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A ’ protestantizm us fejlődése a ’ 3 0  
esztendős háborútól fogva általánosan  

tekintve.

A ’ népek és nemzetek története sok szép 
és dicső, rut és gyalázatos dolgokat tud elő mu
tatni ; de rútabbat és gyalázatosabbat nem, mint 
midőn a’ népek a’ vallás ürügye alalt egymást nem 
a’ vallásért, hanem az önérdekért kíméletlenül 
gyilkolták. Az embernek keble elnémul fájdalmá
ban, ha a’ keresztyén vallás töténetét olvassa; 
mert mindenik század vérfoltokkal mocskolta 
be ennek lapjait, pedig csak azért, hogy egyik 
a’ jobb, másik a’ bal-lábával lépett be először 
Istenének imádására a’ templom küszöbén.

Az emberi természettel együtt születik, 
hogy a’ melly visszaéléseket egyik nem akar 
látni ’s felfedezni, azokat egy másik nem tűrheti, 
’s valahányszor az önérdek a’ kegyesség színe 
alatt indul el prédálni az élesen látó elme mind
annyiszor fellebbenti az álpalást takaró fodrait. 
Innen lett az, hogy a’ reformalio, melly felnyi
totta Európának mélyen szendergő szemét, ’s 
most is tartja benne az életet, hogy önmagában 
össze ne ömöljék, létele pontjától fogva temér
dek üldözőkre talált.

Úgy látszik azonban, a’ végzések mintegy 
előre kimutatták, hogy a’ protestantismusnak a’ 
catholicismussal ép azon földön kellett mind pol
gári, mind vallásicsatában egymással diadalmasan 
megküzdeni, mellyen származását vévé. — 
Azt mondja az irás : kicsi tűz nagy erdőt meg
éget, a’ példabeszéd pedig, hogy: minden nyo
más visszanyomásl szül. Ez a’ nagy igazság a’ 
nemzetek életében sokszor beteljesült.

Rudolfnak a’ csehekkel vallásuk szabad 
gyakorlása végett kötött szent frigyét Mátyás és 
Ferdinánd gyáva lélekkel fel hagyák bontani, ’s 
kiváltságos jogaikat eltapodni; miért az elke
seredett csehek a’ jesuitákat, mint minden Tosz
nak szülő eszközeit országukból kiverve, a’ 
császári követeket pedig, u. m. Slavata Vilmost 
és Martinicz Jaroslot — megvetvén a’ cseh 
nagyok szives kérelmeiket a’ prágai ország
gyűlésben — az ablakon kivetették. — Ez a’ 
magában elég nemtelen cselekedet volt kútfeje 
a’ 30 esztendeig olly kegyetlenül folytatott há
borúnak , melly a’ csehekre nézve szerencsét
lenül ütött ki. Mert midőn a’ csehektöl elmellö-

zött Ferdinánd V-ik Fridriken a’ Fehérhegynél 
diadalmaskodnék, a’ cseheket meggyilkoltatva, 
feleségeikkel ’s gyermekeikkel országukból ki- 
üzetve, az alsó-saxoniai kerületben lakó békés 
protestánsok ellen küldi pusztító hadait. Egész 
Európát vérbe keverte ez a’ háború, mellynek 
drága életet feláldozva végetvetett a’ prot. sza
badságának kivivására Németországba benyo
mult ama dicső emlékű svéd király Gusztáv 
Adolf ama békekötéssel, melly a’ világ előtt 
vestfáliai név alatt ismeretes. Ez a’ békekötés 
intézte el Európának sorsát; mellyben ugyan 
maga a’ nagy király Lüczennél történt halála 
miatt részt nem vehetett.

Azonban mig egyfelől a’ vestfáliai békekö
tés kiegyenlité a’ dolgokat, másfelől a’ prot. 
ekklézsiák csendessége csak hamar felzavartatott. 
Részint a’ rom. kath., nevezetesen Veronius F e- 
rencz ’s többek által a’ róm. bitre elkövetett 
erőszakos térilés; részint pedig magok a’ pro
testánsok közt támadt némelly hitágazat feletti 
yitatkozások óriási gátként állának a’ proteslan- 
tismus útjában. Ámbár a’ rom. egyház hatalma 
gyorsan elindult lefeléjárni a’ frank egyház és 
a’ velenczei köztársaság jogainak hatalmas ol
talmazása miatt: mindazonáltal a’ clerus fárad- 
lialian munkássága következésében, némelly át
tért németországi protestáns márk-grófok és 
tudósok által elég szorosan körülkerittetett a’ 
prolestantismus terjedése és fejlődése. A’ protes
táns tudósok, mert mind inkább inkább felemelte 
fejét a’ polemica theologia, némelly szörszál- 
hasogatásokkal bíbelődtek, ’s a’ közöltök a’ 
szent irás hathalósága ellen támadt hibás véle
mények megczáfolása, a’ három vallás sarka
latos hitágazalinak egymástól miben különbö
zése fejtegetése miatt örökös tollharczot vittak 
és küzdöttek; melly a’ mennyiben kiválasztó a’ 
konkolyt a’ tisztabuzálól, annyiban sokszor az 
erős rostálás miatt a’ tiszta búzát is kiszóró. 
Mert mig némellyek azt vitatták, hogy vájjon 
a’ próféták ismerték-e a’ szent háromság tit
kát? vájjon a’ Krisztus levelkezte-e megalázó- 
dása állapotában isteni természetét, vájjon szük
ségesek-e az idvességre nézve a’ jó cselekede
tek ? ’s több effélék: addig azt vették észre, hogy 
elöltök a’ vélemények harczmezején sűrűn felnőtt 
gyomok miatt, az Urnák gyönyörűséges füves 
helyei nem illalozhalának.
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A’ kegyesség gyűlései, mellyek ebben az A’ 17—ik század ízetlenségeiből sokat ét
idében állottak fe l, kiapadhatatlan háborgások-  ̂öröklött a’ 18-ik század is ; különösen első idő— 
nak lettek forrásává. Az ekkor divatos mystica szakát az egyházi villongások bélyegzik. Azok- 
moral, a’ szentirás magyarázásával való nem  ̂nak a’ tanácskozásoknak, mellyekkel részint az 
gondolás, semmi rendszeres tudománynak nem evang. luth., részint az evangel. reform, ekklé-
ismerése, ’s az innen fejlődött zsidó vallásnak 
a’ keresztyén vallással való összekeverése, ki
vált Coceusnak napfényre jött hibás vélekedései 
után, a’ protest. tudósokat részint magok, ré
szint a’ r. k. egy sokáig tartó pennaharczba ke
verte. — Kalixt György ugyan külön választotta 
a’ dogmát a’ moráltól; de ö is ama czivakodá- 
soktól elborított időnek ízetlenségétől meg nem 
menekedhetve, az Aristotelesi tanításhoz szoro
san ragaszkodott. Berlinben sok tudósok sehogy 
sem tudtak megbarátkozni az evang. lutli. ek- 
klézsiának gyónásával, sőt az ellen nyilván ki
léptek a’ vitatkozások harczmezejére, hol a’ 
vélemények szakadásának özöne közt Bőse 
György hangosan vitatta azon értelmét, melly 
szerint az Isten az ö határtalan kegyelmét, a’ 
bűnös emberre nézve, bizonyos határok közé szo
rította , mellyeken túl megszűnik munkás lenni. 
Átalában ekkor a’ tudósok, a’ philosophiának 
miveletlensége miatt, inkább mysticusok voltak, 
mint philosophusok, ’s evangyéliomi theolo- 
gusok.

A’ frankhoni kemény üldöztetések mellett 
akadályoztatta a’ protest. kifejlődését az Érsek
újvárnál Bukoa halálán megrémült, ’s e’ miatt 
a’ katonai pályáról lelépett, ’s később nagy hí
rű philosophussá lett Cartes tudományának a’ 
keresztyén vallással való összekeverése alsó 
Németországban, mellyböl származott hibás vé
lemények a’ még most is tüzesen folyt tollhar- 
czot még inkább lángra lobbanták. Az ezt 
oltalmazó és ostromló tudósok egyik tulságból 
a’ másikba estek, egyik képtelen állítás a’ má
sikat vonta maga után, mellyek midőn egymás 
ellen tüzesen küzdenének, Hollandiában hirtelen 
felütötte magát Spinosa értelme, melly újabb 
csatatolongásba keverte a’ tudósokat.

A’ protest. leggazdagabb hazájában, Angol- 
országban i s , mellyek napkeleten és Ameriká
ban , részint magok, részint a’ tengeri búvár 
hollandok által leginkább terjesztették a’ reform, 
vallást, olly szakadások támadtak, mellyek ha 
nem voltak is nagy gátul a’ protest. vallás ter
jedésére , de annak szilárdítását és kifejlődését 
sem eszközölték. A ’ püspökiek és presbyteriek 
szemközt álltak egymással, mindenik magának 
akará kivívni az elsőséget. Amazok azt vitatták, 
hogy püspök nélkül nem lehet valóságos és ön
álló ekklézsia. Emezek pedig csupán csak a’ pu- 
ritanismushoz ragaszkodtak. így származtak az 
indepedensek 1-ső Károly a latt, kik egyik 
egyháznak a’ másiktól való függését el nem is
merve, különböző gyülekezeteket alkottak ma
goknak.

zsiákat különböző nevek alatt akarták egymással 
egyesíteni, ’s a’ rom. kath. egyház kebelébe 
visszaállítani, semmi egyébb foganatja nem lett 
mint az, hogy a’ kedélyek mindinkább felin
gerültek ; mert e’ tárgyban tett nézetei Fábri- 
cius János apát urnák a’ szoros bírálatot nem 
állták ki. Alakult egy más társaság is e’ végre 
a’ róm. kath. papok közöl; nevezetesen Quirin 
cárdinál soká levelezett a’ protest. tudósokkal, 
de minden siker nélkül. Volt ugyan annyi haszon 
ebben a’ levelezésben, hogy a’ róm. kath. tu
dósok az egyházi történetre és a’ bibliai ma
gyarázatra , sok szép igazságnak akadtak nyo
mába ’s a’ protestáns tudósoktól, sok jeles 
adatokat kölcsönöztek. — Németországban né- 
melly helyeken újra nyomást szenvedtek a’ pro
testánsok; de csakugyan a’ Mennsi Frankfurt
ban és Hamburgban újra diadalmaskodott szent 
ügyök. Ellenben a’ lengyel dissidensek gyászos 
tragédiájára, mellyet a’ jezsuiták játszottak le, 
mindig vérző kebellel emlékezik a’ történetiró.

A’ pietisták vetélkedéseiről, mellyek kelet
kezése óta olly sok súrlódásokat okoztak, ez az 
idő sem volt ment, — és a’ mint egyfelől ezeket 
a’ társulatokat Németország sok tartományaiban 
szerencsésen elnyomták; más felöl az örök 
evangyéliomról, a’ Krisztusnak poklokra való 
szállásáról, emberi lelkének eredetéről, ’s több 
illyfélékröl kiütött erős tusakodások újra meg
hívták a’ tudósokat a’ keresztyén vallás igaz
ságainak oltalmazására. — A’ békételen Frank
honban 15—ik Lajos, a’ balvélekedéseken felül
emelkedni nem tudó gyáva király újra üldözteté 
a’ protestánsokat, ’s e’ végre kiadott parancsait 
a’ touloni parlamenten kivül mások is elég kész
séggel végrehajtották, mellyeket későbben ma
gok is szégyenlének. Ángolhonban belölről, a’ 
közönséges kegyelemről való vitatkozások, a’ 
püspökiek és presbyteriek között újra kiütött 
hatalmas vetélkedések, a’ hitágozat sarkalatos 
igazságai felett támadt súrlódások elfoglalva tar
tották a’ theologusokat; de kívülről a’ térítő 
társaságok mindenfelől szerencsésen boldogul
tak, és a’ keresztyén vallás megismertetése által 
új társaságokat alapítottak.

Valamint azonban örökös igazság, hogy a’ 
sok forgatások és vitatások után fejlődik ki a’ 
szent igazság: úgy a’ különbkülönbféle súrló
dások- ’s vallásos vitatkozásoknak az a’ haszna 
lett, hogy a’ tudósok azokat a’ hibás fogalmakat 
’s állításokat, mellyek a' tiszta evangyélmi 
tudomány közé időről időre becsúsztak, megvi
tatták, kifejtették, és a’ konkolytól megtisztítot
ták ; mit a’ iilosofiának, históriának és a’ biblia
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szorgalmas vizsgálása által értek el. Mire annál 
inkább ösztönöztettek a’ tudósok, mivel a’ filoso- 
fiának megváltozása, nevezetesen Wolf és Kánt 
’s egyebek filosofiájának feltűnése után — mint a’ 
mellyeknek erőteljes elvei a’ keresztyén vallás 
hitágazatai közé becsúsztak — a’ tudományok 
mezején egész egy új világ kezdődött. Nem so
kára a’ deismus, naturalismus, rationalismus 
kezdte elönteni a’ tudós Európát, mellyekböl 
különböző vélemények fejlődtek ki. A’ natura
listák sokszor kíméletlenül tapodták meg a’ leg
szentebb evangyélmi igazságokat, sokszor pedig 
gúnyosan kicsufolták. Némellyek Collins Antal 
angol filosofus után menve, a’ jövendöléseket 
tagadták, — mások pedig Wodston után, a’ csuda
tételeket, különösen Hume és tanítványai, ke
gyetlenül megtámadták. Manderille a’ keresz
tyén vallás erkölcsi részének, Morgan pedig a’ 
biblia egész értelmének mondott ellene. Majd 
Rousseau amaz éles elméjű arany kulcsos W ol- 
tairevel együtt a’ keresztyén vallást, kicsufolva, 
megvesztegetve szinte nevetséges színbe öltöz
tették. Ma a’ rationalismus jálsza főszerepét.

A’ mi Magyarországot illeti: ámbár a’ ma
gyarországi protestánsok a’ bécsi békekötés 
pontjainál fogva, tökéletes és törvényes vallás
beli szabadságot nyertek: mindazonáltal csak 
hamar ennek ellenére 300 templomuk el vétetett. 
’S keserves nyomattatások miatt — sérelmeik 
az 1637 és 1638. országgyűlésein nem orvosol- 
tatván meg — I. Rákóczi Györgyhöz kényteleni- 
tettek segítségére folyamodni. Látván a’ király, 
Jorstensonnak Rákóczi Györgyhöz viseltető jó 
indulatját, kinek már igen jól ismerte győztes 
fegyverét, megkínálta békével Rákóczit, mit az 
elfogadván, Lincz városában mind két részről 
aláírták 1645. Ellenemondott ezen békekötés
nek a’ clerus, de a’ király, adott szavát megvál
toztatni nem akarván, csakugyan az 1647-iki 
pozsoni országgyűlés czikkei közé beiktatták.

Azt hívén ez által a’ magyarországi protes
tánsok, hogy a’ kívánt béke és nyugodalom tö
kéletesen helyreálland, és hogy valahára a’ 
drága áron vásárlóit békekötéseknek szent 
erejénél fogva nyugodalomban élhetnek. Azon
ban a’ sors és fálum kevés idő múlva máskép 
határozott felettük; mert eljöttek az örökre gyá
szos emlékű 1673 és 1674. évek, a’ midőn a’ 
protest. papok azon ürügy alatt, mintha ők is 
résztvettek volna az ismeretes összeesküvésben, 
tömlöczre hurczoltaltak, és sok kínzás után, 
mellynek emlékétől a’ nemesen érző kebel min
dig irtózással fordul el, részint a’ nápolyi gályákra 
adatlak, részint száműzettek.

Tökölinek különböző szerencsével folyt tá
madása ara bírta a’ királyt, hogy hűséges ma
gyarjainak tanácsára Sopronba 1681. ország- 
gyűlést hirdetett, mellyben az idegen zsarnok 
jármát nem tűrhető magyarok a’ derék gróf

Eszterházy Pált kikiáltották nádornak. Ezen a’ 
gyűlésen egykét értelmű, később sok üldözése
ket okozott záradékkal orvosoltattak a’ protes
tánsok sérelmeik; de elvett templomaik, isko
láik nem adattak vissza ; mellyeknek midőn visz- 
sza szerzése végett a’ cath. rendeket általánosan 
kérnék a’ protestánsok, annyira ellenszegült a’ 
clerus, hogy azt a’ világi rend nem tűrhetve, 
rokonszenvvel hajlott a’ protestánsokhoz. Neve
zetesen a’ személynök Orbán István így szó
lott : Verendum est, ne clerus status et voti pri- 
vilegio privetur. Kapi Gábor pedig ezt mondta: 
dolendum magnopere est impediri a clero tran- 
quillitatum regni, at clerus facile semet defendit, 
habét enim pecuniam. A’ sérelmek orvoslása 
helyett megjött azután az úgy nevezett: expla- 
natio Leopoldina, melly miatt a’ kívánt nyugo
dalom reménye még inkább elbucsuzék a’ pro
testánsoktól; mert ez megengedte a’ földes uar- 
uraknak jobbágyaik lelkismeretén való uralko
dást, minél szivrepesztöbbet gondolni sem lehe
tett stb.

A’ szathmári békekötésnél fogva, melly ke
véssel I. József halála előtt köttetett, úgy lát
szott könnyebülni fog a’ protest. sorsa; azonban 
3-ik Károly alatt egyik sérelem a’ másikat érte; 
mert midőn a’protestánsok panaszolkodnának, az 
egri püspök és kalocsai érsek hangosan sürget
ték, hogy mivel a’ protest. sérelmeik orvoslása 
sürgetésével ö felségének alkalmatlankodnak, 
újittassékmeg az 1715: 30-ik art., melly szerint 
akármelly közönséges sérelem tárgyában csu
pán csak magán név alatt engedtetett meg ö 
felségéhez folyamodni, hogy a’ bármilly nagy 
fontosságú tárgy annál kisebbnek láttassák. Ki
rendeltetett a’ pesti 25 férfiakból álló commissio, 
mellynek egyoldalú jelentésére meg jött az 1731- 
beli úgy nevezett: Carolina resolutio, melly a’ 
többek között a’ prot. papok keresztelését is a’ 
r. kath. papok felvigyázása alá rendelé. Alkal
mat adott ere győri ref. pap és egyszersmind 
orvos tanár Cseh Csuzi Jánosnak a’ győri püs
pök asztala mellett bizodalmas beszélgetés al
kalmával tett azon nyilatkozata: miszerint úgy 
is ki lehet szolgáltatni a’ keresztséget, ha az 
egyedül csak a’ Jézus Krisztus nevében megyen 
véghez, erőségül hozván fel ama szentirásbeli 
helyet Csel. 22. 16.: kelj fel, és mosd el a’ te 
bűneidet, az Urnák nevét segítségül hiván. Ez a’ 
magában olly ártatlan vélemény nem tetszett az 
asztalnál ülő főpapoknak, ’s azon ürügy alatt, 
hogy a’ prot. papok nem pontosan, nem keresz
tyéni módon keresztelnek, azokat látogatni kez
dek, mellynek alkalmával semmi keresztyéni 
szeretettel nem gondolva, őket mesterségesen 
kigondolt kérdésekkel boszontották.

Hlyen környül állások közt a’ prot. letiport 
reménye egy boldogabb idő felé fordult, és
csak hamar feltűnt egy II-ik József, ki bölcse-
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ségétöl vezéreltetve, jól tudta, hogy csak ott 
lehet hatalmas valamelly status, hol az alatt
valók békében élnek egymás közt, kiadta ama 
híres Edictum-tolerantiale-t 29 octob. 1781, 
mellynek erejénél fogva, ha nem orvosoltattak 
is meg a’ protestánsoknak minden sérelmei, de 
legalább utat készített a’ dicső emlékű II—ik Leo- 
pold alatt az 1790 és 1791-iki országgyűlés 
alkalmával a’ 26-ik art., melly szerint a’ Bécsi 
és linczi békekötések újra megerösittettek. A’ 
clerus mint mindig, úgy most is ellenszegült, de 
a’ nemesen érző honnagyok közül némellyek 
osztozva a’ protestánsok kínos érzelmeikben, 
mellyeket magasan dobogó kebleikben azoknak 
fájdalmas panaszhangjai ébresztének, kemény 
beszédekkel keltek ki ellenök. Nevezetesen gróf 
Fekete: Nem jó pásztorok nagyságtok, azért 
oszlanak el a’ juhok; legyenek jobb pásztorok 
nagyságtok, majd nem oszlanakel a’ juhok. Gróf 
Batthyány Alajos pedig ezt mondta: „Nincs a’ 
kath. religionak szüksége arra, hogy erőszakkal 
tegye a’ protestánsokat katholikusokká; mert a’ 
persecutio megalázza a’ kath. vallást és annak 
méltóságát. A’ religio most is csak az, a’ mi volt 
Krisztus idejében, csak az ekklézsia Változott; a’ 
religio most is csak egy a’ kath. és prot. között, 
csak az ekklézsia más, és a’ vallás kútfeje külön
bözik egymástól. A’ religionak czélját igyekene- 
nek tehát elérni. Továbbá mind az igazság, mind 
a’ politica azt hozza magával, hogy a’ protes
tánsoknak pártját fogjuk; mert a’ clerusnak már 
különben is nagy a’ hatalma, idegen országi 
igazgató alatt lévén, hogy azért statum in statu 
ne formálhassanak, szükség, hogy a’ clerusnak 
ezen nagy hatalmát a’ protestánsoknak adandó j 
jusokkal határok közé szorítsuk.1,4 Ez a’ beszéd, 
elektrikai szikra gyanánt futott keresztül a’ 
gyűlésben, és a’ 26-ik art. megszületésének egy ' 
nagy oka volt.

Ezen időtől fogva a’ magyarországi protes
tánsok Magyarország határain belöl szabad val
lásbeli gyakorlással élnek; sok új gyülekezeteket 
állítottak fel, mellyek superintendensek, espere
sek, világi fő- és algondnokok által igazgattatnak. 
Hogy mit szül az idő, senki sem tudja; mert sö
tét fátyol fedi a’ jövő titkait, ’s futuri temporis 
exitum caliginosa nocte premit deus *).

C s ú t h y  Z s i g m o n d

Az élő nyelvek és külföldi litteratnra  
tanítása. Aémethonban.

Ezen a’ fölvett tárgyról alább megiratott, a’ 
berlini franczia lapban közlött észrevételeket, 
mozgalmaink közt, jónak látom e’ lapok azon 
isztelt olvasói elébe bocsátani, kik az említett

*) Az 1844 és lS48-ki törvények a’ c^ligínosam noc-| 
tem kissé felderítették. '

II *

jlapot nem járatják, reménylvén, hogy, bár 
1 azok honunk iskoláira alkalmazandót, jelenleg, 
átalánosan alig mondanak, némellyekben , mind 
magok- mind másokra nézve gyümölcsöző gon
dolatokat költhetnek föl. Az észrevételek az il
lető szerkesztőhöz beküldetett levéllel igy 
hangzanak: Münich, febr. 15. 1847.

Szerkesztő Úr.

Visszatérvén a’ német iskolák- ’s egye
temekben elfogadott közoktatás átalános rend
szere kitanulása végett tett utazásimból, szabad
ságot veszek magamnak a' külföldi nyelvek ’s 
litteraturák némethonbani támlását ’s tanulását 
tárgyazó bírálati észrevételeimnek eredményét 
önnek átnyújtani. Bátor vagyok reményleni, 
hogy ezen munka, melly az illető helyeken szer
zett tapasztalatok gyümölcse, ’s magában a’ 
közoktás ezen ágában levő, némelly nagy visz- 
szaélések fölötti lelkismeretés vélemény tiszta 
kifejezését foglalja, ön előtt elég hatalmas ér
dekűnek fog tetszeni, hogy becses lapjaiban he
lyet adjon. Dr. L . . . . e.

Az élő nyelvek tanulása, a’ közelebb lefolyt 
években, Német-’s különösen Poroszhonban föl- 
emelkedést, ’s valóban nevezetes kifejlődést 
nyert. Úgy látszik, egy nemes vetélkedés fog
lalta el ezen komoly és értelmes nemzet minden 
fiatal szellemeit. Ezen dicséretre méltó vágy 
czélja: öregbitni a’ tanítás és gondolkozás ura
dalmát, merítvén a’ lángelméjü, külföldi lit— 
terátorok eredeti kútfejeiből eszmét, melly jö
vőben gyümölcsöz a’ következő nemzedéknek. 
Korán beavattatván a’ nagy irók ismeretébe, 
kiknek remek müveik halhatatlaniták nemzeti 
litteraturájukat, a’ tanuló ifjúság, vonattatva a’ 
vizsgálat és bírálat szelleme hatalmas befolyása 
által, melly korunk különböztető jelleme, nemes 
büszkeségtől lelkesülve érzi magát en nemzeti 
litteraturájának lángját, a’ külföldi litteraturáké- 
val együtt megszerezni; szóval: ö fölfogta egé
szen a’ forditásokbani kényszert, elégtelenséget 
’s ürességet; ö nem akarja többé a’ gyümölcsöt 
héjáról ítélni, ö annak izét magából akarja meg
ismerni. Vizsgáljuk, vajon a’ tanítási főkor- 
mányzatnak nincs-e magának valamit szemre- 
hányni, hogy nagyon közömbös marad ez elö- 
haladó eszmék emelkedő mozgásánál, vagy in
kább , vajon az eszközök , mellyeket az esz
mék rendezésére teszen , arányban vannak-e 
fontosságával és nagyságával azon czélnek, 
mellyet az ember büszkén elérni óhajt.

A’ magán- és köziskolák s’ collegiumokban a’ 
külföldi nyelvek tanítása' szinte kizárólag német 
oktatókra van bízva. Elsőben is ez olly sarka
latos hiba, mellyet nem lehet meg nem róni. *)

*) Tudtul adjuk, hogy mi bírálati észrevételeinkkel egye
dül a’ felső osztályokra szorítkozunk.
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Mert, megengedve, hogy egy német, olasz, angol 
vagy franczia nyelv tanításával megbízott oktató 
azon nyelvben, mellyet tanít, elegendő ismeret- 
öszveggel bir , világos minden részrehajlatlan ’s 
lelkismeretes lélek előtt, miszerint a’ tanuló lecz- 
kéiböl, bármelly tudósok legyenek is azok, 
sokkal kevesebb gyümölcsöt veend, mint egy 
olasz, franczia vagy angol, bár kevésbé müveit 
(megengedjük), de a’ nyelvnek szellemébe, ro
konságai-, finomságai- és sajátságaiba, a’ böl
csőtől fogva beavattatott oktatónak tanításaiból. 
Az első tanítni fogja növendéket a’ helyesírás 
és nyelvészet szabályaira (hibás kiejtés kény- 
szer-szülte kiséretétel), a’ másik oktatja öt a’ 
szófüzésre, megbarátkoztatja anyai nyelvének 
szelleme- ’s jellemével; fölfogatja vele a’ sza
vak közötti hasonlatokat (analogies), azok ér
tékét, ’s az eszméket, mellyeket kifejeznek. Az 
elsőnek kezei közöl kijön a’ növendék a’ nyelv
nek (ha szabad úgy szólni) anyagi és durva tu
dásával ; a’ második megszeretteti vele annak 
gyakorlati, észszerű és elemző (analatique) is
meretét.

Hagyjuk az iskola és collegium padait, ’s 
közeledjünk a’ felsőbb tanítás Iegmagasb köréhez.

Itt zavarunk nagy, mert mi keressük az utat, 
mellyet a’ növendéknek át kell futni, hogy föl
hathasson a’ felsőbb tudományok régiójába. És 
ez utat nem találjuk, vagy, ha van is, az annyi
ra el van rejtve ’s bedugulva bozótok ’s elödi 
növények által, hogy emberfölötti bátorság kell 
csak próbálni is, ott magának némi ösvényt törni.

A’ kezünk alatti tárgy szemeink előtt fölötte 
nagyfontosságu, ’s egyszersmind komolyabb, 
bogysem elhatározatlanok legyünk minden gon
dolatunkat elmondani; egyedül ahoz tartván ma
gunkat, miszerint eléggé ki legyen bizonyítva, 
hogy minden személyeskedésen kívül akarunk 
maradni; és hogy, ezen tárgy körül forog
ván, nem teltünk egyebet, mint engedtünk meg
győződésünknek , mellyeknek nyilvánítása (ki
kötvén a’ részünkröli botlást) hasznos lehet a’ 
tisztességes tudományok elöhaladására.

Lássuk elsőben az egyetemeket, álljunk meg 
az úgynevezett külföldi litteratura cursusai egyi
kénél.

Reményűtek talán, hogy a’ beszéd mester
ségében ügyes oktató, áthatva tárgyától, mie
lőtt a’ fölvett iró munkáinak kimerítő és bírálati 
taglalását előterjesztené, ezen iró jelleme isme
retébe avat be titeket; hogy azon kornak, melly- 
ben a’ szerző é lt, irányzatai-, ekölcse- és tár
sadalmáról csillogó vázlatot fog élőtökbe rajzol
ni ; hogy el fogja mondani, mi politicai, erkölcsi, 
vallásos vagy tudományos befolyások alatt szer
kesztő irományait, és hogy, a’ korunkig egymás 
után következett társaságok értelmi és társadal
mi mozzanatából kölcsönözött rövid észrevéte
lekkel végig menvén az idők lánczolatán, az

élőbeszéd ezen nemébőlfénytszökeltet ki, melly 
veletek izlelteti, becsülteti, és megszerezteti hő
sének szépségeit és gyöngeségeit? Oh! nem. 
Hallani fogtok , középszerüségök által feledésre 
kárhoztatott munkákból kölcsönözött vélemé
nyek, ’s közönséges helyek hideg ’s jelentékte
len fölolvasását, rövid, felületes, tökéletlen 
elemzést, szokatlan mutogatást, vaktába kapott 
némelly idézéseket, évkörüli tévedéseket (ana- 
chronismus), gyakran logicátlan meghatározá
sokat, és végre, hogy munkájukat megkoronáz
zák, nehéz, egyhangú, döczögős és gyakran hi
bás (incorrect) dictiót.

És aztán csudálkozzatok ezek után a’meg
szokott térközön (isolement), mellynek közepén, 
egyetemi tanszékében, háborithatlan elégültség- 
gel trónol kiszolgált oktatónk.

Ha ez ítéletet szigorúnak vagy nagyon áta- 
lánosnak találjátok : azt feleljük , hogy szabályt 
és nem kivételt idézünk, vagy , ha jobban tet
szik , kivételeket.

A’ növendék, kijővén a’ collegiumból, tudja, 
körülbelül, a’ helyesírást; fordít némi könnyű
séggel ; közszokásból vett nehány phrasist igen 
rósz nyelven el tud mondani; de a’ legegysze
rűbb tárgyról sem képes Írni egy igen egyszerű 
értekezést i s ; nem tud semmit fölmondani, hogy 
azt pazaru germanismussal föl ne ékesítse, 
melly a /t csaknem mindig érthetlenné teszi.

Nyelvészeti elemzés-, észtan-, szórokonság-, 
szóképek- és szónoklatról (logique, synonymie, 
tropes, rhétorique) mégcsak nem is álmodnak.

Növendékünk, ki tanulóvá lesz, és kiről 
föltesszük hogy igazán kívánja magát valamelly 
külföldi nyelv sajátságaiban tökélesitni, belép 
egyikébe azon cursusoknak, mellyeknek vázla
tát fölebb lerajzoltam. Itt ö keveset tanul, vagy 
ha elég szerencsés is némi részleteket fölfogni, 
csak hamar mély elcsüggedés szállja meg, hall
ván ezen, a’ vizsgálat és elemzés minden szelle
mét nélkülöző, komoly észrevételek- ’s új mél
tánylásoktól üres , tunya fölolvasásokat; mert 
15 vagy talán 20 év óta, ugyanazon dolgok 15 
vagy 20-szor olvastattak föl ugyanazon oktató 
által, ki igen óvakodó, hogy oktatói békéje édes 
nyugalmát meg ne zavarja, bemenvén a’ tudo
mányos újítások égő küzdhelyére , melly újítá
sokat ő mégcsak ismerni és fölfogni sem akar, 
miért is, felsöségileg, irányukban megvetést af- 
fectál.

Ezen tények annyira köztudomásra jutottak, 
annyira ismeretesek, annyira megczáfolhatlanok, 
hogy ha az ember csudálkozhat valami dolon, az 
a’ lesz, miszerint ezen nagy visszaélés olly 
sok ideig fenállhat olly országban, melly, köz
oktatás tekintetében, dicsőségesen foglalja el Eu
rópa első nemzetei között az első helyet.

Milly roppant tér nyílnék ügyes oktató ál
tal taníttatott külföldi litteratura oursusánál ér-
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dekes vizsgálatokra! Említhetné ez Montaigne, 
Mallebranche, Descartes, J. J. Rousseau sat. ne
veit, hogy elő ne adná a’ franczia bölcseket 
eredetét, fejődését, lényegét és elöhaladásait ? 
Milly komoly és mély elmélkedésekre nem in- 
ditaa a’ franczia egyház nagy szónokai: Massil- 
lon, Bourdalone, Bossuet ihletett lángszellemé
nek méltánylása ? és napjainkban a’ politicai 
ékesszólás, mellyet a’ hatalom és fény olly ma
gas fokára emeltek Pitt, Fox, Chatam lord, Mi- 
rabeau, Barnave sat. Milly fönséges és kimerit- 
hetlen tárgya a’ tanulmánynak, mellyet Shakes
peare és Corneille színmüveinek bírálati vizsgá
lata nyújt !

Valóban, nem lehet kétkedni a’ végtelen 
haszonról, mellyet a’ külföldi színmüvek remek
darabjainak észszerű tanítása szerezne azon fiatal 
szellemeknek, kik magokat a’ drámai pályára 
hivatva érezik. Ok a’ halhatlan teremtmények
ből, mellyeket Shakespeare, Racine, Lope de 
Vega, Moliére lángelméje szült, drága és ter
mékeny tanúságot merítenének. Sőt a’ ritka 
drámai müveket, mellyekkel a’ mai német szín
pad büszkélkedhet, vájjon nem azon tehetlen- 
ségnek kell-e’ tulajdonítani, mellyben lévén a’ 
fiatal szerzők, haszonnal tanácsot kérnek e’ 
nagy mesterek munkáitól ? Goethe, Schiller, e’ 
két ragyogó szellem, e’ két, olly gazdag, olly 
költői, olly föllengös képzelet, a’ külföldi mü
veket kitűnő és fényes tiszteletre méltatták. Át
fordítván az ő figyelemre legméltóbb müveiket, 
ihletve eszméiktől, és becsületüknek tartván 
nyomdokaikat követni}, honunk drámai litteralu- 
ráját meggazdagitották, és teremtettek magok re
mekműveket, mellyeket ma csodál egész Európa.

Minthogy mi a’ Némethonban elfogadott 
közoktatás átalános rendszere jelességét nem 
tudtuk eléggé méltólag becsülni: előttünk azon 
gondatlanság, melly ezen honban, a’ külföldi üt— 
teraturák ’s nyelvek tanítását illetőleg, uralko
dik, annál fölötlőbb. Egy nemzet sem részelteti 
Európában, az oktatás jótéteiben a’ tömeget böl— 
csebb, okosb és ésszerűbb bőkezűséggel. Mikép 
kelljen tehát ezen közönbösséget kimagyarázni 
a’ kezünk alatti tárgy irányában, ma, midőn az 
élő nyelvek tanítása kötelezett kiegészítő része 
minden növelésnek, bár melly fokán álljon is az 
a’ társadalmi lépcsőnek, tehát, mint a’ latin és 
görög nyelvre nézve, nem találhatnának a’ nö
vendékek az iskolák- ’s collegiumokban, esz
közöket, ezen tárgyban elég teljes ismereteket 
szerezni, hogy fölmentsék családaikatazon költ
séges kényszertől, miszerint magányoktatókhoz 
folyamodnak, kik, többnyire, semmi vizsgálat 
alá vettetve nem lévén, oktatóságra megkiván- 
tató képességeket fölmutatni nem igen tudnak.

Angol-, orosz- és Francziaországban csupán 
honosított oktatókra van bízva ezen munka. 
Legközelebb Parisban, több mint 150 kijelöltek

közöl, kik a’ királyi cöllegiumokbani, német 
nyelv oktatói, 48 tanszékre folyamodtak, 47 né
met eredetű választatott el, ’s egyedül egy fran
czia Strasbourgból.

Meg vagyunk győződve, hogy a’ csőd ezen 
módja nagy előnyökkel bir; főkép azon értelem
ben, miszerint a’ választás a’ legképesebbre es
sék, és a’ kedvezés és pártfogás eszméje egé
szen távol legyen, ’s egyszersmind, hogy a’ csa
ládok bizalmának ’s a’ fökormányzás felelőssé
gének kívánt biztosítékot ajánljon.

Tehát, röviden ismételve, mondani valónk;
1) Hogy Némethonban a’ külföldi literatu- 

rák ’s nyelvek tanítása épen ki nem elégítő, fö
löttébb korlátolt, fölöttébb fölüleges.

2) Hogy a’ növendék, eljutván valamelly 
külföldi nyelv első elemei ismeretére, magára 
hagyatva találja magát, és hogy aztán iszonyú 
rés esik a’ másod rendű ismeretekben, mely- 
lyeknek bírása nélkül anyagilag lehellen, az el
sőbb rendű tudományokból valami gyümölcsöt 
venni, ’s reményleni a’ fölső lépcsőkön.

3) Hogy ezen nagy következetlenségek 
megelőzésére hasznos lenne az iskolák ’s colle
giumokban cursust állitni föl, hol a’ nyelvészeti 
elmezés, észtan, szórokonság, szóképek és sóz- 
noklat tknittatnának, ’s a’ növendékekkel szó- és 
írásbeli értekezések készíttetnének, mellyek 
őket az egyetemekben tárgyalandó külföldi üt— 
teraturák komoly és összehasonlító tanítására 
elkészítenék.

Bevégezzük észrevételeinket, fölidézvén 
nagy Fridrik ezen tárgy fölötti saját eszméit, 
hogy mindenki átlássa, miszerint azok minden 
pontban megegyeznek, azokkal mellyeket mi 
előadtunk:

„Ö felsége akarja, hogy a’ növendékek, a’ 
joachim-gymnasiumban az alsóbb latin iskolák 
catachismus- és vallással foglalkozzanak. Ezen 
első rendűek tanulni fognak egyszersmind fran- 
cziául, és a’ franczia nyelv elemeit. Kijővén 
ezen első osztályból, a’ növendékek esnek a’ 
nyelvtisztogató kezei közé, ki az ö durva ért- 
hetlen nyelvöket pallérozza, ’s az irás- és be- 
szédbeni hibákat kijavítja. Azután felveszi őket 
Toussaint úr a’ szónoklati osztályba, ki elkezdi 
nekik tanítni az észtant, nem ragaszkodván fölöt
tébb az iskolai okoskodások különbféle formái
hoz : fögondját az ész helyes irányzatára fogja 
fordítani; a’ meghatározások körül szigorú le- 
end. Ö nekik nem fog megengedni semmi kétértel
mű ’s hamis gondolatot; gyakorolni fogja őket, 
mennyire csak lehel, az okadatolásban; szok
tatni fogja őket az elvekből következményeket 
húzni: aztán magyarázni fogja nekik a’ szóké— 
pékét" slb. *)

*) Instruction pourla direction de 1'Académie des nobles á 
Berlin. — Mars 1762. Oeuvres de Frédéric le Grand.
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Úgy hisszük, eleget mondtunk, hogy földe
rítsük hasznosságát és sürgetösségét a’ javítá
soknak, mellyeket Némethonban a’ hibás igaz
gatás, vagy inkább a’ külföldi nyelvek tanítása 
körüli gondatlanság hatalmasan igényel. Ha ezen 
észrevételek, mellyeket bennünk a’ bölcs és 
nagylelkű német nemzet iránt élénk rokonszenv 
költött fel, a’ tisztességes tudományok elöhala- 
dására ártalmas visszaélések körüli reformot 
előidézhetik: mi ezen eredményben törekvé
sünk legdrágább jutalmát fogjuk találni; ’s 
büszkék fogunk lenni, hogy egy részben lefi
zettük adaját azon őszinte ’s szives vendégba
rátságnak, mellyel Némethonban tartózkodásunk 
alatt megtiszteltettünk. (Journal Francais de 
Berlin).

K ö n y v e s  J á n o s ,  
n. váradi ref. professor.

V álasz a ’ P r. E. I. Lap 50. szám. adott  
„fató pap46 czimik mese Írójának.

Az ármány hazánkban nem újság. Azonban 
én mindig azt gondoltam, hogy egy Megváltó a- 
postalai, az Urban egy testvérek, ’s az Urnák egy
házában egy czélra munkáló egyének között ez 
undok bűn soha, annál kevésbé olly időkben, 
midőn a’ visszavonás dúlja e’ hazát, fel nem 
csirázhalik; hanem a’ szeretet és egység kap
csolja egymáshoz kebleiket. Úgy hiszem, ezeket 
nem gondoltam helytelenül. Csakhogy ha igazam 
van akkor drávai úr eljárása ellenkezőt tanúsít.

Én nem, mint drávai úr Írja, 27, hanem mint 
25 éves fiatal, de hivatalos köröm betöltésére 
magamban mindig elég erőt és érettséget érző 
lelkész, és mint két elaggott szegény, de forrón 
szerető szülőknek gyermeke, őszelő 12-dik nap
ján kedden elindultam Yasmegyébe születésem 
földére, a’ rég tárt karokkal váró jó szülök lá
togatására *). Elindultam világos nappal, olly 
szándékkal, hogy azon héten visszatérek, mes
teremnek tett olly rendeléssel, hogy visszatér
temig az általa végbe vihető egyházi köteles
ségeknek, a’ mit teljesített is, megfeleljen; a’ 
mellyek pedig általa nem teljesíthetők, mint 
ketesztelés, egyháztóli kieresztés, ha adná ma
gát elöl, azokat kérésem mellett teljesítse az 
esperes ú r, mint gyülekezetemhez legközelebb 
eső lelkész, és mint a’ ki az utolsó püspöki láto
gatáskor önként vallotta be távollétem esetében 
az említett szolgálatrai készségét, ’s hasonló 
esetben én is mind ezekre magamat kölcsönö-

*) ’S miért épen ekkor, midőn a’ nyájnál olly nagy volt 
önre a' szükség ? kérdhetné Drávai u r, kinek elbeszé
léséből kivehető ugyan a ' t e n d e n t z i á s k o d á s ,  de 
annyi bizonyos, hogy azt a’ szülei látogást tán béké
sebb időkre lehetett volna halasztani. S z e r k .

sen köteleztem. Elindultam a’ gyülekezet gond
nokát ’s az egyházfit illő módba hagyással. 
Kérdezem már most drávai urat: nem rágalom-e 
ezen állítása, hogy én a’ veszélyhirre meg
szöktem, holott világos nappal indultam? nem 
rágalom-e ezen állítása, hogy én a’ kapufától 
vettem búcsút, holott a’ nevezett személyek 
módba hagyásával indultam? Nem rágalom-e az 
is, midőn azt állítja, hogy én gondosan elhitet
tem volna mindeneket magam körül a’ felöl, 
hogy honnmaradva az emberek mind felkonczol- 
tatnak, holott, lelkemre! nem tudná ez állítását 
bebizonyítani. Nem rágalom-e mikor béresnek 
nevez, holott csupán azért nem térhettem vissza 
a’ szándékolt határ időre, hogy kocsit százakért 
sem kaphattam, melly engem visszaszállított 
volna híveim közé. Mig végre, hitem szerint 
koránt sem mint béres, hanem mint nyáját sze
rető jó pásztor, per pedes apostolorum indultam 
meg születésem földétől a’ két napig tartó, úgy 
hiszem, nem igen rövid útra. A’midön életem 
legnagyobb veszélyeztetésével az ellenség tá
borán lsetesztül, legfölebb 15 lépésnyire vonul
tam el az engem sasszemekkel kísérő illír csorda 
mellett. Bizony h l drávai úr meséje szerint, ne
kem a’ visszatérésre gondolniis meggyilkol
tatás lett volna, ’s ha kísérőim félelem, rettegés 
lettek volna,’s féltettem volna életemet a’ farka
sok torkától: akkor bizonynyal nem mertem volna 
az egyébiránt elég szilaj csorda embereivel 
szemközt nézni. Ha gyávaság lakta volna valaha 
keblemet, nem lettem volna első, a’ ki a’gyakori 
veszélyhirre fegyvert ragadva siettem az ellen 
fogadás ira, ’s mikor az ellenség által eitett tü
zek lángjai már közel láthatárunkon nyaldosták 
levegőnket, a’ lakosok mind elhagyták a’ hely
séget, én pedig és talán még két — három családfő 
nyugottan vártuk a’kanizsai ütközetnél megsza
ladt gyújtogató illír csoportot. Ezeket mind örö
mest elhallgattam volna, de meg kellett győz
nünk drávai urat a’ felöl, hogy sem gyáva, sem 
félénk, sem béres soha nem voltam ’s nem leszek. 
Csakhogy ha ö is azt akatja, a’ mit akarnia kell, 
hogy békességben éljünk és szeretetben egy
más között, mint Krisztus apostolaihoz illik, ak
kor ö és és társai hagyjanak fel a’ gyáva irigy
séggel ’s a’ szemtelen ármánykodással ellenem.

T a k á c s  J ó z s e f ,  
sz. királyi ev. pap.

Katinka Joachim  püspök életrajza.
Ez illavai pap volt. Atyja Kalinka János tep- 

lai pap és esperességi jegyző vala. Tanulásra 
szánva öt szülői, miután arra hajlama volt ’s 
kétlen reményt nyújtott a’ teendő előmenetelek 
iránt, oktatás végett a’ legjelesb tanítókra biza- 
tolt. Nem is játszá ki a’ várakozást tanítóinak 
hű oktatásával kiművelt lelke. Mert előbb Kör-
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möczön és Bicsén, utóbb Bánban és Eperjesen 
végezvén iskoláit, előbb Radvánban kántornak, 
aztán a’ virágzó rosenbergi iskolának igazgató
jává, rövid idő múlva pedig ugyanazon egyház 
segédpapjává választatott. Itt olly sérenyen járt 
el tisztében, hogy az isteni gondviselés és a’ 
nép akarata előbb Gradnóra, utóbb Rajeczre 
hivá öt meg papnak. Tanílásbani ritka szeren
cséje olly pártfogójává tette az Ostrosith csalá
dot, hogy István öt Illavára liítta meg, hol 30 
egész évig folytonos szerencsével paposkodott, 
’s úgy járt cl hivatalában, hogy Lányi Zakariás 
püspök halála után a’ báni gyűlésben, melly 
1646-ban Illésházy Gáspár elnöklete alatt tar
tatott, egyhánguan utódává választatott ’s a’ báni 
templomban Lányi György breznói és Dnbravius 
Dániel szemezi papok által febr. 15-kén püs
pöknek kikiáltatott. Hosszas volna e’ tisztében 
kitüntetett szorgalmát elbeszélni. Mitsem mulasz
tott el, mit az ev. ügyek elömozditására tartozó
nak vélt. Mert nemcsak a’ hazában titkon terje
dezett syneretismusnak komolyan ellenszegült 
’s hasoncselekvésre egyházkerülete espereseit 
felszólilá, hanem iskolákat is mindenkép szapo
rított. Valóban ha valaki, bizonyosan Katinka 
szivén hordá az eperjesi collegium javát. Mert 
azonkül, hogy 1669—ki dec. 8-kán Tót-Prónán 
a’ többi püspökkel tanácskozmányt tartott a’ col
legium javának előmozdítása felöl, az 1670-ki 
febr. 5-ltén Zsolnán összegyűlt trencsini esperes- 
ségel is hosszas levélben e’ sz. kötelesség tel
jesítésére serkenté. Egyházi énekeket is könnyen 
költött. Templomban olly ékesen szónokolt, hogy 
több förendüek is öt hallgatni szépnek és hasz
nosnak vélték egyiránt. Legalább Illésházy Gás
pár, az ev. ügyek e’ jeles védje, három megyé
nek, Trencsin, Liptó és Árvának föispána, any- 
nyira gyönyörködök Kalinkában, hogy nemcsak 
várában, mellyben lakott, hanem a’ táborban ’s 
országgyűléseken is öt használta egyházi szó
nokul. Mert valamint ékesszóló, úgy irálya vi
lágos vala, mit bizonyít e’ munkája: Lemma 
funereum in exequiis Mfici Joannis Ostrosith an. 
1637 productum. Iit egy tót kátét is, melly 
azonban napvilágot részint költséghiány miatt, 
részint azért nem láthatott, mert sok jeles férfiú 
nem okatlanul vélekedők, miszerint nem tanácsos 
illy könyvek kiadásával zavarba ejteni a’ tanu
lók lelkét. Sokan, szinte nem okatlanul, vétkül 
tulajdoniták neki, hogy a’ 10 éves üldözéskor 
Tarnóczy Márton vejével, ki szinte püspök volt, 
és 38 pappal Pozsonyba idéztetve, a’ száműze
tésbe beleegyezett. Tarnóczy azzal menti öt 
ugyan hosszasan, hogy Drezdába vitetve a’ 
szegény foglyokon segíteni akart, de sokkal 
máskép ütött ki az ügy, mint Kalinka vélé. Mert 
ámbár II. György szász választó fejedelem köz-

i ben is járt mellette ’s Tarnóczy mellett Leopold- 
, nál: ő mégis Zittauban száműzve halt meg 1678- 

ban ’s ugyanott temettetett. el jun. 19-kén. Szó
nokolt fölötte Schultz Mihály, a’ német egyház 
papja 2. Tim. 4, 8-böl, mellyet Kalinka még 
éltében maga választott. Dicséretére elég annyit 
mondanunk, hogy a’ köznek hasznos, előkelő 
férfiaknak is kedves és sokkal jobb sorsra, mint 
minő érte, érdemes volt. Munkái, Klein szerint, 
még ezek:

1) Atyja munkájához, mellyet ö maga Justa 
cygnea seu exequialia czim alatt azon czélbót 
irt, hogy az halála után szószékről olvastassák 
fel, mint fiú panegyricont csatolt, melly 1638- 
ban nyomatott Trencsinben.

2) Disputatio de ieiunio.
3) Verus mundus cerae, piae et mundae 

matronae, Trencsin, 1648. 4. r. Marko Borbála 
fölött tartott gyászbeszéd.

4) Ecclesiasticum protocollum, continens 
summám proventuum, templa, parochias et scho- 
las concernentium, mellyet 1649-ben tartott 
speciális egyházlátogatáskor irt össze.

5) Armales statum, numerum, ordinem, pro- 
ventus caeterasque rés memória dignas ecclesia- 
rum districtus Bannovicensis exhibentes 1651 
évről.

6) Virtutum visitatio speciális in comitatu 
Arvensi, 1647 évről

7) Pandectae superintendentáles usibus ve- 
nerandi contubernii Arvensis destinatae posteri- 
tatis gratia adnotatae. Az utóbbi 4 munka csak 
kézirat 4-rben, inellyeket Rotharides Mihály sok 
más kézirattal Wittenbergbe vitt ’s az ottani 
magyar könyvtárba tett le.

Schrnal adatai nyomán Daru.

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 állomást elnyerni óhajtják, 1849. év januari- 
us 15—ik napjáig vagy személyesen, vagy bér
mentett levél által — Babócsán keresztül — n. 
t. Kiss András csokonyai lelkész ’s egyházi el
nök urnái — képességűket tanúsító bizonyítvá
nyaikkal ellátva — jelentkezzenek, kinél e’ hi
vatalt illető feltételek bővebben megtudhatók.

VEGYES KÖZLEMÉNY.
A’ kis-ujfalui ref. gyülekezet, a’ véginségre 

jutott debelliácsiak számára, K. J. lelkésze által 
hozzám négy ezüst forintot juttatott, mellyeket 
illető helyre szolgáltatandok.

T ö r ö k .
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