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PROTESTÁNS

Etllázi Él IIEBLAI LAP.
78. és 79 szám. Hetedik évi folyamat. Decemb. 3 1 .1 8 4 8 .

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

nyegettetik.
Illyenkor a’ magányérdekeknek háttérbe kell vonulniok, a’ magányjogot követe

lő szózatoknak el kell némulniok. A5 haza minden e lő tt!
A’ protestáns egyháznak is vannak igényei az állodalom s a’ társegyházak irá

nyában az egyenlőség ’s viszonyosság alapján, — vannak önkörében elhatárzandó kér
dései , elinézendö 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 szükség ; mert — a’ haza minden e lő tt!

Épen azért el is hallgatunk ’s az Egyházi ’s Iskolai Lapot megszüntetjük jobb 
jövőig , mikor a’ haza, ennek szabadsága ’s polgári léte mentve leendettek , és a belvi- 
szonyokat rendezni leend során.

A zonban, hogy a’ protestáns egyház körében kifejlendő életjelek , mozgalmak, 
te ttek , 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'5 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 ne
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 Hír
lapnak átszolgáltatandja.

Többire — egy értelem , egy akarat lelkesítsen b en n ü n k et, nyelv s hitfeleke- 
zetrei tekintet nélkül! olvadjunk egybe készségben, e rőben , áldozatban az imádott haza 
m egm entésére! így  mielébb kivivandjuk a’ győzelmet ’s biztos hangon fogjuk kiálthatni: 
Éljen a’ szabadság, egyen lőség , testvériség!

Az áldások ’s béke Istene legyen ve lü n k !
Pest, dec. 10 -kén  1848. T Ö T Ö t  P á l ,

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

R e n d e l e t .
A’ honvédelmi bizottmány kötelességének 

tartja arra ügyelni, hogy a’ kisebb rendű papság, 
melly eddigelé nagy részben a’ dézmából húzta 
jövedelmét, addig is, mig az 1848. XIII. t. ez. 
2-ik § -a  tökéletesen végrehajtatnék, élelmi 
gondok által híveinek lelki gondoskodásától el 
ne vonassék; ezennel tehát kijelenti, hogy mind

azon lelkészeknek, kiknek jövedelme, ide nem 
értve lakásukat és a’ házhoz tartozó kertjeiknek 
hasznát, háromszáz forintig ezüstben nem terjed, 
jövedelmöket a’ nevezett összegig az állomány 
részéről biztosítja ’s a’ hiányt azonnal kész 
pénzben tervezendi; ennek következtében meg- 
hagyatik a’ cultusministeriumnak, hogy a’ szük
séges rendelkezéseket tegye m eg, miszerint
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minden valláskülönbség nélkül, mindazon lelké
szek iránt, kiknek jövedelme 300 pftra nem té r - ! 
jed, a’ szükséges jelentés mielébb terjesztessék 
a’ honvédelmi bizottmány elébe, azon kimutatás
sal, mi legyen egyenként és összesen azon ösz- 
szeg, melly az álladalomtól megkivántatik, hogy 
a’ nevezett jövedelem minden lelkésznek bizto
sítva legyen. A’ mint ezen kimutatás beadatik, 
a’ périzügyministerium részletenként foganato- 
sitandja e’ jelen rendeletet, melly azonban ter
mészetesen, csak a’ magyar álladalom iránti hű
ségben tántorodás nélkül megmaradott lelké
szekre értetik.

Pest, dec. 21-én 1848.
A’ h o n v é d e l m i  b i z o t t m á n y  

e l n ö k e .

Rendelet minden hatóságokhoz, hely
ségekhez és egyházi lelkipász

torokhoz.
Az országos honvédelmi bizottmánynak ide 

nyomtatott nyilt rendeletét azonnal és pontos 
hűséggel teljesíteni mindenki a’ haza iránti szent 
kötelességének ismerje, ’s elmulasztásáért min
den illető egyén legszigorúbb felelősség terhe 
alá tétetik. Kelt Budapesten dec. 24-én 1848.

Az o r s z á g o s  h o n v é d e l m i  
b i z o t t m á n y .

V .

N y ilt  re n d e le t .
Mellynél fogva a’ haza minden lelkészeinek 

ezennel meghagyatik: hogy ezen rendelet vé
telétől kezdve a’ reánk következő új év ünne
péig bezárólag, minden istentisztelet napján: 
a’ haza szabadsági harczában elesett lelkes hű 
honfiak emlékének a’ katholicusoknál ’s görög- 
hitüeknél szent miseáldozatot szolgáltatni, a’ töb
bi felekezetüeknél pedig isteni tiszteletet tartani 
el ne mulasszák, ’s ez alkalommal mindannyi
szor a’ néphez intézeti itt következő proclamatiót 
a’ szószékről a’ népnek magyarázva felolvassák, 
’s a’ népet a’ haza iránti tántorithatlan hűségre 
lelkesítvén , abban a’ szabadságérzetet lelkesít
sék , ’s előtte megfoghatóvá tegyék: mikép a’ 
legszebb polgári erény a’ haza szabadságát vé
deni , mert a’ szabadság a’ népek legfőbb kincse, 
nyugalma, élete, melly nélkül az élet nem egyéb 
mint egy terhes szolgaság, — szóval a’ lelké
szek hivatásuk ’s egyszersmind legszentebb pol
gári kötelességük szerint oda hassanak, hogy hí
veiknek lelkében a’ szabadság szent vágyát te
tőpontra fokozva, azt ezerekben egy törekvéssé 
olvaszszák, miszerint legyenek méltók az ilju 
szabadságra ’s kikerülhessék — hogy a’ sirhal- 
maikon felnövendő fűszálak utódaik átka szelle
mében lengjenek.

Ha találkoznék a’ hon lelkészei között • ’ 
rendeletet, azon szellemben , mellyet tartalmaz, 
foganatosítani vonakodó, a’ haza ellenségénekfog 
tekintetni. Kelt Budapesten, dec. 22-kén 1848.

A’ honvédelmi bizottmány elnöke, 
K o s s u t h  L a j o s .

M agyarország népeihez.
A  mindenható Isten — a’ szabadság — o’ né

pek Istenének nevében! Ámen.

Magyarország népei szabaddá lettek a’ múlt 
martiusi napokban.

A’ szabadságot a’ nemesség adta meg. ó  
hozta ezen áldozatot.

A ’ királyt nehezen lehetett arra bírni, hogy 
a’ nemesség ezen dicső, de igazságos áldozatát 
neve aláírásával szentesítse.

De az országgyűlés elhatározott magavise
leté, ’s a’ szabadságukért fölkelt népek fenye
gető állása megrettenték öt, ’s igy irta végre 
alá azon törvényeket, mellyekben a’ népek sza
badsága biztosítva van.

Aláírta, nem szive sugallatából, hanem azért, 
mert féltette trónját a’ nép méltó boszujától.

Aláírta, mert gonosz tanácsosai azzal ke- l 
csegtették, hogy majd ha fordul a’ koczka, meg
szegheti esküjét, ’s erőszakkal megsemmisítheti 
azon törvényeket, mellyeket aláirt.

És ez, a’ mi itt mondaték, nem gyanúsítás!
— a’„ kormány erről hiteles adatokkal bír-, — 
minden világosságra jött.

A’ nádor, kit karjaitokon hordátok, kinek di
adalmenetét az országon át a’ nép rokonszenve 
’s az áldás imái kisérték, hűtlenül rtiegszökött,
— de itt maradt irományai közt a’ mondottak 
világos bizonyságai megtaláltattak.

’S hogy igaz, a’ mit nektek Isten színe előtt 
mondunk, eléggé bizonyítja, hogy szabadságunk 
eltiprására bérlett zsoldosok által kilencz oldal
ról támadtattunk meg.

Becsödittettek a’ szerb rablók a’ magyar 
nép legyilkolására.

Felhuszíttattak a’ vad ráczok, kiknek a’ haza 
legdúsabb vidéke jutott lakásul, a’ magyarok ki- 
pusztitására.

Felbujtogattattak, de hála Istennek! több
nyire siker nélkül, honunk tót ajkú népei.

Hurbán gaz tót papot császári hadvezérré 
tették, ki alávaló czinkosaival ’s rablócsordájá
val gyilkol, pusztít, gyújtogat az országban, ’s 
akadnak tisztek a’ császári hadseregben, kik nem 
pirulnak az emberi nem e’ szennyétől paran
csokat fogadni.

Császári hadvezérek vezetik az embriség- 
böl kivetkőzött, gyáván-dühös oláh csapatokat, 
kik gyávák a’ harczban; de ha fegyvertelen ma-
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gyarokra találnak, a’ legkikeresettebb kegyet
lenséggel, vad ordítások és hahoták közt ölik 
rakásra.

A’ vér fagy meg ereinkben, kezeinkben a’ 
toll reszket, ha a’ leplet fel kell azon iszonyok
ról emelnünk, mellyeket e’ baromnál aljasabb 
csorda véghezvitt.

Ámde nektek, testvéreink! tisztán kell látni, 
’s nektek tudni kell, mikép bánik azon uralkodó 
család veletek, mellynek minden tagját meggaz
dagítottátok, ’s mellynek trónját annyi veszély
től megóvtátok.

Halljátok, és borzadjatok! — Csak néhány 
példányt hozunk fel ezer helyett, mellyekkel 
undoro dunk toliunkat megfertöztetni.

Erdélyben a’ dühös oláhság egy egész, véd
telen, fegyvertelen családot — a’ Brádi családot
— hitet megingató istentelenséggel konczolta le,
— tizennégyen vesztek el Brádiak, — egy öreg
apától kezdve az utolsó unokáig; ezek legkiseb- egymásra ? miért pártolták a’ vad rablók cso-

get, a’ gyámoltalan némbert ’s ártatlan gyerme
keket, kiket az Üdvözítő magához hivott, ’s kiké 
a’ mennyeknek országa.

Illy harczot vívott a’ császár, kit saját ta
nácsnokai ledobtak trónjáról, miután felhasznál
ták ; illy harczot viv Magyarország népei ellen 
a’ gyermekcsászár, kit e’ gaz tanácsosok a’ 
trónra kényszerítettek, hogy minden kegyeletet, 
melly valaha e’ népben az uralkodúház iránt 
volt, végkép kiirthassanak.

Oh ha ez emberekben, kik igy boriták el 
vérrel, pusztítással e’ szegény ártatlan hazát, 
egy csep vére van még az emberi érzelemnek — 
lehetetlen, hogy alvásra hajthassák fejeiket a’ 
nélkül, hogy az ö istentelenségök miatt legyil
kolt ártatlanok árnyékai füleikbe ne suttogják az 
örök kárhozatnak kínjait.

Mert tudjátok, Magyarhon népei! miért tet
ték ők mindezeket ? miért uszítottak benneteket

bikét, egy csecsemőt, elevenen vetettek a’ sírba, 
hol nem legyilkolt, hanem halálig kinzott szét- 
marczangolt szülőinek büzhödt testei közt 3 nap 
és három éjen át hallották haldokló sírását, a’ 
nélkül, hogy e’ hiénák százai közt egy könyörülő 
lélek a’ kinok illy legiszonyubbjának véget ve
tett volna.

Kö zép-Szolnokban b. Huszár Zsigmondnak, 
leírhatván kínzások után, oláh inasa fejét lenyeste 
nyaká ró l, ’s Urbánnak vitte ajándokba, ki e’ 
rémitő istenlelenségért kormánybiztosnak ne
vezte ki.

De elég! óh honom népei! elég — 
szív rep ed meg e’ szörnyűségeken.

És illy  népet, e’ vad és gyáva csordát, a’ 
császár kedves híveinek nevezé!

Nem csendül-e meg e’ gyermek, e’ szegény 
gyermek sírása füleitekben: kit atyjának, any
jának, testvéreinek összehurczolt vérző teteme
ire vetettek a’ mély sirgödörbe! ’s éhen hagytak 
meghalni ?

És te Isten! a’ népek Istene! nyugosznak-e 
villámaid, ’s k i nem merült-e béketürésed!
Te a’ népek Istene, te az igazság Istene vagy,
’s mennyköveid le fognak csapni 
közé.

És ezen embereket, kik elevenen sütik meg, 
fűrészelik ketté embertársaikat; kik a’ ma szü
letett gyermeket atyja kapujára szegzik: csá
szári királyi tábornokok vezérlik-------! ’s nincs
e ’ zsoldos seregben egy tiszt, egyetlen, ki lá
baikhoz dobva kardbojtját, undorral ’s iszony
nyal fordulna el tölök.

Irtózatos! Irtózatos!
És újra mondjuk: le’ vérebeket a’ császár 

kedves híveinek nevezi, megdicséri, irántai 
ragaszkodásukat magasztalja, ’s biztatja őket, 
hogy eddigi pályájukon tovább is haladjanak;

portjait, ’s küldték be 9 oldalon zsoldos népeiket ? 
Talán feltámadt az ország a’ király ellen? — 
nem, sőt mindig arra kérte, jöjjön Budára lakni, 
uralkodjék hű népe felett, és mi szeretettel fog
juk öt körülvenni.

Talán új jussokat akartunk tőle kicsikarni ? 
— nem; mi csak azt kívántuk: tartsa meg a’ 
törvényt, a’ ti szabadságtok törvényét, mellyre 
megesküdött. De e’ kívánságra fegyveres hit— 
szegéssel feleltek.

Talán el akartuk a’ királyt kergetni ? — nem, 
sőt mikor a’ bécsiek feltámadtak ’s ő félelmében 
a’ messze hegyek közé szökött; midőn az egész 
világ elhagyta, mi nem hagytuk e l; kértük, r i-  
mánkodtunk neki, jöjjön közinkbe, a’ magyar 
nép megőrzi öt minden viszontagságtól; de ő 
nem jött, nem fogadta el kérésünket, — hanem 
gyilkosokat bérelt, Magyarország törvényeinek, 
a’ ti szabadságtoknak, eltiprására.

Vagy talán nyomorogni hagyta az ország a’ 
királyt, nem gondoskodott királyi széke fényéről ? 
nem, — három ezerszer ezer — azaz három 
millió forintot rendelt neki a’ nép adójából esz
tendőnként udvartartási költségeire — annyi 

hóhérok ! pénzt egy esztendőre, a’ mennyivel háromezer 
becsületes embert örökre boldoggá lehetne tenni. 

Miért támadták meg tehát az országot? 
Cselekedték azért, mert a’ törvény, mellyet 

aláírta király, gerenda volt szemökben; mert 
tudták, hogy ha e’ törvény erejében megmarad,* 
sem életetek, sem erszényetek felett nem ren
delkezhetnek, mivel a’ törvényekben az van, 
olvassátok el, és higyjétek saját szemeiteknek : 
hogy az ország kincsei ’s a’ haderő felett nem 
idegen önkény, hanem ti, az öszves nép, fogtok 
képviselőitek által rendelkezni, kik előtt a’ ma
gyar ministerek is minden tetteikről felelősök.

Mert tudták, hogy ha e’ törvény áll: akkor
hogy öljek, kínozzák, gyilkolják a’ tehetlen ő re -1 kényök kedvök szerint nem parancsolhatnak száz
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meg száz ezer ujonczot sok évi szolgálatra a’ 
császár hadseregébe, hogy azokat messze ide
gen földre kurczolják ’s általok idegen népek 
szabadságát elnyomják.
— Mert tudták, hogy ha ti, a’ nép, képviselői-, 

tek ’s ministereitek által rendelkezhettek a’ vé
res verejtéktökkel fizetett adó felett: akkor nem 
zsebelhetik be az ország minden kincsét, nem 
emelhetik az adót kedvök szerint, nem tehetnek 
nagyobb árt a’ sóra, hogy a’ szegény népek zse
béből irtózatos összegekre növekedett adóssá
gaikat kifizessék.

Mert tudjátok-e, hogy a’ császárnak mennyi 
adóssága van ? — tudjátok, hogy egy ember, 
ha 600 évig élne, ’s reggeltől éjfélig számolná 
a’ pénzt — ki nem számolhatná?

* ’S e’ rémítő öszveget szerette volna a’ csá
szár nyakatokba róni.

’S most istentelen vezérei betörnek az or
szágba, ’s hazug ajkakkal intik a’ népet: marad
jon nyugodtan, mert ők nem akarják a’ népet 
bántani.

Miért mondják ezt? mert tudják, hogy a’ 
nép győzhetetlen, ha felkél rettenetes erejében,
— mert tudják, hogy a’ nép lehellete elfujhatja 
őket e’ haza földéről, mint a’ szél elfujja a’ 
szemetet. — Azért akarják a’ népet gyáva sem
mit tevésbe beleringatni.

De hát nem tudjátok-e, hogy a’ ki az orszá
got akarja elfoglalni, a’ népet akarja elfoglalni ?
— mert az ország maga eszméletlen föld; az 
önkény jármát nem a’ föld, hanem a’ nép fogja 
hordani.

Az ország szabadsága a’ nép szabadsága; 
ha az ország szabadságát fegyverrel eltörlik, a’ 
népet tették szolgává, a’ nép szabadságát tör- 
lötték el.

egyezett, irtó háborút kezdett ellenünk. — Négy 
törvény közöl hármat már megszegtek: hiszi
tek-e, hogy a’ negyediket is meg nem szegik, 
mihelyt legyőztek ?

Aztán mit értetek vele, hogy a’ robot meg
szűnt, ha más utón utolsó falat kenyereteket 
elveszik a’ német adósság fizetésére?

lm itt van oka, miért nem szerették Ma
gyarország szabadságát, miért követtek el min
dent, hogy elébb egymás ellen uszítsák a’ hon 
testvérlakosait, azután fegyveres erővel rontsa
nak az országba, hódítsák meg népeit, vessék 
katonai zsarnokság alá, ’s rendelkezzenek életök 
’s vagyonuk felett.

De él az örök Isten és nem hagyta el népét! 
— sőt keze világosan működik, mert ennyi csel, 
ármány, ellenség, ’s ennyi istentelenség mellett 
i s , még mindenütt sikerül ellenségeink elé ha
sonló, sokszor nagyobb erőt kiállítani!

De még nehéz napok állanak előttünk — 
dicső, de nehéz napok; ’s mi, a’ nép képviselői 
’s a’ kormány, melly azoknak kifolyása, azon 
hatalomnál ’s roppant felelősségnél fogva, mely- 
lyet gyenge vállaink csak általatok támogatva 
viselhetnek el — felszótitunk benneteket, sőt 
saját hatalmatok magasztosságában, mellyet ke
zeinkbe letettetek — rendeljük:

Hogy keljetek fel tömegben, Magyarország 
népei! mindenütt, mert az ellenség közéig, — 
alakuljanak mindenütt a’ kormány által kijelelt 
vezérek alatt önkénytes szabad csapatok az el
lenség kiirtására; a’ nép pedig mindazon yiilé- 
ken* mellyet az ellenség fenyeget, keljen fel 
tömegben, ’s csatlakozzék a’ hazát védő csapa
tokhoz.

Értsétek meg a’ kormány szavait jó l : mi 
nem kívánjuk ’s nem akarjuk, hogy az ellenség

És még azzal is hitegetnek, hogy a’ császár fegyverei ’s ágyúi elébe álljatok, mi nem aka-
nem akar benneteket újra robot és dézma alá 
vetni; — könnyű azt nem akarni, a’ mi lehe
tetlen ; — ám de ne higyjetek az ámító szónak. 
A’ zsarnokok csak addig tűrik a’ nép szabadsá
gát, mig nem érzik elég erőseknek magokat, 
hogy azt elvegyék.

L á s s á t o k  a t y á n k f i á i !

A ’ király a’ múlt tavaszkor többféle törvény 
megtartására adta esküvel erősített szavát, nem
csak a’ robot eltörlésére, — együtt hozta az or
szággyűlés ezzel a’ többi törvényeket is : hogy 
t. i. ezen népnek vérével, pénzével Bécsböl nem 
szabad önkény szerint rendelkezni, ’s hogy 
mindnyájan egyenlő polgárok vagyunk. Alig 
múlt el négy hónap, és már megszegték e’ tör
vényeket. A ’ király megírta a’ ti képviselőitek
nek , hogy ezen törvényeket nem fogja többé 
megtartani, ’s azt akarja, hogy a’ magyar vér
rel, a’ magyar pénzzel tovább is csak ö rendel
kezzék; ’s mert ebben az ország meg nem

runk mészárszékre vinni benneteket, sőt kinyi
latkoztatjuk, hogy ez által csekély szolgálatot ’s 
néha kárt tennétek az országnak.

A’ felkelt népnek rendeltetése nem az, hogy 
az ellenséggel homloksorban szembe szálljon, 
hogy azzal csatába elegyedjék, hogy álgyui által 
magát összelövesse: hanem egészen más — de 
olly, mi által tizszerte hasznosabb szolgálatot 
tehet, ’s neki nem kerül sem annyi veszélybe, 
sem annyi fáradságba.

Igyekezzetek az ellenség előtt az utakat, hi
dakat elrontani, a’ hegyszorosokat elzárni éjnek 
idején; ti, kik minden bokrot ismertek vidékei
tekben, rohanjátok meg oldalt, hátul, gyújtsátok 
reá a’ házakat, szedjétek el podgyászát, — hol 
rabolni mennek csapaljai, álljátok el utjokat, 
szóval: csináljatok az ellenségnek annyi kárt, a’ 
mennyit csak tehettek.

De mutassátok meg azt is, hogy ti nem rabló 
csorda, nem rácz és oláh haramiák, hanem fér
fiak vagytok, kik a’ hon védelmére keltelek fe l:
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ne bántsátok a1 védtelent — kárt egyedül csak 
az ellenségnek tegyetek; legyetek a’ nép őr
angyalai, az ellenség pedig rettegjen tőletek.

Ez azon szolgálat, raellyet az ország kép
viselői ’s a’ kormány vár tőletek — nem más
— nem több, ’s kit illy csatározás közben ne
talán szerencsétlenség érne, ’s kenyérkeresetre 
’s további szolgálatra, lábát vagy karját vesztve, 
képtelen lenne: annak az ország választást en
ged e’ három között:

1. vagy becsületes ellátás holtig.
2. vagy 10 hold örökös földbirtok.
3. vagy 1000 pengő forint.
A’ nép — és ezt esküvel mondhatjuk nek

tek barátink — győzhetetlen, ha együtt tart, ha 
szándéka erős, hazáját megvédeni, mit tehet 10, 
mit 100 hadsereg a’nép milliói ellen, a’ nép ellen, 
melly az ellenségnek sem éji, sem nappali nyug
tot nem ad, — a’ nép ellen, melly előle minden 
élelemszereket eltakarít, — a’ nép ellen végre, 
mellynek ha milliói felkelnek, botokkal szétver
hetik az ellenséget.

Azért az Isten ’s a’ haza szent nevében, ti 
Magyarhon dicső népe — testvéreink, — kel
jetek fel tömegben, roppanttá növekedett had
seregünk segítségtekkel lizannyi ellenséget ki
irthat, a’ mennyi ellenünk tört.

Fel kaszára, villára! merre az ellenség megy, 
sötét tömegeiteket pillantsa meg, — jobbra, 
balra,előre, hátra, — mint az árvíz fogjátok 
utait körül, — aztán váljatok szét, siessetek 
gyülhelyeitekre, ’s mikor az ellenség nem is 
álmodja, törjetek egy csapatjára, egy egy pod- 
gyász-vonalára, — hogy a’ mig ti itt megjelenve, 
ott szétoszolva folytonosan foglalatoskodtatjátok,
— vitéz seregeink rajtok üssenek és semmivé 
tegyék őket.

Fel Isten nevében ti a’ nép milliói! — ve
lünk a’ jó ügy igazsága, velünk az Isten !

Kelt Pesten december 22-én 1848.
Az országos honvédelmi bizottmány 

nevében
K o s s u th  L a jo s ,  s. k. elnök.

A’ Közlöny dec. 28-ki 200. számában ezen 
proclamatiót illetőleg még a’ következő rende
let jelent m eg:

P ótló lagos Rendelet.
A ’ n é p h e z  i n t é z e t t  P r o c l a m a t i o  ki 

h i r d e t é s e  i r ánt .

Ámbár a’ Közlöny 198. számában R. P. K. 
jellel közrebocsátott proclamationak az egyházi 
szószékekről történt kihirdettetése sikerét a’ lel
ki pásztoroknak hazafiui buzgósága is kétségen 
kívül még öregbítette: mivel azonban számos

községek több hitvallás felekezetekre oszolnak, 
mások pedig, helybeli saját egyházuk vagy lelki 
pásztoruk nem létében, az isteni szolgálathoz a’ 
sokszor távol eső anyaegyházba csak csekélyebb 
számmal és részenkint járulhatnak ; és igy ama 
proclamationak az egyházi szószékröli kihirde
tésére nézve igen sok helyen a’ népnek mintegy 
összeforrott egysége és teljes számban léte hi
ányozhatnék : annálfogva rendeltetik:

Hogy nemcsak azon helyeken, hol az emlí
tett proclamatio az egyházi szószékekről már 
kihirdetve lön, hanem azon helyeken is, hol 
az isten tiszteletnek közbeesett ünnepnapjaira 
azon rendelet meg nem érkezvén, a’ kihirdetés 
még meg nem történhetett volna, e’ jelen 
rendelet vételével a’ község házánál minél 
előbb a’ legalkalraatosb időkben összegyüj- 
tendö népség előtt a’ község jegyzője által 
a’ fenérintett proclamatio többször is felolvas- 
tassék, ezenkívül pedig a’ törvényhatóság ré
széről megbízandó népszerű személyek által 
minden községben telhető ünnepélyességgel az 
összegyüjtendö nép előtt újra kihirdettessék, 
kellően megmagyaráztassék, és a’ törvény ’s 
hatóság körülményeihez alkalmazott gyakorlati 
utasítással kisértessék.

Melly rendeletnek minél gyorsabb ’s hatá
lyosabb eszközlésére a’ törvényhatóságok ’s 
községi elöjárók ezennel utasittatnak.

Kelt Budapesten, dec. 27-én 1848.
A’ honvédelmi bizottmány elnöke, 

K o s s u t h  L a j o s .

Protestáns falusi lelkészek panasza.

Hogy állásunk a’ hazában most is folyvást a’ 
mostoha fiáké ahoz szokva vagyunk; és hogy a’ 
statusi díjazással kecsegtető törvényt életbe lép
tetni a’ nemzetre borult hadak nem engedik, ön
magában az sem esnék nehezünkre: hanem hogy 
sorsunk mitsem javulván, inkább még roszabbá 
is lett, az már nehezünkre esik; hogy pedig 
jobb létre emeltetésünk készakarva el is mellöz- 
tetik, mig más bajoknak haladéktalan orvoslása 
sürgettetik, azért van busulásban a’ mi lelkünk, 
és ez méltó panaszunk.

Bocsátkozzunk részletességbe.
A’ polgári általalakulás előtt szűkön kisza

bott deputatumunkkal nem vala egyéb gondunk, 
mint szorítkozni, hogy háztartásunkban azzal 
egy évig beérhessük. Most ellenben ugyanannyi 
fizetés mellett különféle czimek alatt, az orszá
gos közterhek visélesére is kényszerittetünk. 
Kellett a’ hazának veszélybe jutása kezdetén 
mindjárt, a’ nemzeti pénztár felsegélésére ne
künk is , más polgártársak példájára becsületből 
önkénytes adakozást tenni. Azóta a’ falusi es-
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kiidtek minket is a’ házak sorában szorgalmasan 
megkeresnek, majd járulékpénzért az önkényte- 
sek és őrsereg kiállításához, majd átvonuló 
katonák beszállásolásáért, vagy fejérruháérl. Né- 
melly egyházak harangjaikat odaadták, hogy a’ 
haza védelmére belölök álgyuk öntessenek. Sok 
evang. lelkész pedig a’ rabló ellenségnek útjában 
esvén, tetemes károkat vallott, vagy egészen 
tönkre jutott. De maga a’ kis évi fizetés is, melly 
rendszerint az őszi évszakban szokott kínosan 
behajtatni, e’ mozgalmas időkben háttérbe lön 
szorítva, késleltetve, nehezítve, és sok res- 
tantiával csorbítva. Csak amúgy mellesleg érint
ve említjük meg a’ sűrűén jött és jövendő sok
féle ministeri ’s megyei rendeleteket, mellyek- 
nél fogva a’ bírák dictátori hangon ránk paran
csolnak, hogy mi ezt ’s ezt, ekkorra ’s ekkorra 
pontosan teljesítsük; vagy hogy itt ’s itt az 
anyakönyvekkel megjelenjünk, azokból kivona
tokat Írandók ingyen ’s saját költségünkön: mig 
az alatt a’ megyei bírák, esküdtek, jegyzők, 
orvosok, fiscalisok, (mint a’ kik egyébként is 
statusi évdijt húznak) épen a’ régi táblabirói 
modorban minden léptükért napidíjt kapnak. Ezt 
csak mellesleg érintve mondám. Hanem minde
zekhez következik most még az adózás is, mélly- 
nél fogva mi, — kik megannyi parasita plánták- j 
képen élödünk híveink polgári életfáján, - r  a- 
zoknak papi adójából fizetünk adót a’ statusnak.

No de mi, magyarhoni protestáns falusi lel
készek, kiknek teljes földi életök resignálás — 
Isten látja lelkünket — mindezen új terheltetóst, 
a’ haza közjaváért, édes örömmel viseljük, és 
alatta nem zúgolódunk. Mi nem akarjuk magun
kat kivonni a’ közterhek alól; sőt a’ köz-szelle
met, egyetértést, nemzetiséget, haza-szerete- 
tet sürgetjük híveinknek minden alkalommal: ta
nításaink pecsétéül magunk is példával elöljár- 
ván. Azonban némi vigasztalásunkra azt csaku
gyan követelnök, hogy a’ háborús időszak foly
tán tűrjön és szenvedjen velünk minden néposz
tály ; ’s hogy az új törvényekben minden sérel
mek orvoslására megirott ígéret halasztassék el 
a’ béke idejére úgy egyik félnek, mint a’ másik
nak. Fiat justitia. Vagy minden nem hadi ügy 
szoríttassék háttérbe, mig a’ had tartand: vagy 
szolgáltassék igazság egyaránt minden sérelmes 
jogokra haladék nélkül. De mikor értesittetünk, 
hogy az úrbéri károk megtérítése e’ folyó dec. 
hó folytán most inter arma is olly sürgetően 
terveztetik, ’s az e’ tárgybani összeírás már is 
munkába van véve; a’ protestánsok nyomasztó 
sorsa ellenben csak hallgatagon elmellöztetik: ez 
fáj nekünk. Mert ugyanis ekképen a’ sok új kö
telesség ránk rovatik, és tőlünk követeltetik: 
de jogaink, ’s illő. dijaztatásaink most sincsenek: 
mig a’ rom. cath. falusi papok most is élnek és 
uralkodnak; sértetlen bírásokban álló bő jöve
delmeikből, javadalmaikból a’ haza védelmére

sem fiakat nem adnak, holott mi fiainkat is fel
áldozzuk, sem katonákat nem fogadnak. Ugy-e 
mi csak tűrjünk, nyögjünk és vesztegeljünk ! 
Mi csak legyünk a’ regnum marianumban, és az 
uralkodó ekklézsiában folyvást pressa ecclesia! 
Szépen vagyunk:

Vajha e’ felszólamlásunk elhatna magasabb 
fülekhez és az egész nemzeti nagy publicum- 
hoz. Mit bár reménylenünk nem lehet i s : csak 
letettük e’ hasábokba panaszunkat, hogy szi
vünk nehézsége könnyebbüljön; mint Ovid 
mondja : ,,Mollitur lacrymis, egeriturque do- 
lor.“ *) Z.

S Z E N T  L A N T .

H alál és élet.
(német után.)

Syriában ment egy utas,
Kantáron tevét vezetve.
’S ime megbősziilt az állat,
Rémesen horkolni kezdett,
Vezetője elborzadva 
Gyorsan elfutott előle,
És futott, mig útja közben 
Egy mély kúthoz ért.
Már közel horkolt mögötte 
A’ teve, ’s a’ rémült utas 
A’ kút aknájába mászott,
’S egy szederbokorba, melly a’
Kútnak hasadékiban nőtt,
Megkapaszkodott erősen,
’S ott lógott sorsán kesergve.

*) Én nem akarom tagadni hogy e’ czikket a’ legjobb 
indulat sugallhatta, — sőt tudom ez t, mert szerzőjéről 
mást feltennem nem is lehet: de kérdem, képes-e 
az illyen czikk a’ ragaszkodást a’ kormányhoz erősbi- 
teni, a’ bizodalmát a’ szabadság ügye iránt szilárdítani, 
békét és megnyugvást eszközölni ? Azt mondom: nem ; 
és épen azért inkább ne legyen, mig a’ szent háború 
tart, közlönyünk, mintsem hogy ez iily panaszok,fszem- 
rehányások sat. tárháza legyen, mellyek az annyira 
szükségelt összetartást ’s a’ lelkeknek amaz egyetlen 
pont, a’ haza megmentése körüli egybeolvadását, bi
zonyosan nem mozditják elő. Örvendhetünk azonban, 
hogy ezen panaszt épen azon számunkban közölhettük, 
mellyben a’ kormánynak azon legújabb rendelete fog
laltatik , méllynél fogva minden papnak különbség nél
kül 300 pforintot óhajt biztosítani. Legyünk türelem
mel , mentsük még a’ hazát ’s én le merném becsüle
temet kötni, hogy akkor a’ mai kormányunk férfiai 
igazságosabbak lesznek a’ prot. egyház iránt, mintsem 
magnk várhattuk volna. S z é k .
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Föltekinte a’ magasba,
’S olly közel volt a’ tevébe*, 
Hogy fejét ez majd elérte.
Aztán a’ mélységbe nézett;
Ott pedig sárkány asíta 
Tátongó szájjal feléje,
Arra várt hogy elnyelhesse, 
Hajdha a’ fenékre hullaná. — 
Két veszély közt lógott ’s íme 
Harmadik veszély ijeszté:
A' kút hasadékiban , hol 
A' szedergyökér tenyészett, 
Két egér ült, egy fehér és 
Barna színű volt a’ másik;
A’ szedergyökért, a’ mellyröl 
Utasunk lógott, fölváltva 
Rágdosá a’ két egérke ;
Mind a’ kettő rágta, vájta,
’S a’ földet kaparta róla,
’S míg a’ föld lassanként hulla, 
A' sárkány föl-föltekinte, 
Várva hogy majd a’ bokorral 
A’ teher fenékre hullaná. 
Hasztalan nézett bajában 
A’ lógó utas föl és le , 
Mindenünnen vész ijeszté, 
Hasztalan várt a’ segélyre.
És a’ mint körültekinte,
Zöld galjról feléje inte 
Egynéhány érett szeder. 
Vágyának nem állhat ellent, 
Nem törődött a' tevével,
A’ sárkánvt is elfeledte ,
Mint a’ két rágó egérkét,
A’ szederhez nyúlt, és vigan 
Ette édesded gyümölcsét],
’S édességén elfeledte 
Félelmét ’s a’ vészt . . .  — 
Kérdezed: Ki volt e’ balga, 
Ki a’ vészt feledni tudta ?
Tudd meg: a’ bohó te vagy , 
Balga ember , halld szavam.
A" sárkány a’ kút fenekén 
A’ halál tátongó szája;
A’ teve , melly fenn ijesztget, 
Életünk ínsége, kínja.
És te lógsz élet ’s halál közt 
A’ világnak zöld bokráról.
A’ bokrot rágó egérkék, 
Mellyek majd a’ zöld bokorral 
Téged is halálba döntnek,
Ez egérkék: nap és éj. — 
Mert a’ barna esttől reggig,
’S a’ fehér hajnaltól estig, 
Életednek bokrát rágja. —
’S Ínséged, bajod közt, néha 
Elragadnak testi élvek,

Hogy tevét és bajt feledv#
A’ sárkánnyal nem törödöl,
Sem a’ két rágó egérrel.
És csak arra gondolsz, hogy sok 
Szedret szedj . . . . ’s tátongó sírod 
Hasadékin nyalakodjál.

S a m a r j a y  K á r o l y .

VEGYES KÖZLEMÉNY.

A’ helv. hitv. tiszántúli Superinteodenstől.

A* v a l l á s -  és k ö z o k t a t á s ü g y i  
t ó r i u mn a k .

l

m i n i s -

A’ Közlöny 101. számában közzé tett mi- 
nisteri magas rendelet, egyebek közt, a’ tábori 
papságra vonatkozólag igy hangzók: „ha a’ tá
borba vonulandó valamellyik nemzetörségi zász- 
lóallj lelkészt kívánna vinni magával, tartozik 

i az illető egyházi elöljáróság a’ zászlóalljhoz, a’
! hatóság megkeresésére, tábori papot kirendelni.1,4

Nehogy illyetén hatósági megkeresés le
hető esetében készületlenül találtatva, az egyéb- 
kint óhajtott felszólittatás teljesítésében kése- 

! delmezni kényszerüljünk: azonnal fölhívtam es- 
perességeink utján lelkésztársaimat, főleg az illy 
szolgálatra alkalmas fiatalabbakat: jelentsék ma
gukat előre azok, kik a’ tábori papságot szük
ség esetében elvállalni készek lennének. És je
lentette magát ajánlkozva eddig már húsz egyén.

Azonban még ekkorig a’ hatóságok résziről 
felszólítás illy czélbol hozzánk nem érkezett: 
valószínűleg nem azért, mintha a’ kiinduló zász- 
óalljak sehol sem kívántak volna lelkészt vinni 
magokkal: mert mint hitelesen értesültem, illy 
eset már fordult e lő : de hihetöen és fökép a- 
zért nem, mivel a’ tábori papság költségeinek fe
dezésére rendszeritett kútforrás kimutatva nem 
létezik.

így le tt, hogy mind ekkorig, legalább kerü
letünkben hitrokonimat illetőleg, — ’s e’ miatt 
lelkem fáj és ággódik — legnagyobb részt tá^ 
bori papot nélkülözve kényszerültek távozni 

• nemzetöri, honvédi csapataink; nélkülözve ek- 
l képen a’ vallási oktatást és kivált a’ vész he
lyén olly szükséges vigasztalást; nélkülözve az 
ezzel összekötendő, jelen helyzetünkben olly 
igen megkivántató felvilágosítást, lelkesítést 
és búzditást.

Hogy e’ hiány némileg kipótolva; ’s fegyve
res hitrokonim lélekszüksége valamennyire kie
légítve legyen: olly felszólítást intéztem kö
zelebb egyházkerületünk minden lelkészeihez, 
hogy, ha lakhelyük keblében avagy közelükben, 
több napokig időznének, annyival inkább ha hu- 

I zamosabban szállásolnának harczos hitrokonink:
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ezekkel, sőt a’ csupán átkelökkkel is, ha mód 
adatik reá, — mindig' az illető fötisztség tudtá
val, ’s beleegyezésével — istentiszteletet elkü— 
lönözve is tartani, őket lelkesíteni és buzdítani, 
irányukban minden szükséges lelkipásztori szol
gálatot teljesíteni, ösmerjék szent tisztjeik egyi
kének.

Ezen kívül, ’s már jóval ezelőtt, különösen 
utasítottam illy értelemben ’s illy szolgálattétel
re, aldunai táborunk tekintetében, azon vidékben 
csaknem egyetlen szolgatársamat, nagybecske- 
reki lelkész Ecsedi Jánost: kinek, miután hűn 
teljesített e’ részbeni szolgálatait több rendbeli 
hiteles oklevelekkel bebizonyította volna, őzen 
szolgálatainak némi jutalmául további hasonló 
működése ösztönéül, de siralmasan panaszolta 
saját ínséges helyzetének némi enyhítésére is, 
egyházkerületi igen szegény pénztárunkból maj
dani közgyűlési jóváhagyás reménysége alatt, 
száz pengő forintot adattam, küldettem.

Nem különben, debreczeni nemzetőreink egy 
részével Aradra önkényt ment, ott kitűnő si
kerrel , és széles-terjedelmű hatással működő 
debreczeni lelkész-tiszttársam könyves Tóth 
Mihály számára is, azon esetre, ha más utón 
fáradalmai jutalmazva nem lennének, ugyan 
csak egyházkerületi nyomom pénztárunkra le
szek kénytelen, a’ mellözhetlen költségek meg
térítésének átvételét eszközölni.

Illy helyzetben, ’s tudva, hogy csupán fil
lérenként! alamizsnából tengődő, saját minden
napi szükségeink fedezésére is tehetetlen pénz
tárunk illy kiadásokat nem bir, ’s a’ fentebb em
lítetteket is csak erötetve teljesithetendi: bár 
fájdalommal belátom, hogy az 1848-ki XX-ik 
törvényczikk 5-ik §-sának rendszeres életbe
léptetését hazánk jelen veszélyes körülményei 
gátolják: mindazáltal, harczoló hitrokonim lélek- 
szükségét nem feledhetve; az ennek kielégítése 
által eszközölhető, úgy vallás és erkölcsiség, 
mint a’ haza szent ügye érdekében üdves ered
ményeket szemem előtt tartva: mulaszthatlan 
kötelességemnek lenni érzettem. Ugyan azért 
bátor vagyok, a’ mélyen tisztelt ministerium 
előtt alázattal esedezni, hogy addig is, mig hit— 
felekezetűnk részire is a’ tábori papság rend
szeres létrehozatalát, az idézett törvény értel
mében, imádott hazánk óhajtott kedvezőbb 
helyzete megengedné: a’ fentebb alázatosan 
előterjesztett hiánynak a’ lehetőségig kipótlására, 
bölcsesége szerint, módot találni ’s részünkre 
e’ tekintetben segedelmet eszközölni kegyes
kedjék. Mély tisztelettel.

Debreczenben dec. 6-ikán 1848. Sz. P. J.

Soprony. Fájdalommal jelentem, hogy Kol- 
benhajer evangy. lelkészünk a’ városunkat meg
szállt ellenségtől elfogatott ’s nehéz őrizet alá

helyeztetett, egyenesen azért, mivel mind szó
széken, mind családi körökben a’ haza szent 
ügyének buzgó pártolója volt. Nem tagadhatjuk 
egyébiránt, hogy elfogatásában, mellyet eléggé 
sajnálnunk nem lehet, nagy elégtétel fekszik a’ 
magyarhoni ev. egyházra nézve mellyneknémelly 
tótajku papjai nyíltan fellázadtak ügyünk ellen ’s 
megbocsáthatlan bűnüket a’ roszlelküség haj
landó volt ezen egyház minden papjainak fel
róni. Örvendetes az is, hogy a’ gyülekezetnek 
számos tagjai egy folyamodást Írnak alá, melly 
házról házra jár, ’s mellyben lelkészük szabadon 
bocsáttatását sürgetik. Eddig mintegy 800-an 
írták alá. E’ nemzet legjobbjainak részvéte és 
méltányló elismerése, enyhítsék a’ derék lel
kész fogságát, a’ többieket pedig közel és távol 
buzdítsák, tettel bizonyítani be e’ nehéz időkben, 
mellyeik a’ legszebb erények gyakorlatára nyúj
tanak alkalmat, hogy inkább szabadságukat, ha 
kell, életüket készek veszíteni, mint meggyőző
désüket megtagadni Ott áll előttünk Jézusban 
a’ magasztos példa; az, ki gyáva volna, nyom
dokait nem követni félelemből; nem érdemlené 
meg, hogy tanítványának neveztessék.

Lissovinyi László űr által tanári pályára 
készülő ’s külegyetemekre menő vagy már kint
iévé kitűnő ifjak számára évi 60 ezüst fttal alko
tóit alapítványból nyerhető dij ürességbe jővén: 
a’ fentebbi minőséggel biró, ’s ezen díjt elnyer
ni óhajtó ifjak felkutatnak,,, hogy az illető 
egyházkerületi püspök urak ajánlásival ’s 
egyéb bizonyítványokkal támogatandó folyamo
dásaikat Illés Adám egyetemes gy 4ési föjegy- 
zöhez Pestre országút 640. mielőbb küldjék be.

Irodalmi figyelmeztetésül még egyszer és 
utoljára ajánlom a’ tisztelt közönségnek, kivált
képen pedig tisztitársaimnak részvétébe Gödör 
József Urunk Jézus végóráit, melly nem csak 
szószéki, hanem családi használatra nézve is 
megbecsülhetetlen könyv. Közel 200 pengő fo
rintomba került kiadása, de ez alkalmatlanabb 
időben nem történhetett, mint épen a’ mostani, 
hol a’ hadi és politicai irodalomnak lehet egye
dül kelet e. Ára 40 pengő kr. ’s kapható ifjabb 
Kiliánnál és nálam, hol egy példány ingyen ada
tik minden 10 után. S z é k á c s .

A dakozások.
A’ pesti reform, egyházban a’ komáromiak 

’s fehértemplomiak javára gyűlt: a’ perselyek
be 12 ft. 8 kr. Egyes hívek letettek a’ lelkész
nél Tomó Sándor 2 ft., Csehi Mihályné 4 ft., özv. 
Szűcs Lajosnó 10 ft., özv. Legrády Pálné 2 ft.,
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őzv. Borsi Jánosné 20 kr., Id. Pázmándy Die- 
nesné 5 ft., Hubay József 2. ft., Gál János 2 ft., 
Messetich Mihály 2 ft., Yárady Károly 1 ft., 
Luka László a* komáromiaknak adott 2 ft., a’ 
fehértemplomiaknak 1 ft. A’ komáromiaknak ©’ 
szerint jár 23 ft 14 kr., a' fehértemplomiaknak 
22 ft 14 kr. ezüst pénzben. Tö r ök .

Z á r  s  i  ó.
Hogy a’ Protest. Egyh. és Iskolai Lap meg

szűnik, azt a’ tisztelt közönség ezen utolsó szám 
homlokán világosan olvashatja, mindazon okok
kal együtt, mellyeket szerkesztőtársam ugyan
ott elősorolt, valamint azon intézkedést is, mely- 
lyet a’ végett tett, hogy a’ protestáns egyháznak 
legalább az állammal érintkező ügyei minden 
közlöny nélkül ne maradjanak. Nekem ezekre 
nézve sem hozzáadni, sem elvenni valóm legki
sebb sincsen, mert mindez azon kölcsönös meg
egyezés és egyetértés eredménye, melly közöt
tünk hét éven keresztül fenállott ’s melly fenáll 
még most is, midőn a’ lap megszűnik. Ha most, 
midőn a ’ veszélyeztetett hazának szent neve 
körül központosul minden gondolat, aggodalom 
és remény, e’ lap hét éves működésére, tán némi 
érdemecskéire, és viszont elég nagy hiányaira 
’s mindezeknek okaira visszapillantani ’s azokból 
jövőre tanúságot szerezni; ha azon jóakaratu 
munkatársakról, kik közöl sokan már a’ sírba 
szálltak, — kik állhatatosan gyámoliták, ha m»m 
sikeres de bizonyára becsületes törekvéseinket, 
hálásan megemlékezni, és viszont a’ keserű ta
pasztalásokat, mellyeket szerkesztői pályánkon 
tevénk, magunk gyötrelmére, de a’ közönség 
tanúságára felfedezni; ha végre ezekre és egye
bekre nézve érzelmeinknek, a’ búcsú pillanatá
ban, szabad menetet engedni akarnánk: nagyon 
sokat kellene mondanunk. De mi azon kívül, 
mit már mondánk, nem mondunk e’ tekintetben 
semmit, épen mivel a’ nagy időhöz, mellyet 
lünk, sem kicsinyes öröm, sem kicsinyes fáj
dalom nem illenek. — Elvontan mindezektől 
végső szavunk is a’ protestáns közönséghez, 
Jkivált pedig ennek minden lelkészeihez és taní
tóihoz az: igyekezzenek felfogni teljes nagy
ságában az egyetemes szabadság azon szentelt 
czéljait, mellyekért ezen elárult haza háborút 
visel, vagy is inkább igyekezzenek azt, mit ők 
különben is felfogtak, megfoghatóvá tenni a’ nép 
előtt, hogy a’ legtisztább meggyőződés legyen 
sajátja mindeniknek ’s az felébressze bennök a’ 
tetterőt, melly új szabadságunk áldásait vérünk
kel is megóvni kész legyen; szóval: oda működni 
hogy a’ „Magyarhon népeihez41 intézett szózata 
kormányunknak, minél előbb valósággá legyen.

A’ protestáns egyház szabadságát csak e' nem
zet szabadsága biztosíthatja; ha ki nem vívjuk 
ezt, bizonyosan elveszítjük amazt is. Gondolja
tok Karaiéra és Eperjesre, az üldözések nehéz 
éveire a’Ferdinándok’3 Leopold alatt! Meglehet, 
hogy az öregekkel itt ott nehéz lesz boldogulni 
propter duram hominum capacitatem. Ám tegyék 
tehát a’ tanítók is a’ szabadság iskoláivá ter
meiket ’s valamint Tharah hitt a’ gyermek Abra- 
hámnak, hiend az öreg vagy édes atya unoká
jának vagy ártatlan gyermekének. Nekünk csak 
egy igaz fegyverünk van, az oktatás fegyvere ; 
ki ezt nem használná templombán és templomon, 
iskolában és iskolán kívül, becsülettel, őszinte
séggel, a’ haza szent szerelmével szivében : az 
nem érdemelné hogy protestáns papnak vagy 
tanítónak neveztessék mert az igaz protesían- 
tismus a’ lelki és testi rabságnak egyenes ellen
tétele. — ’S még egyet! Az alatt, mig a’ hazát 
megmentjük, mondjunk le privát vagy felekezeti 
igényeink sürgetéséről, hogy csak egy szóval 
se háborgassuk az egyetértést, mellyre soha 
nagyobb szükségünk nem volt, mint most. Tud
juk hogy vannak igényei az iskolának, az egy
háznak, egymás és az állam irányában, ’s annak 
idejében, Isten neki: küzdjünk meg majd és tör
jünk lándzsát ’s győzzön, a’ mi jobb ; de most fe
ledjük el viszálkodásainkat ’s egyesüljünk mind
nyájan, mint testvérek, a’ haza megmentésében. 
Ki privát érdekei mellett agitál a’ mostani idők
ben, az vagy határtalanul önző, vagy konkolyt 
hintegető, vagy átalában tudva vagy tudatlanul 
ellensége a’ házának, pedig e’ eziniel senki sem 
szeretné viselni. Nincs hát egyéb hátra, mint 
elnémítani minden kicsinyes és pártérdeket s’ 
mindent, de mindent alárendelni a’ haza meg
mentése nagy gondolatának. Most összetartás ! 
— aztán vitázhatunk. — A’ mindenható Isten 
pedig, ki minket szent hja által a’ szabadságra 
hivott, áldja meg nemzetünk szabadsági küzdel
meit dicsőséges diadallal! Ámen !

A’ mi pedig e’ lapot illeti, az megszün, mint 
mondók; de az leend az örömnek egyik legszebb 
napja reánk nézve, mellyen egy más, a’ mienk
nél jobb, korszerűbb, olvasottabb ’stb. ’stb. lap 
keletkezendik, Kolozsvártt, Debreczenben, Sá
rospatakon, Szarvason, Eperjesen, Kassún, Pes
ten , Budán, Miskolczon, Pápán,' Sopronyban, 
Komáromban, Győrött, Kőszegen, Selmeczen, 
Kecskeméten ’stb. hol mindeiíutt laknak protes
tánsok, hol mindenütt vannak nyomdák, protes
táns papok, oktatók, tanítók. Mi ha történik — 
mihez adja áldását a’ jó Isten! — mi örömest 
ajánlkozunk, mint munkatársak, ha czikkeinket 
a’ jövendő szerkesztők használhatni fogják.

S z é k á c s .
i
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Tartalom és tárgymutató a’ Prot. E. és Isk. Lap 1848 évi folyamához*

Értekezések.
Adag (első) világosság. 568. 
Autonómia. 1119. 1268. 1279. 1361 
Békeszózat. 385.
Betegségek magyar nevei. 376. 
Bugenhagen emlékezete. 129.
Buji levelek. 494.
Calvin. 291. 323. 369.
Calvin első lépései Francziaországon 

kívül. 1577.
Dudith a’ tridenti zsinatról. 1314. 
Ébredés a' IV. merengésre. 552, 
Egyházi épületek kölcsönös biztosítása. 

15.
Egyházszerkezet a’ porosz zsinaton. 161.

199. 235. 274 
Egyházrendezeti ja vaslat eperjesi mó

dosítása. 613.
Egyházi fegyelem. 678. 704.
.BüUhfai rnnmlimisiaii PP'l
Egyházunk főügyében. 1J27.
Egyházi mentesség (Immunitás). 1191. 
Egyházi régiség. 1369. 1433. 1449. 
Egyház viszonya a’ statushoz. 1486. 
Egység a’ különíéleségben. 1552. 
Elméletek a’ keresztyénség köréből. 

594.
Elnöki előterjesztés Debreczenben. 361. 
Emléktárcza. 1348. 1661.
Eperjesi egyház-szerkezet. 620. 
Eperjesi vérpad. 1529. 1545. 1561 
Erdélyi ev. ref. superintendentia teen-. 

dói. 865.
Esperességek egyenlítése. 1141.
Eszmék (Hunfalvi . J. által ébresztett).

44. 1 * '
Eszmetőredékek. 358.
Evangyélmi zsinat. 1401 
Evangy. tót lelkészek mostan. 1522. 

1536.
Evangyélmi zsinat. 1568.
Felszólítás az evang. testülethez. 546 
Felekezeti iskolák. 1115. 1245. 
Fegyverszolgálatot tegyen-e a’ pap? 

1220.
Fésös igazolja Szoboszlait. 1441. 
Figyelmeztető kérelem. 612.
Fokozatos előléptetés. 522. 687. 
Főfelügyelői szózat. 514.
Fridrik levele az üldözött magyar pro- 

test. ügyében. 1311.
Győrmegyei nemzetőrséghez tartott be 

széd 1444.
Harang és ágyú. 1664.

Haubner M. véleménye az egyet. gy.
vál. munkálatáról. 110.

Hitvallási oktatás Kun B. 76. Utóhang 
hozzá. 86.

Hittanjelöltek. 1265.
Hittudományi folyam a‘ felsőbb gymna- 

siumoknál. 1271.
Hitszakadások a’ prot. egyházban. 1517. 
Hodik János püspök életrajza. 1588. 
Inquisitio Spanyolhonban. 397.
Jeszuiták titkai. 1285. 1377. 1396. 
Iskolareform. 790. 898.
Iskolatanitói conferentiák. 1145.
Isten segits. 1.
Isten országa külső alakjáról. 389. 421. 
Izgatás és utószó. 355.
Kaiinka Joachim életrajza. 1638. 
Kérdések (iskolaiak). 1175.
Kereszty vall. diadala Kómán. 1321. 

lálül. - -  - ••
Keresztyén pap év szempontból. 1511. 
Kérelem a magas kormányhoz. 1594- 
Keresztyén egyház rendes szolgái. 1641. 
Készmárki tanoda. 1282.
Korszerű szózat. 769.
Lamennais. 460.
Legyünk méltányosak. 1602.
Lelkészi álláspont. Kotasz. 97.
Lelkészi pályára szándékozók és a’ du- 

nánt. ref. egyhker. 248. 
Lelkészeinkhez. 1503.
Magyarország népeihez. Kossuth Lajos-

1676.
Magdeburgiak nyilatkozata. 117. 
Merengések 195. 257.327. 417.444.

481. "i — iitiil ab xofiiosf
Mi árta a’ kér. vallás tekintélyének? 

228. 264.
Ministeri tudósítások. 545. 577. 609. 

641. 673. 703. 737. 89?. 921. 
937. 985. 1143. 1175. 1191. 
1255. 1353. 1417. 1433. 1593. 
1609.

Ministeri értekezlet tárgyában. 983. 
987.

Mi hir a’ kis világban? 154. 184.561. 
Monda és kérdés. 122. Vélemény hoz

zá 216.
Nemzetőrség befolyása az erkölcsök ja

vítására. 1597.
Népnevelés. 825.
Népnevelés hiányai. 1235.
Nevelésügy. 1107.
Nevelési ministerium teendői. 515. 648.

739. 881. 1063. 1215. 1231. 
1385. 1479. 1611.

Nyelvek tanítása Némethonban. 1631. 
Nyilvános imázas Krisztus előtt és után. 

1355.
Okleveles tárcza. 434. 466. 1505. 
Oktatási ügy. 1070.
Püspök (öt) és egy főpüspök. 556. 
Papok álladalmi pénztárbóli fizetése; 

715. 813. 846. 947. 969. 1051. 
1055. 107,2. 1109. 1111.

Papi nötelenség. 780.
Pap-nemzetőr. 889.
Papok nemzetőrsége. 1657.
Papi hivatás. 1458.
Petitio (országgyűlési). 17. 182. 
Perikopák. 1591.
Pozsonyi tanárok reformjavaslata. 905. 
Pozsonyi ly. c. rcformohajtásai. 764. 
Püspöki figviiMaláloaiilás. 4-4#.
r 'aeparandistákatkúldjünk-e külföldre 

784. 820.
Protestáns (reform.) egyház első teen

dője. 578.
Protestáns falusi lelkészek panasza,

1682. j
Protestáns pesti tanodák. 657.
Protestáns egyházigazgatás ’s iwio kö

rüli nézetek. 833. 1207. 122^.
Protest. gymnasiumok átalakítása. Ta- 

tay. 953.
Protestáns egyház és a’ status. 976.
Protestáns egyh. közigazgatás. 1057.
Protestáns egyház az osztrák biroda

lomban. 1133. 1232.1295.
Protestáns értekezletek. 1151. 1159.
Protestáns egyház kormányzása. 1287.

sejteni :xu soiiiöl
Protestáns egyház és status. 1309. 3
Protestánsoknál van-e helye püspök^ 

szentelésnek? 1409.
Protestantismus fejlődése a’ 30 éves hí^ 

ború óta. 1625.
Protest. egyház csekély haladása külsÓ 

tereszkedésre nézve. 1646.
Pyrrhonismus a’ római egyházban. 487!.
Proselyták hitvallása. 431. }
Reformatio hajnala. 2. 17. 49.
Ref. gymnasiumok (két tanítóval). 297..
Ref. prédikátorok (aszalói) egylete. 45Ö.
Rokonságról a’ házasságban. 1463.
Roztomili J. a’ Szerkesztőnek. 1326.
Salamonnak Sükösd. 1153.
Sárospataki főiskola. 1250. 7255.
Székfoglaló beszéd (Pap István). 1021.
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Szellem fejleménye. 564.
Szózat az elemi tanítókhoz. 929. 
Tatavidéki kegyes társaság. 145. 
Tanintézeteink átalakulása. 1070. 
Tanodaügy. 1097.
Tavasinak Bloch. 815.
Tábori lelkészek. 1484.
Tiszántúli egyhker. kérelemlevele az 

országgyűléshez. 449. 
Törvényjavaslat az elemi oktatásról.

1017. 1031. 1069. 1095. 1182.
T. czikk a'vallás dolgában. 449. 513. 

PT domány és vallás — közállomány és 
egyház. 801.

Triesti gyűl. a’ bécsi consistoriumhoz. 
1057.

Unió. 752. 1022.
Utazási naplitöredék if. Valent. J. 51. 
Választó falak. 1150.
Vallásos eszmék és elet. 582.
Válasz Hunfalvinak a’ sopronyi ifjúság

tól. 625.
Váló-perek. 887.
Vegyes iskolák. 1043.
Vélemény az 1848-ki20 tcz. 3 §. fe

let. 746. 1262.
Vélemény a’ tanodák külrendezése iránt. 

749.
Vezéreszmék, a’ ministeri értekezletre 

vonatkozók. 1001.
Ünnepek az ös kér. egyházban. 135. 
Zay- ugróczí isk.rendszer.'534.

Gyűlések.

Alcsúthi tanítói. 878,
Bányakerületi. 994. 1026.
Bányaker. papgyámoldak 981.
Baranyai, felső. 695.
Békés-Bánáti. 602.
Bihari. 503. 873. 1026. 
Borsodiképviselöké. 796.
Borsodi. (F.) 906. ’
Drégel-palánki. 630.
Dunamellékijterül. 693.
Dunántúli kerül. 856.
Egyetemes. 996. 1005.
Görgényi részi, zsinat. 877.
Hegyaljai. 933.
Heves-Nagykunsági. 660. 912. 
Kecskeméti egyhmegyei. 962. 
Komáromi. 469.
Kőrösvölgyi köré. 317. 
Marmaros-ugocsai. 874.
Mezöföldi. 1014.
Nagyhonti. 730. 1012.
Nagy-károlyi. 506.
Nagybányai, egyhvidéki. 894.
Őrségi egyhmegyei. 342.
Pápai egyhmegyei. 340. 1041. 
Somogyi, külső. 631.
Szabolcsi, felsó. 501.
Szalontai tanitóké. 1025.
Szatmári egyhm. 756. 860.
Tanítói gyűlés. 1170.
Tatai tanitóköri. 717. 828.
Tiszamelléki kerül. 663.
Tiszántúli egyhkerületi. 507. 679.
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Tiszai kerületi. 1009.
Tolnai. 1125. 1172.
Túrócz-válvölgyi. 910.
Veszprémi. 1007.
Veszprémi egyhmegyei. 1060. 
Zemplén-unghi. 339. 471. 849.

Irodalom .

A n g e l l  (James János). Az üdvösség 
után tudakozódó. 1576.
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1 $ *  A z egym ás ntán következő ünnepek m iatt a ’ 79 . szám ot teljesen k i nem 
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