
P R O T E S T Á N S

74. szám. Hetedik évi folyamat. DcCOlTlb. 14. 1848.

Szerkesztői nyilatkozat.
A ’ haza veszélyben van. Nemzeti önállóságunk, szabadságunk, söl létünk is fe - 

nyegetteiik .
Illyenkor a’ m agányérdekeknek háttérbe kell vonulniok, a’ magányjogot követe

lő szózatoknak el kell némulniok. A ’ haza minden előtt!
A 5 protestáns egyháznak is vannak igényei az állodalom ’s a’ társegyházak irá

nyában az egyenlőség ’s viszonyosság alapján, — vannak önkörében elhatárzandó kér
dései , elintézendő ügyei.

De mi hitrokonink öszhangzó akaratát véljük kijelenteni akkor, midőn a’ haza 
vészidején szent kötelességünknek ismerjük igényeink ’s követeléseinkkel háttérbe hú
zódni, sőt mindazt gondosan távoztatni, mi meghasonlást idézne elő akkor, midőn a’ leg
nagyobb egyetértésre van szü k ség ; mert — a’ haza minden e lő tt!

Épen azért el is hallgatunk ’s az Egyházi ’s Iskolai Lapot megszüntetjük jobb 
jö v ő ig , mikor a’ haza, ennek szabadsága ’s polgári léte mentve leende ttek , és a’ bérvi
szonyokat rendezni leend során.

A zonban, hogy a’ protestáns egyház körében kifejtendő életjelek , mozgalmak, 
te tte k , áldozatok, mennyiben azok a’ haza je len  viszonyaira vonatkoznak, a’ haza m eg
m entésére czéloznak ’s hatnak, nyomtalan el ne enyésszenek, sőt önfelekezetünk külön 
testületéinek ’s a’ társegyházaknak serkentésére szolgáljanak: eféléknek közzétételét re 
méljük a’ K o s s u t h  H í r l a p j a  által eszközölhetni, mellynek szerkesztője Bajza József 
úrtól az iránt ígéretet nyerni szerencsések valánk.

A’ kik tehát levelezőink ’s tudósítóink közöl az egyház körében felmerülendő n e 
vezetes esem ényeket, történt intézkedéseket, mik a hon ügyével kapcsolatban vannak, 
’s arra vonatkozva tényezöleg hatnak, közleni kívánnak, közleményeiket alulirthoz, mint a’ 
jövő évi soros szerkesztőhöz, szíveskedjenek utasitni, ki azokat a’ fentebb nevezett H ír
lapnak átszolgáltatandja.

Többire — egy értelem , egy akarat lelkesítsen b en n ü n k e t, nyelv s hitfeleke- 
zetrei tekintet nélkül! olvadjunk egybe készségben, e rő b en , áldozatban az imádott haza 
m egm entésére! így  mielébb kivivandjuk a’ győzelmet ’s biztos hangon fogjuk kiálthatni: 
Éljen a’ szabadság, eg y en lő ség , testvériség!

Az áldások ’s béke Istene legyen v e lü n k !
Pest, dec. 1 0 -k é n  1848. T ö r ö k  P á l ,

a’ prot. egyh. ’s isk. lap egyik szerkesztője.

R e n d e l e t .
A’ temesvári g. n. e. püspök Zsivkovics Pante- 

leimon, mint lázitó és hazaáruló, püspökmegyéjé
ben tovább működni nem engedtethetvén, nehogy 
az illetők vallásbeli dolgai megakadást szenvedje
nek, vagy általa a’ hon veszélyével gyakoroltas
sanak, az ó hitü egyház ideiglenes kormányza
tával megbízott Athanaczkovics Pál bácsi püs

pöknek f. évi november 30-kán 19g t— szám
alatti rendeletben meghagyatott:

Miszerint a’ temesvári g. n. e. püspökség 
ideiglenes kormányzatára Popovics István ver- 
seczi g. n. e. püspököt haladéktalanul utasítsa.

Minélfogva úgy hatóságok, mint magáno
sok ezennel oda utasíttatnak, hogy a’ te
mesvári g. n. e. püspökséget érdeklő hivatalos
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tárgyakban innentúl a’ verseczi g. n. e. püspök
kel érintkezzenek.

Budapest, december 7-kén 1848.
S z á s z  K á r o l y ,  

vallás- és közoktatás ministeriumi 
álladalmi titkár.

Az egyetemnél tábori orvosok és sebészek 
számára nyitott gyakorlati tanfolyam teljesbité— 
se végett Balassa János ministeri tanácsnok és 
az orvoskar igazgatója, a’ katonai orvos rend
őrség és törvényszéki orvostannak előadásáról 
gondoskodván, és a’ betegápolás befoglalásáról 
is intézkedvén, ez az illetők értesülése végett 
kihirdettetik.

Budapest december 2-án 1848.
S z á s z  K á r o l y ,

vallás ’s közokt. minist, álladalmi tiktár.

A ’ nevelési niinisterium teendői.
F e l s ő  i p a r t a n o d á k .

(Folytatás. Lásd 66 . sz.)

E m b e r t a n i  é s  t ö r t é n e l m i  t u d o m á 
n yok .

42. §. Történészet.
Atalán véve az egyetemes történettant tör- 

ténészettanároknak és történetbúvároknak hagy
juk , a’ világtörténettant pedig bölcsészeknek; 
az iskoláknak az emberiség történelme hagyas
sák, még pedig olly czélból,hogy az által a’ nö
vendék gyakorlatilag győződjék meg úgy egye
sek, mint népek eseménye után az erény és bún, 
a’ jog és jogtalanság jó és rósz erdeményeiröl. 
Ha valahol a’ történészet ezen gyakorlati irá
nyát szem előtt kell tartani: igenis úgy kell ezt 
a’ felső ipariskolákban, mellyek az élethez olly 
közel állnak, sőt már mint illyek, abban mozog
nak. Különben is a’ puszta tudás fölfúv. A’ nö
vendékek sem akarnak az iskolábóli kilépés 
után egyszerre meghalni, ’s mi nem látjuk át, 
mit árt az a’ növendékeknek, ha a’ franczia for
radalom történelmét harmincz éves korukban 
olvasnák is egész terjedelmében. Ezen néze
teknél fogva az embertani és történelmi tudo
mányokat együtt kívánjuk tanítani a’ felső ipar
tanodákban, még pedig a’ történészet szerintünk 
az iskolában az emberiség történelme lévén, 
különösen pedig a’ felső ipariskolában az embe
riség gyakorlati történelme; azért a’ széles ér
telmű embertanból a’ testtant, és erre alapuló 
gyakorlati éptant, az iparüzöre nézve olly múl
hatatlanul szükségest, a’ természetrajzi tanfo
lyamra hagyván, a’lelki embertanból a’ lélek- és 
gondolkodástant az emberiség történelmére ala
pítjuk , valamint egyesek és népek történelme 
után gyakorlatilag szilárdítjuk meg magát a’ ke
resztyén erkölcstant is. Tehát itt semmi tiszta,

semmi elvont tudománynak helye nincs, itt min
den tartalmas, minden gyakorlati. És ennek igy 
kell lenni magára az iparüzö osztályra nézve; 
mert ezen osztály középen áll a’ köznép és tu
dós osztály közt. Ez a’ magnép. Hol ez az ál- 
ladalomban gyenge, ingatag: ott gyenge és inga
tag az álladalom i s ; tehát ezt nem egyoldalú 
elvont eszményiségre, hanem gyakorlati tar
talmasságra kell nevelni, másként az álladalom 
semmi más, mint örökös forradalom, pedig a’ 
folytonos forrás végre rohadássá megy át úgy 
a’ természet-, mint embervilágban. Forradalom 
legyen, ha szükséges; de utána szilárd ülepe
dés következzék. Ezért mi a’ felső ipariskola 
embertani és történelmi tanulmányait követke
zőleg tervezzük.

Az I. és II. osztály a’ történészet tanmene
tének első foka jelesül egyén-leirások által ké
szíti elő a’ növendékeket a’ történelem mind lé
lektani mind, erkölcsi hatására, még pedig úgy 
hogy itt sajátlag különös órákhoz nem is köt 
magát; mert illyen egyénleirásokat a’ tanító 
meríthet részint a’ bibliai történetekből, mikhez 
a’ persa, görög és romai történelemből jellemző 
egyének eseményét köti, — ugyanezt teheti a’ 
földrajz gyakorlati tanításánál, jelelesül utazások 
olvastatásánál, — végre a’ növendékek a’ hazai, 
sőt az új nyelvek tanulásában is annyira men
tek, hogy azokban jeles egyének életleirásukat 
olvashatják ’s ezektől lélek- és gondolkodástani 
szabályokat, valamint erkölcsi tanúságot is húz
hatnak el.

A’ középosztályok közöl a’ III. osztályban még 
az életleirások folytaltatnak, részint hosszabbak 
mint az elsőkben, részint ollyak,mellyekben több 
tények és erkölcstani tanúságok vannak. A’ VI. 
osztály megkezdi a’ történészet tanmenetének 
második fokát, jelesül egyes népek és nemzetek 
történelmét, még pedig miután a’ természetrajz
ban az ember testileg, a’ földrajzban mint ember
faj megismertetett: itt a’ népek és nemzetek 
történelme taníttassák, úgy hogy egy nép ese
ményéből a’ jellemző vonások főbb pontokban 
emeltessenek k i , ezekből a’ nép és nemzet jel
leme vonattassék el. Valamint egyes egyén, úgy 
nép is magában nem állhat fen; hanem kölcsön- 
ködésben áll egymással; azért egy nép és nemzet 
történelme után azon idöü népek történelme a- 
dassék ’s a’ nemzetek jellemi, virágzási, ha
nyatlási, erkölcsi, ipari ’s átalán véve mivelt- 
ségi tekintetben viszonyíttassanak egymáshoz. 
Nem mondjuk, hogy a’ régi népek, indusok, du
naiak, zsidók, görögök és rómaiak mellöztesse- 
nek; mert hiszen ezekből jellemző életleirásokat 
is tanultak a’ növendékek, — sőt elöszámlá- 
landók azon események is , mellyek a’ közép
századokban az álladalmi, mint a’ társasági és 
miveltségi élet tényezőit olly hatalmasan szét
szórták, például a’ hübérrendszer: de az újabb
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nemzetek, jelesül magunkon és a’ hozzánk ve
gyült népfajokon kivül főleg a’ németek , fran- 
cziák és angolok történelmei érintessenek , soha 
nem feledve azt, hogy röviden egyedül anyagi 
és szellemi munkásság tekintetéből.

A’ felső osztály, vagy az V. és VI. kezdi az 
az álladalmak történelmét, mint a’ történészet 
harmadik fokát, még pedig mind a’ régi, mind a’ 
közép, mind az új, mint a’ legújabb korszakét, 
de úgy, hogy mindenütt szellemi tekintetből a’ 
polgárzatok alkotmánya, törvénye, igazságki
szolgáltatása , néposztályok, azok különbsége, 
jogai, kötelességei, a’ magány élet, az erkölcsi

gyakorlat mind közös szellemre, mind közös 
erőre fejt. Itt egyoldalról az összes ifjúság meg
szokja az alárendeltséget, a’ fegyelmet, a’ ki
tartást, megszokja sajátját örzeni, meg pedig azt 
mit ö maga inkább két keze által keres vagy 
keresni fog. És nem kell félni, ez a’ magnép az 
iparüzö rend, — ha úgy neveltetik, miként mi 
eddigelé is előadok, ’s még tovább fejtegetjük, 
vagyonát a’ polgári zavarok közt sem a’ felhők
ből politizáló elégedetlenekért, sem a’ rajoskodó 
értelmetlenekért föl nem áldozza, hanem ismerve 

az élet folyamát, miként a’szükség kívánja a’ ka
tonaélet két tényezőjével, a’ fegyelemmel és a’

ség, művészet, tudomány és vallásos nézetek saját tüzhelyérti lelkülettel harczol, mik nélkül 
adassanak elő ; anyagi tekintetben pedig a’ föld-1 a’ katonai élet sikere semmi. Ez a’ miveit fe- 
mivelés, ipar, kereskedés, hajózás — általán véve j gyelmes, és lelkes rend sem felülről, sem alul-

miveltségi fokok emeltessenek k i , és mind 
ezektől gyakorlati iránynyal az erkölcslélek- és 
gondolkodástan elvei vonatassanak el, valamint 
taníttassák a1 VI osztályban a’ műdutomány- 
körből az embertanra és történelemre vonatko
zó nemzetgazdászat különösen hazánkra irány- 
zólag, és a’ hazai törvénytannak főleg az ipar 
és kereskedésre vonatkozóága.

43. §. Művészetek.
1) Rajztudomány. Ha az emberi életnek kell 

nyelvének lenni, melly által az emberek egy
más közt eszméiket kifejezik: szükség, hogy az 
iparélet is bírjon egy kölcsönködési eszközt melly 
mintegy kéz által beszéljen, és a’ szem által 
halljon; és ezen eszköz a’ rajzolás, mit kettős

ról nem tűri a’ zsarnokságot; mert illyen alsó 
zsarnokság is, van nem csak fölső, — de a’ ka
tonai uralmat sem engedi megalapulni, azon 
veszélyes zsarnokságot, melly az ural c odók el- 
gyengitése után a’ római császárságok korsza
kát láttatik épen ma visszaidézni. Ezért kíván
juk ma a’ felső ipariskolában a’ pusztán test
gyakorlatot katonai gyakorlattá emelni.

45. §. A' felső ipartanodák tanításrendszere.
A’ fölső ipartanodák azon föladatát, misze

rint azok a’ miveltséget átalánvéve, és a’ külső 
vagy ipari ügyességet tartoznak megalapítani, 
a’ fentebb kijelelt tanulmányok által látjuk elér
hetőnek. De mi ezen tanulmányok központjául

tekintetben kell itt tanítani; úgy mint művészeti) sem a’ mér-té természettudományokat, sem az új 
vagy elméleti és mütani vagy gyakorlati irány- nyelveket, sem a’ történelmieket, sőt még a’ 
n y a l; úgy hogy a’ rajzolás óráinak fele m űvé-' mükör tanulmányait sem tesszük; hanem akarjuk,
szeti, fele mütani rajzokra fordíttassék, és pedig 
mind a’ hat osztályban. A’ mintázás bár külön 
álló szakmüintézetek feladata, de ezért az al
sóbb kézművességre irányzólag itt is megkez
dessék ; mert a’ közép osztályok vagy csak a’ har
madik osztály hevégeztével is a’ növendékek in
nen alsóbb kézművességre kiléphetnek.

2) Az éneklés az istentiszteletnek egy lé
nyeges része. Erre a’ növendékeket az iskolá
ban is előkészíteni kell, még pedig öszhangzatos 
éneklés által, de különösen gyakorlatba kell

hogy a’ növendéknek legyen tanulmányi mivelt- 
sége azaz : ismerje főleg az életirányi tanulmá
nyokat, legyen gondolkodási miveltsége, azaz, 
minden elébe akadó tárgyat helyesen íogjon fel 
és ítéljen meg, legyen nyelvészeti miveltsége, 
azaz a’ mit fölfogott, azt tudja ügyesen előadni; 
legyen izlési miveltsége azaz a’ tanítás képezze 
érzelmét a’ természet, művészet és emberi cse
lekmények iránt; legyen erkölcsi miveltsége, azaz 
a’ tantárgyak a’ lélek erkölcsiségét tökélyesit- 
sék; főleg pedig, és mindenek fölött legyen val-

azt venni az istentiszteletnél. — Az eszköz- j lásos miveltsége, azaz a’ tanítás a’ növendékeket 
zenészét betanulhatására is osztálykülönbség i ne csak világiak, ne csak az inneniek hanem a’ 
nélkül alkalom szolgáltassák mind Ízlés fejtés magosabbak, a’ túlnaniak keresése vagy az is- 
mind életmód tekintetéből. ! tenhezi viszony felé is irányozza. Midőn a’ nö-

44. §. Testgyakorlat. j vedék ennyi miveltségge, ’s ennyi képezettség-
A’ lelket a’ testi erörei figyelem nélkül f e - 1 gél ellátva van akkor lépjén akár műegyetembe 

szíteni annyi, mint lelket és testet ölni el egyszer- ■ akár valamelly szakmüintézetbe, mellyekröl alább 
re. Ezen tekintetből a’ testgyakorlatnak mind1 szólandunk. Ezen nézetünkből a’ felső ipar-
azon faját, melly a’ test erősítésére vezet, pártol
juk s’ ajánljuk az alsóbb iskolákban is ; de minél 
magasabb a’ tanintézet, különösen minélinkább é- 
letirányúbb, annál nagyobb figyelmet kell fordita-

tanodák tanítási rendszerére irányzólag a’ kö
vetkezők folynak :

1) A’ tanítástól távol legyen minden tudo
mányos elmélkedés, valamint minden történet-

ni a’ katonagyakorlatra is. A’ sajátlagos test- tudományi tudákosság is; hanem a’ tanítás a’ 
gyakorlat csak egyéniséget erősít, de a’ katonai szó legsajátabb értelmében gyakorlati legyen,
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mit mi némelly tudományokra vonatkozólag, vi
szonynyal a’ tudós iskolákra igy fejezünk k i: A’ 
tudós a’ nyelvtanból a’ szavak származását mind 
ragaiban, mind jelentéseiben teljesen ismerje; az 
ipariskolákban képezendő mivelt pedig a’ szókat 
mostani jelentésükben fogja föl. A’ tudós a’ régi 
nyelveket eredetileg értse, a’ mivelt olvashatja 
azokat forditásban is. A’ tudós ismerje a’ ter
mészettudományok minden elméletét, a’ leendő 
mivelt iparos pedig pusztán a’ mai elméletet 
gyakorlatával együtt.

2) A’ felső ipartanodákban ugyan a’ gya
korlati belátásra és müvességre kell törekedni, 
de azért nem szabad és nem lehet azokat úgy 
tekinteni, mint ipár- és mühelyintézeteket. 
Illyeneket tartoznak bírni a’ műegyetemek vagy 
az egyes szakinüintézetek is.

3) A’ felső ipartanodákban is egymást ha
tározzák a’ tanítás körül a’ szak- és osztály
rendszerek, legyen a’ felső ipartanoda akár tu- 
dományelöiskola, akár valamelly müintézet mel
lett. Még pedig minthogy az ipartanodáknak 
ereje a’ fentebb kifejtett mivelési kellékek mel
lett is csakugyan a’ mér- és természettudomá
nyokba alapul, ellenbetéve ezeket a’ tudomány- 
elö -  iskoláknak, mellyeknek ereje a’ nyelvé
szet, de nem az üres, hanem a’ tartalmas: tehát 
legyen minden osztálynak nevelési tanítás szem
pontjából is egy-ogy osztálytanítója, és ezek 
a’ négy alsóbb osztályra nézve a’ mór- és ter
mészettudomány tanárai legyenek, a’ felső két 
osztályban pedig oszlálytanítók a’ mütudomány- 
kör tanárai, és pedig egyik a’ természet, másik 
a’ történelmi vagy inkább nemzetgazdászati ta
nulmányokra vonatkozólag. Ezeken kívül legye
nek szaktanárok a) a’ vallástanban a’ lelkész; 
b) a’ hazai és németnyelvekben ; c) franczia és 
angolban; d) olasz és latinban. Ezen tanárok 
közt az embertani, jelesül a’ lélek gondolkodás- 
és erkölcstudományok-, valamint a’ történelmi, 
földrajzi és törvénytárnak, czélszerüleg osztat
hatnak föl. így a’ lelkészen, rajz- és énektanítón, 
’s a’ testgyakorlón, mint rendkívüli tanítókon 
kívül egy erős fölső ipartanodában kilencz ré
szint osztály-, részint szaktanár kell. Mindeze- 
kenkivül egy igazgató, ki itt is, mint a’ tudo- 
mányelöiskolában, az intézet lelke tartozik lenni, 
és mint illyen, tanítással ne bizattassék meg, más
ként is egy illy intézet igazgatójára sok felelőség 
nehezül.

46 §. A' felső ipartanodák igazgatása.
A’ felső ipartanodáknak is azon igazgatási 

fokait ajánljuk, miket az ezekkel párhuzamban 
álló tudományelö-iskolákra nézve (lásd ezen la
pok 40-dik számát) fölállitánk, jelesül: köz
vetlen, vagy helybenit, tankerületit és ministerit. 
Az igazgató testületeknek szinte ott látott el
járásait ajánljuk, csakhogy a’ fölvehetési,áthelye
zési és érettségi szigorlatoknál az ismereti ké-

pezettség, jelesül a’ népiskola bevégzése és a’ 
test épsége mellett főleg figyeljenek a’ jó er
kölcsre és vallásosságra, mert ha az anyagiak
kal foglalatos ipar-üzörendnek vallásos erkölcsi- 
sége szilárd alapra nincs fektetve: az a’ mindig 
anyagiakkali érintkezés, a’ folytonos haszon
keresés, az örökös nyerészkedés miatt annyira 
kivetkez minden nemes érzelmet, annyira kihűl 
belőle minden erkölcsiség, hogy végre egészen 
az anyagiak közé sülyed, egyedül saját énjé
nek tömjénez, mindent ennek rendel alá, minek 
példáját épen a’ jelenkorban a’ franczia forra
dalom mutatja, melly Francziaország politicai 
állását föl nem fogván, politicai forradalom he
lyett társadalmit idézett elő. Pedig politicai for
radalom hozhat elő jót, társadalmi soha sem ma
gában. Mindenesetre tehát az igazgatótestüleltek- 
nél a’ czélszerü lelki és testi képezés mellet szi
gorú fegyelem, rend, és pontosság legyenek 
azon iránytűk, mellyek által az ipartanodák nö
vendékei az életbe vezettetnek.

Jegyzet. Az általam leirt felső ipartanodából 
három év bevégeztével a’ növendékek alsó kéz- 
müvessegré épen úgy léphetnek, miként az 
alsó ipariskolákból léptek, hat év bevégezte után 
pedig 16—17 vagy 18 éves korral műegye
tembe, vagypedig különálló szakmüintézetekbe 
vetethetnek föl, miilyenek: a’ gazdászati, bányá
szati , építészeti, katonatiszti, jelesül, tüzéri, 
utászi és árkásziak, továbbá sebészi, baromor
vosi, gyógyszerészi, hajózási, gépészig gyár- 
noki, mérnöki, átalánvéve képzőművészeti in
tézetek, mellyek szorosan véve már nem is is
kolák. Tanodarendszerünk szerint következné
nek az egymással párhuzamban álló mű- és tu
dományegyetemek. De mielőtt ezekről nézetün
ket elöterjesztenök, szükség arról szólanunk, 
hogy az eddig látott tanintézetek mi módon 
nyerjenek képezett tanítókat. Ezen nézet minket 
a’ képezdék eszméjére vezet, még pedig úgy, 
hogy 1) a’ népiskola-képezdékröl, 2) nyelvé
szeti vagy tudományelöiskolai, 3) ipartanodái 
képezdékröl fogunk szólani.

I. Népiskola-képezdék.
(Folytatik.)

W a r g a  J á n o s .

P rotestáns értekezlet *)
Á' pesti protestáns közgyűlésen (1848 sept 

kezdetén) az unitária anyaszentegyház ré
széről:

*) Miután hasztalanul vártuk ezen czikknek olvasható 
példányban leendő beküldetéstít, szives volt egyik ba
rátunk a’ meglevő példányból kibetUzni és letisztázni 
értelmét. Csak igy adhattuk azt, mcllynek nem volt sza
bad lábunkból hiányoznia, noha a’ ref. atyafiakéra szert 
tennünk mindeddig nem lehetett. Szerk.
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Jelen voltak: Pálfi János, Gyergyai Ferencz, 
Bende Móses, Fejér Márton, az országos kép- 
viselöház tagjai, — Brassai Samu, Berde Áron 
tanárok — Koronka Antal, Gyöngyösi István 
lelkészek.

Jegyzőkönyvük vázlata.
Előre bocsáttatott aggodalmas kifejezése a’ 

cultusminister azon eljárása iránt, miszerint a’ 
jelen értekezletet nem intézte úg y , hogy a’ 
magyarhoni valamennyi hitfelekezetek együtt 
értekezhessenek felekezetűknek a’ közállada- 
lomhozi állásának elintézésére, mit a’ viszo
nyosság irányában csak is az egymással szem
be álló nézetek együtti kiegyenlítése által lehe- 
tende megállapítani. ’S ez eljárás nyomán a’ fe
lekezetek együtt nem értekezhetése által neta
lán felmerülendő kedvetlen súrlódás ’s ehez- 
képesti tán terhelő intézkedés ellen ünnepélyes 
óvás tétetik.

A’ XX. tezikk 2. § -sa  alkalmazása tekinteté
ből a’ felekezeteknek egymáshoz ’s a’ közálla- 
dalomhozi állására nézve kivánatai ezek:

1) A’ vallásgyakorlás szabadsága, mind
egyik felekezetnek önálló belkormányzása, elő— j 
járóinak szabad választása idegen hatalom be
folyásán kívül ’s ezeknek teendöikbeni szabados 
eljárása ’s szükség esetében a’ polgári hatalom
nak is e’ kormányzati rendszer melletti védő és 
elégtevö felállása stb.

2) Az ó naptárnak eltörlése ’s abból a’ pro
testáns és catholicus czimü rovatok kihagyása.

3) A’ vegyesházasságok szabados elintézése 
’s azoknak független köthetése, az illy házas
ságbeli magzatok közöl a’ fiú az apa, a’ leány 
az anya vallásán neveltetvén.

4) A’ házasságkötésnek polgári ténynyé vál
toztatása, addig pedig, mig az egyháznál marad, 
azoknak felbontása is tartozzék az egyházi tör
vényszékre, magára az elválás kérdésére, nem 
pedig az utóbbi eredményekre nézve is, minők 
a’ gyermektartás stb.

5) Minden felekezetek ünnepeinek vasár
napra áttétetése.

6) Minden felekezetek püspökei azonegy 
joggal legyenek a’ hon irányában.

7) Az egyházi személyek egyházfegyelmi 
viszonyaikban az egyház hatósága alá tartozza
nak — polgári ügyeikben a’ polgári alá — ’s 
nevezetesen a’ bűnvádi nagyobb esetekben, mi
nők : felségsértés, honárulás stb. más polgárok
kal egyenlően pereltessenek, a’ gyalázatos bün
tetés esetében pedig, mig a’ gyalázatnak kiadat
nának, előre az illető egyház által degradáltas- 
sanak.

81 Más vallásut illető meghatalmazás nélkül 
keresztelő, eskető ’s temető egyházi személyek 
kellően büntettessenek.

9) Egyik vallásból másikba átmenni minden 
megkötés nélkül szabad legyen.

10) Házasodások esetében a’ megengedhető 
2-dik vérségi fokozatban a’ püspök tehessen 
szabaditást. Háromszori hirdetés alól az espe
resek is felmenthessék a’ feleket.

11) Egyházi személyekre polgári teendő ne 
bizassék.

12) A’ cultusministeriumnál mindegyik fele
kezet számára osztályok létesítessenek.

13) Egyik vallás hívei a’ másik felett se 
kedvezésben, se terühben ne részeltessenek.

14) Egyházi hivatalos levelek postán bér
mentesek legyenek.

15) Minden helységek, városok, falvak 
közhelyeiből a’ születendő egyházak számára 
templom ’s egyházi telkek helyéül illő rész sza- 
kasztassék.

Az egyházi szükségek fedezése irányában.
1) Minden országos vagy fejedelmektől tett 

alapítványok stb. az illyen köz egyházi szüksé
gek alapjául secularizáItassanak ’s ezután effé
lét ajándékozni szabad ne legyen.

2) A’ magánalapítványok ’s realitások ma
radjanak az egyházak és lelkészek birtokában a’ 
könnyebb kezelhetés tekintetéből is ’s csak is az 
ezekből ki nem telő mennyiséget fedezze azálla- 
dalom a’ meghatározandó congruáig. ’S ennél 
fogva

3) A’ köznépre nehezedett papbér minél 
előbb szüntettessék meg, mig megszüntethetnék, 
biztosittassék. Különösen figyelmet igényelvén 
itt az, hogy a’ nem magyar ajkú papságnak ez 
utón a’ magyar kormányhozi karolása status
érdek.

4) Az urbériség megszűntével szenvedett 
károk haladéktalanul kárpótoltassanak.

5) Azezután teendő magánalapítványok biz- 
tosítassanak, ’s ha talán ezek az illetők jövedel
mét neyelnék is, a’ statustól nyert segedelem 
meg ne szüntettessék.

6) A’ fedezendő szükségek közé sorozan- 
dók a’ püspökök fizetése, püspöki titoknoké, fő
jegyzőé, környéki espereseké, fő- és vidéki fis- 
cusé, környéki jegyzőké l’s együtt 12 számbl- 
állandó püspökszéki tanács tagjaié, melly szék 
egyszersmind felebbviteli szék is lenne az egy
házi ügyekben.

7) Szolgálatképtelen egyházi szolgák és öz
vegyeik nyugdíjazása.

8) A’ segedelmezettekhez számítandók az 
énekvezérek is.

9) A’ jelenleg álló egyházak tartassanak 
meg ’s azoknak egymással összeolvasztása, 
vagy egymástóli elszaggatása az illető egyhá
zak teendője lesz.

10) A’ sinecurák szünteltessenek meg.
11) A’ status általi segedelmeztetés irá

nyában is az egyházak osztályozása az illető 
egyházi kormány kihallgatásával essék.



1619 1620

12) Ezután is szabad legyen bárhol és ki- engedvén azt a’ szerző, — ki is végezvén a’pápai
■ . ____1_______1. / - í l ____i  „ l k  mi f n íc I r n ló K a t l  0 1 r l i o f  A pií'O  Á o 1A rrí n  r» n a n t n K r k n n  n 1nek templomot építeni, ekklézsiát alkotni, s mi

dőn a’ meghatározandó lélekszám meglesz, a’ 
status segedelmezze.

13) Egy pap congruája alsóbb számítással 
mintegy 400 forint lehet.

14) A’ palástpénz eltörlendö, mig egyszerű
en vitetik végbe a’ szolgálat ’s csak fokozatos 
szolgálat esetében történjék fizetés.

A ' tanintézetek sorsát illetőleg.
A’ tanítás elintézését az álladalom közügyé

vé kívánja tenni ’s mig ezt az álladalom teljes- 
leg sükeríthetné, minél előbb egyemeket kíván 
alkottatni, mellyek közöl egy legyen Kolos- 
vártt. — ’S ha e’ köznevelési egyetemek állítá
sa a’ felekezetes iskolák beolvasztásával tör
ténne, mig bármelly felekezet avagy csak egy 
iskolát is megtart, az unitáriusok is a’ magukét 
mind meg.

Az elemi oktatásra nézve minthogy már az 
ország intézkedett, mig e’ kérdés eldőlhetne is, 
az unitáriusok felekezeti elemi iskoláikat elö- 
mozdíttatni ’s országosan pártfogoltatni kérik.

Az iskolai szükségek irányában kérik, hogy 
a’ mi saját alapítványaikból nem telik, azt az ál
ladalom a’ megállítandó mennyiségig pótolja ki.

Az tanárok ’s tanítók fizetése meghatározá
sában elvül vétetni kívánják azon mértéket, melly 
szerint a’ tanító élhessen meg a’ nélkül, hogy 
mellék élelmi módról kellene gondoskodnia.

K o r o n k a  A n t a l .

Ismertetése néhai Sebestyén István  
A pologeticusának, és némelly más 

munkáinak.
Ha volt valaha könyv, ismerésre, megszer

zésre és olvasásra méltó : akkor különösen illyen 
néhai Sebestyén István úr Apologeticusa.• E ’ je
les munkára figyelmeztette az olvasó közönsé
get e’ lapok 1844. évi 50-dik számában Edvi Il
lés Pál úr, de mivel a’ buzgó figyelmeztetésbe egy 
kis hiba is esett, én bátorkodom a’ közönséggel 
e’ jeles munkát bővebben megismertetni, annyi
val inkább, mert ezzel ama nagy tudornányu ’s 
különösen tisztelt tanítóm iránt tartozó hálámnak 
legalább egy kis részét mutatom ki.

Mit e’ könyv dicséretére ’s ajánlására ir a’ 
figyelmeztető úr, az tökéletesen igaz, mert ki e’ 
könyvet bírja és tartalmát olvasgatja, az meg
rakhatja magát tudománynyal, ’s igy bátran ki
állhat a’ polémia küzdhelyére. Ki e’ könyvet ol
vassa, nem tudja, a’ szerző széles tudományát, 
mély elméjét és kedveltetö írásmódját bámulja- 
e vagy a’ könyvben foglalt bő tudományban 
gyönyörködjék, ’s az igaz ügy dicső gyözedel- 
mén tapsoljon? — E’ könyvet én kezdtem leíratni 
magam számára legelőször a’ szerző eredeti 
munkájáról, előbb ugyan ellenezvén, utóbb meg-

föiskolában a’ rhetorica és logica osztályban a’ 
közönséges tanítóságot, még egy üres esztendőt 
töltöttem ott, melly otiumot hasznosabbra for
díthatni nem gondoltam, mint ha e’ jeles munkát, 
melly akkor ki nem nyomathatott, leiratom. Sok 
kedves embereim lévén a’ collegiumban, kik kö
zött különösen említendők igen szeretett szo
batársam Tarczi, ’s felejthetetlen tanitványim 
Bocsor és Liszkai, kik most fénylenek a’ tudo
mányosság egén, e’ nem 35, hanem 75=hetvenöt 
tömött irású ívből álló könyvet majd annyi irók 
által folytonosan, igen rövid idő alatt ingyen és 
szépen ’s hiba nélkül leírattam 1826-ban. Pél
dámat csak hamar többen is követték, kik közt 
első volt barátom Szalai Miklós, akkor a’ colle- 
gium seniora, most pap, nem Őrsön, hanem Páz- 
mándon, az én születésem helyén, és e’ nagy 
könyv egy két év alatt több példányokban íra
tott le. Bírja e’ könyvet az enyimröl leíratva a’ 
komáromi egyházmegye könyvtára is, talán bi- 
rándja valamikor a’ barsi egyházmegyéé is, de 
bírta néhai nagy tekintetű Péli Nagy András úr 
is, a’ barsi egyházmegye felejthetetlen segéd
gondnoka, kinek számára ezt a’ szerző leíratta. 
Az eredetit pedig, a’ szerzőnek ritka becsű és 
tartalmú nagy könyvtárával együtt, a’ nagy hírű 
’s érdemű édes atyának atyjához igen méltó fia 
Sebestyén Gábor úr öröklötté.

Ezeket előre bocsátván, úgy vélem, e’ 
könyv bővebb megismertetése végett legczél- 
irányosb lesz ennek czimét, mottóját, és tartalma 
tábláját közleni, melly esennel következik :

Czime a’ könyvnek: „Apologeticus, vagy 
mentő feleletek, mellyekben a’ protestánsoknál 
levő keresztyén Hilforma, némelly mai R.catho- 
licus tudósoknak, és különösen tiszt. Ilille Ágos
tonnak esztergomi káplán tiszt. Rácz András úr 
által magyar nyelvre fordított illy czimü könyvé
nek : ,,Fenmaradjon é még tovább is a' közfal, 
melly a’ catholicusoktól a' protestánsokat elvá
lasztjaa“ nevezetesebb vádjai, ellenvetései és 
szemrehányásai ellen oltalmaztatik, ’s a’ protes
táns vallás és ekklézsia fenállásának helyet és 
igazságos volta kivilágosittatik. Hitesorsosinak 
számokra irta : Sebestyén István, a’ pápai re
form. collegiumban theologiae professor 

i Mottója a’ könyvnek: „Legyetek minden
kor készen a’ mentöfeleletre (jiqoq cntoloyiavj 
nagy alázatossággal és szelídséggel mindennek, 
ki számot akar venni a’ bennetek való remény
ségről, megtartván a’ jó lelkiesméretet, hogy 
midőn benneteket rágalmaznak mint gonosztevő
ket, megszégyenüljenek 1. Pét. III: 15, 16.“  

Audiamus et alteram partém! A’ rómaiaknak 
nem szokások . . . hogy addig kárhoztassák a’ 
vádoltatottat, mígnem helyt adnak a’ vádolás 
felöl való mentségnek. Csel. XXV: 16.

Veritatis proditor est, . . . quisquis non libere
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pronunciat veritatem, aut non libere veritatem 
defendit, quam libere defendere oportet. Chry- 
sost. Exposit in Matth. Homil. XXV. coll. Matth. 
X : 27, 28.

A ’ könyv tartalma, táblája:
P r o t e s t a n t i s m u s  A p o l ó g i á j a .

I. Szakasz. A ’ Pápaságról.
1. §. Közönséges előterjesztések ezen sza

kaszra. 2. §. A’ Jesusnak azon szavairól az 
evangyélioraban, mellyekben primátus kereste
tik: Péter neve változtatása. Te vagy Péter, 
ezen a’ kősziklán st. 3. §. Legeltessed az én ju- 
haimat, erősítsed a’ te atyádfiáit, Jesusnak imád
kozása Péterért. 4. §. Annak megmutatása, hogy 
a’ Primátus felállítása az ekklézsiában épen 
czélja ellen volt Jesusnak. 5. §. Az apostoli 
munkákról irt könyvben sincs nyoma a’ primá
tusnak. Az apostoli zsinatban praeses volt-é 
Péter ? 6. §. ügy  nincsen az apostolok levelei
ben is. 7. §. Viselt-é szent Péter Rómában püs- 
gökséget? 8. §. A’ primátusnak a’ későbbi időkre 
is általszállása szükséges voltának megmutatá
sáról. 9. %. Eredete az ekklézsiáknak, azok igaz
gatásának ’s a’ p üspökségeknek. 10. §. A’ ró
mai ekklézsiáról, annak presbytereiről az első 
században. 11. §. A’ római püspökökről a’ má
sodik században. 12. §. A’ római fő metropoli- 
tákról a’ 3. 4-dik században. 13. §. A’ római 
föpatriárkákról az 5. 6-dik században. 14. §. A’ 
pápaság kezdete ’s előmenetele a’ 7, 8, 9, 10- 
dik században. 15. §. A. pápaság az ö felső pont
ján a’ 11, 12, 13-dik században. 16. §. Csök
kenése a’ pápák tekintetének ’s hatalmának a’ 
1 4 ,15-dik században. 17. §. Ismétlem erősödése 
a’ pápaságnak a’ 16-dik században. 18. §. Las
sanként való hanyatlása a’ 1 7 ,18-dik században. 
19. §. Két kérdések a’ pápaságról: 1. Egészen 
jól esik-é azt hasonlítani az ö déli pontjára grá- 
dusonként siető naphoz ? 2. Rágalmazói-é annak 
a’ protestánsok?
II. Szakasz. A' pápaság alatt bejött új tudo

mányokról, szertartásokról.
30. §. A’ pápaság bejövetele természettel 

hozott be némelly új tudományokat és más vál
tozásokat. 21. §. Több közönséges okai a’ ke
resztyén vallásban ’s isteni tiszteletben lett ké
sőbbi újításoknak ’s változásoknak. 22. §. Tra- 
ditiók (Hagyományok). 23. §. Képek, szentek 
tisztelete. 24. §. Purgatorium. 25. §. Sákramen- 
tomok, keresztség. 26. §. Úrvacsorájában lett. 
változtatások. 27. §. Csak két sákramentomok 
voltak az első ekklézsiában, ötök pedig későb
ben adattak azokhoz. 28. §. Későbben bejött 
szertartások a’ közönséges istenitiszteletben. 29. 
§. Elhárítása egypár ellenvetéseknek.
III. Szakasz. A' Reformatiot illető vádakról ’s

ellenvetésekről.
30. §. Mi a’ reformatio? 31. §. Hogy a’ re -

formatio százados ünnepének megölését csendes 
lélekkel elnézzék a’ róm. catholicusok, megki- 
vánhatják-e’ ezt méltó jussal a’ protestánsok? 
32. §. A’ keresztyén ekklézsia juthat-e’ ollyan 
állapotra, hogy az reformatio (jobbítás) nélkül 
szűkölködjön ? 33. §. A’ Jesus ígérete: veletek 
vagyok világ végezetéig, próbálhatja-e’ azt, hogy 
a’ keresztyén ekklézsia soha meg nem romol
hat ? és igy reformatiora se lehet szüksége ?
34. §. A’ krisztustól az ekklézsiában felállított 
tanítói intézet megörzötte-e’ a’ keresztyén ek- 
klézsiát a’ tévelygésekbe eséstől? ’s ekképen 
szükségtelenné lett-e arra nézve a’ reformatio?
35. §. A’ reformatio csak az erkölcsökre nézve 
volt-e’ szükséges, nem pedig a’ tudományokra 
vagy hitre nézve is ? 36. §. Volt-e’ a’ protes
tánsoknak elég okuk a rra , hogy a’ romai ek- 
klézsiát elhagyják ’s attól elváljanak ? 37. §. 
Nem rontották-e’ meg a’ protestánsok ezen el
válások által a’ Jesus parancsolatját arró l, hogy 
követői egyek legyenek és nem tették-e’ épen 
azon elválással magokat ekklézsián kívül valók
ká ? 38. §. A’ reformatio oka-e’ a’ véres ha
daknak, országok’s törvények felbontásának? 
39. §. Pártütés-e’ a’ reformatio ? és mondhatni- 
e’ hogy ha e’ szabados, akkor minden pártütést 
szabadosnak lehet tartani ? — Fiáknak annyok 
ellen való támadása-e’ ez ? 40. §. A’ reformatio 
csak a’ philosophismusnak, — egyházi jószágok 
prédára kitétettetésének, nötelenség ’s más tes
tiség megengedésének köszönheti-e’ elterjedé
sét?  41. §. A’ reformatiot nem teszi-e’ tör
vénytelenné, hogy az se nem a’ pápa által, mint 
a’ kiadó akarná, — se nem valami concilium ál
tal, mint a’ szerző jobbnak Ítéli, vitetett végbe ? 
42. A’ tiszt. Hille úr okairól, mellyekkel 1. 
51—61. igyekezik próbálni a’ reformatio irtóz- 
tató vakmerőségét. 43. §. A’ reformátorok 
erkölcseiről, hivattatások nem létéről. 44. §. 
Hol volt a’ protestáns ekklézsia Luther és 
Zwinglius előtt ? 45. §. Luther és társai nélkül 
is következett volna-é jobb és csendesebb re
formatio? 46. §. A’ reformatio elérte-é czél- 
ját ? — lettek-é annak jó következései ?
IV. Szakasz. A' protestantismus és protestánsok 

ellen támasztott vádakról és kisebbítésekről.
47. §. Csak észszülemény (phantom) habzó 

név, és határozatlan észfogás-é a’ protestántis- 
mus ? 48. §. Bizonytalanság-é és csak habozás 
minden a’ protestantismusban ? 49. §. A’ válto
zásokról, mellyek a’ protestánsok dogmaticájá- 
ban történtek, mint kell Ítélni ? állhatatlanságot, 
bizonytalanságot a’ vállásban lehet-é azokból 
kihozni? 50. §. A’ részreszakadások vettethet- 
nek-é szemükre a’ protestánsoknak, és azokból 
következik-é ügyök igazságtalan volta? 51. §. 
A’ győri felelőnek a’ protestantismust becstele- 
nitö szemrehányásiról. 52. §. A’ praescriptióból 
episcoporum successioból vetetni szokott okos-
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kodások a’ protestantismus ellen. 53. §. A’ ma
gyar kálvinisták ellen indilott azon vádról, hogy 
vallásokat nemzeti vagy magyar vallásnak, tem
plomokat magyar templomoknak, magokat pedig, 
a’ mint állitatik, magyarhitüeknek nevezik. 54. §.
Lehet-é a’ mai r. catholika vallást egyedül con- 
stitutionalis vallásnak tartani Magyarországon 
ellenében tévén ezt a’ protestáns vallásnak és 
ezt aztán amakhoz képest csak toleralának meg- 
szenvedettnek Ítélni ’s állítani ? 55. §. Intole- 
ransabbak-é a’ protestánsok a’ rom. catholicu- 
soknál ? 56. §. A’ protestánsok közönséges is
tenitiszteletét illető szemrevetések. 57. §. Ha
mis vádakkal terhelik-é a’ protestánsok a’ rom. 
catholikusokat? 58. §. Hamis vád és költemény- 
é, hogy Magyarországon a’ protestáns papok 
gályákra küldettek? 56. §. A’ königsbergi 
programmabeli esküvés formájáról. A’ protes
tánsok költötték-é és tolták azt a’ róm. catholi- 
cusokra ?
V. Szakasz. Az ekklézsiáról, annak tulajdonsá- 

gairól-nevezetesen a’ Tridenti Conciliumról.
60. §. Mi az ekklézsia? 61. §. Mennyiben 

mondathatik az ekklézsia vagy Anyaszentegy- 
ház egynek? 62. §. Mit tesz az, hogy a’keresz
tyén anyaszentegyház catholica vagy közönsé
ges? 63. § Az ekklézsia csalhatatlanságáról 
vagy hibázhatatlanságáról ? 64. §. Csak a’ romai 
anyaszenteházat illeti—é csalhatatlanság ’s nem 
hibázás ? 65. §. Van-é egyedül idvezitö ekklézsia? 
és az csak a’ rom. catholica ekklézsia-e ? Fele
letek a’ Győri felelő próbáira. 66. §. Vetethe
tik-e az ekklézsia az ekklézsia kettős tekintet
ben, mint látható és láthatalan? 67. §. A’ Tri
denti Conciliumról közönségesen. 68. §. Az első 
öszszehivásbeli Tridenti Concil. 1546-beli ülé
sek. 69. §. Folytatás az 1547-dik esztendőben 
tartatott ülések. 70. §. A’ második összehivás- 
beli vagy III. Julius alatt tartatott Tridenti Con- 
cilium. 71. §. összehivásbeli vagy IV. Pius alatt 
tartatott Tridenti Concilium. 72. §. Folytatás.
Utolsó három sessiók históriája. 73. §. Néhány 
észrevétetelek a’ Tridenti Conciliumra.
VI’ Szakasz. A ’ protestánsoknak a' cathölicus- 

okkal való egyesüléséről.
74. §. Ügyesség, egyesülés, eggség, ezen 

három észfogások világositása. 75. §. Az 
az egyesülés, mellyet vádlóink kívánnak, le
hetetlen, szükségtelen, sőt veszedelmes is len
ne. 76. §. Az az egyesség, mellyet Jézus 
kíván, nem az, mellyet a’ római catholicusok 
sürgetnek, amarra a’ protestánsok igyekez
tek mindenkor legjobban. 77. §. Az uniónak 
abbeli ajánlásáról, hogy a’ természetben min
den egyességre czéloz, az ész az ö megfo- 
ásagiban egyességre törekszik. 78. §. Nyomos- 
ok-e az, hogy a’ protestánsok váltak el a’ rom. 
cathol. ekklézsiától, tehát ők jöjjenek ebbe ál
tal, nem pedig megfordítva ? 79 A’ sürgetettegy részét lefizettem

uniót kivánja-e a’ polgári társaság boldogsága ? 
a’ rom. catholica vallás erősebb oszlopa-e a’ 
thronusoknak és a’ polgári társaságnak, mint a’ 
protestáns vallás? 80. §. Indiíferentismus-e az, 
ha a’ protestánsok a’ külső uniót szükségesnek 
nem esmervén, a’ fő tudományokban való belső 
megegyezést is az egy igaz catholica keresz
tyén anyaszentegyházhoz való tartozásra elég
ségesnek tartják ? 81. §. Az uniónak protestán
soktól elhárítandó akadályairól. 82. §. Lehet-e 
indító ok protestánsnak a’ pápistává léteire, hogy 
a’ protestánsok szerint is lehető a’ pápista val
lásban való idvezülés? és hogy ebben is vol
tak, ’s vágynak jó emberek, sőt nagy szentek? 
83. %. A’ Toleránsáról. 84. §. A’ mesterséges 
proselytus csnálásról.

Mint már a’ czim mutatja, nem Theodul est- 
véit czáfolja az Apologeticus különösen, hanem 
csakugyan érintetnek benne ezek is több helye
ken. — Érintetnek a’ Győri Feleletek, a’ meg- 
bövitett Mágnes, — Examen Schediasmatis de 
sola salvifica , — Hohenegger illy czimü köny
ve : Zeichen dér Zeit, auch ein Beitrag zűr W ie- 
dervereinigung dér getrennten christlichen Con- 
fessionen. Oedenburg 1822. — Többet már e’ 
könyvről nem irok, — ezekből is hozzá vethet a’ 
t.cz. olvasó, milly becses és hasznos kincsünk len
ne az Apologeticus, ha valaha napfényt láthatna.

A’ nagy tudományu tanítónak nagy tudo- 
mánynyalteljesek egyéb kéziratban maradt munkái 
is, mellyeket a’ pápai főiskolában még akkor mind 
deák nyelven ’s igen terjedelmesen ‘tanított, 
mellyek jobbigyekezetü tanít ványinál mind meg
vannak. Illyen: Dogmatica theologiája, mellyröl 
egy föember ’s nagy tudós közvizsgálat alkal
mával mondá, hogy illy jeles theologiát még 
nem olvasott, ’s boldogok, kik ezt tanulhatják, 
mellyben a’ rationlismus és supernaturalismus 
ugyan csak bőven van kifejtegetve ’s szépen 
összeállítva, — illyen Ecclésiastica históriája, 
melly ugyancsak tömött coinmentár, — .Jus 
Ecclésiasticuma, mellyet 1826-ban tanított leg
először a’ pápai iskolában, melly tömött írásban 
12 ív, és ki ezt tudja az a’ mai, sok tekintetben 
protestáns egyházi álladalmunkat megrendítő 
mozgalmakban ’s újításokban tudja magát orien
tálni. — Említést érdemelnek még a’ boldogult- 
nak Liturgikája, Cura pastoralisa és Ilomileticája, 
mellyek tanításában ugyan felsőbb rendelés sze
rint vezérkönyvei voltak főtiszt. Tóth Ferencz 
urnák tanító korában magyar nyelven kiadott illy 
nemű munkái, de a’ mellyeket Sebestyén István 
olly hasznos hozzáadásokkal bővített, hogy ezek 
biztos kalauzul szolgálnak a’ lelkipásztori hivata
loskodás tengerszélességü mezején minden ezek
kel bíróknak. — És már ezekben mind a’ bővebb 
ismertetést megtettem, —■ mit talán szabad volt 
megtennem, — mind tanitványi tartozásomnak
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