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A ’ keresztyén pap, evangyélm i szem* 
pontból.

Ismerünk mi egy néptömeget, melly, mint 
mindenben, úgy a’jelen tárgyat illetőleg is távol 
van azon evangyélmi állásponttól, mellyre az 
úr Jézus, evangyélioma hirdetése végett válasz
tott híveit állitá, ’s melly, jóllehet az Isten tiszta 
igéje ’s a’ Jézus és tanítványainak példája e’ 
részben legbiztosb kalauzok, inkább Simon ku- 
ruzsolóféle köpenybe szeret burkolózni, mintsem 
azon egyszerű méltósággal elégedni meg, melly 
annak szolgálatában igényelhető ki azt mondá: 
„az én országon nem e’ világból való.44 „Tudjá
tok, hogy a’ pogányoknak fejedelmeik uralkod
nak azokon, és a’ kik hatalmasok, hatalmaskod
nak azokon. De nem úgy lészen ti közietek, ha
nem a’ ki ti közietek nagy akar lenni, légyen ti 
szolgátok. És valaki ti köztelek akar első lenni, 

gyen ti szolgátok. Mint az embernek fia, nem 
jölt hogy szolgáljanak néki, hanem hogy ö szol
gáljon, és adja az ö életét váltságul sokakért/1 
Máté 20, 25—28.

Nem rég ugyan e’ tárgyról Kotász István 
úr is a’ lelkészi álláspontról szólott; és pedig 
úgy, hogy, véleményem szerint, alapos kifogást 
ellene egy könnyen nem is tehet senki. Azonban 
van még e’ tárgyra nézve sok, az emberiség 
avagy igaz keresztyénség ügyében megpen- 
ditni ’s időnkint ismételni való, hogy a’ szürkét 
fehérnek, a’ lidérczet kalauznak ne vegyük; 
hanem azon szabadságban álljunk meg, mellyel 
minket Krisztus megszabadított.

Micsoda azért a’ keresztyén pap, hitszónok, 
lelkész? ’s mit követelhet <5 a’ Jézus és tanít
ványainak útmutatása és élő példájok követ
keztében ?

Mi a’ keresztyén pap vagy lelkésznek hiva
talát illeti, annak köréről ’s méltóságáról, igé
nyeiről ’s reményeiről Krisztus urunk legtisztáb
ban nyilatkozott 10 r. 24 és Máté 28.19.20. Azért 
elmenvén tanítsatok minden népeket, megkeresz
telvén őket Atyának, Fiúnak és szent léleknek 
nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mind 
azokat, mellyeket én parancsoltam néklek. És 
imé én ti veletek vagyok, minden napon, e’ vi
lág végezetéig. Kétséget nem szenved azért, 
hogy csak az a’ keresztyén pap, ki az Úr eme 
parancsolatával megegyezöleg az evangyéliomot

hirdeti és az Úr szent rendeléseit épségökben 
kezeli. Hol az evangyéliom helyett emberi tanok, 
az Űr rendeletéi helyett emberi hagyományok 
hirdeltetnek, vagy az üdv elnyerésére szük
ségeseknek amazok mellé állítatnak, ott a’ kér. 
pap, jelleméből már kivetkőzve! A’ kér. pap 
vagy lelkész az, ki Üdvözitöjéröl bizonyságot 
teszen a’ világ előtt ’s az embereket, a’ Krisz
tus világra jöttének okaival, köteleztetéseivel 
és örökre áldott eredményeivel, egy szóval, az 
Urnák üdvösségünkről tett minden intézkedésé
vel megismerteti. Ki erről megfelejtkezne ’s 
tisztének e’ főrészét elhanyagolná, azt ke
resztyén papnak nem mondhatnék, bár tetőtől 
talpig kennék is be őt szent olajjal!

A’ keresztyén pap e’ hivatalos tanításával 
kezet fogva jár azon szentségek kiszolgáltatása 
mellyeket az Úr lelki országa polgárainak szá
mára maga szerzett, ’s mellyeknél többet mint 
költő*', az ős apostoli keresztyén egyház nem 
tudott; t. i. a’ sz. keresztséget és az Űr sz. va
csoráját. Ezekből álland már a’ keresztyén pap
nak az Isten titkai körüli sáfárkodása; titkok az 
előtt, mielőtt kinyilatkoztattak volna, ’s titkok a’4 
hitetleneknek, de nem a’ hívőknek! — ’S azért 
a’ kér. pap tekintélye és méltósága itt egyene
sen csak annyiban növekedik, a’ mennyiben Úra 
iránti hűsége és buzgósága kisebb vagy nagyobb 
leend. Ennél nagyobb, vagy ezen hivatalát bár- 
milly csekély mértékben is hátráltató más mél
tóságot, vagy világelötti tekintélyt, a’ kér. pap 
nem kívánhat nem kereshet nem vadászhat; — 
különben megszűnik „lelkész,“ azaz olly egyén 
lenni, ki az Istennek szenteltetve, annak kegye
lem és lelki országában hivatalos szellemi té
nyező ; kit sóval hasonlít egybe az Úr, ’s k i: 
„megizetlenülvén, semmire sem jó azután, hanem 
hogy kivettessék és megtapodtassék mindenek
tő l/4 Máté 5, 13.

Azért akármit meséljenek már most régi ’s 
ujabbkoru hittanárok, tudósok, tudatlanok, papok, 
nem papok: de mi, a’ keresztyén pap foglalatos- 
ságiról, kötelességéről ’s méltóságáról az új 
testamentomban sehol csak legkisebb nyomát 
sem látjuk annak, mi az áldozó pap fogalmat és 
régi zsidó vagy brahmai tekintélyt gyámolitaná ; 
de fölötte sokat, mi a’ hiuság-költötte ezen esz
mét gyökeresen felforgatja. Az ó testamentomi 
levitikus papságra ’s annak áldozataira pedig
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hiában hivatkoznánk; mert ezek a’ Krisztus 
egyetlen egy igaz, örökké elegendő, ’s az egész 
világ bűneiért hozott engesztelő áldozatnak csak 
jelképei lévén, mint ábrázolóknak, az uj tésta- 
mentomi korban szükségkép meg kellett szün- 
niők. Zsid. 7, 11, 12, 23, 24. Hol pedig áldozat 
nincsen, ott áldozó papra sincsen szükség, sem 
közben járó papságra! Mert Krisztus maga az, 
ki a’ kegyelem új szövetség korában, az egy 
hőiben járó  Isten között és emberek között. 
Timoth. 1 lev. 2, 5 v. ki ül az isten jobján és 
esedezik miérettünk. Zsid,7, 25 ; ki a’ mi bűnein
ket hordozta az ö testében a’ fán; kinek sebeivel 
gyógyultunk meg. Péter 1 lev. 2 r. 24 v. ’s ki 
többé fel nem áldozható semmi értelemben, mit 
maga Pál apostol a’ napvilágnál világosabban 
bemutatott a’ zsidókhoz irt levele 7 részének 26, 
27, 28 és a’ 10 rész 14. 26 verseiben. A’ taní
tói hivatalos buzgalomban ’s a’ Krisztus-szer- 
zette, sem anyagilag, sem szellemileg meg nem 
másított szentségek kiszolgáltatásában kere
sendő tehát egyedül a’ papi tekintély, keresztyén 
lelkész igaz méltósága; ’s más különbség egy
házi ’s vallásos tekintetben a’ keresztyének 
közt, szorosan véve nincsen. Minden más kasz- 
ti méltóság, vagy emberi gögszülte koholmány, 
vagy emberi álom : ’s ezt kivált Péter apostol 
1 lev. 2 r. 5 és 9 versei tanúsítják, hol így szól : 
„Ti is mint élő kövek, építtessetek fel, hogy le
gyetek lelki ház szent papság a’ lelki áldozatok
nak áldoztatásokra, mellyek Istennek kedvesek 
a’ Jézus Krisztusban. Ti pedig választatott nem
zetség, királyi papság szent nép vagytok, és 
olly nép, mellyet Isten sajátjának tart, hogy an
nak hatalmas dolgait hirdessétek, a’ ki titeket 
a’ setétségböl az ö csudálatos világosságára 
hivott.11

Feleljen most már erre minden józan ’s igaz 
szivü keresztyén, van-e, lehet-e e’ szerint töb
bé szó, valami levitikus értelemben veendő ál
dozó különös papságról ? Itt Péter apostol maga, 
kis Asiában elszéledt, szegény és alacsony ran
gú, de Krisztusban hivő embereket választott 
nemzetségnek, királyi papságnak, szent népnek 
mondja ’s felszólítja őket, hogy lelki áldozatok
kal áldozzanak. Lelki áldozatokat pedig leviti
kus oltáron nem, hanem csak a’ lélek oltárán 
lehet bemutatni; azon, mellyröl ekkép nyilatko
zott Krisztus: „Az Isten lélek; és a’ kik ötét 
imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják.11 ’S hogy a’ később korú keresztyének, 
ezen lelki áldozatokat netán valami levitikus, 
és a’ Krisztus egyedül kielégítő áldozatát kiseb
bítő mondorban értelmezzék, Péter apostol bő
vebben magyarázza, a’ 11 versben mondván: 
„hogy megtartóztassátok magatokat a’ testnek 
kivánságitól, mellyek vitézkednek a’ lélek ellen, 
íme, itt a' keresztyéni lelki és valóságos királyi 
át alános papság! A’ királyok uralkodnak az ö

alattvalóik fölött, a’ keresztyének az ő Ádám 
vagy a’ megromlott természet kívánságai fölött. 
A’ régi szövetség levitikus rende tulkokat és 
más mindenféle áldozatokat vitt az Isten szine 
eleibe, a’ keresztyén szent és királyi papság 
lelki áldozatokat viszen, mellyekröl Pál apostol 
a’ rómaikhoz irt levele 12 r. 1 versében igy
SZÓI: „nctgaoríjcicu rá go p á r  a v p w v Svcnav 
£,tooav, dyiav, svuqso&ov tw r i; v Xoy i x r j v  
la rysiav  vpűv.<‘l‘

Ezen lelki áldozatokról ’s bemutatások helyé
ről Lactantius is igy nyilatkozott: „Quisquis 
igitur his omnibus Dei praeceptis coelestibus 
obtemperaverit, hic est veri Dei cultor: cujus 
sacrifícia sunt mansvetudo animi, et vita inno- 
cens, et actus boni. Quae omnia qui exhibet, 
toties saerificat, quoties bonum aliquid ac pium 
fecerit. lib. 6 cap. 24-to de verő cultu. Igaz, 
hogy illynemü papokat, szorosan véve, püspökök 
vagy superintendensek, vagy más egyházi fö- 
ranguak nem készítnek; — hanem az Ur a’ szent 
lélek és evangyéliomnak általa. János jelen.: 1, 
4, 5, 6. ’S épen azért koránt sem bolondság, 
hanem a’ legtisztább ’s rendíthetlenebb igazság, 
mit Luther feltételezve mondott: „hogy hét éves 
hivő keresztyén gyermek fölötte áll a’ pápa és 
zsinatok tanainak, ha t. i. ezek, mint történt, ál
lításaikat emberi hagyományokra ’s nem az örök 
Isten igéjére alapítják.

’S ennyi már a’ keresztyén papról, mint ta— 
nító, szentsegéket kiszolgáltató és áldozatokat 
hozó egyénről elegendő lehetne*); de a’ 
külső szertartásokról sokfelé elágazott véle
ményeket is röviden kell érintenünk.

A’ keresztyén egyház szakadékainak majd
nem minden papjai sokat vitáznak a’ liturgia 
vagy istentisztelet körüli szertartások fölött. 
Megszólamlának e’ tárgyban nem rég Stehlo 
és Szabó testvéreink, ’s megvallom mindegyik
nek elmélkedését örömmel olvastam; mert el
mések, azaz okokkal támogatva valának. Azon
ban végre itt mégis csak oda megy ki a’ dolog: 
„De gustibus non est disputandum.11 — Mert mi
dőn boldogult Tschirner superint. a’ hires Gui- 
zotlal, a’ vallás és egyház tárgyaiban folytatott 
nyomatékos levelezését; az ős apostoli anya
egyházban követett modort, mellyel az evangyé- 
liom elterjésztetett; és az újabb időbeli prot. 
hittérítőknek Tahitiban, kelet Indiában ’s egyé- 
bütt, az Isten országa terjesztésében elkövetett

*) Ki ezen tárgyról többet ’s kivált történelmi szem
pontból akar olvasni, annak e’ czimii munkákat ajánl
hatjuk: „Was heisst römiseh-katholische Kirche ? Aus 
kirchlichen Autoritáten beantwortet von J. W. Carové. 
Altenburg 1847. Különösen pedig a’ 17. lappal kezdő 
czikket: „Genesis dér römisch-katholischen Klero- 
kratie.“
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egyszerű apostoli szokásaikat és roppant dia
dalmaikat *) tekintem, őszinte megvallom, hogy 
református testvéreinknek alapos okuk és 
jóguk van, azon törekvés ellen tiltakozni, 
melly a’ Krisztus evangyélioma ’s országa sze
rencsés terjesztését „aesthetikai“  elvektől téte
lezi fel; ’s kezet fogok Szabó úrral abban, „hogy 
a’ liturgia a’ vallásra nézve, melly a’ szívben 
és értelemhen lakik, valóban nem lényeges do
lo g i  — Az apostolok majd az utczán, majd 
egyes családi körökben hirdették az evangyé- 
liomot. Sem fehér ingben, sem pompás hiero- 
glyphikus zsidó ornátusban fel nem léptek és or
gonáról vagy füligézö operaféle zenéről is mit 
sem tudtak! Jerusalemben, Athenában, Romá
ban egyszerű ruházatban, egyszerű bizonyságot 
tettek az Üdvezitöröl, annak haláláról, feltáma
dásáról ’sat. ’s ime ezerenként nevekedett azok
nak száma, kiket maga Péter apostol „királyi 
papságnak és szent, népnek nevez.u

Hát te szegény nem látod, mint változott 
meg a’ világ! ? Azt hiszed-e, hogy a’ finomabb 
nevelésű ’s ízlésű kortársak előtt a’ vallás és 
vallásos eszmék ugyanazon egyszerű köntös
ben léphetnek fel, mellyben azok a’ pórra hat
nak és ez előtt kedvesek? Ezen sokszor és sok
féle modorban elöhordott ellenvetéssel Zwingli és 
Kálvinnak, sőt még Luthernek is szemöket akar
nák szúrni és a’ liturgiában a’ korkivánta Ízlés 
szerinti idomítást ’s úgynevezett haladást védeni. 
De ezzel nem csak hogy a’ legnagyobb „circulus 
vitiosusba44 keverednek, hanem leghibásabb 
praesuppositumokat, fogalom, és alapelvzavaro- 
kat mutatnak be. Az egyik hibás praesuppositum 
az, hogy a’ községeknek nagyobb része müveit, 
holott mindig ’s még a’ nagy városokban is lel
kileg szegény. A’ másik tévedés az, hogy a’ li
turgia Ízletes alakja a’ vallást és vallásos esz
méket megkedvelted, holott megfordítva áll a’ 
dolog, ’s legfelebb futólagos kegyeletek elő
teremtésére alkalmatos, mellyek rendszerint rö
vid idő múlva utánhatás nélkül elhalnak Ne fe
lejtsük azért soha, hogy az evangy. egyszerű 
hirdetése építette az anyaegyházat, ’s hogy a’ 
liturgia czifraságával könnyen még oda is juthat 
az ember, hogy vallástalanná lesz! — ’ISovyaQ, 
n fiaoiXsia rov d'eoi e v r o g  vpwv eonv. Luk. 17, 

»21. Evangyélmi lanitás, melly az elmének val
lásos eszmékkel való gazdagításával a’ szív és 
akarat megszenteltetését eszközli ez volt ’s le
szen mindörökké a’ vallásos életnek szülő és éltető 
ányja, ’s valahol a’ szertartás annyi vagy olly- 
nemü, hogy amaz csak egy vonallal szoríttatik 
háttérbe, ott már a’ liturgia lélekben járó vétek. 
’S épen itt a’ nehéz herkulesi váleset, mellyben

*) „Dér Papst wie er wurde, war und ist“  von M. Kari* 
A. H. Jentsch. Altenb. 1847.

csak azon alapelv választandja meg velünk 
mindenkor az igaz utat; és bírhat minket arra, 
hogy a’, fájdalom! kétfelé szakadt prot. egyház
ban élő testvérek egymás irányában méltányo
sak legyenek, sem az egyik abban a’ vallásos 
buzgóságot nem keresvén, hogy némelly régi 
symbolumokat megtartott, — sem a’ másik ab
ban nem a’ vallást, hogy ezen symbolumokat el
vetette.

Mert Luther és Zwinglius a’ szertartásokra 
nézve elvileg csak annyiban különböznek, hogy 
az első mind azon szertartásokat megtarthatók- 
nak véleményezte volt, mellyek az Isten igéjé
vel és ennek áldott hatásával nem ellenkeznek; 
a’ másik, t. i. Zwingli meg elvetendönek vélte, 
és a’ templomból kiküszöbölendőknek mind azo
kat, mellyek az Isten igéje nyomán vagy tilal
masok, p. o. képek, szobrok, ereklyék ’sat. vagy 
nem parancsoltainak*'). — Sok pompás templo
mok emelkednek némelly országokban, ’s kivált 
némelly nagyobb városokban; a’ papok csinos, 
ízletesen készült öltönyben lépnek fel a’ szónoki 
székre, vagy az oltár eleibe ; sőt hajaikat ittott 
már jó illatozó kenettel (Pomade) is megfürösz- 
tik ’s ime mégis milly sok a’ panasz mind Jeru
salemben, mind Jerikhóban, hogy a’ vallás és a’ 
papok tekintélye enyésző félben van, ’s hogy 
átalános az erkölcsi romlotság! Eme „circulus 
vitiosusból44 majd csak akkor lépendünk ki sze
rencsésen, ha apostoli vagy lelkészi czimeinkkel 
megelégedve, azt nagy szorgalommal keressük 
a’ mi az Ű ré; ’s mire az Úr hivott meg minket. 
Mi a’ sokféle szenvedések által dicsöült Krisz
tusnak szolgái lévén, a’ világtól többet nem 
igényelhetünk, mint a’ mit természeténél fogva 
adhat és kész adni azoknak, kik vele elvileg és 
tevőlegesen szembe szállnak. ítéljen rólunk ba
rát, ellenség, tetszése szerint, nekünk, valamint 
Pál apostolnak, Luthernek, Zwinglinek ’s más 
Krisztus szolgáinak meg kell elégedni ’s okunk 
is megelégedni annak ítéletével és Ígéreteivel, 
ki azt mondá: „ Ha ti megmaradtok az én be
szédemben , bizony én tanitványim lesztek.44 
János 8, 31.

A’ farizeus zsidó papok is megtagadták az 
apostoloktól a’ papi czimet, ’s eretnekeknek ’s 
tudja Isten miknek nem mondották el őket; de 
azért sem hivatalukat abban nem hagyták, sem 
nem zúgolódtak sorsuk ellen. Luther, Zwingli, 
Kálvin, mi sok gyaláztaláson mentenek á t , ’s 
mekkora volt azoknaknak szegénysége: sőt 
azoknak követői is mennyire ostromoltatnak 
„bizonyos néptömegtől44 e’ mai napig! Mit

*) Nagyon ajánlom mind a’ két egyház testvérimnek, 
Herei d’ Aubigné reform, franczia papnak hirea agyházi 
történetét, melly, reményiem, magyar nyelvre is lefor- 
díttatni fog.
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mondjunk ? Mit cselekedjünk ? Azt, a’ mit az 
Üdvezitö cselekedett! — Midőn az örök igaz
ság mellett halálig tusakodunk, bízzuk becsü
letünket és dicsőségünket csendes szívvel az 
U rra , ki Ígéretét annak idején beváltandja : 
,,A ’ ki nékem szolgál, megtiszteli azt az A tya .f4 
János 8, 26. És midőn azok, kik az apostol 
mondása szerint, ,jóllehet mindenkor tanulnak, 
de soha az igazságnak ismeretére nem juthat
nak44 — — embertelenség-szülte czimekkel 
tisztelnek meg minket, esedezzünk az Urnák mi 
is : „Atyánk bocsássmeg nekiek, mert nem tud
ják, mit c;elekesznek.44 így állunk aztán még e’ 
nehéz pillanatban is, mint Krisztusnak igazán ál
dozó papjai, evangyeliomi téren.

’S most élj már boldogul, mig a’ papok nö- 
telenségéröl ’s büntetéséről megkezdett czikke- 
met beküldendem *).

B a u h o f e r  G y ö rg y .

A ’ protestáns egyházbani h itszaka
dásokról.

A’ hitszakadások legrégibb időktől fogva mai 
napig fenállanak a’ keresztyén egyházban, mit 
ezen egyháznak múltja és jelene hirdet; és ezen 
szakadásszülte pártok, felekezetek, egyházak — 
szorosb értelemben véve kisebb nagyobb mér
tékben mindnyája az evangyéliomot ismeri hite— 
alapjaul •, azon egyház pedig, mellynek én hive 
vagyok, és mellyet Krisztus nevében protestáns 
egyháznak méltán mondunk, az egyedül csak az 
isteni igét, melly a’ szentirásban helylyel hely
igei foglaltatik, hite alapjaul ismeri, félre vetvén 
minden tekintélyt, melly isteni ige mellőzésével, 
vagy annak elvével, szellemével összeütközöleg 
dogmát alkotni akar, tekintélyt, mellyet akár 
zsinat, akár symbolikus könyvek, akár egyes 
tanárok képviselnek. Hogy ezen értekezésemet 
annál érthetőbbé tehessem, elölegesen kinyilat
koztatom azon meggyőződésemet, hogy szerin
tem nem mind isteni ige az, mi a’ bibliában meg
van írva , és egyszersmind kijelentem azt is, 
hogy az <5 testamentom nem bír kötelező erővel 
a' keresztyénekre nézve. Az isteni ige, a’ józan 
ész és a’ szívnek magasztosb ihlete, ez azon 
egyedüli forrás, mellyböl a’ protestáns ember 
vallási tudományát, meggyőződését, és hitét me
ríti ; ez ajándéka azon szabadságnak, mellyel 
minket megszabadított Krisztus; — de épen e’ 
szabadság szüli azon egymástól eltérő véle
ményt, nézetet és hitet az evangyeliomnak szel
leme és értelme felöl, melly protestánsoknál 
olly kiválólag feltűnik. A’ protestánsnak paran- 
csolólag mondani nem lehet: ezt, vagy emezt,

*) Elvárjuk minél előbb. Síék.

igy ’s nem másként hinned kell; mert ha alapját 
isteni igében önmaga nem találja: akkor, ha mind
járt az angyalok hirdetnék is, félre veti. — És 
mert lelki szabadok vagyunk, mert hit dolgában 
senkinek nem engedelmeskedünk vakon, mert 
Jézus által szellemi önállóságra törekszünk: 
azért az evangyélmi igazságok felfogásában, 
értelmezésében egymástól eltérünk; — és elle
neink hová csavarják mind ezeket? az egészből 
aztán azt hozzák ki, hogy egyházunk elvtelen, 
tévelygő, sensu eminentissimo „eretnek44; hogy 
egyházunk szelleme nem lévén képes fentartani 
köztünk a’ „hitegységet44: tágas tért és mezőt 
nyitott, hol a’ hitszakadások, felekezetség, és a’ 
pártoskodó szellem — elleneink e’ kedvencz pari- 
pájok — buján tenyésznek. „Avagy azon 70 fele
kezet — igy szólnak elleneink — melly a’ protes
táns egyház keblében keletkezett, nemde nem 
mutat-e arra hogy ezen egyháznak a’ szelleme 
olly gyönge, és az elve olly bizonytalan, hogy 
a’ hitegységet nem fentartani, de még csak te
remteni sem képes ?

Ki az egyházi polémia mezején széttekintett, 
e’ vád idegen nem lehet előtte, ’s azért épen 
meg nem zavarodik ra jta ; de kinek szemeire 
Bellarmin, vagy újabb időkben Görres, Klee, 
vagy épen „Religio és nevelés44 hályogot vona: 
az egyházunktól, mint gyanús institutiólól elfor
dul, vagy legalább az elfogultság szemüvegén 
nézendi. Sajnálom, de nem helyeslem; mert a’ 
szemrehányást, e’ vádat, mi is hasonló szemre
hányással és váddal és pedig a’ történet nyomán, 
visszatorolhatjuk; hiszen maga a’ protestáns 
egyház nem egyéb, csak gyermeke a’ megha- 
sonlás szülte jobb szellemnek, melly a’ római 
catholika egyházban századok óta szabad kitö
résre rést keresett; — a’ 72 éves szakadás, 
mellyet a’ két protestáns pápa okozott ;ferenczi- 
ek és Domokosok vitája, melly a’ r. catholica 
egyház egyik a’ legsarkalatosb tanát tárgyaz- 
ta; — az ellenmondás, mellyet a’ pápák hullá
ikban találunk; — IX. Pius és a’ német-katholi- 
kusok föllépése; stb. nemde nem mutat-e arra, 
hogy a’ szellem, melly hit-és vélemény egysé
get alkot, a’ romai catholika egyházban sem 
feltalálható? midőn tehát a’ r. katholikus atyafiak 
egyházunknak bünül felróvják a’ hitszakadást: 
akkor hasonlók ők azon evangyélmi emberhez, 
ki a’ szálkát, melly másnak szemében van, meg
látja ugyan: de a’ gerendát, melly az övében 
vagyon, észre nem veszi; és „die Geschichte 
gibt das Resultat an die Hand, dass dér Ruhm 
dér Einheit und Einhelligkeit, auf den sich die 
römische Kirche dér evangelisch-protestanti- 
schen gegenüber, so viel zu gut thut, eine eítle 
Rede istn. *)

*) Píeudecker Geschichte des evangelisehen Protestautis- 
rausl. Theii Leipx. 1844. S. XII.
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Azonban itt, protestáns egyházamat vissza- 
torló szemrehányással az ellene emelt vád ellen 
védeni vagy igazolni nem akarom, mert gyönge 
ügy az, mellyet csak szemrehányással, gyanúsí
tással, vagy piszkolódással védeni lehet; a’ pro
testáns egyház, ha védeni akarja magát, és egy
szersmind diadalt iis aratni óhajt: szükséges, 
hogy az isteni ige és tudományosan müveit ész 
legyen a’ a. védfala, hogy a’ szellem, melly 
átlengi, és a’ lélek, melly eleveníti, és ez elv, 
mellyen alapszik, hü kinyomatja legyen azon 
igazságnak, mellyet az evangyeliomban az is
teni ige hirdet. Valamint az egyes ember csak 
úgy lehet erős lelkében, ha önmagát ismeri egé
szen : úgy a’ protestáns ember is annál szentebb 
hűséggel, magasztos!) lelkesedéssel és ben
sőbb kegyelettel ragaszkodni fog egyházához, 
ha elűzvén maga elől az elfogultság vakító csil- 
lámlás tiszta és merész szemekkel megnézi egy
házának alkotó szellemét, minden pártszeilemtöl 
mentve, megviseli azon vádakat is, mellyekkel 
egyháza terheltetik.

A’ protestanstismus alapelveiröl más alka
lommal értekeztem itten; jelenleg elmondom, 
mit tartok én hitszakadásainkról, mik bűnül ro
vatnak fel egyházunknak.

Sem nem szégyenlem, de nem is tagadom, 
igaz, a1 protestáns egyházban vannak felekeze
tek, vagy ha tetszik, vannak pártok; azonban 
mind ezekről axiómaként azt mondom , hogy 
azon felekezetek, mellyek a' protestáns egy
házban keletkeztek, a’ keresztyén vallás sarka
latos tanaira nézve mindnyáján egy hitben van
nak, és csak e' sarktanok felfogása, értelmezé
sében némileg eltérnek egymástól. Valamennyi 
protestáns felekezet mindnyája azt tanítja, hogy 
csak két szentség van, de másként értelmezik 
az evangélikusok, másként a’ reformátusok p. o. 
az úrvacsorát.; mind a’ ketö egyetért abban, hogy 
az úrvacsorában transsubstantiationak helye nin
csen*); sőt az említett értelmezés különbö
zősége olly vékony, hogy a’ demarcationalis 
vonalat alig veszi észre rajta az, ki nem a’ XVI, 
de a’ XlX-ik századi tudományosság szempont
jából nézi. — Azon pompaszerü istentiszteletet, 
mellyet a’ r. cath. egyház felállított, a’ protes- 
tantismus nem látja Jézus tanításában megalapí- 
tottnak, — tehát nem tartja, el nem ismeri ke
resztyéninek: hanem azt mondja, hogy lélek
ben és igazságban imádni kell az Istent; azon
ban az elvnek kivitelében, alkalmazásában más
ként járnakel a’ lutheránusok, másként a’ calvinis-

*) Comparative Darstellung des LehrbegrifFs dér verschi- 
denen christlichen Partéién v. Dr. Geo. Bened. Winer 
2-te Aufl. Leipzig 1837. Seite 134 — 148. — Bret- 
schneider Handbuch dér Dogmatik etc. 4-te Auflage 
2>veiter TheiI Seite 654 — 706.

ták, socinianusok, Quaekerek, Rupisták stb. de 
ezen eltérések csak mellékes dolog, elvök ugyan
azon egy, csak alkalmazása eltérő.

Ha ezen eltéréseket magasb szempontból 
nézni fogjuk: akkor nem csak sajnálatunkat 
mondandjuk ki felettök, hanem roszalni is fogjuk, 
és pedig már csak azért is, mert jobb a’ béke 
mint a’ harcz, jobb az egyetértés, mint a’ vissza
vonás , jobb az összetartás, mint az elválás. Az 
igazság csak egy, tehát az üdvezitö evangyéliom 
is csak egy lehet, csak egy lehet annak igazi 
fogalma és értelme. A’ hol elvek felett vitatkoz
nak, jele ez annak, hogy ott az igazságnak vi
lágát a’ homály fedi, vagy legalább mindnyája 
leikébe be nem hat, ott az elfogultság vagy a’ 
tudatlanság, itt-olt roszakarat is fogva tartja az 
elméket. Úgy volna jó, ha mindnyájan jézusi fel
fogással ’s bölcseséggel bírnánk, nem volna köz
tünk szakadás; hanem sokan vannak mi közöt
tünk is, kik az evangélmi igazságot ’s annak 
lelkét egész teljében felfogni nem bírják, kik 
magasb igazság isméretére emelkedni nem ké
pesek, kik tulajdon eszükkel gondolkozni, elmél
kedni, ítélni, következtetni nem szoktak nem, ta
nultak ; kik csak másnak szaván építik hitüket, 
és ha őseiktől földi jószágként nem öröklik az 
evangyélmi igazságnak felfogását, értelmezését 
— symbolumokat — : ők ezt maguknak soha 
meg nem szerzik, és hinc illáé lacrymae, mert a’ 
tökéletesedés ugyanazon egy fokán nem állunk 
mindnyájan, mit csak sajnálnunk lehet, annyival 
is inkább, mert nagyon akadályoztatja haladá
sunkat. A’ gyenge elme hagyományokhoz kono
kul ragaszkodik, és becsülni nem tudván a’ job
b a t, mindent megragad, hogy gátolhassa. Példa 
az új énekes könyv, az új agenda; sok evangé
likus a’ világért sem engedi, hogy papja elhagyja 
a’ kámsát, azt tartván, hogy csak a’ fejér ing és 
semmi más teszi lényegét az evangélikus egy
háznak. stb. „Wollen in Gegenstanden des 
christlichen Glaubens neue Wahrheiten und 
Grundsatze sich zűr Anerkennung emporarbei- 
ten : sie treffen auf hartnackige Bostreiter in de
lien , welche die gute Meinung eines langwieri- 
genBestehens fúr sich haben“. Fájdalom! e’ sú
lyos vád, mellyet stabilismus ellen emelt Röhr *), 
nagy mértékben minket protestánsokat is sújt. 
És csak e’ szempontból tekintve a’ dolgot, saj
nálnunk lehet, hogy hitszakadások vannak kö
zöttünk.

Azonban mig e’ testben járunk, az másként 
nem is lehet; szakadások, pártok voltak is, van
nak is, lesznek is közöttünk mindig, ez elkerül- 
hetlen baj. Ha a’ stabilismusnak egyházában is 
vannak vélemény-hiteltérések, szakadások:

#) Neue Predigten űber freie Texle. Dritte Sammlung 
Neustadt a. d. 0. 1846. S. 333.
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nagyon természetes, hogy a’ haladás egyházá
ban kikerülhetlenek. A’ lélek törvényei szerint 
az értelem mindenben világosságot, igazságot 
keres, mellyet az ész jóváhagyandó fóruma elé
be felvisz, és ha valahol scrupulosus lehet az 
ember, ezt a’ hittárgyalásban meg kell enged
nünk neki. A’ vallás igazságait keresni kell az 
evangyéliomban Máté V I: 33. Ján. V. 39, és itt 
felmerülnek a1 subjectivus nézetek, mellyeket 
csak az objectiv igazságnak szava képes elnémí
tani. Minden észlelő hiszi sőt úgy van meggyő
ződve, hogy nézete legközelebb áll az objectiv 
igazsághoz. Hogy nem mindén ember tud köze
ledni egyformán az objectiv igazsághoz, ez 
olly régi baja nemünknek, mellyre már maga 
Üdvezitönk Lukács 8 : 5 —8 panaszkodik; és 
mi Jézusnak nem sikerült az emberek közt 
létesíteni — a’ hitegységet — , azt sem a’ 
zsinatok, sem a’ symbolikus könyvek nem léte— 
síthetendik; „siste gradum menlis, hic tibi méta 
datur44 ez elvnek kivált napjainkban nincsen he
lye, sem ideje, — puszta szó az, mellyre egy okos 
ember is nem ad semmit, sőt a’ protestentismus 
önmagát meggyilkolná, ha a’ stabilismus gya
lázatos békóit kovácsolná az emberi szellem 
számára, az absolut hitegységet srügetni akar
ván. Én előttem nagyon is levis armaturae ollyan 
szellem, melly minden tenintélyre, melly hit dol
gában feltolakodik , áment mond; „próbáljatok 
meg mindeneket44, ezen apostoli tan a’ mi jel
szavunk és hogy ennélfogva eltérő vélemények 
keletkeztek köztünk, nagyon is természetesnek, 
sőt elkerülhetlennek találjuk, sőt

igen hasznosnak is. Ezt én általánosan nem 
mondhatom, mert fentebbi nézetem alapossága 
most is szentül áll előttem. Minden szakadás 
életre mutat, stabilismus a’ halálnak jelképe. 
Krisztus is szakadást okozott a’ népben, sőt 
egyenesen ezzel dicsekszik Máté X : 34, 35 v. 
hogy ő fegyvert hozott; ha tetszik, a’ protes- 
tantismust „fegyvernek4í mondhatjuk jure meri- 
toque, mert ez is az Úr szőlőjében igen sok fattyu- 
sarjt amúgy istenigazában lemetszett, hogy az 
örök életnek fája annál gazdagabban teremhesse 
az üdvességnek gyümölcseit. No de úgy v an ! 
A’ keresztény világ, ha önmagát konokul meg
tagadni nem akarja, kénytelen a’ legbensöbb 
hála érzéseivel elismerni és a’ leggazdagabb 
lelkesedéssel magasztalni a’ protestantismust 
már csak azon egy érdeméért is , hogy az egy
ház mezején pártoskodásnak lobogóját kitűzvén, 
szakadást hozott lé tre , szakadást, melly a’ ki
rályi székek rendíthetlenségét kivívta, nemzetek
nek a’ szabadságot megadta, a’szellem uralmát 
sanctionálta az evangyélmi dicsőséget egész 
fényében a’ palotákba ’s a’ kunyhókba is egy- 
iránt bevezette, szóval a’ mennyeknek országát, 
mellyröl Krisztus Lukács 17: 21. azt mondta, 
hogy j?1* bennetek vagyon44 nagy hatalommal és

szerencsés sikerrel már itt e’ földön terjeszti. 
Európa a’ vallás nevében mélyen sülyesztve ló
vén a’ szellemi rabságnak tátongó örvényeibe, 
hol a’ testi sarczolás is, melly amannak egyenes 
kifolyása, zsarnoki vadsággal kínozta; egyedül 
a’ protestantismusnak — ezen letörhetlen ellen
zéknek, melly azon eszmék, elvek, tanok s té
nyek ellen rendíthetlenül küzd és viv , mellyek 
az objectiv igazságnak romjain emelkedni törek
szenek — ennek köszönheti, hogy e’ borzasztó 
helyzetéből felkapaszkodott, hogy a’ szellem 
uralmát ismeri, tiszteli, kormánya alatt boldog. 
Ha a’ protestáns szellem nem működik, Európa 
veszve van, az emberiség meg van buktatva, 
Krisztus és az Isten dethronizálva! — Szaka
dást ! minden áron szakadást az evangyélmi örök 
igazságok felfogása és értelmezésében; legye
nek eltérések; semmi baj, csak erősek legyünk 
a’ jézusi hitben, gazdagok a’ szeretetben, ’s 
mondom nektek: ezen szakadások által menni 
fogunk az „Unio4í boldog országába, és olly 
egyházat alapítunk a’ jézusi hit nevében, mellyen 
sem az ármány, sem a’ hatalom, de még a’ pokol 
kapui sem gyözendnek. A’ protestáns hitszaka
dásokat összetartja az isteni ige, a’ catholiku- 
sokéit a’ római pápa; kettő a’ vezér, amaz győzni 
fog, emennek meg kell adnia magát. „Do victas 
manus Tibi Domine Jezu. Amení4.

J e s z e n s z k y  L á s z l ó ,  
holdmezö-vásárhelyi evang. pap.

A ’ m ostani evang. tót lelkészek
nehéz állása honunkban főkép a’ falukon. Ol
vastatott hontmegyei papi conferentián Dacso- 

> Lammon oct. 12-ik  napján 1848. évben

Meglássátok, mi módon okkal járjatok, nem 
mint bolondok, hanem mint bölcsek. Áron is 
megvegyétek az alkalmatosságot, mert a’ napok 
gonoszak. Annakokáért ne legyetek esztelenek, 
hanem megértsétek, mi legyen az Urnák aka- 
ratja{Efez. 5, 15, 16 és 17.

így szólalt fel Pál Urunknak egyik legkitű
nőbb apostola. Senki nincsen köztünk, ki e’ sza
vaknak valódi értelmét nem tudná ’s azon idők 
viszonyait nem ismerné, mellyekben nevezett 
apostol az akkori időben élő keresztyéneket 
intette, hogy ne járjanak mint bolondok, hanem 
mint bölcsek. Egy sem létezik tán köztünk, ki 
ezen apostoli intést hivatalos oktatásánál fel 
nem használta ’s a’ népet annak megtartására 
nem buzdította volna. — De ha valaha valaki
nek, úgy napjainkban leginkább nekünk ev. pa
poknak e’ szavakról megfeledkeznünk nem sza
bad, mert főkép nekünk mostani nehéz ’s szo
morú állásunkban azon tulajdonok felette szük
ségesek, mellyeket Pál az előidézett szavakban
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minden keresztyénnek ajánl, t. i. okosság és böl— 
cseség. Mostani korban ugyanis szeretett hazánk
ban gonosz napok következtek be, napok, mely- 
lyek mint már számtalanoknak, úgy nekünk ev. 
falusi tót papoknak is veszélyesek lehetnek. Csak 
nehány hónappal ezelőtt minő örömmel üdvezlet- 
tük édes hazánk függetlenségét ’s önállóságát ? 
mint magasztaltuk, minő hálákat adtunk akkor az 
Urnák ’s azon nagy és dicső férfiaknak, kik az 
utolsó pozsonyi országyülésen saját érdekök 
feláldozásával a’ szegény földnépet több száza
dos szenvedés és rabság alul felszabadíttották. 
Alig múlt el azonban nehány hét ez öröm után ; 
alig ismerte még a’ haza és a’ nép drága sza
badságát ; alig hogy jogaival élni kezdett : imé ! 
ott az alföldön a’ háladatlan ráczok, nehány 
roszlelkü ember által felbujtogatva ’s vezéreltet
ve, hazánk függetlensége ’s szabadsága ellen fel
lázadnak ; az országot megtámadják, a’ közleke
dést félbe szakítják, egész falukat és városokat 
tűzzel vassal elpusztítnak, rabolnak, dúlnak, 
gyilkolnak ’s számtalan károkat tesznek. — E’ 
ráczlázadás azonban hazánknak nemcsak azon 
részére hozott borzasztó vészt, hol kiütött, de 
másutt is. Különösen e’ vidéken is mint a’ nép
pel, úgy velünk papokkal megéreztette keserű
ségét, ’s nem egynek közölünk siralmas órákat 
okozott. Emlékezzünk csak azon időre, midőn a’ 
kormány rendelete következtében megyénkből 
is vagyonosb híveink mint nemzetőrök hazánk 
alsó vidékére kiparancsoltatván, azok nélkülünk 
oda menni vonakodtak; midőn általok ideigle
nes lakjainkban azon fenyegetéssel kegyetlenül 
megtámadtatánk, hogy bennünket, ha nyájunk
nál maradunk, a’ faluban sem tűrnek ’s számunk
ra ezentúl mit sem fizetnek, mert, úgymond, 
most se papra, se teplomra több szükség nin
csen ! Valóban minden becsületes ember lelke 
elrémült azon kicsapongásokon, mellyeket hí
veink irántunk a’ fenemlitett rendelet kiadatásakor 
elkövettek. Többen közölök részegen, nagy 
lármával és sértő szavakkal a’ legnagyobb in
gerültségben reánk azon követeléssel rohantak, 
hogy őket a’ harcz-mezöre kövessük. — És 
vájjon volt-e valami törvényes alapja e’ kíván
ságnak? méltányos és igazságos-e az? Korán- 
sem ! Igaz ugyan, mi is szentül kötelezve va
gyunk édes hazánk javát tehetségünk szerint 
előmozdítani ’s teszszük is azt, hol csak lehet 
minden időben egész erőnkkel, fökép hivatásunk 
szent kötelességeinek pontos teljesítése á ltal; de 
hogy e’ hivatásunknál egyszersmind katonás
kodhassunk, azt a’ lehetetlenségek közé számí
tom. A ’ törvényhozók is jól tudván, hogy két 
urnák senki nem szolgálhat, miután a’ papok 
gyülekezeteiknél nélkülözhetetlenek, egy szóval 
sem érintették a’ törvénybe, hogy egyszersmind 
katonáskodjanak ’s Isten igéjének két elü fegy
verén kívül, más aczélos fegyverrel is harczol-

janak ’s gyülekezeteiket a’ legnagyobb szorult
ság ’s zavarban oda hagyván, nehány híveikkel 
véres ütközetekben ’s vérontásban részt vegye
nek. Gonosz napokat éltünk mi tehát azon idő
ben, fökép kik falukon papihivatalt viselünk, ’s 
ki bölcsen és okosan hivatásában akkor nem 
járt e l , kétségtelenül tekintetén ’s tiszteletén 
nem kis csorbát szenvedett.

De menjünk tovább ’s fordítsuk figyelmünket 
azokra, miket a’ mostani világ rólunk iratokban 
és beszédekben terjesztget; minő lélekkel visel
tetnek irányunkban épen azok, kiket mi gyakran 
védünk ’s támogatunk; adjuk ehhez még azt is, 
miként sokan napjainkban majdnem minden ev. 
tót papot panszlávnak tekintenek: és lehetetlen 
fájdalmainkban el nem keseredni. — Vagy nem 
szomorú állapot-e az , midőn közölünk becsüle
tes , munkás ’s hazájukat egész lélekböl szerető 
férfiak minden adatok nélkül folyóiratokban mint 
hazaárulók gyanusíttatnak és a’ haza iránt azért 
hivteleneknek neveztetnek, mivel tót naptárakat 
adnak ki, a’ tót nép miveltségén működnek, vagy 
mivel ünnepélyesb alkalmaknál náluk többen 
megjelennek ? Nem siralmas állapot-e midőn két 
három panszlavisticus hivtelen volt papok irá
nyából ítélve, közölünk többen panszlavismus 
vádjával terheltetnek ’s holmi mende-mondára 
bebörtönöztetnek, mint az e’ megyében is Dobri 
Károly pribeli pappal megtörtént ?

És korunknak a’ vallás ’s egyház iránti 
közönyös- és hidegsége; és ama hitetlenség, 
melly felső körökben magát tán elunván, már is 
a’ nép közt szörnyű alakban mutatkozik; ama 
hálátlanság, melly érdemeinket szemtelenül elta
gadván, minket gyakran keserves fájdalommal 
tölt el; ama rágalmazás ’s gyaláztatás, melly- 
nek nem egyszer csupán azért ki vagyunk téve, 
mivel hivatalos kötelességeink lelkisméretes tel
jesítésétől el nem állunk; sőt ama bizalmatlan
ság is , melly napról napra irántunk a’ világ ör
dögei által terjesztetik ’s melly napjainkban nem 
egyszer azon szavakban nyilváníttatik: „most
nem kell a’ papoknak sem hinni:i: vájjon mind 
ez, mind annyi sötét ’s nehéz fellegeknek nem 
tekinthetö-e mellyek vészthozó vihart szórhat
nak fejeinkre ? Adja Isten, hogy hamis próféta 
legyek, de mind azokból ítélve, miket a’ papsá
got illetőleg mostani korban hallottam, olvastam, 
láttam ’s tapasztaltam, jó lélekkel állíthatom nem 
csak azt, hogy gonosz napok következtek be re
ánk, hanem egyszersmind jósolhatom, hogy még 
gonoszabbak következendnekbe, ha a’ mostani 
világ fiai az eddig általuk követett ösvényen ma- 
radandnak. Hiszen átalános a’ panasz, hogy a’ 
h it, a’ vallás és egyház ügye napjainkban mind
inkább háttérbe szorittatik , hogy az ev. egyhá
zat csak a’ szegény nép ápolja ’s tartja fen! „Le 
a’ papokkal“ ! igy szólnak egy nevezetesb isko
lai oktatók ’s igazgatók dölyfösen többen ko-



runkban, mintha már többé az embernek sem Is
tenre , sem hitre ’s innen eredő erkölcsiségre 
szüksége nem volna^— Sőt a’ mostani ország- 
gyűlésen, midőn a’ vallás-s közoktatási minister 
az elemi iskolákat illetőleg egy törvényjavasla
tot a’ háznak e lterjesz te tt, mellyben a’ vallás 
taníttatását a’ papokra bízta, egy nevezetesb 
képviselő ’s a’ mellett egy esperesség világi fel
ügyelője, e’ javaslat ellen felfegyverkezett, állit
ván : hogy efféle tanítástól a’ papokat ki kell zár
ni , mert úgy mond, azok legalkalmatlanabbak a’ 
vallás tanítására. Minő ’s mellyik vallást ér
tette azonban említett képviselő, arról sehol egy 
szót. sem olvashattunk. Lehető, hogy beszédé
ben a’ mostani világ fiainál nagyon is divatozó 
vallásra gondolt, mellyben az ember maga ma
gának Istene lévén, azon láthatlan dolgokról, 
mellyekröl Urunk tanúságot te tt , mit sem akar 
tudni. Igaz, illy vallásnak taníttatására mi ügyet
len és tudatlan emberek vagyunk, az, vélemé
nyünk szerint, azonban gyalázatunkra leljeséggel 
nem szolgálhat, hanem inkább dicsőségünkre. De 
hogy a’ keresztyéni hit ’s vallás taníttatására, 
mint az az új szövetség könyveiben foglaltatik, 
ügyetlenek ’s alkalmatlanok lennénk , azt egye
nesen tagadjuk, azt hivatásunk lealacsonyílásá- 
nak ’s rágalomnak tekintjük, melly ellen fökép 
azoknak kötelességökben állott volna fellépni ’s 
tiltakozni, kik a’ papi hivatal reánk ruházása al
kalmával bennünket szigorúan ’s részrehajlatlönul 
megvizsgálnak ’s legbiztosb tanúságot tehetnek, 
vájjon a’ vallás taníttatására alkalmas, vagy al
kalmatlan emberek vagyunk-e.'

(Vége következik.)

S Z E N T  L A N T .

É n e k ,
melly a’ tápio-sz.-mártom megújítandó ev. tem

plom alaptételekor énekeltetett. Május 8.1845.
(Nóta: Jézust el nem bocsátom.)

t .
Bár lerontunk szent lakunk 
Ének és imák hazája, 
Boldogítónk, nyughelyünk,
Szebb reményink ápolója:
Ám újítva állasz itt,
Hogyha Isten megsegít.

2.
T i s z t á n  né z  az é g  r e á n k ,  
Sziveink viduljatok fe l!

Hisz az égben él Atyánk 
Jézussal egyetlenével:
E’ müvet jó Istenünk 
Adjad áldva kezdenünk.

3.
Evangyélmi szent hitünk 
Kecsegtet dicsőbb jövöje;
Van királyunk, és honunk,
Szent hitünk védelmezője; 

íVan királyunk ki örül 
(Hogyha egyházunk virul.

4.
Vének, ifjak , gyermekek 
Egyetértve , lelkesülve 
Templomot emeljetek ,
Vallás ügyéért hevülve;
Isten is csak úgy megáld,
Ha építetik lakát.

5.
Majd ha egykor meghalunk,
’S elnyel az Ur éjszakája,
Itt áll emlékoszlopunk,
Buzgóságunk hű tanúja:
Édesen ott fekhetünk,
Jóért jót remélhetünk.

E l e f á n t  Mi há l y .

VEGYES KÖZLEMÉNY.
Apróságok. Drezdában egy 722 tanítóból 

álló gyűlés csak 26 szavazat ellen elfogadta a’ 
választmány javaslatát, hogy az iskola szakittas- 
sók el az egyháztól. A’ cultusminister ’s több 
kormánytanácsos volt jelen a’ tanácskozásnál. 
(A. Schztg.) Egész Poroszországban 1834-ki 
máj. 13—kától 1846-ki dec. 31-ig egyházak és 
iskolákra tett ajándékok és hagyományok, mely- 
lyekbe azonban az 50fton aluli kisebb öszvegek 
nincsenek beszámítva, hivatalos ministeri köz
lemények szerint 7,080,893 tall. tettek. (A. 
Schztg).

H I R D E T M É N Y .

Megjelent: Volbeding (M. J. E.) Thesaurus 
commentationum sebetarum et antiquiorumet re - 
centiorum illustrandis antiquitalibus chrístianis in- 
servientium. Tomi secundi Pars prior. Lypsiae in 
bibliopolio Dykiano 1848. Ára 1 ft. 40 kr. 194lap 
n. 8rét. Ez folytatása egy illy czimü tavai megje
lent munkának, melly a’ legtalpraesettebb érteke
zéseket foglalja magában. A’ második kötet má
sodik része jövő évben fog megjelenni.

*) E’ két vers cadentiáje, a’ legnagyobb licentia. Szerk.
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