
P R O T E S T Á N S

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP.
C7. szám. Hetedik évi folyamat. ^ovemb. IP |8.

Bihar Ér- ü lfalva ¥).

Augustus 11. 1848. A’ protestáns lap 36—ik 
számában az 1009-ik lapon Zakariás ur neve 
alatt kelt veszprémi tudósítás (alatt) végin ez áll: 
„Kedvesen vette az egyházmegye14 sat. lásd az 
ért. lapot. Ezen csupa önzés és irigységszülte 
utósorokra igen sokat lehetne megtorlásul felel
ni, de önként mellőzzük a’ polémiába való eresz
kedést. Több tiszttársaim által fölhivatva , any- 
nyit minden esetre kinyilatkoztatni szükséges
nek vélem, hogy egyházvidékünk — a’ csak ne
hány tanítók aláírásával készült ’s ime idecsa
tolt folyamodványunkat ’s kérelminket, —■ na
gyobb része a’ tanítóknak kenyérféltékenység- 
böl nem mervén részt venni őket ’s az egész 
hazai összes tanítóságot ’s a’ népnevelési ér
deklő ügyünkben — megértve e’ kor intő szó
zatát, ’s tekintetbe véve a’ villámgyorsasággal 
kifejlett eseményeket, nem csak vissza nem 
vetette, sőt elvileg általánosan elfogadta ’s ma
gáévá tette a’ folyamodványunkon kitett 8 pon 
tokát, és a’ zsinatra menendő lelkes követeinknek 
Dobozy Mihály és Csécsi József uraknak meg
hagyatott közhatározatilag, hogy azon folya
modványt ’s kérpontokat a’ zsinaton előter
jesztvén, az ige megtestesitését eszközöljék. 
Mint értesítve vagyunk, a’ f. t. superintendentián 
is kedvezöleg hatolt keresztül. így hát ne mél- 
tóztássék legkevésbbé is nyughatatlankodni Za
kariás ur, mert sokkal világosultabbak, sokkal 
igazságosabbak tudnak , tudtak is lenni egyház- 
vidékünk ’s egyházkerületünk tisztelt tagjai; 
mintsem hogy az ö engedélyük nélkül merészelt 
mozgalmunk és folyamodásunk által megsértet- 
teknek érezték volna magodat. ■ Zakariás urat 
pedig bátor vagyok figyel^zt/tui Táncsics Mun- 
kások újsága czimü, lapjára, mellynek talán 11 
vagy 12-dik számában közzé tett több törvény 
javaslatok közt a’ tanitókról irt törvényjavasla
tában Táncsicsnak olvashatja, hogy nem csak 
a’mi agyunkban keletkezett a’ papsággal egyenlő 
rangra és egyenlő fizetésre ásitozás. Tudomásul 
pedig Zakariás urnák becses figyelmébe ajánlani *)

bátor vagyok a’ következő sz. iiwut
ket: Rom. XII. 16. Filip. II. 2. 3. 4. Péli íl. 7.
Jttáté. VII. 12.

Az igen tisztelt olvasó közönséggel pedig-a’ 
magunk igazolására czélhoz vezetöbbnek, ’s 
magunkra nézve megnyugtatóbbnak- véli közlő, 
punkálkodásink eredményét a’ junius 14. Olto- 
mánban tartott igen népes egyházmegyei gyű
lésen igen szerencsésen keresztül ment folya
modványunkat hírlap utján közleni, mit már rég 
kelletik vala tenni, de mindeddig tenni önként 
nem akartuk; most azonban felhiva lévén, meg
bízatásomnál fogva kötelességemnek ismerem, 
hogy a’ közvélemény Ítélje e l , vájjon íanatis- 
mus, rangkórság, függetlenség viszketege, vagy 
nemesebb hazafi-érdek vezérelte bátor hazafiul 
föllépésünket? Közli többek megbízásából

Vi d a  J ó z s e f  
mfalvai ref. oktató.

*) Ezen czikk eltévedt ’s miután ismét kezünkbe került, 
már elkésett. í  ártalmára nézve azonban még mindig 
idején lévén , közöljük azt változtatás nélkül. Szerk.

Nagy tiszteletű egyházmegyei gyűlés! Ha
zánk illy dicső útoni átalakulásában, mellyhez 
hasonlóval egy nemzet sem dicsekhetik a’ ma
gyaron kívül; az elnyomatott nép és felekeze
tek természetadta jogai kivivási diadalában; az 
áldott szabadság, egyenlőség és testvériség 
arany korában, tnellyben ledöntettek, lerom
boltattak a’ századok óta embert embertől el 
választó, elkülönítő gyűlöletes közfalak; illy 
nem reményit, nem is álmodott dicső győzelmek 
közepette, midőn minden igaz hazafi a’ haza 
fölvirulásán gondolkodik; a’ roppant teendők, 
sürgetös reformok közt mindenki a’ népnevelés
re, mint első teendőre, ’s az azzal működő e - 
gyénekre függeszti éber figyelmét, ’s azoktól 
méltán követeli ’s várja a’ nép a’ majdan fölvi
rulandó hon gyenge ivadék polgárainak, a’ 'd i
csőén kivívott alkotmányos é le t, szabadság, 
egyenlőség és testvériség magasztos eszméiről 
heles fölvilágositatását, ’s azok hálás érzet
tel leendő élvezésének eszközlését: bűnnek 
tartottuk volna tovább tétlenségben maradni, 
bűnnek különösen most, midőn, Istennek hála! 
megajándékozott bennünket jó és szeretett ki
rályunk a’ hon legnépszerűbb egyéneiből vá
lasztott , ’s az egész nemzet teljes bizodalmát 
kiérdemlett magyar független felelős ministeri- 
utnmal, bűnnek tartottuk volna nem ébreiíez-
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nünk önmagunk, bűnnek szeretett hazánk, bűn- jó szándékunkra lőrekedhelcsre önfejünk- ön, 
nek a’ népnevelés szent ügye ellen. erőnk után mertünk lépéseket ’s összejövete-

Mi hát az alkotmányos élet bár parányi, leket tartani; különben ha netalántán akadna 
de nem hasztalan tényezői, s haza szép rémé- egyén, ki jóra törekvő lépéseinkben megbot- 
nyii sarjadékinak, haza ’s ke *' kivánataihoz illő, ránkoznék, vagy talán még félre is magyaráz- 
’g czélszerüleg kiképzéséül működő iskolata- tatnék ártatlan igyekezetünk, az ’s békés utón 
nitók — részint a’ szabadság j egyenlőség és czélunkra törekvésünk: egész őszinteséggel 
testvériség magasztos eszméi által fölvillanyoz- kinyilatkoztatjuk, hogy ez az Europaszerte láb— 
tatva részint a’ ^ P neY©lés korszerű intöszó- J rákapott civilisatio következménye, 
zata ’ *»t«l ^^m ö zte tv e  : fölébredt bennünk j Egyébiránt nekünk egyáltaljában nem ezé- 
..j matott "Is gúnyos helyzetünkből felegyene- i lünk a’ jelen korban működő igen tisztelt papság 
sedve, önállásra törekvés ösztöne. ’S miután ellen vádat emelni, nem ! mert jól tudjuk mi azt,
Europaszerte minden eddig? hibás, hiányos, egy 
oldalú kormányrendszer megbukott, ’s az al
kotmány sánczaiból kizárva nyomatás alatt 
tartatott nép mintegy betört az alkotmány sán- 
czaiba, ’s egyenlővé tétetett az életben jogokra 
nézve a’ magas aristocratiával, ’s minden rabszol
gaság bilincsei szét törettek: misem esünk 
kétségbe; ’s ha kevés számunk miatt nem te
hetjük azt, mit a’ nép milliói tettek, t. i. jogokat 
kivívni önerőnk által: bízunk Istenben, bízunk 
nemzetünk határtalan bizalmát kiérdemlett szep
lőtlen jellemű ministereinkben; bízunk a’jelenkor 
szelemében ; bízunk a’ kor intő szózatát megér
teni ’s irányunkban igazságosoknak lenni tudó igen 
tisztelt papság nagylelkűségében, — bár a’ Za
kariás uraméban már megcsalatkoztunk — lásd 
Protestáns lap 36—ik szám 1009-ik lap. — hogy 
az egyházalkotmány sánczaiba, honnan mind
eddig kizárva vagyunk, fel fogunk vetetni, ’s 
nem csak terhek, kötelességek, hanem jogok is 
lesznek osztályrészeink. — Nincs gúnyosabb, 
lealázóbb állás, mint tanítónak tanító mellett 
csak teréhben kötelességben, ’s legkisebb jog
ban, szabadságban nem részesülni. Hasonló az 
illyensorsa a’ rabszolga-négeréhez. Az illyet kö
telessége teljesítésére nem a’ becsületérzés, 
hanem a’ rabszolgai félelem, vagy a’ kancsuka 
ösztönözi, kényszeríti. Van-e pedig Isten áldá
sa az illy kényszerített működésen ?

Előre is bátrak vagyunk bizodalmasan meg
kérni a’ n. t. e. m. gyűlést hogy, ha gúnyos ’s 
nyomatott helyzetünk érzetében talán kissé nem 
egészen ok nélkül keserűk leszünk: ne méltóz- 
lassanak béketürésöket, türelmüket elveszteni, 
ne is a’ jelen-, talán némellyek ítélete szerint 
jobb sorsra érdemetlen tanítókat, hanem a’ jövő 
időt jövő utódokat méltatva becses figyelmükre: 
legyenek irányunkban kímélő Ítélettel, kímélő 
vélekedéssel.

Hisszük is, hogy az igen tisztelt papság nagy
lelkű leszen magát a’ mi nem igen irigyelhető gú
nyos állásunkba gondolni, ’s magáévá téve ked
vetlen ügyünket, bizonyosan igazságos tud, fog 
is lenni irányunkban, és szives lelkesedéssel 
fogja felkarolni ’s előmozdítani jóra törekvé
sünket. Azt is biztosan reményijük, nem fog ta
lálkozni egyén, ki fenakadna azon, hogy ezen

hogy ők nyomasztó állásunknak nem, hanem az 
Europaszerte bukott kormányrendszer vala az 
oka, befészkelve magát az egyházkormány
rendszerbe is : de a’ melly megváltozván, hisz- 
szük ’s reményijük, hogy bizonyosan ránk is föl— 
derülenda’ nap, melly jóltevö áldásait ránk is ki- 
terjesztendi. Azt is bizton reményijük és hiszük, 
hogy az eddig irányunkban mostohául viseltetett 
’s rólunk elfelejtkezett haza jóltevö édes anyánk 
leend. De ugyanazért nekünk, mint leendő 
édes fiainak, szent kötelességünk bepanaszolni, a’ 
mi fáj, a’ mi keseríti szivünket, szent kötelessé
günk érdemesekké tenni magunkat a’ haza édes 
anyai karjai közé felkaroltatásra. Azt mondhatja 
talán valaki: mit fárasztjuk magunkat, hiszen 
nélkülünk is tudja a’ papság a’ részünkre szük
séges teendőket. Nem kételkedünk mi ebben. 
Akadnak sokszor az embernek, jól tudjuk, fáj
dalmában résztvevő, ’s bánatját, sérveit meg
osztó hiv barátok, — mint hogy a’ több lelkes 
pártfogóinkat a’ lelkész urak köszöl elhallgas
suk, a’ Protestáns lap 32-dik számának 951-dik 
lapján olvashatót a’ haza minden tanítóinak hálá
ját kiérdemlett Baló Béniamin ur is. De vajmi 
ritkák az illyenek, vajmi ritkák az olly egyé
nekeik  másoknak is azt kívánnák mit magoknak. 
A’ más sérelmét rendesen más szemüvegén szokja 
a’ gyarló halandó nézni ’s Ítélni. Egyedül a’ 
ki benne van a’ szenvedésben, ki mintegy meg- 
edzetelt testben és lélekben, mint mi a’ sérel
mek súlya alatt: tudhatja állását, körét, sérelmét 
’s óhajtásait voltaképen le festeni, ’s előter
jeszteni.

Eddigelé, fájdalom! sorsunk ’s állásunk ter
mészet-adta rendeltetésünktől eltaszitó, ’s le
alázó, és sok tekintetben a’ már csak volt job
bágyokéval ugyanazonos — egy categoriájú — 
volt. Mi — mint amazok — az átkozott, ’s már Is
tennek hála 1 bukott kormányrendszer következté
ben, a’ szó teljes értelmében, jogi tekintetben 
vén korunkban is kiskorúak, ’s papi gyámság 
alattiak voltunk. Ki voltunk rekesztve, ki vol
tunk zárva minden joggyakorolhatásból; ró
lunk nélkülünk hozattak a’ ránk csak terhet, kö
telességet ’s a’ papság iránt határtalan, mond
hatni szolgai félelemmel párosult engedelmessé
get parancsoló, ’s részünkre legkisebb jogot
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sem lehellő törvények, mellyek minthogy befo
lyásunk nélkül hozattak, ránk iskolatanitókra fe
lette nyomasztólag, fontos terhes hivatalunkhoz 
nem édesgetöleg, sőt elidegenitöleg hatottak. 
Innen származtak eleitől fogva felülről és alul
ról a’ sok panaszok elégedetlenségek ellenünk 
és közöttünk. Innen a’ tanítók közt, innen van
nak a’ sok titkos panaszok, elfojtott sóhajok a’ 
tanítók ügyéhen papi önkényes bíráskodás és 
nem ritkán jogaikkal vissza élés ellen. — Innen 
van, ha szabad kimondani, az igen tisztelt pap
ság nagy része ellen általános bizodalmatlanság. 
Bocsánat az őszinte nyilatkozatokért.

Hisszük, nem teszünk rósz szolgálatot a’ 
hazának, nem a’ népnevelésnek, nem a’ protes
táns egyháznak, ha eddigi tespedésünkböl ébre
dezve, nyomatott helyzetünkből felegyenesed
ve, bátor föl lépésünk ’s hazafiúi fölszólalá- 
sunk, és testvériségre fölhívásunk által a’ népne
velés alapjához mi is járulunk némi csekély 
anyaggal.

Ami tapasztatalásinkból merített hazafiúi 
véleményünk szerint a’ népiskolatanitók gú
nyos állása tisztességesebbé tételére ’s a’ nép
nevelés az idő lelke, szabadság, egyenlőség, és 
testvériség magasztos eszméihez illöleg óhajt
ható fölvirulhatására nézve a’ következő pon
tokban elősorolandó óhajtásinkat és korszerű 
kérelminket vagyunk bátrak elősorolni:

1) A ’ dicsőén kivívott szabadság, egyen
lőség és testvériség magasztos eszméiből, és 
Mark IX. 33. 34. 35. Máté XX. 26. 27. 1 Pét 
V. 2. 3. versekben foglalt igékből merített ta
núság után indulva k i: a’ tisztelt papsággal 
egyenlő rangot, hivatali állást, vagy teljes tö
kéletes viszonosságot óhajtunk és kérünk, mint
hogy mind a’ két testület tanítók vagyunk ’s így 
minden czímek, mint tiszteletes, tudós, nagy 
tiszteletű, főliszteletü czímek eltörlendök, ’s csu
pán hivataljok után nevezendök.

2) Minthogy hivatalunk minden hivatalok közt 
egy a’ legfontosabb, legterhesebb, ’s mi a’ szülék 
legdrágább, legféltöbb kincseivel foglalkozunk ’s 
minthogy szakadatlan, folytonos munkásságunk
nál fogva jövedelmünket gazdálkodás utján, ha 
csak a’ tanításra rendelt órákat ellopni nem 
ukarjuk, nem nevelhetjük, nem szaporíthatjuk; 
a’ lelkész urak pedig egész héten által szabadok 
lévén, jövedelmeiket szaporíthatják gazdálkodás 
utján is : az igazság, a’ méltányosság, a5 viszo
nosság, különösen hivatalunk terhes volta igény
lik , hogy a’ tisztelt papsággal egyenlő fize
tést kérjünk az álladalom által fizettetni.

3) Minden eddig kizárólag a’ papság által 
gyakorlott bíráskodásba, ’s egyházkormány
zásba, és így mind az egyházvidékeken, mind 
az egyházkerületeken viseltetni szokott hivata
lokat a’ tanítók száma ’s arányához képest meg
úsztatni, ’s az egyes egyházaikban, presbyteriu-

mokban eddig a’ papság által gyakorlott elnök
ségi jogot, minden évben újra történendő vá
lasztás által — az elnökjegyzöséget, mint eddig, 
nem vihetvén — kiterjesztetve ezen joggya- 
korolhatás a’ lelkészen kívül a’ világiakra és 
tanítókra — gyakoroltatni kérjük; szóval: min
den eddig kizárólag a’ papság által gyakorlott 
jogokban részesittetni kívánunk.

4) A’ helybeli papi inspectio, esperesi visi— 
tatio, valamint a’ templomban tartatni szokott 
iskolai vizsgák helyett lelkész, tanító és világi 
egyénekből álló felelős decanatus jelenlétében 
tartassanak a’ tanodában szoros vizsgálatok 
évenként kétszer; az iskolákra való felügyelés 
is azok által kezeltessék.

5) Az egyházi hívataloskodó egyének ügye
ire nézve juryt óhajtunk behozatni.

6) A’ nem önhibájok miatt hivataljok foly
tatására alkalmatlanná volt tanítók nyugdijaztas- 
sanak; gyámtalan özvegyeit és árváit a’ státus 
anyai karjai közé ölelje fe l; ’s ha az elörege
dett lelkészek segédet tarthatnak, ezen joggal a* 
tanítók is élhessenek.

7) A’ canonica órákon ’s egyébkor tanítók 
által történni szokott szónoklatok, mint egyéb
kor, lelkész által tejesitendök.

8) Hol különös énekvezér, cantor, organis- 
ta nincs az egyházban, a’ temetési és templomi 
szolgálat megosztott legyen.

Az egyházmegyei gyűlésre be nyújtott foly
amodványunkon ezen 8 pontok voltak, mely- 
lyekhez közlő a’ következő pontokat folytatólag 
szükségesnek látja toldatni, megjegyezvén azt, 
hogy a’ 7-ik pont alatti kérelem, melly az álta
lam összeférczelt ezen folyamodványba vá
lasztmányi gyűlésünkben több tiszttársaim jó
nak vélt nyilatkozata után tétetett be, minthogy 
különben is ezen szolgálat ritkán történik meg, 
kihagyandó, vagy ennek helyébe a’ tanítók 
által annak idejében valami felolvasás rendelendő.

9) Az iskolatanítóságra magokat felajánló 
egyének a’ szükséges tudományokból szorosan 
megvizsgáltassanak.

10) Ingyen iskoláztatás hozassék be, ’s a’ 
szülék törvény által köteleztessenek gyerme
keik 6 éves koruktól 12 éves korukig iskoláz
tatására.

11) A’ melly egyházban száznál több tanu
ló lehet iskoláztatható, egynél több tanítók ve
tessenek fel, egy tanító keze alá 50 vagy 60 
tanulónál több nem rendelendő, kivevén azt az 
esetet, ha a’ tanulók egy osztályúak, mint nagy 
városokon szokott, mert illy esetben 150 tanu
lóval, sőt két százzal sincs annyi baj, mint 50 
vagy 60 tanulóból álló, de 3 vagy 4 osztályra 
felosztott ta miókkal; a’ fitanulóktól, ha csak 
eszközölhető, a' leánytanulók mindenütt elkf-
löuxendők. "

*
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12) A’ népiskolákban tanítandó tudományok iránti viseletűnkben, ’s örömmel gyönyörködve
országosan meghatároztassanak. j szemléljék szeretettel párosult testvériségünket.

13) Országos jutalmak tétessenek minél Ha valaha, most van ideje, hogy egymás irányá- 
népszerübb és minél rövidebb iskolai kézi bán kímélettel legyünk, egyik is a’ másiknak ed-
könyvek készítésére, mellyeknek megbirálá- 
sára néptanítók is vétessenek fel.

14) Az erkölcsiség szempontjából, ’s a’ 
nyomorral, szegénységgel küzdő nép milliói ér
dekéből ,a’ mértékletességi, józansági egyletek 
törvény által életbe léptetendök, a’ papok ’s 
iskolatanítók azok terjesztésére törvény által 
kötelezendők,’s hivatalra csalt úgy alkalmazan
dók, ha azok tagjai.

Ezekben öszpontosulnak őszinte ’shazafiui vé
leményünk szerint nyomasztó helyzetünk tisztes
ségesebbé tételének, valamint a’ népnevelés a’ 
jelen kor ’s idő leikéhez illöleg leeendö fölvirul- 
halásának tényező okai. Ha ezen óhajtásaink va
lósulnak, elégedetlenségünket sorsunkkali kibé
külés és megelégedés fogja felváltani. Akkor ele- j 
nyészik az a’ bal vélemény: Quem dii oderunt 
paedagogum fecerunt. Akkor nem fog találkozni 
egyén, ki hivatalon kivül lévén, a’ kínálkozó ta
nítói hivatalra ezt mondja: Az én academicus 
fejemhez nem fér a’ tanítóság. Akkor lesznek, 
találkoznak észszel, tudománynyal’s népnevelési 
képességgel jól kiképezett egyének, kik nem 
fogják magokat szégyenleni alkalmaztatni az 
eddig annyira gyűlölt tanítói hivatalra. Ha ezen
kéréseink az életbe átmennek: a* lelkészek e l  szenvednénk, mihelyt mind jogra, mind
tanítók közé a’ mostani liizodalmatlanság és 
szolgai félelem helyébe szeretettel párosult 
bizalom álland e lő ; akkor a’ kölcsönös bizalom 
fűzvén össze e’ két egymástól eddig idegenkedő 
testületet, egymást fogják gyarapítani gyámolítni, 
’s összevetett vállakkal fognak működni a’ nép
nevelés szent ügyén. így, csak egyedül így vár
hatni a’ népnevelés korszerű fölvirulását.

Ha valaha, most hazánk vészes napjaiban 
igen nagy szükség van az összetartásra, szo
ros egyesülésre; ha valakinek — a’ haza, 
király ’s nemzetiség iránti lángoló szeretetböl 
’s hazafiui féltékenységből, nekünk nép tanítói
nak kell összeforrnunk, összetartanunk. Nekünk 
legyen jelszavunk: Éljen a’ haza, éljen minden 
jó hazafik, éljenek azon dicső férfiak, kik a’ sza
badság, egyenlőség és testvériség dicső kivívá
sáért érdembabért fűztek homlokukra. Ezen dicső 
eszméket lángoló betűkkel véssük be a’ nép 
szívébe, hogy onnan kitörölhetetlenek legyenek 
’s hogy hőn dobogjon kebele azok érzetében. Ha 
eddig egymás irányában, valljuk meg őszintén, 
mostohák ’s bizodalmatlanok voltunk: most a’

digi gyarlóságait gyengeségeitfeledés fátyolával 
takarja el. Az pedig úgy fog megtörténni, ha 
az igen tisztelt papság, figyelve a’ kor intő sza
vára, figyelve arra, hogy már a’ polgári státus
ban a’ legszegényebb a’ magas aristocratiával 
együtt élvezi a’ szabadság, egyenlőség és test
vériség édes gyümölcseit, tettel mutatja meg, 
hogy a’ magas aristocratákkal hasonló nagy- 
lelküek tudnak, akarnak is lenni. Hiszen mi nem 
kívánunk a’ papságtól olly nagy áldozatot, a’ 
millyet tett a’ nagylelkű nemesség a’ volt jobbá
gyok irányában. Ök önhasznukat, önérdekö- 
ket áldozák fel a’ nép java, boldogsági, ’s a’ 
haza nagygyá, dicsövé fölvirulhatására; az ö ál
dozatok hasonlithatlan a’ világtörténetben.

Mi csak azt kérjük, azt óhajtjuk hogy mint 
testvéreket karoljon fel magához a’ papság, és 
minden eddig kizárólag általuk gyakorlott bí
ráskodási ’s egyházkormányzási jogban arány- 
lagosan befolyhassunk. Mert hiszen ha test
vériséget hirdet szánk, igen roszul jönne ki, 
ha mi is, mint testvérek, egyenlően nem élvez
hetnénk annak jóltevö áldásait. Már pedig tüs
tént megszűnnék a’ testvériség testvériség lenni, 
mihelyt mi vagy egyben, vagy másban rövidséget

fize-
itél-tésünkre nézve kevesebbre méltóknak 

telnénk.
A’ jó testvérek egyformán osztják meg ma

gok közt mind a’ jogokat, mind minden javokat, 
még pedig nem kényszerítés, hanem szent sze
retet sugallata után.

Kérjük hát teljes bizodalommal a’ nagy- 
tiszteletü egyházmegyei gyűlést. hogy tegye 
magáévá kifejezett elveinket, sérelmes ügyünket 
’s korszerű kérelmeinket. Mert hiszen jó test
vérek közt, mi az egyiknek fáj, vérzi az a’ má
sik szivét is , mit az egyik örömest óhajt, eped 
az után a’ másik is. Mondják ki nyíltan az igen 
tisztelt lelkész urak, hogy hajalandók minket ’s 
készek testvéreinek elfogadni; hogy készek min
den jogaikat velünk megosztani ’s mindenben 
egyenlőknek lenni velünk, ’s mit szájjal kimon
danak, tettel mutassák meg, hogy valósággal 
úgy éreznek irányunkban, ’s mit hatalmukban 
áll rögtön is megosztani velünk kékpontja
ink közöl, azt rögtön legyenek nagylelküek 
megadni, ’s elvileg elfogadva, magokévá téve 
ügyünket, kérelminket, azoknak életbe léptetését

Jézus testvériséget és szeretetet hirdető igéje,!mind a’ fötiszteletü egyházkerületen, mind a' 
de a’ vészes körülmények is azt parancsolják, ' Pesten tartandó zsinaton követeik által eszkö- 
hogy nem tekintve a’ múlt időkre, a’ jelenbe kép- zölni inéltóztassanak. Ha ezt teendik, szintúgy, 
zelve magunkat, egymás irányában mint testvé- j mint a’ magas aristocratia a’ nép irányában tett 
rek,.karöltve menjük elöjó példával a’ nép előtt. I áldozataiért, nemeslelküségeért, hervadhatat- 
hogy mit szánk hirdet nekik, lássák azt egymás-^jan babér fűzetik tisztes homlokukra, ’s a’ ha-
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za minden tanítóinak háláját, az utókor áldásos (legnemesebb részét teljesítői, miszerint népét 
kívánatét fogják kiérdemelni. Most önmaguktól, nem csak a’ szorosan lelkiekben, de hazája ’? 
ezt tenni nem mondhatni hogy áldozat, de min- ! alkotmánya iránti hűségében erősíti ’s ennek 
den esetre dicsőség leend. (nyomán különösebb honpolgári kötelességei be-

Higye el az igen tisztelt papság, hogy ez ál- (töltésében is hathatósan serkentendi. 
tál nem veszteni, hanem nyerni fognak ; hogy i A’ béki napjai leteltek; de nincs miért olly 
nem méltatlanokat fognak testvérükké fogadni.: nagyon siratnunk azokat. E’ békenapok három- 
De — mi több — a’ mi nyereségünkön kívül, a’ százados nyomatás járomtürelme valának, ’s a* 
hazáé lesz a’ legnagyobb nyereség, mert nem harcz, mi azokat követé, a’ türelméből szemte- 
csak a’ papok, hanem az iskolatanitók közt is fog ; lenül felzaklatott nemzetünk szabadságküzdelme.
bírni talentumos, eszes, jó készületü egyéneket, 
’s illy utón lesz eszközölhető a’ nép óhajtható 
korszerű nevelése, illy utón neveltethetik azzá, 
hogy egymást voltaképpen mint testvéreket 
szeressék, hazájokat, királyukat ’s nyert sza
badságukat összetartó egyesített, erővel, össze
vetett váltakkal oltalmazzák, annak terheiben 
örömest osztozzanak ’s ha kivántatni fog, értté 
véröket is kiontani dicsőségűknek tartsák. Melly 
őszinte ’s bizodalmas nyilatkozataikat ’s korsze
rű kéréseinket midőn a’ nagytiszteletü egyház- 
megyei gyűlésnek magas figyelmébe ajánlani 
bátrak volnánk, ’s kéréseink minden pontjainak 
elvben magokévá tevését egész bizodalommal 
reménylenénk: állandó tisztelettel vagyunk a’ n. 
t. egyházmegyei gyűlésnek junius 14. 1848. 
szives tisztelői érmelléki több református tani- 
tók. V i d a  J ó z s e f

mfalvai ref. oktató.

Lelkészeinkhez.
Ha tekintjük a’ rácz lázadás fonalait, azok 

eredeti szálát egy főpap kezében találjuk meg, 
ki dühös fanatismusában ’s örült merényében egy 
ország constitutióját megtámadni, ’s egy nemzet 
békéjét honárulólag felzavarni nem irtózott.

Mennyi hatalom csomósodéit egy kézbe, 
melly áldás helyett a’ visszavonás átkát szórá 
ki népe közé.

A’ hatás milly tág köre nyílt meg egy, a’ 
hívek lelki gondviselésével megbízott pásztor 
előtt, ki keresztyén jelleme örökös gyalázatára 
a’ testvérgyilkolás véres fegyverét hordá szét 
népe között.

A’ méreg, mit a’ dühös főpap ajkai leheltek, 
elszivárgón, ’s tanúságát adá annak, hogy a’ 
papság néprei befolyásának hatalma míg egy 
részről a’ szeretet ’s egyetértés magvait fej
leszti, az alatt az, mint a’ hegyormokról lezu- i zetünk e’ szabadságküzdelmét felidézék. 
hanó vad áradat, a1 szeretet csírázó gyökerét 
iszapba keveri, vagy kitépi azt ’s rombolva so
dorja magával.

E ’ befolyás hatalmát nincs a’ ki tagadja, ’s 
midőn annak valóságát egy részt kedves, de más 
felöl szomorú tapasztalás vérlázító adatai bizo
nyítják, meg vagyok győződve, mikép a’ pap
ság a’ milly komoly figyelemmel kíséri emez | most erejét a’ kormányhatalom 
adatokat, olly lelkesülve fogja hivatása egyik' megmentésére felhívják.

Ez immár bekövetkezett, ’s egyrészt örülünk, 
hogy alkalom nyílt e’ nemzet előtt, szabadsága 
százados elleneivel megküzdeni, ’s ezek letip— 
rásával az európai nemzetkönyv históriai lapját 
megnyerhetni.

Lépjetek azért elő, hazám lelkészei, tüzsza- 
vaitok ’s lelkes tetteitek lángoló példájával; 
fessétek népetek elébe a’ kort, mellynek vissza- 
hozhatatlan millió napjait annyi eskütörő feje
delem kínos szolgasághan töltették el az alkot
mányos haza szenvedő fiaival. Rajzoljátok le a’ 
zsarnokokat, kik hízelgő udvaronczaik mosolygó 
arczából meríték örömüket, holott népök milliói
nak arczán keservdús bánat ült; ’s írjátok le 
mindezek ellenében a’ szabadságharcz szent kö
telességeit, mellyekröl maga az istenség, melly 
népeit szabadságra ’s nem szolgaságra teremté, 
fog követelni számot mindazoktól, kik hivatva 
valának a’ küzdelemre, ’s hivatásukat teljesíteni 
elmulasztók.

Hogy mindezeket eddigelé is hazafiuságok 
kellő buzgalmával teljesítők ’s hirdetők lelké
szeink, legkevesbbé sem kételkedem. Sőt dicsé
retükre legyen följegyezve, valának elegen, kik 
a’ népet nem csak honn, tűzhelyük körül lelke
sítők; de a’ telt lángoló példájával, melly legjob
ban vonz és ragad, táborba kísérek ö t, hogy a’ 
szabadságot, mellyre maga Megváltónk tanított, 
ne csak a’ szószéken, de a’ szolgaság bérencze- 
iveli harezban is felmutassa és dicsőítse.

Semmi kétségem nem lévén tehát e’ részben 
’s nem a’ hatás iránt, mellyet mindazon lelke
sítő szózatok ’s tettek előidézni szoktak, csak 
egyre bátorkodom lelkészeink figyelmét felhívni.

Lelkészeink önmagok igen jól tudják, milly 
pangásban sínletl népnevelésünk ügye eddigelé. 
Jól tudják, raikép népünk alig ismeri nemzete 
történetét, ’s milly nehéz legyen ez állapotában 
felismertetni vele a’ viszonyokat, melly ele nem—

Ha ismerné e’ nép ősei dicső müveit, mely- 
lyek hont alapítónak, ’s szabad és független al
kotmányt készítőnek; ’s ha ismernék a’ legutób
bi három század történetét, mellyben az osztrák 
fejedelmek nemzetünk semmivé tételében olly 
buzgón igyekvének: bizonyosan fogékonyabbá 
válnék kebele mindazon szózatok iránt, mellyek

éléről hazánk
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Abban öszpontosul azért szerény indítvá
nyom és felkérésem, hogy vasárnap- és ünnep- 
naponként az istentisztelet végeztével nyittas
sák meg az egyház kebele olly előadások- és 
tanításoknak, mellyek a’ népet múltúnk ’s je
lenünk rövid ismeretére oktassák. Magyaráz- 
tassék meg előtte a’ magyar nemzet évezredes 
alkotmánya, nevezetesebb törvényei, volt ’s je
len kormányalakja, ’s mindazon változatok, mel- 
iyek jelenünkben a’ szabadság közösebbé tétele 
végett közbejöttek, ’s mellyek nem osztályok, de 
az öszves nép érdekében ’s javára történtek.

Mit a’ népnevelés elmulasztott, leghelyeseb
ben lehetne azt ekkép helyrehozni;’s meg va
gyok győződve, miszerint édesen fogja hallgatni 
népünk múltja történetét, mellyel jelenünk olly 
fontos eseményei szoros és természetes kapocs
ban vannak összefűzve.

B e ö t h y  Z s i g m o n d .

Okleveles tárcza.
Szerkesztő ű r!

Nem rég került kezemhez a’ szécséni hatá
rozatok hiteles példánya, az e’ végre kinevezett 
biztosok által aláírva és szokott pecsétjökkel 
megerősítve. Ez pedig csekély véleményem 
szerint, mind egyházi, mind nyelvészi tekintet
ben nevezetes, mert kitűnik belőle a’ dologba 
befolyó férfiak részrehajlatlansága ’s igazság- 
szeretete, egyszersmind pedig az is , hogy már 
másfél századdal ezelőtt a’ törzsökös szláv me
gyékben magyar nyelven vitettek a’ közügyek. 
Ha tehát az ide mellékelt oklevél, mellyet az 
eredeti írásmód szerint másoltattam le , helyese
lésre fog találni, méltóztassék azt az egyházi 
lapba felvenni, ’s ha lehetséges, annak pár pél
dányát számomra megtartani, és előadandó al
kalommal barátságosan hozzám küldeni. Igaz 
ugyan, hogy már b. Rumi Monumenta hungarica 
I. Köt. 215. lapján a’ szécséni gyűlés végzései
nek darabjait nyomatta; ezek mindazáltal az ál
talam beküldött oklevéltől sokban különböznek, 
részint többet, részint pedig kevesebbet is fog
lalván magukban ; nevezetesen Rumi gyűjtemé
nyében említés sem tétetik az Árva és Liptó 
megyei egyházakról. Ha latin nyelven irt okle
veleknek helye lehetne az egyházi lapban, ollya- 
nokkal is szolgálhatnék *).

Egyébiránt sat. S i m k o  V i l m o s .

tíenerosi, Fideles, nobis Dilecti 1 
Salutem et Principális gratiae nostrae pro- 

pensionem. Minémü amicabilisre léptének az el
múlt generális Conventus alatt mind a’ három

*) Sxtveatfc T«mlk. •».

Religiobul álló Nemes Ország Statusi, a’ templo
mok , Parochiák, Scholák és azoknak apperti- 
nentiái iránt, tugyuk, másként is nyilván vagyon 
kegyelmeteknél, mindazáltal az acclusából is bő
ven megérthetik. Hogy azért azon megegyezé
sek a’ Nemes Statusnak mentül jobb móddal ’s 
hamarébb mehessenek eífectusban kegyelmetek 
ezen parancsolatunkat vévón , minden idöuntatás 
’s halogatás nélkül mennyen el ’s az accludált 
Instructionak voltaképpen tegyen eleget. Secus 
non facturi. Caeterum eosdem bene valere desi- 
dero. In castris ad Szécsén positis 6 Mens. Octbr. 
Anno 1705.

F. P. Rákóczy.
Generosis Melchiori Rakovszky, Francisko 

Gyürky, Christophoro Okolicsany, Fidelibus no
bis Dilectis.

Instructio Commissariorum pro exequenda 
infrascripta in negotio Templorum, Parochiarum, 
Collegiorum, Scholarum, earundemque apperti- 
nentiarum, proventuum ac redituum in Inclytis 
Comitatibus Liptoviensi et Arvensi habitorum, 
occasione moderni Generális Confoederatorum 
Regni Hungáriáé Statuum Conventus inita Ami- 
cabili exmissorum.

1, Köteleztettnek arra, hogy ezen Exmissi- 
oban és Functiojokban tehetségek szerint seré
nyen és hiven eljárjanak, azon hitek alatt, mely- 
lyel mostanság ineált Nemes Országi Statusoknak 
Confoederatiojában ők is léptének, fére tévén 
minden gyülölséget, haragtartást, kedvezést, 
adománt, és mindennémü tekinteteket, ’s arra 
vigyázván mindenütt, hogy a’ lakosok között a’ 
jó harmónia és jó atyafmi szeretet inducáltassék 
és ha pedig valami viszálkodás volt közöttek a’ 
kigyökereztessék.

2 -  do Köteleztettnek arra i s , kinek kinek a’ 
szerint agyák kézhez a’ Templomokat, Scholákat 
Parochiákat, a’ mint fel van a’ Punclumokban 
téve , a’ mellyFélnél mindazáltal ezen amicabilis 
által elesnének a’ Templomok, Parochiák és 
Scholák, ha kívánja az Auditórium, mindenütt 
exemdállyanak elegendő hellyt pro Templo, Pa- 
rochia et Schola.

3 -  io Hogy a’ Templom illyetén assignatio 
alkalmatosságával ne legyen valami prophanatiója 
a’ templomokban található szent eszközöknek, 
magok mellé vegyék minden NemesJVármegyében 
ex parte Catholicorum az Archidiaconusokat, a’ 
hol pedig azok nem lennének Decanust avagy 
Captolombeli személlyt, mellyeknek jelen lété
ben megvisgálván valamelly Félnek assignálandó 
Templomokat kit mi illet, pro ratione receptarum 
harum religionum, azt annak adgyák, azért is

4 -  to Szabad legyen az Catholicus Plébáno
soknak Casulájokat, és más Missé körül való 
eszközöket magokkal elvinni, a’ kelheket is 
azonkívül, a’ kikrul in Punctis szó vagyon.

5 -  to Ha az Archidiaconnusok nem akarnának
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bd Requisilionem Commissariorum jelen lenni, 
eo non obstante procedállyanak a’ dologban.

6-  to A’ kinek Templom, P.irochia vagy Scho- 
la assignáltalik, odaértelnek mindenütt azokhoz 
tartozó földek, rétek, kertek, szőlők és más Pa- 
rochiás és oskolabeli appertinentiák, ha csak 
expresse nem eximáltattak in amicabili.

7 - mo Sohol ne adigáltassék a’ lakos, hogy 
más valláson lévő Parochusnak fizessen valamit, 
vagy Dézmát agyon, ha szinte oda is esett a’ 
Templom, a’ hol lakik, ha csak speciális Declaratió 
nincsen iránta, hanem a’ Catholisus Catholico, az 
Evangelicus Evangelico.

8-  0 Az Harangozás, Temetés mindenütt köz 
legyen, erga aequalem Taxam, az Harangozás
ért való fizetés penig azé legyen, a’ kié a’ tem
plom, azt feltévén, hogy ha valamelly Fél más 
valláson lévő templomban temettetnék, a’ Cere
móniák abban azon Religiobéli Egyházi Rendeké 
legyyenek, a’kié a’ templom, Czimiteriumokban 
penig kiki maga vallásán lévő Ceremóniákkal Te- 
metesse el halottyát.

9 -  o Ha valami abalienáltattot, a’ mi az Ec- 
lesiához tartozott, comperta rei veritate, resti- 
tultassék az is.

10- o Az Ispitályokban mindenütt, sine dis— 
crimine religionis accomodáltassanak a’ koldu
sok, praeceteris penig a’ ki a’ hadakban sebekbe 
estek, ’s alkalmatlanokká lésznek az hadakozás
ra.

11- o A ’ midőn connumeráltatnak a’ lakosok 
oda számláltassanak a’ házoknépe és a’ rendsze
rint való szolgák, dolo et fraude amoto, tempore 
connumerationis penig az egész Parochia Megye 
idest Mater et filiae együvé számláltassék ’s a’ 
nagyobb rész úgy eruáltassék.

12- o A’ melly földeket a’ catholicus Pleba- 
nusok, vagy e converso az Evangelicus Paro- 
chusok bevettetlenek, eo non obstante, hogy 
valakinek Parochiája elesett, juxta illud, qui se
rit ille metit, azé legyen a’ termés, a’ ki vetette, 
a’ szőlőknek is ez idei fructusát is azok szegyék 
a’ kik kapáltaták, de annakutánna rendi szerint 
beszegyék ’s úgy resignállyák.

13- o Ezen Commisariusok Nemes Szabad és 
Királyi Bánya Városokban is procedállyanak, a’ 
melly Nemes Vármegyében vannak.

A’ Templomok dolga penig ekképpen acco- 
modaltatik.

In Inclyto Comitatu Liptoviensi az Catholi- 
kusoknál maradnak az alább nevezet Templomok. 
Alsó Mattyasóczy, Kvacsáni, Slesei, Teplai, 
Dovaloi, Szent Mihályi, Kis Pallugyai, Okolics- 
nai, praeter solum aedificium paedagogiae. Lip- 
csina’ kissebbik Templom, Szent Andrássi, Bol
dog Asszonyfalvai, Komjáti connumeráltassék. 
A’ többi marad az Evangélikusoknak.

In Inclyto Comitatu Arvensi, az Zabreczi 
Templom, Felső-Kubinyi Kápolna marad az Ca-

tholikusoknál, Zabreczin mindazáltal alkalmatos 
helly mutattik pro Parochia et Schola az Evan
gélikusoknak. Az Zábreczi határban levő Plébá- 
nus kezénél mindazonáltal a’ mennyire kevessebb 
lenne az Nagyfalusi földeknél és réteknél, úgy 
adjustáltassék azon Nagyfalusi beneficiumokbul, 
hogy egyenlő beneficiumok legyen, mind ezen 
Nagyfalusi, mind penig Zábreczei Parochiának 
földeiből és réteibúl. Az denominálandó Zóbrc- 
czei Parochiát penig ezen Nemes Vármegye Vice 
Ispánya építette fel coiümode pro catholicis a’ 
Nemes Vármegyével. Item minthogy a’ Nagyfa
lusi Plébánus az ott való Templom épülésére száz 
Tallért erogált, investigálván a’ Commissariusok 
ezen portiot, comperta rei veritate, a’ Plébanus- 
nak legyen refusiója a’ Városbeli Evangéliku
soktól.

Az Felső processusbanconnumerátassanak a’ 
lakosok, ’s a’ hol mellyik superállya Numero, 
azon Statusé legyen a’ Parochia cum appertinen- 
tiis, az Connumeratio értetik a’ Filialisokkal 
együtt.

Tverdosinban penig két Templom lévén, azé 
legyen a’ nagyobbik cum appertinentiis, melly 
Religiobeliek numero a’ másokat superállyák.

Az Lokczai Processusban Zubrahlava és 
Hrustina Templom engedtetik az Augustana Con- 
fession lévöknek cnm appertinentiis.

Az Alsó Rubini Templom is adattatik Evan- 
gelicusoknak cum appertinentiis etfilialibus. Úgy 
az Alsó Lipniczei Templom pro iisdem.

In reliquo ezeken kívül a’ melly Religio 
mellyik Templomnak ususában vagyon, továb 
is abban maragyon. Dátum in castris ad Szócsény 
positis die 6-ta Mens. 8br. Ao 1705.

F. P. Rakoczy. L. S.
Melchior Rakovszky. L. S.
Franciscus Gyürky. L. S.
Christophorus Okolicsány. L. S.

Közli S i m k o  V i l m o s ,  
pozsonyi lelkész és professor.

VEGYES KÖZLEMÉNY.

Botrányos kihágás. A’ nordhauseni szabad 
egyház papja, Baltzer Edvard , ki a’ berlini 
nemzetgyűlésből rövid időre haza jött, hogy neje 
mellett legyen annak egyik komoly életórájában, 
aug. egyik vasárnapreggelen daczára annak, hogy 
előtte való héten eltörte vállpereczét, Ellrichbe, 
Nordhausentöl mintegy 3 órányira fekvő ’s mint
egy 3000 lakosú kis porosz városba utazott, 
hol egyházának egyik fióktársulatával istentisz
teletet tartott. Beszédével mennyire sérthetett 
vallási rokonszenveket, nem tudjuk; de Baltzer 
mindig olly higgadt és szemes, hogy más hitüefc 
nyílt megbántását róla nem is gondolhatni. ’S
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arról csakugyan sejtelme sem volt, midőn nem 
sokára Zorge, mintegy egy órányira fekvő 
braunschweigi helység meghívását elfogadó, hol 
a ’ lakosság nagy részvéte közt vallásnézeteiröl 
szinte beszédet tartott és gondtalanul tért délu
tán vissza, este választóinak gyűlésében követi 
tevékenységéről a’ berlini gyűlésben ’s ennek 
eddigi működéséről tudósítást adandó. Itt azon
ban alig beszélt egy óranegyedig, midőn nagy 
népcsoport vad fenyegetésekkel körülveszi a’ 
házat ’s rövid ellenállás után abba ordítva be
nyomul. Baltzer, ki nevét ádáz fenyegetések 
közt hallá neveztetni, egy kis szobába, mellybe 
néhány nő is futamúit, zárta magát, de rövid 
ellenállás után a’ csoport, meily másokra kiönté 
már dühét, hozzá betolul ’s e’ kiállás : ,,d az / 
üssétek agyon a’ kutyát !‘L kimutatja a’ bakók 
áldozatát; hajánál fogva kihurczolják a’ szobá
ból , fütykösökkel agyalják, úgy hogy földre 
rogy, hol lábbal tiporják; a' szerencsétlen 
végre kiszabadul ’s a’ lépcsőkön le az utczára 
azon réménynyel rohan, hogy ott nyilvános bá
torsági rendszabályokat lelend védelmére; de 
annak semmi nyoma, ^öt új csoport rohan r á : 
vérezve kiált a’ sokaságnak: „Hát nem eléged
tek meg véremmel? Istennek véltek-e meg
gyilkolásommal szolgálni ?“ de új ütlegeli ’s kő- 
dobások a’ felelet, mig egy pár szánakozó férfi 
egy keskeny, sötét utczácskan át városházra 
viszik a’ félholtat, hol egyik ájulásból másikba 
esve rövid pihenést talál.1* De a’ vad csoport újra 
kileste menhelyét ’s ö újra hallja ordítását köze
líteni ; segítői arra akarják bírni, hogy padlásra 
meneküljön, de ö vonakodik tovább futni, mire 
gyönge is és végórájához készül. Az alatt meg
lehet, hogy a’ hatóságok is, mellyek eddig nyu
godtan Játszának a’ borzasztó jeleneteket nézni, 
aggódni kezdőnek ; nemzetőrök gyűltek össze ’s ! 
ezek megígérik, hogy a’ városból kikisérik. Ál
tatok körülvéve végre kitántorog a’ városból, 
mellynek pórsága még óranegyednyire gyalázó 
gunyszavakkal kiséri öt, ’s első segélyt és ápo
lást végre egy malomban talál. Innen, mivel ko
csisa mindjárt elejénte kocsis és lovastul elszö
kött , parasztszekéren Nordhausenbe vitetett, 
hova éji 2 óra felé érkezett a’ nélkül, hogy kí
sérőinek aggodalma, miszerint az erdőben les- 
ködő ellenei meg fogják öt rohanni, valósult 
volna. Természetes, hogy az ütlegek ’s ijedős 
nagyon megviselték öt, de reményű, hogy nem 
sokára vissza fog Berlinbe térhetni. Ezen iszo
nyú eset megvizsgálása el van kezdve, adja Is
ten, hogy a’ valódi vétkesek csak tudatlan , vak 
pórok, nem pedig, miként nehányan fájdalom 
már állítják, fensöbb állású titkos vezérlők közt 
találtassanak fel. (A. K. Z.) Későbbi tudósítások 
szerint Baltzer 10 nap múlva elutazhatott Ber

linbe. Életét Kellner tímár menté meg, ki rá 
vetette magát a’ földön, felfogta a’ számtalan 
ütlegeket ’s 43 sebbel életveszélyesen sebesit- 
tetett meg (A. Z. f. Ch. u. K.)

S Z E N T  L A N T .

Fohász betegség után.
Áléivá mint letört virág 

Nyögök kórágyamon,
Kétség, remény — virasztóim 

Ültek fen arczomon.

Apoltalan, barát ’s rokon —
Kebeltől messze én :

Kinos fájdalmaim között 
Hiába könnyezőm.

Hiába, mert nem jöttek ök 
Kínom enyhíteni, —

Vérző szivem tört sajkáját 
Bévpahrtoz hajtani.

Csak Isten a’ mindenható 
Hallá meg hő imám ,

Mellyel keblem szentélyében 
Buzgón imádkozám.

És im, a' béke angyala 
Mosolygva int felém,

Szent 's ihletett vonásiban
Éltem ’s üdvöm lelém.

Buzgó fohászt ezért rebeg 
E' megkönnyült kebel,

Atyám ! fogadd, mert gyermeked 
Imája szívből kel:

Szívből kel az ’s hozzád röpül 
Kemény ’s hit szárnyain 

Ki, megszánva a’ szenvedőt —
Betöltőd vágyaim. —

N é m e t i  J ó z s e f .

H I R D E T M É N Y .

A’t nagykőrösi Lyceuraban Karika Pál tanár 
ur lemondásával megürült természetrajzi, vegy- 
és gazdagsági ani tanszékre folyó évi november 
30-káig hirdetett csőd jövő évi julius utoljáig 
meghosszabbítatik. A’ tanszékkel 400 ezüst ft. 5 
öl fa, és szabad lak van összekötve.

Kelt N.-Körösön 1848. nov. 10-én.
G ál Mi h á l y ,  

egyház biz. jegyző.
Szerkesztökiadó: Székács József és Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál.


