őket bizza meg azzal. Azonban abbeli 
jogukat ök is ruházhatják át az illető esperesre. 
2 ) Uj templomoknak fölavatása. 3 ) Visitátio, 
mellyet minden 3- ik évben tenni kötelesek 's 
teszik is, ha magok nem, legalább az esperesek 



által (hát nálunk ?). Kötelességükben áll továbbá 
felügyelni, hogy a' vallástan mind templomban, 
mind iskolában tisztán 's a ' felekezet elveivel 
megegyezöleg adassék elö ; a' nyilvános isteni 
tisztelet szint ezekhez alkalmaztassák; vallásos 
conventiculumok, szekták keletkezése sat. 
meggátoltassanak. A ' lelkészek hivatalbeli el já-
rásuk 's erkölcsi magokviselete, valamint az e g y -
házi javak miként kezelése szintén felügyelé-
sük és ellenörködésük spherája alá esik. A ' 
tanítók — erkölcs magokviseletén 's a' vallástan-
nak , a' hol az reájok van bízva, mikinti t a -
nításán kivül — más hatásuk 's felügyelésük 
nincsen, ugy mint kik a1 többiekben a' nor -
mál-iskolák directiója alá tartoznak. — Egyéb-
iránt vallástudományt csak az a' superintendens 
vagy esperes által megexaminált theologus t a -
níthat, ki aztán catecheta név alatt működik, 's 
t isztét , miután ott a ' szaktanítás divaté , a' 
hány classisa van az iskolának , mindenikben 
végzi. A ' hol catecheta — ki rendesen, de nem 
mindig fölszentelt papsegéd is szokott lenni 
— nincs, a1 hittudományi oktatást maga v é -
gezi a' lelkész. (E ' sorok irója is illyen catecheta 
volt Bialában 18277-ben. ) 

A ' superintendenseknek segédjükül rendelvék 
hivatalos eljárásukban az esperesek, kik bizo-
nyos számú gyülekezeteket (egy legfelsőbb 
rendelet szerint minden 10 gyülekezetekre egy 
egy esperesnek |kellene esni) a' superintendens 
föfelügyelése alatt inspiciálnak, — amannak 
személyét mindenben képviselik 's helyét is 
gyakorta pótolják. — Jelenleg ágostai esperes 
van : alsó Aust r ia ' s a'hozzácsatolt tartományok-
ban 1, felső Austria 1, Csehországban 2, Mor -
vában 1, Sziléziában 1, Galicziában 3, összesen 
9. A ' reformátusok részéről : Csehországban 2, 
Morvában 2 , — a' galíciait, ki superintenden-
si ranggal b í r , ide nem számítva — 's tehát 
összesen 4 ref. esperes — mindössze pedig 13 
esperes. 

Az esperest, több neki a' superintendens által 
felajánlott alkalmatos egyénekből kinevezi a' 
consistorium, megerősíti a' gubernium és tudo-
másul veszi az udvari cancellaria. 0 ugyan-
azon esküt teszi le, mellyet a' superintendens, 
csakhogy nem a' gubernium, hanem a1 kerületi 
kormány előtt — a' kerületi kapitány (Kreis-
hauptmann) kezébe. Fizetése csekély (ha nem 
csalatkozom 50 pfrt — csupán írószerekre) , de 
vannak különbféle napi 's más hivatalos e l j á rá -
sainak a' díjani. Rangja megvan-e és hogyan 
határozva ? nem tudom. Kötelessége — mivel 
rendesen a' maga kerülete főfelügyelője az i s -
koláknak (Distrikts-Schulaufseher) kivált a' t a -
nítókra és az iskolákra ügyelni, — azokat éven-
k in t , rendesen vizsgálatok alkalmával, vizi-
tálni, azokról referálni , a' tanítókat m e g -
vizsgálni , beigtatni sat. — különben pedig s u -

perintendens mel le t t , ollykor helyette is a' 
lelkészek és egyházak 's azoknak minden t e -
kintetbeni mibenlétök fölött őrködni 's tudósítást 
adni. Hozzájok intézi a' superintendens minden 
fensöbb, a' gyülekezeteket és azoknak hivatal-
nokait illető rendeleteket 's ezok ismét a' magok 
dolgait általa küldik be a' superintendensnek és 
consistoriumnak. 

A' lelkészek. Ezeke t , kik ott pásztoroknak 
(Herr Pastor) neveztetnek, eleinte csupán Ma-
gyarországból és a' teschini kerületből s z a -
bad volt meghíni. Ugy lett, hogy e' jelen szá -
zad első két tizedében a' sziléziai és galiciai lel— 
kipásztoroknak majdnem két harmada magyarok-
ból állott (közlőnek az atyja is ott működött 8 
évig, mint a' viszlai gyülekezetnek első lelkésze. 
A n y á n a k , kinekédes atyja Gömörből hivatott 
meg Sziléziába, — két testvérje superintendens 
vo l t , egyik inarva-sziléziai, inátik galicziai. 
Más több rokoni is mind magyar születésűek, 
ott hivataloskodtak. JelenlegSziléziában már csak 
e g y , Galicziában valami 3 vagy 4 magyar 
eredetű lelkész van). Mivel azonban a* szüksé-
ges szám innen ki nem telt mindig, engedelem 
adaték külföldről is — nevezetesen Némethonból, 
Szaxoniát, porosz Sziléziátés a' llernhuttereket 
kivéve, választani a ' kellő egyéneket , de csak 
azon feltétel alatt , ha vagy a' teschini vagy 
egy magyarországi superintendenstöl mutatnák 
elö tehetségük 's erkölcsi magokviselete felöl a r 

kellő bizonyítványokat. — A' belföldi theologia 
tanulóknak csupán a7 göttingai, vittenbergi, 
lipcsei és tübingai egyetemeket szabad volt 
meglátogatni, — a' reformátusoknak még külö-
nösen a' marbtirgi és jen i is tüzeltetvén kL 
Ezen kimenetelre azonban csak azok nyertek 
engedelmet, kik szilárd erkölcsük felöl érvényes 
's hiteles bizonyítványokat mutathattak elö o k -
tatóiktól. Egyébiránt minden külföldön tanuló 
köteles volt félévenkint beküldeni az illető egye -
tem elöljáróságától bizonyítványt az ö a' tudo-
mányok és erkölcsökben tett haladása felöl. E n -
gedelem nélkül a' kinekkiuek kitűzött egyetemet 
oda hagyni és másba költözködni át szinte tilos 
volt. Ez ugy tartott egészen 1820-ig, hol a* 
még most is fenáhó ( 7 rendes tanárral 600— 
1200 pfrnyi fizetéssel és 30 stipenuiummal — 
egyegy 50, 80 és 100 pft. ellátott) \s akkor a r 

magyarok- és erdélyieknek is kitűzött bécsi 
theologiai intézet b. e. 1 - sö Ferencz császár és 
király által felállíttatott. Azóta az örökös t a r -
tományokbeli hitjelölteit ott végzik theglogiai 
kiképeztetésüket, mellyre elükészít 'etésül szol-
gál nekik a' teschini, eleinte 6 osztályokból 
állott, későbben 4 - r e leolvadt, 's most ismét 
egészen a' philosophiáig fölemelt tanoda, — 
szabadságukban állván azonban nekik a' magyar 
prot. gymnasiumok és lyceumokban is 'folytatni 
tudományos pályájukat — melly szabadságot ök 



' s jelesül az ágostaiak — mint tudva van — 
tettleg is használnak. 

Befejezvén az egyetemi, rendszerint 3 évre 
t e r j edő , theologiai cursust , visszajö a' hiije-
lölt 's legott vagy catechetai, vagy oktatói, vagy 
lelkészi hivatalba léphett. Ennek elnyerését 
azonban több formalitás szokta megelőzni — j e -
lesül a1 praesentatio és a' confirmatio praesentál 
a ' patrónus, megerősít hatósági által az ország 
fejedelme, mint föpüspök. 

A1 patronatusi jog illeti vagy a1 fejedelmet, 
ki azt hatósági által gyakorolja , vagy magány 
személyeket községeket. A ' melly gyülekezet 
maga fizeti lelkészét, az maga választja is ö t ; 
hol pedig e' terhet a' hatóság (Obrigkeit) viseli, 
ott ezt illeti a ' ipraesentálási jog. Magára a' vá -
lasztásra nézve következők a' szabályok: 1) A' 
választásba veendő jelölteket be kell jelenteni 
az illető superintendenseknek, hogy váljon nincs-
e valamellyik ellen lényeges kifogása. 2) A ' v á -
lasztásnak a' superintendens tudtával 's ugy kell 
tör ténnie, hogy vagy az egész gyülekezet fizető 
férfitagjai részt vegyenek benne 's általános 
szótöbbség döntse el a' választást , vagy pedig 
egy a' gyülekezet által megbízott választmány-
tól (Ausschusz) a' legidösb egyházi elöljáró 
(Yorsteher) elnöklete alatt vitessék végbe. 3) 
Tüstént a' választás után a' m e g v á l a s z t o t t a' 
superintendensnek bejelenteni 's illetőleg p rae -
sentálni kell , a' törvényesen lefolyt választás-
nak bebizonyítása mellett. Egyszersmind köte-
les a1 gyülekezet a' megválasztottat, ha bel-
földi , egy meghívó levéllel ellátni 's ennek má-
s o l t á t a' supeivitendensnek beküldeni; ki azt 
a' megtörtént választásnak bejelentése mellett a' 
guberniumnak beküldi, 's a 'megválasztot tat a' 
consistoriumnak praesentálja, melly ö t , ha még 
nincsen fölszentelve, vagy maga megvizsgálja 's 
fölszenteli, vagy azzal a' superintendenst bízza 
meg, 's a' választásnak megerősítése végett azt 
az udvari cancelláriának bejelenti. 4 ) Hahogy e' 
megválasztás külföldire es ik , akkor a' vocatio 
nem hozzá, hanem a' superintendenshez külde-
tik , ki azt a' gyülekezet nevében a' kijelöltnek 
azon fölszólítással küldi át, hogy magát, ha még 
nincs fölavatva, vagy nála, vagy pedig consisto-
rium által avattassa fel ; ha pedig már pap pro 
colloquio állítsa, mellének kiállása után a' többi 
formalitások szintúgy folynak le mint az első 
esetben. 5) Ha a' gyülekezet nem ismerne alkal-
matos egyént, a' superintendenshez vagy ez által 
a' consistoriumhoz kell folyamodnia ez iránt, kik 
aztán megajánlják a1 kívánt egyedet. 6) Minden 
e' formálitásoknak meg nem tartásával történt 
választás hiu. 7) A ' megválasztott egyénnek 
a' superintendenstöl neki beküldendő megerősítő 
oklevélnek elnverése elöít nem szabad az öt ti 

Ezen megerősítésért fizetni kell 's pedig az 
állomás jövedelmezése arányában. Igy pl. 300 
frt. 3 fr., onnan 600- ig 10 pemot, 6000- tő l 25 
pemot. Az ordinatio illeti a' superintendenst (a ' 
millyen a' consistoriumnál is rendesen ül), ki azt 
vagy maga teszi meg, vagy az esperes által v i -
teti végbe két lelkész hozzájárultával. Az ordi-
nálandó eskü helyett egy, részint egyházi, r é -
szint politicai tartalmú reversalist köteles aláírni, 
melly hosszabb, mintsem hogy itt közöltethetnék. 
A ' beigtatás előbb e g y , a' kerületi hatóságtól 
delegált hivatalnok, most a ' superintendens vagy 
esperes által megy végbe. Ha valamelly lelkész 
jelen állomásáról más valamellyikre kíván által-
költözködni, a'formalitások majdnem ugyanazok. 
A ' lelkész elbocsáttatása a' consistorium és g u -
berniumtól függ, előbb azonban taxáját meg kell 
fizetni. 

A ' lelkész hivatalbeli működését illetőleg, ö 
ugyan keresztelhet, eskethet , temethet, de mind 
ezen egyes mütételeit be kell jelenteni neki az 
illető plébánosnak, ki azokat matrikájába az 
illető stólának lefizetése mellett , beigtatja. Bi -
zonyítványokat csak ez adhat ki é rvényese-
ket ; a' prot. lelkész vihet anyakönyveket , de 
csak magán használására; a' jegyesek bár v e -
gyesek , bár egy, azaz prot. vallásúak legye-
nek , a' róm. cath templomban is kihirdettetnek, 
's ha a' házasok két külön parocliia alá tar toz-
nak, a' magokén kivül még a' két r. cath. t em-
plomban is kell kihirdettetniük 's természetesen 
mindenütt fizetniök. Ha a' cath. plébános prot. 
gyermeket keresztel : a' régi saxonia i , a' 
catholica szertartástól legkevésbé eltérő Agendát 
használja. Az úrvacsorát — kivéve a' betegeket 
— templomon kivül kiszolgáltatni tilos. Az isteni 
tiszteletnél csak a' consistorium által jóváha-
gyott épületes könyvek (Erbauungs-Bücher) 
használhatók. Vasár - és ünnepnapokon délelőtt 
és délután köteles tartani a' lelkész isteni szol-
gálatot, de prédikálni csak egyszer (hát nálunk?), 
délután calechisatiót tart. Ez utolsónál minden 
18 éven alul levő fiu és lány köteles megjelenni, 
különben a' hatóság által kényszerítendö. A ' 
nyilvános isteni tiszteletben részt venni nem-
csak szabad , hanem kötelessége is minden p ro -
testánsnak. Azért a' katonákat is, a' hol vannak, 
hason felekezetű tisztjeik által protestáns ima-
házakba kell vezettetni. Csak a 'hol nincs imaház, 
ott tartoznak a' prot. katonák is a' r. cath. isteni 
tiszteletnél megjelenni, mivel — úgymond az 
illető rendelet — jobb valamelly, mint semmi 
isteni tiszteletben részt venni. Imaházaikon ki -
vül sehol sem szabad a' prot. lelkészeknek isteni 
tiszteletet tartani. Ennél fogva halotti beszédei-
ket is csak ott tarthatják. A' börtönökben 's k ó r -
házakban levőket nemcsak szabad, hanem kell 
is meglátogatniok 's a' szükséges tanítással és 
vigasztalással ellátniok. De az ispotályokban 



megholtakat csak az intézet ajtaja előtt veszik 
ál ta l , onnan kikíséri azokat az intézet káplánja. 
Menet közben halotti énekeket elzengeni tilos. 
Harangokkal a' hol vannak élni szabad; hol n in-
csenek, a' catholicusokéit fizetik 's mellette hasz-
nálhatják. 

Ennyit birodalmunkbeli hitsorsosinknak eddigi 
általános egyházi 's politicai állapotjukról. Gyü-
lekezeteinknek részletes kimutatását a' mennyi-
ben magam tudom, rövid idö múlva közlendem, 
hahogy kívántatni fog. K. J. 

Az esperességek egyenlítéséről. 

Uj közállományunk a' polgári ügyek gyorsabb 
folyása végett a' centralisatiót és a' korábbi v á r -
megyéknek több vidékekre (arrondissement) 
felosztását léptetvén már is gyakorlatba : hallga-
tagon felhívja a' polgárokat, hogy vallási társa-
ságuk, azaz: egyházuk kormányzása tárgyában 
ugyanazt tegyék , és a ' t e r jede lmes esperessé-
geket csökkentsék alá kisebbekre, több espe-
reseket állítván fel, az alesperesi hivatalokat p e -
dig hazaszerte megszüntetvén. Egyegy esperesi 
vidékhez elég volna 10—12 egyház ; mint az 
ausztriai tartományokban mindenik esperesség 
ennyire van kiszámítva és rendezve. E ' typuson 
és hazánk polgári felosztásának analógiáján kivül 
avalja ezt tennünk : 

1) A ' népszámnak itt is szem előtt tartása, 
melly mai időben minden intézkedésinkhez kul-
csul szolgál. Ha egy városi ecclesia: pl. Pozsony, 
Soprony, sőt még a' parányi Rust is, egy külön 
esperességül van elfogadva: nem kerülne-e ki 
ugyanannyi lélekszám 10—12 falusi egyhá-
zakból? 

2) A* lelkészeknek status-pénztárbóli fizet-
tetése nagy munkájának egyszeriíitése. Ugyanis 
e' díjaztatás kétségkívül nép számához leszen 
mérve, talán csak kevés osztályzat szerint; egy-
házakat immár egyenlő lélekszámra venni nem 
áll hatalmunkban: de igen (legalább nagyon meg-
közelítőleg) az esperességeket. 'S ekkor ne 
volna szükség esperesek díjazásában is mégosz -
tály-rovatokkal vesződni, hanem egyenlő díj 
járna általában minden esperesnek. Miért nem 
tennők ezt meg, a' ministerség terhes munkájá-
nak némi könnyebbítésére ? 

3) Ugyan e' szóba hozott rendezést sürgeti a' 
lelkészek közérdeke. Hol 2 0 — 4 0 egyházban 's 
lelkész között csak egy esperes v a n , holott e' 
hivatallali megtiszteltetésre méltó 5 — 6 is volna,! 

kik pedig közhivatalokra soha nem emelkedhet-
nek : ez nem igazság, — ez elkedvetleníti a ' fia-
tal lelkészeket. Azért hadd legyen esperes több 
is, és a' megtiszteltetés reménye szolgáljon min-
den lelkésznek jeleskedésre ösztönül. 

4) De ez indítványnak legerősebb sürgetője: 
a' hívek érdeke és szüksége, — maga a' nép, 
mellyért létez és ápoltalik az egész egyház. A r 

terjedelmes esperességekben milly sok idő kell, 
míg a1 legsietösebb közlendők is mindenüvé e l -
juthatnak! Milly gyéren láthatnak a' hívek és 
tanulók esperest megjelenni kebelökben! Milly 
sok akadálylyal jár a' papi és tanítói köztanács-
kozások létesítése 's gyakorlása ; vagy bármelly 
jótékony mozgalmak eszközlése egyházakban és 
iskolákban! Milly messze kell fáradniok és költ— 
ségeskedniök a' híveknek, midőn lelkész és t a -
nító új í tásával , vagy más ügyeikben esperesi 
szolgálatra van szükségök ! Legyünk a' szegény 
nép iránt méltányosok; kíméljük meg öt az illy 
nemű zaklatástól, és az egyházi érdekeket v e -
gyük kisebb czirkalomra. 

5) Végre ide járul a' képviseleti rendszer 
általános behozatala, miszerint ugyanennek kell 
gyakorlatba vétetni egyházi gyűléseinkben is. 
Mert lehetetlen, hogy a' kisded esperesség egyen-
lő szavazattal bírjon a' talán tízszerte nagyobbal 
továbbra is. 

Igy bizton lehetne alkotni az ágostai egyhá-
zakban a' gömöri és nógrádi esperességböl n é -
gyet n é g y e t , a' honfiból és tolna-baranyaiból 
hármat-hármat,* a' veszprémi, pesti, bács-sze-

| rémiből és nyitraiból ket tőt-ket tőt ; a 'k isebbek 
viszont, pl. Zala , Mosony , Á r v a ' s t b . növelés 
vagy más egyházvidékekbe kebelezés utján e s -
vén alája az egyenlítési formának. Vájjon miért 
kellene szorongva ragaszkodni a' vármegyei te-
rülethez? Lám Vas három, Sopron két e spe res -
séget képez. Miért nem szakasztathatnának igy 
más megyék is? Rajta, tehát atyafiak ez t ! csak 
meg kell tenni a' legközelebbi gyüiésinkben. Ki 
is állana itt ellent? a 'püspök-e , mivel levelezése 
kissé szaporodik ? Ez talán. Az öreg fő-esperes 
collegám-e, mivel czíme elenyészik? Ez alig,ha 
egyébiránt nem elfogult. A ' lelkészek-e? Ezek 
már nem. A ' nép-e , mellyé pedig az akarat? Ez 
épen nem; sőt tetszendik neki 's nagy jó lesz 
téve vele bizonyosan.Ismétlem tehát: csak rajta, 
el kell sütni! Z. 

L e v. A' Kis Bál. esperes ur czikke ellen beküldött szá-
mos éntekezések miután a' tárgy eléggé ki van merítve — 
nem vétethetnek fel. 
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R e n d e l e t . 

A ' tudós pályára indult ifjaknak czélszerüleg 
képezhetése 's főiskoláinknak szilárd alapon mü-
ködhetése kívánja, hogy középtanodáink ( g y m -
nasiumaink) rendszere és tanítói személyzete 
körül gyökeres reform eszközöltessék. 

Óhajtandó volna e' végre minden jövőre is 
fenállandó középtanodát, már folyó évi novem-
ber hó 1 - s ö napjára a' kor-kivánta irányban 's 
mértékbe.i átalakítani. 

De mivel ezt sem hazánk jelen anyagi állása, 
sem az itt igénybe veendő képes tanári egyének 
száma még nem engedi; azonban nem is a' sok, 
hanem a' jól rendezett középtanodákban áll a' 
jövő tudós osztály biztos alapja: ezélom ehhez 
képest jelenleg, ha a' körülmények engedik, tiz 
középtanodát, a' kimondott elv szerint olly rend-
del alakítani át, hogy kettő azok közül itt Buda-
pesten, a' többi pedig az egyesült Magyarhon-
nak különböző vidékein, még ez év folytában 
rendeztessék. 

Mellyek lesznek a' Budapesten kivül legköze-
lebb rendezendő középtanodák, ezeknek meg-
nevezése még függőben lévő tárgyak elintézé-
sétől feltételeztetvén, később fog hivatalosan 
közzé tétetni. 

Hogy pedig a' nevezett tanári minőségben 
alkalmaztatni kívánó egyének az előkészülésre 
időt nyerjenek, 's az illető tárgyakban magukat 
tájékozhassák, ezennel tudatom; miszerint az 
átalakítandó középtanodák mindegyikében 7 t a -
nár fog szakrendszer szerint összesen 6 osztály-
ban működni; nevezetesen: 

1 -ö r . Az első és második osztályban egy t a -
nár a' latin és magyar nyelv elemeit adandja elő. 

2-or . A ' harmadik és negyedik osztályban 
szintén egy tanárra lesz bizva a' latin és magyar 
nyelv taníttatása. 

3 -or . Az ötödik osztályban a' költészetet, 
classicusok magyarázatát , 's a' görög nyelv 
elemeit egy külön tanár adandja elő. 

4 -er . A ' hatodik osztályban a' szónoklat, a ' 
görög nyelvtan, és a' classicusok magyarázatá-
nak folytatása szintén külön tanárra lesz bizva. 
Magában értetvén, hogy a' legközelébb nevezett 
két tanár a' classicusok magyarázatához meg-
kívántató segédtudományokat is fogja előadni. 

5 -ör . A5 mathesis és természettudományok. j 

6-or . A ' történet és földrajz. 
7 - e r . A ' német és franczia nyelv és irodalom 

szinte külön tanárok által fognak előadatni, kik 
közül az 5, 6, és 7, szám alattiak a' középtano-
dának több egymásfeletti osztályában fogják 
szaktudományukat az e ' végett kibocsátandó 
szabályok szerint fokozatosan tanitni. 

Minden tanárnak fizetése leend Budapesten 
800 pft, vidéken pedig 600 pft. azon megjegy-
zéssel, hogy minden középtanodában az alkal-
mazandó 7 egyén közül fog kineveztetni egy 
igazgató, kinek tanári rendes fizetése igazgatói 
fáradsága jutalmául Budapesten ugyan 300 pft., 
vidéken pedig 200 pft. fog pótoltatni, 's 10 évi 
működése után, minden tanár 100 pft. növedé-

' ket kap évenkint azon rendes fizetéshez, mellyet 
' 10 éven keresztül húzott. 
| A ' tanárok bármelly bevett vallás követői 
i közül egyedül képességűk ajánlatára fognak al-
| kalmaztatni. 

A ' tan.izékek pályázás utján fognak betöltetni, 
melly pályázás történni fog Budapesten az álta-
lam kinevezendő bizottmány előtt következő 
módon: 

1 -ö r . Az irodalom és közoktatás mezején i s -
meretes egyének pályázhatnak puszta folyamo-

1 dás által i s , mellyhez azonban tartoznak oda 
mellékelni hiteles bizonyítványaikat, és munkái-
kat, irodalmi és oktatási érdemeik igazolása v é -
gett. Illy pályázók számára a' határnap, mellyen 
túl folyamodvány el nem fogadtatik, f. e. octo-
ber 1 - je . 

2 -or . Minden másoktól, kik az irodalom és 
oktatás mezején közelismerést nem vívtak ki, 
személyes pályázás kívántatik. Az illyen pályá-
zók a' kitűzendő kérdésekre szó- és Írásbeli 
felelettel fognak tartozni, 's a' kitűzendő kérdé-
sek, a' tárgy érdemén kivül, az előadási mód-
szerre is vonatkozandnak. — Illy pályázók 
csődje szinte f. e. october l - j é n kezdődik, 's 
néhány nap alatt befejeztetik. 

A ' pályázók egyáltalán világos szavakkal j e -
lentsék ki, mellyik tanszéknél kívánnak alkal-
mazást nyerni. 

Jelen rendelet által a' csőd kihirdettetik. 

Budapestvaugustus 24-én 1848. 

Vallás- és közoktatási minister 
B. E ö t v ö s J ó z s e f . 
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Az iskolatanítói conferentiákrol. * ) 

Hat éve, hogy a1 soproni lyceumból, hol mint 
tanár működtem, a' soproni alsó esperességbe 
jelen állásomra lelkészi hivatalra hivat tam, 's 
nem sokára ezen hivatalom elfoglalása után a' 
t. esperesség által a' Répcze melléki Iskolák fe l -
ügyelésével bízattam meg , kötelességemmé t é -
tetvén, a' nevezett iskolákat gyakrabban meg-
látogatni , néha véletlenül meglepni, 's különö-
sen a' közvizsgálatokon jelen lenni, 's tapasz-
talataimat az esperességgel évenkint közölni. 

Ezen hivataloskodásombani tapasztalásaim 
kezdetben nem sok örvendetesei nyújtottak. Vol-
tak köztük olly bajok, mellyeknek orvoslása sem 
nekem, sem az esperességnek hatalmában nem 
állott. Igy az iskolákat kivétel nélkül mindenütt 
ezélszerütleneknek, a' gyermekek számához k é -
pest szűkeknek, alacsonyaknak, sötéteknek, ned -
veseknek 's igy a' nevendékekre 's tanítóra néz -
ve egyiránt egészségteleneknek talál tam, — 's 
a1 hol a' gyermek testileg elsorvad, hogyan fe j -
lődhessék, hogyan emelkedhessék ott a' lélek? 
— A' szükséges iskolai subsidiumokat mindenütt 
fájdalommal nélkülöztem, még csak egy jóra v a -
ló földabroszt sem találtam sehol , — kivéve 
helybeli iskolámat, hol részint saját költségemen, 
részint némelly buzgó gyülekezetheti tagok nagy-
lelkűségéből a' legszükségesebbekkel fel van az 
iskola szerelve; de itt meg részint az épület 
czélszerütlensége (10 • ölnyi alacsony sötét 
teremben 120 —140 gyermek szoronkozik) r é -
szint a' 80 éves tanító korbeli gyengesége miatt 
nem sok sikerrel alkalmaztathatnak azok. 

De legfájdalmasabban tapasztaltam az t , hogy 
a' szülök olly rendetlenül, vagy épen nem já ra t -
ják gyermekeiket az iskolába. Nálunk 1 - sö sep-
temberben mindenütt megnyittatnak az iskolák; 
de egész mártius végéig mindég jönnek fel uj 
növendékek, kikkel a' tanítónak újra kell a1 t a -
nítást kezdeni, 's már húsvét után elkezdenek i s -
mét kimaradozni, 's mire a' tanév végződik, j u -
nius végéve l , többnyire kiürülnek az iskolák. 
Ezen bajt rég igyekezett az esperesség o rvo -
solni ; de siker nélkül. Mert a' nyári alkalmato-
sabb napokban a' szülök odahaza foglalatoskod-
tatják gyermekeiket 's kényszerítő törvény nem 
létében nincs mód őket arra birni, hogy iskoláz-
tassák őket! a 'téli alkalmatlan időben pedig szin-
te kegyetlenség volna , a' nagy részint ruhátlan 
8 — 1 0 éves gyermekeket arra kényszeríteni, 
hogy egy, sőt több órai távolságra rendesen el-

járjanak az iskolába, — miután nálunk több h e -
lyeken 1 0 — 1 2 helységből is járnak össze a' 
gyermekek iskolába. *) 

De hallgatok ezen , 's az ezekkel hasonnemü 
bajokról, mert él bennem az a' meggyőződés, 
h o g y , ha Isten is ugy akarja mint mi , 's önök 
nagyon tisztelt minister u rak , ezek rövid idö 
múlva orvosolva lesznek. 

Találkoztam azonban olly nemű bajokkal is, 
mellyeknek orvoslására nézve valami csekély-
séget én is tehettem. A tangók részéről ugyan-
is kevés kivétellel nagy avatatlansággaltalálkoz-
tam. Mert meg kell jegyeznem, hogy a' falusi i s -
kolatanítói hivatal ez ideig ugy szólván a' l eg-
megvetettebb hivatal volt, a' mit leginkább a' t a -
nítók szolgai állásának tulajdoníthatni, 's e g y -
szersmind szolgai fizetésének. Mert ezen a ' v i d é -
ken legalább nincs csak egy tanító is, a' ki mind 
a' mellett , hogy talán helybeli jegyző is e g y -
szersmind, 300 p. forintra fel menne; de sokan 
vannak, kik 100- ra , sőt 8 0 - r a se mennek, 's ezt 
is sok helyen bázankint kell összekoldulniok. — 
Természetes dolog , hogy illy nyommasztó k ö -
rülmények közt iskolatanítói pályára többnyire 
csak ollyanok szánták el magukat, kiknek széles 
e' világon semmi egyébre kilátásuk nem volt. 
'S lehet-e csudálni, ha az illyeneknél a' szüksé-
ges előkészületek hiányoztak 's kevés előkészü-
lettel, vagy épen minden tudományos képzettség 
nélkül lépvén ezen fontos hivatalba, 's itt is 
minden útbaigazítást nélkülözvén, nagy részök 
még csak a' legszükségesebb könyvek birtokába 
sem juthatván, könnyen elgondolhatni, minő s i -
kerrel működtek. Ezen bajt tehetségem szerint 
orvosolni igyekezvén, felszólítottam a' fe lügye-
lésem alatt levőket , állanának össze egy társu-
latba, 's jönnének össze gyakrabban maguk közt, 
a' felett értekezendök, hogyan lehetne fontos hi-
vataluknak jobban megfelelni, 's fáradozásaik-
nak több sikert adni? — A' lelkesebbek köztük 
csak hamar felkarolták ezen eszmét, 's alakítot-
tak illy társulatot, nem sokára hozzájok csatlakoz-
ván a' rábaközi, 's némelly vasmegyei tanítók is. 

Igy alakult a ' s opron-vas i néptanítók egylete, 
mellynek feladata: barátságos értekezés, tapasz-
talásaik közlése, 's hasznos könyvekkeli megis-
merkedés által ismereteiket bővíteni, magukat 
hivatalukban tökéletesíteni 's annak lelkismere-
tes betöltésére egymást kölcsönösen buzdítani. 

Ezen egylet által értekezleteik vezetésével 
megbízatván, igyekeztem azoknak olly irányt 
adni, hogy a' kitűzött czélnak megfeleljenek. 

*) Jelen czikket bálor voltam az illető nagyon tisztelt mi-
nisteriummal is közölni , olly meggyőződéssel, hogy ha 
bár az itt előadottakra nálamnál talán sokkal avatottab-
bak is felhívták már annak figyelmét, — nem teszek épen 
rosz szolgálatot a' nevelés sz. ügyének, ha én is e1 körüli 
némelly csekély tapasztalataimat vele közlendem. 

s ) Több illy helyeken vannak ugyan catholicus iskolák; de 
a1 protestáns szülők nem viseltethetnek irántuk bizoda-
lommal , ki lévén gyermekeik a' térítés veszélyének t é -
tetve. Mert a' catholicus tanító még mielőtt az A - t vagy 
B- t megismertetné a" prot. gyermekke l , keresztet vetni, 
ave Móriára 'stb. tanítja azt. Pálfy. 



Megbocsát a' nagyon tisztelt minister ur, ha bá-
torságot veszek magamnak, ezen tanítói é r tekez-
letekkel rövid vázolatban megismerkedtetni. 

Hogy körülbelöl 30 • mértföldnyi területen 
elszéledt tanítók gyakrabban összejöjjenek, t e -
temes költség és idövesztés nélkül kieszközöl-
hető nem levén, ugy intézkedtünk, hogy az egész 
testület három részre oszolva, mindegyik osztály 
minden másod hónapban összejön, mindenkor 
más tanítónál, ott a' helybeli tanító többi társai-
nakjelenlétében tanítványait az olvasásban, í rás -
ban , számvetésben gyakorolja, 's egyik másik 
folyamatban lévő tanulmányból catechísatiót tart, 
szóval az általa gyakorolt rendszerrel 's annak 
sikerével társait megismerkedteti. A ' tanítvá-
nyok elbocsáttatván, a' jelenlevő tanítók észre -
vételeiket 's tapasztalataikat jegyzőkönyvbe v i -
szik , 's végül a' karénekben 's zongorázásban 
gyakorolják magukat. 

Évenkint egyszer általános értekezlet ta r ta -
tik, mellyen mind a' három osztály megjelenik. 
Itt mindegyik osztály jegyzökönyvei fe lvétet-
nek, belölök az érdekesebb pontok kiszemeltet-
nek , 's az értekezlet tárgyaivá kitüzetnek. Illy 
módon a' legközelebb tartandó általános é r t e -
kezlet alkalmával nevezetes értekezések t a r -
tattak a' hangoztató olvasásmódról, a' tactus 
szerinti í rásról , 's ezeknek, tekintve iskoláink 
jelen állapotját, — miképeni alkalmazhatásáról, 
az iskolai fenyítékről , a' testi gyakorlatokról, 
a' gyermekekben a' vallásosságnak 's becsület-
érzésnek miképeni ébresztéséről 'sef. 

Ezen kívül az egyesület minden tagja által 
évenkint bizonyos csekély összeg fizettetvén 
össze , ezen hasznos iskolai könyvek szereztet-
nek az egyesület számára, azok a' tagok közt 
köröztetnek 's az általános értekezletek alkal-
mával a' tagok előadják, a' mit azokból jót 's 
hasznosat merítettek. Végezetül nem mulasztom 
el őket hivataluk méltóságára figyelmeztetni, 's 
egyszersmind annak leikiesméretes betöltésére 
buzdítani, 's örömmel látom, hogy mindannyi-
szor újra fellelkesülve oszlanak el az illy é r t e -
kézletekböl. 

Illy módon törekszem oda munkálkodni, hogy 
a' felügyelésem alatti tanítóknak ismeretei g y a -
rapodjanak, 's egyszersmind a' gondolkodásban 
's ismereteiknek élö szóvali értelmes előadásá-
ban gyakoroltassanak, 's örömmel tapasztalom, 
hogy miolta, ezen értekezletek divatban vannak, 
iskolatanítóink sokkal több buzgóságot 's ügyes -
séget tanúsítanak hivataluk körül. Legközelebb 
arra szólítottam fel őket , hogy most már bő -
vebb ismereteik 's ujabb tapasztalásaik nyo-
mán igyekezzenek az általuk előadandó tanul-
mányokat, mellyeket ez ideig többnyire m á -
sok dolgozatai után tanultatták meg gyermeke-
ikkel , most már magok is kidolgozni, 's közöl-
jék azokat velem, 's örömmel tapasztalom, mi-

kép naponként küldetnek hozzám általuk nem 
megvetendő munkálatok. 

Ezen tanítói conferentiák azok, mellyekre a' 
nagyon tisztelt minister ur figyelmét felhívni b á -
torkodom. Ezek a' mívelt Némethonban rég di-
vatoznak, 's hazánkban is könnyen életbe léptet— 
hetök, 's életbe léptetésök az állománynak igen 
csekély vagy semmi költségébe se kerül, 's k i -
mondhatatlan üdvöt áraszthatnak a' népnevelés 
mezején, ha vezetésökkel a' nevelés ügyét szívó-
kon hordozó 's abban jártas férfiak bízatnak meg. 

Ez ideig hazánkban a' tanítói seminariumok 
hiányoztak, vagy ha voltak, a' mint a' tapaszta-
lás mutatja, kevéssé feleltek meg czéljuknak. 
Ezen baj most már Isten kegyelméből a' nagyon 
tisztelt minister ur buzgalma által rövid időn o r -
vosolva lesz. De a' seminariumok még nem ad-
hatnak a' hazának eléggé kiképzett tanítókat, mert 
erre két három é v , mellyet valaki seminarium-
ban tölt, legyen az bár még olly jól elrendezve, 
közel sem elégséges. A ' tanítóknak is iskola kell, 
hol folytonosan képeztessenek, 's hivataluk iránti 
buzgóságra serkentessenek. Illy iskolák lennének 
reájok nézve a ' jó l rendezett tanítói conferentiák. 

Felteszem én az t , hogy a' felállítandó semi-
nariumokban a' képzendő tanítók el fognak lát tat-
ni a' szükséges ismeretekkel; de a' példabeszéd 
szerint, a' jó pap holtig tanul, 's igy jó tanító sem 
lehet az soha, a' ki azon ismeretekkel, mellyeket 
valamelly seminariumban szerzet t , megelégszik. 
Ha magas hivatásának meg akar felelni, folyto-
nosan gyarapítani kell ismereteit , 's erre nézve 
a,' conferentiák ha egyebet nem tehetnének is, 
legalább buzdításul szolgálnának. 

De az ismeretet magát még közel sem ta r -
tom elégségesnek arra, hogy valaki ügyes t a -
nító lehessen. Lehet valaki középszerű ismére-
tek mellett is igen ügyes és hasznos tanító, mig-
ellenben a' legbővebb ismeretek mellett is kevés 
sikerrel fog működni, ha nincs benne tanítói l é -
lek. 'S ezt a' seminariumok nem adhatnak sen-
kinek, ezt csak hoszas gyakorlat által teheti v a -
laki sajátjává. A'tanítónak elég erővel kell birni 
azt, a' mi köréhez tartozik, felkarolni, megra-
gadni , átgondolni. 'S a" conferentiák feladata 
volna a' tanítókban a' gondolkodó erőt éleszteni, 
táplálni, bennök tanítói lelket teremteni. 

A ' föld alá rejtett kincs nem használ senkinek. 
Nem használ a' tanítónál is a' tárgyak bő i sme-
rete, nem a' gondolkodó erö, ha nem képes azt, 
a' mit tud, a' mit érez, tanítványainak lelkébe 
át szivárogtatni. A ' gyermekeket arra erőltetni, 
hogy számos kérdéseket 's feleleteket megtanul-
janak, nem nagy mesterség; de ezzel legfelebb 
szajkókat fog a' tanító nevelni , szabadon gon-
dolkodó embereket soha. Az ismeret , mivelt 
ész 's gondolkodó erö mellett, tehát különösen 
megkívántatik a1 tanítóban az értelmes előadó 
tehetség. 'S ezt ismét csak folytonos gyakorlás 



által teheti sajátjává, — a' mire nézve a* con-
ferentiák igen czélszerü iskolák lennének. 

'S azután a' tanítónak, ha hivatásának meg 
akar felelni, érezni kell tanítói méltóságát, é r e z -
nie kell, mi legyen ő a' hazára, az emberiségre, 
a' vallásosságra, az erkölcsösségre nézve. E n -
nek érzése nélkül mindég csak bérszolga marad 
a' tanító. 'S ha egyszer a' seminariumból kilé-
pett, ifjú tanítói hivatalába lépett, kifigyelmez-
tesse ötet erre folytonosan ? híjába panaszolko-
dunk a' tanítók hanyagsága 's lelkiesmeretlen-
sége ellen, ha ennek más uton ellene nem dol-
gozunk. Ha minden ismeretekkel leggazdagab-
ban ellesznek is a' tanítók látva, a' fődolog hiá-
nyozni fog nálok, ha nem érzendik tanítói mél-
tóságukat. 'S ezen érzés ébresztésére 's fo ly-
tonos táplálására alig ismerek czélszerübb esz-
közt a' tanítói conferentiáknál. 

Ha a' népiskolák, ugy mint eddig, egyes fele-
kezetek iskolái fognak-e ezentúl is maradni, nem 
tudom ; de annyi minden kérdésén tul fekszik 
előttem, hogy az erkölcs és vallásosság iskolái-
nak kell lenniök. Híjába mondaná valaki: e r -
kölcsöket 's vallást tanítsanak a' lelkészek: — 
tegyék, 's teendik is e z t : de az első alapot az 
iskolában kell megvetni. Az iskolatanitó legyen 
a' tavaszi napfény , melly a1 virágokat bimbaik-
ból előcsalja. Ha ez megtette kötelességét, ak -
kor álljon elö a' lelkész, 's az erőteljesebb nyári 
napként érlelje meg azt, a1 mit a' tavasz előidé-
zett. Ha a' tanitó a' vallás iránt hideg, e l fagy-
nak a' virágok a' mint kifejledezni kezdenek, 's 
ekkor a' nyár természetesen csak szűken gyü -
mölcsözlet. Jót rendezett, ügyesen vezetett t a -
nítói conferentiák által a' tanítók magok vallá-
sosabb emberekké, lelkesebb keresztyén taní-
tókká képeztethetnek. 

Azt követeljük továbbá tanítóinktól, hogy 
minden iránt, a' mi szép , jó és illendő ízlést 
gerjesszenek nevendékeikben. A1 mint a' körül-
mények állanak, a' miveltebb osztályok g y e r -
mekei nem egy könnyen határozzák el magukat 
a r ra , hogy tanítói pályára készüljenek. 'S az, a' 
ki maga nem bir elég miveltséggel, a' kinek 
nincs ízlése az iránt a1 mi szép, jé és illendő, 
bogyan neveljen az mivelt 's jó ízlésű embere-
ket. A ' miveltség, a' jó izlés gyakran szoros 
kapcsolatban áll magával az erkölcsösséggel. 
Mivelt izlés nélkül az ember csak félig ember, 
a' tanító pedig még csak félig sem tanító. Im 
ismét egy szép feladata a' tanítói conferentiák-
nak. 

Végezetül, nem akarom feltenni, hogy a' kor -
mánynak szándoka legyen az iskolatanítókra 
bizonyos általános tanmódot erőszakolni. A ' 
kormány csak ajánlhat, de nem parancsolhat 
methodust, különben könnyen ugy járhatna, 
mint a' sas, melly a' mese szerint azt paran-
csolta a' madaraknak, hogy mindnyájan egy nóta 

szérint énekeljenek. A ' methodus a' tanítók 
egyéniségétől 's a' helybeli körülményektől függ. 
A ' m i egyik helyen alkalmazható, nem alkalmaz-
ható ugyanaz mindenütt. Az ügyes tanító, ki 
hivatalát nemcsak érti, hanem örvendi is, maga 
könnyen ki fogja találni a' módot, mellyet n ö -
vendékeinél alkalmaznia lehet és kell. De azért 
a' legügyesebb tanító is követhet el hibát, mire 
öt figyelmeztetni szükséges, 's tanulhat valamit, 
a' mit még eddig nem tudott. Er re nézve mi sem 
szükségesebb, mint hogy a' tanítók egymás 
módját lássák, i smer jék , tapasztalásaikat e g y -
mással közöljék, egyik a' másikat hibáira figyel-
meztesse, egyik a' másiktól a' jót eltanulhassa. 
'S ez egyik fő czélja a' conferentiáknak. 

De nem akarom a' nagyon tisztelt minister 
urat hosszas értekezéssel fárasztani. Legyen 
szabad röviden összefoglalnom az eddig mon-
dottakat : hogy iskolatanílók számára jobb 's 
czélszerübb iskolák nem létezhetnek a jól ren-
dezett 's okosan vezetett tanítói conferentiák-
nál, mellyek feladatul tűzik ki maguknak a' ta-
nílók ismereteinek gyarapítását serkentés 's a 
kutforr ások megismertetése által, a' tanítói lé-
lek mivelését, nevezetesen a' gondolkodó erő, 
az előadó tehetség, a' vallásos érzés 's mivelt 
izlés kifejtését 's tökelletesbitését, 's végre a' 
nevendékekkeli legjobb 's legczélszerübb lan-
's bánásmód megismertetését, vagy egy szóval 
az iskolatanítói bölcseség megszerzését. 

'S ezek azok , mellyeket a1 nagyon tisztelt 
minister ur elébe terjeszteni bátorkodtam. Ha 
hijábavalóság mind az, a' mit mondottam, legyen 
a' nagyon tisztelt minister ur meggyőződve, 
hogy a' szándék legalább nem volt nálam rosz; 
's ha van soraimban valami használható, legyen 
jutalmam a z , hogy parányi hangyaként én is 
járulhattam egy csekély morzsával nemzeti á t -
alakulásunk roppant épületéhez. 

P á l f y J ó z s e f , 
ev. lelkész. 

V á l a s z t ó f a l a k . 

Minden korszaknak vannak bizonyos, hatal-
mas kongású jelszavai, szójárásai, mellyek, v a -
lamint magok a1 korszellem szüleményei, ugy 
visszont szolgálnak a' korszellem terjesztésére, 
sokszor elferdítésére is. 

Igen is , elferdítésére: mert a' nagy költő 
mondása szerint: 

„Du kerkerst den Geist in tönend Wor t , 
Doch der Freie wandelt im Sturme f o r t ; " 

minden szó vagy szójárás vagy többet vagy 
kevesebbet jelent, mint az eszme, mellynek tes te-
sítésére legelsöbben faragtatott. 

Igy történik aztán, hogy a' kongó jelszavak 
egészen más eszmék terjesztésére használtatnak 



fel, mint a' mellyeknek kitételére eleinte voltak 
szánva. 

Igy járunk mi most azon mondással: hogy a? 
haza polgárai között még létező választó fala-
kat le kell rontani. 

Nem akarok én itt azon általános vizsgálatba 
bocsátkozni, váj jon: 

1 - ö r . Lehetséges-é ? 
2 -or . Szükséges-é ? 
3 -o r . Tanácsos-é? — minden választó fala-

kat lerontani. Ezt talán majd máskor kisértem 
meg. 

Most csak egy tárgyra szorítkozom, melly 
közelebbről e' lapok köréhez tartozik. 

Azt hallottam t. i. már számtalanszor ismé-
teltetni : A' polgárok közötti választó falakat le 
kell rontani; — ergo minden iskola legyen k ö -
zös, és ne légyen többé sehol külön val lásfe-
lekezeti iskola. 

Szép kis syllogismus, ugy-e bár ? De szabad 
legyen kérdeznem: A' külön vallásfelekezeti 
iskola igazán választó fal-e ? 

Az volt igen is, nem tagadom, míg a' katho-
likus gyermeknek vagy ifjúnak nem volt sza-
bad protestáns iskolába járni. De nem az többé, 
mióta az 184S : 20. törv. czikk. ezen arany 
szavak állanak: , ,A' bevett vallásfelekezetek 
iskoláiba járhatás valláskülönbség nélkül min-
denkinek kölcsönösen megengedtetik." 

Lássuk csak, hogy áll most a' dolog. Ha v a -
lamelly faluban három iskola v a n , katholikus, 
protestáns és görög: minden atya oda küldheti 
gyermekét , hol a' legjobb tanító van. Ellenben, 
ha csak egy közös iskola l e sz , kénytelen lesz 
gyermekét azon egybe küldeni, bármily rosz ós 
semmirekellő tanítója legyen is. 

És hiszitek-e hogy valahol az országban iga-
zán közös iskolák lesznek a' szó valódi ér tel-
mében? Soha bizony; mert minden iskola a1 

többség iskolája lesz. 'S nem zsarnokság-e a' 
kisebb számot arra kényszeríteni, hogy éppen 
a' többség által neveltesse gyermekeit? 

Volt egyszer két szomszéd, ki egy fedél alatt 
lakolt, de kőfal által elválasztva. Sokáig vesze-
kedtek, végre megbarátkoztak, 's hogy kön-
nyebben társaloghassanak, megegyeztek abban, 
hogy a' választó falat kiszedetik. De a' v é g r e -
hajtást ügyetlen építészre bízták, ki nemcsak 
a' választó falat, hanem az egész épületet l e -
rombolta, ugy hogy a' két szomszéd szabad ég 
alatt maradott. 

Quid rides ? Mutató nomine de te fabula n a r -
ratur. F a b r i c z y S á m u e l . 

Protestáns Értekezletek. 
Pest, sept. 1 napján reggel. 

ág., helv. és unit. számszerint tizenegy egyház -
kerületek követei tanácskozásaikat megkezdet-
ték. Reméljük hogy ezen tanácskozmányok le fo -
lyását és eredményét kővebben közelhetjüke' l a -
pokban. Még most lehetetlen. A ' tanácskozások 
rende olly formán alakult, hogy előbb a' három 
felekezet egyenkint és külön tanakodott 's az uni-
táriusok és az ágostaiak aug. 31-kén tanakodá-
saikat be is fejezték, a' helveták valószínűleg 
sept. elsején szinte készen leendenek. Azután 
fog következni a' közös tanakodás, mellyben a' 
magok közt megállapodott három fél központo-
sitandja, vagy legalább a' többivel közlendi 
megállapított elveit. Ez megtörténendvén, kö-
vetkezik majd a' minister urrali értekezés, 
mellynek eredménye fogja a' protestáns egyhá-
zakat ujabb még eddig bizonyosan meg nem 
mondható lépések megtételére elhatározni. A ' 
mi az eddigi tanakodások szellemét illeti, mond-
hatjuk, hogy az autonómiának legszélesebb ala-
poni megőrzése conditio sine qua non gyanánt 
fejeztetett ki és pedig nem valami hoszas harcz 
után, hanem egyértelmüleg. A ' vita csak a' k ö -
rül folyt, vájjon ezen autonomia ki legyen-e az 
iskolákra is terjesztendő, 's ez is igennel hatá-
rozlatott el Mit mondand erre a' minister ur és 
a' status nem tudjuk, de annyi bizonyosnak lá t -
szik, hogy ha azon szellemhez, mellyet a' p ro -
testánsok most fejtettek ki, Ők továbbá is hivek 
maradandnak, a1 statussali alkunak alapja nem 
lehet más, mint az, hogy miután azon elvek, 
mellyeket a1 protestánsok iskolában, egyházban 
és életben kifejtettek, mellyeket ugyanazon t é -
ren továbbá is kifejteni fognak, a1 status czél-
jaival nem ellenkeznek, söt annak javát előmoz-
dítják, a' status kötelességének érzi ezen czélok 
elősegítéséhez vagyona egy részével aránylag 
járulni, 's igy az egyházat képesebbé tenni 
czeljainak minél sükeresebb kifejtésére. Ha e l -
lenben a' status azt akarná, hogy mivel ö segit, 
tehát mi mondjunk le jogainkról 's az egyház 
rúdját az ö kezébe adjuk, ugy természetesen az 
egyház azt fogja felelni: igy nem alkuszunk. 
A' status viszont erre azt mondhatja, jó tehát 
én sem adok semmit. A' status itt teljesen a' 

I maga jogában leend, de az Istenért csak azt ne 
jhigyje a' protestáns egyház, hogy a' statusnak 
| illy magaviseletében, valami nagy szerencsét-
lenség rejlenék az egyházra nézve. Várjuk el 
a' fejleményeket 's aztán majd hozzá szólunk. 
Egy pár előzménynek kell tulajdonítani, hogy a' 
protestáns egyház, olly állhatatosan ragaszko-
dik autnomiájához, 's melly előzményeket én 
egyenesen azon gondviselésnek tulajdonitok, 
melly a1 gonoszból is jót fejleszt, 's a1 sulykot, 
mellyet az emberek vetnek el, máshova vezérli, 
mint a' hova a' sulyokvetök gondolák. Egy h ó -
nappal ezelőtt még ugy álltak a' dolgok, hogy a' 
protestáns egyházban, igen nagy volt a1 hajlam 



az álladalom barátságos és nyájas kalapemelé-
sét, a' /^barátságosabb és /^nyá jasabb kalap-
emeléssel viszonozni, mert azt liivé hogy a' 
nyájas status az egyház jogait tisztelni kész 
leend. De mi történt ? Fellép a' minister ur 's 
rómaikatholicus szempontból megteszi a' kü -
lönbséget az egyház, az az a' papok összesége 
és az iskola között, 's e' rámára akarja vonni a' 
protestáns egyházat is, melly nem a' papok, 
hanem a' protest. egyházhoz tartozó minden 
tagok összesége. No de hagyjuk ezt. Ezen p r o -
test. egyház eddig iskoláit szabadon rendezte 
a' status felügyelése mellett. 'S mi azt hittük, 
hogy nem létezhetik minister, nem országgyűlés, 
a' ki, vagy a' melly, a' protestáns egyház kihall-
gatása nélkül ezen iskolákra nézve valamit 
határozna, mert ha a' törvény tisztévé tette, hogy 
pénz azaz anyagi tekintetben kihallgassa az 
egyházakat, azt hittük, hogy bizonyosan szellemi 
ügyben még inkább meg fog kérdeni. Ez nem 
történt, hanem a' minister ur és az országgyű-
lés , rólunk nélkülünk, iskoláinkról határozott. 
Én nem akarok e' határozat mivolta felett ez 
úttal Ítéletet hozni; annyi azonban szerintem 
igaz, hogy itt sem ministernek sem országgyű-
lésnek nem volt joga, rólunk nélkülünk iskoláink 
felett határozni 's ezek körüli jogainkat megsér-
teni. Nem volt pedig joga azért, mert a' protes-
tánsok szabadsága és jogai e' részben, nem egy -
szerű törvények hanem ünepélyes békekötése-
ken alapulnak, mellyeket egyoldalulag felbon-
tani a' nélkül, hogy a' szerződő fél csak meg-
kérdeztetnék is, sem Isten sem emberek előtt 
nem szabad. 'S minthogy ez történt, a' vestigia 
terrent felmerült 's a' bizodalmas protestáns 
egyház , bizalmatlanná kezdett lenni 's mint 
illyen nem akart jogaiból engedni, annál k e v e -
sebbé, mert valamint elvben nem lát üdvét a' 
status és egyház sógoritásában, ugy azon illa— 
sorius nyereség i s , melly kecsegtethető, melly 
megígérve volt , a' papok és tanítók fizetése, 
teljes semmiségére devalváltatott, nemcsak de 
az eddiginél nagyobb teherré változott, a' meny-
nyiben most már kétszeresen kell fizetnünk, — 
miről előbb semmit sem tudánk — a' magunkéra 
is és a' status iskoláira is. ács. 

N y i 1 1 l e v é l 
Salamon József tanár úrhoz. 

Mig én nagy áhitatossággal várom, hogy e g y -
házkerületeink mikint intézkednek a' pesti é r te -
kezletre küldendő követek dolgában, az alatt, 
mint hallom, tanár urat a' kolozsvári közzsinat 
püspökségünk képviselésére harmad magával 
megbízta. 

Igaz -e? mert előttem ez eljárás csaknem meg- | 
foghatatlan. 

Tanár ur személye ellen annyira nincs kifo-
gásom, hogy ha az egész erdélyi püspökségnek 
csak egy követet kell vala küldeni a' tervezett 
ér tekezletre , szavazatomat nyíltan kimondom, 
tanár úrra adtam volna: de a' dolgok illy ál lásá-
ban követsége iszonyúlag boszant. 

Attól, ki az erdélyi papság igazainak minden-
kor rendíthetlen bajnoka vólt illyesmit nem v á r -
tam. A ' k. zsinatnak nem volt joga maga fejétől 
követküldésbe avatkozni, 's a' tanár urnák illy 
módon nem kell vala vállalkozni. 

Ez egyházkerületeinken ejtett sérelem ellen 
közhelyen emeltem volna szót , de mivel igen 
gyakran vádoltatom zavartámasztással, tanár 
urat külön támadom meg é r t e : hiszem ha va la -
mikép igazam nem lenne is, tanár ur már eléggé 
megszokta a' helytelen megtámadást. 

A ' c. ministeri felszólítás hová van intézve: 
a' zsinatokhoz-e vagy az egyházkerületekhez ? 
„A' helvét és ágostai hitűek egyházkerületeihez.u 

Miért avatkozott hír szerint a' köz-zsinat ollyas-
mibe, mire kérve éppen nem volt ? 

Vagy tán e' kifejezés: egyházke rü l e t=supe r -
intendentia? Eddig legalább nem is értettük, ' s 
a' magyarországi egyházkerületek most sem 
igy értik. 

Vagy tán a' közzsinat képviselője az egyház -
kerületeknek? Erről mostani állásunkban min-
denki máskép van meggyőződve 's legközelebb 
tanár ur is. 

Vagy tán az egyházkerületek előre ér tes í t -
tettek, hogy a' k. zsinaton értekezleti követek is 
fognak választatni? Oh nem! e' fontos tárgy 
egyszerűen átcsempésztetett akkor , midőn más 
sokkal csekélyebbszerüek egy darab idö ótai szo-
kás szerint csak azután tárgyaltatnak zsinatilag, 
ha az egyházkerületek véleményeiket beadták. 

Valóban, midőn az egyház gyökeres re formjá-
ról van s z ó , midőn a' ministeri felszólítás nyi l -
ván kifejezi, mikép ez értekezlet fog alapjául 
szolgálni a' dolgok uj rendének: csudálkozni l e -
het, hogy meré a' k. zsinat egyházkerületeink k e -
zéből a' követküldési jogot kiragadni? Hiszen 
a' mostani világban nem divat rólunk nélkülünk 
határozni; a' ministeri felszólításból is kivált-
képpen ez igazságos elv respectálása tűnik ki. 

Vájjon már a' k. zsinat-választotta követek 
nyilatkozhatnak-e egyház kerületeink nevében? 
Felléphetnek-e ugy, mint az erdélyi superinten-
dentia képviselői ? A ' világért sem, mert a' k ik-
ről az egyházkerületek semmit sem tudnak, 
azok bajosan léphetnek fel a' megbízatás s z e r e -
pében. 

De ha a' k. zsinat csakugyan illy botránykoz-
tatólag ütötte el rajtunk a' port, legalább miért 
nem méltóztatott meghatározni, hogy a' kineve-
zett követek által terjesztessenek egyházkerü-

' leteink néze te i , kívánságai 'sat. az értekezleti 
gyűlés elébe? miért nem viseltetett egyházke-



rületeink iránt avagy csak annyi méltánylattal, 
hogy a' követek nevét tudatta volna? 

A ' mi esperesünk köröztetett közelebbről 
holmi közzsinati határozatokat, de a' kézalatti 
tárgy ellátásáról, tanár urak követségéről — egy 
szót sem. 

Ha a' többi püspökségek is illy szépen foly-
nak be a' dolgok uj rendének előkészítésére — 
ugyan megjárják a' reformmal! 

Részemről tanár urak companiáját képvise-
lőimnek nem ismerem. 

Hátra van még a' java. Tanár urak honnan 
húznak követi dijt ? A ' garasos pénztárból u g y -
e ? Hát e ' végre gyűjtögetjük az uj évi garaso-
kat ? ezért parancsolta föegyházi tanácsunk, hogy 
híveinket a' népiskolák pártolására capacitál-
j u k ? Köszönöm szépen az illy kezelést. 

Tanár u r , tudtom szerint, a' garasos intézet-
nek épen tervezője vol t ; minden esetre annak 
egyik legbuzgóbb gyámola: meg fogja-e rohanni 
czélellenes követelésével e' segélytelen pénz-
t á r t ? Nem, — tanár ur szeplőtelen jellemét illy 
szentségtörés nem förtöztetheti; mint tehetős 
egyes ember saját költségén fog követeskedni, 
vagy a' dijt küldői zsebiböl huzandja. Ezt teszi 
Fábián is , ki mint nemzetgyűlési követ jól van 
fizetve. Bodola uramról nem szólhatok — ökeme 
szegény legény. 

Ugy hiszem tanár ur nem fog megneheztelni 
reám e' sorokért ; hallgatnom lehetetlenség volt, 
mert tanár úrtól illy lépést teljességgel nem v á r -
tam. Déva aug. 22-kén 1848. S ü k ö s d S á m . 

ref. pap. 

Hálaiiyilatkozat. 

Nem vala kedves honunkban jobbágyközség, 
melly földesuraságának több kegyeivel 's szá-
mosabb jótéteivel dicsekedhetik va la , mint a' 
miénk ; nem vala jobbságyközség, mellynek föl-
des ura nyájasb leereszkedéssel 's gyöngédebb 
atyai indulattal párosult buzgalommal ápolta vol-
na jobbágyai boldogságát, mint volt földesurunk 
Semsey Lajos ur a' miénket. — Jótéteinek tanú-
bizonyságául — többeket elhalgatva — ott áll a' 
magyar ref. egyház néhány évvel ez előtt töké-
letesen fölépített temploma, mellynek fölépítését 
tetemes áldozatokkal elősegíteni — 's abba sa-
ját költségén egy diszes szónokszéket állíttatni 
kegyeskedett ; — ott áll a' német ref. egyház-
ban az új iskola épülete, mellyhez szinte a' szük-
séges (20 ezernél több) cserép menyiséget a j án-
dokul adni szíveskedett. 

Illy nagyszerű vallás 's nevelés érdekében 
tett segedelmezések nem máskép, mint a' leg-
bensőbb hála 's tisztelet érzelemeivel fogadtathat-
tak általunk akkor még jobbágyaitól. — Köze-
lebb pedig, midőn már enyészendök valának a' 

földes ur 's jobbágyok közt létezett viszonyok: 
volt földes urunk azon elsőknek egyike vala, 
kik szives örömmel siettek jobbágyaiknak tudtok-
ra adni a' robot alóli fölszabadulást. — 'S most 
végre midőn már a' törvények ünnepélyes kihirde-
tésével tettleg bekövetkezett a' szabadság a rany-
kor, volt földes u runk , mélyen tisztelt polgár-
társunk Semsey Lajos ur, mind két rendbéli, u. 
m. agyar és német ref. templomunk részére kül-
dött külön külön egy egy igen nagy becsű 's a j -
latos szent foglalkodásokra használandó a ján-
dokal lepett meg bennünket, következő tartalmú 
levél kíséretében: 

Kedves Polgártársaim! 
A' közelebbi országgyűlésen hozott üdvös t ö r -
vények azon vizonyokat, mellyek eddigelé köz-
tetek mint jobbágyok — és köztem mint földes-
úr között létezének, szétszaggatták, és ti e' 
hazának hozzám hasonló szabad polgári lettetek. 
—Házi és családi körülményei úgy akarák, hogy 
ezen ti felszabadulástok felelt való örömemet 
előttetek élö szóval nem nyilváníthattam, 's tő -
letek szeretett jobbágyaimtól mint volt földes 
uratok személyesen el nem búcsúzhattam. Enged-
jétek meg tehát, hogy most személyemben e1 

néma betűk szóljanak hozzátok. 
Mindenek előtt arra kérlek benneteket, bocsás-

satok meg, ha netalán valamikor mint volt földes 
uratok polgári 's keresztyéni kötelességemnek 
irányatokban kellőleg meg nem felelék; őszinte 
tiszta lélekkel nyilváníthatom előttetek, misze-
rint én irántatok mindenkor jól éreztem, 's j a v a -
tokat tehetségem szerint élömozdítani minden-
kor igyekeztem; 's ha mégis netalán valamikor 
említett kötelességemet úgy a'mint kellelt volna 
nem teljesítém, ez semmi más, mint emberi g y a r -
lóságom következménye. 

Kérlek továbbá titeket arra is: kövessetek el 
mindent részetekről , hogy e' törvény valamint 
reátok, ugy az egész hazára áldáslhozó legyen; 
nevezetesen legyetek b é k e - és rendszeretők, 
munkások , takarékosak, hü polgárok és is len-
félök. 

Irántatok való jó hajlandóságom némi je léü-
ezennel egy pohárt küldök templomotok számá-
r a , 's levelemet azon kéréssel fejezem be , vem 
gyétek azt tőlem jó neven; 's ha egyébkor nent 
is , de legalább akko r , midőn e' pohárból szent 
vallástok szertartásai szerint a1 Jézus megvál-
tási nagy munkájának emlékére a' szent vacso-
rában részesülendetek, emlékezzetek meg rólam, 
ki irántatok valamint eddig, ugy ezután is éltem 
fogytáig jó akarattal leenflek, 's rajtatok va la -
mint egyenkint ugy közönségesen lehelségem 
szerint segíteni mindenkor keresztyéni és polgá-
ri kötelességemnek tartandom. Isten áldjon meg 
benneteket! KívánjaSaczán május 23-kán 1848. 

jóakaró polgártársatok, 
Semsey Lajos s.k. 



Eddig e' szép levél! — ' s e ' keresztyéni sze-
retettel átihletett levél a' mult pünkösti szent 
ünnepi napok elsőjén dél előtt a' templomban 
számos nép jelenlétében, a1 finom ezüstből 
készült 's belől gazdagon megaranyozott gyö-
nyörű úrasztali pohárnak kimutatása mellett, föl-
olvastatván, nem lehet leírni a' hála érzelmeket, 
mellyek a' jelen voltak arczain nyilvánultak, 
nem megszámlálni a' könnyeket, mellyek hála 
jeléül rezgének híveink szemein, nem a' szent 
áhítattal párosult örömöt, mellyel kiki járult az 
Idvezítö szent vendégségéhez. 

Igen is! emléket emelt magának mélyen tisz-
telt Semsey Lajos ur kebleinkben számos jótétei, 
emléket utóbbi kegyes ajándoka által i s , melly 
emlék előtt kegyelettel állandanak meg majd ké-
ső unokáink is. 

Hálát, tiszta szívből fakadt hálát nyilvánítunk 
tehát a' haza színe előtt e' bár nem protestáns, 
de minden felekezetességen felülemelkedett ne -
meskeblii jóltevönek ; —hálát , szíves hálát sze-
retett nejének, a' sok erényekkel tündöklő hölgy-
nek Semsey született Szemere Klára asszony-
ságnak, 's buzgó keblünk fohásza ez : Éltesse a' 
mindenható e' nemeskeblü, jóltevö, vallásos c sa -
ládot soká, kedves hazánk, szent vallásunk, ne -
velés ügyünk 's minden jónak előmozdítására, 
v i rágzására , dicsösségére! — Kelt B. Újváro-
son augustus l t í -kán 1848. 

A ' b. újvárosi ref. gyülekezet nevében Sólyom 
Bálás m. k. A némef-ujvárosi helv. hitv. gyüle-
kezet nevében Demjén János m. k. lelkész. 

A' n. e. görög egyházról még valami. 

A' nem egyesült görög egyház hivei levén 
mind azon szerencsétlen lázadók és rablók, kik 
a' hazának, átalakulása folyamában olly tartós 
izgágát szereznek ; és egyébiránt is, mivel a' 
n. e. görögöket hozzánk protestánsokhoz köze-
lebb állóknak tekinthetjük, mint a' pápaféléket : 
korszerű lehet , róluk e' hasábokba némelly 
jegyzéseket beiktatnunk. 

Ézek jogainak kútforrása ím e' diplomaticai 
műben találtatik: „Das Illirisch-nationale R e g -
lement für Ungarn, Croatien, Slavonien, Militár-
grenze und Siebenbürgen". E ' kutforrás szerint 
a n.e. görögöknek kétféle lelkészeik vágynák, u. 
m. secularis és reguláris papok. Az elsökhez t a r -
toznak a' metropolita, a' püspökök, a' protopo-
pák, vagy is esperesek, és a' popák, vagy köz-
rendű lelkészek. Mindezek szabadon nöszülnek. 
A ' metropolita régi szokás szerint, egy fő nép-
gyűlésen választatik, a' suffragan püspök és mind 
a' katonai, mind a' polgári rendnek előkelő papi 
's világi képviselői által. Az igy megválasztott 

metropolitát a' király megerősíti. Állása a' pápa-
tele érsekével ugyanaz. A ' püspökök a1 me t ro -
politánál tartandó zsinatban, részint világi, r é -
szint kolostori papok közöl választatnak; a' m e -
tropolita által pedig felszenteltetnek és beálít-
tatnak. Van mindenegy püspök mellett consis-
torium is. — Pópáknak nőik halála után többé 
megházasodni nem szabad. Ezek állása és sorsa 
milly sülyedt és mostoha legyen, kitetszik vagy 
csak azon körülményből, miszerint ök tanulatlan 
emberek, többi közrendű hitrokonaiktól csak 
bajusz és szakálnál fogva különbözők; mi több: 
ök a' keleti uj Magyarhonban, névszerint az 
oláhajkuak között a' pápaféle és helvét papok-
nak szintén 1829-ben még robotoltak*). —A* 
reguláris papságot a' kolostori papok képezik, 
kik között elöjárók az archimandriták, igumenek, 
és ezek vicariusaik. Az archimandrita a' f egye-
lemre , az iguman a' gazdaságra viszi a1 fel— 
ügyelést. Z. 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK 

Tanítóválasztás 's iskolanyitás. 

Folyó évi jun. 25-kén, Csetneken Gömörme-
gyében , a' boldogult t. Fizely János helyébe, t. 
Bartholomaeidesz Gyula, hittanjelölt 's magány-
tanító, választaték meg rendes oktatónak. Meg-
választásáról elég legyen annyit megjegyezni, 
hogy a' ki igazságos úton j á r , minden caballák 
és intriguák daczára még is győz. Ezen nyelvé-
szeti iskola, ministeri rendeletnél fogva, sept. 
l - jén fog megnyittatni 's mindenkinek jelenleg 
főleg a' dijak olcsósága miatt (külvidéki fizet 3 
frtot p. p. tanításidijt, helybeli 1 frt 30 kr) ajánl-
tatik, az oktató szorgalma 's ügyességéről, csak 
a ' jövő tanév adandván tanúbizonyságot. Tanítási 
nyelv a' magyar , 's ekkép a' szepesi ifjonczok-
nak is a' magyar nyelv megtanúlhatása miatt 
ajánlható. 

Kérdés: Azon esetre: ha valamelly lelkész, 
szomszédjának egyházában, egyházi munkát v é -
gez és megadatván a' helybeli lelkésznek illető 
dija, azon fölül valamicskével megjutalmaztatik; 
e' jutalmat jó lelkismérettel elfogadhatja-e, vagy 
pedig köteles azt a' helybelinek általszolgáltatni. 

x — y . 
Á soproni evang. főiskola részéről ezennel 

hivatalosan közzé tétet ik, miszerint annak a l -
sóbb, névszerint magyar, nyelvtani, szókötési 
(,syntaxisi) osztályaiban a' tanítás f . september 
hónap 18 -kán fog kezdődni. A ' felsőbb osztá-
lyokra nézve pedig (a'szónokkoltészetitöl kezd-
ve a' hittaniig) tanévnyitási nap november elseje. 

T a t a y I s t v á n , főiskolai igazgató. 

*) F. M. 0 . Minerva 1829. IV. 890 . 1. 
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Protestáns értekezletek. 

Pest sept. 1. Az 1848. 20. t. czikk kimondott; 
elvben az t , a' mi már századokkal az előtt a 
bécsi és linezi törvényesített békekötésekben k 
volt mondva: a' törvényesen bevett vallási fele-
kezetek közti egyenlőséget és viszonyosságot 
kimondotta világosan , hogy minden vallásfele-
kezetek egyházi és iskolai szükségeit ezentul a5 
állomány fogja fedezni. Ezen elv életbe léptetést 
az illető felekezetek kihallgatásával a' legköze-
lebbi törvényhozásnak levén egyik szép felada-
tául ki tűzve, a' vallás és közoktatási ministei 
által mi protestánsok is fel valánk szólítva, az 
ügyet magunk közt előlegesen jól megfontolván. 
Pesten aug. 1 - j é r e megjelenni, véle értekezen-
dők; a' haza körülményei azonban ellenséges 
megtámadások miatt borúsabbakká változván, 's 
ez okból a' nemzeti gyűlésnek is rögtön, idön-
kívül kelletvén összehivatnia, de különösen az 
Erdélylyeli rég óhajtott unió is megtörténvén, "s 
ennek következtében az erdélyi testvérek meg-
hivatása is szükségessé válván, a' ministeri é r -
tekezlet sept. 1 - j é re halasztatott.— Mi a' minis— 
ter felszólítását tisztelve, megtettünk mindent, 
hogy felhívásának méltóképen megfelelhessünk, 
's előlegesen a1 tárgy egyházkerületi gyűlésein-
ken megvitattalván elégséges utasítással ellátva 
a' kitűzött határnapra Pesten megjelentünk. Az 
értekezlet tárgya egyházunk jövőjére nézve na-
gyon fontos levén, szükségesnek tartjuk min le-
nek előtt azok neveit közölni, kik illető egyház-
kerületeiktől megbízatva az értekezletre kikül-
dettek 's az ezt megelőző egyetemes gyűlésen is 
résztvettek. — Ezek a' következők: Binder 
György erdélyi , Szeberényi János bányakerüle-
ti, Sztromszky Sámuel dunamelléki, Ilaubner Má-
té dunántuli, és Pakli Mihály tiszakerületi uüspö-
kök. B. Jeszenák János dunamelléki, b. Prónay 
Albert bányakerületi Szontagh Lajos tiszake-
rületi (helyettes) felügyelök és Salmen Ferencz 
az erdélyi szászok grófja. Továbbá a' dunamel-
léki kerületből: Grisza Mór. l lauser Ernő, Kan-
ka Sámuel posonymegyei esperes 's gurabi lel-
kész, Lesko Mihály felsöszeli lelkész, Liszy I s t -
v á n , Matuska György istebnyei leik. Noszdra-
viczky Gyula, Riesz Károly podluzsányi leik. 
Sándor Zsigmond, Roy János nyitramegyei espe-
res vágujhelyi 1. Schimkó Vilmos pozsonyi 1. 

;' Schuh Chrislóf mosonmegyei esp. gálosi I. Szval 
Mátyás Irencsénmegyei esp. zayugrórzi 1. és Ze-
lenai Gida. — A' dunántuli kerületből: Borbéb 
József tolnamegyei esp. bonyhádi lelkész, Hor-
vát Lajos , Karsay Sándor téti leik. Pálfi Józse 
n.geresdi I. Perlaki Dávid györmegyei esp. bez 
leik. Wimmer Ágoston felsö-lői leik és Zmeská 
István.—A' bányai kerületből: Bauhofer György 

j budai leik. Geduly Bogyoszló guttai leik. Geduh 
Menybék csalomiai I., Jeszenszky László, h. m 
vásárhelyi 1. Benyovszky Péter Kubinyi Ágos-
ton, Kuzmány Károly beszterczebányai l. Osz-
troluczky Mihály esp. poltári 1. Székács Józsei 
pesti 1. Tihanyi Ferencz , Valka János esp. egy-
házi l.Ballagi Mór, Breznyik János és Káiniczky 
Endre tanítók. A' tiszai kerületből: Bexhef tKon-

j rád. poprádi leik. Czimmermann Károly, hánus-
l falvi I. Ferjencsik Samu alesperes jólsvai 1. Ga-
novszky Jakab főesp. holló-lomniczi 1. Havvjái 

jDakv .-iraaszombati. I. Joob WendeL Hunfalvi J á -
,nos késmárki okt. Komáromi József ÍÖesp. mis-
Jkolczi 1. Koller Samu lőcsei tan. Kuncz Dávid 
|késmárki I. Kubinyi Ödön, Malaliöszty Ferencz, 
jPellech János rosnyói tan. Okolicsányi Viktor, 
Stenczel Hugó késni rki tanár Soitész Endre 

j alesperes mátheoezi leik. Sóhalmi János Sponer 
Tivadar, Szontagh Is tván, Toperezer János lő-
csei lelkész, Tomasek Pál lőcsei tánár Wandrák 
András eperjesi tanár Wittchea Ernő alesperes 
kronpachi leik. Vadnay Miksa,Újházi László sá -
rosi főispán és Kardos Tivadar. — Erdélyből : 
Fabini József és Schuller Mihály lelkészek, T r a -
usch Józse f , Schwarcz János és Zimmermann 
József, — ezeken kivül több más prot. tes tvére-
ink is részt vévén a" ministeri értekezletet meg-
előzött tanácskozmányban, kik közt csak Fabr i -
czy Sámuel ministeri tanácsost nevezzük meg. 

Ismerve a' hon jelen bonyolodolt körülményeit, 
természetesen, nem a' legvérmesebb kilátásokkal 
jelentünk meg Pesten, hol az alföldről érkezett 
szomorú hírek következtében a' kedélyeket na -
gyon leveretve találtuk. Illy viszonyok közt csak 
igenis általláttuk,hogy egyházunk jövőjéről nem 
határozhatunk, azért az aug. 30-dikára kitűzött 
egyetemes gyűlést megelőzött értekezletben 
Pálfy lelkész azt indítványozta, hogy tekintve 
a'ministerium jelen állását 's roppant elfoglaltsá-
gát , tekintve különösen azt, hogy mi előtt mi a t 

kormány iránti viszonyainkat meg akarnánk h a -
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tározni, mindenek előtt a1 kath egyházzali v i -
szonyainkkal kell tisztába jönünk, 's ezt tá rgyal -
ni a1 nélkül , hogy a' különben is ezerféle é r d e -
kek által izgatott hazában még nagyobb ingerül t -
séget ne idézzünk e lö , most lehetetlen, — h a -
lasszuk a1 minister úrral tartandó értekezletet 
boldogabb időkre , hol a' szükségkép előforduló 
tárgyakat higgadtabb kedélylyel vitathatjuk meg. 
A ' másnap megnyitott egyetemes gyűlésen Zmes-
kál István tagtársunk ugyanezen indítványt meg-
újította, a' felhozott okokon kívül, különösen k i -
emelvén az t , hogy most , midőn a ' h a z a minden 
erejét annak megmentésére szükség fordítani, 

a' legnagyobb szerénytelenség nélkül nem k í -
vánhatjuk az 1848-diki 20 t.czikkben számunk-
ra biztosított anyagi segélyt igénybe venn , a' 
mit Székács lelkész is hathatósan pártolván, 
azon óhajtását fejezte ki, hogy jelenleg csak azou 
lelkészeinknek, kik a1 megszüntetett tized által 
jövedelmeik nagyobb részét , különösen az e rdé -
lyieknek és kishontiaknak, kik ez által mindent 
vesztettek, igyekezzék a' kormány illő kármen-
tesítést szerezn i , — többit pedig halassza bol-
dogabb időkre. Minek következtében a' követ -
kező fel írást terjesztetük a' ministerium eleibe: 
Mélyen tisztelt minister ur! méltóztatott az 
1848. évi 20 t.cz. következtében, a' két prot. 
hitfelekezetek superintendentiáihoz intézett k ö r -
levele által elsőben aug. 1. 's utóbb pedig mivel 
időközben a' nemzeti gyűlés megnyitván ottani 
hivatalos foglalatossága a1 kitűzött tanácskozás-
ra időt nem engedett , — de Erdélynek liazánk-
kali egyesülése is sanctionálva még nem volt, 
sept. 1. napjára bennünket a1 végre meghívni, 
hogy egyházi viszonyaink 's iskolai intézeteink 
és ezeknek ellátására biztosított status segedelme-
zése iránt velünk értekezhessék twimster ur n e -
mes és lelkes törekvésének sikerítésére segéd 
kezeket nyújtandók, rendeletét tisztelve, mint-
hogy a' határnap elhalasztása később esett é r té -
sünkre, — az elsőbb kitűzött nap előtt már P e s -
ten egybesereglet tünk, 's most ismét azon r e -
ményben gyültünk másodszor is e g y b e . hogy 
ezen közkívánatot sikeres eredményre veze t -
hessük. 

Megilletődve tapasztaljuk azonban, mikép nem 
csak az első határnap elhalasztását szükségessé 
tett okok egy ike , — a' nemzeti gyűlés együtt 
léte jelenleg is fen áll még, — de sőt honunkat 
fenyegető 's mind inkább sulyosbuló veszély 
mind kormányunk, mind törvényhozó lestületünk 
íigyelmét, éberségét 's tevékenységét annyira 
igénybe vesz i , hogy minister urnák hazánk 's 
kivívott szabadságunk megőrzése körüli fögond-
ja a1 nevelés tá rgyával , ha bár ez lényeges 
kelléke is egy nemzet dicsőségének 's fényének, 
— ezúttal teljességgel nem foglalkozhatik, 's 
kénytelen azt akkorra halasztani, mikor a' bel-
csend helyre állván, 's a' felizgatott kedélyek le-

csillapulván , azt nyugodt kebellel tárgyalhatni, 
mód és alkalom nyiland. 

Valamint a' felsőház üdvösnek látta a' népne-
velési tárgyat szintazon okokból boldogabb idő-
re, tán a' közelebbi nemzeti gyűlés összejöve-
teleig elhalasztani, — ugy mi is egyházi és isko-
lai érdekeink feletti érdemleges tanácskozásunk 
felfüggesztését , ha a' ministerium szükségesnek 
látja, részünkről nem kívánjuk akadályozni. Egy 
körülmény azonban aggasztja kebleinket , 's ne 
hogy borús helyzete hazánknak más oldalróli 
zavarok feltűnése által is meg veszélyesbé váljék, 
mint honunkat buzgón szerető polgárok, köteles-
ségünknek éreztük minister urat, 's általa a' ko r -
mányt figyelmeztetni és tiszteletteljesen megkér-
ni, miszerint a' baj mielőbbi orvoslását eszközöl-
ni méltóztatnának. 

Tény a z , hogy mielőtt az 1848. évi 9 és 13 
t.czikkek sanctionálva kötelező előre emelkedtek 
volna, — a' megyei tisztviselők által már é r t e -
sítetvén a' köznép a' papitized és hűbéri szolgá-
latok ingyenes megszüntetéséről, általános sza-
badságról 's egyenlőségről, — a' nem is r e -
ményit előnyökkel megajándékozott tömeg sem 
a' szabadság eszméjét, sem azt, hogy szabadság 
csak törvény korlátai közt lehet üdvös , fel-
fogni nem bírván., mámorában 's kábultságában 
magát korlátlan szabadosságra jogosítva vélte, 
's minden tisztviselői tekintélyt lerombolva, bár 
mi czím alatti tartozások teljesítését megtagadá. 

Hazánk némelly részeiben egyházi tisztvi-
selőink fizetése termények tizedéből áll. Gömör-I 
megyének kishonti kerületében, 's jelesen Nyus-
tya, Rima-brezó, Fürész, Klenócz, Kokova, R i -
mabánya és Tiszolcz helységekben régi gyakor -
lat szerint az 1647. évi 9 5 t.cz. tiltotta-változás 
alá nem eső árenda mellett élvezett dézma még 
századokkal ez előtt azzal a' kötelezettséggel 
ajándékoztatván földesuraik által a' feljebb elso-
rolt evangelicus községeknek, hogy abból egy -
házi szolgáikat illendő 's méltányos fizetéssel e l -
lássák, az a' százados szokás divatozott, hogy a' 
dézmát magak a1 községek hajtván be, a1 behor-
dásért egy harmadát, mellyböl iskolatanitóikat 
fizették, 's az egyház némelly szükségeit fedez-
ték , megtartván kétharmadát a' papságra meg-
meghívó levélben vállalt kötelezettségnél fogva 
is, lelkészeiknek fizetésül adni tartoznak. 

A 'nép most azon édes ábrándjában, hogy v a -
lamint dézmát adni, úgy, — habár ekklézsia t ag -
ja legyen is, — lelkiatyját, kit eddig sem fizetett 
közvetlenül, — fizetni ezután sem lesz köteles, 
— egyházi tisztviselőitől a' díjazást megtagad-
ván , ezek csaknem egyedüli jövedelmekről, 
mellyböl családjokkal együtt élödtenek, 's g y e r -
mekeiket polgároknak nevelték megfosztva, l eg-
nagyobb ínségre jutottak, csak is annyit sikerült 
az illető lelkészek folyamodványa következtében 



egyházi főfelügyelőnkkez, folyó évi máj. 17-röl 
760 szám alatt intézett ministeri rendelet foly-
tán kiküldött bizottmány buzgó közbejöttével az 
emiitett községektől ideiglenes egyességek mel -
lett kinyerni, hogy több évi jövedelem után kö-
zépszámítási öszletnek vagy csak felét vagy 
épen csak harmadát, de azt is csak folyó évi no -
vember 1 - s ö napjáig, melly idő után erősen hi-
szik, mikép az álladalom fizetendi helyettök egy -
házi egyéneiket , ajánlották megadni, de hogy 
azontúl, önkényt iizetni akar janak, — mint az 
illető esperességi felügyelőtől 's jelenleg nem-
zeti gyűlésre ugyanazon kerület képviselőségé-
vel megbízott Kubinyi Ödön polgártársunktól é r -
tettük valószínűleg nincs remény. — Hasonló 
megtagadások 's innen következett súrlódások 
mutatkoztak Á r v a , Trencsén, Nógrád, Békés 
országszerte más megyékben is. 

Másik vidéke hazánknak a' közelebbről velünk, 
s egybeforrt Erdélyben, — a' szászföld. Ezek 

mint az általuk diplomati adatokra 's törvények-
re hivatkozólag szerkezeit 's a' ministeriumnak 
is benyújtott értesítésből meggyőződni méltóz-
tatik, — beköltözésük óta, számos törvényekkel 
megerősített kir. kiváltságos levelek mellett hét 
századon át nemcsak papjaikat 's közvetve isko-
latanítóikat is fizették, épületeiket tatarozták, az 
ekklézsiák 's iskolák szükségeit fedezték, hanem 
szegényebb sorsú tanuló gyermekeiket is ápol-
ják 's bővebb kimíveltetésök végett külegyete-
mekre készülő ifjaikat is segélik. Most ezek is 
az idézett, uj törvény ferde magyarázatából a' 
dézma megszűnése miatt egyházi szolgáik fizeté-
sét megtagadván, közjövedelmük forrását ela-
paszlották, 's igy az egyházi szolgák kenyér 
nélkül a' legnagyobb ínségre jutva, kétségbe-
eséssel küzdenek, iskolák tanítók nélkül marad-
nak 's ifjuságuk, lelkitápot nem nyerve , elha-
nyagoltatik. 

Nehogy tehát illy gyászos helyzetnek nemze-
dékekre is kihatandó még szomorúbb eredménye 
következzék, tiszteletteljesen kérjük minister 
urat 's a' kormányt, kegyeskedjenek rögtön olly 
hathatós rendeléseket tenni, hogy az illető köz-
ségek vagy az eddigi gyakorlat szerint fizessék 
egyházi egyéneiket, vagy annak mennyiségével 
egyenlő kármentesítést mielőbb nyerjenek az 
egyházi személyek, és hogyha kötelességük tel-
jesítését makacsul megtagadni bátorkodnának, 
az illető hatóságok közbejöttével kényszerítő 
eszközök által is köteleztessék a' nép mind a' 
múltra elmaradt dijak megadására, mind pedig 
jövendőre is annak mit meghívó leveleikben e g y -
házi egyéneiknek fizetni ajánlottanak pontos k i -
szolgáltatására. 

A ' tárgy felettébb fontos, a' szükség nyo-
masztó levén, serény orvoslásért esedezve tisz-
telettel maradunk, Pesten 1848. évi aug. 31-kén 

tartatott egyházi gyűlésünkből a' fentisztelt mi-
niszter urnák , alázatos szolgái. 

Minthogy azonban azt nem tudhattuk, ha v á j -
jon a' ministerium ezen nyilatkozatunkkal meg 
fog-e elégedni, 's nem kivánandja-e nézeteinket 
az értekezlet tárgyára nézve megtudni: nehogy 
akármi részben is hanyagsággal 's elmulasztással 
vádoltathassunk szükségesnek tartottuk a' jul. 
25-kén tartatott egyetemes gyűlés által fogal-
mazott 's ezen lapokban már közlött vezé re sz -
méket tárgyalni. Ezen tárgyalás részleteit k é -
sőbb közlendjük, ez úttal pedig csak azt j egyez -
zük m e g , hogy a' tárgyalás egyes kitéréseket 
nem tekintve, a' legnagyobb higgadtsággal 's a' 
dolog fontosságához illő méltósággal ment v é g -
be. Eredményét mutatják az itt következő 's az 

s értekezleten irányul szolgáló 's általunk most 
már módosított vezéreszmék. 

Yezéreszmék, 
mellyek az ágost. hitv. evángyelmi egyházkerü-
letek részéről a' ministeri értekezletre kiküldött 
követeknek irányelvek gyanánt lennének adan-
dók: 

1) Az evangy. egyház, autonómiáját, melly 
szerint békekötések és az 1608. 1647 és 1790 
törvények alapján egyházi és iskolai, — nem 
különben közigazgatási, törvénykezési és pénz-
beli ügyeit az országos kormány felügyelése 
alatt önmaga intézi, 's egyházi törvényhatósá-
gait 's törvényszékeit szabad választás alapján 
maga szerkeszti: ezentúl is mint a' protestáns 
szabadság fökincsét megtartani kívánja. 

2) Minthogy az cvangelicusok alapítványai 
nem olly bőségesek, hogy azok jövedelméből az 
egyházi és iskolai szükségeket annyira ellát-
hatnák, mint azt a' status közczélja kívánná: 
ezen alapítványok eredeti rendeltetésökben s é r -
tetlenül megtartatnak ugyan, de ezentuli kezelé-
sökre, megörzésökre és a' kitűzött czélokrai fo r -
dításokra vonatkozó felügyelést a' ministerium-
nak önkint megajánljuk, és annak, mit ezen k o r -
látolt alapítványok az egyházi és iskolai szüksé-
gek tekintetében nem fedezhetnek, a' közálla-
dalomtól pótlásképeni eszközlését óhajtjuk. 

Az 1848-dik évi 20-dik törvény alapján az 
evangelicusok jogai és kivánatai szellemi és 
anyagi szükségek előterjesztésére ágoznak el. 

Ezek közt: I. szellemi kivánataik: 
1) A ' belszerkezetet; 
2) Az egyház külviszonyait; 
3) Mind keltejére nézve a' felelős kormány 

felügyelési joga rendezésé t ; végre 
4) Némelly sürgösb ügyek ideiglenes el inté-

zését tárgyazzák. 
II. Az anyagi kivánatok pedig: 

1) Az eddigi alapítványoknak kitűzött czélok-
•a fordítását , 

2) Az egyházi és iskolai személyzet szüksé-
gei fedezését, és az evang. egyházaknak némelly 

•ii-



nyomasztó terhek alóli felszabadíttatasát tiizik 
ki czélul. 

I A' szellemiek közölt: 

1. A1 belszerkezetre vonatkozó jogai és k i -
vánatai az evangelicusoknak a1 kővetkezőkben 
pontosainak össze: 

a) A1 közigazgatási testületek (helybeli, e s -
perességi, kerületi, egyetemes gyűlések) fentár-
tása, és bővebb szabályozása. 

b) Az egyházi törvényszékek (consistoriu-
mok), mellyek elébe a' házassági válóperek, 
fegyelmi, elmozdítási és több elele ügyek tar -
toznának. megállapítása és rendszeresítése. 

c) A1 kisebb iskolák szükséghezképesti sza-
bad felállithalása, nagyobb és főiskolák szabályo-
zása és mindnyája igazgatása. 

d) Mind az egyházi, mind az iskolai személy-
zetnek és elöljáróknak egyházi szabályok sze-
rinti választhatása. 

e) Zsinatoknak a1 kormánynáli előleges beje-
lenlés melleit leendő larthatása és ezeken köz-
igazgatási és törvénykezési szabályoknak és 
egyházi törvényeknek alkotása. 

í ) A'zsinat i szabályok és törvények, hozata-
luk után a' kormánynak tudomás és szükség 
esetében világi hatóság közbejöttével is leendő 
végrehajtás végeit bemutatandók. 

g) Gyűlési végzések és törvényszéki Ítéletek 
végrehajtásának szükség esetében világi hatalom 
általi foganatosítása: 

Az evang. egyház ezen sarkalatos jogait, 
mellyek a' status ezéljait semmi tekintetben nem 
veszélyeztetik, de sőt hathatósan előmozdítják,! 
azontúl is sértetlenül fentartani kívánja; 's ezért 
az álladalom ótalmát és pártfogását ezentúl is 
igénybe veszi. 

2 . Az egyház küiviszonyai a* statussal köl-
csönös megállapodás utján elintézendök. Ezek 
tárgyai : 

Az egyház viszonya és állása a' többi testvér 
vallásokhoz, és azon kölcsönös jogok és v i -
szonylagos kötelességek, mellyek az úgyneve-
zett vegyes ügyekből származnak. Illyenek : j 

A' vegyes házasságok viszonylagos jogainak j 
es kötelességeinek megállapítása. Névszertnt a' j 
dimissorialisoknak az egyházi személy általi 
megtagadása esetében világi hatóság áltati k i - j 
adhatása; — a' háromszori kihirdetés szándékos 

i i i elmulasztása esetében a' másik fél egyházában, 
eszközlendő kihirdetés elegendőnek nyilvánítása,- Í 
— a1 házasulandóknak a' menyasszony papja, 
tapasztalandó akadály esetében pedig a1 vőle-
gény papja általi összeadathatása; — a' vegyes, 
ugyszinte más vallásra áttérés által vegyessé 
vált házassági válópereknek legfeljebb egy év 
alatt alperes egyházi hatóság előtti elintézése; 
— a' protestáns félnek a' katholica félre nézve 
ágy *s aszlaltóli elválasztása esetében a' házas-

sági kötelék teljes feloldozása és uj házasságra 
. léphetése , ha ezen elválást kijelentő cath. con-
sistorium előtt egy év alatt bevégzendö perben 
hozandó ítélet után, a' prot. egyházi törvény 

|szék is megvizsgálván a' pert, az elvállási oko-
kat oilyanoknak találandja, mellyekben prot. e l -

!vek szerint a' tökéletes elválásnak helye van ; 
l — minden gyermeknek atyja vallásában, még 
ennek áttérése esetében is, neveltetése; — a' 
törvénytelen származású gyermekeknek, any-
n y o k , — törvényesités esetében pedig atyjok 
vallásábani neveltetése; — mind a' két házas-
társnak kath. vallásról evang. vallásra áttérése 
esetében eredendő válópereknek az evangyel-
miak egyházi hatóságaik által saját törvényeik 
szerinti elintézhetése ; — bármelly vallásra való 
áttérés esetében az 1844 : 3 t. czikben megálla-
pított mód és eljárásnak a1 szoros viszonyosság 
elvei szerinti megtartása; — a' vallásos tér i t -
vények teljes eltörlése és érvénytelenítése; 
— végre a' rokonsági akadályoktól felmentő 
engedélyeket ezentúl az illető evang. egyházi 
törvényszék adja ki; — a' hármas kihirdetéstől 
felmentő engedélyt pedig meghatározandó m é r -
sékelt díjak mellett az illető egyházkerületi 
püspök, ki szükség esetében egyik esperest r u -
házza fel ezen joggal, világosan megjegyezvén, 
hogy az engedélyt kérő felek személyesen t a r -
tozzanak az illető püspök vagy általa felhatal-
mazott esperes előtt megjelenni, 's hitet letenni 
arról, hogy köztök nincs semmi vérségi akadály. 

í^zen tárgyak körülbelől azok, mellyekben a* 
hazai egyházak egy más köreit megérintik, 's ez 
okból törvényes megállapítást igenyelnek. 

II. Anyagi tekintetben az evangyélmiak ki-
jelentik : 

1. Hogy saját alapitványaikat ezután is ma-
goknak megtartják, a' kitűzött czélokra fordít-
j á k , kölcsönös megállapodás mellett szabályoz-
zák ; készeknek nyilatkozván számádásaikat, 
valahányszor a ministerium kivánandja, neki 
felterjeszteni. A ' valláskülönbség nélkül tett 
országos alapítványokból pedig évenkint a rány-
lagos osztalékrész adassék ki nekik. 

2. Az egyházi személyek fizetését illetőleg 
szükséges: 

a) Hogy a1 superintendensek állasukhoz illő 
olly fizetéssel láttassanak el, mellyböl hivatalos-
kodásukhoz szükséges és áltáluk szabadon vá -
lasztandó titoknokot és Írnokot is tarthassanak 
maguk mellett. 

b) A' kerületi 's esperességi felügyelök, e s -
peresek, egyetemes gyűlési, kerületi és esperes-
ségi jegyzők, pénztárnokok, számvevők, levél-
tárnokok és ministeri ágens hasonlóan állandó 
íizeléssel lennének ellátandók. 

Hivatalos kiküldetéseik és utazásaik esetében 
mind ezen, mind más kiküldendö személyeknek 



bizonyos mennyiségű napidíj válik szükségessé. 
E ' napidíjakra szükséges maximumot egyház-
kerületenkint határozza meg a' ministerium, 
mellyet a' kerületek és espcrességek évenkínti 
igazolás mellett vehetnének fel a' közállada-
lomtól. 

c) Hivatalos levelezésekre nézve póstabér-
mentesség 

d) A ' lelkészek és tanítók íizetése az e g y -
házak egyenlőségi elve szerint következőleg 
lenne szabályozandó: 

A ' hol fekvő érték van földekben, rétekben, 
kertekben és törvényes legelőben, az ezentúl is 
megtartandó; a' gabonabeli adózás, főleg ott, hol 
fekvő érték nincsen, a' pénz változékony becse 
tekintetéből is jónak találtatván, szinte megtar-
tandó ; de beszedése a' községekre bízandó lenne 
ugyan, a' mennyiben azonban némelly gyüle-
kezeteknek az eddigi adózás szerfelett terhes 
volna, az jövendőre megszüntetendő 's ezen 
hiány az álladalom által kész pénzzel lenne pó-
tolandó. 

A ' failielöség sok helyütt legnagyobb fontos-
ságú ; megtartása tehát szinte ajánlandó. 

A ' földek mivelése, az illetmények befuvaro-
zása, az ágybér, az eskctési, keresztelési, ava-
tási és bármi néven nevezendő más apróbb dí-
jak és adózások teljesen megszüntetendők, a' 
temetési stóla kivitelével, ha szónoklattal j á r ; 
mind ezen adózások helyébe bizonyos váltsági 
sommá kiszolgáltatandó az egyházak osztályo-
zása szerint. 

A' papi fizetések tehát akkép lennének sza-
bályozandók: hogy az egyházak fekvő értéke 
és gabonabeli jövedelme, a' mennyiben a' hí-
veknek szerfelett terhes nem volna, számba v é -
tetvén. papi jövedelemnek ezentúl is megmarad-
jon ; a' netaláni elégtelenség vagy szerfeletti 
terhes voltuk esetében pedig a' hiány a' rend-
szerités kulcsa szerint kész pénzzel pótoltassék. 

Olly helyeken, hol közpénztárból vagy köz -
javadalmakból eddig egyik egyháznak évenkint 
bizonyos öszveg adatolt, azokból illy fizetések 
további feltartása esetéhen a' prot. egyház is 
aránylagos részt húzzon. 

e ) Elaggott lelkészek, tanítók és egyéb e g y -
házi hivatalnokok, ugvszinte ezek özvegyeinek 
és árváinak nyugdíjazása. 

f ) Kitűnő érdemek jutalmazása. 
Az iskolákra nézve, minthogy a' velünk é r -

tekezni kivánó fél nézeteit 's szándékát nem 
tudjuk, — addig is, mig minister urnák az isko-
lákra nézve teendő nyilatkozatát megértenök, 
rövidebb foglalatban kívánván jogainkat és ki-
vánatainkat előterjeszteni, ezeket következők-
ben öszpontosítottuk: 

A ' falusi, elemi 's többi átalános miveltségi 
tanodákat ; továbbá a' közép tudós intézeteket 
u. m. a' gymnaziumokat, felekezetieknek akar-

juk, 's ezeket teljes befolyásunkkal megtart juk: 
— az egyetemi intézeteket országosoknak 's 
közösöknek akarjuk ; de a1 theologiai facultások 
protestáns ágának szerkezetére *s betöltésére 
kizárólagos 's szabad választási intézkedést ma-
gunknak feltart juk; — továbbá a' néptanító és 
papi képezdékre is autonomiai intézkedéseinket 
biztosítjuk. 

A ' hittani osztályok, — tanító 's pap képző 
intézetek kerületenkint megállapítandó teljes 
gymnaziumok tanítóin k íizetése, belefoglalván 
a ' t and í j aka t , ha ezek más hitlelekezetü isko-
lákban is továbbra megtartatnak, ugyanazon 
lábra emeltetendö, mellyre más hitfelekezetüeké 
emeltetik, tekintettel levén a' helybeli körü l -
ményekre. 

Az 1848: 20. t. cz. 2 § - b a n megállapított 
egyenlőség és viszonyosság elvénél fogva jog -
szerüleg követelhetjük, — hogy mindazon mi-
nisteri osztályokban, hol más hitfelekezetbeli 
papi és tanári egyének vannak alkalmazva, a' 
mi állapotink tökéletes ismeretével biró prot. 
papi és oktatói egyének szinte nyerjenek alkal-
mazást. 

A" melly arányban a1 protestánsok a' közter-
hek viseléséhez járulnak, azon arányban része-
sítessenek az álladalom által nyújtandó sege-
delemben. 

Minthogy a' mult országgyűlésen hozott 13 
t. cz. a' papi tizedet megszüntette a1 20-dik 
t. cz. pedig egyházi és iskolai szükségeinknek 
közálladalmi költségek által leendő — fedezte-
tését kimondá: lelkészeink nemcsak oily e g y -
házakban, hol fizetéseiket a' papi tized Inszol-
gáltatásából húzták, hanem más egyházakban is. 
különösen a' lermesztményekbeni fizetéseket 
illetőleg a1 köznép azon balhiedelménél fogva, 
— mintha a' felhívott törvény rendelete után, 
— bár még az álladalom ezen fizetések kármen-
tesítéséről nem intézkedhetett, papjaiknak edd 
a' járandóságot kiadni nem tartoznának, azon 
szomorú állásba jutot tak, hogy fizetéseiktől 
megfosztva, nyomasztó szükséget szenvedni 
kénytelenítetnének; — é s jóllehet az eddigi papi 
fizetéseknek a1 jövő országgyűlés által teendő 
intézkedésig a' magok épségében leendő fen-
tartása és kiszolgáltatása végett már a' minis-
terium bocsátott ki rendeletet: de ennek sem 
levén kívánt sikere: felkérjük a' ministeriumot, 
hogy egyházi és iskolai hivatalnokaink anyagi 
állásáról az országgyűlés további intézkedéséig 
kellőleg gondoskodjék 's fizetésbeli állásukról 
czélszerüen intézkedjék és ebbeli rendeleteit a' 
világi hatóságokhoz is intézze. 

Erdélyi szász atyánkfiai a1 legnagyobb r é sz -
véltei kisérték tanácskozásainkat, végül azonban 
a' következő nyilatkozatot adták be. mellyet fon-
tosságánál fogva szükségesnek tartunk ide ik-
tatni. — 



„ A z erdélyi ág. hitv. küldöttek nyilatkozata 
az 1848. évi 1 - s ö septemberre egybehívott mi-
nisteri értekezletet megelőző, ' s Pesten aug. 30. 
31. tartatott egyetemes gyűlés előtt. 

Ámbár az alulírottak a ' nagyon tisztelt e g y e -
temes gyűlés értekezleteit 's tanáeskozmányait a' 
legélénkebb részvéttel kisérték 's bennök megis-
merték 's tisztelték az evangeliom szabad 's s z a -
baddátevö szellemét; mégis hitfeleik föconsisto-
riuma által folyó évi aug. 2 0 - á n nekik kiadott v i -
lágos utasításuk erejénél fogva ezúttal semmi lé -
nyeges és elhatározó végzésekbe nem bocsátkoz-
hattak. — Ezen nyilatkozatra annyival inkább fe l -
jogosítva érzik magukat, mivel ö k ' s hitfeleik E r -
délyben már a1 reformatio kezdetétől fogva, a' 
legtökéletesebb, az ország fejedelmei 's az o r szá -
gos törvények által mindenkor elismert szabad-
ság 's egyenlőség élvezetében vannak hazájuk 
más hitfelezeteivel, 's minthogy országos egyházi 
jogaikat lényegökben már 2. Ándrás király által 
1224-ben nekik adott szabadságlevélen alapítják. 
A ' többi köz t : 

1) A ' zsinatok 's föconsistorialis gyűlések 
öszehivására 's tartására vonatkozólag náluk az 
a' fontos körülmény is létezik, hogy azok tekin-
tetében Erdélyben sem fejedelmi jóváhagyás, de 
m é g csak előleges bejelentés sem szükségel te-
tik, hanem azokat mindenkor szabadon 's függe t -
lenül öszvehivhatják 's megtarthatják. 

2 ) Az ág. hitv. evangélikusok házassági ügyei 
Erdélyben országos törvények szerint csak t isz-
tán egyházi t ö rvényszékek , a' káptalani a l , — 
's a' superindentialis fő házassági törvényszékek 
előtt folytattatnak 's döntetnek el. 

3 ) Vegyes házasságoknál a' gyermekek a' 
vallástételben országos törvény szerint minden-
kor a' szülök nemét követik „contractibus 
quibusvis in contrarium nihil valentibus." 

4 ) Tovább a' háromszori kihirdetés alóli f e l -
mentés Erdélyben egyedül a' superintendenst, 
vagy a' dékánt illeti, kire a' superintendens ezen 
fölmentési jogot átruházza. 

A ' felhozott 's hasonló, itt bővebben elö nem 
sorolandó okoknál fogva, tekintve még tettleges 
és sértetlenül lenálló jogos állásukat, mellyröl 
lemondani most sem szándékoznak; tökéletes, 
mindent magában foglaló németségöket ; geog-
raphiai távolságukat ; a' protestantismusban nem 
épen minden részben nélkülözhetetlen centrali-
sat iót : az alólirottak a' nagyontiszteit e g y e t e -
mes gyűlés által hozott határozatokat 's t ö r -
vényjavas la tokat , mellyek á l ta l , az általuk már 
élvezett jogos állás megnyerése csak most szán-
dékoltatik 's azzal részint össze sem egyezik, — 
csak tudomásul vehetik 's az erdélyi ág. hitv. 
egyházra nézve kötelezőknek el nem ismerhetik. 

A ' kik egyébiránt a1 legtestvéribb óhaj tások-
kal ezen tanácskozmány áldásos sikere iránt 's 
a' legbuzgóbb tiszteletfel könyörgünk ezen ny i -

latkozatunkat a' jegyzőkönyvbe felvetetni. Pest 
aug. 31. 1848. Az erdélyi ág. hitvallásuak k ü l -
döttei. 

Ezen nyilatkozatnak a' jegyzőkönyvbe f e l v é -
tele elhatároztatván, erdélyi testvéreink felvi lá-
gosittattak az i r á n t , miszerint általunk élvezett 
jogaik 's szabadságaik legkisebb csorbítása sem 
szándékoltatik 's felhivattak hitfeleiket e ' felöl 
bizonyosokká tenni, 's barátságosan felszólíttat-
tak, hogy nem tekintve a1 távolságot egyetemes 
egyházi értekezleteinkben saját érdeköknél f o g -
va is, ezentúl is részt vegyenek 's egyházunk 
szabadságát velünk egyesülten megvédni t ö r e -
kedjenek ; egyébiránt szabad tetszésökre hagya t -
ván ezen barátságos felhívásunkat elfogadni vagy 
nem. 

A ' tanácskozmány illy formán befejeztetvén, 
következett a' más két testvér hitfelekezetteli kö l -
csönös é r t ekezés , mellynek tekintetéből sept. 
3 -kán a' megyei terembe sereglettünk össze — 
Ámbár egyenlő érdekeink 's szükségeinknél fogva 
előre hi t tük, hogy nagy véleménykülönbség fog 
létezni a' három testvér felekezetek között ; mégis 
nagyon meglepő volt reánk nézve azon fontos 
találkozása minden egyes eszméknek 's néze tek-
nek, mellyek a1 három testvér felekezet előleges 
tanácskozmányaiban kifejlettek. Az ágost. h i t -
vallásuak 's unitáriusok írásba adták be n é z e t e -
iket ; a' református atyafiak nézeteit pedig S z o -
boszlai püspök ur élő szóval adta elö, kinek p o n -
tos logicai előadása után Haubner püspök ur e l -
érzékenyült szívvel nyilatkoztatta örömét néze -
teink ezen feltűnő találkozásán, 's a' kölcsönös 
ér tekezlet , melly felöl előlegesen azt hittük, 
hogy több napig fog húzódni, egy pár rövid óra 
után azon eredménynyel fejeztetett b e , hogy 
más nap az illető minister ur köztünk meg je l en -
vén, Szoboszlai püspök ur tolmácsolandja előtte 
élő szóval nézeteinket 's óhajtásainkat, 's azokat 
mindegyik hitfelekezet az után a' maga részéről 
terjesztendi elébe írásban. 

Végül a' tanári kar beadott egy átalános i sko-
lai tervet , mellynek azonban részletes t á rgya lá -
sa, miután az illető hitfelekezetek a' ministeri é r -
tekezletre készült véleményeikhez általánosan 
ragaszkodtak, ez úttal elmetlöztetett. XZY. 

T a n í t ó i g y ű l é s . 

Korunk tevés kora, mert átalakulás korsza -
kában élünk, azért egyesek ugy, mint társula-
tok elavult helyzetöket javítani, magokat a1 ked-
ves hon dolgozó polgáraivá átalakítani törelem 
— azon tanítók kebleit, kik eddig tétlenül h e v e -
rének helyzetök javítását illetőleg. Igy lenge 
felettünk egy szent sugallat, melly elhatván k e -
belünkbe, felkölté a' szunnyadó érzelmek s z ó -
zatát. 



Igy lön a' aágybányai egyházvidékben lakó 
ref. tanítóknak gyülésök augustus 10-én Egr i -
ben, hogy helyzetök javítására valamit tenné-
nek, más tanítók példája szerint. 

Gyüléselnökül meghivatott esperes Tarczali 
Sámuel ur, ki midőn a' tanítói lakon két paptár-
sával megjelent, hozta magával azon nyilvános-
ságot mellyel — mondhatom — e' vidékbeli min-
den paptársai felett bír. 

Elnöki helyét — mellyre mindnyájunk bizalma 
ülteté — elfoglalván, első észrevételnek tevé, 
mikép minden öszvejövetel határozhatása a1 t a -
gok többségétől függ. Mind a' mellett is, hogy 
kevesebbségben valánk következő eszméket pen-
ditök meg: 

1) Követküldés a' pesti tanítói értekezletre. 
E ' terv — mivel későn ébredének föl az illetők 
— megbukott. Az erélyes Meleg Dániel ez 
egyházvidékböl ministeri értekezletre választott 
követ — mint elnök megjegyzé — e' részben 
megteszi mi szükséges. Alólirt azt hiszi, misze-
rint a' Pesten működő társak e' kedves hon 
minden tanítói nevében működnek. 

2) Olvasó egyletek alakítása. Hogy a' köz-
lekedés gyorsabb legyen három kerületre t e r -
vezők felosztani vidékünket. E . . . tanítótár-
sunk összeakart bennünket forrasztani a' papok 
olvasó egyletével, mi azonban nagy hajlamot 
mutatánk külön alakulni, minthogy nekünk más 
irányú könyvek szükségesek. 

3) Tanitásmód ezélszerüsége. Ilosszacska 
beszéd után is csak oda ment ki az eredmény, 
hogy tanítson mindenki ugy mint legsükeresebb-
nek látja addig, mig a' nevelési minister törvé-
nyeket adand, melly mint tudjuk a' ház előtt van 
tanácskozásul. 

4) Papok és tanítók közti viszony. Érzelmet 
fölizgató jelenet vala, ugy látszik, sokak ré szé -
ről nagy az ellenszenv a' táblabirói eljárás iránt, 
a1 menyiben eddig rólunk nélkülünk itélének, és 
itt megpendült az eszme, miszerint a' tanítók 
képviselve legyenek ott, hol rólok rendelkeznek; 
mert felettök Ítéletet hozni ugy, hogy ez osztályt 
senki se képviselje megbocsáthatlan bün. 

Nehézségül hozatott föl továbbá, mikép a' 
papok nem akarják tudni, mi a' viszonyosság, 
a' tanító pótolja helyűket távolletök alatt, 's ha 
a' tanító távozik, iskolájába a' pap be se pillant. 
Eddig ugy volt, ezután másként lesz, mert nem 
uralkodók többé felettünk, hanem velünk e g y -
forma hivatalnokai leendnek a' honnak. Addig 
is, mig világos törvény parancsolna, legyenek 
igazságosok. Mi, ha önök visszonyosok lesznek, 
kedvetlen súrlódásokat elö nem idézünk. 

Elnökünk egy hosszas vitát azon megjegy-
zéssel fejezett b e , miszerint legnagyobb bajt 

észrevételünket elhalgatjuk, majd az illetők e l -
simítják a' dolgot. > 

5) H . . . P . . . homoki lelkész néhány pontok 
alá foglalt petitiot olvasott minket i l letőt , mi 
tárgyalás alá adatván, mint ollyan, mellynek 
pontjai már megpendültek hírlapok utján, elmel-
löztetett. Hasonlóul P tanítónak állásunk 
magasitátsára irányzott dolgozata. 

6. Fizetési rendetlenség. Ennek eligazítása a' 
kurátorok gondja, csak az sajnos, hogy a' k i -
sebb helyekeni tanítók nagy szükséget látnak a' 
kurátorok hanyagsága miatt. E ' pontot azon 
természetes imával fejezzük b e : „Oh status! 
jöjjön el fizetésed ideje." 

Több aprólékos tárgyak merültek még föl, 
mellyeket azonban, rövidség okáért, elhalgatok. 

Ezután elnök esperes fölálvan, nyilt őszinte 
modorban szólt, megköszönvén a' bizalmat, mit 
benne helyheténk. Tőlünk távozott, útjára lel-
kesedett igéink kísérvéu. 

Gyűlésünk végén szent óhajtások lebegtek 
ajkainkon, mellyek a' miniszterek erélyessége 
meggondolásán némulának el, vivén magokkal 
a1 mult bántalmait, hagyva egy reménysugárt, 
melly velünk a' honnak áldozatot tétet. 

B a t i z i J á n o s , 
tanító és orgonista. 

K Ö Z G Y Ű L É S . 

K i v o n a t 
A tolnai evang. es per ess ég jul. 6-án Sz. Lörin-

czen tartott gyűlésének jegyzö-könyvéből. 

1) A'julius 1 4 , 1 5 , 1 6 Győrött tartott kerületi 
gyűlésről visszaérkezett képviselőink hivatalos 
jelentésükből kitűnvén, hogy a1 vallás és közok-
tatási ministerrel Budapesten szándokolt é r t e -
kezletre küldendő követek választása; a1 prot. 
egyház elidegeníthetetlen jogának, a1 tolnai és 
somogyi esperességek kivánatának, 's a' püspö-
ki pártolásnak is daczára, a' már nagyobb jogok 
élvezetére is fölemelt népünk egy pár háló-szö-
vetíí okok miatti mellőzésével gyülésileg tör tén-
vén : határoztatott , hogy a' kerületi többségnek 
ezen eljárását a1 tolnai esperesség továbbá is 
sérelmesnek ismeri, annyival is inkább, minthogy 
azt sem az idő rövidségével, sem egyházmegyé-
ink közti nagy aránytalansággal, sem a' minori-
tás törpeségével menteni nem lehet. Nem az e l -
sővel , mert ha az összeírást tartalmazó rovatos 
ivek julius 15- re püspökünkhez érhettek, ezen 
uton 's ezen időre az egyházmegyénkint választott 
követek nevei is oda juthattak ; nem a' máso-
dikkal, mert a' minő az arány az egyházmegyék 
közölt, azon arány maradhatott volna a' köve-

szül a' papok és tanítók közt a' fizetésben levői tek számában i s ; nem a' harmadikkal, mert a' 
nagy aránytalanság. Erre nézve igénytelen! népképviseletnek a 'minori tás által sürgetett e l -



vet a1 majoritas maga is elidegenithetlennek val -
lotta, 'S minthogy ezen népjogokat tapodó v á -
lasztási sérelem orvoslatát ez esetben csak az 
egyetemes prot. egyház fölöltei igazságos Ítéle-
tében keressük: jelen gyűlési határzatunkat a' 
Prot. Egyházi lap hasábjai köztudomásra juttatni 
rendeljük. Közli B a d i c s I s t v á n , 

egyházmegyei aljegyző. 

K' csatári reformált egyház köszönete. 

A' tiizvész által megkárosult, 's a1 tiszántúli 
egyházkerületben segedelmezés végett köröz-
tetett egyház érzékeny 's hálás köszönetét 
nyilvánítja, mind az egyes adakozók, mind a' 
beszedők, mind a' kézbesítők, soha el nem fe -
lejthető keresztyéni szives adakozásai kért, rész t -
vevő hü fáradazásaikért. — És ezen elösmeré-
sét, az ezen kerületben levő tizenhárom e g y -
házvidék közül; a' segedelmet nyújtott kilencz 
neve 's adakozása mennyisége megemlítésével, 
az illetők részéről megnyugtatásul, a' magáéról 
hálás kötelességből hírlapok utján is közzé t é -
tetni óhajtja 's kívánja. —• Sok 's cifra szavakat 
nem keres, 's nem használ az egyház köszönete 
nyilvánítására. — Mert a' csapás iszonyatos 
nagysága által leveretett szerencsetlennek. még 
üdülésének óráiban is csak egyes töredezett 
szavai, 's fohászai lehetnek természetesen, bár 
jótét elvételére nyújtja ki reszkető kezeit. 

Debreceni 157 ft. Í ö kr., bihari 117 ft. 4 kr., 
békésbánáti 15 ft., szaiontai 47 ft. 59 kr., nagy-
bányai 9 ft. 54 kr., bereghi 71 ft. 12 kr., már -
marosugocsai 191 ft. 37 k r . , alsószabolcs 's 
hajdukerületi 03 ft. 5 kr . , hevesnagykunsági 
206 ft. 4S kr., öszlet 879 ft. 49 kr. 

Csatár julius 18-án 1848. Közli az egyház 
nevében. M a k ó J ó z s e f , 

lelkész. 

Halálozás. Folyó esztendő julius 6-kán tétettek 
örök nyugalomra k. ládányi ref. lelkipásztor t. 
Berei István meghidegedett tetemei. A' boldogult 
eredetét vette Nánáson ; ugyanott kezdette t a -
nulását, folytatta 's bevégezte Debreczenben. T a -
nulási pályája bevégezte után lett makói r ec -
torrá. Innen hivatala ideje eltelése után, mint 
papi-pályára szándékozó tudománya öregbitése 
vegett , Bécsbe ment. Honnan egy év múlva visz-
sza j ővén , a' h. m. vásárhelyi gymnasiumba 
hivatott meg proíessornak, hol nyolez évi di-
cséretes hivatalkodása u tán , a' m. herényi 
papságra lépett. Itteni hivatalkodása közben, az 
akkor még itt virágzó ágost hitv. iskolában ön-
kénytes vállalatnál fogva, magyar lilteraturat. 
tanított 13 esztendeig. A1 m. herényi egyház-

ból 22 évi szolgálata után áttétetett lelkipász-
torul a1 k. ládányi egyházba, hol mint rendes 
pap töltött 18 esztendőt. 

Az erös testalkatú, szép tudományú lelki-
pásztor , hoszas testi és lelki elgyöngülés kö-
vetkeztében meghalt életének 78-dik, összes 
hivataloskodásának pedig 41-dik esztendejében. 
Kesergik elhunytát egv hűséges nö öt árva, egy 
vő és két unoka. A' béke angyala virasszon 
sírhalma fölött!! K ö r ö s i J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNYEK 

i Példanélkíill jótékonyság. Egy szegény sorsú 
polgártársunk súlyos nyavalyájában halálát é r ez -
vénközelgetni , csekély birtokát eladá 320 ezüst 
frton, 's halála' esetére, mi nem sokára be is kö-
vetkezett , ez összegről, mint halljuk, a' szerint 
tevé végrendeletét , hogy abból tisztességesen 
eltemettetvén , mindenek előtt néhány forint adó-
sága fizettessék k i ; majd 80 ezüst f r t , minden-
törvényes mag nélkül maga után hagyandó öz-
vegyének , kivel csak egy évet töltött másod-
szori házasságban , jegybérül és jutalmul adas-
sék ; 100 ezüst f r t , az egyháznak , mellynek 
szegény, de mindenkor hü tagja vala szükségei-
r e ; az ezeken föliil maradandó menynyiség pe -
dig, a' helv. val. pápai egyházmegyebeli e g y -
házi személyzet tápintézete pénztárának növe-
lésére forditassék. 'S ezen kegyes jóltevö a d u -
dari egyház harangozója vala. Szolgáljon e' j ó -
tékonyság követésre méltó például sok tehetösb 
hitrokoninknak. Közli Szalay Miklós, 

pázmándi reform, lelkész. 

jg&sr Figyelmeztetés protestáns lelkészekhez. 

Miután nemcsak a* táborba szállott nemzető-
rök, hanem a' sorkatonaság mellé is ezután p r o -
testáns vallású lelkészek is fognak alkalmaztatni : 
ezek számára ajánltatik a' következő czimü, 's 
e ' nemben magyar nyelven még eddig egye t -
lenegy segéd-könyv, ú. m. Pap Istvántól. 

Egyházi Beszédek és Imádságok 2-
dik része, mellyben vannak a' templomon kivül, 
úgymint : betegek, rabok, 's táborban a' ha-
di sereg előtt mondandó beszédek és imád-
ságok. 

Ára ezen 2-dik kötetnek magában : 36 kr.— 
az 1 - sö lkötettel együt véve pedig; 48 kr. pp. 
Kapható csupán Pesten Eggenberger J . és fia — 
Debreczenben Telegdi k. Lajos könyvárus u rak-
nál. 



P R O T E S T Á N S 

ÉS ISKOLAI LAP. 
47. szám. Hetedik évi folyamat. Sept, 10 .1848 . 

Cultus ministeri hirdetmény. 

Az ausztriai va l lás-és közoktatási minister 
kívánatára ezennel közhírré teszem : miszerint az 
ausztriai birodalom örökös tartományaiban a' fel-
sőbb tanintézeteknél, ide értve a1 prot. theologia 
intézetet is, az oktatás f. é. november 1 -én fog 
megkezdetni, kivéve mindazáltal az eddigi böl-
csészeti első évi tanfolyamot, mint a' melly 
ezentúl a' középtanodai első osztályt képezendi. 

Budapest, sept. 5. 1848. 
Vallás- és közoktatási minister 

b. E ö t v ö s J ó z s e f . 

Kérdések: 
1) Ki tanítsa az elemi iskolákban ö1 vallást ? 
2) Lehet-e a' pap iskolai felügyelő? 

A* közelebbi napokban, nemzeti gyűlésünk a' 
legfontosb tárgyak egyikével, az elemi oktatás-
ról szóló törvényjavaslattal foglalkozott. Mivel 
olly időben élünk, mellyben egyéni nézetünknek 
a' törvény 's illedelem korlátai közt lett nyilvá-
nításáért nyakunkat többé tán nem szegik: b á -
tor vagyok, — ezúttal egyéb ide vonatkozó é sz -
revételek mellőzésével, — a' kitűzött két k é r -
dés felöli nézetem közzétenni. 

Mi az első kérdést illeti: ki tanítsa az elemi 
iskolákban vallást? mindenek előtt megje-
gyezni kívánom, — mi e' lapok olvasói előtt ugy 
sem titok — mikép én azok zászlója alá tartozom, 
kik a' vallástanítást a' népiskolákból kizárni, 's 
a' lelkipásztorok által kezeltetni óhajtják, akar -
ják. Mert, mint két 's több évvel ezelőtt e' l a -
pokban kijelentéin , bár mi ok miatt rázták is le 
a ' papok vállaikról e ' kötelesség teljesítését: a' 
vallástanítás az ö hivatási körükhöz tartozik, 's 
a' tárgy természeténél fogva , máskire nem is 
tartozhatik. Azonban, qui bene distingvit, bene 
docet. A ' vallástannak két főrésze van, u. m. er-
kölcs- és hittan^moral's dogma. Ez, t. i. a' hit-
tan, rendszeres előadása, Istentől kijelentett, 's 
az egyházaktól illyenekül elismert hitágazatok-
nak , mellyeket a' külön hitfelekezetek külön-
félekép magyaráznak. Az, t. i. az erkölcstan, a ' 
szívbe irt vallásos érzelmek kifejtése, 's r end-
szeres előadása azon kötelességeknek, mellyek-
kel Isten, magunk 's embertársaink iránt tar to-

zunk. Mint a' teremtő Istenség egy, ugy egy ' s 
ugyanaz minden hitfelekezetek szívtáblájára v é -
sett erkölcsi törvény. Míg a1 hittan — dogma — 
külön hitfelekezeteket alkot, 's ezeket egymástól 
választó falként elkülöníti: addig a' tiszta erkölcs-
tan — morál — a' külön hitfelekezeteket egy 
nagy vallásos társasággá alakítja, közel viszony-
's szoros kapcsolatban tartván annak tagjait. Már 
az erkölcsi kötelességek, alapigazságok, minden 
hitfelekezeteknél ugyanazok l evén : megfogni 
nem tudom, miért nem lehetne, azok némi isme-
retére a' gyermeket , bár több hitfelekezethez 
tartozzanak, az elemi iskolákban vezérelni? meg-
fogni nem tudom, miért ne lehetne azok figyel-
mét, már a' kezdő iskolában arra fölébreszteni, 
hogy vannak nekik, nemcsak polgári, de erkölcsi 
kötelességeik is? Uraim, az e ' részbeni új í tás-
ban ovatosoknak kell lennünk; nem lehet, nem 
szabau az erkölcstan oktatását az elemi iskolai 
tanulmányok közöl egy pennarántással ki töröl-
ni, mert magának a' polgárzatnak is az erkölcsi-
ség egyedüli biztos alapja 's támasza; 's a' mellett 
a' nép, a' szülék kivánatát sem tanácsos a' s zá -
mításból rögtönözve kihagyni, kik bizonyosan 
nem fogják egykedviileg venni az erkölcstannak 
az elemi iskolákbóli kiküszöbölését. — Ámde, 
nem hagyja ki a' már keresztül is ment oktatási 
törvényczikk a' vallástanítást, az elemi iskolai 
tanulmányok közöl, csakhogy ezt nem a' taní-
tók, de a' papok kötelességeül tűzi ki. Ezen i n -
tézkedés, bocsánat a' kifejezésért nem egyéb, 
mint mistificatio; — nem egyéb, mint a ' val lás-
tannak a' tanulmányok sorából szép szín alatt 
kizárása, kiküszöbölése; — nem e g y é b , mint 
nyilt bevallása ezen , a' próbát még sehol ki 
nem állott elvnek: „az álladalomnak főfeladata, 
a' tagokat az életre szükséges tanok- 's pol -
gári kötelességekkel megismertetni, ám lássa az 
egyház, mikép neveli azokat egyszersmind e r -
kölcs- 's vallásosokká. Vegyük a' dolgot g y a -
korlati szempontból, lehetlen a' mondottak igaz-
sága felöl meg nem győződnünk, — mert az élet 
itt is kineveti a' theoriát. Van egy 16,000 lélek-
ből álló egyház, itt a1 szüléket gyermekeik taní-
tására kényszerítő törvény életbe léptetésével, 
a' legkönnyebb számítással 1,600 lesz az isko-
lás gyermekek száma, kik a' város külön részei-
ben szerte, legalább 16 iskolában oktattatnak, az 
iskolás gyermekek egyharmadát bátran vehe t -
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jük eleini iskolásokul. Van a' például felvett e g y -
házban két lelkipásztor , söt képzeljük, hogy a' 
papok sorsa változásával , káplánt tarthatni mód 
nyújtatván, két káplán is, igy összesen négy le l-
kipásztor működik a' nevezett egyházban: kérem 
most az elemi iskolákból minden vallástanítást 
kizárni , kiküszöbölni akaró politicust, mutassa 
meg az utat 's módot, mellyen a' két, vagy jobb 
esetben négy e g y é n , a' szerte levő iskolákban, 
— mert egy bizonyos helyre, például templom-
ba a' gyenge korú elemi iskolásokat, most a1 

nagy sár, majd a' hideg miatt, hacsak elöfogato-
kon nem, máskép bizonyosan össze nem gyüj t -
hetni, — az erkölcs 's hittant sikerrel egyszers -
mind taníthassa? A1 vallás illy módoni, mondjuk 
ki nyil tan, felületes tanítása, mystificatio- 's 
szembekötősdiül, 's arra nézve , hogy Magyar-
hon képviselői a' vallástant az iskolai tanulmá-
nyok közöl ki nem törölték, megjárja; de a' t a -
nulók- 's maga az álladalomra nézve , bizton 
jövendölöm , kívánt eredményt nem nyujtand; 
legfölebb az indifferentismusnak szolgál táp-
anyagul, ez pedig, gondolom, nem czél. A' vallás 
ez utoni tanításának tehát, főleg a' nagyobb e g y -
házakban, üdvös eredményét, öncsalódás nélkül 
reményleni nem lehetvén: most feleljünk a' k é r -
désre , mikép lehet 's kell az elemi iskolákban a' 
vallástant ugy adni elö, hogy azok felekezeti i s -
kolákká ne váljanak? Nézetem ez: az iskolai t a -
nulmányok közé , mind az e lemi , mind a' pol-
gári iskolákban, az erkölcstan tanítását ok-
vetlen oda kell sorozni, 's ezt alapvonásai-
ban , mint minden hitfelekezetü gyermekre 
nézve egyiránt tartozót 's taníthatót, tanítni; — 
a' hittan tanítását pedig, a' már nagyobb korú 
polgári iskola növendékeinek, saját hitfelekezetü 
lelkipásztorokra bízni; mint szinte az ifjak — 
úgynevezett legények és hajadonok — oktatását 
is ünnep- és vasárnapokon, a' csak éneklés- 's 
imádságból álló délutáni isteni tisztelet után. E ' 
rendszer mellett a' vallástanítást illetőleg, sike-
res eredményt reményihetünk, — különben soha. 
Én. ki felsőbbjeim megbízásából két elemi iskola 
számára , a' kor-igényelte tanulmányokat, fél— 
évenkint , négy kötetben, kézikönyvekül kidol-
goztam, mellyek igen csekély észrevétel mellett 
az illető bírálók helyeslését is megnyerték, — 
mind felsőbb utasítás, mind keblem sugallata sze-
rint , a' tanulmányok sorába a' vallástanítást is 
beszőt tem, még pedig a' tiszta erkölcstan közt, 
a' hittanból is az t , mit minden hitfelekezet egy -
formán vall, például, gondviselés, hallhatlanság, 
örökélet, megemlítettem; most a' curta superlex 
miatt nyugalomban pihenő dolgozatokat, lerakva 
saját hitfelekezetem iránti minden előszeretetet, 
figyelemmel újra átolvastam; de ollyat, mit bá r -
mi felekezetű gyermek ne tanulhatna, a ' vallást 
illető fejezetben nem találtam. Avatottabbak n á -
l am, m é g szerencsésbek lehetnek, csak ösztön-

I nyújtás ne hiányozzék. Szerintem a' vallástanból 
Itanítandó lenne: 1. Az első elemi iskolában, első 
fél év: vallásos érzelem ébresztése, — Isten i s -
meretére való vezetés, — Isten léle, — 's gond-
viselés; másod félév: az első féléveik ismétlése, 
's Isten tökéletességei ismertetése. Másod elemi 
iskolában: első félév: Isten tökéletességei i s -
métlése, 's Isten iránti kötelességek; másod fél-
év: az első féléviek ismétlése, 's magunk, em-
bertársaink iránti kötelességek; önkint értetvén, 
hogy mind ezek igen röviden, csak a' fövoná-
sokban. A ' másod elemi iskolában a* vallástör-
ténet is elöadathatik, kezdve a' világ teremtésén, 
— természetes, hogy i t t , gyermeki fölfogáshoz 
alkalmazva, 's igen röviden. Ha tehát nézetem 
helyeseltetnék, oda kellene módosítani a' t ö r -
vényjavaslatot, hogy „a1 vallásból az erkölcstant, 
legalább alapvonásaiban, a' készítendő 's b í rá -
latot kiállt dolgozat szerint, az elemi iskolákban 
tanítni a' tanítók kötelessége, — a' hittan okta-
tása, mint szinte a' vasárnapi iskolázás, az ille-
tő lelkipásztorok tisztiköréhez tartozván." Ha 
ezt tesszük, a' mellett hogy egy hitfelekezetü 
gyermek lelkismeretén sem teszünk eröszakot, — 
mi nem is szabad — elemi iskoláinkat felekezeti 
iskolákká, vagy papokat képző, kezdöintézetek-
ké még nem változtattuk; — az erkölcsiség 's 
vallásosság virágzására pedig mondhatlan hasz-
not tettünk ; különben, ám ti lássátok. 

Mi ö' második kérdést illeti: Lehet-e a pap 
iskolai felügyelő ? Küzelebbi időkben, száma né l -
küli panasz 's vádak emeltettek, hitfelekezetrei 
különbségtétel nélkül , a' p^pok ellen, egyik 
legfőbb ezek közöl az, hogy a' papok , a1 tanítók 
feletti elsőbbség követelése mellett, azoknak 
zsarnok üldözőik. És a' vitatkozások élére állítása 
eszközlé, hogy az eddig, itt 's ott baráti viszony-
's testvéri kapcsolatban álló papi 's tanítói osz-
tály ma legtöbb helyeken, szinte harczias lábon 
állnak szembe egymással. Nem mondom én, 
hogy a' papok — most csak a' helvét hitvallású 
papokról beszélek, kiket eddig, legalább a1 mi 
tiszántúli egyházkerületünkben, a' presbyteri-
umokkal közösen illetett a' felügyelés — itt 's 
o t t , állásuk, befolyásukkal, a' tanítók irányában 
vissza nem éltek — hisz hol emberek vannak, 
ott kissebb nagyobb mértékben mindig lesz v is -
szaélés, — de azt is tudom példákból hogy a' 
tanítói fondorkodás, csúszás mászás, a' hivata-
lában legbuzgóbb, leglelkismeretesb lelkipász-
tor állását is megingalá, veszélyezteté, —• ugy 
hogy e' részben bátran elmondhatjuk: Iliacos 
intra muros peccatur et extra. A ' közelebb o r -
szággyülésileg tárgyalt elemi oktatási tö rvény-
czikk az iskolákrai felügyelés jogát a1 közsé-
gekre bizta, — ezer köszönet és hála érte a' 
papok részéről. Azonban a' törvényezikk szel-
leme szerint, valamint az Isten minden ahoz értő 
fija, ugy a' papok is, ha irántuk bizalom nyi lvá-



nul, iskolai felvigyázókul ezután is megválaszt-
hatok. És ki hinné, ez a' mindenkinek megada-
tott választhatási jog, hogy a1 papokra is ki ter-
jesztetett, roszaltatik, — mintha az iskolai fe l -
ügyelés vesztene méltóságából az által, ha an-
nak viselhetése az urak mellett a' papoknak is 
megengedtetik. No de halljuk a' fontos okokat, 
— elmondá azokat a' Közlöny 64. száma szerint 
Nyári Pál képviselő ur, következő indítványá-
ban : , ,a ' községi iskolák az egyházak minden 
befolyásától — és igy a' papok felügyelésétöl 
is — mentekké tétéssenek mert — képviselő úr 
tudja, millyen nagy hatalmat gyakorolnak a' pa-
pok, 's millyen nagy kérdés a' községekben, — 
inkább tán némelly uraknál? — hogy ki az első, 
a' mester-e vagy a' pap ; — a' pap azt hiszi, hogy 
neki a1 mester alá van rendelve." Valóban ir igy-
lésre méltó lehetett eddig a' magyarhoni prot. 
papok állása, a' kik irányában a' magyar publi-
cisták főbbjei, ime a' felöl sem voltak tisztában, 
hogy mellyik elébbvaló, a' mester-e , vagy a' pap, 
— habár ez utóbbiak felügyelök voltak is, i r igy-
lendő főleg az a' nagy hatalom, mellyet gyako-
roltak, — mellyet — ha hogy lett volna is — a' 
spectabilis assessorok légiója, elég ügyes 's lo-
yalis volt paralisálni, a' gyűlések folyamára v isz-
szatekintve , mondhatnók, ledorongolni! Most 
ismerjük hát azokat az okokat, miért hogy a' 
közelebbi 10 's több év óta, a' kitünö tehetség 
's készültségii prot. ifjak nagyobb része elvonta 
magát a1 papi pályától? mert félt, hogy magas 
polczon fejszédülés nélkül meg nem állhat,— 
's a' reáruházandott nagy hatalmat? meg 's 
el nem birandhatja! ? Uraim, ha már a' prot. pa -
pok iránt elismerés- 's méltánylással nem v a -
gyunk , sem a' népnevelés, sem a' nemzetiség 
fentartása körül eddig tanúsított fáradalmaikért, 
mert Palóczy László képviselő ur nyilvánítása 
szerint, az utóbbira nézve értem a' magyar nem-
zetiséget,— azok a' szegény, rongyos kalvinista 
papok, még is tán voltak valami hatással — leg-
alább ne gunyoljuk ki őke t , mert ez keserűen 
fáj, ennyit Istenemre mondom, nem érdemlenek. 
Azonban térjünk vissza az indítványra. Az, ki 
hiszi, hogy ha a' prot. papságtól az iskolai fel— 
ügyelésrei befolyhatást is elveszik, ez által n e -
kik nagy kellemetlenség, söt boszuságot okoz-
nak, felette csalódik. Bátran nyilváníthatom, tán 
az egész prot. papság nevében, hogy hasznosb 
's a' papok részéről köszönet- 's hálára é rde-
mesb szolgálatot tisztelt indítványozó képviselő 
ur nem tehe t , mint ha indítványát keresztül v i -
szi, 's a' papokat az iskolai felügyelésböl k i -
zárja, — mert egy vonással a' prot. papi állo-
mást már vonzóbbá, kedvesebbé tette. És bátor 
vagyok előre is felkérni indítványozó urat, hogy 
majd midőn a* presbyteriumok rendezése az 
illető helyen szőnyegre kerülend, mivel — mint 
reménylem 's óhajtóm — itt is szava leend, — 

legyen szives minden ékes szólása 's befolyásá-
val oda munkálni, hogy a' papok ne csak a' p res -
byteri elnökségből, de a' presbyteriumokból is 
kizárattassanak, — mert ezáltal mondhatlan sok, 
a' papi hivatalhoz legkevésbbé sem tartozó f o g -
lalkozás 's kellemetlenségek alól oldozza ' s 
oldoztatja fel őket; kik most „presbyteri j egy -
zők, a' pénz kezelésén kivül, gondnokok, gond-
noki számadást készítők, építtetők, egyházi adó-
kivetök exequáltatók 's átalában a' templom 
és iskolák tisztogatás- 's meszeltetéséig min-
denre ügyelök. Hanem mielőtt a' lényeges ú j í -
tás 's intézkedéseket létesitnök, szükség az élet 
mezejére kilépnünk, a' tapasztalástól tanácsot 
kérnünk. Nekem ugy látszik, hogy Nyári Pál 
képviselő urnái a' papok irányában több elis-
merés, méltánylás, 's kevesebb elfogultsággal; 
a' nevelést illetőleg pedig több tapasztalás, 
mélyebb belátás 's óvatossággal bír Kazinczi 
Gábor képviselő ur, ki a' papságot, mint t ö r -
vényhozáshoz illik, sem nem pártolva, sem nem 
üldözve, — melly példa vajha sok utánzókra 
találna! — söt inkább hazánk köznépe értelmi 
állására figyelve, — a' • papságot, mondom, a' 
népnevelésre nézve a' játékból kihagyni lehe-
tetlennek állitá, — lásd Közlöny 64. szám. — 
És szerintem, igen helyesen. Mert olly fontos 
kérdés eldöntésénél, mint a' népiskolák r ende -
zése, nem elég csak a' fővárost, 's még néhány 
virágzó községet ismerni, hanem olly falukat is 
szem előtt kell tartanunk, hol az iskolai uri fe l -
ügyelő, a' kényelmes alkalmazás hiánya miatt, 
tán majd éji szállásra sem mer megmaradni; 's 
hol a' roskadt vityillóban lakó pap 's tanítón 
kivül, póriasan szólva , kevés a' betűs ember ; 
söt meglehet, a' szomszéd második, harmadik 's 
ötödik faluban sincs különben a' dolog. Vájjon 
hazánk illy szomorú körülményei közt mi szol-
gálhatott arra indokul, hogy az iskolai fe lügye-
lőségből a' papok, és épen csak a' papok z á -
rassanak ki törvény által, véges elmémmel k i -
találni 's fölfogni nem tudom; a' természetes 
ellenszenvet, mivel ez könnyen sértésül vé te t -
hetnék — pedig ez, Istenemre mondom, nem czé-
lom, — említeni nem akarom. Ugyan tekintsünk 
csak a' közel múltra, — ismét saját hitfeleke-
zetem papjairól szólok, mert itt birok legtöbb 
tapasztalással,— a' népnevelés avagy csak jelen 
stádiumát tekintve is, nem lehet a1 papság iránt 
némi elismeréssel nem lennünk. Ismerek papo-
kat, kik a' gyakorlatlan tanítók számára, kézi 
könyvek hiányában, a' tanítandó tárgyakat k i -
dolgozva adták kéziratban a' tanítók kezébe ; 
ismerek papokat, kik a' gyakorlati tanításban 
avatlan tanítókat kézenfogva vezették mintegy 
be a' tanmódba; ismerek papokat, kik a' nép 
által üldözött tanítókat, — kiknek legfőbb hibá-
jok az volt, mert világilag is boldogultak, vagy 
a' nép szava szerint, simultak, — állásuk kocz-



^ tásával is, pártolták. És habár nyíltan b é -
nítom is, mikép mindezeket téve, csak köteles-

ségüket teljesítették: nem lehet ki nem mon-
danom azt is hogy a z é r t , mert itt 's ott e l len-
kező példák, söt a' tanítókat épen üldöző 's 
ezek felett még elsőbbséget is követelni merészlö 
papok is találtatnak, — noha illy esetekben is, 
a' körülmények, a' kérdéses egyének teljes föl -
ismerése után ítélhetnénk jogosan, — az egész 
papságot az iskolai felügyelésböl kizárni akarni 
a' legkiméletesb kitételt használva, méltányta-
lanság. Adja az ég, hogy a' már már elöállan-
dott uri felügyelök, hivatásuknak mind a' tanu-
lók, mind a' tanítók irányában, jobban megfelel-
jenek; adja az ég, hogy a' népnevelés mezején 
sokkal több sikert mutathassanak fel, — a' mi a' 
mutatkozó kedvezőbb körülmények közt, t,. i. az 
állodalom segélynyújtása mellett, csoda nem, 
de minden esetre követelhető is lesz. Szerintem 
tehát, igen helyesen tett a1 képviselők háza, mi-
dőn az iskolai felügyelőségből a' papokat kizárni 
czélzott , egyátalában nem circumspectus indít-
ványt e lve tve , az e1 tárgybani intézkedést a' 
községeknek hagyta fe l , — ennél többet, jól 
mondá Bezerédi István képviselő ur, nem tehe-
tének. Az élet 's gyakorlat lesz itt a1 legbiz-
tosb tanácsadó, legbölcsebb törvényhozó; de az, 
hogy ma a' szabadság korában kiváltságos t ö r -
vényt hozzunk, egy osztályt, a' reá nézve min-
den tekintetben illetékes hivatal- 's állásból, 
még ha i r ínta bizalom mutatkozik is, kizárjunk: 
bizony nem nagy haladásra, inkább nagy kis-
korúságra mutat. 

Az elemi oktatást illető egész törvényczikkre 
vonatkozó észrevételeimet, meglehet, máskor, 
— most röviden csak annyit; , ,a ' nagy fontos-
ságú népnevelési ügy tárgyalása, ha a' jelen lá -
zas állapot elmúlása utáni időre halasztatik, tán 
üdvösb eredményt nyujthatand; rögtönözött 
munkán ritkán látható Isten tartós 'áldása; e' 
rögtönzésnek kell tulajdonítanom, hogy a' kis-
dedóvás az elemi iskolákkal együtt, söt előzőleg 
nem tárgyaltott ; sürgetösb teendő lett volna 
ez az elemi iskoláknál, már csak nemzetiség 
tekintetéből is ; hogy pedig az elemi iskolákkal 
legalább egyszersmind nem vétetett föl, a' mi-
dőn az elemi iskolák mellett az ovodák kevés 
költséggel létesíthetők lehetnének, — ez, ha nem 
tévesztés 's h iba , minden esetre nagy elsietés. 
Azon kérdés eldöntése i s , hogy még ma, a' 
midőn népünk értelmi fejlettsége olly átalánosan 
csekély, 's épen azért a' vallása iránti féltékeny-
ség — hagyom most az ezt szülő 's tápláló 
okolt fejtegetését — olly nagy — : vájjon a' 
köz, vagy felekezeti iskolák birnak-e több elöny-
nyel ? szerintem, békésb időbeni komoly meg-
vitatást igénylendett volna; ha pedig a' hitfele-
kezetektöl még azon jog is elvétetik, hogy a' 
köznevelési adó teljesítése mellett se szabad-

jon, ha a' gyermekek száma ötvent haladja, s a -
ját költségükön , 's kormányi felügyelés alatt 
iskolát nyithatni, — ez esetben, az elemi okta-
tásróli törvényczikket, jelen körülményünk 
közt, országos ealamitásnak nyilvánitnám. A -
zonban mindezekről meg lehet, máskor. — Most 
a' föltett két kérdés iránt igénytelen nézetem 
minden sérteni akarás nélkül elmondván, azzal 
zárom be beszédem, hogy inimicus causae, 
amicus personae. írtam Békésen 1848. aug. 18. 

H a j n a 1 Á b e l , 
helv. hitv. lelkipásztor. 

A* nevelési törvényjavaslat 12-dik §-sa . 

Hogy a' cultus-ministeri tanács figyelemmel 
volt törvényjavaslata készítésében a' koronként 
fölmerült eszmék iránt, szíves örömmel megval-
lom. Hogy az elemi nevelésben mindenki r é s ze -
süljön, 's e ' tekintetben a1 szülék szükséghez 
képest kényszerítvék is legyenek; hogy az e le -
mi nevelés minden közintézetekben ingyen adas-
sék ; hogy a' nevelés szent ügyéhez mindenki 
birtokaránylag járuljon; hogy olly intézetek á l -
líttassanak fe l , mellyekben a' néptanítók képez-
tessenek ; hogy végre themánkra jöjünk, a' va l -
lásos oktatást a' növendékek ezentúl egyenesen 
és közvetlenül vallásuk lelkészeitől v e g y é k : 
mindezekben röviden öszpontosulvák szőnyeg-
kérdései a' nevelésnek. 

Nem tagadom, miké j azon indítvány, mellyet 
a1 cultus- és nevelés-minister törvényjavaslata 
12. § - sában felkarol, hogy t. i. a 'vallásos okta-
tást saját lelkészeiktől vegyék a' növendékek, 
sokszor és sok helyen sürgettetett a' nélkül, 
hogy ellene — tudtomra — csak egy hang is 
emeltetett volna ; melly hallgatagság azután ime 
testté segítendi az igét. Ezen annyival inkább 
csodálkoznom kel l , minél inkább meg vagyok 
győződve, hogy ha ezen kérdés bármelly e g y -
házmegyei , kerület i , söt a' majdan september-
ben Pesten megkezdendő értekezleti egyetemes 
gyűlésen szóba hozatik: csak egyetlenegy prot. 
pap sem fog találkozni, beleegyezését nyi lvání-
tó. Egyéni nézeteim a' következők: 

1) Minden hitfelekezetet az örök természet j o -
gosít fel vallásos berendezkedésre , mi fölött a' 
statusnak föfelvigyázási jognál több nem marad 
fen. A ' nevelés az álladalom kötelessége ugyan, 
de azt ugy tartozik teljesíteni, miszerint intéz-
kedési által a' hitfelekezetek vallásos belrendel-
kezési ne szenvedjenek, mivel akkor maga a' 
vallás szenvedne. Söt a' nevelésnél is csak e' 
két alkatrészben határozódik a 's tatus hatásköre: 
a) a' főfelvigyázatban, melly szerint a' pályát e l -
hanyagold vagy megmételyezni nem engedi; b) 
ápoló segédkezek nyújtásában, miszerint az é v -



díjak, a' tudományok kifejlődését tartalmazó 
kézikönyvek 's egyéb nélkülözhetlen költségek 
fedezésére anyagi kútfőket nyit meg, mint e sz -
közeit az állodalom közelöhaladásának. Azért 
igen bölcsen intézkedett az 179°/ , : 26. 5. § - s a : 
„Szabadságában áll ezután minden időben mind 
a' két valláson levő evangelicusoknak a' tanu-
lásnak módját, formáját és rendét maguknak ki-
szabni.Egyházainknak ezen belrendezkedhetési 
törvényes szabadságát azé r t , mivel ezután az 
1848 : XX. 3. szerint a' status pótolandja 
( igenis: a' ministeri törvényjavaslat 6. és 7. 
szerint csak pótolandja) egyházaink 's iskoláink 
szükségeinek mostani fedezését ott, hol ezen f e -
dezési költségek keveseknek találtatnának: k e -
zeinkből ki nem bocsátanám. 

2 ) A' ministeri törvényjavaslat 12. <§-sa g y a -
korlatba vételére jelen körülményeink között le -
hetetlenséget látok. Azon hitfelekezet papjai, 
kiknek otiosus hivatásuk ugy szólván semmi 
előkészületet, semmi szorgalmat nem igényel a' 
napontai isteni tisztelet elvégzésére, 's alig t a r -
tanak évenkint 2 0 — 3 0 egyházi beszédet, azt is 
olvasószerü pericopákban már rég betanulták, 's 
eképen az egész esztendő, söt az egész életpá-
lya náluk gyermekjáték: ám ha maguk nem t a -
nulnak, menjenek az iskolába és tanítsák a ' g y e r -
mekeket a' vallásra. Nekem ref. prédikátornak 
hivatalos elfoglaltatásaim miatt nem jut annyi 
időm és erőm évenkint az iskolás gyermekek 
vallásbani oktatására, hogy azzal egyházam 's a' 
status megelégedhetnének. Minden vasárnapra két 
egyházi beszédet (délelőttre 's délutánra) dol-
gozni , azt tökéletesen bekönyvnélkülözni és e l-
mondani; 5 0 — 8 0 halott fölött alkalomszerű szó -
noklatot készíteni 's fejből elmondani; egy pár 
száz csecsemőt megkeresztelni; 5 0 — 6 0 pár há-
zasulót megesketni; helybeli iskoláinkat meglá-
togatni, figyelemmel kisérni; számtalan ügyes-
bajosnak időt szabni , tanácsot adni, igazságot 
szolgáltatni; a' conventio-földeken gazdaságot 
rendezni , folytatni, mert kenyérrel is él az em-
ber, nemcsak igével 's tb.; valóban most is igen 
megterheltnek látván és tapasztalván pályámat, 
hogy iskoláinkban 2 0 0 — 3 0 0 növendéknek is 
•órát adjak a' vallásból, arra sem időt nem talá-
lok , sem erőt magamban nem érzek. 

Vegyük gyakorlatilag a' dolgot. Minden egyes 
egyházi beszéd készítésére számíthatunk egy na-
pot , bekönyvnélkülözésére 's el is szavalására 
fél napot: ekép jelen állomásomon ebbeli foglal-
kozásra (52 vasárnapra, minden vasárnapon két 
szónoklatra, és 50 halotti predikáczióra) 232 nap 
kívántatnék. Ez természetesen csak közép szá-
mítás , részint mivel a' vasárnapdélutániak elö-
kezdetnek, mi azonban ifjabb lelkészeinknél 's a' 
korszellemmel együtttartók magasb törekvéseik-
nél azért nem könnyű dolog, részint mivel a' 
szónokok többségének nem elégséges másfél nap 

az egyházi beszéd választására, kidolgozására, 
bekönyvnélkülözésére's elmondására. — Továb-
bá egypár száz csecsemő megkeresztelése, 50 
pár házusuló megesketése, ezen mindkét functio 
a' naponta kétszeri 's igy évenkint 730 közis-
tentisztelettel levén kapcsolatban, bizonyosan 
elvesz tőlünk 50 napnyi időt. Helybeli iskoláink 
meglátogatását hetenkint csak félnapra tevén, 
26 nap szükséges. Már most ezen számítás s ze -
rint az egész év 364 napjából másfél hó marad-
ván még fen , elégséges-e ez pályánkra tartozó 
vagy nem egészen tartozó könyvek olvasására, 
a' tudományok kifejlődéseit, a' journalistikát 
figyelemmel kisérni ? vagy teljesíthetni egyház-
kerületünk azon bölcs intézkedését, miszerint 
egyházi hivatalnokaink magános, tudományos 
foglalkozásaikról espereseink fognak számolni 
az egyházkerületnek? Hát ügyesbajos hallgató-
ink sérelmeiről hol lesz alkalmunk gondolkodni? 
vagy 6 0 — 9 0 hold conventio-földemen gazdál-
kodnom hol az idö és alkalom? megelégedjem-e 
annak tövis- és bogáncstermésével? Hát az élet 
maga, családom, és jövendőnknek ki kellett-e 
maradni a' calculusból? hát szünnapjaink avagy 
szempillantásaink? És tárgyunkra t é rve : soroz-
ható-e még csak a ' jámbor ohajtások közé is j e -
len körülményeink között az , hogy a' nevelési 
törvényjavaslat 12. § - s a szerint növendékeink — 
200—300-an — tőlem vegyenek vallásos okta-
tást iskoláinkban? Nem ugy van-e, hogy most 
ez, majd amaz ágában hiányt szenved a' hivatal? 

Ezekből következik, hogy népesebb egyhá-
zakban a' lelkész bokros elfoglaltatásai miatt 
nem kivihető a' szintúgy népesebb iskolákbani 
növendékeknek a' lelkész általi oktattatásuk, 
mert a' lelkész progressiv foglalkozásai épen az 
oktatandó gyermekeknek progressiv számará-
nyávaljönnek ellentétbe. Nézetem szerint azon-
ban az 500 népesség körüli egyház lelkésze sem 
vállalhatja el kizárólagosan a' vallásos oktatást 
iskolában. Kisebb gyülekezetben sem lehet e g y e -
düli hivatalnok a' lelkész. F i - és lánynövendé-
kek nevelése, oktatása bár azok száma csak 10— 
20 legyen is — a' nevelő jelenlétét igényli. A' 
lelkészet magánybavonulást, naphosszat az Író-
asztal melletti ülést kiván gyakran vagy mindig 
— körülmény szerint. Más hajlamot adott a' t e r -
mészet egyiknek, embereket oktatni; más ha j -
lamot viszont gyermekekkeli bibelödésre. Kisebb 
gyülekezetben a' tanítónak különben is kevés, 
igen kevés dolga van: 's még csekélyebb lenne 
az, ha iskolájában a ' v a l l á s - é s erkölcstan a' lel-
készre nézne. Akarjuk-e ezt? Kisebb gyüleke-
zetben megosztván az iskolatanító terhe egy r é -
szét a' lelkészszel: vagy súrlódás, vagy mindkét 
részről hanyagság merülne föl. Akarjuk-e ezt ? 
Akarjátok ti néhányan iskolatanítóinkat a' lel-
kész felvigyázata alól emancipálni ? J ó ; de mi -
dőn a' születés, r ang , gazdagságadta elsősége-



ket azon nézetből rontottuk le, ha csak a' tudo-
mány 's egyéb érdem adhat elsőséget: ne l e -
gyünk következetlenek a' nagyobb pályát futott, 
gazdagabb bölcseségért könyvekre és külföldre 
sokat költött lelkészektől megtagadni az elsősé-
get, felsöséget. A ' tanítót is babérai emancipálják. 
A ' kisebb talentomu szolga a 'nagyobbal egyenlő 
fizetést nem húzhat, 'stb. Kisebb gyülekezetben 
sem nélkülözhető a ' lelkész mellett az énekvezér; 
éneklésre kevesbbé hajlékony hang senkit sem 
taszíthat vissza a' lelkészi pályától: ámde a' köz-
istentisztelet óráján túl csekélyebb népességű 
egyházban mivel foglalkozzék az énekvezér? a' 
1 0 — 2 0 növendék oktatásaegy némelly részét 
a' lelkészre tegyük? Ama törvényjavaslat 9. 
szerint vallást egyátalában nem, hanem éneklést 
igen is tanítanának az iskolákban: megvallom, 
előttem megfoghatatlan, mint lehessen hittárgya-
kat tartalmazó énekeket ugy — szajkó-módra 
— betanítani, hogy értelmezésükbe ne bocsát-
kozzanak. A ' vakságnak hatalmasabb eszközét 
ennél fel nem találhatni. — ,,A' melly község-
ben több felekezet van, de számukra külön ele-
mi iskolatnyitni nem lehet, az iskola közös, más-
kint is a' vallásos nevelés nem ezen iskolához, 
hanem egyenesen az illető lelkészekhez tartoz-
ván" : igy ama törvényjavaslat 14. § - s a . Már 
kérdem: hol a' külön hitfelekezetek olly csekély 
számúak, miszerint részükre külön elemi iskola 
nem nyitható: vájjon lelkészi állomás létez-
het-e ott mindenkor? 's ekép a' vallásos o k -
tatásra utasíthatók-e a' növendékek a' nem 
is létező lelkészhez? És külön iskola nem le-
vén nyitható mindenik hitfelekezet számára, az 
iskola közös leend; de bármellyik hitfelekezet 
lelkésze sem hivatalkodhatván egyedül egyházá-
ban, kell lenni énekvezéri állomásnak külön min-
denik hitfelekezetnél, és akkor a' közistenitisz-
telet óráján tul mi dolgot fogunk adni az ének-
vezérnek , ki jelenleg egyszersmind tanító is? 
Törvényjavaslatunk 15. § - s a szerint mindenik 
hitfelekezetnek szabadságában álland saját e r e -
jével külön iskolát állítani a' nélkül, hogy ez ál-
tal a' közös iskola fentartására kívántató és 
aránylag kivetendő községi adó alól felmenthet-
nék magukat. Igy természetesen mindenik hitfe-
lekezet saját énekvezére gondjai alá bizandja 
növendékeit, 's a' köziskola üresen fog maradni, 
vagy azon hilfelekezeté, mellyhez a' tanitó t a r -
tozik. — Ha egyegy felekezet iskolába járó gye r -
mekeinek száma ötvenre megyen, mindenik hit-
felekezet számára külön elemi iskola nyittatik a' 
13. szerint. Tudjuk, nálunk protestánsoknál 
az elemi iskolákon elkezdve, a' gymnasialis éve-
ken keresztül , eddig minden évi tanfolyamban 
ott volt a1 vallás. Mellyik egyházkerület engedte 
ifjait a' gymnasialis iskolákból lépni egyenesen 
a' rendes tanítói pályára ? és ha ez bár a' l eg-
ritkábban megtörtént volna, nem szüntetheti-e 

meg végképen egy ministeri rendele t? ' s a' ph i -
losophiai cursus, hol a' vallás megrostáltatik, nem 
képezné-e ki ifjainkat a' vallásos okta tásra? 
Tán kézikönyveink némelly pontjai már elavul-
tak, 's ezeket csak a' lelkész értheti 's é r te lmez-
heti? ha ugy volna i s : nem elégséges-e erre a v 

nagyobb figyelem és segédkéz-nyújtás ? A ' va l -
lásos oktatásnak módját, formáját és rendjét az 
1 7 9 % : 26. 5. szerint mi protestánsok m a -
gunk szabjuk meg. Ha a' rom. katholikusok is 
u g y , mint mi, legalább is a' philosophiai c u r -
susból léptették volna ki ifjaikat a' tanítói p á -
lyára, ugy nagy volna már most közöttök a' fe l -
világosodás , és áldottak volnának annak köve t -
kezményei. 

Nézetem szerint tehát az elősorolt okokból k i -
indulva, növendékeink vallásos oktatását egész-
ben ugyan sohasem tenném a' lelkész vállaira r 
de mindenesetre nagyobb figyelem, gond és s e -
gédkéz nyujthatása tekintetéből két akadályt k í -
vánok elháríttatni megelőzőleg: 

a) A ' halottas predikácziók és búcsúztatók 
megszüntetését, 's ekép a' temetkezésnek e g y -
szerű ima- és énekkeli elvégezését óhajtanám. 
A ' halotti predikáczio egyetlenegy lélekismeret 
elleni foglalkozása a' prot. lelkésznek. Hányszor 
megtörténik, hogy a' halottat nem ismervén, a ' 
funerator informatiojára — ki rendesen közei-
rokon szokott lenni — épen az ellenkezőt állít-
juk halottunkról a' valósággal! Ez azután köz -
botrány. Bánatos özvegynek szólítjuk a' nöt, 
kinek nem adhattak az egek nagyobb örömöt 
férje halálánál; igaz hűséget említünk, pedig 

I csak az hiányzott; dicsérjük az atyai gondosko-
dást, pedig a' gazdag örökség is szárnyakat csi-
nált, stb. stb. Mindez valóságos satyra, mellyet 
tán bővebben valamellyik divatlapban mondan-
dok el. Az illyesektöl meg kell tisztítanunk a r 

veséket vizsgáló Isten templomát. — Hát a ' 
nevelés szent ügyére nézve mennyi hátramara-
dás ! Reggel leül az iskolatanitó bucsuztatóké-
szités véget t ; ősi irományait a' légycsapóval 
leporozza, férczeli a'rapsodiakat. egymárra, mig 
be nem esteledik. Másnap délelőtt temet g y e r -
mekei kíséretében, és minden búcsúztatás halott 
miatt másfél napot veszít a' nevelés szent ügye l 
Nem ugy kell itten a' dolgon segíteni, hogy a* 
halottas predikácziók és búcsúztatók ára emel-
tessék. A ' legmagasb árért sem szabad lélek-
ismeret ellen dolgozni. 

b) A ' szántóföldekből álló convenlio sem pap -
nak, sem tanítónak nem való. Bölcsen intézke-
dett a' cultusministeri tanács, midőn a' tabellákon 
a' szántóföldek haszonbéri középárát beíratni 
rendelé. Az illy földek haszonbérbe odatván, a' 
bérleti összeg a' status nevelési költségeit póto-
landja, még pedig vagy egyenesen a' status köz -
pénztárába megy, vagy a' lelkész 's tanító t a r t -
ják meg a' földeket ezek bérleti áráig ugy, hogy 



szabad tetszés szerint — mi az egyed hajlamá-
tól függ — választván a' földet, hivatalos fog-
lalkozásai hátramaradást ne szenvedjenek. A' 
földek illy tetszés szerinti választhntását azért 
tartom jónak, mivel több helyen feliben kiadha-
tók ' s többet jövedelmeznek a' bérlleti összegnél 
a' nélkül, hogy csak egy napot is olt kelett volna 
a' hivatalnoknak töltenie. Aug. 4-kén a' kép-
viselők teremében hallottam, mint indítványozta 
egy képviselő az ekklézsiai földeknek a' gyüle-
kezet közereje általi mivelésének megszünteté-
sé t ; de kérdem: azon igen számos egyházak 
hivatalnokai, hol csak 1 — 4 köblös földet birnak, 
mit fognak tenni ama közös munka megszűnté-
ve l? Magok nem miveltethetik, mert jószágot 
tartani illy csekély földért balgatagság volna; 
sok helyen fele haszonért sem adhatni ki, mivel 
középszámitás szerint 1 vagy 1 !/2 magot, terem. 
Következésképen a' közmunka — mellyet a' 
közerő egy óra alatt elvégezhet — csak ugy 
szüntethető meg, ha a' föld haszonbérbe, vagy 
a' bérleti összeg erejeig tetszése szerint a' hiva-
talnoknak adatik. 

A ' közös elemi iskoláknak vagyok barátja. A ' 
vallásos oktatásróli nézetimet a' Pesti Hírlapban 
még Kossut szerkesztése alatt (94. sz.) elmon-
dottam. Már akkor kimondottam, hogy a' vallás 
oktatóját megkülönböztetném a' rendes tanító-
tól ; —- de egyházi és iskolai berendezkedésün-
ket őrizzük meg, mellyröl aug. 3 -kán a' cultus-
minister is magasztalólag emlékezett az ország-
gyűlésen ; — és hogy mi lelkészek több figyel-
m e t , gondot , és segédkezeket fordíthassunk: 
carthaginem delendam esse censeo ; azaz : halotti 
szertartásainknál a' predikáczíókkal 's búcsúz-
tatókkal, mint a' mesterséges siratás lélekisme-
rettel ellenkező eszközeivel hagyjunk fe l ; 92 
hold conventioföldemet pedig a' cultusminister 
úr nagybecsű figyelmébe ajánlom. 

I f j . V á r i - S z a b ó S á m u e l , 
tiszaföldvári ref. lelkész. 

N c k r o l ü g - . 

Egy férfiú rövid életrajzát kívánjuk a' magyar 
protestáns egyház emlékezetének átadni, k i -
ben a' classicai iniveltségü és szilárd jellemű 
belső emberek száma apadott. Ez a' férfiú Ko-
vács Ferencz, a' sz. somlyói év. ref. ekklának 
39 évig folyvást szeretve tisztelt lelki pásztora, 
7s élte utósó tizedében a' szilágyi egyh. vidék 
lelkes esperese. Székely nemes család sarjadéka 
volt, melly család az egyháznak két századon át 
folytonosan papokat is adott , kiknek sorát most 
ö szakasztotta meg. Született ugyancsak Sz. Som-
lyón 1780-ban május első reggelén, hol édes 
atyja 33 évig folytat ta , 's utoljára is fiának adta át 
a' papi hivatalt. Első iskolája a' helybeli volt, 12 
éves korában pedig a' debreczeni anyaiskola fo-

gadta kebelébe, hol 1797-ben diákká lett, 1 8 0 3 -
ban pedig már az első évi szónoklati, következő 
évben a' költészeti osztályok köztanitója; és ezek 
után 1805-ben mezőtúri iskola rectora volt. Két 
évek alatt lelkismeretesen végezvén ezen ellii-
vatást, a' tudományok szomjától ösztönöztetve 
külföldi egyetemekre indult, 's 1807-ben oct. 1 3 -
kán Göttingába érkezett. Itt öregbítette alapos i s -
mereteit a' tudományok különböző nemeiben; 
itt képezte világos gondolkozása módját azon 
nagy férfiak oldala mellett, kik elhunytok után is 
fénylenek a' tudományos világban. Kedves élde-
letet talált az ö humanisticus miveltsége egy 
Hayne és Mitscherlich hallgatásában; a' sz . 
könyvek értelmezésében 's a' rendszeres hittan 
különböző ágaiban pedig egy világhírű Eichornt, 
Ainmont 's Plánkot hallgathatni, méltán örömé-
nek tartotta. Itt köttetett vala közte és Erdé ly -
honi két jeles szónokaink Hegedűs Sámuel és 
Nagy György között azon szíves barátság, me ly -
lyet, míg éltek, kedves egymásróli emlékezéssel 
tartottak fen. 

Azon két évek alatt, mellyeket a' tudományok 
virágzó műhelyében töltölt az, a' megtiszteltetés 
é r t e , miszerint a' debreczeni főiskolába profes-
sornak hivattatott, de ezt el nem fogadta; l eé r -
keztével pedig a' debreczeni egyház hívta meg 
papjának, és ezt sem fogadta el. Elgyengült édes 
atyja mellé sietett, hova márt. 11-kén 1809-ben 
mégis érkezvén, a' segédpapi kötelességet á tve t -
te, 's azt négy évekig folytatta. Mint már rendes 
somlyai pap, 1818-ban szenteltetett fel Debre-
czenben ; 's ugyanazon évben a' szilágyi ref. 
egyházvidék rendes ülnökévé is kineveztetett. 
Négy év múlva he lye t tes - , későbbre rendes 
j egyzővé , 1837-ben pedig a' Zilahon tartatott 
generális synodus alatt egybe gyűlt egyház-
Yidéki papság által az elgyengült esperes Heczei 
Pál életeig proseniornak választatott. Illy czim 
alatt igazgatta az egyházvidéket 1844ig, de há -
rom év múlva maga is gyengült egéssége tekin-
tetéből proseniort kért választatni. Oldala mellett 
tartattak ugyan még néhány egyházi gyűlések; 
' s e z a z ötet szeretve tisztelő papságnak jól esett. 
De nem sokáig birá az elgyengült test a' kiállott 
fájdalmakat, 's a1 szép lélek porhajléka összeom-
lott f. 1848-ik év julius 14-kén 's maga előtt e l -
bocsá tott kedves fogadott leánya Katalin mellé, 
meghagyása szerint, minden szónoklat nélkül az 
ötet szeretők és igazán tisztelelöknek rész tvevő 
könyei között temettetett el. Kiséröi közt voltak 
két kisebb tes tvérek: László, ki hosszasan ldr. 
pénztárnoka volt Krasznamegyének, és István, 
ki jelenleg ugyanezen megyének egyik alispánya. 
— Szerencsés szülék, kik három illy jeles és köz-
hasznú fiakat hagyhatnak maguk után ! Szeren-
csés tes tvérek! kik gyöngéd szeretettel illy liosz-
szasan, 's mind végig egymásnak miveltvidám^ 
lemés társaságban élhettek és élhetnek. 



Megtiltá ugyan az elhunyt derék férfiú az ö ko -
porsója feletti szónoklatot; de nem bántom én 
meg árnyékát, ha jelleméről 's érdemeiről egy 
pár sorban megemlékezem. Mint ember, egyenes, 
nyilt szivii, vidám, kedves társalgó, másokon se -
gíteni kész, a' megismert jó és igaz ügy mellett 
szilárd akaratú. Mint pap, szép készülettel lépett 
a' lelkipásztori hivatalra, ezt, míg ereje engedte, 
teljes buzgalommal folyttata is. Az ö külön f e -
dél alatti tanuló szobája a' hét első felében ugyan 
a' választott barátok elmés vidám társalgásának 
gyülhelye volt, de másik felében a' vasárnapi ké -
születre önként is magányosan hagyatott, 's csak 
az ügyes-bajosoknak volt nyitva. Minden vasár -
napra új munkát készíteni 's betanulni, ez volt 
papi hivatala folytatásának állandó szabálya, 's 
milly buzgón követte ezt, mutatják hátra mara-
dott munkái, tanúsítják hallgatói. Mint egyházi 
hivatalos is pontosan és hiven telesitette teen-
dőit, 's bsak azt fájlalta ö és egyházi vidéke, 
hogy az évenkénti látogatást, és a' koz zsinatra 
megjelenést nem tehette, olly testi szenvedés-
sel küzdvén, melly az utazást rá nézve e lhor-
dozhatlanná tette. Az ö élete tehát hivatalának, 
olvasásnak 's barátainak volt szentelve; házi 
gazdaságának folytatása pedig, melly nem ki-
csin volt, mindenkor szeretett nejeinek számít-
tatott érdemül. 

Különösen második nejének Szabó Rozáliának, 
néhai abrudbányai ref. pap Szabó Pál erényes 
leányának jutottak a' tizenkét utolsó évek gond-
jai, és azon buzgóan is teljesített kötelesség, 
hogy az elgyengült férfiút több hónapokra t e r -
jedett végszenvedései között a' leghívebben 
ápolja. Ezen öntudatból meríthet a' hátra hagyott 
özvegy is szeretett derék férje elvesztéséni bá-
natára enyhítő vigasztalást. 

Hálás érzettel említem meg a' zilaki ref. gym-
nasium részéről a' boldogult férfiúnak azon 
kegyes gondoskodását, miszerint szép könyv-
tárából két kedves testvéreinek engedvén a1 v i -
lági könyveket, a' többit az általa is szeretett, 
's fennevezett iskolának hagyományozta. Gon-
doskodott ö a' maga epitaphiumáról i s , melly 
általa latin distichonba foglalva, részint classicai 
miveltségének tanub zonysága, részint élte tör -
téneteinek rövid rajza. 

Leirom ide ezen latin verseket berekesztésül, 
's azon reménynyel, hogy helyei nyernek e' l a -
pokban. Nem lehet ugyan is attól félni, hogy a' 
példa sok követöket találand, 's majd a ' lapok 
latin versekkel lesznek ezután terhebve. 

Franciscus sicula genitus de stirpe Kováts, 
haec 

Sacravi cineri carmina pauca meo. 
Somlyo mihi patria est , |Magurae subjecta s u -

perba 

Quam placido mediam flumine Kraszna 
secat, 

Hic ego musarum titubanti limina gressu 
Intravi primum commodiora puer. 

Post Debrecen juvenem binos si demseris 
annos, 

Materno fovit per tria lustra sinu. 
Occupat inde scholae celebris me cura Turinae, 

Quae si non gravis at cura operosa fűit. 
Hinc Göttingenses adii duae Numine Musas, 

Unde redux doctor religionis eram. 
Post exantlatos noctes diesque dolores, 

Cum nulla expectatam ars mihi ferret opem ; 
Exoptata diu Mors commiserata gementis 

Suscepit placido membra levanda sinu. 
Accipe chara tuo patrem Catharina sepulcro, 

Mixta mea ut jaceant ossibus ossa tuis: 
Ut quo viventem te conplectebar amore, 

Vei post nostra pius funera vívat amor. 
Et quando ingrediar coelestis gaudia vitae, 

Have bis lateri juncta puella meo. 
Óhajtott nyugalmát 's reményét élvezi már 

a' dicsőült lélek. Némi nyugtatást találok én is, 
hogy kedves emlékezete iránt ezen sorokkal 
baráti kötelességet teljesíthetek. Kolosvárt aug. 
10-én 1848. S a l a m o n J ó z s e f . 

m e g j e l e n t : 

A' bányakerületi és egyetemes gyűlési j e g y -
zökönyvek 1848-ról , 's kaphatók alulirtnál. K é -
ternekaz illető esperes urak, hogy példányaikat 
tőlem elvitetni szíveskedjenek. S z é k á c s J. 

Megjelent és egy pengő forinton kapható: A 3 

magyarhoni ágost. hitv. ev. egyház 
egyetemes névtára. Kiadja Székács J. P e s -
ten 1848. Landerer és Heckenastnál. 8 - r é t 2 3 8 
lap. — Példányok nagyban és kicsinyben m e g -
rendelhetők Pesten Landerer és Heckenast nyom-
dájában 's kaphatók minden nevezetesebb hazai 
könyvárusnál. 

Csőd tanítói hivaíalra. 
Nagylaki AV. evangelika egyházban a' legna-
gyobb elemi iskolának az állomása megüresed-
vén , azt egy olly tanítóval kivánja betölteni, a ' 
ki jártas tót és magyar nyelvben, nem különben 
éneklés és orgonálásban; évi fizetése t isztessé-
ges lakon kivül 340 frt pp. könnyen felmegy. A ' 
ki ezen állomást elnyerni akarná, jelentse ma-
gát személyesen az egyháznál szükséges bizo-
nyítványokkal ellátva sept. hó utoljáig, az uti 
költség is nekie az egyház által kipótoltatik. 

Z a y á c z D á n i e l , 
a' fentnevezett egyház egyik lelkésze. 



P R O T E S T Á N S 

Él ISKOLAI LAP. 
48. szám. Hetedik évi folyamat. Sept. 14 .1848 . 

A' vallás és közoktatási ministertöl. 

Az ágostai hitvallást követő magyar és erdélyi 
evangelicusok egyetemes gyülésileg egybegyűlt 
egyházkerületei feljelentették: hogy miután a' 
köznép a' papi tized és hűbéri szolgálatok in-
gyenes megszüntetéséről a1 megyei tisztviselők 
által értesíttetett, az ország némelly részében, 
nevezetesen Á r v a , Trencsin, Nógrád, Békés és 
országszerte más megyékben is azon tartozások-
nak teljesítését is megtagadta, mellyekkel eddig 
lelkészeinek és iskolatanitóinak tar tozot t , miál-
tal ezek kenyér nélkül maradván, a' legnagyobb 
ínségre jutottak. 

Jól tudva van az ország minden türvényha-
toságai és maga a' köznép előtt is a' haza jelen 
veszélyes állapota, melly eddigelé meg nem en-
gedte, hogy az 1848-dik 20-ik tör vény czikkely-
ben kimondott e lv , melly szerint a' bevett va l -
lásfelekezetek egyházi és iskolai szükségeiről a' 
közállomány fog gondoskodni, most rögtön tel-
jesedésbe mehessen. 

Azért az ország valamennyi törvényhatósá-
gainak ezennel meghagyatik: hogy a' kebelök-
ben lakó evangelicus népet világosítsák fel a' 
felöl , miként a' protestáns néptől, melly eddig-
elé is egyház és iskolai szükségeit ön fedezte, 
méltán elváratik, hogy ezen terhe ama remény-
lett időpont beérkezéseig, a' midőn t. i. a' fenem-
lített törvény tettleges teljesedésbe mehetend, 
szívesen viselendi és búzgó elődeitől reája ma-
radott templomait és iskoláit elpusztulni nem ha-
gyandja. 

Elváratik ez annyival is inkább, mivel á' p ro-
testáns lelkészek és tanítók jövedelmei a ' köz-
ségekkel kötött szerződéseken és meghívó l e -
veleken alapulnak, mellyeknek teljesítésével t e -
hát a' szerződő községek közigazság és köztör-
vény szerint is tartoznak. 

Ámbár dedig a' kormány reményli , hogy a' 
protestáns közép ezen indokok fontosságát ön-
kint átlátandja: azon nem reménylett esetre mind-
azonáltal, hogy ha valahol makacs ellenszégü-
lésre vetemedék, a' törvényhatóság előre is j e -
lentse ki nekie, hogy az illető egyházi elöjárság 
felszólítására kényszerítő eszközök által is ab -
beli kötelességének teljesítésore fog szoríttatni, 
a 'minthogy előfordulandó esetekben illy végre -
hajtás eszközlésére az illető törvényhatóságok 

ezennel utasittattnak is : — meg nem engedhet-
vén a' statushaalom bármelly rövid időre is azt, 
hogy a' lelkészek és tanítók élelemhiány miatt 
állomásaikat elhagyni kénytelenittetvén, a' nép 
minden lelki vigasztalás, az ifjúság pedig minden 
oktatás nélkül maradjon. 

Budapest, sept. 5 - én 1848. 
Vallás- és közoktatási minister 

b. E ö t v ö s J ó z s e f . 

Egyházi mentesség. (Immunitás cleri.) 

Azon tárgyak közül, mellyek valaha mind a' 
tudomány, mind a' politica terén legtöbb vitára, 
zavarra 's forrongásra adtak alkalmat, egy nagy 
gordiusi csomó bizonyosan az egyházi mentesség, 
vagy bizonyos egyházi testületeknek, szemé-
lyeknek, helynek, vagyonnak a' polgári állo-
mány kötelező törvényei alul való kivonása, fe l -
mentése. Ki a' történelemben já r tas , el nem i s -
merheti, mit a' r. catholica jogtan tanít, hogy t. i. 
ez az egyházi mentesség isteni eredetű hanem 
inkább azt kell állitnia, hogy ez tisztán történeti 
eredetű. Ugyanis az ős keresztyén egyház, 's 
annak hivatalnokai, nem voltak eredetileg más, 
mint a' szeretet 's a' kölcsönös segély és okta-
tás társulatának nemes egyle te ; az egyházi h i -
vatalnokok , ezen egylet társas működésének 
megindítói 's irányzói, mint ezt a' keresztyénség 
csalhatlan tankönyvének a' szentírásnak szám-
talan lapjai előadják; 's alakult ez egyesület az -
é r t , hogy a' tiszta erkölcsöt, a ' Jézus által 
átalakulásnak indított népek közt terjeszszék, 
szigorúan gyakorol ják, betegeket ápoljanak, 
szűkölködőket segítsenek 'sat. Ezen társulat 
szerkezetében, melly népfelsöségre volt l e -
téve, semmi a' többségtől elkülönzött castai r e n -
det nem lehetett látni, nem olly hivatalnokokat, 
kik maguknak éppen a' nép ellenébe bizonyos 
kiváltságokat igényeltek volna , mert nép és t a -
nítók egy testület valának. — Az egyházi men-
tességnek eredete tehát másutt rejlik, 's nem J é -
zustól szált az apostolokra, 's nem az apostolok-
ról a' későbbi egyház hivatalnokaira 

Az elsőbb századokban némelly illetőkben f e l -
ébredvén a' hierarchia v á g y a , a' zsidó papura -
lom átkos maradványa, a' szentírás némelly h e -
lyeiből 104-dik zsoltárból, t. Kor. 6 : 2, 1. Pét. 
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2 : 9, 's több helyekből erővel csikarták ezt ki, 
's öszveköték az egyháznak statustóli független-
ségével, 's a' pagságnak, mint isteni eredetű 
rendnek szentségével, nem figyelve arra, hogy 
azon helyeket a1 történeti critika 's hermeneuti-
ka minden erejökből már akkor kiforgatta: ugy 
hogy a' trienti világhírű zsinat is hasztalan e rő l -
ködött azt, a' világi souverenitások megnyeré-
sével feltartani, — ámbár ez sem ugy mint hit-
ágazatot, de mint a' hagyományok túlbecsülésé-
ből keletkezett gyakorlatot. 

Minden, mit csak az egyházi mentesség elvéből 
elébb-késöbb kicsikartak, 's gyakorlottak a' 
r. eath. egyház emberei, a' világi fejedelmek en-
gedékenységeböl keletkezett. Constantin volt 
első, ki a' keresztyének üldözletése korában 
divatlott azon szókást, hogy a' fenforgó kérdés 
eldöntését vélasztolt bírákra bízták, — tovább 
folytanni engedte, — miből az ietl. hogy a' v i -
lági hatalmak mellőzésével, közvei len a1 püs-
pökökhöz éntéztetettek a' folyamodások. Con-
stantin volt, ki túlhevült vallási buzgalmában 
kikiáltá a 'papoknak „ti Istenek vagytok, — ítél-
jetek,— ti nem csalatkozhattok.'L 'S történt, hogy 
világi ügyeket is bocsáíolt bíróságuk alá: hogy 
ez helyes nem volt, onnan világos, mert vak-
buzgóság idézte elő. Gratian és Arkadius tovább 
folytatták ezt. *) Juslinian az egész világi pap-
ságnak, szerzeteseknek , apáczáknak ügyeiket, 
elitélésöket a' püspökökre bízta Menna kérel-
mére **')• Isry nőtt a' visszaélés magától; — 's 
III—dik Innocentius aztán hatalmas pápai karral 
ölelte fel az idétlen gyermeket, 1s ebből alakította 
a' clerus rendi privilégiumát, mint a1 corpus ju -
ris canonici III. fejezetében, a' fórum compe-
tentiae czimü részben, látható. őutána minden 
pápák 's az egész clerus, — bráigis. bár felelte 
megnyirbálva, — létezése egyedüli alapjául 
őrizte ezt. 

Az egyházi személyek vétségeit a' mi illeti, 
a' szelid apostoli korban alig találunk példát rá, 
— hogy minden félrelépést a' szeretetnek lelke 
nem intézett volna elő. Csak később, midőn a1 

papiuralom kezdette magát organisalni — J u -
stinian császár alatt találunk rendeleteket, mel-
lyek megkülönböztetik az egyházi személyek 
tisztán eyyházi 's polgári vétségeiket. A' tisztán 
egyházi vétségek a' codex Jusliniauus 29 feje-
zete szerint, a' püspök inquisilioja 's elitélése 
alá tartoztak; a' polgári vétségek pedig világi 
birák eleibe, olly módosítással azonban, hogy a1 

világi birák mind addig vártak az Ítélet végre-
hajtásával, mígnem a' püspök az egyházi jellem 
bevonását (degradatio) meglelte ; azon esetben, 
ha ö ezt megtenni vonakodott, a' világi birákbe-
jelentésére maga a' császár intézkedett. 

*) Conf. Cod. Theod. de episc. aud. 
**) Conf. den Eingang der Nov. 83. 

Mi az eyyházi mentesség ujjabb történeteit 
illeti: német franczia országokban, söt az in -
quisitio hajdani székhelyein spanyol, portugall 
orszagokban, söt Európa több állományaiban is 
részint el töröl tetet t , részint megszorittatott, 
nincs többé az egyházi jurisdictio hajdani autono-
micus fényében , mindenütt az állományi tö r -
vények 's törvényszékek paizsai alá rendeltettek. 
Ez történt a' papi javak, intézetek mentességével 
(real immunitát); bármennyire hivatkozott a' cle-
rus az isteni tekintélyre a' genesis 47. Esdrás 
7. Máté 16. helyei u tán ; bár hivatkozott a' la te-
ranumi , constanczi, trienti zsinatokra, Vl-dik 
Sándor bullájára, 's a' Coena Domini nevü bul-
lára, — polgári közterhek 's törvények alá e s -
tek. De nincs is megírva sehol, hogy az egyház 
szolgái előnyöket nyertek volna Istentől másra, 
mint a' néptanításra — polgári, világi dolgokra 
nézve épen semmi igényt nem formálhatnak; 
söt a' szentírás azt tartja, hogy a' keresztyén 
vallás első tanítói földi javakat nélkülöztek, — 
ki Jézust követte, eladta mindenét. Gyülekeze-
teik gondoskodtak a' tanítókról, isteni tisztelet-
hez szükséges dolgokról, a ' szeretet munkáinak 
ezélszerü elrendezéséről: tétettek ugyan ezen 
czélra ajándékozások, alapítványok, de azért 
nem tudunk rá példát felmutatni, hogy az illy 
adományozott javaknak viszonyaik az állomány-
felsöség irányában változtak volna; sehol sem 
Volt megengedve az adományozóknak, a' status 
érdekeivel ellenkező czélokra tenni alapítványt, 
vagy azt a' polgári viszony alul kivonni: szent 
volt az e lv : " q u a l e j u s danlis, tale et accipien-
tise* 's ha hol létezik még e' részben valami 
engedvény, mint létezett eddigelé nálunk is, — 
a' , .pari tasu elve szerint azokkal az állomány, 
a' tulajdonjog megsértése nélkül, önczéljai sze -
rint bánhat. 

Ugyanez történt a' helykiváltsággal (Local-
immunit Aatsylreeht), erről sokáig ugy gondol-
kodott a' világ, hogy ez a' római egyház ko r -
mányzatából szükségesen foly, pedig mindenütt 
csak az állomány elnézése volt,az igazság szol-
gáltató hatalom köréből volt kicsemészve, ez 
soha nem lehetett conciliumok, 's pápai végzések 
jogszerű adománya. 

De legfőbb itt, miről szó lehet, a' törvényszéki 
kiváltság (jurisdictio ecclesiastica, privilégium 
fori) ; ennek ha a' római egyház következetlen 
nem akart lenni magával, az apostoli egyházban 
létező törvényszéki eljárás körében kellett vala 
maradni. Tudjuk pedig, hogy annak legnagyobb 
hatalma fegyelmi dolgok végrehajtásában állott, 
megdorgálások, megintések történtek először 
négyszem közt, majd a' gyülekezet előtt, majd 
a' szentségek felvételétől tiltattak el a' méltatla-
nok, végre a' javilhatlanok a' reménylhetö javulás 
bizonyos idejeig kihúzattak a' gyülekezet sorából 
— ezen eljárás állolt a' tanítókra nézve is. De 



fájdalom! a" római egyház eltért a ' keresztyén 
egyházi fegyelem östipusától, lettek a ' szelid val-
lástanítók zsarnokokká, az urnák örökségében 
egyedáruskodó casta tagjaivá. Nemhogy a' pol-
gári forumoktól elkülönzött törvényszéket nem 
igényelt, hanem — mi veszélyesebb — a' decre-
tálékhoz fogott, a' püspöki törvényszéki udvarok 
szaporodtak; ki lön mondva általánosságban az 
e lv , hogy minden egyházi ügyek egyházi tör-
vényszék eleibe tartoznak, 's minthogy alig le-
het olly tényt, olly ügyet, gondolni, mellyet ha 
erkölcsi szempontból veszünk fel, az egyházias-
ság szinét rá ne adjuk, minden az állomány élet-
ereibe vágó dolog avatatlan egyházi kezeken 
ment keresztül; e' „denunciatio evangelica," 
„denunciatio protractae justitiae" ez a' kém-
rendszer annyira megszaporította az egyházi 
ügyeket, hogy sem idö, sem ész, sem ügyesség 
nem levén azoknak elitélésére a1 papoknál, — 
interdictumok 's anathemak lettek mindennapi 
Íteletekké; mert ezekhez sem ész, sem idö, sem 
józan tanács, sem lelkismeret nam kellett. 

Hogy van most? hála az égnek! a' reformatio 
óta önmagukat rendszerező állományok, hatás-
körüket mind inkább inkább terjesztik, az e g y -
ház szent és dönthetlennek hitt falai közé ; hon-
nan hajdan a' világi biró 's fejedelem fejére 
menydörgött a' lesújtó átok: most ott az igaz-
ság és szeretet törvényét világi biró alkalmaz-
tatja az egyházi fe jé re ; hol interdictumok föld— 
telenné teszik az angol királyt, ott most csak 
fegyelmi téren mozognak, ott is halkai a' meg-
nyírt hatalom kerekei. Az egyházi hátóságók 
kezéből — és így van jól — így kristusszerü 
mi csak törvényhozás- és vegrehajtás körében, 
kényszernek szinét viseli, ki van véve. Csak 
némelly állományokban sugárzik még vissza a' 
vesztett dicsőségnek fénye, a' hajdan minden-
ható clerus homlokára — azon engedmények-
ben , mellyeket a' házassági ügyek körében 
gyakorolhat; de itt is csak a' megkötés és e lvá-
lás eseteiben, különben a' házasság egyéb v i -
szonyai is illető helyeikre, a' polgári forumhoz 
utasitvák. 

Hasonló nagy változás történt az egyházi 
törvényszékeknél az egyháziak vétségökre 
nézve is. Az ujabb codificatorok, jogtanárok 
három részletben különböztetik meg az egyház 
szolgait. Először hivataluk körében, mint való-
ságos egyházi szolgákot. Másodszor mint az ál-
lomány közszolgáit. Harmadszor: mint honpol-
gárokat. Első esetben a1 tisztán egyházi vé t sé -
gek, az illető egyházi hatóságok körébe tartoznak, 
bizonyos meghatározott fokozatig, p. o. mellyek a' 
javitó fegyelem szelídebb nemeit igénylik. De 
a ' mellyek nemcsak hivatalos eljárás elleniek, 
hanem valami polgári vétségre vonatkoznak, 
azok az állomány illető birái eleibe tartoznak, a' 

nélkül, hogy a" vétkezők többé egyházi mentes-
ségüket igénybe vehetnék. 

Utolsó esetben: mint közpolgárok, a' hazai 
polgári 's rendőri hatalom 's törvényszék eleibe 
tartoznak. 

Vannak ezenkívül más vegyes természetű 
tárgyak: véthetnek például az egyházi szolgák 
valamelly az állomány müküdéséhez tartozó r e n -
deletek ellen, mellyek az ö hivatalukra is v o -
natkoznak —• 's illyek az olly rendeletek elleni 
vétségek, mellyek nemcsak az egyházat , de 
bensöleg a' statust is érdeklik. Az illy esetek 
polgári igazságszolgáltatás körébe tartoznak, — 
de az egy házi hatóságnak is előre tudalmának 
kell ezekről lenni. Néha szándékos vétségeket 
követnek el az egyháziak az állománynak e g y -
ház feletti főfelügyelői joga ellen is : ennek meg-
ítélése is az állománynak polgári hatalma alá 
tartozik még kisebb esetekben is, ha a' dolgot 
egyelőre szépen kiegyenlíteni nem lehet; mert 
azok a1 kifogások, hogy az állománynak ez vagy 
amaz rendelete az egyházi törvényekkel ellen-
tétben van, hogy az öntudalmat kényszer alá 
veti, az egyházi kormányzat tekintélyét, auto-
nomiaját sérti, — a' törvények erejének gyön-

[gilése nélkül figyelembe sem jöhetnek többé: 
egyensúlyozva vannak az egyházi hatóságok e' 
részben más polgárokkal, kik jogaikat a' köz -
törvény által inegsérteteknek tar t ják , — nem 
figyelve arra, hogy joguk csak annyiban lehet, 
a' mennyiben azt a' törvény adja, — más ut nincs 
ezen jogokat keresni, minta ' sérelem előter jesz-
tése 's esedezés. De a' fenálló törvények ellen a' 
rend veszélyeztetésével sem egyik sem másik 
magának jogot nem teremthet. Még kevésbbé l e -
het a' régen fenálló törvények ellen, kivált mel-
lyek nem positiv tényekről hanem, elmulasztá-
sokról szóllának — millyenek a' ,,/ms placeti'£ 

körül elöfordulo esetek, — kevésbbé lehet mon-
dom egyházi személynek polgári hatalom ellen 
szegülni: ugyan is az egyházi hatalom más a l a -
pon nyugszik , egyházerkölcsi a - l apon , — 
nem külső erőnek alapján: mindanyiszor, hány -
szor egyházi hatóság ezt teszi, — önlétének 
védőjét támadja meg, 's maga javát sem tudja. 
Illy vegyes esetekben legczélszerübb a' k ihá-
gást vegyes megbízottak által elítéltetni. 

Vannak még olly egyházi vétségek, mel lyek-
nek vizsgálata és büntetése, — mert a' papi hi-
vatáskörében követvék el — egyenesen az e g y -
házi biróskodás alá lartózhatóknak látszának — 
mégis a' statusnak van beleszólási joga, söt tu -
domásával kell történni. Hol po az egyházi szol-
gálattal visszaélők azzal közbotványt okoznak, 
csendet zavarnak: a' polgári hatalomnak be kell 
itt nézni a' dologba, mert az illy vétkezőnél 
nemcsak fegyjavításnak van helye, hanem hiva-
taltóli elmozdításnak — az egyházi szolgálat 
köréhez tartozó úgynevezett temporalék, az 



állományi hatalom jóváhagyása mellett vonha-
tók be : a' midőn a' spirituálék az egyházi jellem 
' s ahoz tartozó jogok visszavételét az e g y -
házra bízza. A ' millyen joga van hát az e g y -
háznak a' spirituálék bevonásához, ollyan az 
állománynak a' temporalékhoz. Az egyházi szol-
gákat hivataluktól, 's az azzal járó szellemi 's 
külső jogoktól, — az állománynak az egyház-
hozi legtisztább, legbarátságosabb viszonyaiból 
folyó tan szerint, — sem az állomány, sem az 
egyház kizárólag meg nem foszthatja: közös e1 

jog mindkettővel, ha bár a' curialis jogtan egy -
oldalulag igényli is ezt mágának ; — 's minden 
más eljárást bitorlásnak nevez is. 

Ezekből, mellyeket röviden elmondtam, lát-
hatja az őszinteség bárá t ja , mit kell tartanunk 
az egyyázi mentességgröl, hol még ennek ma-
radványai léteznek, mint nálunk is, hol még a' 
clerus régi modorban protestalgát a' polgárok 
sokféle castait egy kalap alá vonó törvények el-
len: ugy hiszem a' legújabb eseményekkel meg-
hozatott ezen reliqviaknak is a' vészharang. Ba-
jos lesz ezután már állományt állományban fel— 
állítni akarni. De minek is az! én nagy hittel 
reménylem és várom a1 magyar országi clerus-
tól, hogy okulva más állományok példáján, lel-
kes resignatióval fogja magát vissza-vonni a' 
keresztyén papi körbe, 's önkény el fog állni olly 
igényektől, mellyeket a"1 nagymester, az idö, tú -
lélt, 's mellyek az egyházi szolgálat nagyszerű 
hivatására egyenesen nem tartoznak. — Hiszen 
még fegyelmi-joghatosága is felette meg van már 
szorítva a' clerusnak mindenfelé, recursus 
ad prineipen'L több helyeken áletbe van lép-
tetve, meily okvetlen az egyházi törvényszékek 
zsarnok eljárasai ellen lettek felállítva. De mit 
mondok! nem is felállítva, hanem felélesztve, 
hiszen ez régi dolog a' r. egyházban. Athana-
sius ki a' tyrusi synodusban letétetett, Constan-
tinhoz folyamodott. Pastianus efezúsi püspöki 
székéből kihajtatván, Marcianus és Valentinianus 
eleibe föllebbezte ügyé t ; több Nestorius által 
letett papok Theodosiusnál ; Valéntinianusnál, 
Crisostomus Arcadiusnál találtak pártfogásra. 
Justinian az igazságtalan szigorák ellen rendele-
teket bocsátott, rendeleteit Gratianus is helye-
selte. 

A ' trienti zsinat ez ellen törekedett midőn azon 
határozatot hozta; nefas sit euilibet secidari 
magistratui prohibere ecclesiastico judici, ne-
quem excommunieet, aut ma?idare ut latam ex-
communicationem provocetu sat. de ezen hatá-
rozatot, mert állömányellenes dolgot foglalt ma-
gában, Francsia, Spanyol, Portugall, 's Yenetia 
országokban el nem fogadták. 

Az austriai állományokban az egyházi 
szolgák törvényszéké mentessége az 1802 
martius 25-diki rendeletnél fogva eltöröltetett; 
a' honi köztörvény alatt allanak mindnyájan. 

Bűntényeikre nézve a' polgári büntető t ö r -
véuyszék eleibe tartoznak. 1791 mart. 3. mind-
azáltal az Ítélet végrehajtása előtt 30 nap h a -
gyatik fel a' püspöki degradatióra. Ugyan csak 
Austriában az egyházi visszaélések ellen a ' föl— 
séghez a1 fölebbezés nemcsak világiaknak, h a -
nem egyháziaknak is megvan engedve 1782— 
1786 1791—ki kormányrendeletnél fogva. Az 
excommunicatio a' felség beleegyezése nélkül 
tilalmas. 1775. A ' gyóntató papok semmi testi 
büntetést nem adhatnak a' gyónóknak, söt a ' 
clerikusoknak sem mérseklett böjtön kivül. — 
Illy törvények hozattak 1520 a' hesseni nagy 
herczegségben; Veimarban 1823. Kurhessenben 
1831., és a' Rhénusi tartományokban. Bavariá-
ban, a' „Religions Edict" 5 2 — 5 4 § - b a n vi lá-
gosan elövan adva, hogy az egyházi személyek 
kihágásaik ellen, szinte az egyházi hatóságoknak, 
a' korményuk alatt létezők irányában elkövetett 
visszaélések ellen panaszt lehet emelni minden 
polgári kormánytestületeknél, mellyek aztán a' 
felségnek, vagy ministeriumnak fölebb jelentik. 
Mindezen rendeletek az egyházi mentesség szük-
ségess ége ellen bizonyítanak. — Hogy lesz ho -
nunkban ? ha az ujabb codificatio megtörténik ? 
reményijük, hogy az életbe léptetett törvény-
előtti egyenlőség kifejezi azon állapotot, amint 
annak jogosan történni kell. 

K u n B e r t a 1 a n. *) 

I r o d a l o m . 

Észrevételek Símko Vilmos „gyakorlati hitta-
nára 

Minél ritkább tünemény magyarul írt hittudo-
: mányi könyvet látni: annál inkább megérdemli a ' 
i figyelmet és méltánylatot tudós S. urnák ebbel i 
kísérlete. E ' figyelemhez és méltányláshoz t a r -
tozónak vélem némelly a' megolvasás közben 
fölmerült észrevételimet közleni. Eszrevételim 
megtétele körül nem nézem — nem feszegetem 
a' mü eredetiségét, (mi tankönyvek bírálójának 
alárendeltebb körülmény); és főleg azon ké r -
dést tartom szem előtt: mennyire felel meg a' 
kéz alatti tankönyv ama czélnak, melly szerint 
általa — élő szóbeli előadások hozzájárultával 
— a' theologok be legyenek avathatok a' lel-
készi hivatal gyakorlata (praxisa) körüli tu -
dandókba. 

Illynemü kézi könyvtől megvárom, hogy a' 
lelkész gyakorlati feladatának különféle ágaira 

*) E' czikk íratott akkor m é g , midőn a' mult ország 
gyűlése alatt legjobban folyt a' vita a' felett, — a' 
clerus a' városi törvényhatóság alá tartozzék e-vagy 
nem? elkésett ugyau, de e1 tárgy még a' jelen 
viszonyok között is korszerű. K. B. 
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' s nehezségeire nézve nyújtson rövid — e g y -
szerű, de lehetőleg részletes — határzott föl-
világosítást és útba igazító szabályokat. E' rész-
letes útbaigazítás helyett S. gyakran igen álta-
lános — meddő szókat arf, mellyek mondanak 
is valamit, nem is, például: a' hitszónok mimi-
kájára nézve S. következő szabályt adja: „Az 
ábrázat az ész és sziv tükre, mellyben a' kedé-
lyek (? ) és indulatok, u. m. a* szeretet, harag, 
gyűlölség, vidámság, szomorúság, remény, f é -
lelem legjobban kijelentetnek; mindazáltal (?) 
vigyázni kell, hogy legyen mindig méltóságos, 
nem dísztelenl és indulatos. A ' szemek az imá-
ban az istenhez legyenek fölemelve, ne bezárva, 
ne tétovázók."—Ezen egész arczmozgatási sza-
bályból a1 tanuló határzottan csak annyit vehet 
ki, hogy imaközben szemét nem kell behunynia. 
Pedig valamint szónoknál átányban , ugy fökint 
hitszónoknál az actiónak leglényegesb — és 
gyakran egyedül is elegendő része a' helyes 
arczmozgatás: mi nélkül ö hiába csapkod — kap-
kod tagaival. Legyen az ábrázat „méltóságos." 
Hisz épen azt szeretnők tudni, mikép legméltó-
ságosb a' szónoki arczulat? — „Ne legyen dísz-
telen," — hisz ép azért lesz disztelen, mivel 
nem mondatnak el a1 tudni vágyónak azon bal 
szokások, mellyek a' szónoki arckifejezést disz-
telenitik (u. m. az izmok lomha mozdulatlansaga, 
vagy nagyon is szeinszuró rángása, szomorkás 
— daczos — vad képűség, zordon redödzés, 
merő nézés, kacsingatás, lézengő szemtévedez-
tetés, hunyorgás, orrfintorgatás, pittyegés, bicz-
czegés, fejcsóválás , gőgösen meredt fejtortás 
vagy ajkcsiperintés 'sat.) sem azon jó módok 
nem ajánltatnak, mellyek á' szónok képét dísz-
ben tüntetik föl (pl. szerény öntarlóztatás, józan 
önmérséklet, élénk mozgása a' szemeknek 's a rcz-
izmoknak, e' mozgásnak összhangzása a' bei-
mozgással, a1 felsörész csekély előrehajlása és 
a' fej nyugalmas állása, 'sat.) „Szemét ( ú g y -
mond) emelje föl Istenhez". Ebben az ifjú lel-
kész alig fogadand szót, ha csakugyan szót akar 
fogadni, alkalmasint valami torzképet mutatand, 
mert a' mondott szókat ugy értendi, hogy sze-
meit föl kell forgatni, vagy föl az üres légbe 
meregetnie. — Nem elemeztem volna az idézett 
pontot, ha S. ur könyve még sokkal általánosb-
ban hangzó jegyzetekkel és szabályokkal egé -
szen a1 vizenyösségig nem bövelgene. 

Néhol nem csekély hézagok is tűntek föl. így 
ott, hol a' disposilioról van szó , ennek logikai 
szabályai (mi fődolog) érintetlenül hagyatnak. 
— Az irály „Szónoki" voltának kelléke gyanánt 
csak e' kettő említtetik: 1., „hogy a' drámának 
alakját k ö v e s s e 2 . , „a1 beszéd élénk színek-
kel legyen rajzolva." Már pedig, hogy e1 ket tő-
vel a' szónokiság minden kelléke ki volna mond-
va, komolyan S. ur sem állitandja. Aztán mi az, 
bogy : a' sz. beszéd kövesse a' dráma alakját ? 

/ e? 

hisz illyképen párbeszéddé kellene válnia! — 
A ' szertartástanben nincsen szó az ünnepekről, 
a' jelképekről, (symb.) a' sz. helyekről 's edé-
nyekről, 's a' hivatalos viseletről; — a' lelké— 
szettanban nincsen utasítás adva a' kath. e g y -
házból áttérők 's keresztelkedő zsidók befogadá-
sának módja iránt: pedig mindezek olly érde~ 
kes részletek, mikkel minden hittanuló szeretne 
tisztában lenni. 

Mig eíFélé érdekes és szükséges tudnivalók 
mellözvék: addig helylyel-közzel teljesen érdek-
telen és szükségtelenül ásitoztató leczkékre is 
akadunk. Névszerint pedig külön ér tekez-
nek a' következő trivialitásokról: a' vallásbani 
oktatás szüksége", „a 'szónoklattan szabályainak 
szüksége", ,,a' helyes irzat szüksége", , ,a ' k é r -
dezötan szüksége", , ,a ' lelkészi gondviselés 
szabályainak szüksége11, , ,a ' lelkészi hivatalra 
való elkészülés szüksége", 'sat. Efféléket b i -
zonyítgatni! Quantopere otiosum! mondaná a* 
latin. Tankönyvben nemcsak a' hézagosság 
kárpálandó, hanem a' fölöslegesség is. Szorí t-
kozzék az a' tanulást igénylő dolgoknak olly t ö -
mött előadására, minő tömöttséget S. ur könyvé-
ben nem ritkán nélkülözünk. 

Hogy nézetekben S. úrral mindenkép találkoz-
zunk, nem is kívánható. Távol van tehát tőlem 
minden részemről egészen alá nem irható állí-
tásait bonczolni. De érintetlenül nem hagyhatom 
némelly olly tanait, mellyekkel a' dolog t e rmé-
szete, az ész és a' kor kibékülhetlenek. S. ur 
a katechesisban födolognak látja azt, hogy az 
kérdésekben 's feleletekben tanit; mert hiszen 
szerinte e' katechetika: „azon kérdéseknek és 
feleleteknek szabályait foglalja magában, mely-
lyek szükségesek a' vallás oktatásában." Azért 
neki a' katechetika magyar , ,kérdézőtan ." Ez 
bal fölfogás. Tul kell tennünk hittanulóinkat 
azoknak korlátoltságán, kik a' katechizálás 
lényégét a' kérdezgetésben 's feleletben helyzik. 
Ha katechesis lényegileg — régibb egyházi 
nyelvszokás szerint is — oktatást és közelebb 
a' hitujanczok vallásbeli oktatását jelenti: ugy a' 
katechetika nem egyéb mint egyházi vagy va l -
lási oktatásten. És az ezen tanban javaslandó 
módszer szintolly kévéssé lehet a' puszta e ro -
tematika (kérdezgetöi) mint egyoldalúan az 
akroamatika (hallgatói); csupa erotematika nem, 
mert ki ne tartsa nevetségesnek, pl. a' priori 
kérdezni a' gyermaktöl, hogy hány személyü az 
istenség, mielőtt neki a' sz. háromsagi tan röv i -
den , egyszerűn akroamatice elmondatott; — 
másfelül csupa akroamatika nem javasolható, 
mivel huzamos előadásokból csak serdültebb 
hallgató gyarapulhat. Következik: a' katecha-
sisban a' kérdezgető 's hallgatói tanmodornak 
pázosulnia kell 's egyesülten képeznie egy ha r -
madik — egyedül ésszerű módszert, — melly 
kapcsolatosnak vagy katechetainak mendhaió. 



Egyébiránt meg kell még jegyeznem, miszerint 
én az erotcmatikát (kikérdezöit) megkülönböz-
tetném a' fejlesztve kérdezgető vagy sokratesi 
módszertől, melly utóbbiban a' kérdezgetés csak 
külső öltözete a' nevendékben eszközlendö esz -
mefogamodásnak, eszmeszülenilésnek, eszmeki-
^ejlésnek. Továbbá, nem foghatok S. úrral egé -
szen kezet abban, hogy a' házasulandók összeadás 

előtt a ' lelkésztől kátéztassanak, 's összekel-
hetésök a' hitágazatokbeli avatottságuktól föl— 
tételeztessék; — nem pendülhetek vele abban 
sem egy húron, hogy ö a' serdültebb ifjúságnak 
nyilvános templombeli kátéztatását megszi-
v e l , bár kíméletes bánásmód ajánlatával. A ' 
házasságot kátétanulásnak eszközévé tenni sem 
szükséges sem szép, sem tanácsos. A ' serdültebb 
if jaknak, fökint hajadonoknak nyilvános kikér-
dezgetése, bármi csínján történjék is, sokkal 
gyakrabban jár megpiritással, hogysem s* va l -
lástannak illyképi terjesztgetése a' vallásosság-
nak és templomörvendésnek rovására ne men-
jen. Serdültebb ifjúságnak nem kátézás való, 
hanem inkább összefüggő —• épületes, nép-
szerűségénél fogva világos és erdeklö előadás, 
minőket annak számára vasárnaponkint nem 
szónoklati, hanem fesztelen elbeszélői — ma-
gyarázói 's oktatói modorban tarthatna és bár 
tartana minden lelkész akár tanodában akár más 
téres és tisztes helyen. — A' 190-ik lapon a' 
lelkész „parancsáról" is van szó (hivei i rányá-
ban) ; e' kifejezést alkalmasint csak tévedésből 
használta S. u r ; mert prot. lelkészt (a ' hívek 
irányában) eddigien is csak oktatás, intés, fed-
dés, erkölcsi kötelezés joga illette : mai korban 
pedig neki épen képtelenség volna parancsolói 
szerepet tulajdonitni, (kivévén, ha nemzetöri 
tiszt). — Azon nézet ellen, melly szerint kö te -
lességeket előszámláló költői elmélkedések nem 
igen valók vallási énekekül, S. ur kikel (203- ik 
1.); én ellenben ugy hiszem, hogy alfélé rimes 
erkölcstani leczkék sokkal kevesbbé költőik, 
emelkedettek 's kedélyolvasztók, hogy sem ihlés-
sel zengedezhető dicsénekekül beüljenek. — A' 
könyv első soraiban S. ur a gyakorlati hittudo-
mányt ugy értelmezi, mint a ' vallás népszerű 
előadását, 's arról, hogy az : olly tanok össze-
ge, mellyek a' lelkészi hivatal gyakorlata (p ra -
xisa) iránt adnak utatitást, —- csak utólag szól 
valahogyan; de valamint amaz ide nem tartozó 
értelmezést előtérbe állítni nem egyéb a' tanu-
lónak zavarásánál, ugy S. urnák definitióiról 
általában áll az, hogy hosszadalmasok és le-
tyegök (laxok). Kifejezése nem ritkán körül-
irói 's esetlen. A' kifejezés körmönfontságának 
és logikai határzoltságának híja miatt S. ur néha 
szinte föltűnő tulságot talál (kétségkül jobb be-
látása 's akaratja ellen) mondani. Példáéi: a' 

nevetséges dolgokat, (eddig jó) egyszóval mind-
azt, a" mi af családi körben vagy a' nép ajkán 
forog, zárja ki beszééből.'"'' Mármost kérdem; 
mi az, mi a' nép ajkán és családi körben nem 
forog? Mi lehetne más mint: a' latin szó vagy 
más holt nyelv, a' logarithmok, a ' philosophia, 
Göthe, Raphael 's a' t. íme tehát ezeket 's h a -
sonlókat kell a' papolásban használni; ellenben 
mindazt, mi a' nép ajkán vagy családi körben 
forog, szorgalmasan távol tartsátok sz. beszéde-
tektől , különben ennek „ i rza ta" műveletlen 
lenne! — Egy kissé fönakadok következő sza-
valási szabélyon i s : (86. 1.) „Vigyázni kell a ' 
magyar és szláv nyelvben a' mértékre, a' n é -
metben pedig a' hangsúlyra, melly mindenkor 
a' szó gyökében van. E ' szerint a' magyar 
nyelvben nem kellene vigyázni a' hangsúlyra is, 
pedig kell bizony és szónoknak épen. — És a* 
németben nem kellene vigyázni az idömértékre 
i s? —Kísére l jük csak, például e' két szónak 
kiej tését: legt és leckt, — mindjárt é sz reve -
hetjük, miszerint a" kettő közti különbséget a* 
fül abban találja, hogy az e hangzó legt-ben hosz-
szu, leckt-ben rövid idömértékü.De hát az áll-e, 
hogy a' németben a' hangsúly mindenkor a ' szó 
gyökében van? Ezen állítás ellen fölkél egy 
egész serege illy példáknak : lebendig, religiös, 
Unding, MissgriíF, einfáltig, natürlich, poli-
tisch, Politik 's a1 t. 

Tankönyvben épen nem közönyös a' szónak 
's különösen a' műszónak eltalálása vagy e lvé -
tése is. — S. ur gyakorlati hittudomány (theo-
logia practica) helyett nem jól mond „gyakor -
lati hittant, mivel hittan nem theologiát, hanem 
dogmatikát jelent. — A ' katechetika csak olly 
joggal lehet „kérdező tan u mint felelötan, a ' d o -
log lényege szerintibb volna igy: vallási okta-
tástan, vagy kátézástan. — Az actiót,,taglej-
tésseV fordítni már csak annyiból is rosz mivel 
ezen műszó kizárja az arezmozgást, mi fődolog 
az actióban, annyira, hogy a1 szónok arczulata 
mindig ágál, és pedig sokszor egyedül. — P r u -
dentia pastoralis mint tan talán helyesbben volna 
lelkészettannak mint ,,lelkészi gondviselésneku 

cziinezhetö. — „ J r s a í " szükségtelen, mikor már 
van irály. — Az imai irzatnak nem „fölkentnek"y 

hanem kenetesnek ketl lennie: amazzal a' Mes-
siást, emezzel a1 német gesalbt melléknevet s zo -
kás fordítni. Ne szóljunk a' haltgatók „ é p ü l e -
tességéről4i (mert inkább annak kell épületesnek 
lenni, mit a' hallgatók hallgatnak); hanem épü-
léséről. 

Mindezen előszámlált hiányok mellett is el 
lehet mondanom, miszerint S. ur könyve egész-
ben véve jó és hasznos egy könyv, és benne 
nagyobbára föltalálhatók mindazon követésre 

80-ik lapon meghagyja a' hitszónoknak, hogy : ' méltó tanácslatok és figyeltetések, mellyeket 
„elménezségeket, gunyúkat, kopott mondásokat,' leendő lelkészek gyakorlatiutba igazítása végett 



a ' hittudósok iratiból, a ' tapasztalás forrásából 
és a ' józan ész intéseiből meríthetni. 

T a t a y I s t v á n , 
tanár. 

Ay magyarhoni ág. hitv. évangy. egyház egye-
temes névtára. Kiadja Székács József. Pesten 

1848 nagy S-rét 240 lap. ára 1 ft. ezüstben. 
Ezen könyv ismertetésének ezélja nem az, 

hogy a' benne találtató hibákat szemelje ki, vagy 
a ' szerkesztő eljárása felett bíráló ítéletet h o z -
zon : hanem hogy eredményeket vonjon a ' benne 
létező adatokból. E ' részben is egyedül a ' m a -
gyar honi négy superintendentiát tartandjuk szem 
előtt, minthogy az erdélyiről kimerítő tudósí -
tást szerezni az idö rövidsége és vihara miatt 
nem lehetett. 

Van e ' szerint magyarhonban négy egyház-
kerület, a' bányai, a1 dunánineni, a' dunántúli és 
t iszai: Köztök legnagyobb mind terület - mind l é -
l e k - mind gyülekezetre nézve a ' bányai. L e g -
kisebb gyülekezetek számára nézve a' dunánin-
neni, lékekszámra nézve a' tiszai. 

Van 3 7 esperesség, ha pedig a' dunántúli öt 
kir. város külön esperesség gyanánt tekintendő, 
mihez a ' megszokásnak igen nagy mértéke k í -
vántatik, ugy van 41 esperesség. Köztök lé lek-
számra legnagyobb a' békési 7 9 3 0 9 a' nyitrai 
5 4 4 9 7 , a' nógrádi 5 1 8 9 2 lélekkel, legkisebb a' 
barsi 3220 , zalai 4 4 1 3 lélekkel, ha pedig a' du-
nántúli ( ' s nem dunatulsó mint egy dunántúli 
esperes ur igen hibásan szereti ejteni) öt kir. 
várost mind meg annyi esperességnek vesszük, 
a ' ruszti 5 6 0 lélekkel. Rusztenses! claudite p o r -
tás ne senioratus vester egrediatur! Székács u -
rat kérem, legyen szives egy névtárt a jándékoz-
ni annak , ki a ' dunántúli öt kir. város ezen 
különválási hajlamának okát leghívebben j e l -
lemző és mégis sérelmetlen szót Ballagi szó -
tárából kikeresni képes leszen. *) 

Ezen esperességek közt gyülekezetek számá-
ra nézve legnagyobb a' nógrádi 41 , a' gömöri 40 
és a1 somogyi belső 32 gyülekezettel, legkisebb 
a ' gozsonyi városi 3, a ' bubapetsi 4, a' barsi 5 
gyülekezettel. 

Van e ' négy egyházkerületben összesen 5 4 5 
anyaegyház. Köztök legnagyobb Békés - Csaba 
20 ,025 , Szarvas 17478 , Nyíregyháza 13365 l é -
lekkel, legkisebb Nemes- Kosztolán 182 lé lek-
kel. 

Nyelvre nézve köz tök; 
tisztán magyar 99 

„ t ó t 224 
„ német 89 
,, vend 1 

vegyes magyar tóttal . . . 54 
„ „ némettel . . 29 

*) Topp! Székács. 

vegyes magyar tóttal . . . 2 8 
„ magyar venddel . . 4 
„ német tóttal . . . 17 

545^ 

E ' szerint az istentisztelet honos magyar 
nyelven 2 1 4 , tót nyelven 423 , német nyelven 
137 , vend nyelven 5 anyagyülekezetben. 

Ezen gyülekezetekben van 565 rendes l e l -
kész és 8 4 8 1 4 1 lélek, e ' szer in t 8 4 8 1 4 1 - e t f e l -
osztva 565- te l esik egy lelkészre 1501 lélek. 

Ezen gyülekezetekben van 1070 rendes-és 
segédtanító 79440 tanitványnyal, e ' szerint esik 
egy tanítóra 75 tanítvány. Minden 10 lélekre e -
sik 1 tanuló, tehát minden 1 0 0 - r a 10 minden 
5 0 0 - r a 50 , hanem minden 500 lelket számláló 
gyülekezetbe kellene egy iskolatanító ; vagy is 
a' cultusminister úr terve szerint egyedül az 
's ág. évangy. egyházban 848 ,000 lélek után 
1696 tanítónak kellene lenni; azaz miután van 
1 0 7 0 , még kellene legalább is 6 0 0 - a t vá lasz -
tani. 

De már ha 500 léleknek 50 fia megérdemli, 
hogy tanítója legyen, maga az 5 0 0 lélek is 
megérdemli hogy papja legyen. 

Van pedig a' névtár 2 0 7 és 2 0 8 lapjai szerint 
egyhiján 90 ollyan gyülekezetünk, hol 500 1 é lek-
nél többen vannak, a' nélkül hogy külön papjuk 
volna, és ismét ol lyanok, hol mint például C s a -
bán, egy lelkészre 10 ,000 , Szarvason 8 7 0 0 , 
Nyirégyházán 6500 , Orosházán 6 0 0 0 lélek esik. 
Nem mondunk tehát sokat, ha azt mondjuk, hogy 
még legalább is 150, tegyük a kerekdedség v é -
gett 140 papot kellene hivatalba léptetni , hogy 
az elszórt fiják összesítése az anyák felosztása 
által a' lelki gondviselés czélirányosabban k e -
zeltethetnék. Ez aztán 7 0 0 lelkészt és legalább 
is 1400 tanítót, azonkívül a' főbb iskolák czé l -
szerüebb kevesbitése de az oktatóknak azokbani 
szaporítása által legalább is 100 oktatót tenne 
szükségessé. Ezeket összevéve 's minden egyéb 
nélkülözhetlen egyház - és iskolai, és ének stb. 
hivalalokat mellőzve, nem érntve a' szükséges 
épületek stb. fizetni kellene 2 2 0 0 hivatalnokot. 
Fizetni t e g y ü k , különbség nélkül 500 pengő 
forinttal, e ' végre évenként 1 , 100 ,000 pengő 
forint kívántatnék. 

Hány helységben laknak ez országban ágost. 
évangyélmiakPAnyaegyház van 515 -b . minthogy 
néhány helyen két, söt három anyaegyház is van 

leánygyülek. 1000 és több lélekkel . 8 

ni 9 0 0 — 1 0 0 0 ií 3 
ií 8 0 0 - 9 0 0 11 11 
ií 7 0 0 — 8 0 0 ií 9 
ií 6 0 0 — 7 0 0 ií 2 4 
ií 5 0 0 — 6 0 0 ií 3 4 
ií 4 0 0 — 5 0 0 ií 71 
ií 3 0 0 — 4 0 0 ií 117 
ií 2 0 0 - 3 0 0 ií 2 0 1 



„ 100—200 „ . 328 
„ 5 0 — 1 0 0 „ . 280 
„ 50 és kevesebb lélekk. 1386 

összesen 2472. 
E ' számítás a' legnehezebb, de mégis közel 

jár az igazsághoz, melly szerint 2470 városok, 
falvak és pusztákon laknak ágostai évangyól-
miak. 

Hány templom és imaház van az ágostai é -
vangy. egyházban ? Az anyagyülekezetekben 
nem vévén tekintetbe azon csekély külünbséget, 
hogy néhány gyülekezetben két három egyháznak 
is közös temploma van, 545, a' leánygyülekeze-
tek ben pedig 203-a t számítottam 's igy az ág. 
év egyháznak a' hazában 748 temploma és ima-
háza van. 

Felsőbb iskolai oktató — erdélyt ide ismét 
nem értve van 1 0 6 , - 3 5 5 6 növendékkel, és igy 
minden oktatóra esik 34 növendék. Ezen oktatók 
tanítanak 28 felsöb iskolában és igy mindenik 
felsőbb iskolára esik nem egészen négy oktató, 
de ezekbe már be vannak számítva a' nyelv-
ének- zene stb oktatók is 's ez kétségtelen jele, 
mi szegényen vannak oktatókban ellátva főbb 
iskoláink. 

És igy lehetne ezen eredményezést in infini-
tum folytatni; mit azonban mindenkire magára 
bizukk, ha kedve van hozzá, 

H e n y e y G y u l a . 

Figyelmeztetés. 

A' Prot. Lap idei 35. számában D. úr a' b á n y a -
kerületi gyűlésről tudósítván, püspök úr lemon-
dási szándékát ugy adja elö, hogy modora k ü -
lönféle, a' dolog érdemétől eltérő nagyaráza-
tokra szolgáltathat alkalmat. A ' dolog mibenlé-
tét semmi sem levén képes annyira felvilágosí-
tani , mint maga a' jegyzőkönyv, annak illető 
48-dik pontját ide igtatni kötelességünknek t a r -
tottuk : 

48) Püspök urnák abbeli előterjesztését, hogy 
noha minden erejét életének valamint eddig, ugy 
ezután is az egyh. kerület javára szentelni kész 
ugyan, de mivel a' naponkint szaporodó szám-
talan hivatalos foglolkozásokkal hetven évet 
megközelítő, 's igy hanyatlásnak induló kora 
megmerközni képtelen, hivataláróli lemondását 
magában elhatározta legyen ugyan, de mivel a' 
protestantismus leghőbb barátai a' jelen idők 
komolyságából merített okokkal a' további m a -
radásra felhívták volna, szándékáról lemondván, 
a ' kerületet felkéri , hogy hivatala könnyítése 
érdekében határozni szíveskedjék. 

Az egyh. kerület ezt azon gyöngéd részvé t -

tel fogadván, melly püspök úr évek hosszú során 
keresztül kifejtett érdemeinek hálás méltánylásá-
ból önként, 's mintegy ösztönszerűleg áradott, 
öt egy szívvel lélekkel, 's a' ragaszkodás l eg -
bizalmasabb szózatával püspöki hivatala további 
folytatására megkérni , egyszersmind melléje 
egy tetszése szerint választandó titoknokot a l -
kalmazni, 's ennek díjazását, ha kell, önkénytes 
adakozás utján is megajánlani édes kötelességé-
nek tartá; de mivel püspök úr megilletődött sz ív-
vel hivatala további folytatására az egyh. ke rü -
let nagy örömére késznek nyilatkozott ugyan, 
de az áldozati készséget megköszönvén, minden, 
a' kerület pénztárának erejét felülmúló öszveg 
ellen tiltakozott: az egyh. kerület 120 pft. r e n -
delt, mint egyedül disponibilis kamatot, segéd-
pénz fejében egy évre kifizettetni számára. 

Székács J . 

Losoncz aug. 28. kán. 

Az illető szülék tudakozódasára van szerencsém 
jelenteni, hogy a' losonczi evang. tanodában az 
iskolai év september 15-dik napján veszi kez -
detét, az első — vásári napok öszvegyülekezé-
sül szolgálandván. — Egyszersmind meg kell 
jegyeznem, miképen reményem v a n , ifj. Svehla 
János hitjelöltet munkatársamul megnyerhetni 
azon osztályok számára, mellyekben én működöm. 
— És igy szellemileg erősödvén tanodánkat 
annál inkább bátorkodom azt azok figyelmébe 
ajánlani, kik bizodalmukkal meg akarnak a ján-
dékozni. 

T e r r a y K á r o l y 
igazgató tanár. 

H I R D I T M É N Y . 

Az osgyáni esp. tanodában ez évi nyilvános 
tanítások october első napjával veszik kezdetö-
ke t : mit is az illető szüléknek, magok alkal-
mazásuk vége t t , közhírré tenni kötelességem. 
K. ósgyánban sep. 5 -kén 1848-bau 

H o m o l a y A n d r á s , 
igazgató. 

Levelezés. Sükösd urnák „Válaszló leveleit" hely 
szűke miatt is, de azért is, mert a' beköszöntés nem e' la-
pokban történt, nem vehetjük fel, most legalább hamarjában 
nem. Vagy külön röpirat alakjában tetszenék kiadni, vagy a ' 
nem sokára megindulandó tanodai folyóiratba iktatni. — Az 
unitárius atyafiak értekezleti jegyzökönyvét a ' velünk köz-
lött kézirat olvashatlansága miatt nem adhatjuk. Kérjük az 
illető testvéreket, hogy segítsenek rajtunk. Székács J. 



PROTESTÁNS 

ÉS ISKOLAI LAP. 
Hetedik évi folyamat. Sept. 17 .1848 . 

Protestáns egyházigazgatási s' unió körüli nézetek 
az állitolagos két elem körében. 

Saxhonban, melly bölcsője a' reformatio-
nak, mint láttuk : Melanchton, Bugenhag, Corvin 
Antal és Gorlich Marton reformálták leginkább 
az egyházakat és kolostorokat igazgatási tekin-
tetben. Helvecziaban Zvingli és Calvin. Szabad 
legyen ezeknél még egykissé késnünk; mert 
ezek- voltak a' későbbi időknek is irányadói. 

Corvin Antal 1543-ban a'hildesi tanács k é -
relmére Winkel Hendrikkel együtt az ottani 6 
templomban 6 papot állított be- , melly inne-
pélyre a' kíváncsi népet még csak be sem bocsá-
tották. A' papság felügyelését Iserman Jodocus, 
az előtt göttingai és einbekki egyházak igazga- | 
tójára bízván, ki Luther rendszerének mind hol— | 
tig hü védője volt. — Á ' tengerparti városok 
is fejedelmi pártfogás, de papi felügyelet alatt) 
álló kormányrendszerben alakultak át, az elhíre-
sült Andreae Jakab ós Chemnic Márton dol-
gozataik u tán , kik mind ketten a' fejedelmekI 
nimbusa alatt szerettek fényleni az egyházi la-! 
gok milliói felett. — Más felöl a' protestáns fe-l 
jedelmek nemcsak szóval, de tettel is megmu-j 
ta t ták , hogy nemcsak a' pártfogás, hanem a' j 
felügyelés is őket illeti. Ugyan is a' többek | 
közt Filep palatinusi gróf és naumburgi püspök, j 
meghalván, a' collegium Julius Pflugiust tette 
he lyébe; a' fejedelem pedig, minthogy ez el já-
rás tudta nélkül tör tént , közbe szólt , és r e n -
des és törvényes püspöknek Amsdorfot nevez-
te ki 1542-ben pedig januar 20-kán jelenlé-
tében fel is szénleltette Luther áltat Naumburg-
ban, Medler Miklós helybeli, Spalatin György 
aldenburgi, és Stein Farkas leocoperti papok 
tevén fejére kezeiket. 

A ' s ze l í d lelkű Melanchton Némethon nagy 
tanítója szedte rendbe a' felütő t egyetemekben 
a ' theologiai tanulmányokat az igazgatásmintá-
val egyetemben, egyszerűen , világosan adván 
elö azokat; kiseprette a' sok szemetet, mellyet 
a ' scholasticusok behordták vo l t ; reformálta a' 
filosoíiát az emberek hasznára és boldogságara, 
hogy tánulnák belőle az élet bölcseséget nagy 
számú tanítványi. Nagy kár volt, hogy Luther 
nem mérkőzött e' tekintetben ve le ; Zvingli egy 
sorban, Calvin felebb állt itt nála. 

És épen ezért volt nagy isteni gondviselés, 

hogy Luthert és Melanchtont e' rendkívüli két 
férfiút Wittenbergben összehozta. Mert min-
den ajándékát egyiknek sem adta, hanem a ' 
kettő közt osztván meg azt. Egyik a' másiknak 
fogyatkozását pótolta. Luther erösebb, Melanch-
ton érzékenyebb lelkű volt. Luther mint Zving-
li nagyobb theologus. Melanchton mint Calvin 
nagyobb filosofus és literátor. Luther mint 
Zvingli valaminek elkezdésére, Melanchton 
mint Calvin annak végrehejtására termett k i -
türö lélekkel. Luther , mint Calvin kelleteinél 
nagyobb természetű, Melanchton mint Zvingli 
szelídség és nyájasság, bámulatos mérséklettel. 
Ezért élt Melanchton mind halálig a' legnagyobb 
barátságban Lutherrel, pedig mindenben Calvin 
értelmét osztotta. Innen van az, hogy a' millyen 
nagy ttszteletben tartotta Luther Melanchtont, 
ez épen annyira szerette amazt. Melanchton 
Luthernek; mindenben bajtársa vol t , a' honnan 
az első lipcsei vitákon 1519-ben midőn többször 
közbeszólt volna Melanchton Eckk bosszújára, 
Luther lelkesitésére, Eckk düösen harsogott 
reá, n .ondván: Tace tu Philippe, ac tua studia 

"bura que me perturba — és midőn Luthernek 
alattomban egy his levelkét adott volna, Eckk 
újra igy szólt Lutherhez : Atnove a' te istum 
saccum distinctionum etc. Nem is félt Eckk 
senkitől ugy, mint Melanchtontól a' honnant 
midőn 1541. a' ratisbonai vitatkozásra felszóli-
tatott vo lna , elsőbben is azt kérdezte remegve 
elvbarátitól, váljon ott lessz-e Melanckton. 
Ezen gyűlésben Musculus vezette a' jegyző 
könyvet ; vitatkoztak pedig Pílugius Julius és 
Eckk János rom. cath., Bucer Márton, Pistor J á -
nos, és Melanchton protestáns theologusok. Me-
lanchton ezen axiómát gördité Eckk elibe: Nihil 
habét rationem Sacramenti extra usum divinitus 
institutum, et Cristus adest non propter panem, 
sed propter hominem — mit meghallvá í Luther, 
örömittasan tombolva: Macte tuFilippe — felki-
áltott — tu eripuisti pontificiis, quod ego non 
ausus fu issem-Eckk et tökéletesen legyőzte 
Melanchton. 

Nem ártott az Uniónak semmi annyit, mint 
Luther türelmetlensége, önvéleményéhezi maka-
csul ragaszkodása, és minden áldott emléke 
mellett is hiúsága. Száműzte a' jenai papot 
Reinhard Martont Carolostadiussal együtt azér t , 
hogy ki merték adni a' jenai és orlamundi ac ta-
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kat. A ' fülbegyonást, mit Carolostadius el tör-
lött irántai boszuságból meggyőződése ellené-
re visszaállította. Épen illyen méltatlanul bánt 
Egrannalis. Tom. 2. Epist. Lutli. pag. 235. 237. 

A ' sacramentumi perben is , melly legelső 
hinté el a' visszavonás 's egyenetlenség kocz-
káját a' protestánsok közt — más irányt kelle 
vala követni Luthernek. De mindjárt a' gyüles 
kezdetén 1529 1 - s ö oct. nagy látható betűk-
kel irta fel az asztalra maga elibe: hoc est cor-
pus meum, csak azért ped ig , hogy tiszttársai 
által, kik sokan Zvinglivel tartoltak, értelmétől 
el ne vonattassék. Zvingli érzékeny bucsu közt 
baráti kezét nyújtván, könnyezve vált el Lu-
thertől. Baráti tisztelői kérvén kérték Luthert, 
hogy engedjen, de nem hajlott; söt midőn Zvingli 
hogy inkább csak tudós fők közt döntessék 
el a' pö r , álnév és diák nyelven irta volna 
e ' tárgybani értekezéseit, akkor Luther együ-
gyű, 's a' nép fogálmálioz mért eredeti nyelven 
izgatólag adván elö értelmét Zvingli ellenében 
a' mint ezt lehet látni: Amica exegesis czimii 
könyvében, mellyben a' többek közt igy szól 
Zvingli: Non bellum decrevi etc. sed fecialem 
tibi mitto l ibrum: non qui res repetitum, sed 
compositum veniat. Unde et expositionis ei nő-
mén praeüximus, quo tibi sententiam nostram, 
ac scripturae fundamentum, quo nitimur, amice 
exponat, ne ad manus veniatur : quod pontificii 
et mordaces quidam, sed mali poétae aliquandiu 
anxie optarunt. — E1 nem egyesülhetés miatt a' 
tisztes Melanchton is ekként kiáltott fel lelke" 
fájdalmában: Si tantum lacrymarum fundere 
possem, quantum undarum noster Albis pleno 
vehit alveo, non posset exhauriri, meus dolor, 
ortus ex hac dissensione. — Ez a' marburgi col-
loquium volt alapja a' 16-ik és 17-dik század-
beli azon sok eredménynélküli zsinatolásnak 
mellyek közül egynehányat már látánk. 

A1 Luther és Zvingli közt támadt szakadást 
Calvin tökéletesen végre hajtotta, 's ezután 
genfi magasságából levelezett Melanchtonnal, kit 
Calvinhozi szításáért mind tiszttársai, mind 
maga elkezdték üldözni. Mihi si vivam — írja 
többek közt Calvinnak — nova exilia exspec-
tanda sünt — quare si cedendum erit, colloqui 
tecum decrevi — mellyre Calvin: Sin vero con-
tigerit, quod times, erit hoc mihi in rebus mise-
ris et luctuosis non leve solatium. videre te prius 
et amplecti, quam ex hoc hiundo migrandum sit 
etc. — De Calvin kibékéltette Luthert Melanch-
tonnal, ki e ' sor verset szokta komolyan előtte 
elmondani , mikor haragjában forrt és lángolt: 
vince animos, iram que tuam, qui eaetera vincis. 
Mért Calvin is nagy tisztelője volt neki, kiről 
igy ír 1544. 25 novemb. Bullíngerhez: Saepe 
dicere sölitus sum etiam si ine diabolum vocaret, 
me tamen hoc illi honoris habiturum, ut insignem 
Dei servum agnoscam, qui tamen ut pollet ex i -

miis virtutibus, ita magnis vitiis laborét. — Ugy 
van , ha Luther akár Zvingli, akár Oecolampa-
dius, akár Melanchton szelid lelkével birandott; 
vagy ha Zvingli olly korán el nem esik a' t á -
borban, kibékültek volna egymással a1 megha-
sonlolt testvérek, 's ma nem kellene tanácskozni 
unióról. Mert hiszen ugy látszik Luther halála 
felé hajlandónak nyilatkozott a' kibékülésre 
mi megtetszik a' végső napokban Melanchtonhoz 
intézett ime szavaiból: Mi Philippe! fateor in 
negotio Sacramenti , nimium esse aetum, et ego 
quoque de hac re sollicite cogitavi, sed sic r ed -
derem totam doctrinam suspectam. Itaque hoc 
bono Deo committam. Agite vos etiam aliquid 
post mortem meam. Szinte igy nyilatkozott, mi-
dőn Calvinnak az Urvacsorájáról való vélemé-
nyét követe Cruciger Gáspár kezeiből megkapá: 
Vajha — igy szólt olvasás közben — ezt elébb 
irta volna meg nekem Calvinus, mert bizonyosan 
a' dolog nem ment volna ennyire; de már az én 
időmben, abban változás nem lehet. — Most már 
lássuk folytában. 

Magyarországba is általrepült a' nagy r e -
formátorok világhíre. Azonnal mind Erdély, 
mind Magyarországból seregestül tódultak a* r e -
formatio fennen lobogó zászlója alá, melly sok-
szor kénytelen volt meghajolni az önző és zsa r -
nok papuralom előtt. 

Calvin rendszerét a' született magyarok 
fogadták el Szegedi István és Melius terjesztések 
után mind a' két honban. Azt írja Meliusról 
Haner: Maximam partém nobilium, maiorem vero 
hungarorum atque sicuíorum ad doctrinam suam 
alliciebat; imo tantum non omnes in Calviniano-
rum castra trahebat. 

Luther elvbaráti ezért 1545-ben Canonokat 
irtak Calvin rendszere el len, mellyekre és az 
agost. vallás symbolieus könyveire hitletétel 
mellett kötelezték magukat a' papságra menendő 
ifjak. — Az 1557-ben tartott szebeni zsinaton 
pedig, melly már Viener Pál püspök elnöklete 
alatt nyilt meg , Calvin rendszere nyilván ká r -
hoztatott , melly elöpostája volt a' nem sokára 
bekövetkezett szakadásnak, mi 1590-ben csak-
ugyan végbe is ment a' czivakodó csepregi zsi-
nat alkalmával. Valamint Némethonban, ugy itt 
is a' formula concordiae ez az Andreae Jakab 
bergeni kolostorban összetoi dozott foldozott 
chaossa volt a' czivakodás almája, nem fogad-
ván el ezt Calvin rendszerének baráti. Megkí-
sértetett a' kiegyenlítés az 1562-ben tartott 
enyedi zsinatban; hova az ármányos Blandrata 
Györgytől azon parancsát küldéel Zsigmond J á -
nos a' zsinathoz szóló levelében, hogy mindenik 
félnek más püspököt rendeljenek. Ehez képest 
külön a' reformátusoknak Madár vagy Alesius 
Dienest, a' Luth. pedig Hebler Mátyást tették 

'püspöknek. A" zsinat eredmény nélkül oszlott 
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szétt. — Ez idő óta a' presbyteri elvek más 
uton és más irányban fejlettek ki a' magyarhoni 
protestáns egyházban. És talán nem is lehet el ta-
lálni azon stadiumokat mellyekben a 'presbyter i 
elvek elhatározott szint öltöttek magukra. Mert 
ha találkoztak is a' presbyteri rendszernek hü 
baráti a' minthogy ezt tolnai Dalai János, tokai 
pap és esperes több elvbarátival együ t t , kü-
lönösen pedig a' nagy Blondell kedves tanítványa 
Megyesi Pál nagy tűzzel terjesztette is a' 
Tisza és Bodrog vidékein; de az 1646-ban t a r -
tott szathmárnémeti nemzeti zsinatban még 
csirájában elfojtatott, csak némely esperességek 
a' Sajó és Bodrog partjain ragaszkodván hozzá. 
E ' szerint egész a 'bodrog-kereszturi 1734-ben, 
vagy még inkább a' budai zsinat ideéig, és így 
1791-ben tartott zsinatokig a' világi elem ; csak 
petitorio helyzetben volt az egyházat illető dol-
gokban. Annyi bizonyos, hogy a' reformatio 
első századában, és a' második első felében v i -
lági nemes urak is befolytak az egyházigazga-
tásba, de sohasem canonok értelmében, hanem 
csak buzgóságból és részvétből holott ezt j og -
gal lehetett volna követelniük. A ' gyülekeztek 
's közpapok jogaiktól megfosztatván, csak püs-
pökök folytak be kirekesztöleg esperes társaik-
kal együtt az egyház igazgatásba, a' népjogok 
nem képviseltetvén senkitől. 

Az erdödi zsinat 1545-ben, a' toronyai pe -
dig 1549-ben tartatott. Amazt Drágfi Gáspár, 
és neje Báthori Anna pártfogolták; és a1 19 
püspöki rendszerben összeirt czikkeket alá is 
irták. Emez 13 czikkekben — ugyan azon uton 
menvén — a' papok hivatalos kötelességei, és 
öltönyük iránt hozott végzéseket. 1552-ben a1 

beregszászi tartományi zsinat tartatott ; mellyen 
16 papok voltak jelen. Itt az urvacsorájának 
Calvin értelme szerénti tudománya arösitett meg; 
a' fülbe-gyonás — melly a' világi családok t i t -
kai kikémlésére találtatott fel eltöröltetett, 's a' 
papok fizetése meghatároztatott. Az óvári zsi-
nat 1554 april. 4-kén ült öszve Báthori György 
és neje somlai Báthori Anna pártfogásuk alatt. 
89 papok voltak jelen 's néhány nemes urak. De 
csak papok ültek a' birói székben; mi megtet-
szik nemcsak a' zsinat actai alá írásából: hanem 
a' végzések cziméböl i s , melly igy hangzik: 
confessio ministrorum ad quaestiones positas. 
Ebben a' zsinatban a' képek ellen keményen ki-
keltek, Stankárius értelmét legyőzték, és 9 czik-
kekben kárhoztatták. 1570-ben nyilt meg a' 
csengeri lármás zsinat, mellyben Luther és Cal-
vin hivei kemény harczot harczoltak egymás 
közt. Itt került szőnyegre a' gregorianum Ka-
lendárium is melly feletti kemény vitában a1 

világi urak is nevezetes részt vettek. 1590-ben 
a' szepesvári és csepregi viharos colloquiumok 
tartattak. Amabban gr. Thurzo Kristóf, emitt p e -
dig Nádasdi Ferencz és Bejthe István voltak az 

elöharczosok. Bejthe ez alkalommal, mint a' du -
nántuli részekre kinevezett püspök az 1576-ban 
tartolt herczegszölősi zsinat actái nyomán ön-
maga által synodalis rendszerben irta öszve ca -
nonait , 's ezek szerént igazgatván egyházait 
egész haláláig. Bejthe a' kissebb rendű papsá-
got, s' tanítókat is bevette az egyház alkotmány 
sánczai közzé, mi megtetszik a' 12canonbó l : 
Ministri verbi in synodis semper comparento, 
absentes tribus florenis príma vice mulctentur, 
deinde id ipsum tentare pergentes deponantur. 
Can. 14 omnes magistri scholarum, collegiorum, 
et majores studiosi simili lege cutn suis minis-
tris ecclesiarum in synodis semper adsunto. De 
mind ezen czikkek csak papiroson maradtak; 
mert halála után 1612-ben Köveskuton Patai 
István, 1630-b. pedig Pápán kanizsai Pálfi János 
püspökök által tartott zsinatokban egészen más 
szerkezet lépett é letbe; melly mind a7 világi e le-
met , mind a' tanítókat kizárá, magát szent t á r -
saságnak nevezvén el, mellyböl fegyveres erőtt 
küldött a' kövágőrsi részeges prédikátor elfo-
gatására. Patai egy személyben pap biro 's v é g -
re-haj tó volt. — 

Az 1562-kén Tarczalon megkezdett 's 
1563-ban Tordán bevégzett zsinatban a' genfi 
confessio aláírására sereglettek öszve a' p a -
pok. — A ' gyűlés vezér-csilaga Perényi Gábor 
volt pártfogásával. De a' tanácskozó padokat a' 
papok foglalták e l ; mi megtetszik az ajánló l e -
vélből : Servi D e i , et ministri Ecclesiarum eins 

• qui Evengelium Jesu Christi incorruptum in t o -
ta Ilungaria et Transylvania amplexi sünt, spiri-
tum sepientiae precantur etc. Az itt hozott czik-
kek azonban — melylek a' püspöki és espere -
si hatas-kört írják körülcsak az 1567-ben febr. 
24 — 26. napjain Debreczenben tartott zsinat-
ban Melius Péter elnök sürgetésére léphettek 
életbe. A. helv. confesionak 17 esperességek 
irtak itt alá befolyása nélkül a' világi résznek. 
A ' "canones majores" névvel ismeretes 72 czik-
kek itt hozattak, mellyeket 1577-b. 26 czikkek-
ben foglalva „articuli ninores" név alatt gönczi 

Kovács György debreczeni pap és vidékbeli 
esperes kinyomatott Debreczenben. Ezekben a' 
czikekben, csak árnyékát sem lehet feltalálni a ' 
presbiten rendszernek. A ' 49-dik czikk a' maio-
resekben a' 16-ik pedig a' minoresekben azt 
mondja: Non oves pastorem, sed pestor regit 
oves. — 

Annyi megvollt ebben az időben, hogy az e g y -
ház bűnös tagjait nem magok a' papok Ítéltekéi. 
A ' tarczali confessio ugyan is 5-dik fej. 24-dik 
czikkében azt mondja : A ' presbyterek gyűlésé-
ben fenyítsék meg a' rendetlen lelki pásztort. 
Szegedi István pedig — in locis comunibus 
pag. 195 — azt mondja: Jurisdíctie ecclesiastica 
zd Episcopum et Presbvteros perlinet quorum 
jurisdictionis praesunt 1. Potestas leguin etc 



Ministorum ordinatio. — Hodászi Lukács püs-
pök is — Assert. 1 5 . 1 6 1 0 — igy szól: Ilii, qui 
in Synodis praesident ex consensu presbvterorura 
faciant. — Ámde itt a' presbyteri néven csak 
püspököt és esperest akarnak némellyek ér teni , 
azt mondván, hogy mind a' tarczali , mind a' 
Hodászi Confess., mind pedig in Artic. Majori-
bus, az esperes most presbyternek, majd Seni-
ornak mondatik. Bármint vélekedjünk elég az 
hozzá, hogy Szegedi István — in locis commu-
nibus p. 179 — tisztábban kifejezi magát, s ' 
azt mondja: Az ekklésia predikatora, hogy ne 
egyedül maga Ítélje el az ekklézsiának bűnös 
tagjait és excommunicálja, hanem a' hallgatói-
val együtt. 

Egvértelemben volt ezzel Károlyi Péter püs-
pök is, kinek „Bonus Pas tor" nevü könyvében, 
melly már 1570-ben sajtó alatt volt , mind azon 
vétkek előszámláltatnak, mellyek büntetés alá 
tartoznak. Azt mondja már ezeket illetőleg Ká-
rolyi : Si pastor frustra laborem administrationis 
paternae suscepisse videatur, alia tentanda est 
v ia : vocahitur facinorosus ad cosistorium, in quo 
ad minimum sunt duo aut tres vicini parochi, 
et aliqui ex honestioribus parochianis etc. fo r -
mula excommunicationis s i t : Charissimi fratres í 
notum est vobis, qualiter quidam e' nostro coetu 
N. N. Ecclesiam nostram scandalo oífenderint, 
qui apud Senatum ecclesiasticum convicti sunt 
de suo llagitio etc. Lampe hist ref. p. 706. 

A ' debreczeni zsinatot az 1568-ban tartott 
szikszói zsinat követé, mellyre Svendi Lázár 
császári tábornok salvus conductusa mellett 13 
esperesek és 17 magyar és erdélyhoni megye-
beli papok sereglettek öszve. Egri Lukács is ide 
parancsoltatott , és megintetett. Itt végezték el, 
hogy az urvacsoráját közönséges kenyérből kell 
kiszolgáltatni. A ' synodalis szellemű gyűlés a c -
tái a' világi nemes urak kérelmére inegerösitet-
tek. — A' 16-dik század végén még egy népes 
zsinat tartatottt Csengerben 1598 Mogioro B e -
nedek püspök vezérlete alatt, ki a' Gregorianum 
Kalendarium- hozi szításáért Nagybányán p res -
bv le r - tanács társaitól tömlöczbe vettetett. Á m -
bár itt számos világiak voltak jelen, mindazonál-
tal csak papok képviselék a' gyűlést, melly s y -
nodalis szellemben működött, de csak ugyan e -
7on zsinat az, melly után elökészitöleg rendsze-
resb alakot kezdett ölteni magára az egyház-
igazgatás, mind a' két magyar hazában. 

Ugyan is szilvás Ujfalusi Imre elvbarátival 
együtt keményen megtámadta a' püspöki igaz-
gatást. E ' merény Hodászi gőgjét boszura hivta 
f e l ; azért is 1 6 0 8 — 1 6 0 9 — 1610 Nagyvára-
don zsinatokat tar to t t , 's oda vivén a' dolgot 
Tasnádi Mihály erdélyi püspökkel, hogy az ár ta t -
lan szilvás Ujfalusi Imrét mind esperességétöl, 
mind pápságától megfosztották nemcsak, — ha -
nem miután elveiben továbbra is állhatatosan 

megmaradt , polgári hatalom erejével tömlöczre 
hurczoltatták — majd azután hamisan költött 

' vádakra Bethlen Gábor parancsából 1614-ben 
száműzték. Azonban az elvek nem haltak el, 
mert Megyesi Pál és vele együtt Dalai János 
újra férfiasan küzdöttek mellettük. Ez a' fellépés 
roppant mozgalmat idézett elö az országban, 
elfojtására szántai Molnár Mihály püspök min-
dent elkötvétett. Ez okból hivta öszve 1 6 4 6 -
ban a' tokaji zsinatot De nem boldogult. Ugyan 
ez évben ült öszve a' szathmárnémeti zsinat 
erdélyi püspök Katona Gelei vezérlete alatt 
Lampe szerint a' világiak itt csak a' collateralis 
padokon foglaltak helyet. Kárhoztatta ez a1 

zsinat mind Tolnait, mind társait, Keresztúri I s t -
ván, Porcsalmi János , Kötséri Mihályt, Győri 
Is tvánt , Huszár Sándort , Kovásznai Pétert. 
100 Canonokat írtak itt 38 czikkekben a1 

magyarhoni protestáns egyházak közfentartan-
dó egyességkedveért . Maga a' fejedelem is alá-
irta a' czikkeket; mellyekben a' városi és falusi 
tanácsszék szükségessége elismertetvén , felál-
litatott egyházanként a' presbyter ium, melly i -
dönként maga egészité ki maga magát. E g y é b -
iránt ezt a' keveset is Gelei szabadelmüségének 
lehet felróni. — 

Ezen zsinatban elfojtott presbyterianismust 
Megyesi Pál újra felélesztette, ki elenlben 1651 -
ben egy másik zsinat gyűlt öszve Piskolton, 
mellyben ezen végzés állitatott fel a' p resby te -
riánismusnak ellenében: „ámbár a' presbyte-
riumnak szükséges voltát mindnyáján tudjuk; 
melly eddig is megvolt a' mi ref. egyházunkban; 
de a' mostani formában ki jött mód szerint a' 
summus magistratusnak és Regnicoláknak ked-
vetlenségüket vehetjük é sz r e : tehát a' falusi 
consistorium újmódi formája mullificaltattik , és 
helyébe a' régi egyházigazgatás állitatik. Ugyan 
ezen gyűlésnek 6. can. igy hangzik • Az polgári 
praesesnek tiszti e z : hogy gyűlést hirdessen, 
és midőn vagyon, oltalmazza ; minden eröszakot 
és rendelenséget megtiltson, az helyesen költ, 
végzéseket méltóságval kihirdesse, az ellene r u -
godozókat megzabolázza. — Az egyházi p rae -
sesnek tiszti ez : hogy az kérdést, fe l tegye, az 
vetekedést az assessorok tanácsából igazgassa, 
voxot kérdgyen, az végzéseket az notariusok 
által az lött dolgok közzé irassa. stb — Az több 
követeknek tiszti e z : hogy az ö voxoka t , jó 
kedvel és fontosán elö mondják , avagy más jól 
értő elöttök sententiát mondókkal egyet é r t s e -
nek — can. 7. 

C s ú t h y Z s i g o m n d . 



A' nevelési mliiisterium teendői. 
(Folytatás Lásd 40 sz.) 

26. A szaktudomány-elöiskolák föladata. 

A' népiskolákban a1 növendékek inkább csak 
szemléltek, vagy a' szemlélet mint alapító tehet-
ség által a' lélek alsóbb tehetségei fejtettek ki, 
A ' tudomány-elöiskolákba nrészint a' nyelvészet 
mint gondolkodástani tanulmány, továbbá a' 
gondolkodást rendszeresítő mértan és ezeknek 
megfelelő reáltudományok által a' lélek gondol-
kodásra emelkedett , vagy a' tudomány-elöis-
kolákban a' tudományos szellem megalapítása 
által a' gondolat mint illyen fejtetett ki. Azonban 
mielőtt a' növendék tudományos pályát válasz-
tana, vagy hivatal avagy szakiskolába lépne be, 
szükség, hogy az öszves tudományok szellemét 
összefüggésben mint egészet fogja föl, magát 
azokban tájékozza, magát azok iránt határozza el, 
szóval a' tudomány szelleme mint tárgylagos 
és saját énje mint alanyi ismeret után önálló és 
önelhatározó gondolkodásra emelkedjék. És 
épen ezen önálló és önelhatározó gondolkodás-
rai emelkedés, mit én a' szakludomdny-elöisko-
lák föladatául tűzök ki's ezen czélérésre a' hat-
éves tudomány-elöiskola bevégzése után még 
kétévet számitok, melly után az ifjú mintegy 
1 8 — 2 2 éves korában megismerkedvén a' kü -
lönböző tudományok benső szellemével, de m e g -
ismerkedvén a' világgal is, pályát választhat, — 
mire igensokat fogna tenni az, ha a' tö rvény-
hozó testület elhatározná, hogy minden 19—-20 
éves ifjú legalább három évig mint rendes kato-
na szolgáljon. Az illyenekböl lesz aztán igazi 
honvédsereg, mellyben az állandó és nemzetőr 
katonaság szélsőségei kiengesztelvék. A ' tudo-
mányos ifjú az iskola eszményiségét jól e lren-
dezett katona-fegyelem mellett három év alatt 
igen czélszerüleg tenné ellenébe a' tárgylagos 
életnek, vagy inkább azt annak, igy elméletileg 
és gyakorlatilag képeztetnék. Mi sem az ifjoncz 
sem az egyoldalú akár elméleti, akár gyakorlati 
hivatalnoknak barátai nem vagyunk. Minden 
hivatal higgadtságot, gyakorlatot, de elméletet is 
kiván. Es a' gondolat, főleg az önálló gondolat 
röptének igen hosszú és nehéz szárnya van! 

27. A szaktudomány-elöiskola tudományai-
nak kétéves viszonya. 

A ' szaktudomány-elöiskolában a1 tudomá-
nyok körét (Encyclopaedia) egymásból fo lyó-
ságát, mindeniknek fő sött az egyes szakoknak 
is részletes elveit ugy kívánnám taníttatni, hogy 
a' tudománykör egy magába térő léteges egészet 
alkosson, és pedig hogy ne csak a' tudomány 
és szakaszainak nevét ismerje a' növendék; h a -

nem a/ijk szellemét is, ne kuisoí; birjon csak, 
hanem bensőt, ne testet, hanem lelket, ne alakot 
de anyagot vagy tartalmat is. A ' tudománykört 
már csak terje íelmessége miatt is mind két é v -
ben kívánnám folytatni, de ugy, hogy az egész -
ben felfogott tudomány egészére vagy csak f ö -
szakaszára nézve a' nemzetek irodalmából a' 
tekintélyesbb tudósok nézete mindig mellette 
tanitassék. Ha szabad a' hétévi pályaviszonyt 
némi hasonlatossággal előadnom, azt igy fe jez -
ném ki: A' tudománykör tanulmánya hasonlít 
egy egyetemes földabroszhoz vagy ha tetszik 
földgömbhöz, mellyet mint egészet összefüggés-
ben bírunk fejünkben; az irodalom tanulmányai 
pedig hasonlók egy tartomány vagy csak tájkép 
különböző színezetéhez, de a' mellvröl az egész -
re birunk visszamenni, 's az egészet forgatjuk 
meg elménkben. Az első egy természetrendszer, 
a' második egy gyűjteménytár, de azért különös 
gyűjteménytár egyes tárgyait tudjuk beilleszteni 
az egész rendszerbe. A' szaktudomány-elöis-
kola illyen tanulmány viszonyát szükségesnek 
látom azé r t : 

1. Mert midőn a ' tudománykörrel ismerkedik 
meg e' növendék, mellette az egyes és öszves 
tudományok irodalmát pillantja át. 

2. Midőn előbb a' tudománykor tanár néze-
tévelbarátkozik meg a' növendék, azután ugyan-
azon tantárgyról más írók véleményét is meg-
ismeri. 

3. Az egyes tudományoknak mind köre, 
mind irodalmi oldalával megismerkedvén a' nö-
vendék, módot talál és kedvet erez a' tudo-
mányszerinti életpálya választására. 

4. A ' növendék a' bölcsészet üres oldalával 
nem kínoztatik, hanem miután természettudo-
mányi és történettani ismereteket gyűjtött, még 
pedig irodalmilag is — mi nagy figyelmet é r -
demel — ezek fölött összefüggésben és elvek 
szerint gondolkozik; inert a1 bölcsészet olly 
szesz, melly csak annak lombikjából csöpögtet-
hetik le, ki edényét sok tapasztalati és történeti 
ismerettel töltötte meg, másként csak vízgőz, és 
vízgőz szál föl abból. 

28. §. A szaktudomány-elöiskola tudomány 
köre. 

Mi a' tudomány országát bölcsészeti rend-
és módszerünk szerint természet világiakra mint 

l közvetlen létüekre; 2. embervilágiakra, mint a* 
| közvetlen létüekböl fölelemzettekre, v é g r e ; 3. a' 
kettőnek mint ellentétnek viszonyából fejlő esz-
ményiekre osztjuk. Igy miután a' tudomány-elö-
iskola tapasztalatilag tárgyalta a ' természet tu-
dományokat, valamint megismertette a' t ö r t é -
nelmieket is mellyeket a' hivataliskolák alkalma-
zásilag és terjedelmesebben fognak tárgyalni; 
itt bölcsészetileg fogatnak föl. 



I. A ' természettudomány köréből. 
1. A ' gépies jelenetek, mint legközvetleneb-

bek. Itt i s : a., Az egymást tevőlegesen és s zen -
vedőlegesen megtámadó erők sulyegyen eszméi 
(Statica); b., a' térben és időben mozgó erők 
eszméi (Dynamica); c., a' habzó erők mint e rö -
folyam eszméi (Undulatoria). Mindezeket előbb 
a' mercvény testek azután a' csöpp és léghigak 
körül ; tehát a., csöpphigsulyegyentan (hydros-
tat ica); b., csöpphigmoztan (hydrodynamica) 
csöpphighabzástan (hydroundulatoria); a., l ég-
higsulyegyentan (Aerostatica); b., léghígmoztan 
(aerodynamica), léghabzástan (aeroundulatoria). 
Ezek teszik a' széles értelmű géptan körét 
fMechanica). 

2: \ egy tani jelenetek mint a' gépies testek 
fölelemezése. Itt i s : a., a' ténylegesen és taga-
dólagosan egymásra ható, egymással rokonuló 
elemek tudománya, a' sajátlagos vegytan; b., a' 
mérlegelhetlenek tudománya; az elemek gön-
cölösségi hatása a' fénynél — fénytan; fi., a' 
hőnél — hőtan; y., a' delej és villanynál = de-
lejvillanytan; c. , az elemek és mérhetlenek 
egymásra hatásából fejlő átalános élettan ( p h y -
siologia). 

3. A ' mérhetlen és gépies testek egymásra 
hatásából előáll: a., az testek alakulástana 
(morphologia) itt is Jegecz- és ásvány, fi, 
növény, y., állattan; ezekre irányzólag: «<*., a 
összehasonlitó élettan, fi fi., összehasonlitó boncz-
tan, SS., testi embertan, b., földtan (Geologia). 
Itt Í3 «., földrajz, mértani, fi fi., természet-
tani, yy., helytani(mathematica physica és topica 
geographia), fi., földisme, ásvány, fi fi., n ö -
vény^ yy., állat különösen ember tekintetben 
(anthropognosia) y.,• égalytan szélesértelemben 
(klimatológia) ; c., világtan (kosmologia), «., 
bolygóktana, kiséröktana (silenologia), y., 
álló csillagok tudománya. 

II. Az embervilág köréből mint történelmi tu -
dományok. 

1. Az emberiség természeti állapotáról szóló 
tudomány, a., ember eredettan, b., népfajtan 
(ethnologia), c., az emberiség regéskora ( m y -
thologia). -

2. Az ember társadalmi állapotáról szóló 
tudomány, a., egyesüléstan, a., családban, fi., 
községben, y., álladalomban, b., álladalomtan, 
a., álladalomrajz (statistica) fi., álladalom jog-
tan, y., álladalom történettan vagy a' világ isme 
történetének folyama, ««., különös, fifi., össze-
hasonlító, yy., egyetemes, c., álladalomalaki-
tástan, a., egészség tekintetben éptan, fi., hon-
védelemtan , y., jóléttan, ««., földmivelési, fi fi., 
kereskedelmi, yy., miveltségi tekintetben, 
iskolai, fi fi fi., egyházi, yyy., átalánvéve nevelési 
viszonyban (oktatás- egyház- és neveléstan). 

3. Az ember természeti állapotját a' t á rsa-

dalmi viszonyok áthatván, elő áll a' szellema-
lakulástan (morphologia animae) a., hangbeszéd 
és nyelvtan (phonologia), b., irás és olvasástan, 
c., müvészettan a' képezési müvek tör ténete ,««. , 
testgyakorlat, fi fi., szobrászat, yy., építészet, 
fi., hangmüvek, y., szóló művek. Ismételjük, 
hogy az érintett embervilágtudományokat mind 
történelmi tekintetben vesszük, vagy azt adjuk 
elő miként fejlettek ki azok koronként az emberi-
ség körül nem pedig bölcsészetileg, miként kell 
kifejleniök, azt bölcseszetileg alább tárgyaljuk. 

III. Miután a' természet és történet tudományo-
kat összefüggésben átlátta a' növendék, most 
már bölcselkedjék azok fölött mint tartalom f ö -

lött 's vizsgálódjék: 

1. Elméletileg a., saját énje körül, ennek 
természeti, fi., érzési, eszméleti fokait tartva 
szemelött, vagy vizsgálja a' széles értelmű lé-
lektant, b., Vizsgálja a' lélekgondolkodás t ö r -
vényeit = gondolkodástan (logica és metaphy-
sica együtt.) c . , Allitson fel egyetemes e lve-
ket = elvtan. 

2. Cselekvöleg, a., benső elhatározással az 
erény körül = erénytan (aretologia) , b., más 
elhatározásával a' jog körül = jogtan, c., öne l -
hatatá rozással = szabadság vagy erkölcstan, 
«., családkörben, fi., községben, y., álladalomban. 

3. Az ember szelleme a' természet és ember-
világ eszméi után teljes szabadsággal nyilvánul, 
a., a' művészetben r = izléslan, «., képezési, fi.r 

hangászati, y., és szóló müvekben, b., a' szel-
lemnek istenhezi viszonyában = vallástan, a., a' 
catholicismus, fi., protestantismus, y., evangeli-
omosság, c., bölcsészetben, mellyben a' t e rmé-
szet és embervilág tapasztalatai a1 lélek a' 
gondolattal teljes kiengesztelődésre jönek. Igy 
záródik be a' tudománykor azzal honnan kiindult, 
jelesül a' természetvilágból, 's igy képez egy 
lét eges ég észét. 

Ezek lennének nézetem szérént azon tudo-
mányok irodalmaikkal, mellyeket összefüggesztő 
főbb elvekben a1 szaktudomány-elöiskola két 
évében kellene tanulni. Ezekre én a' következő 
ellenvetéseket hallom : 

1. Ez igen sok tudomány. Felelet : Igaz, hogy 
ez sok tudomány, de itt ezek csak főbb elvekben 
's összefüggésben taníttatnak, mi annyival in -
kább lehető, mert részint ezeket a' tudomány-
elöiskolák már bevégeztek, részint a' következő 
hivataliskolák hosszabban és gyakorlatilag 
tárgyalandják. Azonban két év alatt sokat is 
lehelt szorgalom mellett tanulni, ha az ember 
arra való. 

2. Az előadott tudománykör itt csak száraz 
nevekben van előállítva. Felelet: Igaz! de ha n é -
zetem a' közoktatásnál helyeslést talál, vagy ezen 
tudománykör két éves pályája fölállittatik; ezen-
nel ígérem, hogy mind magát a' tudománykört, 



mind annak irodalmi részét kidolgozom, söt 
mondhatom, hogy a1 tudománykör némileg nálam 
készen áll. lllyenek elegen vannak a' tudomány-
világban Legközelebb illyet irt Mayer. 

29. A' szaktudomány-elöiskola irodalmi 
része. 

A ' szaktudomány-elöiskola irodalmi részét 
kiirni feleslegesnek tartom, csak annyit jegyzek 
meg, hogy ez minden tudomány mellett tüstént 
megkezdessék 's minden tudomány elvéről a1 

jelesebb irók véleménye hozassék föl. Ezen tan-
menetnél az eszményinek és dologinak, az ala-
nyinak és tárgylagosnak, a' gondolatinak és tö r -
ténelminek folytonos suly egyenülö hatása mel-
lett az a' haszna is van, hogy a' tudománykör 
az ujabb nézetektől soha el nem maradhat, 's a' 
mi hiányos nézet van is a' tudománykörben, azt 
az időnként előálló tekintélyesebb irók nézete 
mindenkor kipótolja. 

30. Á* szaktudomány-elöiskola tanrendszere. 

Hogy a' szakiskolákban szakrendszer szerint 
kell tanitani, azt tartom, említenem sem kell, 
mert már kifejtettük, hogy átalán véve az alsóbb 
iskolákban osztályrendszer uralkodjék, a' kö -
zépekben pedig az osztály- és szakrendszerek 
sulycgyenülve határozzák egymást, 's ezt r é sz -
letes alkalmazásban az alsó ipa r - és tudomány-
elöiskolákban már láttuk is. Itt csak annyit 
mondunk, hogy a' szaktudomány-elöiskolában 
négy rendes szaktanár szükséges 1., a' tudo-
mánykör t aná ra , 2., a' természettudományok 
irodalmi tanára, 3., az embervilági tudományok 
irodalmi t aná ra , 4., eszményi vagy szorosan 
bölcsészeti tudományok irodalmi tanára. E ' há -
rom utolsó a' tudománykör három nagy részivel 
tanit párhuzamban a1 fentebb emiitett eszményi 
és történettani ellentétek kiengesztelödése t e -
kintetéből ; miből következik, hogy ha ezen tu -
dománykör tanfolyama fölállittatnék, az első 
évben csak a' tudománykör és természettudo-
mányi irodalom tanárai kezdik meg a' tanítást, 
a* más kettő csak a' második évben. Igy lesz 
ezen iskolának még tanmenete is körös, miként 
egy léteges körű ismeretet akar növendében 
teremteni. Az ügyesitö tanulmányok: tes tgya-
korlat, zenészet sal. itt már egészen elmaradnak. 
Ezek itt magános szorgalomra bízatnak, követ -
kezőleg illynemü segédtanítók ezen osztályban j 
feleslegesek, de annyival inkább szükségesek, 
söt múlhatatlanul szükséges négy rendkívüli t a -
nár a' négy rendes mellett, kik épen a' négy 
tanár által a' fentebb emlitett tudományokat adják 
elö azért, hogy a' növendéknek alkalma legyen 
azon tárgyról különböző nézeteket hallani, e g y - ', 
szersmind a' tanárok folytonos studiumban le-1 

gyenek, egyik a1 másikat a' tudomány tovább 
fejlesztésében ösztönözze. 

(Folytatása köv.) 

Tegyen-e a' pap fegyverszolgálatot ? 

A' törvény előtti jog- és kötelességbeli 
egyenlőség korában élünk. A ' privilégiumok, 
előjogok és tehermentességek ideje lejárt. Azért 
a' nemzetörségröli törvény semmi kivételt nem 
ismer 's egyedül csak a' tehetetleneket menti fel 
a' fegyverforgatástól. Mindamellett azonban én 
megvallom azt hittem, hogy a' lelkészek a' n e -
vezett törvénybe beleértve nincsenek, 's hogy 
alkalmilag elébb-utóbb a' ministerium, vagy p e -
dig annak idejében az országgyűlés a' törvényt 
ezen értelemben fogja magyarázni. Ezt hittem 
mindaddig, mig nem olvastam, hogy egyes f o -
lyamodó lelkészek e' részbeni folyamodásaikkal 
a' haditanács által kihallgattatás nélkül vissza-
utasítattak. Ennek következtében azután magara 
is — meghajolva a' törvény előtt — vonakodás 
nélkül nemzetőrnek besoroztattam magamat. 
Legyen szabad erre nézve egy pár szót mon-
danom. 

Előre is megvallom, hogy a' papságot, ki 
szeretném vétetni fegyverforgatási tartozás 
alól, nem Ián mint kiváltságos rendet, hanem 
más okok miatt. Nehogy pedig rám mondják a1 

„Cicero pro domo sua" - t , pap létemre meg-
jegyzem, hogy itt a' papságot nem ugy fogom 
fel, hogy jelenleg millyen? hanem hogy millyen-
nek kellene lennie eszményileg, magasztos h iva-
tását tekintve. Mivelt emberek előtt, kik az em-
beri léleknek természetét 's az emberi szívnek 
rejtelmeit ismerik, arra nézve kétség nem lehet, 
hogy a' vallás (religio) az emberi szellemben 
gyökerezett belső szükségesség (Hase szerint : 
„die Religion ist eine nothwendige Bestimmung 
des Menschengeistes"), 's így a' papnak hiva-
tása 's feladása szent. A ' vallás az erkölcsiség-
nek utolsó és legerősebb támasza, tehát a' pol-
gári államnak is legbiztosabb alapja. A' lelkész 
vallástanító, a' vallásosság papja, tehát közvetve 
az állam szolgája is. Egész élete a' közjó szol-
gál atjában telik e l , ö közhivatalnok. Hagyjuk 
tehát öt rendeltetésénél, egyházi hivataloskodá-
sánál, lelkipásztorkodásánál. Ö az által, hogy 
közvetlenül az egyház szolgája, eo ipso már a' 
maga utján közvetve hazai kötelességet teljesít, 
midőn erkölcsiségre, vallásosságra tanítja, buz-
dítja ' svezet i a' népet. 'S ha lelkismeretesen e l -
jár kötelességében, bizonyosan több ember a' 
haza szolgálatjában, mint sok más hivatalnok. 

Ha evangyélmi egyházi álláspontunk szerint 
vissamegyünk keresztyén vallásunk kútfejére, 
az újszövetségre: csak ugyan elismerendjük, 



hogy az más fegyvert nem ismer, mint az élö 
szabad szónak, az igazságnak és Jstenigéjének 
fegyverét . A ' háború, az anyagi és testi f egy -
verekkeli küzdés a' keresztyénség világánál, 
igaz ugyan sokszor mint malum necessarium, 
de minden esetre mint malum tűnik elö, mert 
ember vér ontással van összekötve, 's mert 
a ' győzelem az anyagilag erösebb részen szo-
kott lenni közönségesen. Azért a' keresztyén-
ség isteni szelídségében és engesztelő humani-
tásában a' háborút, mint sokszor a' körülmények 
bonyolodott volta miatt kikerülhetlen összeüt-
közését a' küzdő elemeknek , mentheti ugyan, 
de soha nem helyeselheti. 'S ez szerint a' k e -
resztyén érzelmű pap, a' ki az engesztelödés és 
emberszeretet nagyszerű és világot idvézitö 
tanait hirdeti, a' küzdő elemeknek minden véres 
összeütközésétől visszaborzad. Mikép kívánhatni 
tehát tőle, hogy keze, melly áldásra 's emberi 
szeretet tetteire szenteltetett, fegyvert fogjon 's 
a ' legroszabb esetben vérontásra emeltessék? 

Ezen nézőpontból tekintve 's elvileg fogva 
fel a' dolgot, nem lehet máskép mint oda nyi la t -
koznunk : hogy a' pap hivatásával össze nem 
egyezteth a' fegyverforgatás ; nem is említvén 
a' mellékesebb okokat: mint p. o. hogy a' f egy-
verszolgálat kötelessége összeütközésbe hoz-
hatja öt hivatalos papi teendőivel, vagy hogy 
épen — a1 mitől felfogásom szerint némellyek 
szinte nem ok nélkül tartanak — a' fegyver-
forgatás által a' pap, kivált faluhelyen, a' köz-
ember irányában sokat veszthet nélkülözhetlen 
papi tekintélyéből. — Azonban a' törvény ez 
idö szerint máskép határozta. Isten neki! Én 
azonban, egyéni érzetem 's felfogásom szerint 
a' legközelebb egyetemes gyűlésen azt indítvá-
nyoznám: hogy petitioképen folyamodjunk az 
országgyűlés eleibe, kérvén e' vészbeni felmen-
telésünket. 'S ha ennek fejében azutan jogsze-
rüleg megkívántatik, lemondanék politikai v á -
lasztószavazási jogomról. A ' pap legyen pap és 
nem katona. Ha jónak látja fegyvert ragadni a' 
hazáér t : ám legyen neki az ö hite szerint, Isten 
áldása kisérje f egyveré t ! De ne kényszeri tes-
sék hadi szolgálatra az, kinek hivatása békét 
hirdetni, élőt 's halót az isteni kegyelem evan-
gyéliomával kísérni utjain. 0 az emberi szivek-
ben épülő lálhatlan Istenországnak követe : hadd 
maradjon sajátlagos fegyvereinél, az igazságnak 
és Isten igéjének láthatlan, de kétélű 's örökké 
győzedelmes fegyvereinél! 

I f j . S z t e h l o J á n o s . 

VEGYES KÖZLEMÉNY. 

Az eperjesi collegium részéről oda 
értesitetik a' t. közönség, hogy mint másutt, ugy 
Eperjesen is, az alsóbb osztátyokban be a' s y n -
taxisig, a' rendes tanítás a' kerületi gyűlés h a -
tározata szerint f. sep. 18-kán fog megkezdetni; 
a' felsőbb osztályokban pedig a' ministeri r e n -
deletnél fogva, nov. 1 - é n , úgy azonban, hogy 
az alatt is számos szülék kívánságára, minden 
egyes tanítók a' rhetorikától fel a' jogig és hi t-
tanig gyakorló magány órákat adni készek. Kik 
magány viszgálatot tenni kötelesek, szintén n o -
vember előtt jelejének meg. 

A' collagium igazgatósága. 

Eperjes. Tanári jubileum. Folyó. sept. 
4-kén, spen mikor az ez évi első tanításra isko-
lájába lépne, lepetett meg egy szives ünepély 
áltla Schmidt András, az eperjesi evang. felsőbb 
leányiskolának 25 évtől fogva buzgó s' szertett 
tanítója. A ' község elöljárói, számos szülék s* 
tiszttársa jelenetében, virágfüzérekkel, koszo-
rúkkal 's szivet érzékenyiö versezetekkel foga-
dák a" semmi illyest nem gyanított belépő jubi-
lárt hálás volt és mostani számok nevendékei 's 
hogy e1 nevezetes, napnak marandó külső emléke 
is legyen, egy csinos ezüst serleget is adának 
által, mire az örömkönyektöl szólni alig képes 
megindult jubilát, kevés , de lelke mélyéből j ö -
vő szavakbán elöadá szivének illy alkalomhoz 
méltó érzelmeit. Estve baráti körben megujúl-
tak a' meglepetések. — Adja Isten , menjentel-
jesülésbe, a' mi egyetemes ohajtatott, hogy az 
épen olly épestü 's lelkű, mint hivatalában f á -
radhatlan ögyes tanitó, és lelkes honpolgár és n e -
meszivü igaz barát lássa nevendékei unokáinak 
körében sikeres fáradozásának 50-ik évét is 
olly mondon, mintlátta a' 25- iket . ! 

Lelkészi beiktatás. 

A ' vasi alsó ágostai esperességben kebele-
zett, és 4 hónap olta üresen állott iker, magasi 
egyházba sept. 10. lön beiktassa T. Tót János 
ur, korábban meszlnéi lelkész. 



P R O T E S T Á N S 

ES ISKOLAI IIP. 
50. szám. Hetedik évi folyamat. Sept, 2 1 . 1 8 4 8 . 

Protestáns egyházigazgatási s' unio körüli nézetek 
az állítólagos két elem körében. 

(Folytatás Lásd 49 sz.) 

Száz meg száz szentirásbeli helyek bizonyít-
ják, hogy az Apostoli egyházban sem egyházi 
szolgák, sem egyház-tagjai közt különbség nem 
vol t ; mert Isten törvénye parancsolá, hogy k ü -
lönbség ne legyen. A ' protestáns egyház nem 
ismer levitismust 's elválasztófalat, melly az 
egyiptomi kolostoroktól kezdve az utálatos 
zsarnok Kajafásig távol elválasztá egyiket a' 
másiktól, mint ma cselekszik a' dalai csuda fé l -
isten, ki virágokkal koszorúzza körül népe r ab -
bilincseit, hogy maga annál könnyebben prédál-
hasson, 's az általa pártolt sötétben lenyűgöz-
hesse a' szellemet. 

Isten előtt nincs személyválogatás. Maga 
Krisztus urunk is elfogadta halgatóinak tudo-
mánya felöli Í téletét: mit kérdesz engemet ? kérd 
meg azokat a' kik hallották a' mit nekiek szól-
tam, íme ezek tudják mit szóltam én Ján. 1 8 : 2 1 . 
Nem fogok kezet Péterfi úrral, ki úgymond: n e -
vezetes pontok azok, mellyek a' papi rend pályá-
ját a' világiétól elválasztják, mert ezt nem mu-
tatá meg, mert talán nincs is tisztában e ' t á rgy-
ban magával, mert ugyan csak ö mondja: a' két 
elem közti megkülönböztetést, nem hogy a' leg-
nagyobb dologban, millyen az elnökség, de még 
a' legkisebb apróságokban sem szenvedhetem. 
Egyházban , egyházigazgatásban pályára nem 
lehet tekinteni, melly a' kül életben elkülönítő 
színezetet visel magán. Magok az Apostolok sem 
voltak egyenlő pályájú emberek. Tudjuk, hogy 
Lukács orvos is volt Kol. 4 : 4 . , miért is ne, hisz 
lelki és testi orvosok rokon barátok ? — Sz. Pál 
az evangyelium melleit kenyerét keze munká-
jával is kereste, Csel. 2 0 : 34. 35. Hisz a' po -
gányok is ép azért szegültek ellene Krisztus tu -
dományának, mert ennek hirdetése olly tekin-
tély nélküli emberekre bízatott, mint voltak a ' 
tanítványok. A ' reformatio idejében Muscul F a r -
kas, nem tudván megélni csekély jövedelméből, 
feleségestől együtt takács-mesterséget is üiött , 
és nyomorúságában ezen distichonnal vigasztalá 
magát : 

„Es tDeus in coelo, qui providus omnia curat 
Credentes nusquam deseruisse potest.14 

Oh! bizony ma is sokan ezzel vigasztaljuk 
magunkat. Majd talán a ' jó ég könyörül, hogy 
nem kelletik örökre Musc*l szomorú dalát d ú -
dolnunk! — Capito Farkas először theolog, azu-
tán orvosdoctor, majd azután ismét pap és világi 
is egyszersmind. Juris Pontificii — igy ír Hut -
tenhoz — ut vocant doctoratum suscipiam: prop-
ter auctoritatem videlicetcomparandam: scopum 
subolescis, prae caeteris multis sacrosanctum. 
Licet interim sint aliqui, qui vitio vertunt, theo-
logum esse, et una simul civilem: quasi theolo-
gus necesse habeat omnem exuere humanitatem 
— vita germ. theolog. pag. 89. 

Midőn azonban a' gyülekezet minden tagjait 
az egyház keblében egyesítjük, ezt nem quak-
keri, hanem evangyeliumi szellemben tesszük, 
nem is azt mondjuk, hogy az egyháznak minden 
tagja ollyan pap , mint ki az Isteni tiszteletet 
végzi, a' szentséget kiszolgáltatja; hanem azt 
állítjuk, hogy az egyház tagjai közé a1 papok 
is miüuen rend nélkül bészámitatnak. Mert ha 
pályakülönbséget tekintünk, 's ez által a ' t ago-
kat egymástól elválasztjuk: akkor az egyház e l -
veszti eredeti saját je lképét , nem tapodjuk-e 
meg ézen sarkalatos czikket: mindnyájan egy 
kenyérben részesülünk — melly nemcsak a' ta^ 
nitók és tanítványok, mint Krisztus hivei közti 
egységet , hanem az egyház minden tagjainak 
ugyanazonságát is tisztán kimutatja. 

Midőn a' korinthusbeliek közül némellyek 
amaz ismeretes görög rendszerként — egyik 
Sokrates , másik P la tó , harmadik Aristotelesi 
modorban akarák magukat megkülömböztetni az 
Apostolok tanítására nézve, mindenik Apostolt 
más értelműnek gondolván, így szól Pál : Mikor 
egyitek azt mondja, én Pálé vagyok, a' másik én 
Apollosé, nem testiek vagytok-e ? Senki ne d i -
csekedjék az emberekben, mert mindenek tiéitek, 
akár Pál, akár Apollos, akár Kéfás, akár világa 
akár élet, akár halál, akár jelenvalók, akár k ö -
vetkezendők, mindenek tiéitek, ti pedig a Krisz-
tusé, a' Krisztus pedig az Istené. — Látni való, 
itt sincs megkülönböztetve a' halgatóktól a' t a -
nító, hanem azok lelki javára rendeltetve, mint 
maga Kristus urunk is a' maga híveinek. Si d i -
cerent — igy szól Verenfels — se habere quidem 
certa et infallibilia divinitatis scripturae a r g u -
menta, sed plebem esse ineptam ad vim eorum 
percipiendam, liuic igitur nullum argumentum 
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aliud ad hoc probandum reliquum esse , quara 
testimonium Ecclesiae, in quo acquiescere de-
beat : hic verő quaereremex illis, num ig i tu rex-
istiment, clericos uti loquuntur et laicos esse 
homines inter se diversos specie ? quis nescit, 
esse stupidos, et ingeniosos non minus inter illos, 
quain inter hos ? si vero Spiritus S. illuminatio 
ad hoc cognoscendum requir i tur , ubi legerunt 
Spiritum hunc, Spiritum esse tantum clericorum 
et non laicorum? ?? — opusc. p. 144. 

Minek hát a' sok különböztető czim az Isten 
egyházában ? Ki érdemet ví ki magának, az min-
den czim nélkül is tiszteltetik, mert czimét keb-
lében hordozza. A1 mai papság közül alig van 
érdemesebb, mint Zvingli és Melanchton yoltak 
a' maguk idejében, és ezek hidegen fordultak el 
a ' hizelgö czimektöl. Est vero — mond az első 
Compar Bálinthoz — quod in te merito r e p r e -
hendam, quod nimirum nimis ambitioso titulo me 
aggravas, dum me non meo nomine, sed digni-
tatis titulo alloqueris. — Tom. 1. p. 229. Me-
lanchton pedig azt mondta Manlinak : lile adoles-
cens, quis quis est, si non habét certam cogni-
tionem, meo iudicio rectius faciet: si non p ro -
perabit ad gradum — titulus aliquid habét one-
ris, vides meum exemplum: nemo me perpellere 
potuit: ut illum quemlibet honorificum titulum 
Doctoris mihi decerni sinerem etc. 

Protestáns elvek szerint statust statusban 
képzelni képtelenség; mert a' status egész t á r -
sas élet, mindnyájunk érdekében parancSÓl. A ' 
status minden polgárnak összege a' jelenben, 
múltban, jövőben. Polgári életünknek lehet kü -
lön színezete, de az egyházban egy és ugyan 
azon testvérek vagyunk. Rossz fogalom volna, 
ki a' képviseleti rendszert egyenlő számú papi 
és világi egyénekből álló gyűlés körébe helyez-
n é ; mert a1 képviselet jelképénél fogva nincs 
kötve sem papi, sem világi személyzethez; min-
denik lehet a' nélkül, hogy egyik a' másiknak 
jogkörét csonkítaná. 

E ' szerént az egyház fogalma 's jelképe után 
indulva ki, bátran mondhatjuk, hogy a' kettős 
elnökség merő anomalia. Két fejnek iránya is 
keltő v a n , gondolatja — természetesen még 
több, — és ha egyik nagyobb erővel bir a' m á -
sik ellenében, az azonnal versenyre kél, melly 

nemes küzdés teréről rendesen boszusan szo-
kott lelépni. Ámde azt mondja Erdély egyik 
tudósa: nem baj ez, mert hiszen a' különböző 
elemek formálják a' legszebb harmóniát 's ösz-
hangzatot. — De ezen állítás talán csak a' sz í -
nek és szépművészet világában bir jelentőség-
g e l , de az elemek kitörései 's összeütközései 
hatalmasan megczáfolják. Igaz, hogy az ellen-
tétben is fel lehet találni a1 legszebb öszveillést, 
de ezt megfordítva is igaznak találjuk. Ha a? 

gondolatok, vélemények, szóval: az emberi k e -
bel érzelmeinek húrjait ugy öszve lehetne igazi-

tani , mint a' zenészet. 's hangászat körében 
gyönyörködtető a' különböző hangok öszhang-
zása: akkor igen is a ' legszebb harmóniát talál-
nánk a' vélemények elágozásai közt i s ; ámde 
ez a' közigazgatás zöld asztala mellett és körül 
nem megyen; mert itt egy nagy talentum által 
tisztára megrostált elvet nem lehet egy ellen-
kezővel ugy hangolni le, hogy egyik vagy má-
sik sérelmet ne szenvedjen. — Azt mondja Glacz 
Eduárd : bajos hinni, hogy a' sokfejű collegialis 
tanácskozás utján, hol a' legkülönnemübb néze-
tek és vélemények egymássali vitája napi renden 
lessz, 's hova talán más nemű ellenszenvek és 
rivalitások — mellyeknek innen távol kellene 
maradniok — fogják magukat befészkelni, ö r -
vendetes eredmény keletkezhessék. A ' dualis-
mus, mint egy jeles elme mondja, a' legszomo-
rúbb súrlódásokat szüli, mert benne rejlik csirája 
az egymás köribe vágásnak, az egymás köre 
megszorításának — Azonban. 

A ' jó igazgatás kelléke a' felelősség, mert a' 
hivatal a' gyarló embert gyengeségéből nem 
vetkezhetvén ki : tudnia kell a' tisztviselőnek, 
hogy felelősségre vonatik, ha kötelességét nem 
teljesiti. Es ez csak felelősségben lehet. Ámde 
kettős elnökségben nem igen lehet üdvösség. 
Ha a' két elnök közül egyik vagy másik sze l -
lemileg hatályosb: akkor vagy e g y i k , vagy 
másik lelkiszabadsága lekötve van. De kellemet-
len helyzetbe is jöhet a' kettős elnökség, mert 
megeshetik, hogy a' szavazatok egyenlősége 
esetében nem határozhatnak, vagy pedig illy 
esetben vagy egyiket vagy másikat eldöntő 
szavazattal kell felruházni, vagy pedig mindenik-
nek véleménye 's meggyőződése ellenére is, 
egyik vagy másik félhez csatlakozni, mi azon-
ban aligha erkölcsi lehetetlenség nem. 

Azt mondá egy időben Hajnal Ábel ur : azért 
barátja a' papi elnökleti kormányrendszer-
nek, mert az első keresztyén egyháznak igazga-
tásában ennek nyilvános nyomait l . i t ja, mert 
nyomás 's önkény ellen az egyházra nézve e b -
ben legbiztosabb óvszereket talál. — Nem lehe-
tek egy véleményben Hajnal úrral. Mert ha a ' 
históriára hivatkozunk, az Árius ügyében a1 ni-
cenumi előtt tartott alexandriai zsinatok ellene 
vannak, sőt a1 nicenumit is 325-ben Nagy Con-
stantán maga hivta öszve, és valahányszor m e g -
jelent, maga elnökölt, csak távol létében foglalta 
el az elnöki széket kedvetlje Hosius cordubai 
püspök. Sőt a' 381-ben Theodosius által öszve-
hivott konstánczinápolyi zsinatban még csak 
emlékezet sincs a1 pápáról, pedig ezen zsinat 
végzéseiről még maga Damasus Pápa is, és az 
egész napnyugot ugy itélt, hogy a' közönséges 
zsinatok közt második helyet nyert . Frankhon-
ban leginkább a' második nemzetségü királyok 
alatt, Spanyol országban pedig a' Gothus k i rá-
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lyok idejében világi fejedelmek voltak a ' zsina-
tok elnökei. 

Hogy mellyik elnökség véd meg inkább az 
önkény ellen; az nagy kérdés. Meg van irva 
„de mortuis aut bene, aut nihil44 — de azt bá t -
ran elmondhatjuk, hogy mig a' világi elem nem 
foglalt széket az egyházi gyűlésekben: addig az 
egyházi történet lapjai egy világi zsarnok mel-
lett sokszorozva mutatnak fel papi despotákat. 
Nézzük meg, mint bántak Nasiénsi Gergelylyel 
paptársai. Ki nem tudja, mit követett el Calvin 
Serve ten? Luther Carolostadion? Capito F a r -
kas paptársai üldözése miatt kénytelen volt ma-
gát a' Straszburgi polgárok közzé beíratni, melly 
tettét, midőn némellyek szemére hányták volna, 
igy menté magát : Civem se factum etc. etc. 
quod omnis anima potestati civili subiecta esse 
debeat, et aequum sit, ut qui iisdem cum civibus 
gaudent commodis onera quoque cum suis por -
ten t , et cum sibi insidientur nonnulli e collegis 
iure se ad magistratus urbani patrocinium 
confugisse etc. A ' szerény Melanchton kik ellen 
fakadt illyen szavakra: nonfrangor animo, prop-
ter crudelissimam vocem meorum hostium, qui 
dixerunt, se mihi non relicturos esse vestigium 
in Germania — commendo autem me filio Dei. 
Si solus expellar: decrevi Palaestinam abire, et 
in illis Ilieronimi latebris, in vocatione filii Dei, 
et testimonia perspicua de doctrina scribere, et in 
morte Deo animam commendare. Hol lehet találni 
a* Hodászi féle zsarnokság ellen ó v - 's védren-
szert ?! — Mit jelent a' közmondás : Lupus Lu-
pum non est, Pastor Pastorem est. 

Mind ezek azonban nem azt teszik, mintha 
én nem volnék barátja a ' papi elnökségnek — 
isten mentsen meg a' gondolattól is — én barátja 
vagyok, de nem a' Hajnal ur által mondott okok-
nál fogva, hanem azért, hamár csak ugyan pap 
legyen az elnök, mert ezt hozza magával az 
egyház typusa. De én a' szabadon választott 
elnökségnek vagyok barát ja , minden tekintet 
nélkül a r ra : papi, vagy világi legyen-e elnök, 
csak hogy a' törvényhatósági gyűléseken egy 
személyben központosuljon az elnökség. 

A ' világi elem védbástyája a' papságnak. 
Nem aludt volna-e ki Luther és Zvingli le lke-
sülésének magasan fenlángoló tüze, a' szerény 
Melanchton, az éles Calvin roppant tudománya; 
ha föl nem karolják őket a' világi fejedelmek 
ércz-karokkal ? ! Vigye hát az elnökséget az, 
kit e' méltóságos helyre a' közbizalom emel fel, 
legyen az akár pap, akár világi, én mindeniket 
ugy nézem, mint püspököt. — De az elnök min-
den esetre ollyan legyen — hogy sem az egyes 
papok tekintetét le ne nyomja, sem a' gyüle-
kezetek hatáskörét ne szűkítse. 

A ' mi az egyensúlyt illeti, ezt tanácskozó 
termekben semmi alapfeltételekben feltalálni nem 
lehet. Mert a1 physicai erőnél is sokszor hatal-

masabb ész aristocratiája az egyensúlyt lebil-
lenti , és lehet-e azért azt mondani, hogy az 
uralkodni akar ? ! Sulyegyent csak lelketlen t e s -
teknél lehet találni, de okos valóságoknál nem. 
Minek hát az a' nagy féltékenység az egy tes t -
vérek közt az egyensúly körül, hiszem külön-
ben is, mint t. cz. Székács ur mondja: a' p ro -
testáns elveknek életjelenségei, 's a1 bensőleg 
pezsgő keresztyén életnek külsőben való, 's a ' 
bevett rendszertől eltérő nyilatkozata nyomja le 
a' sulyegyent. — Rokon elv, barátságos egye t -
értés, csendben, békében való tanácskozás, é r -
tekezés az , mellynek mérlegére kell töreked-
nünk. A ' sulyegyen bátran elmaradhat. 

Végre, ha az egyház és polgárzat közti v i -
szonyt tekintjük, azt kell mondanunk, hogy 
Krisztus urunk, sem egyházi sem polgári igaz-
gatási rendszert nem alkotott. Maga mondá : az 
én országom nem e' világból való; sőt a' két 
pörlekedő testvérek között még a' közbiróságot 
sem akarta magára válalni. Megparancsolá, hogy 
adassék meg a' császárnak, a' mi a' császáré, 
noha Tiberius volt az a' c sászár , ki nemcsak 
pogány, hanem a' leggonoszabb ember is volt. 
Azért jött e' világra, hogy azt megjobbítsa, t é -
ritvén az emberi sziveket, és nem változtatván 
a' világi dolgok rendén. Az Apostolok és u tó-
daik a' mennyei mester nyomdokin járván, min-
denkor azt tanították, hogy az alsó rendűek az 
elöljáróknak és fejedelmeknek engedelmesked-
jenek, a' szolgák urok fenyítéke alá vessék ma-
gukat. 1 - s ö Miklós igy ir a' konstanczinápolyi 
császárnak: Minekelött eljött volna a' Krisztus, 
feltaláljuk, hogy némellyek egyszersmind ki rá-
lyok is főpapok is voltak, a' millyen volt Mel-
chizedek. De eljötte után a' fiu, ki igazán király 
és főpap egy személyben, az uj szövetségben az 
egyházi és világi hatalmat egészen elválasztotta 
egymástól, és valamint hogy a' világi fe jedel-
mek, noha Istentől rendeltettek, még sem vettek 
semmi részt az uj törvénynek papságából: ugy 
a' püspököknek semmi hatalom nem adatott J é -
zus Krisztustól a' világi dolgokra. *} — Későb-
ben ezer esztendők után gondoltatott ki az igaz-
gatásnak azon uj formája, hogy az ekklésia fe je 
minden más monárkák monárkája lenne a' világi 
ügyekre nézve is, mert ha a' pápának minden 
esetben, vagy akármi módon hatalma vagyon 
egyenesen vagy oldalaslag a' fejedelmeknek 
országokat adni, és azokat tőlük elvenni, igazán 
megvalljuk, hogy az ekklésia ezen hatalmát ezer 
esztendők által vagy nem tudta, vagy elaludta **). 

Egyházi és világi hatalom karöltve járnak 
egymással; mindenik Istentől van. A ' vallás i s -

*) Két elmélkedés Fleury Klaudius Apátur egyházi His-
tóriájából Virág Benedek, Budán 1 8 0 6 . 

**) Ugyanitt lap 71. 



teni ereje őrködik a' pólitica'felett-, ez ad neki 
iránytűt, hogy a' társodalora nagy haszonnal mű-
ködhessék. Azt mondja Sz. P á l : Minden lélek a' 
felső hatalmasságnak engedelmes legyen — ha 
minden léleknek engedelmeskedni kell ; ergo — 

. Immunitás personalis non oritur ex Evan -
gelio ; cum etiam Apostoli fuerint subiecti p r ae -
fectis et sanctus Paulus apellavit ad caesarem 
— mondja Carignani Apát — és noha maga Sz. 
Pál is protestált , hogy romai polgár ; de csak 
ugyan áldozatja lett a' polgári büntetésnek. Csel. 
16 : 35 — 38. Ugyan minek vitatjátok hát ti 
hatalmas fénylő Sión urai Constantin költemé-
nyekkel teljes adománylevelét, Isidor hamis de -
cretalissait? mellyekre szeretnétek felépíteni l e -
rombolt hatalmatokat; hisz nem lehet tiszta az 
a' tudomány; melly tisztátalan forrásból veszi 
e redeté t ! Erről azonban más alkalommal. 

Tagadhatatlan, hogy a' nép 's tanítók közti 
viszony Nagy Constantin korában változott meg. 
Mert a' vallási forradalom magát kiütvén, roppant 
érdekű mozgalmak lettek, mind a1 vallás , mind 
a' polgári élet köreben. Hogy tehát Constantin 
annál inkább leküzdhesse a1 polgári és vallási 
hadakat, a' polgárzatot az egyházzal olly szoro-
san öszvecsatolta, hogy a' ki egyiknek tagja 
volt, tagjának kellett lenni a' másiknak i s , mi 
nagyon természetes. A ' keresztyén vallás leráz-
ván magáról a' türelmi bé lyeget , mint nép-és 
statusvallás lépett fe l ; 's az alkotmányos élet, 
mint legyözhetlen óriás tünt fel a' pangásban 
sinlödö életrendszerben, mi a' nem jól választott 
czélok és eszközök miatt, részint hasznára, részint 
kárára volt az egyháznak. Mert egy részről az 
eddigi nyomás ónsulyya alatt nem világosithatá 
fel a' setétes völgyeket az emberiség kebelé-
ben; 's ekép a' népvárakozásának mindenben 
nem felelhetett meg — más részről szabad á l -
lást nye rvén ; jotékony hatásat a' polgári v i -
szonyokra, 's az erkölcsi világosság felderülé-
sére, a' népek boldogitására szabadon gyako-
rolhatta. És ennyiben hasznos volt. Ámde más-
felöl, a' polgári hatalom is megfelejtkezvén h a -
tásköréről : tulnyomolag avatkozott az egyház 
érdekeibe; mi által tágaskapu és széles ut 
nyittatott a1 visszaélésekre. És ennyiben káros 
volt. 

Nagy Constántin adómentessé tette a' 
papságo t , a' polgári kötelességek teljesítése 
alól feloldozta, mindenkinek megengedvén, hogy 
az egyháznak öntetszése szerint örökséget a ján-
dékozhasson. Használta is a tehetetlen fényűző 
papság ez engedélyt, a' kegyesség palástja alatt 
menvén ki prédára, csak javadalmakért szolgált 
Isten oltára körül. Bement a' szentek szentébe, 
de nem másé r t , hanem mint az istentelen H e -
liodorus; mert hallotta, hogy ott sok kincs v a -
gyon. — Minthogy magát is püspöknek tartá, 
ugy nézte a' papokat , mint a1 kiket világiak nem 

ítélhetnek meg. Igy szólt az egymást vádló p a -
pokhoz: Deus vos constituit sacerdotes , et p o -
testatem vobis dedit de nobis quoque iudicandi, 
et ideo nos a1 vobis recte íudicamur. Yos autem 
non potestis ab omnibus íudicari. Yos nobis a' 
Deo dali estis dii et conveniens non est, ut homo 
iudicet Deos, sed ille so lus , de quo scriptura 
e s t : Deus stetit in Synagoga deorum, in medio 
autem Deos discernit etc. Rufin Llb. 1. cap. 2. és 
a ' panaszos papoknak szemük láttára a' niczeai 
gyűlésben megégette beadott sérelmeiket. 

A ' papság iránti illy túlságos kedvezés a ' 
világiakon is nagy változást e j te t t ; mert lassan 
lassan vitték a' papok a' dolgot, hogy a' világi 
elemet egészen kiszorították. A ' papság m e g -
gazdagodásával megromlottak az erkölcsök mind 
a' papság, mind a' nép köz t , mert a' papság 
elhagyván kolostorait, egyházait ; az asszonyok, 
apáczák házi körüket , idegen tartományokba 
vándoroltak az egyház gyalázatára *) annyira, 
hogy már későbben Nagy Károly idejében e g y -
házi zsinat által tiltatott meg, hogy ne szenved-
tetnének meg azon szörnyű tekintetű emberek, kik 
a' penitencziának álorczája alatt mezítelenül 's 
lánczokkal terhelve ide 's tova csatrangoljanak 
a1 világban. — Ezen kóborlásból vette eredetét 
a' keresztes háború. 

Jegyzet. 

Ezen becses értekezésnek mind közepe mind 
vége a' szedők kezei között elveszvén, 's ez 
csak a' lap megjelenése utolsó perczeiben eshet-
vén tudtomra, kénytelen vagyok illy csonkán 
adni e ' czikket; egyszersmind ez által és a' 4 9 -
dik szám legutolsó hasábjával egy pár adatot 
mutatni fel azon elkerülhetlen kellemetlenségek-
bő l , mellyekkel a' szerkesztőknek küzdeniök 
kell. S z é k á c s . 

*) Bonifacius a' VIII. században Németek Apostola és 
Érseke imez értélmü levelet irta Kutberthez a1 kan-
tuariai Érsekhez: Nem hallathatom el, a" mi ezen tar-
tományokban nem tetszik az Isten szolgáinak: a' t i 
egyháztok a1 tisztességnek 's szemérmetességnek jó 
hirét nevét elvesztet te; a1 rosszat könnyen megor-
rosolhatnák egyházi gyűléseitek 's fejedelmeitek, ha az 
oda való Apáczáknak (nem voltak még akkor zár alatt) 
és asszonyoknak megtiltanák Róma felé a ' gyakor 
bucsujárást, mert nagyobb részint Longobardiában, 
Francziaországban sat — gyermekágyban fekszenek 
az anyaszentegyház botránkoztatására. 

Két elmélkedés Fleury Klaudius Apátur egyhái i 
Históriájából Virág Benedek Budán, 1806 . lap. 20. 



A' nevelési ministerium teendői. 
; (Folytatás Lásd 49 sz.) 

31. A' szaktudomány-elöiskola igazgatása. 

A ' szaktudomány-elöiskola akár a' tudo-
mány-elöiskola helyén legyen, akár, a' mi jobb 
a' szakiskolával legyen egy helyt, — külön k e -
belbeli igazgalót nem igényel, mert ki akár a' 
tudomány-elö akar a' szakiskolát igazgatja, az 
igazgathatja, söt igazgassa ezt is. Egyébiránt ez 
is közvetve a' kerületi igazgató alatt van, végre 
a ' ministeri tanács föfelügyelése alatt. A ' külön 
iskoláknál szólván az igazgatás fokairól most 
már összefoglalva adom nézetemet egy egész 
kerületi iskolabizottmányról, anyival inkább, 
mert a' nemzeti gyűlés is az elemi oktatás t ö r - j 
vény javallatánál, épen midőn ezen sorokat! 
irom, azt tárgyalja. A ' hány neme van az isko-
lának valamelly kerületben, legyen először annyi 
kebelbeli igazgató. Ezeket a' szak- és közép 
iskolákra nézve a' ministerium nevezi, a' nép -
iskolákra nézve a' község választja — másod-
szor legyen minden nemű iskolára nézve az azon 
nemű iskolák igazgatóiból szerkezeti iskolai bi-
zottmány, például a" kerületbeni szak-tudomány-
e lö- ipariskolák és kepezdék, végre a ' megyei 
népiskolák igazgatóiból szerkezeit. Ezeknek az 
azon nemű iskolák igazgatóikbóli szerkezetét 
nemcsak értelmiség de költségkímélés tekin-
tetéből is ajánlom. Ezen bizottmányok az azon 
nemű iskolákra nézve évenként legalább k é t -
szer bizonyos helyen tartoznak összejöni tanács-
kozás végett , különösen azért, hogy az azon 
nemű iskolákra nézve az öszhangzatos tanítás 's 
egyenszerü nevelés megtartassék, mert a' nem-
zeti nevelés és oktatásnak nincs nagyobb átka, 
mint az elszakgatottság és divergentia. Mindezen 
külön iskolai bizottmányok ha nem teljes t e s -
tületben is, de minden bizottmány közöl legalább 
e g y - e g y tag a' kerületi főigazgató hívására k o -
ronként jöjjön össze különböző helyen azért, 
hogy az egész kerületbeni nevelés és oktatás, 
ha különböző uton is, egy czélra dolgozó legyen, 
's a' kerületi igazgatónak is alkalma legyen az 
egész kerületet közvetlen ismerni, mit magában 
is meglátogatni tartozik. A ' hat vagy több ke rü-
letek igazgatói adjanak tudósítást a' kerületbeni 
iskolákról a' ministeriumnak és a ' tanácskoz-
mányba a' minister által akkor hivattassanak 
meg, midőn a' minister jónak látja. Ezen négy 
foka lenne nézetem szerint az iskolai bizottmá-
nyok létegének, melly szerint az egész hazábani 
közoktatás és névelés egyenszerü és egybevágó 
lesz. Most már a' kérdéses szaktudomány-elöis-
kola igazgatóinak főbb kötelességeire megyek át. 

1) A ' kebelbeli igazgató a' tudomány-elö-
iskola érettségről szóló bizonyítványa után a' 
növendéket a' tudománykör hallására fölveszi, 

a' tanpálya alatt különös figyelmet fordít az e r -
kölcsre, munka szeretetre és pontosságra, mint 
olly kellékekre, mellyek olly egyénben, ki h iva-
talt lesz viselendő, múlhatatlanul megkívántatnak. 
Itt átléptetési szigorlat egy évről a ' másikra 
nincs, de annyival inkább van. 

2) Szakérettségi szigorlat szó és irás általi 
előadásban a' tudomány körből és ennek irodalmi 
részéből, melly nélkül senki a1 szak vagy hiva-
taliskolákba semmi szin alatt nem bocsáttat-
hatik. Ha ezen szigorlatot kiállta a ' növendék, 
akkor legyen szabad a' tudományok választása, 
e1 nélkül a1 tudomány választása épitni akarás 
alap nélkül. Uraim! ajánlom ezen szigorlati e l -
járást, mert higyjék el nekem hazánkat nem an -
nyira kül és bel ellen fogja elpusztítani, mint a1 

;sok ügyetlen és lelketlen hivatalnok. Nézzenek 
! önök a' rácz pópákra, de nézzenek más hivatal-
nokokra i s ! meglátandják, hogy igen sok hiva-
talnokot találnak, kik csak az iskolák mellett j á r -
tak, és sem tudományt, sem magokat, sem mást 
ismernek, e ' mellett borzasztón hanyagok és 
lelkiismeretlenek. 

32. A' sajátlagos tudomány-elöiskolákkal 
párhuzamban álló felső ipariskolák. 

(Folytatik.) 

V a r g a J á n o s . 

Az austriai birodalom 
örökös tartományainak ev. a. h. egyháza rész-
letes kimutatásban folytatása az e' lapok 4 4 - i k 

ssámában megjelent ezikknek. 

A ) A1 Galicziai Superintendentia! 

Galicziában 1843-ban hivatalos számítás s z e -
rint, 30 ,246 mind két felekezetű Protestáns több-
nyire bevándorlott német sváb élt. Ezeknek k ö -
rülbelül két harmado v. % része ev. á. h. — a' 
többi református. Az ágostaiak egy Superinten-
dens alá tartoznak, kiLembergben székel. Je len-
leg Haase Theodor — Német hon szászországi 
születesü, honnan közvetlenül meg is hivatott. 
Neki alája rendelve van 3 esperesség szint annyi 
esperessel névszerint. 

1. A' Keleti esperesség 4 gyülekezettel u. mi 
a) Csernowitz Bukovinában L Jenkner, bielicz. 
szül. b) Millesótz szintott L. Svvarcz. c) Ugarts-
thal, mellynek lelkésze Erthner Keresztély — 
Györgyhalom (Georgenberg) szepesi születésű, 
jelenleg esperes — és d) Zálescziki (a ' csór t -
kovi kerület főhelye) L Heil. 

Bukovinában van 4 magyar gyülekezet is, 
mellyek közül 3 (neveiket nem tudom) r. cath., 
egy pedig t. i. szt. ándrasfalvai reformata va l -
lású. 

2. A' Nyugoti esperesség (volt esperese, 
Kerk Jakab — szinte szepesi eredetű és hadlói 
lelkész, egy vagy két év előtt meghalt. — A ' 



mostanit nem ismerem vagy talán nincs is még 
kinevezve) 7 gyülekezettel u. m. 

a) Biala kir. város Szilézia határain — Bi-
elitz annak egyik városától hasonnevű folyó 
által választatván el Vadoviczi annakelötte Mis-
leniczi kerületben. — Van szép toronynyal egy 
haranggal és veröórával ellátott 's parochiai j o -
gokkal biró temploma. A ' gyülekezet régi — 
számlál valami 15—1700 lelket, kik nagyobb 
részben németek, de néhány lengyel is van köz-
tük, kiknek számára többször évenkint lengye-
lül is prédikáltatik az evangyéliom. Mostani 
lelkésze Hoenel Jakab szepesi születésű igen j e -
es férfiú, kitől már több részint egyes, részint 

collectiv predikáczio jött ki a' sajtó utján. Az 
utolsónak czime: , ,Festpredigtenu igen jeles 
munka. A1 gyülekezetnek van egy 4 osztályból 
álló *s szintanyi tanitó által ellátott fiu és leány 
(vegyest ) iskolája — mellyben a' szaktanitás 
divatoz. A ' negyedik osztály tanitója catecheta 
's rector czimet visel 's egyszersmind papsegéd. 
Az iskolások száma körülbelül 250. Vasárnap 
délután a' tanitók egymást felváltva, vasárnapi 
iskolát tartnak az inasokkal, mellyben részt ven-
ni köteles minden az iskolából kilépett inas. 
Fölszabadulására mulhatlan szükséges a' vasár -
napi iskolábóli bizonyítvány — melly nélkül 
nem lehet legény 's mellyet az iskolának rectora 
díj mellett szolgáltat ki mindennek. Iskolába j á -
ratni gyermekeiket, 's pedig 6-dik évtől fogva 
egészen a' confirmatioig — büntetés terhe alatt 
kötelesek a' szülék. A ' lelkész az anyakönyvi 
rovatok szerint idézi őket e' kötelesség teljesí-
tésére. Mindez azonban nemcsak Bialára és 
nemcsak protestáns szülékre, tanítókra, iskolákra 
és tanulókra, hanem egyáltalában minden örö-
kös tartománybeliekre mutatis mutandis vonat-
kozik. 

b) Uj Gavlov, bochnai kerületben. Ehez mint 
leánygyülekezet tartozik a' két k. bányaváros 
Bochnia és Vieliczka — az első külön imaházzal. 
Az ottani Sztraka János nevü morvái születésű 
lelkésznek a' neje Laukonidesz Mihál, volt bács-
megyei esperesnek egyetlen hátramaradt g y e r -
meke, mellynél még élö édesannya tartózkodik. 
A ' papi fizetés részint termesztményekben, van 
nak földjei rétjei kertjei is, részint kész pénzben 
(az erariumtól húz 300 pfrt.) részint stolákból 
áll. Helyben nincs iskola és tanitó, de van két 
alig 3 órányira az anyától eső falusi filiájában 
és gondolom Bochnia városban is. A ' külön-
ben csinos 's ha jól emlékszem egy kis toronnyal 
is ellátott templom fából van épitve, szintúgy a' 
papi lak is, mellynek közelében a' sebes rába 
folyam vonul el. — Nem messze Gavlovtól, Vi-
atomcze nevezetű Jengyei helységben létezett an -
nakelötte egy az ott birtokaikon élö Dembiczky, 
Kempinszky s. t. lengyel családok által fentartott 
reformata egyház — melly azonban alkalmasint 

a' családok kihaltával kipusztult, de mellynek 
javai a' Gavlovi egyházra esendők lennének 
u. m. mellyhez a' még fenlevö hivei imez e g y -
háznak csatlakoztak. 

c) Stadlo, jászlói kerületben. — Nem rég 
meghalt lelkésze Kerk Jakab, esperese volt ez 
egyházmegyének. Helyébe kineveztetett, de még 
helyét elem foglalta, bizonyos Bartelmusz nevü 
hitjelölt — Bialai fi. 

d) Reichhein, Bzesowi kerületben. — V o l t 
lelkésze Plewka, r. cath. egyházból sok v i szo -
tagságok után áttért hitünkre%, 's tanulmányait 
Bécsben fejezvén be , pappá lön, de már meg-
halt. Helyébe kijött légyen, nem tudom. 

e) Reinischan szinte Bzesowi kerületben. — 
L. Lindner v. Linder, magyar születésű. 

f ) Új Szandecz, szandeczi kerületben, M a -
gyarország határán Poprád mellett fekvő város. 
Lelkész, Tilippek János, szléziai. 

g ) Königsberg nem tudom mellyik kerüle t -
ben reformáta gyülekezet. L Laib. 

3. Középponti esperesség számlál 10 g y ü -
lekezetet, esperese Kirner Jakab, ha nem c s a -
latkozom szinte magyar születés — brigidaui. 
lelkész. 

a) Lemberg főváros székhelye a' superin-
tendensnek, ki az ottani gyülekezetnek egysze r s -
mind rendes első papja — második vagy segéd-
lelkész Harnvolf, ki egyszersmind az iskolában 
és a' rendes tanitó (vagy tanitók) melett műkö-
dik A ' gyülekezet hasonló a1 biálaihoz. 

b) Dornfeld, lelkésze (volt bialai rector és-
catecheta) Bricheze, kivan már nevezve, de 
helyén még nincs. 

c) Hartfeld, lelkész, Sartorisz. 
d) Brigidau, lelkész Kirner Jakab, esperes. 
e) Gelsendorf lelkész Loyka, morva vagy 

cseh. 
f ) Bandrov, lelkész Sartory. 
g) Reichau, lelkész Nagy. 
h) Josephov, lelkész Hubel. 
i) Brody, keresk. város gróf Potoczky b i r -

toka orosz. orsz. szélein ztocsovi kerül, Sucha 
folyónál, Galicziának Lembergen kivül legnépe-
sebb városa 21 ,700 lakossal (kik közt 18 ,700 
sidó) a' lelkész nevét, ha van már, mert 1 8 4 4 -
ban üres vólt, nem tudom. 

k) Jaroslau, herczeg Csartoryszkynak a ' 
városa Przemyslei ker. San folyónál , lelkész 
Mitske. 

Összesen tehát 3 esperességben, 21 gyüle-
kezet. A ' reformata atyafiak gyülekezeteikről, 
Königsbergen kivül, melly alkalmasint mint e l -
szigetelve fekvő, a' mi esperességünk alá r en -
deltetett — közelebb tudomásom nem levén, 
azokról nem közölhetek semmit. 

A ' fentebbekről még általában meg kell 
jegyeznem, hogy azon bevándorlott német 
gyarmatosok — mellyekböl ezek állanak, több-



nyíre erarialis jószágokon telepedvén meg, pap-
jaik szint onnan húzzák fizetéseiket, mellyek mint 
Gavlov mellett láttuk, nem éppen roszak. Tenw 
plomjaikat és pap - és iskolaházaikat szint az épít-
tette fel számukra 's talán fen is tartja, ugy, 
hogy a1 Galicziai lelkészek sorsa nem a' legro-
szabb kivévén azon egy körülményt hogy részint 
igen elszigetelve élnek részint gyermekeiket je le-
sül fiaikat saját felekezetű iskoláikban, nem nevel-
hetik a' városi iskolákon kivül, mellyek többnyire 
reáliskolák — az egész austriai birodalomban 
csak egyetlen egy prot. főiskola létezvén Te-
schinben, melyről majd alább lesz szó. 

Krakóban is, melly most, mint tudva van, 
Austriához tartozik — létez egy népes ev. A. C. 
gyülekezet, melly annakelötte, ha nem csalat-
kozom, a' porosz szilésiai ev. egyházzal némi 
összeköttetésben levén — jelenleg alkalmasint 
a' galicziai superintendentia nyugoti esperessé-
géhez csatoltatott ' K. J. 

(Folytatása következik) 

Népnevelésünk hiáyaihoz egy kis 
adalék. 

Az absolutismus iránya volt a' nemzetek 
szabadság vágyát eloltani, önállását titkos és 
nyilt erőszakkal megsemmisíteni; egyetlen t ö -
rekvése pedig szakértőleg 's könyörületlenül a' 
legszentebbet a' népnevelést is úgy felhasznál-
ni, hogy az felséges rendeltetésével merően e l -
lenkezőleg a' népek butítására szolgáljon, 's 
árasszon a' hazára átkot nem áldást, neveljen szá -
mára nem gondolkodó 's intézkedő polgárokat, 
hanem vakon engedelmeskedő rabokat. Most, 
midőn egy véletlen nagyszerű pillanatban, mint-
egy Isten szavára lett világosság, és a' nép, a1 

nemzet magát tájékozhatja, megtekintheti, vissza 
borzad eltorzított alakjától, számos vérző sebe-
itől, 's a ' sebek legnagyobbikától, a1 tönkre s i -
lányított népneveléstöl, 's egyetlen gondja min-
den áron gyógyulást, épséget előidézni. Adja 
I s t e n , hogy szándéka valósuljon 's kínjaiból 
erőteljesen feltámadhasson! 's fel fog támadni, 
ha bajai legfőbbikét az elhanyagolt népnevelest 
kellő lelkesedéssel felkarolván, okainak tiszta 
öntudatára juland, ha az orvosokat 's orvossze-
reket jól magválasztandja, 's türeleme lévén, 
az újjászületést könnyelműen nem veszélyezte-
tendi. Ámde úgy látszik, hogy az eddig népne-
velési vitatkozások épen ezt mellőzik, a' men-
nyiben az egész bajt ott keresik, a' hol vagy 
nincs, vagy az csak részint van : például az iskolá-
nak egyháztóli függésében, a' tanítókban, a' pa -
pokban, holott pedig ennek gyökerei sokkal m é -
lyebben rejtvék. Nem szándékom ezen egyoldalú 
véleményekre hosszan felelni, miután a' gyakor -

lati élet ugy is egyszerűen világosan megczá-
folja ; egyedül három évi körlelkészi tapasztala-
taim után indulva, azt fogom kimutatni; hogy a* 
magyarországi népnevelés pangásának legna-
gyobb oka, az iskoláztatás szerfeletti rendetlen-
sége., mi a' legkitűnőbb tanító igyekezetét is s ike-
retlenné képes tenni. 'S épen azért bátor v a -
gyok a' nevelés ügyi minister ur figyelmét, 
ezen népnevelésünket veszélyeztető tárgyra 
vonni , hogy midőn az országos költségen k i -
képzett jeles tanítók alkalmazást nyerendenek, 
e1 meggyözhetlen óriást utjokban ne találják, de 
inkább olly nép körébe lépjenek, melly meg-
szokta gyermekeit az egész éven át iskolába 
rendesen küldeni. 'S ezt Ítéletem szerént továb-
ra halogatni nem kellene; részint azért, hogy 
az eddigi népnevelök megmutathatnák, men-
nyit tehetni rendes iskolákban; részint, hogy 
maga a' nép is, a' folytonos iskoláztatást meg-
szokván, 's czélszerüségét átlátván, a1 nevelés 
magasztos voltáról meggyözettessék. Három év 
óta van szerencsém kecskeméti iskolai körben 
a1 népnevelésre felügyelni, de most is, midőn e' 
nehéz tisztet másnak szívesen engedem által' 
nem mondhatok fenebbi állításomnál egyebet. 
Körünkről vonom le ezen átalános állítást, tud-
ván, hogy e' tekintetben kisebb nagyobb ré sz -
ben iskoláink egymáshoz nagyon is hasonlók. 
A' tanítók hiteles összeírása szerint van s z e -
rencsém névszerint jelenteni: hogy T. Szt . -Már-
tonban 96 gyermek közöl septemberben csak 9 
íratott be, octoberben 38, novemberben 28, de -
cemberben 11. Alig nyiltmeg a' tavasz, néha 
martius közepén, rendesen végén, a' gyermekek 
nagyobbára elszéledtek: és igy szorosan véve 
alig jártak egész évben iskolába egy évnegye-
dig ; mihez, ha a' gyakori mulasztásokat, o s t y a -
sütést és széllyelhordást, ünnepet, vasárnapot, 
temetéseket számítjuk: az iskolában töltött órák, 
majd semmivé olvadnak. T. Szelén a' 21 g y e r -
mek közül (az uri gyermekek mintegy húszan, 
külön nevelő felügyelése alatt vannak) septem-
berben jött 9, novemberben 2, decemberben 10. 
Cegléden 65 között találkoztak ollyanok is, kik 
martius és februárban Írattak b e ; Kecskeméten 
pedig épen aprilisban jöttek 9. Illy páratlan r e n -
detlenség mellett valóban csudálkozhatni, ha a' 
tanítók csak középszerű próbatéteket is adnak, 
's a' nevendékek csak olvasni is tudnak. A ' „ t a -
noda14 című fenhangu röpiratka ezt tán a1 papi 
befolyásnak tulajdonítaná, 's ezért az iskolát az 
egyháztól nyakra főre elkülönöztetné; de hely-
telenül, mert a' fenebbi számok nem bizonyíta-
nak, az általa annyira gyűlölt papság ellen, ha-
nem a' rendezetlen iskoláztatást tárgyazzák, 's 
különben is tudva van, hogy ezt sem a1 tanítói, 
sem a1 papi tekintély, mellynek kezében kény -
szerítés nincsen, nem foghatja megszüntetni, 's 
hogy ennek eltörlesztése egyedül a' cultusminis-



ter ur erélyes fellépésétől függ. Ha ezen mi-
előbb és gyökeresen segítve nem lesz : akkor 
jöhetnek még olly derék tanítók, 's a' népneve-
lés nem fog felvirulhatni. Ezt kívántam körlel-
készi hivatalomróli lelépésemkor közzé tenni; 
megmutatni őszintén, hol rejlik a' legnagyobb 
haj, megmondani, mit kelljen tenni, hogy a1 mi-
kép mellyet idomítani hatalmamban nincsen, a n -
náikönnyebben legyen elrendezhető. 

E l e f á n t M i h á l y . 

Futó pap. 
Mindig azt gondoltam, hogy a' pásztor őre 

nyájának, és hogy minél nagyobb a' veszedelem, 
annál inkább szükség, hogy nyája mellett marad-
jon a' pásztor. Ugy hiszem ezeket helyesen gon-
doltam. Csakhogy ha igazam van, akkorSomogy-
szentkirálynak fiatal ev. lelkésze T. J. úr min-
den inkább mint jó pász tor , minthogy hűtle-
nül a' veszélyhírre elfutott gyülekeztéböl. És a' 
mi nevezetesebb előbb gondosan elhitetett maga 
körül mindeneket a' felöl, hogy honmaradva mind 
felkonczoltatnak. — Sep. 11 én ugyan is hire f u -
tamodik a' horvát lázadók közeledtének Szent-
királyon. A ' lakosok erre kiparancsoltattak a1 

határra házi fegyvereikkel a1 hívatlan vendégek 
méltó fogadására. De szegények a' míg oda vol -
tak keresni azt a' mi nem volt, az ellenséget, ad-
dig elvesztették azt a' mi volt a' lelkészt. Mint-
hogy ö összeszedvén sátorfáját, és bucsut v é -
vén a' szilárd kapufától, nagyszerűen, nem a n -
nyira megfutott, mint megszökött. A ' visszatérő 

jrhivek pedig nem voltak elég belátók arra, hogy 
utána küldvén a' papnak, magokhoz erőhata-

lommal is visszaállítsák. Ekkép ö elment. Kísé-
rői : félelem és rettegés. De azért szerencsés 
utat neked jámbor lelkész és óhajtjuk, hogy még 
álmaidban se, annyival inkább ébren ne kelljen 
többé látnod az ominosus Drávát és Szentki-
ráy t ! — Eltávozása tőlünk csak megjárná, mert 
akkor ugy hitte, hogy 24 óra múlva illyr kalu-
gyerek isznak áldomást parochiájában 's neki a1 

viszatérésre gondolni is meggyilkoltatás: de 
most miután csendes Drávánk kezdi elhordani 
hátán félelmünket, most minő sorsa lesz megfutott 
g á d o r u n k n a k , nem tudjuk. Talán visszajö ? meg-
lehet, ez tőle kitelik. De a' gyülekezet visszave-
szi- e ? Kétlem. Ugy hallottam szeretnének egy 
bátrabb vezérlelkészre tenni szert, és hogy vol -
na is kin figyelmök megakadt. Söt mi több, ugy 
hirlik, hogy a' bölcs egyházi felsöség is bele 
egyezett volna — mert illy időben és olly n é -
pes merőn, hogy ugy szóljak együgyű jobbágy-
polgárokból álló első rangú egyházat vezető né l -
kül hagyni nem lehet — az uj lelkész választás-
ba. És mi a' felsöség ez engedélyét nem győz-
zük eléggé üdvözölni. Mert ha anynyira gyáva a' 

27 éves nőtelen lelkész, hogy a' veszélyhirre, 
midőn az ellenségnek még csak egy fiát sem lá t -
ta , e l fut ; miként lehetne akkor a' nyáj legel te-
tését rá bízni, és miként adhatna tanítást János 
(10 , 11.) evangeliomából, melly elmondja, hogy 
a' béres, a1 ki nem jó pásztor , látván eljöni ay 

farkast, elfut, mert béres, mert nincsen gondja a* 
juhokra. 

Szeretnők tudni, ha vájjon ott, hol nagyobb 
a' veszély Bácsban és Bánátban történt-e h a -
sonló? futot-e béres pap? S' a' kik ismerő-
sebbek az alföldön, kérjük ajánlják ötet a' jeles 
futót a1 debellácsi hősöknek papul, ők hasznát 
vehetik e ' derék torkú és csontú Soprony vár-
megyei magyarnak. 

A' cultusminister rendeletet adott ki, melly 
szerint azon lelkészeket és iskolatanitókat, kik 
az önkéntesekkel táborba szállanak, biztosítja á l -
lásukban. Vájjon miként fog gondoskodni kegyes 
miriisterünk ezen jámbor lelkészről, ki minden 
esetre több félelmet állott ki, mint |a ' ki a' r á -
czokkal áll szemköztt. Ha ez egyről illően gondos-
kodva lesz, és valamellyik felföldi egyházba be-
leszállitják, ígérhetem, hogy rövidnap múlva 
Somogyban átalános papfelkelés lesz a' fu-
tásra. D r á v a i . 

I g a z o l á s . 
Alulirt, mint a' bányai egyházkerület az épen 

végbement ministeriumi értekezletre közgyülé-
sileg megválasztva vólt egyik küldöttje, bizony-
os, reá nézve fontos házi viszonyok által aka -
dályoztatván megfelelni az imígy eránta kifeje-
zett bizalomnak, kötelesnek érzi magát ezt e* 
lapok utján annál is inkább tudatni az öt e' kül -
detésre méltatott egyházkerületi közönséggel — 
mivel részint ugyan e' lapokban jelent meg v a -
lamint előbb a' megválasztott, ugy későbben az 
a' mondott értekezletben tettleg részt is vett 
egyházi és világi férfiaknak a' névjegyzéke, r é -
szint pedig mivel más alkalmatosb utat és mó-
dot nem ismer akaratlan elmaradásának valódi 
okát azoknak tudomására juttatni, kiknek ö ez 
iránt számolni tartozik, miután azt a' maga ide-
jén és helyén legalább irás által bejelenteni azon 
reménység által gátoltatott, melly szerint a' k i -
tűzött idő legutolsó perczéig azt h i t te , hogy 
abeli kötelességének még is talán eleget tehetend. 

Különben helye egy más közelebb lakó j e -
les egyházi férfiú által betöltetvén, 's tehát j e -
lennemléte az egészre nézve úgy is semmi n e -
hezséggel összekötve nem lévén- e' jelen r ö -
vid nyilatkozatnak csupán az a' czélja, hogy 
maga igazolása mellett elejét vegye abeli eljárása 
minden lehető elferdittetésének. 

K o s s á n y i J ó z s e f . 



P R O T E S T Á N S 

51. szám. Hetedik évi folyamat. Sept. 24.1848. 

É s z r e v é t e l e k 
Bloch Móricz tanár ur ezen czikke felett: Adalék 
a' fölállitandó protestáns istenészeli facultás 

alaprajzához. 

Midőn rövid idővel ezelőtt Blocli Móricz t a -
nár ur, ezen lap 21—ik számában egy Pesten fe l -
állítandó protestáns istenészeti facultás a lapra j -
zát közlötte, én is kötelességemnek tartom ezen 
t á r g y r ó l , mint szakomba tar tozóról , vé lemé-
nyemet kimondanom. Nem képzelem ugyan mintha 
jobb tervet adhatnék annál, mellyet az említett 
czikk szerzője adott, valamint azt sem hiszem, 
mintha ezt, mit éppen mondani akarok, más j o b -
ban is vagy legalább éppen ugy ne ér tené mint 
é n : hanem mivel a' tá rgy egy régi vitát illet, 
mellyben véleményemmel hazánk theologusai 
köztt , ha nem magánosan, legalább kisebségben 
ál lok, 's az épen kezdődő szünnapok időt is 
nyujtnak értekezésemhez, használni akarván ezt, 
gondola tcseré t , vagy ha lehetséges egyezést 
kívánnék eszközölni. 

Szerző ur czikke, ha egyszeri olvasás után 
rá jól emlékezem, három részből áll, mellyek 
elseje a' főiskolai tanítók kiképzéséről és vá lasz-
tásáról, a' másik az istenészeti intézet tudomá-
nyos elrendezéséről szól ; harmadik része , mit 
érinteni nem szándokom, a ' hittani jelöltek v izs -
gálatáról értekezik. 

De mi elölt ezen tervezet egyes részeinek 
taglalásába ereszkedném, szabad legyen nekem 
a' tervekről általánosan pár szót mondani. Ugy 
látszik t. i. mintha a' legtöbb tervezésekben, mik 
leginkább iskolai ügyünkre nézve történtek, b i -
zonyos tudományosságot hajhászó vágy muta t -
koznék. Már ebből nem csekély bajok erednek. 
A ' legnagyobb pedig az, hogy az illyféle t e r v e -
zők, midőn idegeneket utánoznak, önállóságukat 
vesztik el, 's az illy tervekben rendszerint h iány-
zik a' benső öszve függés , egység és ha tá ro-
zottság. Egyik közvetlen következése az illy 
tervnek a' bónyolódás és mesterkéltség, alkal-
mazást csak papirosan vagy legfeljebb abban 
találván, hogy tudós tervnek czimeztetett, mi a' 
gyakorlati életben igen kétes dicséret. 

Ezen hibától azonban Bloch Móricz ur t e r -
vezete legalább első részében ment. Rá ismer-
hető, hogy az, mit a ' főiskolák elrendezéséről, 
a ' magánytanitókról 's azoknak választhatásáról 

. szól, a1 tárgy teljes öntudatával í r a to t t ; 's én 
azon tervet annál nagyobb készséggel pártolom, 

j mennél jobban tudom tulajdon tapasztalásorni/ó/ 
j hogy a' tudományok tökéletes megszilárdítása, 
! csak azoknak előadásuk által eszközölhető. A 
tudományok magános mivelésében ugyan n a -

! gyobb előmenetelt lehet tenni, mint ha ezeket 
! előadni kénytelenittetünk, de mindenoldalú f e l -
ifogása 's megalapítása a' tudományoknak csak 
ott lehetséges , hol a ' t udomány minden s z a k a -

| szának egyes tételeiről is ismételve kell g o n -
dolkoznunk, 's azon lennünk, mikép ezen igaz -

| ságokróli meggyzödés mások sziveiben is m e g -
gyökereznék. — A ' magány tanítóskodásból t e -
hát németek példajára nemcsak ügyes tanítókat 
várhatunk biztosan, hanem csak igy fejlődhetik 
ki nálunk is egy különös tudós r e n d * ) melly 
nélkül a' tudományok mivelése nem sikerülhet. 
Csak az, ki egy tudományt 10, 2 0 évig adott 
elö — feltevén, hogy a ' nap legnagyobb részét 
nem tölti iskolai teremben — foghatja fel azt 

íteljes ki terjedésében, részleteiben; csak annak 
emlékezetében lehetnek mindig jelen annak mind 
világos, mind árnyékos helyei ; csak az érzi m a -
gát felhivatva javításokra, felvilágosításokra. É s 

; valóban, kinek a' tudományokkali illy foglalko-
I záza közben sem sikerülne egy kövecskét is szo l -
gáltatni a' közös építményhez, az íudomanyait 

! soha sem fogta fel önállólag 's független sze l -
lemben. De még egy harmadik előny is szá rma-
zik a ' magánytanitók intézményéből. A ' tanitó 
nagyobbára tekintélye által hat. Ha a' tanitvány 
mindjárt elejétől fogva szük álláspontján taní tó-
jának minden szavát bírálgatja 's kétségbe vonja , 
akkor még az isteni Platónak sem sikerülne m e g -
győződést alapítani tanítványa keblében. De 
honnan vegye az uj tanitó tekintélyét. Iskolai 
bizonyítványokból ? ez mindenesetre nem igen 
messzire hat ; tanítói vizsgálatokból? Nézzünk 
csak Francziaországba, hol a' vizsgálandók egy 
hónap, sőt rövidebb idő alatt is betanulják a* 
vizsgára szükséges beszédmódokat 's ki tételeket! 
Nem de lehetséges volna, hogy találkoznék egy 

*) Hogy én itt nem egy politikai előjogokkal ellátott 
hanem egy olly rendről szólok, mellyet a' munka 
felosztása szül, talán megjegyzésem nélkül is ertette 
volna mindenki. 



állatszeliditö, ki képes lenne papagája számára 
megnyerni a' tanárkalapot , ha ez kisebb áron 
nem volna kapható ? Talán hivataloskodásának 
már első évében tartozzak tudományának kézi 
könyvét vagy szerkezetét kiadni? Ez valóbán 
azon haszonnal járna hogy a' takaró papiros ára 
csökkenne, nem tekintvén azon sok akadályokat, 
mik illy követeléssel járnak, kivált hazánkban, 
hol a' sajtó ugy mint a' vevők száma még drága 
ritkaság. És miért akarnánk éppen a' tanítóktól 
illy magában ellenkezőt követelni, midőn meg-
kívánjuk, hogy mindjárt első föllépésükkor t ö -
kéletesek legyenek? Nincsenek ök a' folyto-
nosság törvényének alá vetve ? 'S hirök és t e -
kintélyük ne öregbitessék a' tanítói 's tudomá-
nyos kiképzés haladtával? Hogy pedig ez bi-
zonynyal történjék, ezt egyedül a' inagánytani-
tóskodás által tartom elérhetőnek. 

Ha tehát a' magánytanitók intézetét azok 
hasznával vesszük szemügyre, ugy csak óhajta-
tanunk lehet, hogy nekik lehető nagy kiterjedés 
adassék, és hogy — a' mi ugyan nem illeti a' 
jelen tervezetet — a'magánytanitók, ámbár kissé 
megváltozott alakban, mint segédtanítók más i s -
koláknál is alkalmaztassanak. És én azt tartom, 
hogy az illyen intézkedés a' tanitói képleldének 
hiányát minden tanítókra nézve pótalhatná. Annyi 
bizonyos hogy, a' tudományos élet az áltál ok-
vetlenül nyerne, ha a" tanitó oldalán egy szak-
férfi állana, kivel tudományos tárgyak felett é r -
tekezhetnék. — De menjünk már át a' tervezet 
második részéhez. t. i. a' tudományok elrende-
zéséhez a1 hittani szakban, mellyet észrevéte-
leim leginkább illetnek. 

Itt ugy látszik, hogy a' szerző vezér gon-
dolatja mind az iskola, mind az egyház tanítóinak 
tudományos kimivelése, mit czikkének végén is 
meleg kebellel védelmezett. 'S ámbár hitem az, 
hogy csak oktalanság és közönséges napszámos 
szellem, kit az igazság és szabadság eszméje át 
nem hatott (kí ellen szólani természetesen hasz-
talan) szólalhat fel ez ellen: mégis el nem aka-
rom hallgatni azon tényt, miszerint éppen a' nép-
tanítók egy részének tapasztalt tudatlansága 
tette annyira uralkodóvá a' vallásos közönbös-
séget * ) ; és hogy az evangyeliomot hirdetők 
tekintélyét csak egy túlnyomó alapos tudomá-
nyosság segítheti újra f e l : mert a' protestáns t a -
nító. legyen ez akár iskola, akár egyháztanító, 
megveti rendének minden külső tekintélyét és 
elöjogositását az evangyélium értelmében. Mind-
nyájan főpapok vagyunk 's nincs különbség közt-
tünk mint világiak ós egyháziak közti. Csak 

*) A' keresztény vallás azok előtt is, kik a' népnek ve-
zérekig szolgáljanak, többnyire még t i tok, mi annál 
veszedelmesebb, mennél kevesbbé sejtik ezen titoknak 
nagyságát. 

ezek hivattak meg az ur közönségének vezé r -
lésére és oktatására kik Krisztus szellemevél 
másoknál gazdagabban ajándékoztattak meg, 's 
kikben ezen benső szenthangulat az élet minden 
viszonyai köztt nyilvánúl*). Dehogy ezen belső 
érzelem ábrándozásba és hamis mysticismusba 
ne fajuljon, szükséges, hogy tudományos meg-
győződésen alapuljon, mellyet megint csak é r -
telmi mivelödés által lehet eszközölni. 'S igy 
eljutottam azon ponthoz, mellyben az emiitett 
czikk tisztelt szerzőjének ellentállani felhivatva 
érzem magam. 

Az ö álláspontja, ha a' tudományok terve 
szerint lehet ítélni, a*' theologiában ugy látszik 
a1 történelmi, mit ugyan, ha kalapja szerint kel-
lene ítélni, nem gyanítana senki. Legalább ezen 
felhozott tényben a' történelmi tudományok an -
nyira találtatnak képviselve legkisebb rész le-
tekig, hogy nemcsak olly tudományok vannak 
köztte, mik mint részek, már másokban foglal-
tatnak, hanem hogy még a' theologiának lényeges 
tidományait is részint egészen ki, részint t e t e -
mesen megszorítják. Itt ugyan példákat és b i -
zonyságot kellene felhoznom, ha a' terv mint o l -
lyan állana érdekemben, vagy ha mást jobbat 
akarnék helyére tenni. De ez nem czélom, én 
itt csak a' philosophiai álláspontot a' theologiá-
ban akarom megvitatni, mint elvkérdést, melly 
ha-eldöntetnék, biztos regulatio gyanánt szolgál-
hatna ezen terv elrendezésében. 

Véleményem szerint a" hittani történettudo-
mány lényeges része a' vallásoktatásnak, melly 
szintúgy, mint a' termeszei, nyilt könyvhöz h a -
sonló, 's mellyben minden, ki benne olvasni tud, 
a' legszebb bizonyságokat találja Isten bölcse-
sége. jósága 's az ember fenséges rendeltetése 
mellett. Mind a' mellett mégis csak azoknak 
szolgáltat erősségeket, kik azokat keresik benne, 
és mi lényeges, kik tartalmát feloldani 's ma-
gi/arázni tudják. Nyelve ugy, mint a' természeté 
vallásos érzelemre nézve nem a' közönséges 
életnek fogalmakban szóló nyelve ; ugy ezt csak 
a' pragmatismus után kereső értelem fogja fel, 
hanem a' dolgok lényegét magyarázó, az örök-
kévaló nyelve, melly a' változatlan eszméket, az 
istenit szellemi szemeink elébe tünteti. Ki csak 
történet nyomozási uton halad, ez itt is csak a' 
közönséges élet eseményeit fogja találni, és mi-
helyest valami a' közönséges tapasztalás körét 
felülmúlja, arról elve szerint Íteletét halogatnia 
és a' dolgot abba hagyni kénytelen, de magasabb 
felfogására az eseményeknek nem emelkedhetek. 
Ebből következik, hogy a ' t iszta történelmi állás— 

*) Hogy ezen állítást bizonyító helyek a ' hitágazati 
könyvekből, "s valamint más idézések is, mikkel e* 
mondatot könnyen ki lehetne ékesiteni, elhagyatnak, 
leginkább a' szerkesztőség meg lógja nekem bocsátani. 



pont a' theologiában ki nem elégít * ) , és hogy a' 
történelmi tudományok inkább a' tudományos 
készülethez tartoznak, mellyeket ügyes életdús 
ke resz tyén lelkületnek kell kezelnie hogy a' 
hittudósnak használjon. A ' szenttörténelem nem 
ad nekünk vallásos érzelmet, mint a ' történelmi 
álláspont védői hibásan hiszik, ez csak felköltheti 
és ápolhatja, ha már megfogamzott a' kebelben. 
Látjuk tehát, hogy e1 történelmi állásponton n e -
künk még az egésznek zárköve hiányzik, hacsak 
egy transcendentalis elöítelet által, melly az i s -
meret forrását eltéveszti , nem akarunk a' k é t -
ségből kimenekülni. És éppen ezen előítélet az* 
mi egy hasonló előítélet által okoztatva, a' philo-
sophiában, a' történelmi iskolának létet adott. 

Azon bölcsészek, kik Kant után nagy mes te -
röknek felfedezéseit nem tudták méltányolni 's 
egy lélektan emberismereti philosophia megala-
pításának érzett hiánya mellett még mindig a' 
scholastikai formalismusban voltak elfogulva 's 
a" komoly vizsgálódások helyett kedvezőbb 
ábrándokkal kezdtek foglalatoskodni, miknek 
igazsága azon értelemtől függött , melly nekik 
tulajdoníttatott, és mellyeknek annyival több é r - j 
telmüeknek kelletett lenni, mennél merészebbek 
voltak. Nem csuda tehát, ha illymódon az igaz-
ság eszméje kiveszett a' philosophiaból; és a' 
theologusoknak teljes igázok volt, ha nem aka r -
ták illy ingadozó sajkára bizni ügyöke t**) . A b -
ban pedig, hogy hitöket a' szent történetekből 
akarták igazolni, szint olly határozottan hibáz-
tak : mert a' történelem vagy fogalmakban szól 
' s akkor, mint láttuk, istentelen, vagy symbolu-
mokban, és ekkor épen a' hitet követeli magya-
rázatára. Szükséges tehát, hogy a' hit joga s 
környéke másunnan bizonyiltassék be. Es a' n a -
gyobb vagy kisebb bizonyosságtól, mellyel ezen! 
bebizonyítások 's meghatározások történnek függ 
egyszersmind kisebb vagy nagyobb meggyözö-
dési ereje 's tisztább felfogása a' hitnek. A* 
theologus ismerje hitének alapját és f o r r á s á t ; 
mert csak azon legbensőbb meggyőződésében, 
hogy hite nem agyrém, nem nyilatkozványa egy 
bizonytalan érzelemnek, nem üres reménye a ' 
vágyó szívnek: állhat meg az élet minden z iva -
tarai közt 's tűrheti vidám szivvel a' sorsnak 
minden csapásai t , csak ezen meggyőződésbőlj 
adhat a' tanító tanítványainak példát feláldozni 
önmagát az élet magasabb javaiért 's mennél, 
bizonyasabb meggyőződésből eredt a' példa, I 
annál biztosabban meggyujtandja híveinél is a' 

*) A' történelmi állásponté théologiaban, hasonló az 
empirikáihoz a' philosophiában, mellynek állitásai ma-
gában véve világosak 's kétségen felüliek, míg maga 
az alap, mellyen megállanak, nem vonatik kétségbe. 
Lásd; Fries neue Kritik der Vernunft, 2 -d ik Kiadás 
t kötet lap XX. "s köv. 

hitnek lángját, csak igy fognak felelevenedni a ' 
szenttörténelemben rejlő hit és e rény eszményei 
's életet osztandnak hallgatóiknak. Mert a ' nem 
tudományos embernél a ' hit csak közvetetlenül 
eszközölhető, ö neki erényes példákra van s z ü k -
sége, hogy e rényre indittassék, ö neki a ' hit az 
életben, a' megadó feláldozásban, ihletésben és 
áhitatosságban legyen szeme előtt, hogy öntuda-
datára jusson. Nemde ellankadjon és kihűljön a' 
nép hite, ha vezéreik magok nem állanak biztos 
alapon és ingadoznak? mig tehát a ' theologus 
önmagával, nem lesz tisztában, mig nem tudja 
bizonyosan mit kell a ' hit felöl tar tani : addig 
hiába követelendik löle a' hitben való vidámsá-
got és elszánást. De hol keressük a ' hit iránt 
azon értekezést az ö é rvényességé t , ha csak nem 
a' philosophiában, melly az emberi élet czéljait 
tíizi ki magának feladatul ? Igaz, nem az ugy 
nevezett szemlélödesi philosophiában találandjuk 
a' hitnek teljes biztosságát, mint a' mellynek 
meggyőzödési alapja csupán a ' tébolygó észnek 
fogásaiban ál l : hanem észszerű nyomozásában 
az emberi léleknek. 

Azér t vélem, hogy a' theologikai folyamnál 
leginkább a' vallásos meggyőződés philosophiai 
megalapítására kell ügyelni ' s szüksegésnek 
tartom a' theologikai oktatás előtt egy kr i t ikai-
lag megalapított fensöbb metaphysikat tárgyalni, 
és pedig annyival inkább, mennél kevésbbé l e -
het szó a' metaphisika tudományos előadásáról 
a' mi phiiosophiát hallgatóinknál. Hasonló szük-
ségnek akart De W e t t e is eleget tenni „ R e l i -
gion und Tiieologie i( i czTrníl könyvében. Én p e -
dig ügyünkre nézve a' dolgot még tágasabban 
felfogan dónak vélem, és különösen megmutatni: 
miképen élnek az eszmék lelkünkben, mikép 
ezek a' már Kant által felmutatott, Friestöl p e -
dig megjavított vezérfonal által, a' legnagyobb 
tudományos élességgel felmutathatók : és miké-
pen ezek nem. a' tárgyak ismeretére vezetnek 
hanem a' dolgokra a' mint valóban léteznek ; 
miképen tehát csak a1 szabad meggyőződés a1 

kit által foghatók fel, holott a' fogalmak szerinti 
ismeret felkényszeritelt 's csupán a' tudomány-
nak szolgál, melly csak a' dolgok tüneményeit 
illeti, mikép továbbá a ' vallás nem egyéb mint 
az életnek vallásos eszmék alatti felfogása, 's 
különösen a' keresztyén vallás nagyszerű és 
eleven syinbolikájával, a' mint ez Krisztus és az 
apostolok életében előtűnik, az Isteni országnak 
tökéletes kinyilatkozását foglalja magában. 

Hagyjunk fel tehát ezen mesterséges foko-
zatával egy kicsinységekbe ereszkedő történelmi 
építménynek, és legyünk megelégedve a' l e g -
szükségesebbel azon szakból. A ' többi e g y é b -
iránt nem jár nehézséggel és könnyen m e g -
szerezhető mindenkitől, ki rá szorul. De g o n -
doskodjunk legelöl és leginkább arról, hogy ép í t -
ményünk világosság hiányában ne maradjon, 



ez pedig nekünk tudománynyal foglalkozóknak 
nagy érdekünkben áll, kivált minthogy más e m -
bertársaink is vágyódnak utána. 

S t e i n e r S á m u e l , 
késmárki tanító. 

Felekezeti és közös elemi iskola. 

Közös elemi iskolát állodalmi költségen fe l -
állítani, elrendelte a' hongvülés. Ebben a' lelkes 
hazafiakat felséges eszmék vezérlet lék : jobb n e -
velés , rendszeresebb tanítás az egy haza g y e r m e -
keinek testvéri összeolvadása. Szabad hazához 
méltó tö rekvés ! Szivemből üdvezlöm e' téren 
kedves nemzetem nagyja i t ; és csak az óhaj tá-
som, hogy ezen dicső kezdet örüljön szebb k i -
fejlődésnek, és a' most elvrokonok ölelései k ö -
zött született gyermek egykor mint virágzó 
férjfní ugy menjen a' nagy nemzeti atyafiság 
elébe. — Azonban bátor vagyok egy körü l -
ményt a' többek között emlí teni , mi a1 l egú-
jabb nevelési törvényben nincs é r in tve ; de t u -
dom bizonyosan, hogy az majd előbújik a' k ö -
zös elemi iskolának asmódijaként. 

Midőn ugyan is a' törvényhozók kimondják, 
hogy közös elemi iskola fog állitatni minden 
helységekben, a' külön felekezeti nevelő inté-
zetet pedig a' lehetőségek közé teszik, mint e n -
gedményt ; ugy látszik, azon reményben élnek, 
hogy a' kötelezettség le fogja győzni a' buz -
góságo t ; hogy inindön a' minden felekezetbeli-
ek a ' közös iskolához költséggel okvetetlenül 
járulni tartoznak, megszűnnek kívánni olly k ü -
lön intézetet, mellyhez ujabb költekezés szük-
séges ; és hogy e' szerint nem fognak lenni külön-
felekezeti iskolák. En ugy látom, hogy b izonyo-
san lesznek felekezeti iskolák ; söt a1 körülmények 
kényszeri tésébül , kell nekiek lenni. Nem azon 
túlbuzgóságból következtetem ez t , melly s z e -
rint lesznek elegen, kik semmi áron nem fog-
ják levetkezni tudni a' felekezeti szint 's e ' mi-
cít gyanúsítás és idegenség lelkével kisérendik 
ezen ujabb nevelési ügyet ; sem azon roszlel -
küségbü l , melly nyomást képzelvén ott is, hol 
az nincs, visszanyomásra ellenszegülésre fe l jo -
gosítva érzi magá t ; de még azon tapasztalásból 
sem , miszerint a ' legújabb uniói kísérletek 
nem hogy közelebb vitték volna a' fe lekezete-
ket egymáshoz, söt inkább nagyobb mértékben 
egymástul el idegenítették: hanem ezen e g y s z e -
rű fel téleibül; mig a felekezeteknél lesz külön 
isteni tisztelet, kell lenni külön éneklő mester-
nek is: hacsak a1 közönséges istentiszteletet, 
melly nélkül a' vallásos életnek nins társasági 
jelleme és conventiculumokba rejteszkedik, l e -
a lacsonyí tani , és guny tá rgyává tenni nem 
akarjuk, az éneklő mestert nem nélkülözhetni. 

A ' közös tanító pedig nem lehet közös Cantor ; 
mert se kétfelé, se háromféle egyszer re nem 
m e h e t , se többféle cultusszertartásokat nem 
tudhat gyakorolni. A ' lelkész maga sem lehet 
cantor ; mert sok esetekben azon kötelességet 
nem tellyesithené közbotrány nélkül. Valami k ö z -
ember énekel jen? és talán nem épen köte lesség-
ből ? akkor sok esetekben nem lesz kapható. Vagy 
kötelességbül ? akkor fizetés kell néki és cha -
racter , és mindenek felett tudomány és k é -
szültség. Elmultak azon idők, hogy éneklő m e s -
tereket szabókbul és takácsokbul válasszon a ' 
gyülekezet. Azon idők gyászos idők voltak, 
mellyeket a' mostani nevelési rendszer b izo-
nyosan nem szándékozik visszahozni. Semmi 
veszedelmesebb nem volna magára az állada-
lomra néve, mint ez. Az Isten mentsen illyen 
regress iv - reformoktól. 

Ha tehát kell éneklő m e s t e r : váljon h a j -
landó l e s z - e minden gyülekezet csupán ének-
lésért adni olly convenliót, mellybül t i sz tessége-
sen megélhesen jókészültségü egyén ? A1 v á r o -
si tehet i ; hol még azon kedvezés is létez, hogy 
a' cantor szabadóráit zenébeni oktatásra fordí t -
hatja vagy intézetben vagy családok körében. 
Falukon illy foglalkozásoktól többnyire megfosz-
tatva vagy kénytelen lenn© a1 cantor vagy l ie-
nyeségnek adni magát, vagy ha benne jó indu-
lat van magánytanulmányait folytatná u g y a n ; 
de valamint amazért convenliót adni nem lehet, 
ugy emezért nem szokás. A ' falusi gyülekeze-
tek tehát egyedül azért t , hogy az éneklő m e s -
ter csupán ünnepeken templomba menjen, vagy 
minden nap egyszer , egy két emberért é n e -
keljen az ur házában, nem tartanak conventiós 
mestert. De mivel kénytelenek épen a' templomi 
díszesebb cultus miatt ezen költséget is m e g -
tenni: bizonyosan az eddigi szokás szerint a' 
nevelést is reá bízzák. 'S igy kell lenni fe leke-
zeti iskolának. 

Ebből mos már az köve tkez ik , hogy 
nemcsak a' külön felekezeti iskolát tartó több-
ség, henem a' közös iskolához álló kevesebbség 
is kétféle fizetést visel. Mindnyájan tartoznak 
fizetni a' közös tanítónak; de mindnyáján t a r -
toznak fizetni a' közös kántornak is. 

Ebből továbbá az is természetesen folyik, 
hogy ha a' közös iskolát fenn akarjuk tartani, 
a' vallásbeli buzgóságot kellene csökkenteni. Szép 
a' közös iskola, és igen helybenhagyható min-
den buzgóság annak fenlar tásában; de a' k ö z -
népnél a' szép ideák nem ugy fogatnzanak, mint 
a' miveltebb osztálynál. Ennél lelkesedés, dics-
vágy , az ügy szellemi szépsége, nagyobb belátás, 
melly a' következményeket kifejteni tudja, mind 
meg annyi jeles rugói az elhatározásnak és á l -
dozatkészségnek : a1 köznép előtt nincs semmi 
szent, mit a ' szükségesség és könnyebbség k ö -
rébe le ne vonna. Midőn van közös és felekezeti 



iskola, és a 'népnek szabad választani; azt kérdi: 
raellyik szükségesebb ? Előtte a' felekezeti 
szükségesebb; mert a' nélkül csökkenik val lá-
sának méltósága; és szeretvén vallását, pártolja 
a' felekezeti iskolát. Ha mindenik szükséges, és 
néki még is szabad választani, azt kérdi: mel-
lyikre kell kevesebb áldozat? Ekkor is a' fele-
kezeti iskolát választ ja ; mert ugy vélekedik, 
hogy majd üres közös ikola, melly mincs az ö 
egyházával kapcsolatban, meg fog szűnni szük-
séges lenni, és aklior a1 kettős fizetés is meg-
szűnik. Mindig azon fog lenni, hogy a' nevelés 
ügye mellet vallásátt is biztosítsa de a' szüksé-
gesség és könyebbség tekintetét soha nem t é -
vesztvén. 

Tehát mig az állomány a' felekezteknél a' 
cantori állást egészen meg nem szünteti, a' mi 
lehetetlen, vagy anyagi állását magára nem vá l -
lalja, a1 mi nem remélhető : mindig lesz feleke-
zeti iskola. És mig ez lesz: ez fog a' néptül in-
kább pártoltatni. 

Nem kellene a' közös iskola sze.it ügyét 
illy ingatag alapra állitani, és egészen bizony-
talan jövendőnek általadni. — Én teljesen 
meg vagyok győződve, hogy a' közös iskolák 
csak ugy lesznek állandók, 's csak ugy árad á l -
taluk üdv a' nemzetre, ha azok minden helyeken, 
hol eddig felekezeti iskolák vannak, a feleke-
zeti iskolák mellé állíttatnak ugy mint magasabb 
polgári iskolák, hová a' felekezeti nevelő in-
tézetekben kiképezettek szükségkép általtétet-
nének : hol pedig felekezeti iskola nincs 's nem 
is lehet, ott lenne közös iskola egyedül, de a' 
felekezetinek körét is magában foglalná. Igy 
a' felekezeti buzgóság a' közös iskoláknak nem 
árthatna. Polgári iskolát miért kellene épen 
csak városokba tenni? miért nem lehetne falu-
kon i s? Én nem látom okát ; söt egyenesen a1 

falusi néprüli rosz fogalomnak és lenézésnek ta r -
t o m ^ ' tekintetben a' nagy nemzeti többséget fi-
gyelembe nem venni. Ha az álladalom a' nevelés 
ügyében fellép áldozattal, ne egynapilag, hanem 
ugy teljesitse nagy feladatát, hogy a' nevelés 
általa emeltessék és hoszú időkre biztositassék, 
ugy hogy erkölcsi hatása eltalálja azon szegny-
nek szivét, kinek nincs tehetsége magát ini-
velni. Országos neveléstül ollyas mit várunk, 
mi méltó légyen egy nemzethez. 

Ugyanazért én ezen szerkezetben a' feleke-
zeti iskolát nem mellőzve, söt inkább a' népne-
velésnek első fokozatául tétetve szeretném látni; 
mint meglevőt rendeztetni kívánnám; mi sokkal 
könynyebben kivihető. A ' nevelésnél ezen kö-
vetkezetességet, mi szerint a' régi alap nem mel-
lőztetik, hanem kellőleg felhasználtalik, igen sze -
rencsés tapintatnak tartom. — Alig tudom ki-
fejezni, a' mit érzek; mert a' neveléstan ollyan 
mint a1 hit : sokszor merő érzelem, melly szót, 
lélek, melly testet nem talál. De a' nevelésben 

gyakorlott érteni fogja ezen állításomat. — AT 

történetekben mindig téfiyezö a' mult; legyen 
az akár jó, akár rosz, abbul folyni kell a' jö -
vőnek : én a' nevelést a' szellem históriája f o -
lyamának nevezem, mellyben a' mult szinte t é -
nyező : 's mindenesetre teremtett szellemet, 
mellyet nem ismerni nem lehet, letett alapokat, 
mellyeken némü lelki épület áll. 

Nem kell minden jeles épülethez minden csak 
u j : sokszor jobb az igen kipróbált régi a' ki-
sérletkép feltűnt újnál. A ' nagy históriai egyéni-
ségek sem teremleltek egészen u jakat ; minden 
epochának szálai a' multbul jöttek. Az apos-
tolok is regi nyomdokokban jártak : nem szere t -
ték ugyan a' régit kifogás nélkül, do a' nép -
szellemet nem tartották tanácsosnak egészen 
kivelkeztetni minden régi megszokott formáibul; 
bár roskadozó volt a' régi alap, és reá tovább 
építeni nem lehetett : de adott némü anyagokat, 
mellyeket az uj épitvényhez megválasztással 
használni, az okosság javasolta. Az újba csak 
a' régivel jön által könnyen a' régi emberfaj.— 
Épén ezt foglalta magában Jézus accomodatiója 
i s , mirül a' theologusok sokat versenyeztek. 
Söt maga az Isten is nem uj cliaost teremtett, 
hanem a' régi chaost rendezte. 

Ha a' népet nevelni akarjuk, a' népelemet, 
még népies formákat is, a' szerkezetben fel kell 
vennünk ; különben elrepül a' szellem a' felsőbb 
regiókba , és a' néptömeg elsatnyul elzárkóz-
va eszméiben. Csak ugy tehetjük néki megfog-
h a t ó k k á a ' tudomány e lvont é k e s s é g e i t , ha a z o -
kat elölte nem egészen szokatlan alakokba öl-
töztetjük. Nem a' szép ideák világosítják fel a' 
népet, hanem az alkalmazottak. Meg kell mutat-
ni néki, hogy a' szépnek, jónak elemei, romjai 
nála léteznek, de nem volt mindenkor bölcs 
rendező kéz, melly azokat az idö kivánatai sze-
rint alkotmányba hozta volna. 

Továbbá a' nevelés philosophiája eldönlhe-
tetleniil tanítja , hogy a1 nevelés nem egyéb , 
mint haladás jobbrul jobbra , elkezdve a' legalsó 
fokon , 's mindig a' megvolthoz mint kapocshoz 
kötlelve; és czélja nem a z , hogy a' tökéletes-
séget bevégezze, hanem az , hogy szakadatlan 
suecessiot eszközöljön a' miveltségben. Örökké 
csak azon törekedik, hogy jobb legyen. A' l eg-
szerencsésebb nevelés a z , hol nincs visszaesés, 
se az alsó fokon, se a' le ^magasabbikon. A ' 
pálya elég hosszú az Istenig; mire felszólít 
bennünket a' nevelés tökéletes mestere Jézus 
Malth. 5, 48. 

A' felekezeti iskola az ö helyheztetése sze -
rint ítélendő. — A' családok körében a' vallás-
nak élni kell; különben a' jó családi kellékek 
vagy hiányozni fognak, vagy nem lesznek tel— 
Ijes biztosságnak, valamint a ' családi viszo-
nyoknak kimondhatatlan gyengédsége , nevez -
tessék bár szerelelnek, nélkülözendi a1 hozzá i l -



lő szellemi sanctiót. De a1 családi k ö r , a' lelki 
ország u tán , egy a' legszabadabb társaságok 
közöl. Polgári kormányzatnak valamint ott, ugy 
itt sincsenek iogai. A ' családok vallását tehát 
nem érintheti , 's meg kell engednie, hogy az 
sokszor nemcsak felekezeti , hanem még ennél 
is különbözőbb legyen. És a' gyermek első nevel-
tetését itt veszi. Innen megy az első iskolába 
magával hozva házi eszméit, és az igének , a t 

tanításnak most is csak tejét kívánva 1. Pét. 2 , 2 . 
A ' felekezeti iskola itt szülemlik, 's rendesen el 
nem kerülhető. Ez első kifolyása a' családi n e v e -
lésnek tudományos szerkezetbe v é v e , sokat, a' 
legfőbbet a' vallást megtartva családi momen-
tumaibúl, 's hozzá adandó, a' mit hozzá kell adni: 
mellybe a' gyermek belépvén, vallásos elöismé-
re te ive l , mindjárt meghonnosult az iskolában, 
hol azon isméreteket találja, és a' családtul is 
folyvást tanulhat. Ez az iskola a' családok minő-
ségét hordozza. Továbbá közvetitő a' család és 
az egyház között, hol a' család kiültetett cseme-
téje az egyházé szint ugy kezd lenni, mint a' 
családé , édes reményfája mind kettőnek. E ' s ze -
rint joga van az egyháznak, ez iskolát befolyá-
sa alá venni , és annak a' családoktul vett minő-
ségét az egyház ezéljával egyeztetni. — A ' 
felekezeti iskoláknak genesise és szüksége 
tehát sokkal mélyebben gyökerezik a' családok 
belső életében, mint e[sö tekintetre látszik, 's 
inkább mondathatnak családokéinak,mint egyhá-
zéinak. 

E z a ' s z ó felekezel, r o s z h í r b e n v a n , D e 
mit tehet róla , ha roszul fejezi ki a' ker. vallás 

. különbféle felfogások szerinti elágozását. Azon-
ban a' szóval nem sokat törődünk. Sokkal fonto-
sabb az e lv , melly a1 felekezeti iskolákelmellö-
zésében fekszik.— Lehet felekezeti iskola: de 
az állomány nempáltorrja. 'S miért? talán roszat 
pártolna ? talán az ol lyas, mi ellenkező az állo-
mány ezéljával ? talán mivel positiv vallást tanit ? 
'S ezen a' Status ütközne meg, melly merő pos i -
tivitas? De van-e valami olly felséges eseményi, 
mi az emberi tudásban positivummá nem válik ? 
Minden, a' mi meggyőződéssé lett az ember-
ben , az az észnek positivuma ö előtte. Vagy az 
hiba, hogy minden vallás igyekszik a z t , a' mi 
az ö felfogásában néki tulajdona, érvényesíteni? 
És ha ezt a' meg-gyözödés és szeretet utján 
teszi , még ez is helyteleníthető ? Vagy mivel 
vannak visszaélések, magát a' szent ügyet kell 
megdönteni? — Én ugy hiszem, hogy ez az 
egész nevelési törvényezikk, talán azé r t , mivel 
rögtönzöt t , nincs a' bevett vallások iránt elég 
kegyelet tel , se a' felállított elvnek következmé-
nyeire kellő figyelemmel. 

Nehéz a' rosz theoria után jó gyakorlatot 
vinni. A ' nevelés ü g y e , mellyre ezer tényezők 
hatnak, igen elágozott gondosságot követel. Fő 
tényező benne a' vallás : de ez a' népre inkább 

históriai tartalmával hat, mint eszményileg. Ezt 
megfontolva, ne eredjünk ujabb spéculationak . 
hanem használjuk fel a' meglevőt okosan. — 
Legyen tehát felekezeti és közös iskola egymás 
mellet t ; amaz első fokozatú, emez fellebb m e -
neti polgári iskola: és mind a' kettő az állomány 
pártoló keze alatt: K. J. 

Néhány szó a' sárospataki főiskoláról 
tájékozásul a' jövö egyház kerületi 

gyűlésre. 

Midőn e' néhány sorokat nyilvánosság elébe 
bocsátom, épen nem czélom a1 sárospataki főis-
kola hibáit és fogyatkozásait kárörömmel fe l -
mutatni, mert annak mindig hü közlegénye vo l -
tam és leszek; sokkal inkább nem, a' szabad-
ság fátyla alatt történt egyes ifjúi merényeket 
vagy épen kihágásokat megróni, mert hiszen 
azok mint itt, ugy másutt is megtörténtek : hanem 
czélom egyedül ez iskolában töltött 16 évi t a -
pasztalatom után, felmutatni an okokat, mellyek 
a' jelen körülményeit az intézetnek előidézték, 
hogy láthassa az egyházkerület , hova kell l e g -
inkább fordítni figyelmét, ha, mint jelenleg szük-
ség , gyökeresen orvosolni akar; hogy láthassa 
mit kell tenni, hol kell javitni és épitni, ha szá-
zadokig virágzott intezetét a1 sülyedéstöl m e g -
óvni akarja. 

Tagadhatatlan, hogy a' sárospataki főiskola 
ez utóbbi évtizedekben hovatovább alábbszállott 
mind anyagi mind szellemi tekintetben. Anyagi 
tekintetben azért, mert mai korban a' protestáns 
lelkesedés tüze naponként kialszik a' keblekből; 
szellemi tekintetben pedig több okok miatt. 
Egyesek néha ollykor fel is jajdultak e' miatt, 
nevezetesen Szemere Bertalam minister ur az 
1846-ik évi prot. egyh. és isk. lapban, fajdalmas 
sajnálkozással elmondá: „a1 régi hires sárospa-
taki főiskola nem az többé, nevezetesen emlékei-
nek párnáján andalog vénhedt erejében." De ő 
is sok többekkel együtt ugy járt mint a' csolna-
kos, ki hideg részvétlenséggel nézi a' hullámok 
közt vergődő embert, de nem siet segélyére. 
Mások az intézet egyes hibáit igyekeztek pa l -
liativ szerekkel orvosolni, természetesen haszon 
nélkül. Az intezet egy igazgatója pedig, talán 
sejtve, hogy vihar következend, törésre akart 
állani, de kevés ereje, még kevésb erélye 's k i -
tartása levén, a' vihar magát is elsodrá. Illy 
küzdelmek közt köszöntött be hozzánk martius 
15-én a' szabadság napja. De fajdalom ! a' s z a -
badság villáma, melly az egész hazán kárnélkül 
futott által, itt mennyköként csapott le. Az i f jú -
ság, szabadság zászlóval kezében, magához r a -
gadta a1 kormánypálezát, az ellenvéleményüe-
ket az iskolából elüzé; benyúlt az intézet beléle-



t é b e , 's a' hitvány növényt akarván kiirtani, 
hevült ingerében a ' virágot is kiszakgatá. A ' l e g -
közelebbi egyh. kerületi gyűlés fölébe már mint 
dictator lépett, 's terrorismusával olly in téz-
ményeket hozatott, mellyek jövendőben, ha a1 

dolgok nem változnak, végveszélybe dönthetik 
az iskolát, 's ki merész volt ellenök szólni, a b -
lakom kivetéssel fenyegetők. 

Hol rejlik mindezeknek oka ? sokan azt f og -
ják mondani: a' kor szellemében. Nem! én i s -
merem ezen intézetet, ezen abnormis helyzet 
mártius 1 5 - k e nélkül is bekövetkezett volna, a' 
szabadság napja csak alkalom volt a ' k i tö -
résre . Tekintsünk csak be kissé mélyebben 
ez iskola beléletébe, meg fogjuk látni, hogy a 
sárospataki főiskolát saját belszerkezete, saját 
institutioi buktatták meg. He lyes -e e' tek in te t -
ben meggyőződésem, he lyesek-e okaim, azt ezen 
intézet meleg keblű pártolói részlehajlatlanul 
Ítéljék meg. 

A ' sárospataki főiskola alábbszállásának l eg -
első és legtávolaibb veszélymagva rejlik saját 
törvényeiben 's az ezek iránti tiszteletbenségben. 
Ezen törvények a ' mult századok szellemölö 
zárdai nevelésének avult ereklyéi. Elég jók az 
akori időben de használhatlanok jelenkorban. 
Néhány évvel ezelőtt megújittattak ezen t ö r -
vények , de az újítás csak magyar ra lett f o r -
dításból állván, czélhoz nem vezethetett . M i t e r -
mésze tesb , mint hogy a' törvény végrehaj tói , 
mint a1 jelenkor emberei az avas törvényeket 
mellőzve, önbelátásuk szerint mondtak Ítéletet, 
az if júság vétségei felett. Melly a ' milly jó volt 
egy részről , olly rosz volt más tekintetben ; 
mert tágas tér nyilt egyiket vagy másikat a' 
törvény korlati alól kivehetni. Hozzágondolva 
még ehez azon killtó nevelési e l lenté te t , hogy 
a' sárospataki if júság eleitől fogva, jótéteménye 
zettekre és nem jótéteményezet tekre volt fe loszt-
va, melly mintegy valaszfat vont ugyanazon o s z -
tály növendékei között i s ; továbbá hozzágondolva 
még azt is, hogy ezen iskola, mint minden prot. 
nevelő intézet, a' kegyesjóltevök adakozó szerete ! 
téré volt alapítva : micsoda ha illy kürülmények I 
mellett a' törvényvégrehaj tásánál is olly különb-
ség volt a ' két cast között, hogy volt az iskolának 
igazgatója ki nyilvános h e l y e n , a' két fél e g y -
kori összeütközése a lkalmával , merte azt mon- ; 
dani, miszerint a' jótéteményezett ifjat kitiltják! 
akkor az iskolából, midőn a ' nemjoté teménve- j 
zettnek haja szála sem esik el. Ezen körűimé- | 
nyek hozták lassanként létre a' törvények i rán- ' 
ti tiszteletlenséget. A ' nem jótéteményezett i f jú , ! 

szabadon hágta által a ' törvényt , mert tudta, ! 

hogy ha arra kerül a' sor , nyilvános pár t fogás - j 
ra ta lá l ; és részint azért , mert elődje talán p a t -
rónusa volt az iskolának, részint mert szoro-
sabb viszony kötötte a' tö rvény végrehajtóihoz, | 
számítása nem is csalta meg. Ki az iskolai szék 

j jegyzökönyveit áttekinti, példákból fog m e g g y ö -
izödni, hogy szavaim tiszta igazságok. 

A ' rosz példa végetlenül nagyobb hatással 
van az if júságra mint a ' j ó ; ki valamelly ny i l -
vános tanintézetben az i f júság nevelésében f o g -
lalkozott : az fogja tudni, hogy mig egy rosz 
szellemű ifjú 2 0 , 30; éves növendéket eltud 
csábítani, addig 10, 20 jobb érzelmű is, alig bír 
egy kettőt példájával megjavítani. Innen van, 
hogy főiskolánkban a' jótéteményezet tek sok-
kal nagyobb száma mellett is a' törvények iránti 
ezen tiszteletlenség anyira elterjedt, hogy. a g g o -
dalom nélkül maradt ki hetekig az ifjú iskolából 
törvényelenes szenvedélyét , kinek hajlama volt 
reá , bátran ű z t e ; mert ha engedményre nem is, 
elnézésre legalább bizton számolhatott. 

Csoda-e hát ha illy Jfegyelmi lankadtság 
mellett az iljuság a' kormánypálczát kezéhez 
ragadta, anyira, hogy már mártius 1 5 - e előtt 
is volt eset, hogy a ' nyilvános bűntetteseket nem 
merte az iskolai szék elitélni, mert visszatorlástól 
félt az if júság r é s z é r ő l ; csoda-e ha mártius 1 5 - e 
után az if júság az egyh. kerület , mint legfőbb t ö r -
vényhatosága fölébe is már mint parancsnok 
lépett, 's tagjait erővel kényszeri té olly v é g -
zések hozatalára , mellyek bizonyos veszély 
magvait rejtik magokban. 

Uraim! pártolói e ' tudományos intézetnek! E g y 
ősz anya eseng segé lye t eké r t , ki három száza -
dokon keresztül , olly sok viszályok köz t , meleg 
szeretettel ápolá keblén üldözött gyermekét a ' 
protestantismust. Itt az idő, hogy rajta segítsetek. 
Iskolai autonómiánkat a' jelen viszályok közt is 
megtar tot tá tok; gyakoroljátok tehát ezen jogo to-
kat ne csak szóval hanem tettel is. Reformál já -
tok gyökeresen ez in téze te t ; mert palliativ s z e -
rek itt n. segítenek, ki vavult inslitutiok után akar 
jelenleg valamelly intézetet javí tani , azt a' kor 
kineveti mint ki diszlö paloták mellé halotti k r ip -
tát épit. Nekem e' tárgyban egyéni véleményem 
ez ; Iskolában törvény, rend, és fegyelem kell. A ' 
melly erkölcsi intézetben a' törvény nem t isz-
telletik, az nem érdemli meg, hogy éljen. A ' l e g -
közelebb tartandó egyh. kerületi gyűlés rendel -
jen hát ki egy állandó iskolai bizottmányt, ál lan-
dót mondom mert az illy évenkint változó iskolai 
kormányzaton, millyennel eddig b í r tunk , a' t a -
pasztalat bizonyítása szerint nincs isten áldása. 
Az illy koronként változó bizottmány soha nem 
fogja ismerni az iskolát, nem annak növéniekei t . 
pedig azokat ismerni kell, ha bölcsen akarja k o r -
mányozni. Ezen iskolai bizottmány haladék né l -
kül még a' beállandó iskolai év kezdetére k é -
szítsen egy iskolai törvényt , korszerűt , szabad 
szelleműt de szabatost, határozottat. E r r e nézve 
azon bizottmány tagjaira ifjúi elemet is óhajtanék. 
Az igy alkatott törvényt ke^l az ifjúságnak k e -
zébe adni; 's vé t ség esetében annak határozott 
szabályaitól soha el nem té rn i ; ' s ki annak e n -



gedelmeskedni nem aka r , az ne lehesen tagja 
az iskolának, legyen az jótéteményezeit vagy 
nem. Ezen választó falnak szinte megmaradni 
nem szabad. Egy erkölcsi intézet minden tag-
jainak testvéri szeretettel kell egymást ölelni. 
Egy illy szabatos és korszerű iskolai törvény 
az ifjnság magán életére is üdvös befolyású leend. 
Tudjuk ugyanis közintéetezekben mint az oktatás 
ugy a' nevelés is csak átaláuosságban működ-
hetik. Csak az iskola falai közt van a' tanitó 
szorosb viszonyban tanítványával; a* magán 
élet titkaiba csak Isten láthat be. Itt az ifjúság 
egyedüli véd öre saját géniusza mellett az intézet 
bölcs törvényei. Szóval korszerű 's határozott, 
törvényt minden áron. És ezt főkép jelenkorban. 
Mert ha bár az ifjúság nem lett is roszabb mint 
ezelőtt volt, de a' korszelleme megváltozott. Az 
ifjú jogokat igényel magának az iskolában is; 
mint az életben ugy itt is szabadságra törekszik, 
's tért keres magának, hol szelleme munkásságot 
találhason, Ezen szabadságra-törekvést kell már 
az iskolai nevelésben a' törvény korlátai közt 
olly okosan vezérelni, hogy szabadosságra ne 
fajuljon. Az iskolai szabad élet a' törvény kor -
látai közt szabad polgárokat nevel a' honnak, kik 
a' zsarnokság és jogbitorlók ellen élö támaszai 
lesznek a1 hazának: de ha roszúl értelmeztetik 
pusztító ár lesz, melly törvényt és igazságot 
egyiránt elsodor ; leümlö láva, melly elborít min-
dent mi előtte v a n ; mire az ujabb korban elég 
példát mutatott Sopron és Debreczen is, de még 
sem annyira mint Sárospatak. 

És miért épen Sárospatak ? fogja kérdeni 
valaki: Ennek okát is megmondom. Van itt egy 
kiváltságos osztály, melly már a' törvények 
korlátain mintegy kívül áll, a' menyiben annak 
tagjai, őrei a' törvényeknek. Ezek a' hajdani 
esküdt deákok, jelenleg képviselők tizenketten. 

Ezek voltak, mint mindig, úgy jelenleg is 
irányadói az ifjúság erkölcsi életének. Tisztelet 
a' jobbaknak, da nyíltan valljuk meg, jelenleg 
rosz szelleműek, ferde nézetüek is voltak ezen 
vezérifjak közt, kiknél nem ügyszeretet, hanem 
hitvány önérdek volt a' rugó, melly müködesök-
nek irányt adott: Nincs pedig közintézetekben 
az erkölcsiségnek nagyobb mételye, mint midőn 
egy két illy rosz érzelmű ifjú magát az ifjúság 
vezérévé küzdi fel, Anyival inkább mert az illy 
egyénekben eredetileg sok erő még több bátor-
ság, önállás, és kitartás van, csak hogy ezen n e -
mes erények nem a' tiszta sziv tápnedűjével 
öntöztetvék. Egy két illy rosz érzelmű i f j ú - k i -
vált ha fensöbb pártfogás is elősegíti működését, 
mint ez jelenleg főiskolánkban tör tént , képes 
egy intézet növendékeit elferdíteni, megvesz-
tegetni. Az illyeneket, ha jobb irányt nem vesz -
dek haladék nélkül el kell távolitni az intézetből, 

mert jobb hogy egy tag vesszen el mint az egész 
testet rothadás eméssze meg. Nem pusztán egyéni 
véleményem ez, hanem tapasztalat által igazolt 
nevelési e l v ; mellyröl a' hires nevelő és oktató 
Arnold János is ezt mondja; "Meine Erfahrung hat 
mich gelehrt ,welch einschreckliches Übel es ist, 
wenn unter den Schűlern, die den Ton angeben 
eine niedertraechtige Gesinnung aufkommt; — 

thut deren Anwesenheit dadürch dass 
die Jüngern sie zum Muster nehmen, so groszen 
Schaden, bringt die Schule so in Gefahr zum B ő -
sen, anstatt zum Guten zu erziehen, dasz ich nicht 
anders abhelfen kann, als durcli Ausschliessung 

solcher Leute*). És mint halljuk egy illy ifjút még 
nyilvános iskola vezetésével akarnak megbízni 
főiskolánkban. Uraim! vigyázzatok! A ' g y e r -
meki szív egy miveletlen kert mellyben a' hi t -
vány gyom 's mérges növények épen úgy meg-
fogamzanak, mint a' nemes virágok. Nem tabula 
rasa az, mellyröl letörülhetnénk, mit egyszer 
ráirtunk. Az gondolkozik érez és itél. Egy e l -
lejtett balfogalom tanitó szájából végetlen v e -
szélyes nyomokat hagyhat hátra. Irtsátok ki 
azért az illy mérges növényeket nevelő in té -
zetünk kertéből; különben hozandó legüdvösh 
törvényeitek is csak irott malaszt marad örökké. 

(végo következik.) 
O r b á n J ó s e f . 

H I R D E T M É N Y . 
A1 békési evang. esperesség részéről je len-

tem a' t. közönségnek, hogy fölügyelése alatt 
levő szarvasi főiskolában, a' rendes tanitás rhe -
torikáig bezárólag jövő october 2-kán fog kez -
detni, a' felsőbb osztályokra nézve a' t. közön-
ség rövid idö múlva hirlapilag fog értesíttetnie 
Kelt Holdmezö-Vásárhelyen. Sept. M é n 1848. 

J e s z e n s z k i L á s z l ó , 
békési evang. egyházmegyei jegyző. 

C z á f o 1 a t 
A' prot. egyh. és iskolai lap 37-ki számá-

ban, a' bihari ref. egyházvidék N.-Váradon t a r -
tott közgyűlése, röviden közölve, látható. E ' hi-
vatalos közlések, minden egyéb pontjait mel-
lőzve, csak azt veszem ,mint érdekből irott, 's 
énélfogva el ferdített pontot bírálat alá, mi a* 
n.-váradi papválasztásról szól. — Olt az ávan 
mondva; „hogy minden szokott, és törvényes 
ut elmellözésével, részint rábeszélés , részint 
pajtásosság utján uj lelkész választatott." — 
Enyi benne igaz: hogy uj lelkész választatott, 
de a' többi merő és hamis ráfogás. 

S o o s J á n o s . 

*) Mayer nevelési szemléje 1348 jan, lap. 8. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI Él ISKOLAI LAP. 
52. SZám. Hetedik évi folyamat. Sept. 28. 1848. 

A' vallás és közoktatásügyi ministeriumból. 

Harczias körülményeink k ö z t , ' s az első 
ministerium lelépte következtében egyiránt l e -
hetetlenné válván , hogy a' középtanodai t a n á r -
ságért folyamodó egyének csödvizsgálata a' 
jövő october hó első napjaiban megta r tassék , 
e ' csödvizsgálat ujabb határidejéül ezennel o c -
tober 20-dik napja tűzetik k i , azon hozzáadás-
sa l , miszerint : ha zajos viszonyaink tovább 
bonyolodása még akkor is lehetlenné tenné a' 
nevezett vizsgálat megta r t ásá t , ez iránt az i l le-
tők idejében fognak Közlöny utján ér tesí t te tni ; 
a' vizsgálat megtarthatása esetében pedig s ze -
mélyesen tartoznak a' folyamodók a' vizsgálat-
ra Budapesten megjelenni; csupán azok levén 
puszta folyamodvány utján távoliétökben is 
megválasz thatok, kik az általok elvállalandó 
szaktanulmányra vonatkozólag közkézen forgó 
's méltánylást nyert munkájok , 's egyszersmind 
több évi tanítói foglalkozásuk által nemcsak 
egyesek megelégedését nyerték meg , hanem 
valódi országos nevet vívtak ki. 

Néhány szó a' sárospataki főiskoláról, 
tájékozatni a' jövő egyh. kerületigyiilésre. 

(Vége.) 

E g y másik oka volt a' sárospataki főiskola 
hanyatlásának eleitől fogva az if júság ellenőr 
választási joga, 's ebből származott évenkénti 
korteskedések. Hízeleg első tekintetre azon k ö -
rülmény, hogy az ifjú szabadon válassza b i r á j á -
nak azt, kihez öt legszentebb gyermeki bizalom 
köti. Elvben magam is osztom az eszmét. De 
miután tizenhat évi tapasztalásom meggyőzött 
arról , hogy ezen eszme gyakorlati kivitele a' 
szellemi és erkölcsi nevelés roppant kárával 
történik, lehetetlen hogy, ellene ne nyilatkozzam. 
Ezen jog szerint ugyanis a' tizenkét esküdtdeá-
kok közül szabadon választhatott az if júság 
egyet titkos szavazattal ellenőrnek. Ezen v á -
lasztások eleinte a' legnagyobb csendben , a ' 
t ö rvény korlátai közt történtek, úgyhogy régibb 
időkben alig tudok esetet , hol a' törvény szen t -
sége csak legkissebbé is megsértetett volna. De I 

később a ' szabad Szellem ürügye alatt történt 
bujtogatások ál tal , anyira aljas korteskedéssé 
fajultak, hogy 1840 olta már egy két esetet k i -
véve , minden valasztások a' legnagyobb k ihágá -
sok közt mentek véghez , hol a' tölt poharak is 
nem kis szerepet játszottak. Ha nem emlitném 
is azon, az if júság tudományos előmenetelére, 
olly káros befolyású körü lményt , miszerint a* 
választások előtt két három héttel is a1 könyvet 
csak mellékes dolognak tekintettük: már csak 
az, hogy itt az if júság erkölcsi érzete támadtatik 
meg, továbbá hogy az illy választásoknál t ek in -
télyes pártok alakultak, kik a' tö rvény korlátain 
magokat egészen felül emelték, továbbá hogy 
azon elvnél fogva „ubi multi peccant nemo 
pecca t u olly dolgokat vittünk sokszor véghez , 
mellyek az ifjúságban, a' törvények, 's azoknak 
végrehajtói , az oktatók iránti tiszteletet és k e -
gyeletet alapjában renditék m e g ; már csak ezen 
okok is mondom nem e légek-e arra „hogy egy 
eszme diadaláért egy kor nemzedékének szellemi 
jólétét ne vessük áldozatúl? 

Be is látta ennek káros hatását e g y h á z k e -
rületünk jó eleve, és sok küzdés után 1 8 4 6 - b a n 
sikerült is azt az ifjúságtól elvenni, és iskolai 
küldötteire ruházni által. De az ujabb zavarok 
közt ebbe is tettleg visszahelyezte magát az 
ifjúság, eltörülvén az esküdti kart , ' s annak e l -
nökét az ellenőrt gyalázatosan kiűzvén az i s -
kolából. 

Uraim! a' legszentebb jogok is kora hasz -
nálat által szellemi veszélyt hozhatnak a' lá . ig-
keblü ifjúságra, mint a ' kövér föld elhervaszt ja 
a' nemes plántát, midőn ellenben ugyanazon j o -
gok ideje-koráni használata a' ferfiu lélek l e g -
nemesb jellemfejtö és szilárdító eszközévé válik, 
mint a' jó föld gazdagon megtermi és megérleli 
a' nemes gyümölcsöt. Felhívom azért ez i n t é -
zet minden hökeblü pártolóinak figyelmét e ' 
t á rgyra ; felhívom az egyh. kerület bölcs e l ő -
relátását: gondolják meg ezen tá rgy történeti 
fejleményét, hogy hasonló körülmények közt 
elébb vagy később épen ugy el fog az fajulni, 
mint ez előtt. Az ok és eredmény összefüggése 
soha nem hazudtolja meg magát. Elhervad a ' 
virág, ha kora tavaszszal kitétetik. Ha az ifjnt 
során nagy jogokban része l te t jük , kést adunk 
íezébe, mellyel ön erkölcsiségét gyilkolja meg. 
risztelet a ' higgadtabb gondolkozásuaknak, de 
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tapasztalat után mondom, hogy az illy vá lasz tá-
sok alkalmával az if júság nagyobb részénél 
szenvedély volt a ' cselekvés rugója. — Mind-
amellett még most is sokan v a n n a k , még pedig 
tekintélyes egyének, kik ezen jogát az i f júság-
nak szóva l , tettel buzgón védelmezik; azon 
e lvbő l : hogy az ifjút nem az i skolának , h a -
nem az életnek kell nevelni, és hogy őt már 
az iskolában képessé kell tenni jogok g y a -
korlatára. Elvileg ezen eszmét is osztom, de 
nem az iskolai gyakorlatban. Mert ha az a ' s ze l -
lemi nevelés több kárával mint hasznával g y a -
koroltatik, el kell azt törölni. Pedig ezen jog 
gyakorlatánál , a" tapasztalat már igazolta, hogy 
végetlen sokkal több a' szellemi vesz teség , mint 
a ' haszon. Aztán az iskolát különböztessük meg 
az élettől. E g y erkölcsi intézet minden institu-
tioinak paedagogiai alapon kell épülni, azaz ugy 
kell szerkesztve lenni, hogy azok által a' k ö -
zös czél, t . i . az i f júság szellemi kiképzése minél 
inkább elömozdittassék. A ' mai kor szellemi n e -
velésénél az emberben létező három nevezetes 
alaperöket kell az ifjúban kiképezni u m : az é r -
telmet, érzést és akaratot. Mellyik miveltetik ki 
ezen alaperök közül az ifjúban ama jog g y a k o r -
lata által, feleljenek annak buzgó pártolói ? talán 
az értelem ? Hisz megmondám, hogy hetekig 
mellékes dolognak tekintök a' könyvet vá l a sz -
tások előtt, mert minden figyelmünket csak ez 
foglalta el. Vagy talán az érzés ? Ne mondjátok! 
Fájdalmasan fogok mindig azokra visszaemlé-
kezni, és fognak velem együtt sokan, mert l e g -
szentebb érzetünk a' barátság kötelékei s z a k a -
doztak az illy esetek alkalmával, talán örökre, 
el. Vagy talán az aka ra t ? Hacsak a' pártok 
egymás elleni gyűlöletét , vagy az utczai he t -
venkedéseket , vagy a' tölt poharak közt történt 
fogadásokhozi konok ragaszkodást illyennek nem 
tekintik annak buzgó pártolói, én mást legalább 
nem tudok. Egyéni véleményem tehát e z : Vegye 
el ezen jogot az egyh. kerület az ifjúságtól, r u -
házza azt állandó iskolai küldötteire által, kik 
ismervén az i f júság kivánatát, és az egyéneket , 
bizton hiszem olly ifjút fognak mindig ezen h i -
vatalra választani, kiben mind az ifjúság, mind 
az egyh. kerület kivánata találkozni fog. Külön-
ben akármint forgatjátok, módosítjátok e ' tárgyat , 
j égre fogtok épitni, habokra irni. A ' jég elolvad, 
a ' hab elfoly, V munkátoknak vége leend. 

E g y harmadik oka volt az iskola hanyat lá-
sának az esküdt deákok karának szerkezete. Ez 
az elsőbb tizenkét legjelesebb egyénekből állott. 
Ezen tizenkét ifjak tartoztak az if júság iskolán 
kívüli életére fe lügyelni ; minden éjjel a1 gyanús 
he lyeke t , b o r - és vigalomtanyákat megláto-
gatni, ott ha ifjakat találtak hazaküldeni vagy 
szükség esetében befogatni ; szóval valóságos 
poroszlói szerepet vinni. És ezen kötelességek 
teljesítésére ünnepélyesen fe leske te t tek . — | 

Ezen intézet is megjárta a" maga idejében, de a ' 
19—ik század közepén, hol a" kor szabad szelleme 
az illy pedáns institutiokat kineveti , az iskolai 
nevelés és miveltség valódi gúnya volt. E g y 
mivelt érzésű ifjút esküvel ar ra kárhoztatni, hogy 
ö korcsmáról korcsmára j á rva , poroszlói s z e r e -
pet vigyen kortársai felett , ez uraim ! m e g s é r -
tése annak, mire mint vég czélra minden tudo-
mányos intézetnek törekedni kell, a ' humanitás-
nak. Maga az ifju3ág többször kimondta már 
időmben is felette kárhoztató Í té le té t , de az 
okos szó pusztában hangzott el. A" honan tettel 
igyekezett azt bebizonyitni, hogy a ' korhoz nem 
illő institutiok fen nem állhatnak, az által n e v e -
zetesen, hogy sokan az esküdtek közül ezen 
kötelességet akarva elfeledték, sC kik pedig le l -
kiismeretesen végzék kötelessegüket, azok nyi l -
vános gúny és megvetés tárgyai lettek. Mi t e r -
mészetesb, minthogy ez által a1 fegyelem mind-
inkább alábbszállott, az engedetlenség, fe je t len-
ség nöttön nőt t ; annyira hogy martius 1 5 - e 
után nemcsak hogy nem engedelmeskedett az 
if júság az illy kötelességét lelkiisméretesen v é g -
zett esküdt deáknak, hanem azt mint a' szabad-
ság nyilt ellenségét nyilvános helyen megkö-
vezte , söt elnökével együtt az iskolából g y a -
lázatosan kiűzte. És mindez, fájdalom! t e rmésze -
tes következése volt az ok és eredmény ö s s z e -
függésének. Igy kellett a ' hibás institutio miatt 
az iskola legjelesebb egyéneinek, kik mind e r -
kölcsi, mind tudományos tekintetben főiskolánk 
valódi csillagai voltak , ál d o b t á l esni. E g y é b -
iránt, nyíltan kimondom, örök gyalázat marad 
az a' sárospataki if júságon, mit ezen jeles e g y é -
nekkel e lkövet tek; nem fog fényt vetni azokra 
sem, kik azt megtörténni engedték, he lybehagy-
ták vagy épen elősegítették. Mert százados i n -
stitutio hibájit azoknak róni fel bünül, kik annak, 
hogy a' hiba létezett , okai nem, inkább csak v é g -
rehajtói vo l tak : ez mind a' méltányossággal , 
mind az igazsággal , mind a' törvényességgel 
merően ellenkezik. Ök kötelességük te l jes í tésé-
nél esküjöket teljesítették. Hibájok csak az volt, 
hogy esküjöket híven megtartották. Vigasztalá-
sul mondhatom azon jeles egyéneknek, hogy a ' 
jobb rész kimondta már eddig is, a' jövő kor még 
részrehajlatlanabbúl ki fogja a' tény felett mon-
dani kárhoztató ítéletét. 

Eltöröltetvén az esküdti ka r , helyettök az 
if júság által szabadon választott tizenkét k é p -
viselők állíttattak, esküdtszék formájára. — Ez 
igen szép korszerű eszme, magam is hozzáadom 
elvileg szavazatomat, de nem abban az alakban, 
mint az főiskolánkban felállíttatott. Ki lótott 
ugyanis olly esküdtszéket, mellyben ugyanazon 
tagok fogják perbe az egyént , ugyanazok mond-
ják ki reá a ' „bünüs t " és ugyanazok tagok 
ítélik e l ? Es ez Sárospatakon igy van. A ' k é p -
viselők fogják perbe az ifjút, azok nyomozzák 
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a1 t ényt , kimondják az iijura a ' bűnöst , ' s u g y a n -
azoknak az elitélésnél döntö szavazatuk van. 
Bará t i ra ! hisz ez több mint esküdtszék. Ti igy 
élet és halál urai vagytok az ifjú felett. Minek 
akkor iskolai tö rvényszék ? — Felhívom azért 
egyh. kerületünk figyelmét e1 t á rgy ra is. U t a -
sítsa vissza a ' képviselő testületet saját körébe. 
Különben a' végreha j tó hatalom azaz az oktatók 
iránti tisztelet és kegyele t fog ismét ez által 
e g y fokkal alábbszállni. Legyen ugyanis esküdt -
szék , de más alakban. Ott a ' körülményekhez 
képes t legjobban és legegyszerűbben lehetne i g y : 
A z ellenőr legyen a' vizsgáló biró, ez nyomozza 
ki a ' tettet és a ' t e t t e s t ; halgassa ki a ' tanukat, 
t egyen vizsgálatot a ' helyszínén, 's az e r e d m é n y -
ről v igyen j egyzökönyve t . Ezen j egyzőkönyv 
nyomán a ' t izenkét képviselők mondják ki a ' 
vádlott felett a ' bűnöst v a g y nem bűnöst , ' s a ' 
tanukat , ha szükség van, ismét hallgassák ki. Ha 
felénél több találta a ' vádlottat ár ta t lannak, az 
azonnal mentessék f e l ; ellen esetben adassék 
által az iskolai tö rvényszéknek , ki azt az á tkü l -
dött bizonyítványok nyomán, a ' hozandó s z a b a -
tos és határozott iskolai tö rvények szerint Ítélje 
el. E g y illy tö rvényes e l járás e l len , melly e ' 
mellett még nyilvános is, egy if júnak sem lehet 
és nem lesz kifogása. Mert a' jó tö rvények h a -
sonlók az igazmondó emberekhez, nem s z e r e t -
jük őket, de még is tisztelnünk kell. 

E g y negyedik oka volt főiskolánk h a n y a t -
lásának : oktatóink nem egyenlősége 's az ebből 
származó egyenet len súrlódások. Én oktatóim 
nagyobbrészének örök hálával *s tisztelettel 
adózom mindig: de minden hálám 's tiszteletem 
mellett is az igazságot kimondani kö te l e s ségem-
nek t a r t o m ; ' s nem titkolom el a ' bajt ott, hol 
orvosra nagy szükség van ' s az orvoslás b i -
zonyos lehet. — A ' sárospataki főiskolában f e l -
sőbb és alsóbb rendű oktatók v a n n a k ; az elsők 
rész in t nagyobb jövedelem, részint az által k ü -
lönböztetik meg magokat , hogy az évenként v á l -
tozó iskolaigazgatói hivatalt viselhetik, mellyben 
az utolsók, kik közé a' gymnasialis oktatók is 
tar toznak, nem részesülhetnek. Ezen gymnasialis 
oktatók iskolai müködésök felett amazoknak f e l -
ügyelés i joguk is van. Mi természetesb , min t -
hogy ezen osztályozás örökös súrlódások a l ap -
ja és szerzője volt mindig, 's mintegy két pár t ra 
osztotta az okta tókat , melly. fá jdalom! még az 
iskola bel igazgatásánál és tö rvénykezéséné l is 
ki tűntet te magát, annyira , hogy hozzá já ru lván 
még ehez némelly egyéneknek egymás elleni 
személyes gyülöletök is, iskolaszéki gyűléseink 
sokszor keserű k i f a k a d á s o k , 's botránkoztató 
veszekedés színhelyévé lettek. A ' nevelők h i -
bái százszorosan csíráznak fel a ' n ö v e n d é k e k -
ben. Ezen szomorú igazság itt valósult meg 
legtel jesebben. Ugyanis azon szellem titokban 
nem maradhatot t , kifolyt az az i f júság közé is, 

melly már nem pártokra szakadt , hanem pórthoz 
állott, ' s egyes bujtogatók ármánya is h o z z á j á -
rulván, az el lenpártot üldözés és gúny t á r g y á v á 
t e v é ; mi által az oktatók iránti pietas legutolsó 
szikrája is kialudt a ' keblekből, annyira , hogy 
az érdemekben őszült akkori iskolaigazgatót e g y 
bélyeges életű taní tvány gorombán utasitja 
rendre, *s az oktatók az i f júság kegyé t keresni 
kénytelenek, ha békében megmaradni akarnak. 

| — Uraim ! Iskolai nevelésben minden oktatónak 
' e g y és ugyanazon czélra kell törekedni , azaz 
hogy a' gondjuk alá bízott i f júságnak kölcsönös 
segedelemmel szerezzék meg azt, mire minden 
nevelésnek törekedni kel l : a ' valódi humanitást . 
Lehe t -e kívánni hogy a ' növendék humanitással 
viseltessék ott egymás és oktatói iránt, hol a ' n e -
velők — tisztelet a" jelesbeknek — nem hordanak 
humanitást keblökben egymás i r á n t ? Én azt 
mondom : soha ; felhívom azért ismét egyh. k e r ü -
letünk figyelmét e ' t á rgyra is, melly csaknem 
alapja minden bajainknak. Orvosoljon itt is g y ö -
keresen. Egyesek hibája miatt egy intézet nem 
eshet áldozatúl. I r t sa ki a ' hi tvány gyomnak 
még gyökeré t is, különben ve teményes ker tünk 
csak kórókat fog a ' hazának felmutathatni. 

A ' sárospataki főiskola ezen belszerkezet i 
hibáin kivül nem kis befolyással volt még az 
iskola hanyat lására azon körülmény is, hogy 
olly jelentéktelen városban volt , mint Sárospatak. 
Sárospatak alkalmas hely volt iskolánák azon 
korban, midőn az ifjút a ' zárdai falak k ie légí te t -
ték, midőn a ' miveltséget az iskola falai közt 
lehető legnagyobb tökélyre vitt gö rög és romai 
l i teraturában keres ték és találták f e l ; ' s midőn 
az iskola virágzása az intézet növendékei s z á -
mától föl tételezteték. De mai korban , midőn a ' 
nyilvános élet olly véget len sokat igényel a ' 
neve lés tő l , midőn a' vi lágmiveltség olly sok 
szellemi szükségeket teremtet t elő, 's midőn az 
iskola v i rágzását nem növendékei számától , h a -
nem azoknak lehető legnagyobb értelmi és é r -
zési kimivelŐdésétöl mérik — többé nem a lka l -
matos. A ' r ideg cellák egyhangú unalmai nem 
elégítik ki mai korban az if jú vágya i t . A ' m i -
vel lség leghatalmasb tényezőjével , a ' társas élet 
különbféle formáival kell ötet megismertetni , hol 
az értelem mellett é rzésé t is kimivelhesse. Mert 
miként a ' vallás szentháromsága , a ' hit, r e m é n y 
és szere te t közt, a ' szere te t a ' legfőbb, melly, 
ha nincs meg, a ' val lásosság csak zengő érez és 
pengő czimbalom: ugy a' nevelés három a l a -
peröi : az ér te lem, é rzés és akarat közt az é r -
zés a ' legfőbb. Az é rzés örök for rása a ' jónak 
és szépnek ; az értelem merítő csak , az akarat 
pedig emelő erő. Ezen örök for rás bájos hab le -
ánya a ' humanitás, ezzel kell az ifjú lelkét ö s s z e -
párositni, az ez iránti szerelmet kell benne f e l é -
breszteni , ha azt akar juk , hogy belőle egy olly 
polgárt kepezzünk az iskolában már, kinek mi -



dön az életbe kilép, minden tettén e' valódi mi-
veltség sugára ömlik el. Hol mivelődik ki ezen 
érzés Sárospatakon. Hisz ott nincs csak egye t -
len nyilvános hely is, hol az ifjú a' szobai gon-
dok után mivelt társas élettel találkozhatnék. A ' 
város casinói be vannak előtte z á r v a , a' vár 
mulató kertében az egyetlen nyilvános helyen, 
ugyanazon egyénekkel, kortársaival találkozik 
mindig. Vagy talán a' fellitandó iskolai casinótól 
reményűtek a1 miveltség elöhaladasát? Kikből 
álland azon egylet? ugyanazon egyénekből i s -
mét, kikkel szobájában találkozott. Ugyanazon 
kör, ugyanazon tárgyak, ugyanazon személyek 
mindenütt. Pedig az ifjú lelkében sokszor ész re -
vétlenül is felébred a' vágy egy felsőbb mivelt-, 
ségü kör után 's annak hijányában — minek t a -
gadnánk — sokszor a' bor és vigalomtanyákat 
kerestük fel Sárospatakon, hol pedig a' humani-
tással épen ellenkező dolgok vitettek véghez. 
Szóval mai korban iskolának olly hely kell, hol 
az ifjú értelmi fejlődése mellett érzését is ösz-
hangzólag fejleszthesse, 's egyszersmind tanulja 
az életet mind jó, mind rosz oldaláról ismerni. 
Illy hely pedig egyh. kerületünkben nincs más 
mint Miskolcz. Örömmel hallottam tekintélyes 
emberektől hogy, Miskolczot tervezik főiskolánk 
jövendő helyévé. Igen helyesen! Miskolcznak 
jelenje nagy, jövendője nagyobb, közlekedése 
most is elég nagy ; tervezett vasútja által pedig 
az a l - és felvidék kereskedésének központja és 
kulcsa leend. De ha ezt nem vesszük is, számos 
intézetek vannak itt, mellyek az ifjú iskolán kí-
vüli nevelésére jóltevö befolyással lehetnek. A' 
megyei élet, megyei szónoklatok, kitűnő e g y é -
nek példája gyakorlatilag képezik az ifjút j ö -
vendő pályájára ; a' nyílt egyesületek, hol mi-
velt férfiak társas életével naponként találkoz-
hat ; nyilvános vigalmak, melylyekböl az ifjút 
mai korban kizárni nem szabad, és mellyekben 
nem az ifjúság ad irányt mint Sárospatakon, h a -
nem ö tartozik magát a' társaskör szabályaihoz 
alkalmazni, észrevétlenül is a' miveltség azon 
nemével ismerteti meg ötet, miután ohajtozik, 
a' humanitással; sőt maga a' mivelt város nyil-
vános élete egy nyitott nevelési könyv, melly-
ben gyakorlatilag tanulja meg mi jó, mi szép, 
mi illő egy mivelt ifjúhoz. És ne mondjátok azt 
sem, hogy itt több kísérleteknek levén kitéve, 
elesábittatik a' könnyen hajló ifjúi sziv, mint a' 
gyönge virágot összezúzza az erős vihar! nem! 
sőt épen ezen kísérletek közt fejlik ki az ifjú 
egy nemes alapereje, az akara t ; itt mutatja ki 
magát a' nemes erő, az által, hogy ezen csábok-
kal küzdeni, 's azoknak férfiasan ellene állani 
tud es akar. Szóval a' jelenkor nevelési eszméi, 
melly ezen három arany szóban öszpontosúl 
„belsőnkben isten é l " az ifjúi lélekben rejlő 
szellemi tehetségek illő kifejtésére, olly helyet 
óhajtanak, hol a' tudós iskolai élettel a' mivelt | 

társas élet is egyesülve legyen. Ezt pedig S á -
rospatakon fel nem találjuk. Uraim ! ne ragasz-
kodjatok igen Sárospatak históriai nevéhez, mai 
korban a' név nem használ semmit, hanem n e -
velési szempontból vegyeték figyelmetekbe ezen 
tárgyat is. A ' sárospataki feltanodát egyesitni 
lehetne a' miskolczi középtanodával, mi gazda-
sági tekintetben is ajánlandó lenne, Sárospatakon 
pedig szinte megmaradhatna egy középtanoda. 
Tegyétek hát ezt mentül elébb,- nyissatok tért 
az ifjúnak, hol ne csak ertelmét, hanem érzését 
és akaratát is kimivelhesse. Különben iskolai n e -
velésiek egyoldalú marad mindig, 's azon czélt 
hova a' korszerű nevelésnek törekedni kell, soha 
el nem éri. 

Ez az én egyéni meggyözödesem főiskolánk 
szellemi átalakítása felöl. Lesznek, kik nézeteimet 
nem fogják osztani. Ám legyen! én meggyőző-
désemet senkire erőszakolni nem akarom. De 
emlékezzenek meg azon u rak , hogy hasonló 
okok mindig hasonló következményeket fognak 
előidézni. Maradjon meg csak azon fegyelmi 
lankadtság az iskolában, ne reformáltassanak az 
említett hibás institutiok, 's mindezekkel marad-
jon meg a' főiskola Sárospatakon: szent meg-
győződésem, hogy évek után bár, de bizonyosan 
azon fejetlenség fogja magát kinőni, melly már 
egyszer olly veszélyesen tört ki. — De talán 
sokat is nyilvánosság elibe vittem, mit el lehe-
tett volna hallgatni, Mindezt azon édes remény 
Íratta velem, hogy a' nevelés szent ügyének t a -
lán valamit vele használhatok. A ' kik személyes 
érdekre akarnák jó szándékomat" magyarázni,-
azoknak gyanusitásukat egyszerűen vissza-
utasítom 's őszinte érzettel óhajtóm : adjon Isten 
sok illy jó barátot a' sárospataki főiskolának, 
mint a' milly őszinte indulatból írtam e' sorokat. 

O r b á n J ó z s e f . 

A z 1 8 4 8 - k i Z O t c z i k k 3 - d i k § - a . 

Olly időket élünk, mellyekben mindenki, 
kicsiny n a g y , erős erötelen, hivatva v a n , t e -
hetségéhez képest hordani az újból készülő al-
kotmány szerkezetéhez megkívántató anyagokat, 
hogy az épület felrakására hivatott mesterek 
mindent kéznél találván: a' nagy munkát mentül 
hamarább mindnyájunk közmegelédésére bevé-
gezhessék. E ' nézetből indulva ki, bátorkodám 
én is néhány homok szemet hozni a' cultusminister 
által aug 1 - s ö napján kitűzött értekezletre e g y -
begyűlő egyházi képviselők szabad használatára. 
Balaton vidékéről kerülvén: meglehet valami 
kis hézág bevakolására ez is jó lesz. 

A ' legközelebbi hongyülésen alkotott 20- ik 
törvényczikk 3 - $ n a k igéi , mellyek így hang-
zanak : ,,minden betett vallásfelekezetek egy-



házi és iskolai szükségei, közálladalmi költsé-
gek által fedeztessenek "s ez elmek részletes al-
kalmazásával a' ministerium az illető hitfele-
kezetek meghallgatásával a' közelebbi törvény-
hozás elébe kimerítő törvényjavaslatot fog e-
löterjeszteniu — lesznek tehát nem sokára t e s t -
té. Istenem! és ezt megértük . . . . a' 300 évek 
óta büntelenül kitagadott árva f i u , apai birtoká-
ba valahára csakugyan visszahelyeztetik. Kinek 
ne repesne szive örömében ?! 

Azonban vannak, kiknek örömük nem egé 
szen zavartalan-t iszta, vannak kiknek keblébe 
némi aggály fészkeié be magát. 

Átalánosságban már e ' lapok hasábjain két nézet 
nyilatkozott az álladalom közkincstnrábóli fizetés 
felett ; egyik autonómiáját féltve aggódva néz 
körül , multat j e len t , jövőt combinal, 's kérdi; 
vájjon a' nagylelkű haza e' jótéteményért v i -
szonzásul mit kiván? nem-e legféltettebb kin-
csünket , független belrendelkezési szabad j o -
gunkat ? másik mint gyermek a' régohajtva várt 
édes anya keblére: olly bizton veti magát a' 
független felelős magyar ministerium intézkedő 
karjai közé. — Én ez utóbbiakhoz tartozom *) ; 
az elsőbbek aggodalmának eloszlatására szabad 
legyen csak ez egyet jegyeznem meg, hogy túl— 
ovakodó észrevételeik igen is helyén volnának 
akkor : ha ezután is bécs i , niklasburgi, linczi 
békekötésekre , 's az 1791. t .czikk 26-iít ar t i -
kulusára kellene minduntalan hivatkoznunk, — 
de miután az 1848-ik év martius 15-vel Ma-
gyarország újjászületésének epochája kezdő-
dik , — miu-tán független felelős magyar minis-
terium v a n , melly önkényü leiratok által j o g -
csorbítást nem követhet e l * * ) , — miután a' 
fenemiitett 20-ik tczikk 2- ik § - b a n a' tökélletes 
egyenlőség és viszonosság minden vallásfeleke-
zetekre nézve megállapíttatik: részemről semmi 
háttérben lappangó rémet nem látok többé, 's 
egy csepp okot sem találok aggodalomra. 

Részletes alkalmazásába a' fenidézet elvnek 
még azonban senki sem akart bocsátkozni. Igaz 
hogy bajos is ; részint mert pénzviszonyaink é -
pen most nem a1 legjobb lábon állanak; részint 
mert nincsenek is tudtára mind azon források, 
mellyekböl az egyházi és isk. szükségek fedezve 
leendnek; részint mert pontos statisztikai öszei-
rásra volna szükség: hány pap és isk. tanító, 
melíyik minő fizetéssel van eddigelé ellátva az 
összes magyar korona alatt, hogy így kivilágla-
nék, milly összeg kívántatnék a' hiányzó szük-
ség fedezésére. Illy hiteles adatoknak — részem-
rül is — szűkében levén: jelen sorok irója is in-
kább csak átalánosságban óhajt némelly eszmé-

*) No ugy ugyan jelenleg nem tudom kinek karjai közé 
fogná magát vetni. Sz. 

Iket a' papok és isk. tanítók íizetésére vonatko-
zólag előterjeszteni. 

Magyarhonban az egyházi és iskolai szük-
ségek fedezésére tett alapítványok kétféle t e r -
mészetűek; vagy ollyanak, mellyek 1517, és így 
a' reformatio kezdete előtt hagyattak, részint f e -
jedelmek, részint tehetösb polgárok ál ta l , a ' ha -
za minden lakosai közös használatára — ezek 
élvezetétől jogtalanul valának tehát megfosztva 
300 év óta honunk nem r. catholicus polgárai ; 
vagy ollyanok, mellyeket ez vagy amaz feleke-
zet emberei az idézett esztendő óta alapítottak 
Miután azonban ki van mondva : hogy minden 
bevett vallásfelekezetek egyházi és isk. szük-
ségei közálladalmi költségek által fedeztetnek, 
ez szerintem annyit t esz : hogy jövőre minden 
pártszinezet e lenyészvén, a' külön érdekek 
megszüntetvén, az olly természetű alapítványok 
i s , mellyeket részint a' kényszerítő helyezet 
szüksége, részint a' felekezetiség szükkeblüsége 
többször fanatismusa, kirekesztöleg és egyedül 
csak bizonyos kaszt intézeteire is egyéneire r u -
házott: a' haza közrendelkezése alá bocsátan-
dók; mert ezek martius tizenötödike ó t a , nem 
felekezeté többé, hanem az egy testvérré olva-
dott álladalomé. Övé a' jog azok czélszerűbb 
kezelése felöl intézkedni, 's a' belölök bejövő 
jövedelmet a' szükséges hiányok pótlására va l -
láskülönbség nélkül alkalmazni. 

Másik ohajtásom, mit szeretnék a' részletes 
fizetés kidolgozására meghívott választmány által 
nemcsak elvül kimondatni, de tettleg is életbe 
léptetni, ez : hogy valamint a' polgár i , úgy az 
egyházi társaságban is az egyenlő rangfokozatú 
hivatalnokok, egyenlő kitüntetésben, egyenlő 
díjazásban részesüljenek. Hol a' terhek egyenlők, 
egyenlőknek kell lenni a' kedvezményeknek is, 
ha csak a' 20 - ik t. czikk 2-ik § - n a k eme kifeje-
zése : tökéletes egyenlőség és viszonosság, m e -
gint csak szép szó és írott malaszt nem akar 
maradni; örök igazságok ezek , mellyek mint 
maga Isten változhatatlanok és dönthetetlenek, 
mellyeknek előbb utóbb — bár mint dühöngje-
nek ellenök a' pokol kapui — diadalmaskodniok 
kell. Ne felejtsék tehát, hogy elvégre ütött az 
óra, mellyben alamizsnaszerű, 's koldus fillérek-
ből összeállítót lizetési rendszerünk rongyaibol 
kitisztuljunk; 's hogy jelen az idö, mellyben 
gondoskodhatunk módokrol, h o g y n e hallgatóink 
kezeiből közvetlen nyújtva vegyük a1 minden-
napi kenyere t , mellyröl hogy arczánk vere j té -
kével ogyü t , igen is írva van : de hogy annak 
pirultával i s , ezt sehol sem találjuk. Ne legyen 
e' hazában bossontva sértő aránytalanság, egyik 
ugyan azon szakban, ugyanannyi és olly nemű 
fáradságért fejedelmileg díjazva, mig a' másik 
csikorogva tengeti nyomorú életét. 

Az ö kötelességök leend végre sürgölni, mi 
az álladalomnak is érdekében fekszik: hogy 



mindazon helyeken, hol eddig a ' törvény paran-
csolta egész és illetőleg fél-telek kiadva nincs: 
haladéktalanul kiadassék; — csak hogy ne k e -
rülje ki figyelmöket azon bekövetkezhető álla-
pot i s : miszerint az úrbéri tartozások megszűnte, 
alkalmasint maga után vonja a' pap és isk. tanító 
számára kihasított telkek körül eddig teljesített 
közmunkák megszűntét is — a" minthogy már is 
mutatkoznak jelenetek több helyeken, hol a' l a -
kosok minden illyes szolgálat tételtől vonakod-
nak : ez érdemben is azért kellő intézkedések 
tétessenek. 

Vagy tán legjobb volna, ha az álladalom igy 
szólna: Atyafiak! ti igen jól tudjátok, mert meg-
vagyon írva Máté 6, 24. „senk i nem szolgálhat 
két úrnak; mert vagy egyiket gyűlöli, mási-
kat szereti; vagy az egyikhez ragaszkodik, a' 
másikat megutálja. Nem szolgálhattok Istennek 
és a' világi gazdagságnak. Annak okáért mon-
dom nektek, ne legyetek szorgalmatos ok a' ti-
életetekről mit egyetek vagy igyatok, majd én 
ministeriumom által gondoskodom a' ti nem úri, 
de tisztességes élelmetökről: resignáljátok n e -
kem földeiteket és valóban, ha csak a' 
magyarhoni ref. papság számszerint 1666 = 
1666 egész telket, úgy szinte a ' 2300 tanító — 
kik közül körülbelül 100 főbb és alsóbb g y m -
nasialis oktató levén, kivonandó — tehát csak 
2200 féltelek illetőségét = 1100, öszvesen 
2 7 6 6 , a ' statusnak általadná : nem megvetendő 
fundus studiorum kerekednék belőle. — Ügy 
szólok mint tudósoknak: ítéljétek meg ti a' mit 
mondok 1 kor 10, 15. S o m o g y i . 

Hittan jelöltek eddigi, állapota 's ennek átalaku-
lasi terve. 

Itt az átalakulási idő minden szakra nézve. 
Olly időkben élünk, mellyekben minden ember 
hallathatja szavá t , mellyekben minden sebek 
enyhittetnek 's orvosoltatnak; szabad legyen t e -
hát nekem is egyenesen kimondanom, hogy itt az 
idő, mellyekben az ev. hittan jelöltjei is szót emel-
hetnek 's az összes evangelika egyházat felszó-
líthatják: hogy a' jövő aug. 1 - é n ministerium 
által összehívott közgyűlésen az ö ügyüket is 
szemre v e g y é k , az ö bajaikat is orvosolják 's 
ezközöljék az t , hogy az ev. hittanjelölteknek is 
bizonyos jövőjük legyen: hogy ne kénytelenittes-
senek ide 's tova vándorolni 's 5, 8 söt 10 e sz -
tendeig is magány uraságoknál kinos nevelői 
állásokon pangani. Ez ártalmas magokra a' hi t-
tanjelöltekre , de ártalmas az egész evangelika 
egyházra nézve is. — Legfőbb gondját fordítsa 
tehát az összes egyház arra , hogy a' hi t tanje-
löltek olly állásba helyeztessenek, mellynél 

fogva magokat jövő hivatásuksa illőleg k iké-
pezhessék. 

Mi hittanjelöltek, mint tudva van — általá-
ban véve szegények vagyunk 's csak ügygyei baj-
jal végezhetjük el iskolai pályánkat. De ekkor 
hátra vagyon még a' külföldi egyetemekbe való 
menetel, hogy ott magunkat tökéletesen kiképez-
zük 's jövő hivatásunkhoz szükséges ismeretekel 
's tudományokat szerezzünk. De ehhez pénz k í -
vántatik, és pedig sok pénz , 's hová forduljon 
a' szegény hittanjelölt, hogy szükséges p é n z -
öszveget szerezzen magának? nevelői állás után 
kell néki látnia, 's ahhoz is milly nagy fá rad-
sággal jut! 's aztán millyenek ezen állások i s ? 
alig jövedelmeznek 200, 300 váltó forintokat — 
kik még külföldön nem voltak, ritkán kapnak jobb 
állást — már itt legalább három évet kényte le-
nittetik a' szegény hittanjelölt, tölteni, hogy 
magának csak annyit szerezzen a' mennyi elég, 
hogy egy éven át a' külföldi egyetemeken m a -
radhasson. — De ez nem elég, mennyi kínokon ' s 
keserűségeken kell neki ezen három éven át 
keresztül menni! azt csak az tudja, a ' ki azt meg 
kisértette. És igy igazán véres verejtékkel s z e -
rezvén magának vagy 500 váltó forintot, az ö 
köréhez tartozó hittani tudományokat — mivel 
ezen három év alatt azokat fére kelletett tennie, 
másokkal az ö köréhez nem tartozókkal fogla-
latoskodnia, mondom az ö köréhez tartozó tudo-
mányokat félig meddig felejtve, kimegy va la -
melly külföldi egyetembe — természétesen oda, 
a' hol legnagyobb segedelmezések leteznek ' s 
a' hol kevesebb pénzébe kerül, nem tekintvén ' 
azt hol adatnak jobban elö a ' tudományok — hogy 
magát tökéletesen kiképezze, Itt elölizet minden 
hittanhoz tartozó tudományokra, az előadásokat 
halgat ja , összeír csupán jegyzetekkel — n é -
mellyek meg ezt sem képesek tenni — vagy 
100 iv papi ros t , 's ezekkel ellátva visszatér 
hazájába, 's fájdalmára csak ekkor tapasztalja, 
hogy ö bizony nem sokkal többet tud , mint t u -
dott akkor , midőn iskolai pályáját elvégezte. 
Tegye mindenki szivére kezé t , ki ezen k e r e s z -
tül ment, 's kénytelen lesz megvallani, hogy iga -
zam van. — De ö most már tökéletes theolo-
g u s , 's egyéb nincsen hátra, mint hogy felszen-
teltessék. Hja! de hová ? a' tisztelendő lelkész 
urak — tartsa őket az Isten sokáik, nem akarnak 
halni , 's a ' szegény papi hivatal jelöltje nem 
odahaza — bár ez nagyobb hasznára lenne — 
mivel azt fogják r á , hogy semmirevaló, hogy 
csak henyélni szeret, ' s igy akarva nem akarva, 
ismét, a ' már megútáll paedagogiához, mint a s y -
lumhoz, kénytelenittetik folyamodni; a' theologiai 
tudományoknak megint búcsút mond, 's drága 
idejét ismét olvasni tanítással, gramaticával, s y n -
taxissal s'at. tölti 's ha különös szerencse nem 
kedvez neki biz az szegény meg is őszülhet p e -
dagógiáján , róla senki sem gondoskodik, mivel 



az e r . egyház azt sem tudja, váljon létezik-e vagy 
sem. Ez a' hittanjelöltek sorsa, 's hogy ezen segí -
teni kell, minden józanúl gondolkodó általláthatja; 
mivel ez által nemcsak hogy, a ' hittanjelölt élete 
merő keserűséggé válik, 's minden kedvét elveszti 
a ' maga kiképezésére , hanem ha kedve is lenne 
erre , tőle minden alkalom el van véve hogy ma-
ga kiképezésére csak valamit is tehessen. 'S ez 
aztán az oka , hogy ha mégis valaha valami 
csekély ecclézsiaba papnak hivatik, ha ordinati-
orajön,mit sem tud Js azon tanulók, kik még most 
iskolába járnak, többet tudnak náláná[. De ez 
nem az ö hibája, hanem a' mostoha környülál-
lásoké. 

De hogy ebből az egész evangelika egyház-
ra is tetemes kár háramlik, nem szükség mon-
danom. Ennek következése ugyan a z , hogy k ö -
zépszerű tudományú hittanjelöltből csak közép-
szerű pap vál ik, mivel János azt utol nem éri, 
mit Jancsika elmulasztott. Egy 6 vagy 10 évig 
nevelöskedö hittanjelölt örül hogy valaha a' k e -
serves 's fáradsággal telt nevelői pályáról l e -
lépett, hogy valaha nyugot életbe gondolatja 
szerint mehet által. 0 most egyháza boldogitá-
sáral nem gondol sokat, hanem, mint szokják 
mondani: zsákból kiszedi a' praedikacziókat, 
gyülekezetének szárazon elmondja 's szóval a' 
legszentebb hivatása opusoperatummá válik. 'S 
ez ismét nem az ö hibája, hanem a' mostoha 
környülállásoké. 

Vegyétek tehát sziveitekre tisztelt polgár-
lársgim 's tisztelendő atyák, kik aug. 1 - é n P e s -
ten fogtok egybe gyűlni a' hit tanjel öltek szo-
morú állapotát is. Ez minden esetre teendőitek 
elsöbike , hogy a' hittanjelöltek állapota vál toz-
tassék 's átalakuljon egy szebb j ö v ő r e , melly 
mind az egyes hittanjelölteknek, mind az összes 
ev. egyháznak üdvességet hozzon. — Ennek 
orvoslását minden evangelika egyház boldogitá-
sán fáradozó szivre és észre bízom. 

Menyire azonban csekély belátásom 's t a -
pasztalásom engedi, részemről is szívesen járulok 
ezen fontos baj orvoslásához igénytelen vé le -
ményemmel, melly következő. 

1 - ször is mondassék ki az: hogy ezentúl a' 
hittanjelöltek ugy is alkalmazhatók legyenek, 
hogy ha azok a' külföldi egyetemeket sem láto-
gatják : mivel ezentúl erős reményünk lehet, hogy 
belföldi egyetemeink is ugy lesznek elrendezve, 
hogy többé erre szügségünk nem lesz. — Vagy 
ha tálán ezen szokást , mellynek tagadhatlan 
jó oldala is vagyon , tovább is megtartani 
ívivánná az összes egyház, olvadjanak azon mind 
külföldi — mellyek nagyobb részt magyarok á l -
tal 's magyarok számára alapíttattak 's mellyek 
igen roszúl 's igazságtalanul kezeltetnek; 's mel-
lyeket lehet féltenünk, hogy idővel egészen meg 
szűnhetnek — mind belföldi alapítványok, mel-
lyekkel mind eddig a' hittan jelöltjeik segittettek, 

olvadjanak mondom, ezen alapítványok egy közös 
alapitványnyá és innét segittesenek egyformán a* 
külföldi egyetemekbe menni szándékozó hittan-
jelöl tek, 's igy mentve lesznek legalább azon 
szükségtül, hogy minekelőtte kimennének, már 
is kénytelenek két vagy három évig nevelős-
ködni. 'S ekkor mindenesetre nagyobb sikerrel 
fogják azon időt, mellyet külföldi egyetemeken 
töltendnek , hasznukra fordítani , mivel az mind, 
mit idehaza tanultak, még in recenti memória 
leszen 's igy annál könnyebben fognak tovább 
epithetni 's jobban elkészülve térendnek vissza, 
mint az eddig történt. 

2-szor Vissza térvén külföldről, tegyenek egy 
szigor vizsgálatot, vagy ha többé nem lesz szük-
ség külföldi egyetemekre menniök, — midőn 
honi hittani palyájukat elvégzik, 's nyilatkozza-
nak egyszersmind, vallyon lelkészi vagy tanítói 
pályára akar ják-e magokat alkalmaztatni. 'S igy 
el levén osztva, azok segédlelkészeknek, eme-
zek pedig tanítói segédeknek (privát docentes) 
vagy pedig elemi és középrendű iskolák osztá-
lyaiba alkalmaztassanak. Minek következése az 
l e sz , hogy nemcsak jól elrendezett 's tudomá-
nyos egyénekkel lesznek ellátva elemi iskoláink 
is, hanem magok a * jelöltek is folyvást az ö e le -
meikben maradnak, 's magokat annáijobban k i -
képezhetik, hogy idővel föbbiskolákban is mint 
ügyes 's alkalmatos tanítók fognak felléphetni. 

3 -szor Mivel találtatni fognak egyének, kik 
magány nevelői állásokra is alkalmaztatni k ivá -
nandnak — ám történjék — de nem úgy, mint 
az eddig történt, hogy magok a1 hittanjelöltek 
kénytelenittessenek ide 's tova járni ,s magokat 
úgyszólván árulgatni — igy minden tekintélyü-
ket elvesztik; hanem neveztessék ki egy v á -
lastmány, teszem azt Pes ten ; itten jelentse be 
magát mindenki, ki magány nevelő akar lenni, ' s 
a' magány uraságok, kiknek nevelőre szüksé-
gük van , kinyilatkoztatván feltételeiket, mel-
lyek szerint nevelöt kívánnak, ide folyamodja-
nak 's csak ezen választmánytól kérjenek neve -
löket. Igy vélekedésen szerint az egész ev. e g y -
ház nagyobb tiszteletben 's az egyes nevelök — 
mivel ezen válaszmány által csak ollyanok fog-
nak ajánltatni, kik felöl meg lesz a' válaszmány 
győződve, hogy hivatásuknak becsületesen m e g -
felelni képesek 's e ' szerint jobb fizetéssel e l -
látva nagyobb becsületben is fognak állani az 
egyes uraságok családjai körében. Ez az én 
igénytelen vélekedésem melly czélszerübbnek 
szívesen helyt fog engedni. 

A m b r ó z y J á n o s , 
hittanjelölt. 

Észrevételek. 
Hosszú értekezést Írhatnánk a' magyarhoni 

protestantismusnak szentfény-koszorúzta au tó -



nomiájáról ; nehogy azonban azon félreértés k e -
letkezzék, miszerint sejdíthető volna, hogy s z a -
badságunk védangyalát torzitni akar juk : cul tus-
ministeri rendeletek 's az egyházi egyet, gyűlési 
határozatok nyomán, némelly rövid é sz revé te -
leket közrebocsátani nem lesz felesleges. Az 
autonomia magában véve dicső fogalom, mert a ' 
ve lünk- rólunki elvet magában foglalja és ü g y e -
ink igazgatását olly térbe szor í t j a , mellyen a' 
vallási és nevelési üdv gyümölcsei teremnek. De 
ha tapasztal jnk, hogy azon magasztos elvnek 
e g y é n e k - eredte kinövései kárhozatos önkényt 
szülnek, a' legboldogitóbb határozatokat v é g t e -
len láthatárba taszítják és külön érdekek ha jhá-
szatában a' czélt érő egyetér tés t megvet ik : akkor 
bizony kénytelenek vagyunk mély sóhajjal m e g -
vallani : Quisque jubet, qu iv i scunc t i spare re recu-
sat. Legyen autonomia, de legyen végrehajtó, eré-
lyes , hatalmas, mert különben csalfa lidércz 
gyanánt tévutakra vezet , ne pörögjön haszonta-
lanul kinek kinek a j k á n , ne heverjen hiába csak 
a' jámbor papíron, ne adjon alkalmat vagy ü r ü -
gyet engedetlenségre 'sliiu önkaczérkodásra ; de 
eszközölje a' r e n d e t , büntesse az önkényt 's 
vezesse azon magasztos czél felé, mellynek e l é -
rése a ' közboldogságot biztosítja. 

Mind az egyházi, mind a ' nevelési gyű lések-
ben vannak férfiak, kik a' közönség háláját m e g -
érdemlik : de sokan az ott hallott- 's Írottakról 
tüzesen beszélnek, azonban a' czélszerü in téz-
kedéseket a' feledékénység örvényébe vagy ö n -
zésük tarczájába sü lyesz tvén , magok körében 
mint külön önálló nemfelelös ministerek rendel -
keznek. Ez úgy van, de ideje, hogy máskint l e -
gyen, mert különben a' magasztos autonomia 
vagy sokfejű psztitó szörnyeteggé válik, vagy 
a' hanyag erélytelenség mausoleumává fajul. 

Ezekre vonatkozólag közhírré adatik, hogy a' 
selmeczi ev. lyceuma ' ministeri rendeletekhez 's 
az egyet, egyházi gyűlés határozatához tökéle te-
sen szabja magát úgymint : Az elemi és reál o sz -
tályok s e p t 18 -én megnyittattak ; az ugy neve 
zett grammatikaban magány órákban megy v é g -
hez a ' tanítás; a' többi osztályok nov. l - j é n kez -
dődnek. Irám Selmeczen Sept. 20-kán . 

K. J. P 

I r o d a l o m . 

Megjelent: 
1) Dr. Heinr. Andr. Christ. Haevernicks, 

weil. ord. Professor der Theologie, an der Uni-
versi tät Königsberg: Vorlesungen über die 
Theologie des alten Testamentes, herausgegeben 
von Dr. Heinr. Aug. Hahn, Licent der Theologie 
an der Univ. zu Königsberg. Mit einem V o r -
wor t von Dr. J. A. Dorner , Consistorialrath und 
ord. Professor der Theol. zu Bonn. Erlangen 

Verlag von Carl Heyder 1 8 4 8 , nagy 8 - r é t X V I 
és 254 1. árra 1 ft. 45 kr . 

2 ) Gertel (L. B. E. ) Welche Bedeutung hat 
für uns der Westphaelische Friedensschluss ? 
Einige W o r t e zu der Säcularfeier desselben im 
Jahr 1848. Zweite Ausg. Leipzig. Otto Klemm, 
köz. 8 - r é t 2 7 4 I. ára 1 ft. 12 kr. 

3 ) Richter (Dr. Aemiliüs Ludwig) Lehrbuch 
des katholischen und evangelischen Kirchen-
rechts, mit besonderer Rücksicht auf deutsche 
Zustande. Dritte, sehr verbesser te Auflage. Le ip -
zig. Tauchnitz jun. 1848. nagy 8 - r é t X V I és 
654 lap. Végül egy függelék és tartalom 127 1. 
ára 4 ft. 30 kr. 

4 ) Krause (C. W . A. ) Archidiakonus und 
Senior an der Haup t - und Pfarrkirche zu St. 
Bernhardin in Breslau: Evange l i sch-Pro tes tan-
tische Predigten. Eisleben bei Georg Reinhardt 
1848, nagy 8 - r é t X és 3 7 3 lap, ára 2 ft. 

5 ) Lukaszewicz (Jos . ) Geschichte der r e -
formirten Kirchen in Lithauen. Ers ter Band. 
Leipzig, Dyk 1848. nagy 8 - r é t 2 7 0 lap, ára 2 ft. 

6 ) Aufruf an das aufgeklärte Europa zur 
Aufhebung des Cölibatgesetzes, von einem röm. 
kath. Pr ies ter Ungarns 1848 Ofen. Bagó. 8 - r é t 
124. ára 1 ft. 

7 ) Schubert ( F . W . Pfarrer zu Oppurg) Die 
Zeichen der Zeit. Gedanken über die Nolhwen-
digkeit einer Reform der Kirche. Mit Berück-
sichtigung der freien Gemeinden. Neustadt an 
der Orla, 1848. J. K. G. Wagner 8 - r é t 222 . 
A ' legjobb szándékkal, értelmesen és szabauel-
müleg írt könyvecske. Részei ezek : Der No th -
stand der evangelischen Kirche. Die Quelle des 
Uebels. Das Heilmittel. Geschichtliche Er inne -
rungen. Einwendungen gegen die Zweckmäss ig -
keit einer christlichen Verfassung. Die freien 
Gemeinden, ára 1 ft. 3 0 kr. 

C s ö d h í r f e t é s . 
A ' helv. hitv. losonczi egyház részéről k ö z -

hírré tétetik, hogy a' losonczi lyceumban a' j o g -
tanári állomás ürülésbe jővén, mellynek feladata 
a ' magyar polgári, büntető, váltó, közjog és p o -
litica tanítása, melly után a' jogászoktól járó 
tanpénzen kívül, az egyház részéről 4 8 0 ezüst 
forint évi fizetés adatik készpénzben ; az ezen 
tanszéket elnyerni kívánók szükséges bizonyít-
vány és folyamodásaikat f. évi october 15- ig , 
mint a' választás kitűzött határidejéig, Losonczy 
László gondnok úrhoz küldjék be. Kelt Loson-
czon sept. 1 7 - é n tartott egyháztanács ülésben. 

T ó t h M i h á l y , egyh. t. jegyző. 

Level. A' papok és tanitók álladalmi fizetéséről még 
mindig érkeznek a'czikkek. Azt hiszem hogy erről már ele-
get beszéltünk "s a1 közönség uem veendi rosz néven, ha e* 
tárgyat Isgalább ideiglenesen félbeszakasztom' 
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