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Az evangyélm i zsinat.

Valahányszor e’ lapokban egy evangyélmi 
zsinat szükségességéről olvastam, pedig több
ször olvasnom alkalmam volt: annyiszor egész 
valómat különös kétkedő érzelem hatotta át, 
füleimbe súgó: „nem használ az semmit.1,4 Két
kedésem végre meggyőződéssé vált, és épen ezt 
bátorkodom ezennel a’ nyilvánosság eleibe 
őszintén bocsátani. Hogy azonban gondolatim 
bizonyos rendben folyjanak: lássuk mindenek 
előtt a’ zsinat fogalmát. Tehát:

Mi a’ zsinat? vagy inkább: mi a’ magyar
honi evangyélmi zsinat? A’ magyarhoni evan
gyélmi zsinat nem lehet semmi más, mint „ar
ról való nagybani tanácskozás, hogy Jézus taní
tását mikép lehessen a’ legczélszerüebben gyü- 
mölcsöztetni?44 A’ melly tárgyak ez egy kér
désre nem vonatkozhatnak, vagy a’ mellyek e’ 
kerékvágáson kívül esnek: azok, véleményem 
szerint, az evangyélmi zsinatnak tárgyai egy, 
általában nem lehetnek ; ehonben, a’ mellyek a’ 
fentebbi kérdésre kisebb ’s nagyobb mértékben 
vonatkozhatnak, azok szorosan mind a’ zsinat 
köréhez tartoznak. Én e’ helyett felteszem, hogy! 
a’ zsinatnak megtarthatása, lehetséges, sőt hogyi 
az semmi nehézséggel sincs összekötve. T ú l- ' 
emelkedem azon nehézségen, melly a’ királyi j 
engedelemadásból származhatnék — ; túlemel-j 
kedem a’ képviseleti kérdéseken, mellyek na-| 
gyobb részint kifejtve nincsenek; túl emelkedem 
az elnökségi vitákon, püspök üljön-e elő, vagy 
valamelly főrangú felügyelő, vagy, a’ mi szinte 
természetelleni, mind a’ kettő együtt: én ré
szemről hiszem, hogy jó fejedelmünk megadná 
az engedelmet; hogy a’ kerületek bölcsei elren-j 
deznék a’ képviseletet; hogy az összegyűlt zsi- j 
nat nagy bölcsen megválasztaná az egy elnököt 
és az egyházak megadnák a’ szükséges költsé
get — egy szóval: hiszem, hogy lehetne, még 
ez évben, rendes evangyélmi zsinatunk. De lás
suk már most egyenkint azon tárgyakat, mellye- 
ket e’ zsinatban lehetne, sőt okvetetlen kellene 
felvenni. Ezek, nézetem szerint, következők 
volnának:

1) Egység a’ magyarhoni evangyélmiak közt. 
Szakadván tudnillik mi, nagy idő óta, helvetiai, 
és ágostai hitvallásokra, és mi mostaniak e’ 
szakadásnak okait sem fontosságukra, sem szá- ■

mukra ollyanoknak nem tekintvén, tekinteni nem 
akarván, mellyek miatt egységünk meg nem le
hetne; az evangyélmi zsinatunktól azt várnók, 
hogy ö hitünkbeni egyes eltérésinkel egyesítse 
és összeolvaszsza. Akaratunk ugyan szép, de 
véleményem szerint, kivihetlen. Mert hitünk 
tárgyai ollyanok, a’ mellyeket a’ szem nem 
lát, a’ fül nem hall, az érzék nem érezhet, 
és a’ mellyek mégis megvannak: és épen 
innen származik az egységnek fönehézsége. A’ 
mit az emberek láthatnak, hallhatnak, érezhet
nek, abban könnyebben egyetértenek ’s meg
egyeznek : ellenben, a’ mit csak az okoskodó ’s 
bölcselkedő értelemnél fogva hisznek, és mint
egy lelkűk lelki látásával látnak, abban eddig 
egyetérteni soha nem tudtak. Leikeink tudnil
lik nem egyformán látnak, hanem miveltségük 
fokozatához képest — és e’ fokozatokat kicsoda 
képes megszámlálni ? pedig szent igaz az, hogy 
épen e’ lelki látásnak különbféleségén alapszik 
a’ különböző meggyőződés, vagy hit, melly 
csak akkor változik, ha műveltségünk egy foko
zattal feljebb emelkedett, vagy egygyel alább 
szállt. A’ zsinat, szavazatok többségével, alakít
hat ugyan egy zsinati véleményt; de azért a’ 
zsinatnak mindenik tagja, tulajdon véleményével 
jő haza az övéihez; és az itthon levők is meg
maradnak meggyőződésüknél: a’ honnan láthatni, 
hogy a’ zsinatok, hitünkbeni egyes eltérésinket 
egyesíteni és összeolvasztani nem képesek; de 
bizonyítja a’ tizennyolez századokon keresztül 
tartatott zsinatoknak nagy száma, úgymint a’ 
mellyek számnélküli szakadásokat, vérontáso
kat ’s üldözéseket szültek, de egységet egyet 
sem mutathatnak elő. Német atyánkfiái épen 
most e’ szerencsétlen utón vannak : zsinatoskod- 
nak, a’ hit felett határoznak, és . . .  . szakadoz
nak. Próbálja csak a’ magyarhoni zsinatunk; 
szóljon az Isten valóságáról ’s tulajdoniról; ér
tekezzék a’ szentháromságról, az örökké való 
életről, a’ szentirás szentségéről, a’ megiga- 
zulásról, az Istenbeni bizodalomról, a’ kereszt- 
ségröl, szenturvacsoráról ’s több másokról: ’s 
meglássátok, a’ meglevő egységünknek is vége 
lesz. Hozzá járul, hogy a’ zsinatnak ezen, az 
evangyélmi hitbeni eltéréseket egyesítő határo
zati egész könyvet tennének : úgyde, el ne 
felejtsük, hogy a’ zsinatok rósz könyvirók. Az 
evangyélmi testület eddig is vallásos érzelmeit
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nem a’ zsinatok könyveiből merítette ’s mivelte: 
hanem épült az egyes jámbor ’s bölcs irók mun
káiból, és ez azután is, épülésünk legbiztosabb 
útja, már azért is, hogy noha ez a’ vélemények 
különbözőségét előmozdítja, de szül bizonyos 
általános szellemet, melly az egység szelleme, 
és szakadásokat nem okoz. Tartozunk még azok
nak felelettel, a’ kik e’ belső lelki ’s szellemi 
egységgel semmit sem törődvén, egyedül a’ 
külsőt óhajtják, hogy „hadd volna föpásztorunk 
egyu „felügyelőnk egyu utasitásink ugyanazok, 
„iskolai gazdászatunk közös“  sat. Nyugodjál 
meg barátom! Föpásztorunk úgy is egy, a’ 
Jézus Krisztus ; a’ több felügyelő inkább hasz
nos, mint az egy —; utasításunk is meglehetősen 
egy : az Isten és felebarát iránti szeretet; az 
iskolák pedig méltán azoké, kik alapították ’s 
fentartják, — folyamodjál bár hol hozzájok, és 
szeretetből befogadnak téged, valamint e’ sorok 
írója is, midőn még az „Uniou szóban sem volt, 
29 évek előtt, Pápán, szeretet-teljesen be lön 
fogadtatva — és ugyanezt látá másokkal ismét 
Pozsonyban történni. Midőn azonban e’ vallás 
körüli külsőségek magától a’ vallástól meglehe
tősen meszsze esnek; és az emberek a’ vallás 
körüli tarkaságtól, erőszak nélkül el nem moz- 
dittathatók: annál fogva, Jézusi szeretetből, 
hagyjuk meg nékiek szívesen.

A ’ zsinat körébe tartoznék továbbá :
2) Jó imakönyvek, énekeskönyvek ’s káték 

behozása. Minden bizonynyal az ima- és éne
keskönyvek Isten imádásának a’ legfőbb emel
tyűi; mert ezekhez folyamodik a’ megszomoro- 
ríott emberi szív  ; ezekből ömlenek az elvett 
áldásokért, buzgó hálaérzelmeink; az egek urá
hoz illően szólani nem tudó nyelvünket ezek 
felsegítik az ékes szólásra, ’s épen ezek mive- 
lik érzelminket ’s nemesítik beszédünket. A’ jó 
káté, melly azon két fötörvényt: szeressed a’ 
te Istenedet teljes erődből, és felebarátodat, 
mint lenmagadat, a’ kisdedek fogékony lelkűkbe 
beoltaná, és őket emberi kötelességeikre jó 
korán megtanítaná, egy evangyélmi zsinathoz 
méltó foglalatosság volna. De a’ mit fentebb 
mondtam, hogy egy zsinat nem könyviró, e’ 
helyett kell ismételnem, azon hozzáadással, hogy, 
ha a’ zsinatnak pénze volna és áldozni akarna, 
e ' jó könyvek szerzésén és elterjesztésén, illő 
jutalomdíjak ’s áldozatok által, felette sokat se
gíthetne : minthogy azonban a’ zsinatnak tud
tommal pénze nincs . . . .  segedelmet tőle nem 
várhatunk. És ez ugyan sajnos, hogy a’ zsinat
nak nincs pénze; de vigasztalásunkra szolgál 
azon édes tapasztalás, hogy „a’ szükséges ima-, 
ének-, és káté~könyveket4ímindenik idő „tudo
mányához képestu bőven megtermé merő buz- 
góságból.

Szinte a’ zsinat körébe tartoznék:
3) Az iskolák körüli gond. A’ jó iskolák, ér

telmünknek dajkái; bennük neveltetünk okos ’s 
jó erkölcsű embereknek; nélkülök buták ’s tu
datlanok maradnánk ; alkalmatlanok, nem csak a’ 
javak szerzésére, de birhatására is: ugyde az 
iskolák alapítása ’s fentartása sok pénzbe kerül; 
a’ zsinatnak pénze mincs; ezt adják az egyes 
egyházak, esperességek vagy kerületek, és mi
vel ezek, a’ tulajdonukról való rendelkezést és 
gondoskodást kezükből kibocsátani nem szeretik, 
sőt nem is hajlandók, — mit teszen tehát a’ fe
lettük összegyülekezett szegény zsinat? Bölcs 
tanácsával szolgál az illető iskolai gazdáknak — 
és ez is jó — a’ gazdák megköszönik — ’s is
koláikról ezentúl is gondoskodnak magok: a’ 
zsinat pedig nagy méltóságosan ott fen áll — 
gond nélkül. Szabad-e e’ gazdák felett roszalá- 
sunkat kimondanunk ? Isten mentsen meg ben
nünket a’ háladatlanságtól ? Ök tehetségük sze
rint neveltek minket! Tették pénzük áldozatá
val! Tegye meg jobban ’s bölcsebben maga pén
zével a’ zsinat, ’s öt fogjuk hálánkkal ölelni: de 
mindaddig csak jó akaratját magasztalandjuk.

Szinte a’ zsinat körébe tartoznék:
4) Alkalmas tanítók ’s papok az illető he

lyeikbe való beültetése ’s éltetése. E’ pont alatt 
nem azt akarom érteni, hogy a’ zsinat egy foly
tonos igazgató gyanánt működjék, hanem azt, 
hogy a’ tanítók ’s papok beültetésére ’s élteté
sére nézve, jó törvényeket hozzon. E’ helyett 
szükséges volna meghatározni azon tulajdonokat, 
mellyekkel az illető tanítónak ’s papnak, hogy 
egyházat nyerhessen, bírnia ke ll; és egyszers
mind számukra illő fizetést meghatározni. Ne 
mondja senki, hogy ezek nem tartoznak a’ hithez, 
mert ezek , noha nem teszik magát a’ hitet, de 
minden esetre a’ hit testét képezik ; és valamint 
a’ jól ápolt egésséges testben, jól érzi magát a’ 
lélek: úgy hasonlatosképen a’ jól nevelt ’s fize
tett tanítók ’s papok által virágozhatik a’ hit is 
jámbor istenes élettel együtt. Azonban lássuk a’ 
zsinatot hogy az mit tehet? A’ zsinat maga 
nem fizetheti az illető egyházszolgákat, mivel 
pénze nincs — ; az illető gyülekezetekre rá nem 
parancsolhatja a’ fizetést, mivel, hogy más zse
bével rendelkezhessék, hatalma nincs; és igy 
ez egy ok miatt, csak azért, hogy gyengeségét 
kimutassa, kár volna össze is ülnie. A’ gyüleke
zetek tehát, mivel tőlük függ, többet az eddigi
nél nem fizetni, nem is fogják tenni: ennél fogva, 
a’ gyülekezetek fizetései, mostani körülményeik
hez képest fognak maradni: A=- 50 ft. B = 100  ff 
C—500 ft. sat. Hanem, sokkal jobban boldogulna 
a’ zsinat az illető tanítói ’s papi tulajdonok meg
határozásával; mivel az értelmes iskolák igaz
gatói , püspökök ’s esperesek szót fogadnának 
’s egyedül a’ derék tanítókat ’s papokat alkal
maznák : de ennek is egy nagy bibéje lehetne és 
van, tudniillik: ,,A’ derék ifjak a’ nyomorult fizeté
sekre rá nem akarnak állani, vadászszák a’job-
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bakat, és ha ezeket meg nem kaphatják, inkább 
ott hagyják/1 Igazuk van — ha vele nem kény
telenek, ne nyomorogjanak ök is, gyermekeik is. 
Már most mit csináljunk hát a’ szegény egyhá
zakkal , mellyek kevés számi szegényei többet 
nem adhatnak, vagy adni nem akarnak ? Hagy
juk-e őket tanítás nélkül? Ök ugyan gyakran 
avval sem gondolnak, mert a’ tanítás jóvoltáról 
nincsenek annyira meghatva, hogy érte áldoza
tokra készek volnának. Ne adjuk nekiek tehát a’ 
gyengébb ifjakat oda, kiknek van kedvük a’ sze
gény fizetésen tengni? Ugy-e bár tegyük meg? 
— Igenis, meri igy, boldogul a’ szegény egyház 
és a’ szegény tanító — noha mindketten csak 
szegényesen. Ez állván már most, hogy alkal
mazzuk az ifjak közöl, erősebbeket és gyengéb
beket is — alig hihetni, hogy a’ zsinat minden 
bölcsesége mellett képes volna meghatározni a- 
zon értelmi vonalokat, mellyeket vonni kellene, 
hogy a’ legyengébb kimutattassék: ennél jobb a1 
gyakorlat, melly szerint e’ tárgyban, körülmé
nyekhez képest járnak e l , szorító utasítás nél
kül , csak jó lelkismeretükre támaszkodva , az 
esperesek, vagy helybeli papok. — A’ gazda
gabb egyházakat, mellyek rendszerint értelmes 
elöljárósággal, sőt egyes derék polgárokkal vagy 
földesurakkal bírnak , különben is félteni nem 
lehetvén, a’ kik nem csak értik a’ választást, de 
szeretik is megtenni: szükségtelen a’ zsinatnak 
e’ részbeni meghatározása , annál inkább, mivel 
semmi sem olly hamar avul el, mint az illy sza
bályok, és a’ zsinat alig tud hatvan évben egy
szer összeülni. Hogy pedig határozati csak egy
két évig tartsanak: nem érdemli meg a’ nagy 
erőfeszítést.

Minthogy pedig mindenik kerület és kü
lönösen mindenik főiskolának bölcs igazga
tósága az illető alkalmas hitszónokokat ’s isko- 
latanitókat, mint tanulóit, legjobban ismeri ’s is
merheti : hagyjuk nyugodtan ezek kezében to
vább is az ajánlhatást, mivel maga a’ zsinat is 
csak ezek kezében fogná azt hagyni.

Azonban felelte sokak előtt, az eddig elö- 
számláltak kevés nyomatékuak; nem is ezek 
miatt óhajtják ök a’ zsinatot, hanem fökép azt 
kívánják, hogy:

5) Legyen zsinat, a’ melly társas szabálya
inkat összeszedné, „az elavultakat kitörülné44, a’ 
korszerüket besorozná, „az egészet ö felsége a- 
láirásával szentesítené14 és igy valahára egyházi 
törvényt alkotna, és a’ sok rendetlenségnek vé
get vetne. Ezek értelmében a’ zsinat mindenne
mű egyházi tisztviselőknek köteleségeiket meg
határozná ’s kimutatná ; készítvén tudniillik, az 
illetők számára bölcs utasításokat. — Ezek ér
telmében meg volnának határozva kötelességei: 
a) Az országos főfelügyelőnek, minden egyéb 
felügyelőkkel együtt, b) Kötelességei a’ püspö
köknek , espereseknek ’s az egyes papoknak ’s

tanítóknak, c) Meg volna határozva az egyes 
egyházak elöljáróinak köre ’s gyüléskedhetése. 
d) Hasonlóképen kimondatnék ’s meghatároztat- 
nék az esperességi és kerületi gyűlések hatása, 
valamint az egyetemes gyűlésnek müködhetése 
is, — megvallom, ez roppant ’s szép munka — 
egy egész könyv.

Azonban épen ez a’ baj, hogy e’ pont alatti 
munkakör roppant terjedelmű ’s egy egész 
könyv; mert, ha csak valamelly kevés tárgy fe
lett kellene határozni, azt mondanám: „Jól van4£ 
de annyinak, egy zsinat, roszul felelhet meg. 
Nézetem szerint e’ könyv meghaladná a’ triden- 
tizsinal könyvének nagyságát, de a’ melly, némi 
elhalasztások m ellett, 18 évig készült. — Hoz
zájárul , hogy a’ tridenti zsinatnak hatalmas feje 
volt, és e’ körülmény a’ czélba vett munkának 
sikerítését felette nagyon elősegítette: egy illy 
fej, protestáns zsinatunk számára nehezen fogna 
megtaláltatni. Lássuk azonban ez óhajtott zsina
tunk lehető eljárhatását — melly, nézetim sze
rint, igy menne véghez:

a) A’ zsinat tagjai, fellevén hatalmazva tel
jes belátásuk szerint munkálkodhatni, több apró 
választmányokra feloszlanának, és egykét hét 
alatt elkészítenék az egyes szükséges terveze
teket : de már most következnék a’ gordiusi 
csomónak megoldása , a’ békés megvitatás, és 
a’ megvitatott határozatokban — való teljes 
megnyugvás — — a’ mi mindkettő majd le
hetetlen. A’ vitatás minél tovább tart, és minél 
szabadabban történik, annál inkább, a’ szív  mé
lyéből felzaklatja az indulatokat, mivel kiki 
meggyőződése mellett, utlosó lehelleteig har- 
czolna, és még leszavazottan is mellette marad
na — : a’ honnan folyik a’ másik is lehetet
lenség i s , tudnillik, a’ határozatokbani meg
nyugvás. Kik volnának tehát azok, kiket e’ zsi
nati munka idvezítene ? A’ szavazatok utján több
séget nyert tagok — melly többség néha felette 
csekély, sőt gyakran, az itthon máskép gondol
kodók számához képest, nem is többség, hanem 
kisebbség. Ennél fogva e’ munkálkodásnak ered
ménye , idvezíthetésére nézve, nem általános, 
hanem csak részletes — tudnillik: bizonyos 
részben nyugtató, és bizonyos részben nem 
nyugtató , ennyivel pedig most is bírunk! De :

b) Meglehet, hogy az egyházak fen fognák 
magoknak a’ végső elhatározást tartani és azt 
mondani: ,,a’ zsinaton elkészült munkát, mutas
sátok meg először minékünk, hadd lássuk, meny
nyire állhatunk reá, és mennyire nem44, és ez 
óhajtás nemcsak természetes, de részben szo
kásos is. Ez eljárás által, ugyan kérlek bennete
ket, mit fogunk nyerni? Köz-megegyezést? 
Közletszé-st? Egyáltalában nem! Hanem nye
rünk annyi eltérést, annyi külön kivánatot, és 
külön fontos véleményt, a’ mennyit az új zsinat
nehezen fogna tudni megegyeztetni ’s kibékí—

#



1407 1408

teni — és végre eredményt, fentebbihez hason
lót , részben nyugtatót, részben nem nyugtatót; 
és ezzel, mondám, most is bírunk.

Valamint tehát azon országgyűlések, mely- 
lyek egyegy törvénynyel, vagy csak kevesek
kel foglalkoznak, jó eredménynyel szoktak ha
za térni; ellenben, könyvet kiadni akarók nem 
igen szoktak boldogulni: úgy kell meggyőződve 
lennünk zsinatunkról is , melly szinte a’ kevés
nek megfelelhetne, de a’ sokra roszul alkalmaz
ható , mivel nem könyviró.

De azt fogjátok mondani: „hadd nyerhessük 
tehát legalább e’ keveset'1', hadd legyen zsina
tunk ! Én is azt mondom: nyerjük legalább e’
keveset-------de ezt zsinat nélkül is elérhetjük
„egyetemes gyűlésünk által! Esztendönkint 
nyerhetünk e’ jóból valamit, és sokkal bizto
sabban, de mindenkor „az egyetemes gyűlések11 
által, — kár, felette nagy kár,e’jártö svényünket 
elhagynunk vagy megunnunk; mivel, vélemé
nyem szerint, ennél jobb ösvényünk nincs.

Bőt én részemről az utasítások elkészítését 
egy zsinattól nem is kívánnám; mivel az ország 
nagy, és az egyes tájak, városok vagy egyhá
zak érdekei nagyon különbözők, p. o. más ér
dekei vannak egy városnak vagy kerületnek, 
mellynek kebelében iskolák, vagy főiskolák lé
teznek ; és ellenben más érdeküek azon városok 
vagy kerületek, mellyekben hasonló intézetek 
nincsenek, vagy készülőben vannak sat., én en
nélfogva az utasítások készítését az érdeklettekr 
hagyom. Nézetem szerint, valamint az esperes- 
ségbeni egyházaknak központjuk az esperes- 
ségi gyűlés; és a’ kerületekben létező esperes- 
ségeknek központjuk a’ kerületi gyűlés : úgy 
hasonlóképen, az egyetemes gyűlés központ
ja az egésznek. E’ központoknak folytonos éven- 
kinti munkásságuk pedig, minden zsinatot szük
ségtelenné tesz. A’ mi pedig illeti az „elavul
tat11 vagy „korszerűtlent11 ha ezt a’ fentebbi élő 
’s működő gyűlések kitörőiéi nem képesek : hi- 
gyétek nekem, azt a’ zsinat sem fogja tehetni, 
sőt, nincs az az „elavult11, a’ mitől annak helyén 
nem lehetne a’ legjobban megszabadulni — és 
nincs az a’ “korszerű,, a’ mit épen a’ fentebbi 
úton legczélszerüebben nem lehetne megnyerni; 
annál inkább, mivel az elavultságok egyes 
helyekre vagy személyekre szoritkozottak.

Hátra van még azon ellenvetés, hogy: akár- 
melly bölcs rendelkezésünk vagy határozatunk 
nen sokat ér, ha ö felségének, a’ magyar király
nak nevealáirásával szentesítve nincs: melly ba
jon pedig egyedül a’ zsinat segíthetne, úgymint a’ 
melly határozatait ö felsége elibe terjesztené, és 
kegyes királyi jóváhagyásukat kieszközölné =  
határozatait szentesítené! Igaz is az, hogy a’ 
mit ő felsége a’ király irt alá , ’s imigy szente
sített, az kitünöleg kötelez, és a’ meg nem tar

tóra méltó büntetést von. De lássuk csak, hogy 
e’ szentesítéssel hányadán vagyunk ?

«) Vallásunk egyes részeit szentesíteni nem 
kell: ezek szentek az által, hogy Jézustól és az 
apostoloktól származtak; és szentek részünkre 
az ország törvényei által, névszerint az 1791. 
évi 26 t. ez. által is.

/?) Ünnepeinket szentesíteni nem kell, mert 
megtartjuk azokat, mellyeknek az apostoli taní
tásokban méltó nyoma van: illően elhagyjuk pe
dig azokat, mellyek csak a’ múlt időnek idét
len kifolyásai. — E’ részben meg kell váltano
tok, hogy boldogok vagyunk, mivel megkötve 
nem lévén, apostoli tanításon kívül, semmi 
más hatalom által, reformátió óta, sok ünnepek
től megszabadulhattunk.

y) Ima-, ének- ’s kátékönyveinket szinte 
szentesíteni nem kívánjuk ; ezek is , ha a’ szent- 
irás szent leikével megegyeznek, szentek : kü
lönben , királyi szentesítéstől mentek lévén, 
könnyen helyesíttethetök.

d) Iskoláink ’s egyházaink körüli eljárásunk, 
törvények által szentesítve van.

«) Kormányzatunk hatásköre, az egyes tiszt
viselők utasításai, szinte idvezítöbbek hatásukra 
nézve, így minden szoros megkötés és szentesí
tés nélkül, mint avval volnának.

Mert a’ királyi szentesítés által megerös- 
tett szabályaink olly kötelezőkké válnának, 
hogy azoktól ismét csak a’ zsinat utján, és új 
királyi jóváhagyás mellett szabadulhatnánk meg, 
és igy, szokott modorunkban, ’s illetőleg hala
dásunkban , ötven vagy hatvan évre, meg vol
nánk akasztva — és vajmi jól esik, ha korsze
rűtlen szabályunktól, mihelyt annak ismerjük, ön 
magunk által megszabadulhatunk, — pedig a’ 
tapasztalás szent szava, hogy felette sok, a’ mit 
a’ mostani idő korszerűnek ta r t , tiz esztendő 
múlva annak nem fog tartatni — különösen nem 
nálunk, kiknél mindenféle ember a’ szabályok 
megszavazásához hozzájárul. Mind ehez járul, 
hogy a’ királyi szentesítés nem is nyugszik a’ 
méltányosság alapján; mert nem járulván ö fel
sége szabályaink alkotásához, mi joggal kíván
hatjuk aláírási hozzájárulását? Ebből következik, 
hogy a’ kik a’ szabályokat hozták, Írják is alá , és 
mint becsületes aláírók, tartsák is meg. Nem te
szik meg ? akkor, mint becstelen aláírók, bün- 
tettessenek az illető hatóságaik által. Kibújnak ? 
meglehet — de semmi szent törvény sincs, melly 
alul némellyek ki ne bújnának : azonban nálunk, 
a’ nyilvánosság embereinél, üldözi és sújtja a’ 
kibúvókat, a’ hangosan roszaló közvélemény. 
Ezen kibűjliatáson, annál kevésbé kell fenakad- 
nunk ’s szomorkodnunk, mivel keblünkben a’ 
keresztül törő hatalmasok száma csekély: an
nál nagyobb ellenben azon gyengébbek száma, 
kik a’ kimondott fenyíték hálójában fenakadnak 
’s mint a’ szegény legyek, elvérzenek. Az sem
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áll névszerint,hogy az illető espereseket, super- 
intendenseket ’s felügyelőket, mint a’ gyűlések 
elnökeit, büntetni nem lehetne, mivel, bár ki 
kérelmére, ha a’ kérelem igazságos, a’ gyűlés 
ki fogja mondani roszalását ’s illetőleg bünteté
sét : hogy pedig sokszor a’ gyűlés tagjai e’ te
kintetben bátortalanok, félénkek, ’s készebbek 
tűrni és csak suttomban zúgolódni, annak nem 
oka a’ szerkezet, hanem az illetők gyávasága — 
már pedig szent igaz, hogy a’ gyáván nem se
gíthetni, sőt nem is érdemes arra, hogy más tegye 
ki magát helyette, de hasztalan is, mert az ön
kényt gyakorló bátor lelkű főnök, ezer módot 
találna magát a’ gyáva ismét megboszulni. Ha te- 
Tiát a’ főnök rendbontó, az előkerülő választás 
által hagyassák ki, — ennyire csak mehettek, ha 
többre menni nem birtok.

Az sem áll továbbá, hogy a’ zsinat ponto
sabb fizettetésünket képes volna kieszközölni, 
mint azt tehetik a’ megyék, úgymint a’ mellyek 
„mindennemű kötéseknek1' és igy a’ papi meg- 
hivóleveleinkbeni fizetéseknek is természetes ’s 
törvényes végrehajtói. Hogy azt sokszor nem 
tehetik, igaz, de nekiek is vannak örök-hátra
maradásaik, azon példabeszéd szerint: a’ hol 
nincs sat.

Végezetre, vessünk egy pillanatot a’ gyanú 
országába is — nem árt, ha nem használ — ’s 
tegyünk egy-két kérdést igy: Váljon lehetet
len-e, hogy a’ zsinat az egyházak ellenében 
zsarnokilag fel nem léphetne? Ki számíthatja 
meg azon viszályokat, mellyek innen eredhetné
nek ? Ki mondhatja, hogy az esperesek, püspö
kök, felügyelők sat. lévén leginkább a’ zsinatos- 
kodók ( ’s az alkalom természeténél fogva maga
felé nehezedvén) váljon nem nevekednének-e 
annyira hatalmukban, hogy sokan felette meg- 
éreznök ?

Mind ennél fogva én a’ mostani „gyüleke
zeti, esperességi, kerületi11 ’s egyetemes gyűlé
seinkben megnyugodván, zsinatot nem óhajtok; 
tőle vallásunk gyümölcsöztetését nem várom, és 
egyáltalában szükségtelennek tartom.

V á l k a  J á n o s .

Protestánsoknál lehet-e helye püspök- 
szentelésnek ?

Azért hoztam szőnyegre e’ kérdést: mert 
közeléhbi sept. 24-kén az ungvári reformált 
egyházban „püspökszentelésnek'4 valék szem
tanúja. Feszülten várt napja volt ez a’ tiszánin- 
neni egyházerületnek. Magam i s , bár veterán, 
de illyesmit még nem látott pap, sieték az ős- 
magyar történetekről hirült székes városba. Mi
dőn a’ kijelelt nap korányán, utazáson végper- 
czein feltűnt előttem a’ Kárpát északkeleti hegy- 
láncza, ’s annak tövében a’ historiajellemzetű 
város, a’ látvány sok ót és újat idézett fel lel—

kembe. Tán, igy szólék magamban, ama magas 
hegycsúcsról be lehetne látni azon regényes vi
dékre is, hol a’ hét magyar vezér karjaiból össze- 
bocsátott vérrel esküdött Álmosnak hűséget? 
felmerült lelkemben a’ magyarhajdanból a’ hét 
törzsnemzetség, melly e’ városban a’ vezérséget 
öreg apjától átvett Attillával kölcsönös hűségre 
szövetkezett. — Meglepő leend biz itt, gondolám 
magamban, a’ kerületi hét magyar egyház
megyének is, egy választandó elnökkel (mert én 
illyesmire számolék) szeretetre szövetkezni! — 
Az eszmetársitás utján még tovább is combinál- 
gatva szólék : e’ város ’s ennek bérczei viszhan- 
gozák először Pannon terén a’ csatamezön ri- 
valgó harczias magyar ejtéseket, — ezek hallak 
a’ vezér és szittya népfaj édes nyelvünkön zen
gett szövetségeskiijöket. Ma is szövetkezés 
leend e’ tótsioni hegyek tövén*), szövetkezés, 
még pedig szó teljes értelembe magyarsion 
fiaié**)! Üdvözlek, századok viharai után is vi
rult ifjú színben diszlö város! históriai jelentő
séged ma egy újabbal szaporodik : egy magyar 
püspök kebeledben kezdendi hivatalos pályáját! 
a’ magyar hét nemzetségnek pedig egy tösma- 
gyar töredéke hét megyékre oszolva, mint elnö
kében czélt ért, utczáidból induland a’ magyarok 
Istenének hálát buzogva, rád is tőle áldást 
esengve, vitézkedése helyére!! — Ily előgon- 
dolatok közt érkeztem Ungvárra, ’s léptem az 
egyházkerületi tanácsterembe — ’s nem várva, 
sajgó kebellel haliám a’ közbizodalom egyik ki
jelöltét, Somosy Jánost, a’ szakos hittanári igy 
nyilatkozni: „bármi eredménye leend rá nézve 
a’ felbontandó szavazatoknak, ö superintendens- 
séget nem vállal.44

Halavány sápadtság és zavart kedély tük
röződtek többeknek arczán, tanujeleül az érdem- 
méltánylat és sajonteli érzetnek; de még is a’ 
nemes nyilatkozat következtében egy kis pausa 
és csendes vita után voksbontás nélkül, a’ má
sik versenytárs, a’ szép nevű, tollú, lelkű Apos
tol Pál püspökül választatik. — Szappan alá 
venni a’ dolgot, nehogy a’ gyűlés hívatlan apos
tolának mondassam, nincs czélomban ; én tisztán, 
keblem Istenétől szólittatva, csak a’ kitűzött 
kérdésnek leszek apostola. — Nohát hogy be
szédem fonalát ne feledjem: a’ püspökvá
lasztás után, a’ mindjárt tartandó püspök- ’s pap- 
szentelö ünnepélyes istentisztelet elrendelésére 
választmány neveztetik. A’ választmányi mun_

*) Ungváron felül a' hegyesvölgyes Kárpát vonulván el, 
azt sivatag orosztótság borítja, püspökje pedig ung
vári valóban fenyes lakjából igazgatja. K. J.

**) A’ ref. egyház előttem =  magyaregyliáz, hogy a’ ma
gyar nyelv él, ez a’ ref. egyházaknak köszönhető, ez az 
oka, hogy szójárással a’ reformátusok magyaroknak, 
vallásuk ’s papjuk magyar vallásnak ’s papnak moa- 
datik. K. J.
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hálát helyére, mint Saul a’ prófétákhoz, történe
tesen lépvén be, hallom, miszerint istentiszte
let végeztével egy dávidi verséneklet után püs
pökeskü, más vers után püspökszentelés, végre 
a’ szentelést nyert püspök által papszentelés 
tartatik. — Már itt, mint nem tagtárs, bár az 
Hiedelem korlátáit áthágám is, némán nem ma
radhattam, a’ hallgatás pecsétjét feltörve mon
dám : Urak ! a’ protestánsoknál nem lehet helye 
semmiféle, annyival inkább püspökszentelésnek, 
e’ valóban puseysmus, protestantismust legya
lázó rákrendszer. — Volt a’ felelet: „Istenért! 
most is czeremoniátlansággal rovatik vallásunk, 
itt pedig lesznek másvallásuak is.u — Szépen 

,  vagyunk biz igy , gondoláin magamba, ha a’ 
szembekötösdi szerep tetszik Isten előtt! füstöt 
kell hát ugy-e támasztani, hogy a’ titokszerü 
szentelés varázserővel hasson a’ felületes népre; 
gondolám, tán nem fog hiányzani az ágyuropo- 
gás is, hogy a’ szent félelem annál hozzáközelít- 
hetlenebb fényhüvelybe rejtse a’ püspöklónye- 
get. Már látom, hányat üt a’ czeremonia meste
reinek : láttatni, nem lenni, embereknek tetszeni 
inkább, mint igazság Istenének. — És csakugyan 
testesült az ige, teljesült az imént kiszámított 
választmányi tervezet. A’ szószéki egyházbe
széd után a’ korelnök esperes népszerű beszéd
ben előadván az ünnepély magas czélját, be
mutatja a’ választott püspököt; ez, kötelességei 
felolvastatván, azokteljesitendésére felesküszik; 
ennyi, ha hozza több nem jövendett, töltig elég 
lett volna püspökavatóul, de egy verséneklet 
után a’ felesküdt püspök székéből kilép, közepet 
foglal, ott egy posztószövetre térdre bocsátko
zik, esperesi collegium által környeztetik, ke
zek rátételével méltósága, főpapi tiszte elö- 
soroltatik, kerületi püspökül kibocsáttatik. — Ez 
már az, mit én puseysmusnak, catholicismushozi 
visszahajlásnak, relrogréssiv rendszernek neve
zek és az evangyélmi elveken keletkezett protes- 
tantismusi szellemmel összeférhetönek soha nem 
is ismerek; mert hiszen aT már egyszer paphiva
talra ordinalt egyénen mit jellemez az ismételt 
ordinatio ? a’ külsőkből ítélve, nem mást, mint 
hierarchia ordinist. Egy igaz protestáns pedig 
evangyélmi alapon épült hite szerint fokoza
tod paptisztséget nem ismerhet, az új szövetségi 
írásból okulva, presbyter előtte =  episcopus 
Csel. 20 : 17—28.1 Tit. 1 : 5 -  7. — A’ mint or- 
dinálhatott az egyik, úgy a’ másik is Csel. 13: 3 
1 Tim. 4: 14, ezeknek hangulatán tanítja a’ helv. 
conf. art. 18. Data est omnibus in eccla ministris 
una et aequalis potestas sive functio. Certe ab 
initio episcopi vei presbyteri ecclam communi 
opera gubernaverunt nullus alteri se praetulit, aut 
sibi ampliorem potestatem dominiumve in coepis- 
copum usurpavit. Luther még szabadabban szól a’ 
paphivatalról. Ö nem csak hierarchia ordinist, de 
még ordot sem tart. Ordinatio status spirituális

et sacer est mendacium, larva impostura, in- 
ventio diaboli; sacerdotes et laici, pláne a se 
invicem non differunt, nisi offício, prout judex 
vei consul a’ reliquis civibus. Opera Lutheri edit. 
anno 1536. — De hogy később élt protestáns 
eldődeink is nagyon háttérbe szorították a’ 
hierarchia ordinist, megtetszik ez a’ stádiumon
ként mindinkább tisztult canonainkból. Mert 
bár lassú érő gyümölcs az igazság, többek 
lévén a’ fejtést akadályzó mint elősegítő okok, 
bár nehéz a’ százados szokások és előítéletek 
rozsdalepte békéit, kivált ha vallás szenteli meg 
azokat, leverni, mégis a’ reformatio haladásával 
keletkezett canonok, a’ nagyon paterszagu 
Komjati canont kivéve, melly a’ püspökszente
lést, protestantismusi szellem ellenére, a’ nicaeai 
és calcedoni zsinatok határozatira fekteti, ho- 
vaidébb mindinkább gyérebben nyilatkoznak a’ 
püspökszentelésröl, sőt a’ budai annak csak 
esküformáját szabja meg legkevésbé sem érintvén 
hihető mint evangéliomellenest, annak szente
lését. — Nekünk hát e’ haladott reformok korá
ban, bár a’ tridenti végzet mondja is: siquis 
dixerit episcopos non esse presbyteris superio- 
res, — anathema esto; az ismételt ordinatio által 
puseysmussal, ordinis hierarchiával méltán bélye
geztetni hagyni magunkat, több mint gyalázat; 
mert tudjuk, mint Somosinknál is találjuk, 
hogy a’ csodák kora lejárván, azon csodás aján
dékok, mellyek a’ tanítókkal apostoli időkben kö
zöltettek, többé senkivel nem közöltetnek; — 
tudjuk, hogy a’ kézrátétel letörölhetlen szent
ségjellemet senkire nem nyomhat: mégis mi na
gyon szerelmesek lévén édes magunkba, sze
retjük magunkat mystificálni, szeretünk a’ szin- 
vegyületek honában a1 népelemben külön jellem- 
zetü testületnek tekintetni, espereseink-, püs
pökeinket kisebb nagyobb szertartással szentel- 
getni*V) — Urak! ha a’ több fejű hierarchia bi
rodalmából megszabadultunk, nemaradozzunk, ne 
sántikáljunk kétfelé, azokat, minta’nagy apostol 
szól, mellyek hátunkmegett vannak, elfelejtvén, 
azokra igyekezzünk mellyek elöl vannak. Filep 3: 
14. — Nagyon érti a’ világi rész is már Istennek 
hála! hogy a’ papszentség olly titok, mit minden 
lát, ha nehéz is kimondani; igen fel van oda vi
lágosodva, hogy e’ viszhang nem valóság. Ha az 
ordinatio nagy behatással lehetett is az egyház- 
községre az apostoli időben szemléltetvén annak 
az ordinált egyénekben csodás következései: de 
az apostolok halálukkal a’ csodás okozatok is meg
szűnvén, természetesen, az ordinatio iránti magas 
véleménynek is rendes árkába kellett vonulnia. 
Ha a’ papi rend iránt az öskeresztyénség feltü-

*) Nálunk az esperesek is szenteltetnek a’ megelőzött es
kü után és a’ szentelő püspökkel csókokkal is illetik 
egymást. K. J.
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nő tisztelettel viseltetett is ; de miután az ordi- 
natio érdemében nem lát csodás jeleket, sőt lát 
papokban szentséggel ellenkező tényeket: szent 
kasztul azok rendét nem nézheti. Egy más czik- 
kemben iskimondtam,itt is kimondom: ki a’ pap
ság közöl a’ csodás jeleket a’ világ vakhite után 
birtokában lenni mondaná, azt saját keble támadná 
meg. Soha sefedezgessük hát szentségtakarókkal 
a’ veröfényü titkot, ne tömjénezziink a’ felületes
ségnek százados szokással. Mert, quodcunque 
adversus veritatem sápit, hoc érit haeresis éti— 
amsi vetus sit consvetudo. Tért. de virg. — Az 
illy elévülésnek nincs helye az igazság orszá
gában. — Most midőn az éj elmúlt, a’ nappal 
előállott a1 nagykorúságra ért emberiség sze
mét a’ szentelgetésckben szemfényvesztő léha 
czeremoniákkal kápráztatni akarni csupa nevet
ség. A’ romai hazug jóslók példájára mi egy
mással találkozva, nem nevethetünk össze, sőt 
ha a’ szellemfoglyozó czeremoniákkal tovább 
is élni meg nem szűnünk, mi nevettetünk ki. Pá
pát, hierarchia ordinist, papi ordot megtagadni, 
mégis pa jót, esperest, püspököt nem csak esküd
teim, de ordinalgatni is, annyi mint explicite im- 
plicitepápát, fokozatos papi tisztet, papszentséget 
elismerni. Illy halfogások következtében illette a’ 
közelebbi pápa a’ protestánsok puseyta törekvé
seiket e’ gunyszókkal: Yogliano ilpapismo senza 
il papa — papságot akarnak pápa nélkül. K k z. 
Ha pedig az üres formalitásokhoz a’ nép fog- 
lyozásaért a’ protestantismusi szellem ellenére, 
tovább is csak ragaszkodunk, mondjuk ki min
den fátyol nélkül valódi miben létében a' dolgot; 
farizeuskodunk, mellyért jajt kiált ellenünk Jézus, 
kik a’ tálnak és pohárnak csak külső részét tisz
togatjuk, nem gondolván beljével Mát. 25. 26.

Az Ungváron tartott püspökszentelés agen- 
dáját nem jegyeztem ugyan, de azért némelly 
ejtések avagy csak értelmökben mélyen bevésve 
maradtak agyamban.—„Te, úgymond a’ körelnök 
a’ felszentelcndönek, eddig csak egy egyháznak 
voltál papja, mától fogva egész egyházkerüle
tünknek leendesz főpapja.u —Ezen tételre e’ kö
vetkező észrevételekkel vagyok bátor nyilat
kozni :

1) Nálunk protestánsoknál a’ superinten- 
densség ecclesiastico-politicus hivatal. így tanul
tam kezt — mint iránytűt követem is — egyik b. e. 
tanítómtól Kövy jogtanártól, ki kézírásban levő 
egyházi jogában a’ superintendenst ad politicam 
ecclesiae per certum dislrictum electus virnek 
nevezi. Nálunk protestánsoknál a’ superinten- 
densség a’paphivataltól contradislingvált hivatal. 
A’ papi hivatalt, az istentisztelet, szentségek 
kisáfárlása foglalatoskodtatja ; a’ superintendenst 
pedig, mint illyet az egyházi kormányzat ’s az 
istentiszteletet elősegítő jó rend. Az időre nézve 
a’ papi az elsőbb — superintendensség később

kornak szüleménye. A’ tiszáninneni kerületben 
jelesen tudjuk, milly késő időben létesülhetett 
A’ superintendensség bár papi egyénre ruházta- 
tik , de a’ papi méltósághoz semmit nem ad, azt 
rangosabbá nem teszi, hierarchia ordinist nem ké
pez. A’ pataki, eszenyi, zombori gregarius p ap =  
miskolezi superintendens pap ; a’ papi méltóság 
közöttük egyensúlyban áll. Sőt mindegyiknek, 
a’ szent szolgálatok kisáfárlásában, saját egy
házában elsősége van — tudta ’s engedélye nél
kül búzájába sarlóját senki, még superintendens 
sem vághatja — szóval: a’ superintendens, mint 
pap saját fáráján kívül jogszeresen főpapnak nem 
mondathatik. — A’ szentelő beszéd említett té
telében hát, összeolvasztatván vagy inkább za
vartatván a’ papi és superintendensi hivatal, a’ 
miskolezi superintendens-pap, okeiJenesen , 355 
egyház (mert ennyi anyaegyház van a’ tiszápin- 
neni kerületben) főpapja czimével tiszteltefik ez 
jog-és okszeresen nemcompetál; czélszerübb lett 
volna, tiszta protestansi elvből vett nézetem u- 
tán, a’ glycerias kitételt átalánosan kihagyni, 
papságról, minthogy ennek méltóságában super- 
intendensünk semmi nevekedést vagy fokozatot 
nem nyert, nem is emlékezni; csak ecclesiastico- 
politicus nagyszerű tisztét hozni fel , ’s igy szó
lam : eddig még csak egy egyháznak voltál pap
elnöke (mert az egyházi presbyteriumnak egyik 
elnöke a’ pap) de már ezután egy egész egyház- 
kerületé leendesz vagy fülcsiklandóbban: eddig 
egyháznak voltál superintendense (mert igy is 
van egy kis magyarázat mellett értelme), már 
ezután egy kerületé leendesz. — Én ugyan a’ 
főpapi czimmel, a’ kitett értelemben 1 mig protes
táns leszek, pedig igy kívánok meghalni, meg 
nem barátkozhatom.

2) De tegyük fel, hogy a’ superintendensség 
fokozatos rangot, tágasb jogot áraszt az azt nyert 
egyén papságára, mert illy iránykép pillangat 
ki a’ kérdéses kitételből, de igy is tévesztett a’ 
kitétel, nem lévén az bű kinyomala a’ beszélő 
akaratának, ura alatt a’ fát vágja, malmomra pe
dig a’ vizet hajtja. Ha igaz, hogy a’ halál által 
ürült egyháznak híhatási jog nyílik a’ magyar 
haza minden egyes papjaihoz: úgy a’ viszonyos
ság elvénél fogva igaz az is, hogy az ordinatio 
által a’ meghívás feltétele mellett minden pape
gyén az egész protestáns haza minden egyes 
egyházábani sáfárkodhatásra jogosíltatik, és igy 
minden egyes pap nem csak egy kerület papja, 
mint Apostol Pál superintendens úr neveztetik, 
hanem egész haza papja, tévesztett hát a’ hízelgő 
kilétei, gondolat ellenére kisebb terjeszkedhetési 
kört és jogot mutatván a’ superintendenspapnak, 
minta’ gregariusnak. — Helyes; — egy superin
tendens vagy esperespapban mindig méltóságo- 
sabb hivatás protestáns előtt a’ papi, mint bár 
melly hozzá kapcsolt kormányzati, és ennél fogva 
nem is tartom okszerűnek a’ méltóságosabb papi
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hivatalra már egyszer ordinált egyént a’ kisebb 
érdekű kormányzatira újra ordinálni, hanemha 
valaki catholicus elvekkel lévén saturálva, hie
rarchia orninisról álmodozik.

A’ szentelő beszédben illy értelmű tétel is 
hangzott, miszerint az apostoloktól vett és azon 
idöóta gyakorlott szokás nyomán történik ez 
ünnepélyes eljárás. — Erre e’ kettőt felelem:

1) A’ mai püspökszentelés semmit sem nyer 
az által, hogy az apostolok is szenteltek kézráté- 
tel mellett presbytereket és püspököket. Ok szen
telhettek ; és ezen munkájuk mondathatott is 
azon csodás ajándékok következésében mellyek 
az ordinált személyekben nyilvánultak szóteljes 
értelemben „szentelésnek41. De ki követheti ezt, 
ha szükség volna is rá, olly méltósággal és ér
vénynyel a’ mai időben, mint az apostolok ? ki 
bátorkodhatik magát a’ csodás jelekbe olly apos
toli tisztfolytató és törvényes utódnak tartani, 
kire ez a’ hatalom az anyaszentegyházban mint 
élővizek csatornáján, úgy áradott volna be? va
lóban most, midőn kézrátétel mellett nem csodás 
lelki erőket osztagató apostolok, hanem a’ fel
szentelendő egyénekhez hasonló gyarló férfiak 
ordinálgatnak, az apostolok fényes példájukrai 
hivatkozás ’s a’ folytonos szokás, a’ püspökszen
telés szükségessége irányában semmi bizonyiló 
erővel nem bírnak.

2) De ha az apostolok példája súlyt adhatna is 
az ordinationak , még igy is a’ superintendens- 
vagy protestáns püspökszentelés semmit nem 
nyerne; vagy mert az apostolok ugyan pusztán 
superintendenst nem szenteltek.Ma sincs hát pro
testánsoknál ismételő püspökszentelésnek helye, 
teljesen elég lévén az eskü.

Midőn igy taglalgatom a’ püspökszentelő 
vagy inkább igtató beszédet, távol legyen, hogy, 
még csak gondolatomban is lenne , vont lábon 
lenni az agendát tartott esperesi korelnökkel, 
mert szinlést nem ismert szívvel kell megvalla- 
nom, hogy a’ protestantismus szellemétől olly 
áthatott férfiú ö, ki annak üterét, csekélységem
nél sokkal avatottabb kezekkel képes tapintgatni. 
De mikor legyezgetésemre a’ fátyol felhajlott, 
csak azt mutatja a’ tükör: minő nehéz a’ rósz ügy 
ágensének lenni, bár ügyes férfiú álljon a’ do
log élén; és milly nehéz a’ tört utat mellőzni, 
még akkor is, ha czélszerűbb mutatkozik a’ vá
lasztásra. Ki Rómába szándékozik, nem hiányzha- 
tik annál az alkalmazás tudománya. — De urak! 
hangosan üt az idő órája; a’ zsibbasztó tél ál
mából felkeli kelnünk, — avult köntöseinket, mint 
kígyónak bőrét, le kell vetkeznünk. Bár sokat 
tettek az út egyengetésére reformátor eldödeink, 
de sok van még hátra kiigazítani való. — Az uj- 
testamentomi írások szerint nincs helye a’ pap
szentelésnek ; a’ ki a’ Krisztus nevében megke-

reszteltetett, a’ pap. Egy keresztyén sokaság 
szentelt papság. Luther bátran kimondja amaa 
idézett helyen: Sacerdotes et Laici pláne a se 
invicem non diiferunt. Fáynk óramutatójában hogy 
egy az elem. De tán leghangosabban szólja ezen 
igazságokat saját szivünk, csak tudjuk és akar
juk hallgatni. — Úgy de csak elvben élnek ezek, 
gyakorlatilag pedig nincsenek kifejtve, — azon
ban lassan megérnek ezek és az igazság napja 
sütésére mint magok hüvelyeikből kipattognak. 
Clerus és Laicus, papi és világi elem az egyház
ban ; papsuperintendens és világi curátor egy kö
zös elnökben egyesülendnek. Ám de sok nehézsé
gekkel látszik mégjelenleg bonyolodottnak lenni 
ez a’ nagy reform; a’ mysticismus gyönge szemei, 
ezen, bélfényü igazságok kirohanó sugárait 
hirtelen ki nem állhatják. Az élözmények térén 
kell hát észszeresen működni, az előkészületekből 
semmit nem mellőzni. Szüntessük meg először is 
az esperes és püspök mint kormányhivatalno
kok szentelésöket; stádiumul szolgalandjövendő
ben a’ papszentelés nélkülözésére, mi is a’ zsidó
szent borzadásból a’Jehova nevét, mint a’ szen- 
teléséét, váltsuk fel czélszerübbel. Igyekezzünk 
a’ papi és világi részeket, mint egy elem tö
redékeit, összeolvasztani, a’ képviseleti rend
szerben ugyanazonosítani; ez szinte stádium le- 
end a’ két fejű elnökségek megszüntetésére. Én 
mind ezeket a’ protestantismus fája fattyú kihaj
tásainak nézem, mellyektöl azt, midőn már az idő 
úgyszólván nyakunkra nőtt, meg kell tisztogatni; 
pattogzásoknak, mellyektöl szeplőtlen arczá- 
ját czélszerü orvosi szerekkel szabadítgatni. 
Had mondják a’ czeremóniák mesterei: igy na
gyon megkopasztjuk vallásunkat. Ez nem vád, 
hanem érdem, nem gyalázat, hanem dicsőség. In
kább szeretem a’ vallást tisztán, mint behálózva. 
A’ czifra árnyékolások inkább festvénybe, mint 
vallásba illenek. — Szeressük a’ vallásban azt, 
mit Jézus is kíván, t. i. a’ lelket és valóságot.

Adjon Isten békességet hazánkba, hogy a’ 
czélbavett zsinat az ószerü és protestantismus 
szellemével ellenkező esperes- és püspökszen
telést, mint hasztalan polyvát, a’ több vadócz- 
szemekkel tisztító rostáján kihullathassa, hogy 
aztán törvényben mondassék k i : protestánsok
nál ne legyen helye püspökszentelésnek. — 
Mondani valóm e’ tárgyban több is lehetne — de 
legyen jelenleg ennyi elég. Hahogy kihívatnám 
az Írások és protestantismus vértje alatt a’kuzd- 
térre bátran fellépek, ’s a’ kesztyűt örömmel 
felvéve, et cantare pár sum et respondere para- 
tus.

K o v á c s  J á n o s ,  
eszenyi ref. pap.
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