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F e l s z ó l í t á s .
1

Ügyünk diadalát nem kirekesztöleg annak 
szentsége és igazságossága döntendi el, hanem 
eldöntendi az ágyúk és fegyverek hatalma. Azért 
fegyvert, ágyúkat kell teremteni minden áron, ’s 
minél többet; emberben, hála Istennek! ki a’ fegy
vert forgassa, ki az ágyút elsüsse, hazánk szük
séget nem lát; ’s bízvást elmondhatjuk, hogy annyi 
katonánk van, a’ mennyi fegyvert adni tudunk. Ap
róbb lőfegyverek iránt a’ kormány már többfelé 
és régóta intézkedett, s’ végre a’ fegyvergyár is 
kezd hivatásának megfelelni, mióta felette az ál
lomány szemei örködnek. De a’ hadviselésnek 
a’ diadalnak legfőbb tényezője az ágyútelepek, 
ezeknek előállítása tehát az egyik feladat, mellyet 
a’ honvédelmi bizottmány magának kitűzött, ki
vált miután tüzéreink ügyességét maga az el
lenség is bámulja. A’ kormány tehát intézkedett, 
hogy a’ honnak arra alkalmas helyein ágyúk 
öntessenek és furassanak, mind vasból, mind 
pedig más érczböl, és mivel az öntéshez megTri- 
vánlató különféle fémek közt az ón (Zinn) is 
nélkülözhetlen, felszólittatik minden honpolgár, 
czinedényeinek, vagy bár milly — ez anyagból 
készült — szereinek a’ fenérintett czél elérése 
végetti beszolgáltatására. — Az állomány ki
sebb mennyiségeket is szívesen elfogad, sőt 
kész fontját egy p. forintjával beváltani. A’ be
szolgáltatandó ón pedig elfogadtatik ’s illetőleg 
bevállatik Budapesten az arany és ezüstváltó 
hivatalnál, más nagyobb városokban a’ létező 
sóhivataloknál, valamint a’ különböző vidéken 
működő kormánybiztosok által kijelölendő helye
ken, honnan aztán ismét ide szállitandók.

Kell Budapesten, dec. 4. 1848.
K o s s u t h  La j  o s ,  

a’ honvédelmi bizottmány elnöke.

R e n d e l e t .

Miután a’ nemzet, a’ nép lelki ellátásával 
foglalkozó egyháziaknak az elvesztett tizedjö- 
vedelem helyetti kármentesítését országgyülé- 
sileg elvállalta, ennek mielébbi foganatba vétele 
végett a’ honvédelmi bizottmány a’ vallás- és 
nevelésügyi ministeriumnak meghagyja, hogy

ezen kármentesítés alá eső valamennyi öszve- 
gek rovatát elkészíttetvén, azt haladék nélkül 
adja be. Pest, december 1-jén 1848.

Az orsz. honvédelmi bizottmány, 
K o s s u t h  L a jos, elnök.

T u d ó s í t á s .
Ezen lapnak (közlönynek) folyó évi decem

ber 6-án kiadott 179-ik számában az ágyúk 
öntéséhez megkivántatóón (czin) iránt közlött 
orsz. honv. bízott, felszólításra vonatkozólag 
ezennel közhírré tétetik, miszerint honpolgárok
tól a’ hazának felajánlandó, vagy fontját egy 
p. ft.jával beváltandó ónmennyiségek a’ kassai 
föharmindczadi hivatalnál és következő sóhiva
taloknál fognak elfogadtatni ’s sajátlag bevál
tatni: úgymint Pozsonyban, Szereden, Vág-Új- 
helyt, Zsolnán,Rozenbergen, Turdosiban, Késmar 
kon Igíóu, Bártfán, Soóvártt, Munkácson, Ungh- 
vártt, Nagy Mihályon, Tárkányban, Debreczen- 
ben, Nagyváradon, Szathmártt, Tisza-Ujlakon, 
Marmaros-Szigethen, Aradon, Eszéken, Pécsett, 
Kanizsán , Körmöndön, Dömölkön, Sopronban, 
Komáromban, Győrött, Yerebélyen, Selmeczen, 
Ipolysághon , Gácson , Hatvanban, Egerben, 
Miskolczon, Szolnokon, Poroszlón, Tokajban, 
Szegeden, Földvártt, Veszprémben, Baján.

A’ pénüzgyministeriumtól.

E gyszerű , de „talán“ érdekes kérelem  
a’ m agas kormányhoz.

Mit minden hírlapok megismertek elméleti 
nagy igazságnak, mit az élet czáfolhatlan, ta
pasztalati tényekkel bizonyított be, — hogy, 
tudniillik a’ papok sokat nagyon sokat tehetnek 
a’ legyilkolandó szabadság védelmére, sokat te
hetnek arra, hogy a’ nép vissza ne rettenjen a’ 
közelebbi hónapokban rásulyosodott terhek to 
vábbi emelésétől, vissza ne rettenjen az élőt 
annyiféle alakban rérnitö haláltól — ezt,- úgy 
látszik, a’ magas kormány is bevallotta, midőn 
a’ Közlönyben hivatalosan azt'rendeli, hogy a’ 
kiinduló nemzetőrökkel — ha ezek úgy óhajtják, 
kívánják — a’ lelkész tartozik táborba szállani.
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’S mit a’ magas kormány ekkép mellesleg 
bevallott: azt vollakép tettlegesíteni elmulasz
totta.

A’ honvédzászlóaljakhoz mind ez ideig 
sincs rendelve, csak egyetlen egy tábori lel
kész is.

Ne mondja senki: „még ruhája sincs, ’s ez 
elébbvaló száz lelkésznél is44 . . . .  A’ rongyos, 
a’ didergő honvédet ha fel nem öltöztetheti, leg
alább vigasztalja ’s megnyugtatja, vagy, ha any- 
nyit sem tehet, zúgolódás nélküli türelemre ’s 
várakozásra csakugyan rá birja, a’ lelkész; szi
véhez és eszéhez szólva adván elő a’ lehetetle
níti) körülményeket..........Bizony, bizony! mon
dom nektek, a’ lelkészi igék többet tesznek, mint 
a’ gyönyörű bekecsben mindig csak szigorú pa
rancsolás hangján lármázó, igen sokszor pedig 
istentkáromló tisztecskéknek kifakadásai. „Mit 
dideregsz illyen amollyan sat.4'" pedig leginkább 
ezeknek adta a’ sors, a’ közlegénységgeli együtt 
conversálást, elöörségen, gyakorlatok alkalmá
val sat.................Legyen azonban az illy példa
csak egyes kivétel, ’s engedjük meg örömmel, 
hogy az ifjú tiszturak közöl a’ legnagyobb 
rész megértette magas hivatását: oh! bizony any- 
nyi elfoglaltatásuk van a’ sereg mechanismusá- 
val, hogy őket a’ szellemekkeli bajlódással ter
helni egyáltalában nem lehet.

De hát miféle szellemi bajlódás lehet a’ hon
védzászlóaljaknál ?

E’ kérdésre hoszasb értekezésben lehetne 
felelni; a’ cultusministerium illető egyéneinek 
pedig már kellett is volna felelniük, részletesen 
dolgozván ki ,,A’ tábori lelkészek működési kö
rét ’s teendőit.'"'’

Én most kettőt emelek ki. 1) A’ felvilágo
sító oktatást, ’s ennek következtében hazánk 
ügye iránt olly sympathia ébresztését, melly a’ 
honvédet valósággal tüzelje, lelkesítse a’honvé
delemre.

Nagy szükség van erre. Mert a’ sympathia 
naponként hanyatlik, — csupán három zászló
aljról szólok, mellyeket ismerek — ’s a’ tös 
gyökeres h. m. vásárhelyi ujonczok, nem lévén 
szállásuk i s , az utczán csapatokban fázlódva, 
fülem hallatára furcsa beszédeket csaptak.

Vagy talán nem is kell az az oktatás, ’s mi
re való az a’ sympathia? — Majd kövessük a’ 
második sorral az elsőt.

Uraim ! szellem mozgatta m eg, szellem éb
resztette fel, szellem rázta hatalomig nemzetün
ket. Szellem — vagy semmi más — fogja győ
zelemre segíteni. Azt a’ szellemet kell a’ hon
védekbe átlehellni, melly szellem a’ miveit em
bereket oda ösztönözte, hogy nem csak vagyo
nukat ’s kényelmüket, de életüket is áldozatul 
viszik a’ hon oltárára.

Hanyagoljátok el a’ szellemiséget, fordítsa
tok minden gondot csak a’ gépiségre : honvédő

itek, kétségkívül ez absolutismus katonáivá fog
nak válni . . . .  Adja Isten, rósz próféta legyek!
. . . . De test szellem nélkül, szellem test nélkül, 
nem sokra megy.

2) Másikat kiemelem az ,,erkölcsiség44 fej
lesztését, erősítését. Eljöttek a’ 19—22 éves 
ifjak, ’sat. Predikácziót nem akarok itt írni. De 
ennyit, mint polgár, csakugyan elmondok, hogy 
az általam ismert három honvédzászlóaljból 
több halt még bujaság és részegség következ
tében, mint ütközetben ; a’ kórházakban is több 
az inficiált, mint a’ megsebesített..........

Hadd álljanak tehát elő lelkipásztorok, a’ 
zászlóaljak szellemi szükségeit kielégitendök. 
A’ popák inkább akadályozzák a’ szökést, mint az 
auditorok.

És minélelöbb készíttessék gyakorlati terv, 
miszerint az említett lelkészek jelen körülmé
nyek között működjenek. Mert most a’ szokott 
mód szerinti külső istentisztelet ünnepélyére 
sem hely, sem idő . . .  . Ne a’ külső, de a’ belső 
legyen födolgunk___Lélek az, a’ mi megele
venít, a’ test nem használ semmit. . .

Forgolódjatok a’ honvédek köz legénységé
nél: meg fogtok győződni állításaim igazsága 
felöl.

Mit mondjak a’ nemzetőrség mellett szolgáló 
lelkészről ? Isteni hivatása van ennek. Már mi-
veltebb és okosan vallásos néppel van dolga.......
Tudja ez, mit és mennyit ér a’ külső szertartás, 
mennyit a’ benső áhitatosság; tudja, hogy mi 
befolyással van ennek ébresztésére, ’s ezzel 
együtt a’ veszélyek között is Istenben bízó re
mény ápolására, magasztalására a’ lelkészi hi
vatal; ’s olly jól esik szivének, ha a’ szabadság 
és emberjogok legistenibb hősének példájával 
igy buzdíttatik: „Te, mint a’ Krisztusnak jó vi
téze, a’ munkának terhét hordozzad.1,4

Én önkényt jöttem el. Én nem fogadott bé- 
renczként beszélek. Higyjetek szavaimnak.

„Ne sutor ultra crepidamu . . .  Ezt régóta 
megtanultam. Nem is szóltam „ultra crepidam/4 
Miket írtam, tapasztalatból Írtam; mert már más
fél hónapja, mióta debreczeni 1000 nemzetőr
rel Lippán és Aradon vagyok, ’s még másfél 
hónapig leszek itt, „ha tudniillik Isten életemnek 
’s egészségemnek kedvezem!,4£ ’s h a ............

Közleményemért a’ magas kormány illető 
osztálya egyéneitől apellesi engedékenységet 
alázatos tisztelettel kérek *).

Új-Aradon, 1848. dec. 1.

Könyves Tó t h  Mi h á l y .

*) Az ilty jószándéku figyelmeztetés nem engedékenysé
get, hanem köszönetét érdemel. S z e r k .
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Nem zetőrség befolyása az erkölcsök  
javítására.

M u t a t v á n y
„ N e m z e t i  H i t s z ó n o k“ czimü kéziratból, melly egy 

évfolyam korszerű eredeti hitszónoklatokat tartalmaz.

A l a p  -  i g é k :
I. Mos. 4, 9. „Akkor monda az úr Káinnak: hol van 

Ábel, a’ te atyádfia? ki viszont felelvén monda: 
Nem tudom, — avagy őrizöje vagyok-e én az én 
atyámfiának?"

A’ keresztyén felebaráti szeretet*) gya
korlásának részletességeihez tartozik kétség
kívül az is, hogy felebarátunknak személye, 
szerencséje és jószága iránt figyelemmel visel
tessünk, hogy azok neki bátorságban és sértet
lenül megtartassanak, szóval: hogy egymásnak 
kölcsönösen örizöi legyünk. Melly erkölcs-tanja 
iránt a’ keresztyén vallásnak, az önzők nem 
egy ellenvetést tudnak gördíteni; azt állitván, 
„hogy őrizze kiki önmagát és övéit; — elég 
mindenkinek a’ maga terhe.41 De az Isten pa
rancsolatja világosan szól: „Egymás terhét hor
dozzátok, és úgy töltsétek be a’ törvényt; senki 
ne nézze csak azt, a’ mi övé, hanem nézze azt 
is, a’ mi másé.44 Csak elfajult rósz szív szólhat 
úgy, mint Kain szólott . A’ jó szív mindenkinek 
azt diktálja: „Légy őrizöje a’ te atyádfiának.44 
Csak vadon szigetéletben állhat a z , hogy az 
ember senki mással ne gondoljon; de polgári 
társaságban elmulhallan kötelesség, hogy éljen 
mindenegy tag a’ többiért is, és az összes tár
saság minden egyért. Szépen mondotta már 
Mózses: „Megfeddjed a’ te felebarátodat, és ne 
tűrjed ö benne a’ bűnt.44 3. Mózs. 19. 17. De 
még szebben hangzanak Pál apostol ime szavai: 
„Ne légyen hasonlás a’ testben, hanem a’ tagok 
egymásért szorgalmasak lévén, a’ testet táplál
ják ; és ha egy tag szenved, minden tagok egye
temben bánkódjanak; ha ellenben egy tag tisz
tességgel illettelik, egyetemben örüljenek min
den tagok.44 1. Kor. 12, 25.

Ki gondolta volna pedig, hogy ezt a’ keresz
tyén vallásnak erkölcstanját valamikor a’ népek 
és népkormányzók még polgári intézkedés 
tárgyává is fognák tenni? ’S ime! ez a’ legújabb 
időkben minden miveit nemzeteknél maglörtént 
valósággal; megtörtént szemünk láttára hazánk
ban is, és áldásdúsan lobogtatja zászlóit a’ ma
gyarhoni nemzetőrségben. Mert vájjon ez mire

czéloz egyébre, mint arra, hogy valakik e’ ha
zában szerte széllyel lakunk, magunkat ’s pol
gártársainkat zendülésektől és megtámadásoktól, 
azaz : belső külső ellenségektől óvjuk, egymást 
kölcsönösen őrizzük, ’s ennél fogva hazánkat, 
nemzetünket rendszeresen védjük; hogy gyil
kos Káinok és lázitó Teudások*) közöttünk fel 
ne merüljenek, vagy ha felmerültek, tüstént el- 
fojtassanak. ’S ez maga is már eléggé ajánlja a’ 
nemzetőrséget. De hogy ezzel még inkább meg
barátkozhassunk, — hogy még világosabban 
általiássuk, milly nagy bölcseség rejlik a’ nem
zetőrségben, és hogy ez új polgári intézkedést 
ne csak kényszerülesböl tartsuk, hanem teljes 
meggyőződésünkből felkarolhassuk ’s becsül
hessük : halljuk meg ma annak értelmezését 
erkölcsi életünk előmozdítására vonatkozólag; 
halljuk meg a’ nemzetőrség nagy befolyását az 
erkölcsök nemesítésére. Egyenkint elöszámlál- 
ván: az ügyesség, becsületérzés, rendesség, a’ 
felek összebarátkozása, a' községek megtisztu
lása és gyermekeink jobb nevelése, azok az er
kölcsök , mellyekre a’ nemzetőrség nagy be
folyást fog gyakorolni, azokat ébresztvén és 
ápolván jó sikerrel.

A’ nemzetőrség olly bötartalmu mélységes 
tárgy, hogy azt minden oldalról kimeríteni és 
magasztalni egy rövidke hitszónoklatban lehe
tetlen. Polgári oldalról, ez nekünk úgy tűnik 
fel, mint az összes hazának és egyes lakosok
nak legbiztosabb és legolcsóbb védelemmódja, 
mellyel a’ takarékosság szabálya is ajánl minden 
okos nemzeteknek. Vegyünk példát egy közön
séges házi gazdaságról. Ha itt a’ szükséges 
munkások magából a’ családból kikerülnek, 
nemde mindig nagyobb szerencse-e, mintha aT 
gazdasági teendőket bérben fogadott munkások 
és cselédek által kell eszközölni? Szintén úgy 
az országos gazdálkodásban: ha magukból a’ 
birtokos polgárokból jutnak ki tagok nemcsak 
mindennemű munkákra, mesterségekre és hiva
talokra, hanem még a’ hon védelmére is: ezzel 
milly sok költség és sorkatonaság meggazdál- 
kodtatik az országnak ! És ez jobb is, mintha er 
fontos czélra külön, egyveleg katonákat foga
dunk, kik zsoldért szolgálván a’ haza veszélyez
tetése idején, bennök egész bizodalmunkat 
helyeztetni nem is lehet. Egyszersmind a’ nem
zetőrség tehet kicsiny nemzetet nálánál sokkal 
is nagyobbnak félelmessé. De mi ez idves inté
zetet mostan nem polgári, hanem inkább csak 
erkölcsi oldaláról szándékozunk fejtegetni. ’S e’ 
végett

I. Először is kitesszük dicséretére, az ügyes
ség erényét, melly általa nagyon elősegíttetik. 
Bármelly emberben nemcsak egy, hanem több-

*) Mondatott t. i. f. é. sient hároms. ut. XVIII. r u . ,  
mellyre a’ perkupa: Máthé 22, 34 ’stb. *) Cselek. 6, 36.

*
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féle ügyességek is feltalálhatok; ’s mennél 
többfélével dicsekszik valaki, mennél többre al
kalmas: annál nagyobb személyes becse va
gyon. Pedig új korunkban nem születés, nem 
úri család, nem rang vagy öröklött jószág: ha
nem egyedül az ész, erény és a’ személyes tu
lajdonságok szereznek becsületet, és mások fö
lötti elsőbbséget. ’S mi szép dolog immár: ren
des hivatalunkon és mesterségünkön kívül, tud
ni még a’ fegyverforgatásnak és katonai szol
gálatoknak nemes mesterségét is ! Mi szép do
log, polgári állásunk mellé katona is tudni lenni, 
mikor kívántatik! Ez olly ügyesség, mellyre a’ 
legfőbb rangú urak és fejedelmek vágynak 
szert tenni. Vájjon miért adnád oda, hogy ezt is 
tudod? De általán, mig hadi gyakorlatokat és 
ügyességeket tanulunk, addig nem teszünk sem
mi roszat; ’s a’ mit az ember tud és tanult, ezt 
nem bánja meg soha, és mig él, nem tudja, mi
kor veheti hasznát.

II. Továbbá a’ becsiilel-érzészt, ezt az er
kölcsnek hatalmas támasztékát, — sem ébreszti 
az emberben semmi olly sikeresen, mint a’ nem- 
zetörségi intézet, melly ugyancsak a’ nemzeti 
közbecsületre van alapítva. Tudjátok, hogy min
den helységben a’ nemzetőrök a’ polgároknak 
mindenkor legérdemesbjei; — ők megannyi 
erényes katonák, kik a’ zsoldos sorkatonaság
tól úgy különböznek, mint családokban a’ fiuk 
a’ béresektől; — és a’ kik, midőn a’ köz
csendre ’s bátorságra felügyelnek, maguk, kö
telességből tartoznak lenni elmulhatlanul feddhe
tetlen erkölcsüek. E ’ seregbe erkölcstelen pol
gár se be nem fogadtatik, se benne meg nem szi- 
veltetik. Ez tehát a’ választott polgároknak 
egyesülete, mellyben jó erkölcs uralkodik. A’ 
merénjók társulatában lenni pedig öröm és sze
rencse. így a’ jóság’s becsületességegyik polgár
ról a’ másikra mintegy ragad, terjesztetik, meg- 
erösül, és nemengedi, hogy rosz^k legyünk. A’ 
buzgó nemzetőr, önbecsérzetében, magában imi
gyen gondolkodik: Én nemzetőr vagyok, azaz új 
nemes ember: én hites személy a’ hazának fegy
veres szolgálatában; én annyi sok érdemes em
bernek vitéz társa; — én az úri katonai rend
nek felavatott tagja, mi nekem szebb czim, 
mint bármelly czifra titulusok voltak korábban — 
én vetemedném-e valamelly gonosz tettre ? Én 
mocskolnám-e be e’ díszes czimemet kicsapongá
sokkal ? Én emberek örizöje vagyok, melly 
czimet közösen viselem Istenemmel, Jób 7. 20. 
szerint: ’s én élnék-e vissza valaha e’ jogom
mal emberek hántására ? Nem; én magamat 
mindig úgy viselem, hogy e’ nemzetőrségnek 
méltó tagja lehessek, és hogy nevem annak név
lajstromából soha ki ne töröltessék14. Ti pedig K. 
A., kik e’ szerencsében nem részesültök, igye
kezzetek szorgalom, munka, iparkodás, vagyon
szerzés és jó erkölcs által a’ sereghez hasonlí

tani, ’s kicsapongások miatt ellenetek fellépésre 
neki okot nem adni; inkább idővel annak tagjá
vá lenni.

III. Még más erkölcs, mellyel a’ nemzetőr
ködés előidéz és ápol: a’ rend és függés. A’ jó 
rendtartás minden dolgoknak lelke. Ennek kell 
uralkodni evésben ivásban, munkálkodásban, fi
zetésben, gazdálkodásban és teljes életünk foly
tatásában. Rendetlen polgár, rósz pogár. Pedig 
ha igazat akarunk szólani, meg kell vallanunk, 
hogy minekünk magyar polgároknak egyik hi
bánk az, hogy nem szeretünk függni, és rendet 
’s pontosságot tartani dolgainkban; hanem sze
retünk halogatni, a’ kötelességek alól kibúvni, 
pontosan nem fizetni, és általán törvényeket ál- 
talhágni. E’ nemzeti hibánkból kivetközésre is 
igen hatályos eszköz a’ nemzetörködés, mert ez 
bennünket szoros rendtartáshoz szoktat. Az a’ 
seregek osztályozása, az a’ tisztek iránti szigo
rú engedelmeskedés, az a’ jeladásrai gyors 
megjelenése kinekkinek, szóval: az a’ katonai 
regula az embert polgári állásában és egyéb 
dolgaiban is rendességre szoktatja ; ’s ez is nagy 
erkölcsi nyeremény.

IV. De nagyobb ennél az a’ művelete a’ 
nemzetőrségnek, miszerint az bennünket, e’ ha
zának különböző ajkú, rangú és vallásu polgá
rait, egyenlökkélesz, ’s ezáltal egymásai össze- 
barátkoztat, és egymáshoz közelebb vezet. Ko
rábban a’ sok kiváltság, a’ sokféle rang, család, 
születés milly merően elválasztva tartottak ha
zafit hazafitól; miként a’ halálon kívül nem vala 
pontunk, mellyben magunkat mindnyájan egyen
lőknek láthattuk volna; tudjátok. Az új közál
lomány ezen elválasztó falakat lerontotta ugyan, 
de a’ való életben sehol sem ötlik az szembe 
mégis olly élénkén kinyomva', mint a’ nemzet
őrségben. Tudniillik, az a’ közös sors, mi
szerint most mindnyájan katonáskodunk, ’s a’ 
haza védelmére mindnyájan járulunk fegyveres 
szolgálattal, — tesz igazán egyenlőkké ; holott 
azelőtt a’ rendes katonaság csak a’ nemtelen 
néposztályból állíttatott k i , a’ nemesek ettől 
felmentve lévén. Milly keserű érzés lehetett az 
a’ nemteleknek, hogy csak egyedül ők tartoztak 
hadi szolgálatra liakat adni a’ hazának! Milly 
nagy igazságtalanság volt e z ! De most külön- 
ség nélkül minden néposztály egyenlően száll 
táborba ’s éltével is áldozik a’ kedves honért. 
Bevégzendi pedig ezt az egyenlőséget a’ nem- 
zetöri egyenruha. Oh milly kedves látomány 
lesz aztán, mikor az is hazaszerte mindenütt 
életbe lép ; és a’ közrendü hazafi, — mindennapi 
ruháját levetvén, — nemzetöri egyenruhájába 
ünnepien felöltözik, ’s igy jelenik meg a’ sereg
ben , a’ templomban és más nyilvános helyeken. 
Mondom tehát, hogy itten fog majd kitűnni szép 
alakban a’ mindenosztályu polgároknak egyen-
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lóvé és testvérséggé olvadása, mellynek áldott 
következményei kiszámithatlanok lesznek.

V. Ezekből még csak a’ községek tisztulását 
említjük meg. Minden helységben találtatnak a’ 
lakosok közt kivetök, nép salakja, rósz emberek, 
kik a’ közbátorságot veszélyeztetik, a’ közcsen
det gyakran háborgatják, és azon községnek 
gyalázatára vannak. Ezekkel pedig a’ bánás
mód igen kényes, kiirtásuk épen nehéz. Ellenük 
bírói eljárást és szigorú fenyítést alkalmazni 
nem tanácsos; katonai karhatalomhoz viszont 
mindenütt rögtön nem juthatni. Vájjon ki fogja 
tehát e’ gazokat községeinkben fékezni ’sirtani? 
Mindenütt a’ helybeli és szomszédos nemzetőr
ség teendi ezt gyökeresen. Ez örködendik, hogy 
a’ helységekben sem éjjel, sem nappal botrányok 
ne történjenek ; és az attóli félelem miatt sem 
bujdokló rablók, sem gyilkosok, sem pártütök 
nem fognak fellépni merészelni. A’ nemzetőrség 
paizsa alatt fognak teljes bátorságot élvezni 
személyeink , birtokaink, határaink és helysé
geink.

VI. Végre azt az erkölcsi hasznot sem sza
bad elmellöznünk, melly a’ nemzetőrségből a’ 
ggermekek jobb nevelésére áradni fog. Az újabb 
oktató bölcsek a’ magyarhoni nevelésben nagy 
hibaképen róvták meg, hogy gyermekeink t a r 
tatásában csak egyedül a’ léleknek kimivelésére 
ügyeltünk , és a’ testet (melly pedig a’ léleknek 
műszere) egészen elhanyagoltuk. Melly hibának 
orvoslása végett keletkeztek minden új szerke
zetű nevelő intézetekben a1 testi gyakorlások. 
Be fognak ezek hozatni nem sokára, — ha Isten 
az országos békét visszaadja , — a’ mi iskolá
inkba is, és pedig különös tekintettel a’ katonai 
fordulatokra és fegyverforgatásra. így majd) 
megérjük, hogy növendék és gyerköcze fiaink j 
a’ fegyverviselésre már korán fognak taníttatni,; 
— hogy mezei munkáktól üres óráikat nem he
nyélésben, hanem hasznos katonásdi mulatság
ban fogják eltölteni; ’s hogy igy egy felöl tes
tük ez által is erősödik, más felöl szivök, leikök 
bátorságot nyer nem rettenni meg a’ sanyarú 
hadi élettől, mikor majd a’ haza iránti köteles
ség arra őket is felhivandja.

Illy becses intézkedés a’ nemzetőrség erköl
csi tekintetből is; és ennyi sok jót áraszt ez a’ 
hazának polgáraira. Oh ! hogy ez már korábban 

. nem léphetett életbe! Mennyivel előbbre volna 
nemzetünk a’ miveltségben és keresztyéni er
kölcsökben ! Mert ne véljük ám, hogy a’ ma
gyar nemzet képviselői a’ nemzetőrség gondo
latára csak e’ folyó évi országgyűlésen jutottak 
és hogy ez csak valami új divatu eszme volna. 
Nem! ebben nemzetünknek csak egy rég ápolt 
óhajtását látjuk teljesülni. Óhajtották ezf atyáink 
már az 1811-diki országgyűlésen, midőn a’j 
franczia háborúban a’ felkelt nemes sereget; 
fegyverbeni gyakorlatlansága miatt az ellen

ségnek gyászos áldozatul esni tapasztalták. 
Igenis, már atyáink óhajtották ezt és sürgették: 
de hiába. A’ király és bécsi kormány nekik ez 
óhajtásukat megtagadta, nehogy a’ nemzet bel
ső erőre kapjon, és az öt elnyomó kormány el
len fejét, kezét felemelje. Atyáink elhunytak, és 
a’ nemzet e’ méltó óhajtásának valósulását nem 
érhette meg. Hanem mi vagyunk a’ szerencsé
sek, kik ezt az újdonságot is megérhettük; és 
jókor van ez még mostan is. Még jelenleg ugyan 
nincsen mindenütt kifejlődve, kivevén a’ na
gyobb városokat: de eljön az idő, hogy ki leszen 
fejtve, és teljes fényű alakjában ’s hatalmas műkö
désében kitüntetve. Addig is azonban, mint ez in
tézet jelenleg áll, nagyra becsüljük az t, úgy
mint hazánk felvirágzására czéltó egyik föjól. 
Tartsuk szép szerencsénknek, hogy ezt az idő- 
kort megértük, mellyben illy nagyszerű dolgo
kat szemlélünk létesülni. Áldjuk azon nemes keb
lű bölcs hazafiakat, kik a’ nemzetőrséget a’ ki 
rályi fölségtöl kieszközölték és a’ törvény- 
könyvbe is beiktatták. Adjunk pedig hálákat Is
tennek, hogy ezen ujdon született nemzetőrség
nek legelső felkelését is mindjárt az ellenségen 
vett olly fényes diadallal koronázta. Örömmel 
folytassuk a’ nemzetörségi gyakorlatokat; és 
kész szívvel keljünk fel fegyverre jövőre is, 
mikor igaz ügyünkben kívántatik, ügy a’ gyö- 
zedelem, a’ helyreállított békesség, jóllét és 
áldás el nem marad; ’s édes nemzetünk elvégre 
dicsőén felvirágozik. Ámen.

I l l é s  P ál.

Legyünk m éltányosak!

Örömmel olvasám e’ lapok 63-ik számában 
főtiszt. Szoboszlai püspök urra nézve egy mél
tatlan gyanú elleni, alapos okokkal és czáfoló 
adatokkal támogatott igazoló védelmet. Illyen 
alapos igazolás, a’ gyanusítgatásnak bizonyító 
tényekkeli visszatolása és megszégyenítése 
mindig igen vigasztaló valami; de vigasztaló 
különösen illyen időkben, midőn a’ kedélyek in
gerültsége miatt a’ gyanakodás nem ritkán ve
szélyes métely gyanánt megmérgezi a’ legszen
tebb viszonyokat. Eszembe jő, hogy nem rég 
Kossuth hírlapjában a’ kolosvári róm. kath. 
egyházmegyei zsinatróli tudósításban olvastam 
egy a’ Kolosvári Híradó nyomán tett rövid, oka- 
datolatlan megjegyzést, melly nekem legalább 
— habár tán csak tréfás alkalmi megjegyzés is — 
némikép fájt. Az mondatik ugyanis a’ nevezeti 
hírlap 64—ik számában: hogy ,,bizony megéljük, 
hogy a’ katholikus papság közelebb fog állani a’ 
XlX-ik század szelleméhez, mint a’ protestáns.41 
És mi alapon teszi a’ tudósitó ezen megjegy
zést? A’ kolosvári zsinat korszerű végzéseiről
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’s eredményéről tudósít: miszerint az egyházi 
szertartások nyelve ezentúl az anyanyelv; hogy 
továbbá a’ papi nőtlenség ellörlendö; hogy végre 
a’ pap, egyházi szolgálata idejét kivéve, öltöz
ködjék úgy, mint más becsületes honpolgár. ’S 
ezen végzésekből aztán azt következteti: hogy 
„bizony megéljük41, ’sat. — Igen örülök protes
táns létemre a’ nevezett zsinat szabadelvű vég
zéseinek; de pap létemre meg nem állhatom, 
hogy azon megjegyzésre pár szót ne mondjak.

Legkevésbé sem tagadom, sőt örömest hi-í 
szem, mert tények állnak előttünk, hogy a’ kath.; 
papság a’ legújabb események után közelebb áll 
a’ kor szelleméhez, mint azelőtt, ’s igen örült 
minden hű fia e’ hazának p. o. egri kath. pap
társaink hazafiúi lelkes közremunkálásán. Ha
nem fáj az embernek azon tapasztalás, mellyj 
szerint némelly hírlapi czikkirók részéről a’ 1 
protestáns papság némi lenézése nyilvánul. 0 1 -1 
vastuk p. a’ „Marczius tizenötödike44-ben, hogyj 
mint írták le ottan ez évi pesti egyetemes gyű
léseinket ! Hogy, úgymond ,,a’ lutheránusokról 
akar Írni,44 ’s bizton állítja, hogy mink még min
dig a’ XVI-ik században leljük magunkat; hogy 
talán azért ragaszkodunk azon mi egyházi au
tonómiánkhoz; ’s hogy, úgymond, szinte „nem 
jól érzi magát az ember abban az ö conventjök- 
ben.“  — Már tehát erre ugyan mit mondjunk?!i 
Bizony némelly urak, midőn sajátlagos egyházi J 
ügyeinkről beszélnek vagy Írnak, mintha magok 
sem tudnák, hogy mit cselekesznek. Csak azt 
árulják el tagadhatlanul, hogy vagy egyházunk
nak ’s az egyházi életnek átalában nem barátjai, j 
vagy pedig egyházi életünk rendszerébe és fór— I 
máiba beavatva nincsenek. Kérem, uraim! le
gyünk Ítéleteinkben egy kissé szelidebbek ’s ; 
óvatosabbak! Ha ollyan könnyedén odavetünk 
kárhoztató Ítéletet egy egész testület ellen: 
legalább nem sok humanitást tanúsítunk ; ’s egy
részről méltányosak nem leszünk, más részről 
pedig magának a’ jó ügynek illy elkeserítő mo
dor által jó szolgálatot ugyan nem teszünk. Azt 
csak nem állíthatják az illetők, hogy a’ protes-1 
tans papságot hazánkban a’ pecsovicsismus (ve- 
nia verbo!) vádja terheli? mert egynéhány egyes 
embertől csak nem fogják az egész lelkész! karra 
átvinni a’ hazafiatlanság bélyegét? Ha a’ pro
testáns papság az obscurantismus vagy conser- 
vativismus zászlaja alá szegődik : olly ellen
tétbe jő maga magával ’s rendeltetésével, hogy 
a’ puszta léteit sem érdemlené; mert hűtlen 
lenne a’ protestantismus szelleméhez, a’ szabad
ság és haladás elvéhez, mellyre letette a’ hitel. 
Azt ugyan alig szükség megjegyeznünk, hogy 
a’ protestáns egyháznak egyenesen érdekében 
áll, magát a’ kor igényeihez alkalmazni, ’s hogy 
épen azért hozta be 300 esztendő előtt az isten- 
tisztelet nyelvéül az anyanyelvet; hogy épen 
a’ protestáns egyház törölte el a’ papi nőtlen

séget ; hogy végre épen a’ protestáns lelkészek 
azok, kik egyházi szolgálaton kívül régen mint 
más honpolgárok, úgy öltözködnek. Hiszen ezek 
köztudomású dolgok. De némelly urak meg nem 
foghatják ’s meg nem bocsáthatják nekünk, hogy 
mi a’ legújabb események után ’s felelős nem
zeti kormány mellett is meg akarjuk tartani 
egyházunk szabad önkormányzási jogát. ’S ta
lán erre czéloz ama fentebbi észrevétel is. Das 
ist ein anderes Kapitel! Sokat mondtunk már 
róla és még sokat lehetne mondani; de ollyan 
rósz vagy veszedelmes valami bizony nem lehet 
a’ dolog, miután maga a’ volt cultusminister is 
biztosított arról, hogy egyházunk autonómiája 
tiszteletben fog tartatni ’s hogy ennek csorbítása 
a’ kormány által nem is czéloztatik.

Legyünk méltányosak, atyámfiai! Mert u - 
gyan kérem: az a’ protestáns papság tehát épen 
semmit sem tett, mi őt honunk jelen körülményei 
közt a’ hazafiak némi tiszteletére érdemesítené? 
Nem hirdette-e a’ szabadság evangyéliomát 
„akár alkalmatos, akár alkalmatlan időben ?4t 
Nem hirdette-e a’ ministeri rendeleket templom
ban és templomon kívül? Nem vett-e tettleg 
részt a’ falukon a’ nemzetörsereg rendezésében, 
a’ hol a’ polgári hatóság a’ néppel vagy épen 
nem, vagy csak bajosan boldogulhatott? Nem 
adózott-e parányiságából semmit a’ haza oltá
rára ?)— A’ szegény papnak hazafiui működé 
sét ’s tetteit — úgy hozván azt magával polgári 
állása — köztudomásra nem igen juttatják a’ 
körülmények ; ’s épen nincs min csudálkoznunk, 
ha némelly tisztitársaink , látván az elismerés ■ 
hiányát, vagy pedig méltatlan gyanusitgatással 
találkozván, — kedvet vesztve azon panaszra 
fakadnak: hogy nincs hálátlanabb hivatal a’ papi 
hivatalnál! #)

Ifj. S z t e h l o  J á n o s .

A ’ tiszai evang. ág . vall. egyházkerü
letből.

Egyházkerületünk Nestora, nt. Schwarz Já
nos Mihály, a’ 48 éves pap ’s 22 év óta VI 
szab. kir. városi esperes, — miután két izbeni 
előbbi lemondása (1841 és 45-ben) el nem fo
gadtatott , — legközelebb végkép lemondott 
esperesi hivataláról. — Sokkal csekélyebbnek

*) Teljesítsük hazafiul tisztünket lelkismeretesen, ’s ha 
mások vádoltatnak, a’ büntelenek ne értsék magukra. 
A’ forradalom nem barátja a’ szőrszálhasogató logiká
nak, ’s ha 1 0 — 13 pap úgy lép fel, mint a’ szentügy 
ellensége, ne imputáljuk a' tón igazságtalan, de haza
fias aggodalomnak, ha a' particulari ad universale con- 
cladálgat.
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érzem magam, semhogy e’ kitűnő egyházi férfiú 
tulajdonait kellőleg leírhatnám. Akár hittudo
mányi készültségét nézzem, akár hitszónoki ta
pintatát ’s avatottságát, akár lelkipásztori ügyes
ségét ’s fáradhatatlanságát, akár végre ihletett, 
tiszta, önzést nem ismerő papi lelkűidét, ’s jo 
got és igazságot egész az öntagadásig tisztelő 
tántorithatlan férfias jellemét: minden tekintet
ben egyházunknak csak mennél több hozzá ha
sonlókat kívánhatok — mennél többet!: ’s a’ 
poklok kapui rajtunk nem diadalmaskodnak! — 
Szelídség mellett rendíthetlen szilárdság és eré- 
lyesség jelleme; egyházi buzgalma, mélyen 
gyökerezett kegyessége ’s vallásossága a’ régi
ekre emlékeztet. Elismerést e’ deréknek! — 
Esperesi hivataláról leköszönt részint gyakoribb 
gyengélkedése, részint nyelvbeli bonyolultsá
gunk miatt. Azonban működik ö még köztünk, 
a ’ tisztes 74 éves öreg, egyszerű lelkészi minő
ségben : tartsa Isten minél tovább ! Az eperjesi 
német egyházközség annyit köszönhet ezen egy 
férfiú valódi atyai gondoskodásának ’s lelkipász
tori tevékenységének, hogy az irántai tartozását 
soha le nem róvhatja, ’s öreg lelkésze folytonos 
őrködését ’s ritka lelkismeretességü atyáskodá- 
kát soha meg nem hálálhatja. — 0  nem csak 
egy gyülekezetnek, hanem az egész egyházke
rületnek , sőt az egész magyarhoni protestáns 
testületnek embere, kerületi ’s egyetemes gyű
léseinkről hazaszerte ismeretes. Azért hadd áll
jon i t t , egyházunk ezen közlönyében, esperesi 
abdicatiójáról e’ kis megemlékezés, mellyet a’ 
fennevezett senior iránti soha ki nem oltható 
tisztelete zálogául irt Eperjesen, advent első 
vasárnapján 1848.

I f j .  S z t e h l o  J á n o s .

Tisztelt szerkesztő ú r !

A’ Protestáns Lap 67—ik számában megjelent 
czikkembe több rendbeli sajtóhiba csúszván 
be, melly részint kétértelművé, részint érthe
tetlenné teszi a’ kitételt: annál fogva jónak 
ítélem a’ tetemesb hibákat kiigazítani. Méltóz- 
tassék hát becses lapjában közzé tenni a’ követ
kező kiigazítást:

Az érintett számú lap 1498-ik oldalán, a’ 
közepe táján kezdő eme sorokat: mint hogy a’ több 
lelkes sat. ekkép igazíttatni kérem : mint, — hogy 
a’ több lelkes pártfogóinkat a’ lelkész urak közöl 
elhallgassuk, — a’ Protestáns lap 32-d. sz. 951- 
ik hasábján olvasható — nemes nyilatkozataiért a’ 
haza összes tanítóinak háláját kiérdemlett, — Baló 
Beniámin úr is. Az ezt követő 4-ik soron szem
üvegén helyett olv. szem-üvegen. — Az 1500- 
ik hasábon kitelt 8-ik pont ekkép igazítandó: 
Hol különös sat, a’ temetési, ’s templomi szol-

gálát a’ tanítók közt meg osztott légyen. — Az 
j 1501-dik oldalon kezdő eme sorok: , .Nekünk 
I légyen jelszavunk sat. hibásan lévén nyomva, 
| ekkép igazítandók: Nékünk légyen jelszavunk: 
!Éljen a’ Haza-, éljen az alkotmányos szabadság, 
egyenlőség, és testvériség; éljenek azon dicső 
hazafiak, kik azok kivívásáért érdembabért fűz
tek homlokukra!

Kelt Mfalván november 26. 1848.
Vi da  J ó z s e f ,  

oktató.

H a l á l o z á s .

Folyó év sept. 16-ikán húnyt el Gesztelyben 
t. Puki István úr, élte 70-ik évében 1 ’s teste 
18-ikán adaték meg a’ sír rideg keblének, neje, 
egyetlen leánya Kóczán Józsefnö. veje és uno
kainak könyei kíséretében. A ’ kellemetlen idő
járás—okozta, mondhatni népetlen gyász pompá
nak szónoka t. Horkai János hídvégi lelkész 
volt, ’s szónoklata tárgya a’ „nagy hazafi'-'- 
Puki István felett, ki 40 éveken át az egyházi 
téren mint a’ zempléni segédgondnok megyéje, 
’s az egész tiszáninneni ref. e. kerület gyűlései
nek, a’ fögondnok gr. Teleki József többnyire 
távol létében*) mint legidösb segédgondnok 
világi elnöke, bölcs tapintató vezérlete által, 
elidösülhetlen érdemeket szerzett. Sírjánál gesz- 
telyi segédlelkész Alajos Pál alkalom- és kor
szerűn beszélt. A’ zempléni környékbeli papság, 
nehánya nem volt hálátlan leróni az érdemdús 
hivatalnok iránt tartozott végtiszteletadóját, ’s 
óhajtani velem, hogy nyugodjék csendesen rideg 
hamvboltjában!!

P r á g a i  L a j o s ,  
t. keszi ref. lelkész.

S Z E N T  L A N T .

D ávid siralm a Saul és Jonathán ha lá 
láról.

(2 Sám. 1. t9 . 27.)

Óh ki magas hegyiden, Izráel dísze, elestél!
Mint hullottanak el mind az erősek, egek!

E’ szomorú romlást Gáthban ne jelentse ki senki!
Askalon utczáin híre ne folyjon odább !

*) Gr. Teleki József ö excellentiója fehér hollóként szo
kott 3 — 4 évben egyszer e. kerületi gyűléseinken föl- 
tünedezni; ’s ki meri tagadni, hogy az illy főgondnok 
nem esküje szerint jár el hivatalos tisztében ? !

Közlő.
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Majd ne hogy örvendjék a' Pálestina leányi,
’S a’ metszetlen nép vigadozásba" legyen.

Gilboa, bérczeidet soha ég harmatja ne szállja!
Sem soha zápor-eső rád ne cscpenjen alá! 

Parlagidat szántó ne mivelje, meződ ne teremjen 
Szent zsengét, felemelt áldozatokra valóit!

Ah I az erőseknek paizsok ; mert ott leve csúffá 
Ott a’ Saulé is, bár olaj érte fejét.

Lám vértől ez előtt Jónathán kézive ki nem tért,
És Saulnak nem volt kardja csapása hibás.

Saul, Jónathán egymást szeretők éltökbe’ valának 
Egymástól a’ halál most se szakasztja külön I 

Mindegyik könnyebb vala könnyű saskeselyüknél, 
Izmos oroszlánnál mindenikéjök erösb!

Sirjatok a' Saulon óh Izrael árva leányi!
A' ki tinéktek igen drága ruhákat adott.

Általa járátok bársony ’s selyem öltözetekben,
És arany ékesség köntösötökre került.

Mint hullottanak el, jaj ! mind az erősek a' harezon, 
A’ te hazád hegyein, ah Jónathán, éléséi!

Nagy keserűségben vagyok édes atyámfia érted !
Ah kedves Jónathán, melly örömömre valál !

A’ különös szeretet, mellyel buzgottam iránad, 
Minden gerjedezést meghalad asszony iránt.

Mint hullottanak el, jaj I mind az erősek a’ harezon! 
És hadi szerszámok mint leve préda velek!

Abner halálán tett siralm a Dávidnak.

(2 Sam. 3. 33 ’sat.)

Hát ugyan úgy hala meg, valamint egy balgatag, Abner!
Mint egy megcsalatott, hát ugyan úgy hala meg !

A’ te erős kezeid nem voltának összekötözve,
Sem gyors lábaidat nem lakatolta bilincs

jaj ! mint veszni szokott álnok szív által az ember,
Abner, alattomban életed úgy vészé e l!

Sirjatok Abner előtt ti ruháitokat hasogatva 
Izrael Abner előtt gyászba borulva zokogj!

Közli
H o r v á t  S á n d o r ,  

dömölki ev. segédlelkész.

I r.
Kit bánat súlya nyom,

Vagy kit keserv epeszt, 
Szüből tanácsolom,

Hogy tartsa írni ezt:

Hajnal mosolygtakor
Völgy himzetes mezén, 

Hő nap ragyogtakor
Cser árnyas hűvösén;

Majd szent gyűléseken,
Hol nép áhitkozik,

Vagy ősi tűz-helyen,
Hol kegyelet lakik ;

Megváltan a’ muló
Gyönyörnek csábitól,

’S áthatva háladó
Szőnék fohászitól, —

Magosba Istenhez 
♦ Esdjen bizalmasan,

Meggyógyuland szive,
’S ver nyugton, boldogan.

H o r v á t h  Lajos .

VEGYES KÖZLEMÉY.
Adakozás. Járeki lelkésztársunk, Korossy 

úr számára, kit az alföldi lázadók mindenéből 
^fosztottak, azon mennyiségeken kívül, mellyek 
püspök úr felszólítására egyenesen hozzá kül
dettek, szerkesztőségünknél Válka esperes úr 
5 ft., Brocken J. 1 ft., pilisi egyház 2 ft., alberti 
2 ft., irsai 2 ft., Elefánt Mih. 3 ft., Mocskonyi 
J. 2 ft., Zámolyi J. 2 ft., Torkos Kár. 2 ft., Tör- 
teli P. tszmártoni lakos 30 kr., összesen 20 ft. 
30 kr. tettek le, mellyeket rendeltetésök helyére 
már elküldöttünk. Sz e r k .

Ig a z í tá s .  Folyó évben megjelent magyar
honi a. hitv. ev. egyetemes névtárban, 138-dik 
lapon, Madarász Sándor helyébe olv. Madarász 
János, és 139-dik lapon Hornek helyébe olv. 
Hoznék.

Hirdetmény. A’ nagykőrösi lyceumban 
a’ term élyet-, vegy- és gazdasági tanszék 
Galgóczy Károly úr által ideiglesen be van tölt
ve. E’ szerint mind az érintett, mind a’ több fel
ső tudományok tanítása az érintett tanitézefben 
folytalik.

Kelt Nagy-Körösön 1848, 3. decemberben.
Az iskolaigazgatóság

Csödhirdetés.
A’ reformátusok csurgói közép-iskolájában 

jövő év tavaszán az 1-sö latin nyelvészeti osz
tály tanszéke megürülend; erre az iskolai igaz
gatóság határozatából csőd hirdettetik, kik tehát 
ez állotnást elnyerni óhajtják, 1849. év janua- 
rius 15—ik napjáig vagy személyesen, vagy 
bérmentett levél által — Babócsán keresztül — 
n. t. Kiss András csokonyai lelkész ’s egyházi 
elnök urnái — képességűket tanúsító bizonyít
ványaikkal ellátva — jelentkezzenek, kinél e’ 
hivatalt illető feltételek bővebben megtudhatók.

Szerkesztő kiadó: Székács József és Török Pál. Nyomatott Landerer és Heckenastnál.


