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PROTESTÁNS 

IS ISKOLAI 
SZERKESZTŐ ÉS KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I DIJ : 
Helyben: házhozhordással félévre 3 írt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden es.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

Lapunknak ez évi első száma hatóságilag le 
lett foglalva s ezáltal ez évi páljafutásunk mind-
járt első kiindulásában legyőzhetlen akadályra 
talált. 

Azonban az útunkba gördített akadályok 
határozott jóakaratunkat soha nem csüggesztették 
és mi bízunk a hatóságok igazságszeretetében? 
hogy jószándékból ejtett és ejtendő szavunknak, 
^valamint tisztelt dolgozótársaink velünk egyérte-

emben nyilvánuló véleményeiknek szabad nyilat-
kozást engedendnek, és bizton várjuk a letartóz-
tatott- első számnak is mielébbi megjelenését, 
mindenesetre biztosítva lehetnek tiszt, előfizetőim, 
hogy az évfolyam, ha Isten éltet, csonkán nem 
marad. 

Annyi az eddig történetekből is világos lehet 
mindenki előtt, hogy az egyház szervezésének 
jelen stadiumában a legeszélyesebb a mit tehetünk, 
békével bevárni, hová dől O Felségének az egy-
ház méltó aggodalmait tolmácsoló felterjesztvé-
nyekre adandó határozata. 

Ha általában a legkegyelmesebb nyiltparancs 
kiadásában O cs. kir. Apostoli Felségét protestáns 
alattvalói iránti atyáskodó szereteténél egyéb 
érdek nem vezette;—-mint okunk van hinni,hogy 
nem vezette — akkor méltán bizhatunk és remél-
hetünk, hogy az egyháznak e tekintetben egy-
hangúlag kifejtett és föl terjesztett aggodalmai 
meghallgattatást és ügyünk felekezetünket meg-
nyugtató eldöntést nyerend, 

Annyi bizonyos, hogy egyházunk alkotmá-
nyának továbbfejlesztéséhez s végleges megálla-
pításához , r mely nemzeti fejlődésünk előhaladt 
volta mellett oly égető szükséggé vált, mielébb 
komolyan hozzá kell fognunk. 

Nem sokára és az evangélikus mindkét fele-

kezetű testvér-egyházak világi és egyházi tagjai 
fel lesznek hivatva érdemlegesen nyilatkozni oly 
ügyben, mely, míg egy felől legszentebb érdeke-
inkkel a legszorosabb kapcsolatban áll, más felől 
alapos megoldása csak egyházunk fejlődésének, 
történelmi ismeretének nyomán eszközöliíető. 

A legélesebb ész, a legkövetkezetesebb elmé-
let nem pótolhatja a társadalmi viszonyokból idők 
folytán kifejlett kívánalmak ismeretét; ezek nél-
kül a legpompásabbnak látszó alkotmányozás is 
csak légvár marad és tartósságra számot nem 
tarthat, mert alapja a társadalom tudatában és 
szükségérzetében nincsen. 

Azért is a mily igaz, hogy nincs egyedül 
üdvözítő, örökidőkre való alkotmány; valamint 
a szentírásban is határozott egyházalkotmány 
elibünk nem íratott, hanem az apostolok által a 
körülményekhez képest alkotott rendtartás leíratik; 
oly igaz az is, hogy az egyház alkotmány alakja, 
a vallásügyi teendők miképi rendezése az egyházi 
élet természetszerű fejlődésére nézve épen nem 
közönbös dolog, s a mint a „Kérdés eleje és ve-
leje" című cikkemben bővebben kifejtettem, kü-
lönösen nálunk az egyháznak „lenni vagy nem 
lenni" kérdésével van legszorosabb összekötte-
tésben. 

Ennélfogva, ha valaha az volt, úgy most 
főkötelességünk egyházunk múltját, különösen 
legközelebbi múltját tanulmányoznunk s az egy-
házalkotmányozás terén felmerült eseményeket 
komoly vizsgálódás alá vennünk. Fel kell ven-
nünk a fonalat ott, hol elhagytuk, tanulmányoz-
nunk kell az 1848 előtti egyházi állapotok előz-
ményeit s vissza kell mennünk azon pontig, 
melyből kiindulva azok, azon időig fejlődtek, 
melyben az egyház rendszeres működése félbe-. 
szakíttatott. f h l É J • x** i • • 



E cél elérésére legelőször is közüljük hü 
fordításban a budai és pesti zsinatok kánonait, 
eleve kijelentvén, liogy egyes pontokra nézve 
közben-közben , elmondandjuk egyéni vélemé-
nyünket, mint e tárgyakban tett tanulmányozá-
saink eredményeit külön értekezésekben, mintegy 
előkészületül a majdan bekövetkezendő zsinathoz. 

/Szerk. 

A helv. hitv. evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

Cs. kir. Apostoli Felség ! legkegyelmesebb Urunk! 

A mely vigasztalás az utóbbi országgyűlés alatt az 
ágostai és helvét bitvallást követő evangélikusoknak, a 
mindenható Isten csudálatos gondviseléséből jutott, — 
miszerint vallásuk tigyében óhaj tásaikat legnagyobb 
részben megnyerhették: hogy az csaknem egészen cs. kir. 
Felséged kedvező indulatának s egyenes szivének kö-
szönhető, azt mi ezennel is hálával és tisztelettel elis-
merjük , — ezen ily nagy, ily kitűnő s örök tisztelő emlé-
kezetre méltó jótéteményt utódainkra is általszállitan-
dók. Mert ámbár a r. catholicus karok és rendek na-
gyobb része irántunk való egyenesszivüségét és ked-
vező indulatát, mind szóval, mind tettel annyiszor tanú-
sította, — mely egyeneslelkííség emlékezetét soha 
elméinkből kitöröltetni nem engedendjt ik: mindazáltal 
nem másként, mint cs. kir. Felséged pártolása mellett 
volt az eszközölhető, hogy az ország karai és rendei, a 
soha fel nem bomlandó összhangzás és egyetértés kö-
zöttük megalapítása tekintetéből, köztörvény, — j e l e -
sen a folyó 1791-ki 26-dik cikk által, igazságosnak 
ismernék el azt, hogy a vallás ügye, Magyarország ha-
tárain belől, az 1608. és 1647-dik esztendőkben kelt 
törvénycikkek által felállított állapotra visszahelyhez 
t e s sék , — s következőleg, hogy ez az ország mind 
ágostai, mind helv. hitvallású lakosai számára örökre 
visszaállított szabad vallásgyakorlatnak a lapjaúl , s 
nyugteréül vétessék fel , — és a bécsi békekötésnek az 
1608. koronázás előtti 1-ső t. cikkben idézett, s a tör 
vények tábláiba beiktatott, valamint a i 1647. 5-dik t. 
cikkbe iktatott linci békekötésnek intézvényei megújít-
tassanak. Mely végre cs. kir. Felséged jóváhagyásával 
több mások között e következők is határoztattak : hogy 
az evangyéliomi vallásgyakorlata ezentúl sehol sem ma-
gáuos, hanem midenűtt nyilvános; — mindkét hitvallású 
evangélikusok a vallásra tartozó dolgokban egyedül az 
ö vallásuk elöljáróitól függ jenek ; — hogy pedig a 
vallás tárgyában a fokozatos felsőbbség kellő rendin áll-
jon, fentar t ja magának Felséged, hogy mind az említett 
felsőbség rendezését, mind a rendtar tás többi részeit 
i l letőleg, — különben a vallás szabadsága illetetlenül 
maradván — , oly rendszert állapít meg, mely mind a 
vi lágiak, mind az egyházi szolgák beleegyezése foly-
tán legcélszerűbbnek íog találtatni. Ehhezképest cs. kir. 
Felséged az illető legfelsőbb felügyelet jogánál fogva, 
mind a két felekezetű evangélikusokat bővebben meg 

fogja hallgatni, s egyszersmind gondoskodandik, hogy 
ezen tárgyban bizonyos és az ő vallásuk elveihez alkal-
mazott rend állapíttassék m e g ; azon közben pedig a 
mi hitfelekezeteink zsinatai által a vallás körül a ma-
gok utján hozatott kanonok, melyeknek t. i. jelenleg 
használatában vagyunk, és azok, a melyek az ezen 
törvény által meghatározott módon keletkezendnek, 
sem kormányszéki rendeletek, sem királyi leíratok által 
nem változtathatók. Ennélfogva nekünk szabados leend 
nemcsak mindennemű egyházi gyűlések t a r t á sa , — de 
zsinatoknak is — előlegesen azonban mind az azokon 
egybegyűlendő személyek számára , mind az ott tár-
gyaltatandó dolgokra nézve cs. kir. Felséged rendelke-
zését esetről-esetre igénylő összehívása azon helyre, 
melyet mi maguuk cs. kir. Felséged előleges beleegye-
zésével választandunk ; — úgy azonban, hogy az egyik 
vagy másik hitfelekezetü evangélikus egyházkerületek 
ezen zsinataira , melyek mint mondatott, cs. kir. Felsé-
gednek előlegesen bejelentendők, ha cs. kir. Felséged-
nek úgy fog tetszeni, királyi megbizott férfiút is, vallás-
különbség nélkül, nem ugyan ügyvezetés, avvagy el-
nöklés , hanem csupán felügyelés végett bebocsátni 
köteleztetünk ; — és az ily móddal hozatott kanonok s 
határozatok, csak miután a királyi legfelsőbb megte-
kintésen átmentek s helybehagyást nyertek, birbatand-
nak állandóság erejével ; egyébiránt az ország törvé-
nyes kormányszékei által gyakorlaudó legfelsőbb ki-
rályi felügyelés mindenekben épségben maradván, —• 
valamint épségben maradván a többi királyi jogok is, 
melyek a mindkét felekezetű evangélikusok szent dol-
gai körül a királyi Felséget illetik. 

Ugyanazon törvény által az is elrendeltetett, hogy 
mindkét felekezetű evangélikusoknak egyetemleg min-
den házassági ügyei azoknak sa já t egyházi székeik 
(consistoriumaik) bíráskodása alá bocsáttassanak, — 
és a perlekedő felek teljes biztosítása végett ezen con-
sistoriumok kellőleg szerveztessenek; de magok azon 
elvek is, melyek nyomán ezen consistoriumoknak a há-
zassági ügyekben biráskodniok kellend, megtekintés és 
megerősítés végett cs. kir. Felségedhez felterjesztes-
senek. 

A szerint tehát, a mint ezen törvény megszabta, 
előbb az evangélikus rendek cs. k. Felségedhez legalá-
zatosabb tudósítmáoyokat benyújtván, s kegyelmes en-
gedélyét mindkét hitfelekezetü zsinat tar tására meg-
nyervén, — azon időben és helyen, melyet cs. k. Felsé-
ged előleges helybenhagyása mellett választottak, t. i. 
folyó évi september 12-dikén az ágostai hitvallást köve-
tők mind a négy egyházkerületeinek zsinata Pesten, — 
hasonlóul a helv. hitv. követők mind a négy egyházke-
rületeinek zsinata Budán egybegyűj te te t t ; jelenlevén 
azokon cs. k. Felséged kir. biztos férfiai, az előbbin 
ugyan Korompai gróf Brunszvik József Felségednek va-
lós. belső status tanácsosa, — Pest-Pilis és Solt törv. 
egy. vármegyék főispáni helytartója, és a hétsze-
mélyes tábla közbirája , — utóbbin pedig Ladányi Al-
másy Pál, szinte valóságos belső status-tanácsos, Arad-
megye főispánja, és felséges királyi táblájának bá ró ja ; 



— és miután ezen két zsinat egymással azon egyes-
ségre lépett, hogy mind a két felekezet egyházkerüle-
tei és egyházai, melyek különben is közös jogokkal 
bírnak és egymással régidőktől fogva testvéri össze-
köttetésben élnek, — kivévén a hitágazatokat és szent 
szer ta r tásokat , melyek a jelen zsinatoknak különben 
sem tárgyai, — a főbb dolgokat illetőleg ugyanazon egy-
házigazgatással és fegyelmi rendtartással élhessenek, 
s egyforma elöljárók által igazgattassanak : — a lielv. 
hitv. követők ezen zsinatára egybegyülekezett mind vi-
lági mind egyházi férfiak kölcsönös tanácskozása és 
közös megegyezése folytán, a helv. hitv. egyházak elöl-
járóinak megál lapí tását , valamint az egyházak és isko-
lák igazgatását s fegyelmét, és a házassági ügyeket il-
letőleg, — a helv. hitv. egyházkerületek s egyházak 
számára, következő egyházi canonok szerkesztet tek, — 
melyeket legfelsőbb megtekintés és helybenhagyás vé-
gett cs. kir. Felséged eleibe alázatosén felterjesztünk. 

Első szakasz: Az eyyházi igazgatásról és elöljá-
rókról. — Első fejezet: Az evangyéliomi egyházról 

Magyarországon. 

1. Kanon. A Magyarországon létező helvéciai és 
ágostai hitvallású egyházak, mint a melyek az 1608-
és 1647-ben kelt törvényekuek és az ezekben idézett 
bécsi 1606-ról, és linci 1645-ről szóló békekötéseknek 
erejénél fogva , melyek értelmében mindkét felekezetű 
evangyéliomi vallás b e v é t e t e t t , — és a melyek a leg-
utolsó, t. i. folyó 1791-dik évi országgyűlés 26 dik cikke 
által is az örökre visszaállított s az 1608- és 1647-dik 
évekbeni állapotra visszahelyezendő szabad vallás-
gyakorlatuknak , s ahhoz tartozó jogaiknak alapjául s 
nyugterétil felvétettek és megúj i t ta t tak , — vallásuk-
nak szabados és mindenütt nyilvános gyakorlatával 
birnak, — mivel törvényszerű vallásos társulatokat al-
kotnak, jogosítva vannak arra, hogy egyház- és vallásu-
kat illető igazgatásmódjukat , királyi legfelsőbb felügye-
lés és helybenhagyás mellett javítsák, rendezzék és meg-
állapítsák. • • 

2. Kanon. Ezen vallásos társulatok, az ő sa já t 
benső igazgatásuk rendezését és megállapítását illető 
jogaikat, törvényes zsinatra egybegyűlt képviselőik által 
gyakorol ják; — és mivel az egyházak hallgatókból álla-
n a k , az egyházi hatalomhoz minden tagnak egyenlő 
joggal kell birnia. Maga pedig annak gyakorlata, vagyis 
az egyházi igazgatás, közmegegyezésből és az egyházak 
hasznát tekintve, a vallás-szolgáinak (lelkészeknek) is 
megadatik, s ennélfogva presbyteri tartozik lenni *). 

*) Ez ama híres záradék ,jministris quoque religionis defertur," 
mely a budai zsinat kanonai iránt eleitől fogva annyi 
idegenkedést szült, — s a melynek szülője — ne tit-
koljuk el — bizony nem protestáns elv, hanem az akkori 
Domokos- és Sinai-fél e viszályok valának , —• s mely 
záradékkal rokonnézetek veres fonala nemcsak mindjárt 
a 4 dik kanonban is igen élesen feltűnik, hanem az 
egész dolgozaton keresztül vonul. Tiszta protestáns és 

3, Kanon. Mivel pedig a két hitfelekezetü evangé-
likusok a közöttök eleitől fogva fenállott testvéri össze-
köttetést fentartani, s szorosabbá tenni ó h a j t j á k ; és 
abban a mi az igazgatásra tartozik, nincsenek semmi 
ellenkező elveik: tehát mind a két zsinat abba bele 
egyezett, hogy a két hitfelekezet egyházai épségben 
maradván, a hitcikkek és szertartások, melyek mindenik 
felekezetnek sa j á t j a i , — a z egyházi igazgatásban, és 
elöljáróságok megállapí tásában, legalább a fődolgokra 
nézve egyformaságot kövessenek. 

Második fejezet: A helybeli egyházakról és azok 
presbyteriumairól. 

4, Kanon. Minden, bármely helyen levő egyháznak 
joga és köteleztetése van arra, hogy magát az egyházi 
kanonok szerint, sa já t helybeli presbyteriuma által igaz-
gassa, — mely áll az egyház ugyanazon vallású patro-
nusaiból (kegyuraiból), a lelkipásztorból és a gondno -
kokból s vénekből, mely gondnokok és vének az eddig 
szokásos módon fognak választatni és feleskettetni; a 
kegyurak tiszte pedig az egyház felett, melynek ők 
nemcsak táplálói, de tagjai is, semmi uralmat nem gya-
korolni, de azt tanácscsal s más minden módon segélni 
és pár tolni ; — nagyobb egyházakban pedig a felsőbb 
iskolák tanárai is megválasztathatnak a helybeli presby-
teriumba (!!!) *). 

5. Kanon. A leány-egyházak, melyek a szorosan 
lelkipásztori teendőkre nézve más. de bizonyos anya-
egyház papjának szolgálatával élnek, akár van otthon 
templomjok és előkönyörgőjök, akár nincs, az anya-
egyház presbyteriumában aránylagos részszel bir janak. 
— A presbyterium gyűlése pedig mindenkor tisztességes 
helyen üljön össze. 

6. Kanon. A helybeli presbyterium kötelésségei 
ím ezek: 

bibliai elv szerint mi mindnyájan egyenjogú papok va-
gyunk ; ordo közöttünk nincs; presbyterium választatik 
az egyetem által, az apostoli egyházak példája szerint a 
belmissio gyakorlatára, t. i. az egyház virágoztatásáraj 

mely tanítás, intés, fegyelmezés, jó példaadás, szegények 
ápolása, egyházi javak jól kezelése, a szép rend bemuta-
tása stb. által történik. A presbyterek közül azokról, a 
kik mások felett alkalmatosb levén a tanításra, kiválólag 
azzal foglalkoznak, azt mondja szent Pál I. Tim. V. 17., 
hogy kettős tisztelet- s jutalomra méltók, — de nem-
csak ezek, hanem minden oly presbyterek is, kik mások 
felett kitünőleg előljáróskodnak (lásd az eredeti szöve-
get). — Ezen apostoli, és így valódi keresztyéni elv me-
rőben ellenkezik valamint egy részről az akár ordo, akár 
status ecclesiticus és civilis ellentételével, ugy más rész-
ről a „ministris quoque religionis defertur" záradék-
kal, s ezzel rokonnézetekkel. Fordító. 

*) Hát az egyház bármelyik becsületes tagját nem lehet-e 
abba megválasztani ? — Es a tanár talán becsületes 
ember: mert ha nem az, úgy tanár sem lehet. Legköze-
lebb szegény Sinait és a debreceni tanárokat akarta 
sérteni ezen contradistinctio. Ford. 

* 



a) Felügyelni, hogy az istenitisztelet (melyet az 
egyház tagjai gyakorolni tartoznak) helyesen és illendően 
történjék. 

b) Saját iskoláik iránti gondoskodás és felügyelés, 
— hogy azokat a fiú- és leány-gyermekek gyakorolják, 
— a szegények pedig ingyen-tanításban részesíttessenek. 

c) Mindennemű alamizsnák és szegények felöli 
gondoskodás. 

d) Felvigyázás mindazon jogokra és mentességekre, 
melyekkel birnak a templomok, paplakok és iskolák 
telkei, — valamint a templomokra, papi és iskolai épü-
letekre, — mint szintén az egyház fekvő birtokaira s 
bármi néven nevezendő javaira és jövedelmeire , azon 
köteleztetéssel, hogy egymástól számot vesznek, és az 
esperesi gyűlésnek számot adnak. 

e) A mi csak a minden keresztyéni szelídséggel 
gyakorlandó egyházi fegyelemre tartozik, a mennyiben 
az a helybeli presbyterium körét túl nem haladja . 

f ) A felsőbb eonsistoriumok rendeleteinek figyelem-
ben tartása és végrehajtása, s azokkali levelezés. 

g) A lelkész, iskolamester és kántor fizetésének 
beszedése, akár készpénzben legyenek azok, akár bár-
minemű termesztményekben meghatározva, melyek az 
egyezés szerint kellő minőségben és mennyiségben meg-
adandók, — még pedig i\gy, hogy a hátralékok meg ne 
szaporodjanak. Azon esetben pedig, ha az egyház tagjai 
ellenszegülnének, — felsőbbek beleegyezésével polgári 
hatalom segítsége kéressék. 

h) Lelkész-hívás és elbocsátás joga az egyházat 
illeti, de a felsőbbek beleegyezésével, — oly módon 
gyakorlandó, hogy a nagyobb egyházakban, melyekben 
eddig is szokásban volt, nem minden család-atyáktól, 
hanem csak az egyház azon képviselőitől; kikre az régi 
szokás szerint bizatott, az eddig gyakorlatban levő 
módon szedessenek szavazatok. 

i) Az iskolamesterek és kántorok hívása és elbo-
csátása a felsőbbek előleges tudomása mellett gyakor-
landó. 

k) Az egyház nevébeu mind tevő, mind szenve-
dőlegesen annak gondnoka vagy felügyelője folytat 
pert, — azonban ha a helybeli presbyteriumnak úgy tet 
szik, szabadságában állván az ügyködést az esperességi 
gondnoknak átadni. 

1) Ugyancsak a presbyterium a helybeli egyház 
intézkedéseiről jegyzőkönyvet, a szükséges lehozások-
k a l , kellő a lakban fog vezetni, s az egyház okiratait 
rendben gondosan megőrzi, és azokról mutató táblát 
készít. 

m) Azok, kikre az egyházat illető jövedelmeknek 
bevétele, vagy bárminemű kezelése bizatik, — és a kik 
az egyházban akármely alsóbb fokú hivatalt viselnek, a 
helybeli presbyterium által kiadandó és az egyházme-
gyei és kerületi gyűlések által helybehagyandó utasítá-
sokhoz magukat szorosan alkalmazói köteleztetnek. 

7. Kanon. Az ágostai hitvallású evangélikusoknak 
a helvét hitvallásuak templomának közös használata, 
mint szintén azokban rendkívüli szent cselekvényeknek 
sajá t lelkészük által leendő gyakorlása, a helybeli pres-

byterium beleegyezése hozzájárultával megengedtethe-
tik, valamint viszont a helvét hitvallásuaknak is hason-
lóan ,— a megengedő fél sa já t joga épségben maradván; 
— valamint az is szabados leend, hogy olyan helyeken, 
hol mind a két hitfelekezetű evangélikusok laknak, kö-
zös templomokat közös erővel és költséggel építhesse-
nek, mind a két felekezet belegyezése hozzájárulván. 

Harmadik fejezet: Az egyházmegyei, vagy esperesi 
consistoriumról. 

8. Kanon. Az egyes egyházak közötti kölcsönös 
összeköttetés, és az igazgatás tekintetéből ugyanazon 
legközelebbi felügyelés alá helyezett több egyházak al-
kotnak esperességet, vagy egyházmegyét ; melynek fel-
ügyelés és igazgatás végett élén áll a világi felügyelő, 
vagy gondnok, és az esperes, kiknek melléjök adatnak 
a világiakból és a lelkészekből egyenlő számmal, min-
den helybeli presbyteriumok szavazatai által választott 
tagtársai az esperesscgi consistoriumnak; — fenhagyat-
ván azonban azon jog, hogy rendkívüli , és az egész 
egyházmegyét, vagy annak nagyobb részét illető ese-
tekben, minden külön egyház által választandó egy két 
küldöttek összehivassanak, de sohasem másként, mint 
az egyházkerületi consistorium előleges tudásával és 
beleegyezésével; ugy azonban, hogy ugyanazon egy 
küldöttbe több egyházak is megbízhassanak. — Az 
említett egyházmegyei eonsistoriumok annyiszor, a 
mennyiszer szükséges, de legalább kétszer évenként 
tar ta tnak. (Folyt, követk.) 

Visonta (Somogy) egyházi oldalról nézetve. 
Midőn t. c. Ráth Károly úr a Prot . egyházi és isko 

lai lap múlt évi folyama 25 dik számában felhívott min-
den protestánst, hogy ha valamely okmányt talál, mely 
a protestántismus törtenetére nézve használható lenne, 
arról ezen lapokban említést tegyen: saját gondolati-
mat látám kijelentve, saját kívánságomat, — mely rég-
óta lakott szivemben, — teljesülve. Szíves készséggel 
engedek hát felhívásának s azon egyházat , melyben 
mint lelkész 24 év óta működöm, kivánom ismertetni, 
reméllvén, hogy ezen ismertetésem azok számára , kik 
a magyar protestántismus története nagy épületét készítni 
fogják, egy darab épületi anyag leend; reméllvén egy-
szersmind, hogy többen fognak lenni , kik példámat kö-
vetve, hordanak öszsze anyagoka t , melyeket az ügyes 
építők használni fognak .S va jha minél többen cseleked-
nék ezt. Mert bizonyosan vannak az egyházak ládái sö-
tét éjében, a por és moly sokasága között, oly — eddig 
még nem ismert — iratok, melyek ez, vagy amaz 
dologra nézve fényt deríthetnek. 

A visontai helvét hitvallású egyház, hihetőleg egy 
a legrégibbek közül édes hazánkban. Mert közel esvén 
Kálmáncsehez (Kálmáncsehi, Kálmáncsa), honnét szár-



mázott a híres Sánta Márton *) , ki a reformált vallás 
fáklyájá t oly sok vidéken hordozta, s hol Szegedi Kis 
István mint lelkész és egyszersmind mint superintendens 
3 558 körül működött, **) igen hihető, hogy ezen refor-
mátorok a szomszéd Visontán is megjelentek, s a refor-
máta vallást elterjesztették, igen hihető, liogy már ezen 
korban itt ref. egyház állíttatott. ***) 

Azonban egyházunk keletkezési idejét, mint több-
nyire minden régieket — sötétség fedi, úgy, hogy babái-
származása megközelíti is a reformátiót , mégis azon 
időn, miről Lampe ennek létezését említi — túl menni 
nem tudtam. Ez pedig nem terjedt túl az 1672-dik éven. 
Mert midőn azt mondja Lampe (Lib. III. pag. 675.) hogy 
a két baranyai , és valkoni (Valconensis) egyházmegyé-
ben több ref. egyház volt 90-nél, s elszámlálja ezen 
egyházakat , s köztük Visontát is, mely akkor a felső-
baranyai egyházmegyéhez ta r tozot t : világosan állítja, 
hogy circa annum 1672. volt ennyi egyház. (Említi Lampe 
Györgyöst (Györgyös) és Tarnocát mint egyházakat , 
melyek most csak mint puszták ismeretesek, mintegy 
fél órányira Visontától. Említi Babócsát is, mely egyház 
ugyan, de r. cath. és horvátul beszél. Mi veszély törölte 
el ezen egyházaka t .? ! 

Visontának hát mint ref. egyháznak létezését 
1672-dik éven túli időről felmutatni nem tudom s így 
csak igen kevés idővel, csak 8 évvel túl azon időtől, 
melyről 106 éves anyakönyvünk (I754rfíl) mint csalhat-
lan okmány, teljes felvilágosítást ad. 

Ezen okmányt néhai boldog emlékezetű Natkai 
János visontai lelkész buzgalmának köszönhet jük, ki 
tudni kívánván, mennyire lehet felmenni a lefolyt évek 
folyamán az egyház származása forrása felé, váljon 
hány lelkész volt i t t , s kik voltak azok? kikérdezte a 
legidősb embereket, s azoktól igyekezett a lelkészek 
nevét, s itteni szolgálatuk idejét kitanulni. Hadd állja-
nak itt ezen derék lelkész ide vonatkozó sorai : 

Anno 1756 visontai Mátyás István 85 esztendős,Bóli 
Pál 80, Király Gergely 75, azt vallották, hogy im e követ-
kezendő Prédikátorokat ismerték , úgymint hozatott. 

„1680-ban Kolozsvári, 1691-ben Vásárhelyi, 1701-
ben, Veszprémi, 1707-ben, Komáromi, 1710-ben Sós Dá-
niel, 1714 Pátkai , 1719 Pázmán György, 1728 Borsos, 
1732 Ónadi, 1739 Kádos, 1742 Pápai , 1749 Sólyom, 
1754 Natkai János úraimékat. Ezek előtt lévő Predi-
catoroknak neveikről pedig nem emlékeznek." 

Meghalt Natkai Visontán 1777-ben s róla azon 
anyakönyvben , melynek homlokán az ő neve áll, ezek 
t a l á l t a tnak : „Tiszteletes Natkai János ezen helység-
nek predikatora sz. Mihálynap étszakáján megholt, 
úgymint septembernek 29 dik napján. Itt kezdvén pre-
dikátorságát, itt végezte el is világi életének pályafutá-
sát, 24 esztendeig való szolgálatja után, életének 54 
esztendejében." 

*) Budai Ezsaias Magyarország Históriája II. darab, 
103. lap. 

**) Lampe Histor. eccles. reformat. in Hungaria , pag. 
677—678. 

***) Csorba József, Somogyvármegye ismertetése 127. lap. 

Követték őt — anyakönyvünk szerint — a lelkészi 
hivatalban 1777-ben Mészáros János, 1787 Gál János 
interimalis, 1788 Mikolai András , 1796 Banai Mihály, 
1814 Kalmár István, 1836 Barla-Szabó János. 

Százhat éves anyakönyvünk mutatja, hogy az 
1783-dik évig a lelkész egyszersmind iskolatanitói kö-
telességet teljesített . Lássuk az anyakönyve t : 

„A visontai sz. ekklésiában 1783-dik esztendőtől 
fogva szolgált rectorok specifica deductiója, ennekelőtte 
hogy lettek volna rectorok, nem tudatik." 

„Hozatott Debrecenből 1783-ben Cseke János. Ezt 
követ ték: Majlát I s tván, Szikszai J ános , Horváth Fe-
renc, Barakonyi Sámuel, Siskei Gábor, Sarkadi István, 
Szabó István , Varjú J ános , Naszályi János , Rózsa J á 
nos, Rozs Pál, Kovács József, Filep Péter, Nagy Bénjá-
min, Császár János, Dénizs János, Pap János, Beke 
József, Szénási István, Pernye Mihály, Szalai István, 
Sípos Gábor, Fekete István, Baksay János, Erős Lajos, 
Kis Sándor, Varga Gedeon, Péter József, Biró József, 
Nagyváthy Ferenc.* 

Ezen régi anyakönyvünk azt is mutat ja, hogy a 
szomszéd Homokszentgyörgy, Görgeteg, Ujnép és Ri-
nyaúj lak helységek helvét hitvallású lakosi több éveken 
át itt kereszteltettek meg. Az említettem helységeket 
már Lampe is említi mint egyházaka t , Homokszent-
györgyöt kivéve. Holott nagyon hihető, hegy Homok-
szentgyörgyön is volt már 1672-dik év körül helvét 
hitvallású egyház, mert ez is szomszéd Kálmáncsehez, 
s mivel mint helység már III. Béla király idejében lé-
tezett *). 

Mi egyházunkban az iskolai nevelés ál lapotját 
illeti: habár az iskolai jegyzőkönyv kimutatása szerint 
több évek óta folyvást növekedik is a tanulók száma: 
mégis azonban meg kell vallanunk, hogy sok szülék 
nem teljesítik kötelességeiket. Mert — főként a nyári 
napokban — elvonják gyermekeiket az iskolától, a ne-
velési ügy nem kis kárával. De reméljünk , lássanként 
eloszlik a sötétség, és lesz világosság! A felnőttek a 
sz. biblián és keresztyén tanításokon kivül kezdenek 
olvasni Hir- és más lapokat. Különösen olvassák a 
,Naptárakat . ' Vajha ezek szerkesztésére minél nagyobb 
figyelmet forditnának a szerkesztő és kiadó urak, hogy 
vallásosságot és illedelmet sértő adomák — habár gyö-
nyörködtetők lennének is — ezekbe be ne csúszhas-
sanak. 

Egyházunk épületei —• általában véve —• jók. 
Szentegyházunk építése 1829-ben végeztetett be a la-
kosok költségén, mit az egyházunknál meglevő iratok 
eléggé bizonyítnak. 

Hibásan áll í t ja hát Csorba József — kinek érde-
mét Somogyvármegye ismertetésében elismerjük és 
becsüljük —• hogy szép templomát (t. i. Visontának) gr. 
Széchényi István még akkor birtokosa építette **), habár 
méltán hisszük is, hogy e nemes érzelmű gróf, jobbá-
gyainak az építésben segítőjök volt. A lelkészi lak, 

*) Csorba József, Somogyvármegye ismertetése 148. lap. 
**) Csorba József, Somogyvármegye ismertbtése, 218. lap. 



mint szinte a lelkészi telken lévő egyéb épületek, mind 
újak, célszerűek, s azon idő óta épültek, mióta itt lakom, 
a méhes nyugoti részét kivéve. 

Az iskolai épület, habár nem régi is, nem felel meg 
a kivánatnak. Mert a tanulók jelen számához képest 
kicsiny és alacsony. Ezen épület szentegyházunk szom-
szédja északról, urasági cselédség lakhelye, s mond-
hatni rondaság fészke volt elébb ; szerencse, hogy meg-
vehettük, még pedig igen jutányos á r o n * ) ! Egyéb 
épületek az iskolai telken alkalmatosak. A lelkészi belső 
telek nagy és csaknem párnélküli Somogyban. Sajnos, 
hogy nem tudhat juk, miként jutott egyházunk ezen te-
lek birtokába ? A belső telek végén vele összefüggés-
ben, napkelet felé hosszasan nyúlik a nagy gróf Széché-
nyi Ferenc által adományozott réti föld oly hosszan, 
hogy a lelkészi laktól kezdve, a telek végéig mintegy 
ezerkétszáz lépést tehetni. Népessége egyházunknak 
875 lélek, (van Visontán 109 r. katholikus, 15 izraelita). 

Évenkénti jövedelme egyházunknak — a hívek 
önkéntes adakozásán kivtil — több éveken át a földes 
úri búza és rozs a ra tása utáni já ru lék volt. Ilynemű 
jövedelemből épült a lelkészi lak, s egyéb epületek a 
lelkészi telken, ebből adtunk segélyt szent célokra, eb-
ből fedeztük egyházunk szükségeit. Az aratás a legbiz-
tosabb jövedelmi forrásnak mutatkozik nálunk. 1836-ik 
év óta, 1848-ig folyvást ara t tak a visontai helv. bitval-
lásúak az egyház részére, ekkor azonban, mivel sokan 
a lakosok közül, mint nemzetőrök hon nem dolgozhat-
tak : megszűnt ezen kereset módja , hanem múlt évben 
(1859.) ú j ra életbelépett egyházunknak nem kis hasznára. 

A visontai anyaegyházhoz tartozik a hozzá közel 
eső r inyaújlaki leányegyház, mely már 1672-ik év 
körül — mint Lampe állítja — létezett. Voltak-e ennek 
lelkészei az egyház kebelében, mikor szűntek meg, ha 
voltak, mikor kezdődött itt az iskolatanitói hivatal ? bizo-
nyosan meg nem határozhatni. Az egyház jegyzőkönyve 
szerint, 1788-ban vitetett Fekete György nevű iskolata-
nitó, s azóta folyvást voltak itt iskolatanitók, kik egy-
szersmind praeorausi (előkönyörgői) kötelességöket, tel-
jesítették. 

A birtok-elkülönítés Visontán a volt földesuraság 
és volt jobbágyolt közt egyessség út ján nem sikerülvén, 
a törvény itélend. Erről — ha Isten éltet — más alka-
lommal. 

Barla Szabó János, 
visontai lelkész. 

ISKOLAÜGY. 
A kecskeméti reform, egyház, hogy az ismere 

tes pest-kecskeméti iskolaügyben keletkezett s több év 
óta keserűn folyt viszálynak véget vessen, s a most kü-
lönösen felette szükségessé vált egyetértést ne kockáz-
tassa, sőt a mennyire lehet, erősítse : m. évi december 
10-kén tartott közgyűlésében elhatározá a kebelében 
levő theol. intézet megszüntetését, — mely határozatát 
e következő nyilatkozatba foglal ta: „Midőn a magyar 

*) Prot. egyházi és iskolai lap, 1844, 49. sz. 

prot. egyház borongó ege nem hogy t isztulva, sőt nap-
ról napra sötétedik; midőn minden hü és buzgó protes-
táns az egyház hullámverdeste hajójához siet, tehetsége 
szerint menteni az t : megjelenünk mi is a kecskeméti 
reform, egyház részéről , mint ennek törvényesen vá-
lasztott elöljárói és képviselői, a dunamelléki reform, 
egyházkerület közgyűlése — mint legfőbb egyházi kor-
mányzóhatóságunk előt t , hogy azon intézkedésekhez, 
melyeket atyáink vérén váltott drága örökségünk meg-
mentésére tenni jónak látand, kész szívvel csatlakozzunk. 

Mi ugyan egy percig sem ingadozunk azon hitünk-
ben s meggyőződésünkben, hogy 0 cs. kir. Apostoli Fel-
sége, legkegyelmesebb urunk , ismert igazságszereteté-
nél fogva, a bécsi és linzi békekötéseken s az 179%-ki 
26-ik törvénycikken alapuló, s 0 cs. kir. Apostoli 
Felsége által is megerősített és biztosított egyházi füg-
getlenségünket, öntörvényhozási drága jogunkat és sza-
badságunkat, a Kézsmárkon, Debrecenben, Sopronyban, 
P á p á n , Miskolcon tartott egyházkerületi gyűléseknek, 
úgyszinte számos egyházmegyei gyűléseknek alázatos 
felterjesztései és kérelmei folytán, teljesen megadni mi-
elébb kegyelmesen méltóztatand, s a protestáns egyház 
azon féltékeny k iá l tására : „Uram tarts meg, mert elve-
szük !" — isteni megváltónk példáját követve — dorgá-
lólag parancsolni fog ama szélvészeknek, melyek a prot. 
egyház hajóját elboritással fenyegető hullámokat támasz-
t o t t á k , — parancsolni fog, hogy legyen csendesség, 
béke és jóllét az 0 Felsége törvényszerű suprema inspec-
tiójának védőszárnyai alatt. És minthogy e hitünk tánto-
ríthatlan, — minthogy 0 cs. kir. Ap. Felségének a prot. 
egyház iránti legjobb akaratáról teljesen meg vagyunk 
győződve: épen ezért mi nem tartozunk azok közé, kik 
talán már a kétségbeeséshez vannak közel, s a nyomatás 
és üldöztetés gyászos emlékű korszakainak újrakezdő-
dését sejtik a közeljövőben bekövetkezni; — mi remény-
lünk és bizunk, s e reményben és bizalomban — tekintve 
0 cs. kir. Apóst. Felségének a magyar prot. egyház 
iránti legjobb akaratát —• a fenyegetni látszó vész idején 
is aggálytalanul nézünk a jövendő felé. — Mindazáltal, 
miután csakugyan nem lehet tagadni, hogy jelenleg mé-
lyen elborult az ég, s az összes magyar protestántismus 

— az ágostai hitvallású testvéreinkhez tartozó igen cse-
kély és jelentéktelen töredék kivételével — drága kin-
csének megmentése végett egyesülésre törekszik, s egye-
sülve siet ahhoz, kí Isten után ama sötét fellegeket 
eloszlatni hívatva van, t. i. 0 cs. kir. Apostoli Felségé-
hez ; — miután akár elborult maradjon vagy még söté-
tebbé váljék egyházunk ege, akár — mint hisszük — 
rövid időn kiderüljön az, * mindenik esetben múlhatlan 
szükségnek ta r t juk , hogy magunk között necsak meg-
hasonlások ne legyenek, hanem az arra vezethető min-
den okok is eltávolíttassanak , igyekezvén megtartani a lé-
leknek egységét a békeségnek kötele által, m i : t a kik egy test 
és egy lélek vagyunk, miképen hogy a mi hivatalunknak egy 
reménységére is hivattattunk (Efes IV. 3, 4) : ennél fogva 
szentegyházunk iránti — atyáinktól öröklött ragaszko-
dásunkból s önfeláldozásra is kész buzgalmunkból eredő 

— múlaszthatlan kötelességünknek t a r t juk , komoly 



megfontolásból kelettkezett s a közügy előmozdítására 
célzó ezen itt következő s közelebbről az ismeretes kecs-
kemét-pesti iskolaügyre vonatkozó nyilatkozatunkat s 
illetőleg kérelmünket a ft. egyb. ker. közgyűlés elé ter-
jeszteni, 

Főtisztelendő egyb. ker. gyűlés! Alig van protes-
táns hitfeleink közt oly egyén, ki azon szomorú és sok 
tekintetben káros viszálynak véget vetni ne óhajtana, 
mely az említett iskolaügyben azon eljárások miatt ke-
letkezett, a melyeket, mi, mint nagy mértékben sérelme-
seket, több izben elpanaszlánk, — és ha volt idő, midőn 
e viszály megszüntetése kívánatosnak látszott, minden 
bizonynyal e mai idők sürgetőleg követelik azt. Hogy 
tehát e viszálynak vége vettessék, s az annyira szüksé-
ges egyetértés e dunamelléki egyli. kerületben teljesen 
helyreáll hasson, és mind általában az egyházi mind kü-
lönösen az iskolai ügyben, egyesült erővel, egyöntetüleg 
lehessen működni: arra határoztuk magunkat, hogy azon 
igyekezettel s törekedéssel, melyet eddig a keeskeméti 
theologiai intézet fenállhatása ügyében kifejtettünk — 
miután annak folytatása a közügynek lehetne ártalmára 
— ezennel felhagyunk. Mert : 

Két egyforma theologiai intézetre ugyanazon egyh. 
ke ületben nemcsak hogy szükség nincs: sőt helyzetünk-
nél s viszonyainkái fogva káros és veszélyes is az, — ez 
okból esedeztünk mi — esedezésünket évről évre meg-
újítván — a Pesten felállított theologiai intézetnek mint 
ilyennek megszüntetéseért s a többi theol. intézetektől 
különböző és azoknak semmi részben sem praejudicáló 
intézetté szervezéseért. De a ft. egyházkerületi gyűlés 
mindanyiszor azt határozta, hogy mind a pesti, mind a 
kecskeméti intézeteket, mint ilyeneket fentartatni kí-
vánja, s célul tűzte ki határozataiban és ide vonatkozó 
utasításaiban, hogy a két egyforma intézetnek egymás 
mellett megállhatása eszközöltessék, sikeresíttessék. 
Azonban, mint a tapasztalás muta t ja , az e részbeni ha-
tározatoknak a közelebb múlt években foganat nem sze-
reztetett, — annak kidolgozása is, miképen lehetne te-
hát a két egyforma theologiai intézetnek egymásmelleit 
fenállani, a közbejött közönséges akadályok miatt még 
eddig sem teljesíttetett; — melyből következett és kö-
vetkezik most i s , hogy a kecskeméti theol. intézet, a ha-
tározatok értelme szerint, célzott álláspontra nem jutha-
tott ; és ha jövőben oda ju t t a tha tnék : ennek, az eddig is 
különböző törekvések s intézkedések továbbra is egy-
másellenes folytatásával , vagyis a részekre szakgatás 
viszályának továbbra is szításával kellene megtörténni, 
mely hihetőleg nemcsak az anyagi, hanem a szellemi 
egységerönek is gyengítésével lenne eszközölhető. 

Ezeknél fogva tehát , hogy a mostani válságos idő-
ben felette veszélyes s a Krisztus testét részekre szak-
gató viszálynak vége vettessék, és hogy iskolai közös 
ügyünk — melyet egyiránt felfogni, pártolni, lehetőleg 
gyámolítani leend immár kötelessége az egyház dicsősé-
ges előmentelét szivén hordó protestánsnak — minél 
osztatlanabb figyelem s részvét tárgya lehessen: ezennel 
— azon öntudatban, hogy valamint az iskolaügyben tett 
eddigi lépéseinkkel jót akartunk s a közügyet szándé-

koltuk előmozdítani, úgy most is a közügynek teszünk 
nem csekély horderővel biró szolgálatot — kinyilatkoz-
tat juk, hogy azon szövetségnek, mely a dunamelléki 
egyh. kerület s a kecskeméti egyház között eddig léte-
zett, kölcsönös felbontásához — a főiskola egy részét 
illetőleg — j á r u l n i , s a kecskeméti theol. intézetet, már 
a jövő 186°/,-ki tanévre megszüntetni készek vagyunk; 
— és azon kedves összeköttetésből folyt pártfogásért, 
melyben a ft. egyh. kerület igen nagy része által annyi 
sok évek alatt részeltettünk, hálás köszönetünket nyil-
vání tván: csupán azt kérjük, hogy a normális időben 
tett, valamint iijabb időkben is iskolánk részére a test-
vérgyülekezetek által szavazott segedelmekből, virágzó 
gymnásiumunknak egy tanszéket fentartani méltóztas-
sék. Mely nyilatkozásunkhoz azonban azt a két feltételt 
kötjük : 1-sz'ór hogy ha protestáns egyházunk közös vi-
szonyai s körülményei oda juthatnának, hogy e duna-
melléki egyházkerületben több theologiai intézet is fen-
ál lhatna, vagy ha netalán ez egyházkerület theologiai 
intézetének fenállása másutt nem kedvező körülmények 
közé sodortatnék: ezen most önként felfüggesztett jog 
gyakorlatába visszaléphessünk, ezen jogunkat a ft. egy-
házkerület is fenhagyni méltóztassék. — 2-szor hogy va-
lamint mi eddigi á ldozatainkért , költségeinkért, befek-
tetett tőkéinkért semmi keresetet és követelést a ft. 
egyházkerület ellen formálni nem kívánunk: úgy viszont 
a ft. egyházkerület is minden netalán ellenünk formál-
ható követelés és kereset alól bennünket felmentsen, és 
minden eddig a kecskeméti főiskolához tartozott javak-
nak, alapítványoknak, könyvtárnak, museumnak stb. 
háborítlan birtokában meghagyni, sőt szükség esetében 
védelmezni méltóztassék. 

Mely nyilatkozatunkhoz s illetőleg kérelmünkhöz 
buzgó szívvel csatoljuk azon forró óhajtásunkat és kivá-
natunkat , hogy a nagy kegyelmű Isten, ki hozzá hűn ra-
kaszkodó egyházát a legválságosabb időkben sem hagyta 
el, és ha jónak látá is azt egy részről kemény próbákra 
kitenni, más részről erőt is adott azok elhcrdozására, s 
diadalra vezető leküzdésére , ez a nagy kegyelmű Isten 
legyen mindnyájunkkal, —• tartson meg atyáink vérén 
váltott drága örökségünknek, lelkiismereti szabadsá-
gunknak s függetlenségünknek bir tokában, — és adjon, 
sok háborúságot szenvedett egyházunknak nyugalmat 
és csendességet, s mind egyházi mind iskolai ügyeink-
nek kedvező kifejlést és előmenetelt! 

Tisztelettel vagyunk Kecskeméten dec. 10-kén 
1859. tartott közgyűlésünkből. 

a kecskeméti reform, egyház elöljárói. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Keresztyén vallástudomány. Irta Szeremlei Gábor. Sárospa-
tak. Nyomtatta Jager Károly a főiskola betűivel. 1859. 
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I. 
Körülbelöl három negyedéve lesz , midőn a fen 

címzett munka megjelenése Sárospataki füzeteinkben 
egyszerűen jelentve vol t ; azóta nemcsak hogy illeté-



kes bírálat avagy ismertetés nem jelent meg róla egy-
házi irodalmunk egyetlen egy közlönyében sem: de még 
csak alkalmi megemlítésével, avagy reá való hivatko-
zással sem találkozunk azon egyen kívül, — hogy szerző 
(igazgatói) hivatalos tudósításában, midőn a sárospataki 
főiskola anyagi és szellemi gyarapulását registrálja, 
maga kénytelen elmondani: miszerint „kiadván keresz-
tyén vallás tudományjának első da rab já t , hosszan tar-
tott szünetet, nagy ürt s kopárságot töltött be a magyar 
protest. ref. egyház dogmai l i t teraturájában (S. P. F. III. 
é. f. II. darab 196. 1.) 

Valóban, semmikép nem igazolható mulasztás az 
itészet részéről!! 

Egy „a hittani tudat jelene az ev. reform, egyház-
ban" cimü kis füzetnek hasonlóul Sáros-pataki füze-
teinkben megjelent bírálata azt említé fel annak egyik 
hazai becséül, miszerint figyelmeztetett a hittudományos 
irodalom terén uralkodó roppant kopárságra . Csak ha-
mar feltűnik aztán a kopár téren ez a nagyobb jelenség. 
— S íme! alig lehet valamikép tudomást szerezni meg-
jelenéséről. Annak azonban, hogy az itészet bonckés alá 
vegye, s referáljon, ha váljon örömmel vallhatja-e az 
egyházszellem gyermekének,— hü és tiszta kifejezése, 
igaz és egészséges kinyomata-e vallásos tudalmunknak ; 
— hivatva van-e a nagy kopárnak egy kis termékenyítő 
erőt kölcsönözni, — hittudományos irodalmunkra fényt 
árasztani, és azt némi önállóságra, szabad fejlődésre 
segíteni; — egy szóval, hogy referálna annak irodalmi 
értékéről s tájékozná a közönséget: mindezeknek semmi 
nesze, semmi nyoma. 

Nem tartozom azok közé, a kik nem tudnak egye-
bet csinálni, mint kényelmesen nézdegélni, és pedig 
fekete szemüvegen á t , egyházi s különösen tudomá-
nyos életünk, ugy mondott, parlagon heverését, s olykor-
olykor aztán egy keserves jeremiaddal előállani. — 
Sőt részemről azon hitben élek, hogy nem épen cse-
kély s értéktelen „szellemi tőke" rejlik egyházunkban. 
De abban sem telhetik — más oldalról kedvem, hogy 
akár magunk, akár mások mystifikálása véget t , még a 
vétkes mulasztásokat is legyezgessem; s nem lehet ez 
alkalmat is meg nem ragadnom annak megmondására, 
hogy bizony a mi szellemi tőkéink legnagyobb része 
csak „holt capitalis" hasonlatos ama gazdag kincséhez, 
a ki pénzét penészes erzsénybe zárva heverteti. 

Igenis uraim! a mi bajunk az, hogy a rendszeresebb, 
alaposabb egyházi tudományoss ágnak nálunk még nincs 
valódi forgalma. 

Tanáraink megcsinálják egyszer valamelyik né-
met theologus munkájából a manuseriptumot, — s na-
gyon elégnek ta r t ják , hogyha annak margóját évenként 
egykét friss jegyzettel betölthetik. — S ha azután akad 
egy, k é t , sőt három tizedben valaki, a kinek kitartóbb 
szorgalma, s intensivusabb tudományos e re , az irodal-
mat is igyekeznék meggazdagí tani : nem akad ember, a 
ki annak, — legyen az jó vagy rosz — nyilvános és 
tudományos megítélését magára vállalja, s ez által va-
lamint a szerző és olvasó közönség, ugy más részről az 

irodalom geniusa iránt tartozott kötelességet lerója, 
így igazán nem lesz egyházi i rodalmunk; mert a mi 
lenne is, az sem lesz voltakép a mienk, az eszme-zsurló-
d á s , a fogalmak kicserélése és tisztázása hiányában, 
nem válhatik azzá. Mert hogy közbeszúrva megjegyez-
zem, az időszaki irodalom resumé szabású dolgozatait, 
s azoknak még kevésbé kifejtett ismertetéseit nem 
tarthatom e cél elérésére távol sem elégségeseknek. — 
Más részről a kellő ellenőrködés hiányában könnyen 
tágas kapu is nyittathatik, melyen aztán mindenki, min-
denféle szedett vedett portékával betolakadhatik, — s 
ha nem mondjuk is, hogy egyedáruskodik, — de a 
kényszerült vevők szája izét mindenesetre megrontja 
izetlenségeivel. 

De nem akarok nagyon meszsze eltérni. Azt akar-
tam csak mondani, hogy a debreceni avagy pápai hitta-
nár urakhoz (kiket mint ama régi jó hirü collegiumok 
sáfárait tekintély végett említek) — nagyon illett volna 
a fen címzett munkát megbírálni; természetesen oly 
figyelmet ébresztő modorban, a mi mind a szerzőre, 
miud az olvasó közönségre nézve minél több tanusá-
gost nyújtandott, — s minél több elmélkedésre, sőt tu-
dományos vitatkozásokra adandott volna alkalmat. — 
Mert valóban, — hogy itt ismét elmondjam a mi szive-
men fekszik s teljes meggyőződésem — egyik legbizto-
sabb , legsikeresebb eszköz és mód önálló tudomány és 
irodalom létesítésére az ily tudományos vitatkozások, 
lassan lassan mindinkább szélesebb gyűrűket képező 
fogalommozgalmak lennének , a hol az önálló, saját sub-
jcctiv forrásból merítendő gondolkozás-s elv-kifejtésnek 
minél nagyobb tere és ösztöne nyílnék. Nem értek oly 
nemű ismertetést és bírálatot, hogy az ember holmi csak 
úgy előrántott toldások-és foldozásokban aka r j a az ité-
szetet gyakorolni ; saját és a mások nézeteit amalgami-
zálni; — az ily ottan-ottan fel-feltűnő, nem kisebb lelki 
szegénység, — mint olcsó praeceptorkodásra mutató 
ismertetéseket tartom a leghálátlanabb időtöltésnek. — 
De viszont a nagyon is tárgyilagosnak látszani akaró 
száraz, — mint szinte a minden indokolás nélküli önké-
nyes véleménynyilvánításokat sem találom sem illőnek, 
sem pedig célravezetőnek. 

Ne hozza fel senki azt nekem mentségül, hogy 
mivel a fen címzett mű nincs még befejezve : bárminemű 
megítélés időelőtti , sőt alaptalan és könnyen igazság-
talan is lehetne. Nincs szó, mert nem is lehet a munka 
még meg nem jelent részeiről. De az eddigi is egy ön-
ál ló , s annyira mindenesetre bevégzett egész, hogy 
mint fundamentom szemügyre vétethetik; következőleg 
általánosságban az egésznek szelleme és iránya felöl is 
tá jékozást nyújthat . — A mi pedig aztán gyakor la t i ol-
dalát tekinti a dolognak: ha egy ily mű teljes sikkerrel 
biztat, nagyon helyén van a figyelem felébresztésére s a 
mű elterjedésének eszközlésére minden lehetőt elkö-
vetni; ellenkező esetben kötelességévé válik a kritiká-
nak a tökéletlenségeket és hiányokat felfedezni, hogy 
azokat a szerző mintegy tükörben lássa és észrevegye, 
a közönség pedig irányukban magát tájékozhassa. 

Mind ez előre bocsátott igénytelen megjegyzések 



immár, ha egyébként minden hatásokat tévesztenék is, 
egy, bizonynyal eléretik á l t a luk : igazolják legalább bí-
rálatom lé trejöt tét , melyet a fencimzett munkán ezen-
nel végrehajtani készülök. — Csalhatlanságot, feltétlen 
igazul e l fogadást , nem igénylek nézeteimnek. Sőt meg-
vallom, ugy érném el célomat, ha hogy e birálat indokul 
szolgálhatna más egyebeknek , magának a tisztelt szer-
zőnek is fe lszólalására , s ez által egy oly szellemű tu-
dományos szóváltásra, melylyel a mennyit nyerne a 
tudomány,amennyi t tisztulnának a vallásos tudálmunk-
nak alapul szálgáló eszmék: annyira nyerne meg minél 
többünket a tudomány érdeke. 

I I . 

Szabadjon immár ezekután, elsőben is felállítani 
mérő pálcánkat ; vagyis a keresztyén hittudomány ké-
szítéséhez megkívántató ke l lékek ,— egy jó dogmatiká-
ban feltaláltatni kellő követelmények íormulázását. 

Két főosztályra különülnek minden tudományos mű-
nél e követelmények, a tudomány tárgyát tekintő anyagiak 
ra, s annak (rendszeres) kifejtését, és (öszhangzó) kifejezé-
sét avagy előadását feltételező alakiaki a; önként értetvén, 
hogy ezeknek viszont egymással egyezni, összhangozni 
szükséges. Ugy annyira, hogy az egyik oldal tökéletlen-
sége nemcsak nem fedeztethetik a másik által, sőt ennek 
lehető tökélyét is megsemmisíti. E tekintetben egészen 
úgy áll a dolog, mint a phisikában, a két erőnek egy 
kihatójával. A mtiszerző mind a két oldalra tartozik, és 
pedig egyenlő gondot fordítani; s különös fáradságába, 
kettős munkájába kerül , mind a két oldalt illető köve-
telményeknek eleget tenni; a közönség azonban csak 
egynek látja egyszer, együtt élvezi azt. 

Az anyagi követelményeket a mi i l let i : ezeket is-
mét két részre oszthat juk, a mennyiben a vallástudo-
mány anyagát nem a csupasz tudásra, ismeretre tartozó 
elemek képezik, hanem olynemü szellem-életi határo-
zottságok, melyek egy részt az öntudalom s lelkiisme-
ret közvetlen világából, más részt az emberiség, köze-
lebbről a keresztyén világ vallásos életének történeti 
tényeiből merí t te tnek.— Szóval a hittudomány, — mint 
szerzőnk is mindjárt az első lapon m o n d j a — hitélet; 
szabatosabban mondva, mindig a hitéletből merített, 
arra fektetett tudalom tartozik lenni, a vallásos életnek 
észlelete, reflexiója, öntudata. — Annak tehát, a ki dog-
matikát i r , mindenek előtt i ly , még pedig az egyházzal 
közös hitélettel kell birnia; azaz : birni a szellemi élet 
azon határozottságaival, melyek a vallásos tudat tényle-
ges alkotó elemei, s közelebbről a vallásos lelkületet, a 
theologusi jellemet képezik. Ez a követelmény azonban 
a dogmatikust nem annyira, mint dogmatikust illeti meg, 
— hanem már mint keresztyént általában ; őt annyiban 
még is inkább egyéb hitsorsosinál, a mennyiben azok 
vallásos életének is ő akar adni tudományos kifejezést, 
szót kölcsönözni az egyház szívdobbanásinak. 

De hogy ezt tehesse, az egyetemes tudományos 
kétségnek azon magasabb nemére van szüksége, mely 
közelebbről a tárgyak és fogalmak kellő világításba he-
lyezése , összefüggő rendszerbe foglalása, s kimerítő fel-

fejtése által határoztatik meg. — És ez a mily lényeges, 
ép oly sok munkába kerülő követelmény. — Lényeges 
t. i. nem annyira oly értelemben, mintha ez adná és 
tenné ki egyedül a vallás ér tékét , hanem a mennyiben 
nélküle annak élete csakugyan az öntudattal nem bíró 
gyermekéhez hasonlatos , — a ki szintngy é l , s ösztön-
szerűleg elvégzi ugyan az é le tmunkásságokat : de a nél-
kül, hogy számolni tudna magának miért, s mely törvények 
szerint? A hittudomány az emberiségnek önmagáról, 
mint vallásosról való t i d á s t , — mely tudásban az 
a k a r j a , s kell is neki megbizonyítani, hogy hitvilága 
nem világosság nélküli , sötétben való tapogatózás, ho-
mályos sejtelem, — hanem az ismeretnek fényétől a 
legutolsó mozzanatig átderengett szellemi élet, melynek 
törvényei t , s azok miér t jé t , az okosság szinte kiváuja 
magának kimutatni, megmagyarázni. 

S ennek tehetése végett már, szintúgy megkíván-
tatik ide , mint bármelyik bölcsészeti tudományhoz, a 
tárgyak mélyébe hatolni képes, de azért világos, és 
mindeure világot vető ész járás ; a fogalmak természe-
tes fejtözését úgy eszközölni, mint követni tudó rend-
szeres gondolatmozgás; helyesen rendező és beosztó, 
szabatosan különböztető, alaposan kifejtő és teljesen 
kimerítő tárgyalás. 

Lehetnek, kik ezekhez még hozzáadatni kívánnák 
a bibliai zamatot ; helyesebben mondva azon mostaná-
ban sokszor emlegetett, s úgy látszik igen kedvenc esz-
mét, hogy legyen a dogmatika bibliai dogmat ika ; a 
szentírásra építtessék, abból meríttessék. Ha ezzel az 
szándékoltatik mondatni, hogy a Krisztus kijelentett 
igaz tudományát , annak elveit és igazságait foglalja 
magában : akkor mi is járulunk e nézethez, de a melyet 
már a fenebbiekbe befogalaltunk, midőn arról volt szó, 
hogy a hittudomány az egyház hitéletéből meríttessék. 
Mert e hitéletről természetesen fel kell tennünk, hogy 
az magát a Jézus tudományának alapjára építé s fej-
leszté ki. — Ha azonban azt aka rná talán mondani e 
követelmény, hogy a dogmatika az egyes tantételek 
tárgyalása közben folyvást a bibliából vegyen forma 
szerint is anyagot , aká r bizonyíték, akár magyarázat 
végett idézendő egyes locusokat, s ezekhez idomítsa 
rendszerének egész oeconomiáját : úgy az ilynemű kö-
vetelményben részünkről mi nem osztozhatunk. Példák-
kal bizonyíthatnék, hogy a szentírásból vett erősségek 
száma épen nem bizonyítéka s még kevésbbé mértéke 
az or thodoxiának; s igen sok esetben lehet mind a he-
lyek értelmezésében, mind a tá rgyak kifejtésében, mes-
terkéltséget sőt erőszaktételt felfedezni. — Ám le-
gyen bibliai dogmatika i s , — de az aztán egészen más. 

Ez anyagi kellékekhez járulnak aztán a formaiak, 
melyekre a dogmatika Írójának hasonlóan ügyelnie 
kell. Ügyelnie kell már csak azért is, mivel ő úgy szólva 
az egyház nevében í r , — annak hitéletét akar ja kife-
jezni ; következőleg úgy oldja meg jól feladatát, ha 
előadásában az egyház mintegy önmagára ismer, azt ma-
gáénak vallja — fogadja. — De más oldalról müve az 
irodalomnak is esvén : szükség, hogy mind a szoros ér-
telembeni nyelvezetet, mind a benső alakítást — com-
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positio — tekintve, az illető nemzeti irodalom színvona-
lára emelkedjék. — A tudomány ugyan általában, s a 
keresztyén vallástan is, magában tekintve, nem bir 
semminemű nemzeti jel leggel; de annyival inkább bir a 
nyelv, melyen azt előadjuk ; s erre a protestáns tbeolo-
gusnak annyival inkább ügyelni ke l l , mivel a reforma-
tio a vallásirodalomnak is megadta a nemzetiség jogát . 
— Legyen tehát az előadás irodalmi színvonalon álló 
értelmes és sajátos. Mondhatnók tán azt is, hogy nép-
szerű; de önként kerüljük e ruganyos kifejezést, mely 
különösen nálunk, nincs még eléggé a közönséges, —pó-
riastól megkülönböztetve. S több izbeu azt tapasztaltuk, 
hogy nálunk az egyházirodalmi közönség nagyon ké-
nyelmes elmélkedve olvasni s nem igen aka r j a magát a 
tömöttebb, s szabatosabb írmodorhoz felemeltetni en-
gedni. Azért e részben, minthogy a tudománynak is 
megvannak a nyelvre nézve saját igényei : valami igen 
tágos kaput épen nem óhaj tanánk nyitni azon népszerű-
ségnek , a mely nálunk könnyen elfajul irodalmi szín-
vonalon alólivá, selejtessé. — L e g y e n az értelmes, de 
nemes írmodor. 

III. 
Előadván főbb vonásokban a keresztyén vallástu-

domány készítésének kel lékei t : most már nincsen egyéb 
hátra, mint ezeket a kézalatti műre alkalmazni. 

Szeremlei „Keresztyén vallástudomány")^nak épen az 
képezi kiindulási pontját, hogy az általunk is felállított 
első kellék necsak meg legyen benne, de épen az ké-
pezze jellemét, t. i. legyen az a hitéletből irva. Minden 
oda mutat, hogy e kellékről világos és határozott tudat-
tal bír szerzőnk. „A protestántismusban a hittan" — így 
ír mindjárt az első lapon — a vallásos tételeknek nem me-
rev és eszmeileg egyszer mindenkorra berögzött halmaza, ha-
nem hitélet11, sat., — és tovább a második lapon : „7a a 
protestáns dogmatikát a vallásra tartozó eszmék és tételek szá-
baz statistikája gyanánt kezeli: adja elő bár nyelvtanilag iz-
etes ebben, logikailag öszszefüggöbben a múlt kor szellemével 

mindenben egyező nézeteit, nem szűnik meg a vallástudományt 
hagyományként kezelni, és vallásfelekezetére nézve a theologiai 
téren tiralkodó kopárság mutatója lenni 

Helyes és szellemdús felfogás. Más kérdés azon-
ban, mennyiben van elég is téve e kelléknek ? közelebbről e 
kérdésre fogunk feleletet adn i , indok s bizonyságokkal 
ellátott feleletet. 

(Folyt, következik). 

—« 

BELFÖLD. 

A kézsmárki protestáns pör Kassán. 
A „Wiener Zeitung" december 28-diki esti lapja a 

kézsmárki protestáns conventben részt vettek elleni pör 
tárgyában egy cikket adott ki, melyet mi ezennel közzé 
teszünk. 

„A több oldalról hozzánk érkezett közlések, melyek 
szerint a magyarországi királyságban az utóbbi idők-

ben tartott protestáns gyűléseken történt némely esetek-
ért büntető törvényszéki vizsgálatok rendeltettek el, és 
hogy nevezetesen a kassai törvényszéknél mai napra 
vau kitűzve a végtárgyalás a f. é. september 27-kén és 
29-kén Kézsmárkon tartott conventben résztvettek kö 
zül többek ellen, a r ra indítottak minket, hogy ezen bün-
tetőjogi eljárások tulajdonképi jellemére nézve köze-
lebbi tudomást szerezzünk. 

„így, hiteles forrásból megtudtuk , hogy az állam-
ügyészség és illetékes büntetőtörvényszék nem azért 
lépett fel a kézsmárki conventben résztvettek közül 
néhányak ellen, mivel ők azon conventre egybegyűltek, 
s ínég kevésbé azért, mivel azon gyűlésen elhatározták, 
hogy Császár 0 Felségéhez beadványt és kérelmet ter-
jeszszenek fel, hogy a september 1-sei császári pátens s 
az erre vonatkozó miniszteri rendelet vétessék vissza, 
hanem azon okból történt, mivel, az ez alkalommal ho-
zot tvégzések indítványozói és főindítói valamint magán 
e gyűlésen, úgy ezt megelőzőleg is többnemü izgatások 
által, nemkülönben az itt hozott végzések kinyomatása 
és terjesztése által abban voltak munkások , hogy ezen 
gyűlés határozata által egyzersmind minden evan-

gélikus egyházi elnököknek és községeknek azt ajánl-
ják , „hogy ők nagyobb és új bonyodalmak kikerülése vé-
gett, további utasításig, maradjanak a régi alkotmány 
mellett, és hogy az ezen ügyben leérkezendő további 
kormányrendeletek a senioratusok egyházi és világi 
elnökeivel csupán tudomásvételül közöltessenek;" és 
mivel néhányan ezen személyek közöl az említett tör-
vényeknek nemkövetését még másutt is a jánlot ták, 
midőn írásban nyilvánították, hogy a legfelsőbb pátenst 
a protestánsok vissza fogják utasítni egyértelmüleg, 
hogy az egyházi elnökök és conventek utasít tatnak, ne 
nyúj tsanak segédkezet a pátens és provisorium kivite-
lére, hogy passiv ellentállást kell kifejteni, és pedig a 
szó legteljesebb értelmében — és mivel többféle írásbeli 
tanácsadást és felszólításokat osztogattak ezen szabá-
lyok számba nem vételére, sőt azon személyeket, kik-
nek azok végrehajtására kell vala működniök, bizal-
matlansági szavazattal fenyegették. 

Ezen eseményekben az illető büntető-törvényható-
ságok felhivást találtak az 1859. évi sept. 1. kelt csá-
szári nyil tparancs ünnepélyes formájában közzé tett 
törvény: úgy szinte a különös császári felhatalmazással 
(§. LV.) és így az illető minisztériumnak 1859. sept. 2. 
törvény erejével kibocsátott rendelet elleni engedetle11-
ségre, és így az 1852. évi május 27 ki közönséges bün-
tetőtörvény 65. §. lit. b. értelme szerint, mely szórul 
szóra ekként hangz ik : 

„A közcsend-háborítás bűntettét követi el, ki nyilváno-
san vagy több emberek előtt, avvagy nyomtatványokban, el-
terjesztett iratokban, avvagy képes ábrázolatokban 
b) törvények a bírságok vagy más közhatóságoknak rendele-
tei, ítéletei, vagy intézkedései elleni engedetlenségre, ellen-
szegülésre, vagy ellentállásra —- — felszólít, buzdít, vagy 
csábítani törekszik." 
a közcsend háborítási bűntett bevallását tapasztal ták, és 
ennek folytán a törvények értelme szerint hivatalos kö-



tclességüknek talál ták, minden ily vétkes felhívások 
részesei, és a törvények megengedhetösége folytán, 
mindenek előtt azok főindítói ellenében fenyítő perbe-
fogást indítani, az összes részesek ellenébeni vizsgálatot 
mindazonáltal eddig szabad lábon megkezdeni. 

„Hallomás szerint a kassai országos törvényszék 
által már ezelőtt a vád alá vétel iránti végzés, mely sze-
rint a bűnösök némelyike ellen f. hó 28-ig végtárgyalás 
ha tá roz ta to t t , kizárólag a feltüntetett tényálláson 
alapul. 

„E szerint tehát a vádlottak vallási meggyőződése 
semmi tekintben sem fog a büntető el járás körébe vo-
natni, sem pedig világi törvényszékek Ítélete alá bo-
csáttatni. 

„Nem tartozik hozzánk a törvény menetét bár mi 
módon is megelőzni, és pedig annál kevésbé, minthogy 
az ausztriai császárságban létező törvényszékek ősidők 
óta tapasztalt kötelességérzetétől és lelkiismeretessé-
gétől biztosan lehet várn i , hogy azok komoly hivatásu-
ka t ez alkalommal is, menten minden más oldalróli, bár 
miként származható befolyásoktól, és függetlenül minden 
politikai, nemzeti, hitvallási , vagy más mellékes tekin-
tetektől , csupán a törvény megszeghetlen rendelete sze-
rint fogják gyakorolni." 

A kassai per végtárgyalása. 
A kézsmárki gyűlés vezetőinek perbefogatását 

tud ják olvasóink, úgy hiszszük, feszült figyelemmel vár-
j á k annak befejezését is. Hogy ezen kívánságuknak 
eleget tegyünk, közöljük a végtárgyalást a „Pester 
Lloyd" után. 

„X. y. Kassa , jan. 3. Az ezen perre alkalmat szol-
gáltató előzmény sokféleképen megvítattatott u g y a n : 

de mielőtt annak további folyamát elmondanám, össze-
függés kedveért néhány szóval elmondom ez előzményt 
is. Az ágostai hitvallásuaknak september utolsó napjain 
Kézsmárkon tartott egyházkerületi gyűlésén szóba jöt t 
a protestánsok ügyeit rendező sept. 1-sői nyiltparancs, s 
arra vonatkozó ministeri rendelet. Okot szolgáltatott ez, 
Zsedényi udvari tanácsos úrnak egy beszédre, mely a 
közgyűlésnek két határozatát vonta maga után, s melyek 
a per tárgyát képezik. Jelesül a tiszai egyházkerület 
evangélikus gyülekezetei felhívat tak, hogy az ezalatt 
kihirdetett császári nyiltparancs dacára is további uta-
sításig a régi egyházalkotmányhoz tar tsák magokat, az 
egyházi elöljáróságok pedig oda utasíttattak, hogy elő-
legesen a hatóságoktól említett nyiltparancs alapján 
hozzájok bocsátott rendelvényeket pusztán csak tudo-
másul vegyék. Az egyházkerület másik végzése azt ha-
tározta, hogy a közgyűlés végzése számos nyomtatott 
példányban terjesztessék szét. A jegyzökönyvet bélai 
pap, Mádai úr tette fel, a pataki ref. kollégium tanára 
Pálkövi úr vállalta el a jegyzőkönyv kinyomatását s 
szétküldözését. Midőn a jegyzőkönyv csakugyan szétter-
jesztetett s e közben több helyen azon nézet nyilvánult, 
hogy a kézsmárki gyűlés példáját kell követni, kény-
telenült a kormány említett határozatok részvevői s ki-

vivői ellen vizsgálatot rendelni s azokat közcsend háborí-
tás miatt felelősségre vonni. 

A kassai államügyészség vezette a vizsgálati eljá-
rást s utoljára azon nézetre jutott , hogy itt csakugyan em-
lített bűn tényállása forog fen, s e szerint bűnös mindaz, kit 
ezen liatározatokbani részvételnél s azoknak kivitelénél 
bebizonyíthatólag rosz cél vezérelt. Először csak három 
résztvevő: jelesül Zsedényi Ede udvari tanácsos, Mádai 
és Pálkövi urak helyeztettek vád alá. A három vádolt 
ellen 1859 utolsó négy napján tartatott a végtárgyalás s 
31-dikén tíz órakor hirdettetett az Ítélet. Következő 
soraiban igyekezni fogok ezen minden oldalról nagy 
figyelemmel kisért végtárgyalás főbb vonásait előadni. 

Az államügyészség a vád alapjául azt emelte ki 
különösen, hogy említett kettős határozat a császári tör-
vény elleni engedetlenségrei felhívást célozta, s ez azon 
célból hozatott — a mi vádlottakat illeti — hogy az 
által a kormányt zavarba hozzák, s e szerint határozott 
rosz szándékkal já r tak el. Ezalatt hivatkozott Zsedényi 
udvari tanácsos úr néhány szóbeli nyilatkozatára, me-
lyet említett egyházkerületi gyűlés előestéjén népes 
tanácskozmány előtt nyilvánított s levelekre, melyeket 
gyűlés előtt és után írt, s melyekben azon véleményét 
fejezte ki, hogy a sept. 1-sői törvényt a protestánsoknak 
vissza kell útasítani s annak keresztülvitelét meghiúsí-
tani. A másik két vádlottra is leveleket mutatott 
fe l , melyekből azoknak bűnös volta bebizonyul. — 
Eredetileg Zsedényi udvari tanácsos urat tekin-
tette az egész bűn okozójául, a végtárgyalás folyama 
alatt azonban elállott ezen vádlástól, mivel kiviláglott, 
hogy azon kitűnő szerep, melyet Zsedényi úr említett 
gyűlésen játszott, egy azon gyűlésen tartott beszédre 
szorítkozik, mely magában véve nem büntetésreméltó, 
miután a későbbi határozatokrai felhívást nem foglalja 
magában, csupán a császári nyiltparancs elleni felter-
jesztvényekre hívta fel a gyűlést. 

Vádlottak a törvényszék korlátai előtti megjelené-
sük alkalmával, annyival inkább magukra vonták a köz-
figyelmet, mivel jellemző magatartása által mindegyik 
egyéniség megkülönböztette magát a többitől s az álta-
luk választott védelmi rendszer sok érdekes adatot nyúj-
to t t Zsedényi udvari tanácsos úr hosszasan előadta ér-
demeit, melyeket 1848—49-ben a törvényes kormány 
irányában szerzett s azon méltatlanságokat, melyeket a 
miatt szenvedett: tagadta ezután a roszakaratót s két-
ségbe vonta, hogy világi törvényszék illetékes volna 
büntető Ítéletet hozni oly határozatok miatt, melyek 
egyházi téren jöt tek létre, s csupán oda céloztak, hogy 
Magyarország fenyegetett prot. egyházától egy nagy 
hátrányt eltávolítsanak. Világosan és ovatosan beszélt, 
de észrevehető volt ra j ta az elfogultság annak tudatá-
ban, hogy törvényszék előtt áll. Sok általa felhozott 
tanúsítja, hogy a pillanat zavarában elfelejtett oly dol-
gokat is, melyeket nyugodt kedélylyel bizonyosan tudott, 
így tiltakozot példáúl az általa írt magánlevelek felmu-
tatása, mint olyas valami ellen, mely törvéuy szerint 
nem megengedhető, holott a büntető perrendtartás meg-



engedi, sőt kötelességül rójja fel a vizsgálódó bírónak 
hogy iiyes segédeszközökről gondoskodjék. 

Legnagyobb ékesszólást fejtett ki Mádai lelkész 
ár, ki papi díszruhájában jelent meg s ki, habár ez öl-
tönyt fel nem vette volna is, a lelkészt nem tagadhatta 
volna meg. Ezen vádlott is tiltakozott az egyházi hatá-
rozatoknak vád alá vétele ellen, melyeket ő a kézsmárki 
közgyűlés határozataiul kiváut volna tekinteni. Zsedényi 
udvari tanácsos úrral egyetértve igyekezett a törvény-
széknek bebizonyítani, hogy azon nézet, mely őket, mint 
kérdéses határozat résztvevőit vezette, nemcsak nem 
gonosz, hanem inkább jó volt, a mennyiben a gyüleke-
zeteknek, s egyházi elöljáróknak adott utasítások által 
a kormányt bonyodalmaktól kim élték meg, melyek bi-
zonyosan bekövetkeztek volna, ha említett testületek 
utasítás hiányában a cs. nyiltparancsolat érvényébe tett-
leg belenyúlnak. E mellett papi buzgalommal szólott 
Mádai úr azon veszélyekről, melyek véleménye szerint a 
magyar protestántismust fenyegetnék , ha a sept. 1-sői 
nyiltparancs a ministeri rendelettel együtt változatlanúl 
életbeléptetnék. Különösen kiemelte azon §. véleménye 
szerint veszélyes voltát, melyben a kormány magának 
tulajdonítja azon jogot, hogy felsőbb tanintézetekben a 
tan- és olvasó-könyveket ő határozhatja meg. Egy hit-
tani vitatkozásnak, mely a lelkész és államügyész úr 
közt fejlett ki, s mely számos türelmetlenség! példa fel-
hordásává kezdett fajulni, a törvényszéki elnök intő 
közbeszólása vetett véget. Mádai lelkész úr továbbá azt 
is felhozta a maga védelmére, hogy ő, midőn a közgyű-
lés határozatait feljegyezte, s azoknak nyomatását esz-
közölte, csak hivatalát teljesítette, mivel mint 
helyettesített egyházgyülési jegyző a jegyzőkönyvet 
ezen hivatal erejénél fogva vitte s a gyűlés elnöke meg-
bízásainak feltétlenül engedelmeskedett. Másik véd-ok, 
melyet maga s baj társai védelmére felhozott, egy ország 
fejedelmi biztos jelenlétére való hivatkozás volt, ki 
az által, hogy a közgyűlést említett határozatok hozata-
lában akadályozatlanúl működni engedte, annak tetteit, 
e l járását szentesítette s minden törvényszéki üldözéstől 
biztosította. 

Pálkövi tanár úr igen keveset hozott fel a , maga 
védelmére, a minek oka abban kereshető, hogy ő, bár 
szabadságában állott volna magyarul szólhatni, mert 
magyarul értő törvényszék előtt állott, mégis németül 
beszélt, mit csak szükségből ért. Nagy súlyt fektetett 
a r ra , hogy a jegyzőkönyv nyomatását tettleg nem ö 
végezte, hanem csak a nyomdászt útasította. Miután a 
jogi kérdés tárgyalását mellőzte, ünnepélyesen védte 
magát a magyar protestánsok jogai és szabadalmai nem 
tudásának gyanúja ellen, melyek előtte, mint történetíró 
és magyar író előtt oly ismeretesek, hogy ő magát azok-
nak magyarázására mások felett hivatva érzi. Egyébiránt 
a jegyzőkönyv készítésében, mint a hegyalljai esperesség 
küldötte vett részt, s azáltal hivatalos beleegyezését 
nyilvánította. 

Az államügyész általán véve higgadtan szólott s 
méltányolt sok lágyító okot, melyek vádlottak javára 
látszottak hangzani. De a közcsend háborítás bűnének 

» 

vádjá t minden vádlott irányában fentartotta s büntetésül, 
melyet indítványba hozott, választotta az 1 és 5 év közti 
súlyos börtönt, Zsedényi udvari tanácsos úrra két, többi 
vádlottakra nézve másfél évet. Zsedényi udvari tanácsos 
úrra nézve súlyosító körülményül hozta fel azon kettős 
kötelesség mulasztást, melylyel az mint államszolga, ki 
nyugdíjt húz az államtól, bűnössé tette magát, a meny-
nyiben a csász. nyiltparancs elleni engedetlenségrei 
felhívásban tettlegesen résztvett. 

A törvényszék jogkérdés tekintetében osztotta az 
államügyész véleményét. Az Ítélet okadatolásában meg-
állapította a törvény elleni engedetlenségre való csábí-
tást , mely azon határozatban, hogy a gyülekezetekhez 
s elöljárókhoz tudva útasítás küldessék s azonkívül még 
számos példányban terjesztessék, rejlik. Vádlottak azon 
ál l í tását : „hogy ők egyházi iigyekbeni határozatokért, 
melyek törvényes módon s jelenlevő fejedelmi biztos til-
takozása nélkül hozattak, nem vonathatnak büntető 
törvényszék által felelősségre", azon viszonzással útasí-
totta vissza: hogy a büntető törvény az általános szabály 
alól nem tesz ilyen kitvételt, s a törvényszéknek csak 
az áll jogában, hogy a büntető törvényt pontosan alkal-
mazza. A bűn kérdését illetőleg, Zsedényi udvari tanácsos 
úrra nézve lágyító körülményül vette a törvényszék an 
nak elébbi loyalitását, továbbá azon kedélyhangulatot, 
melylyelmint buzgó protestáns a gyűlés határozataiba 
befolyt, valamint a nagyobb ba j szerzésérőli önkénytes le-
mondását, melyet mint a hegyalljai esperességnek gyű-
lés által kinevezett kör-látogatója akkor bizonyosan 
véghez vihetett volna; ellenben ezen vádlottra, mint a 
többire nézve is azon kárnak nagyságát, melyet az álta-
luk elkövetett vétek maga után vont vagy legalább 
könnyen s előreláthatólag vonhatott volna, súlyosító kö-
rülményül hozta fel. Zsedényi udvari tanácsost és Pál-
kövi tanárt tényezökül és pedig utóbbit kettős tekintet-
ben tényezőül tekintette a törvényszék (a mennyiben 
fogalmazta és terjesztette a határozatokat) ; Mádai lel-
kész úrat pedig mint büntárst, kinek azonban, valamint 
Pálkövi urnák is azon körülmény, hogy idegen megbí-
zásban kötelességszerüleg járt e l , a mennyiben a bűn 
elkövetesében részt vett, lágyító okul hozatott fel. E 
szerint Zs. udvari tanácsos úrra alkalmazta a büntető 
törvénykönyv 54-ik, a másik két vádlottnál pedig az 55-
dik §-át, melynek erejénél fogva a bűntelen családra 
való tekintetből (melylyel e két vádlott bír s hivatala 
után táplált) a büntetés tartóssága keményítés által egé-
szíttethetik ki. 

Vádlottak az ezen Ítélet elleni felebbezést bejelen-
tették. 

Bécsi lapok után tudatjuk olvasóinkkal, hogy Zse-
dényi Ede udvari tanácsos úr 4 havi, Mádai lelkész úr 
szinte négy havi, hetenként kétszeri böjttel súlyosított, 
Pálkövi tanár úr két havi börtönre ítéltetett. Vádlottak 
felebbezték az Ítéletet s annak legfelsőbb helyről való 
megérkeztéig szabad lábon hagyattak s hazabocsáttattak. 



A „Delejtti" című temesvári lap „Beküldetett" cím 
alatt következő közleményt hoz : 

„F. h. 26-dikán közgyűlést tar tot tak az idevaló (te-
mesvári) evangélikusok, melyen a gyülekezet számos 
tagja jelent meg. De midőn a lelkész a presbyteri vá-
lasztást a sept. 1-ői legmagasabb nyiltparancs és sept. 
2-diki miuisteri rendelet értelmében akar ta végrehaj-
tani, a templom minden szögletéből élénk ellenmondás 
nyilatkozott az ellen. Több gyülekezeti tag részéről 
azon ellenvetés emeltetet t , hogy a mostani presbyteriu-
mot sem közgyűlés, sem valamely kormányrendelet hi-
vatalától nem mozdította e l ; tehát annak csak kiegészí-
téséről, de újra választásárál semmi esetben sem lehet 
szó, a mi a ministeri rendelet valósítására mutatna. Mi-
dőn pedig a lelkész tovább is sürgette az ú j választás 
végreha j tásá t , a jelenlevők nagyobb része elhagyta a 
templomot. De a gyűlésben megmaradt tagokat is any-
nyira megszállotta az ovatosság szelleme , hogy mint a 
szavazatjegy ékből kisült, a csaknem ezer lelket szám-
láló tagokból alig húsz találkozott, a ki szavazott. A 
szavazatképesek jegyzőkönyvbe kívánták vétetni 
azon nyi la tkozatakat : hogy ők ma presbyterium válasz-
tásába csak azért bocsátkoztak, mivel a felügyelői, pénz-
tárnoki s több hivatali állás üresedésben volt , kiknek 
nemléte miatt az egyházi ügyek vezetésének fen kel-
lene akadni, és hogy ezen kiegészítési választások nem 
a legmagasabb nyiltparancs alapján s következtében 
történtek." 

Záradékul közlünk egy tudósítást, mely hozzánk^ 
nógrádi esperességből illetékes kézből érkezett, Leve-
lezőnk így ír : Kényszerítve vagyunk az „Ev. Wochen-
blattban" megjelent , Balassa-Gyarraaton tartott espe-
rességi gyűlésről szóló tudósítást kiigazítani. Esperes 
ur az administrátor úrtól nyert hivatalos leveleket a 
gyűlés elé terjesztette ugyan , és azon utasítást nyerte, 
hogy az azzali levelezést szakaszsza félbe. Hanem ő 
azon kérdést intézte a gyűléshez: hogy előjöhető ese-
tekben levelével kihez forduljon ? s azt a feleletet nyer te : 
Komáromihoz; mire az azt felelte, hogy az már több hi-
vatalos iratot részint ö hozzá (a seniorhoz) visszakül-
dött, részint Breznyó-bányába utasított. Er re határozta-
t o k hogy minden, még oly szükséges levelezés is szűn-
jék meg dec. 15-dikéig, a mikor a bányakerület gyűlése 
máskép fog rendelkezni. Utóljára mégis az esperes elő-
terjesztésének kellett győzni, mert a pozsonyi egyházke-
rület administrátorához egy hivalalos levelet küldött s 
attól egyet kapott is. Az administrátor úrtól egyházke-
rületi felügyelő választása végett indítványozott egyház-
kerületi gyiilés tartása nem vétetett tekintetbe. 

MM € 1 A _ 

K é r e l e m . 

A bukovinai ev. református magyarok m. e. 600 
lélek 5 helységekben u. m.: Andrásfalván, melyben van 
a templom, paplak és iskola , Hadikfalván, Istensegitsben 

Fogadjistenben és Tomnétikban l aknak ; többnyire szegény 
állapotban nyomorognak. Ezen elszéledett lakozás az 
egyházi és vallásos dolgokra nagy hátránynyal hat, külö-
nösen az iskoláztatást lehetetlenné teszi a távol levőkre 
nézve. — Hogy egész Bukovinában csak ez a kis hel-
véthitü gyülekezet áll fen, — hogy ezt nemzetétől és 
hitsorsositól, — a távolság miatt merőben el van sza-
kadva, hugy a közlekedés bajos és költséges, hogy 
anyagi állapotjuk szomorú, mindez bizonyos fájdalmas 
érzéssel, az árvaság és elhagyatottság leverő érzetével 
van párosluva. — Ha volnának is , mint vágynák is né-
melyek, mind a raegélemedett, mind az i f jabb lakosok 
között, kik olvasni a protestáns ügy felöl más országok-
ból , nevezetesen a magyar hazából felvilágosodást sze-
rezni kívánnának ; de az alkalmas könyvek hiánya kí-
vánságok teljesedését lehetlenné teszi. — Ez okból 
bátor vagyok a t. szerkesztőséget bizodalommal kérni, 
hogy ezen szomorú állapotunkat lapja iban, a magyar 
hitsorsokkal megismertetni és irántunk az által részvé-
tet ébreszteni sz íveskedjék! Talán lesznek oly szána-
kozó emberbarátok a nép-irodalom emberei között, 
kik számunkra is, — népszerű hasznos könyvtár alapí-
tására , — némi áldozatot fognak tenni! 

Biró Mózes, ev. ref. lelkész. 

Kimutatása azon pénzbeli kegyes adakozásoknak, me-
lyek a békés-bánáti helv. hitv. egyházvidékben kebele-
zett szegedi ref. plánta-egy ház részére az egész austriai 
birodalomból időnként befolytak ; úgy szinte azon kegyes 
a lapí tványoknak, melyek a nevezett egyház részére 

tétettek pengő pénzben : 
1855-dik év máj. 27-dikén pünköst napján zárt szám-

adásnál kész pénze volt az egyháznak 118 frt. 42 kr. — 
1856-dik évben az ücsödi ref. egyház küldött 21 frt. Makói 
asztaloscéh 3 frt. Makóról gyűjtemény 17 frt. Makói ács 
és molnárcéh 10 frt. Makóról B. A. gyűjteménye 32 frt. 
6 kr. — Gyulavári ref. egyház 3 frt. 48 kr. Gyulai ref. 
egyház 31 frt. 20 kr. — K.-ládányi ref. egyház 5 frt. — 
Iloldmező-vásárlielyi ref. egyház 300 fr t . , ismét 50 fr t . , 
ismét 3 frt. 12 kr. Holdmező-vásárhelyen Csáki nevű gazda-
társulat 40 frt. — Műkedvelők színi előadás joved. 36 frt. 
— „Phoenix" című kis könyvecskék ára 18 frt. 16 kr . , is-
mét 16 frt. 32 kr. Szűcs-céh 7 frt. 45 kr . , ismét 24 frt. 23 
kr . , ismét 25 frt. Cserepes-céh 20 frt. 17 kr. Kovács-céh 
54 frt. 30 kr. Szabó-céh 5 frt. Timár-céh 53 frt. 24 kr. 
Takács-céh 20 frt., ismét 57 frt. 34 kr. Lakatos-céh 19 frt. 
38 kr. Csizmadia-céh 117 frt. Kalapos-céh 23 frt. 50. kr. 
Molnár-céh 60 frt. A békés-bánáti n. t. esperesség ut ján: 
Szeghalmi ref. egyház 80 frt. Dobozi egyház 12 frt. 40 kr. 
Gyulai egyház 31 frt. 20 kr. Vésztői egyház 15 frt. 13 kr., 
ismét 13 frt. F.-gyarmati egyház 36 frt. 1857-dik évben 
Szegeden Phoenix-ek ára 5 frt. Urasztali kehelyre adakozás 
útján 41 frt. 40 kr. A megyetörvényszéki hivatalnokok 10 
frt. 30 kr., ismét 10 frt. 30 kr., ismét 8 frt. Székely Szö-
rényi Ferenc 10 frt. Mozgai Károly 2 frt. 48 kr. Rieger és 
Szombathy 3 frt. Kusz Ilona 4 frt. A szegedi késes-céh 6 
frt. — Szentesi asztalos-céh 24 frt.— A cs. kir. mag. cultus-
ministerium tiltott fok. ház. eng. díjt 100 frt. — Némethoni 



adakozás a bécsi cs. kir. ág. és helv. hitv. főt. consistorium 
által megküldve 165 fit. 25 kr .—Erdélyországi ág. hitv. 
hivek adakozása a tiszántúli helv. hitv. superintendentia 
által megküldve 38 frt. 1858-dik évben. Élesdi ref. egyház 
szíves küldeménye 40 frt. Szegedi egyház kiküldöttje Tan-
csurák Pál gyűjteménye Pesten könyv szerint 255 frt. 14 
kr. — Jókai Mór egy darab cs. kir. arany. — N.-Kőrösön 
4 frt. 30 kr. — A debreceni ref. egyház 450 frt. A tiszántúli 
helv. hitv. egyházkerületből 50 f r t . , ismét 330 fr t . ; ismét 
egy darab cs. kir. arany. A tiszántúli helv. hitv. egyházke-
rület közgyűlése alkalmával szíves adakozás 65 frt. 18 kr. 
Bécsből a tiszántúli főt. superint. hivatal útján 40 frt. A 
dunamelléki helv. hitv. egyházkerület 47 frt. 39 kr. Erdély-
országi ref. egyházakból 15 frt. A tiszamelléki helv. hitv. 
egyházkerület 14 frt. Alsó-szabolcsi és hajdu-vidéki ref. 
egyházvidék 90 frt. 42 kr. Heves és n.-kúnsági ref. egyház-
vidék 120 frt. Klopodiai egyház 30 kr. A cs. kir. mag. cult. 
ministerium két tiltott fokú ház. eng. díjt 100 frt. iskolai 
alapítványúl. Bajusz József pesti polgár 5 frt. Szegeden 
Bősze János 10 frt. Szegedi egyház kiküldöttjeinek, Sípos 
Mihály és Labancz Sámuel-nek kőrútjukban a ref. egyházak 
kegyes gyűjteményt átadtak könyvbe írt bizonyítás szerint 
következőleg: békési ref. egyház 36 frt. 33 kr . , gabonaár 
később megküldve 135 frt. 4 kr. Dobozi egyház 4 frt. 16 
kr . , gabonaár később megküldve 18 frt. Gyulai egyház 26 
frt. 30 kr. Sarkadi egyház 10 frt. 3 kr. Kötegyáni egyház 

4 frt. 48 kr. — Nagy-szalontai egyház 41 frt. 40 kr. Geszti 
egyház 3 frt. 20 kr.? ugyanott a Tiszaház 5 frt. M.-gyáni 
egyház 3 frt. Zsadányi egyház 8 frt. 52 kr. Ugraí egyház 
5 frt . N.-harsányi egyház 4 frt. 23 kr. Kornádi egyház 10 
frt. M.-keresztesi egyház 20 frt. 45 kr. B.-böszörményi ref. 
egyh. 19 frt. 28 kr. N.-váradi egyház 35 frt. 56 kr. Nagys. 
Beöthyné asszony 10 frt. ; később ístoét 20 frt. Püspöki 
egyház 25 frt. Bihari egyház 10 frt. 24 kr. H.-k.-kovácsházi 
egyház 2 fr t . 40 kr. Csatári egyház 7 frt. 54 kr. Szalárdi 
egyház 8 frt. 24 kr. Jákóhodosi egyház 2 frt.. 50 kr. Fél-
egyházi egyh. 4 frt. 6 kr. Diószegi egyh. 18 frt. 3 kr. K.-
marjai egyh. 10 frt. 50 kr. Pocsoji egyh. 5 frt. 11 kr. Esz-
tári egyh. S frt. 44 kr. H.-pályi egyh. 5 frt. 50 kr. H.-bagosi 
egyh. 3 frt. 10 kr. Konyán egyh. 10 frt. 24 kr. Sz.-péterszegi 
egyh. 13 frt . Borsi egyh. 7 frt. 40 kr. K.-szántói egyh. 4 
frt . N.-szántói egyh. 5 frt . 30 kr. N.-kereki egyh. 6 frt. 
20 kr. Böjti egyh. 8 frt. 55 kr. Henczidai egyh. 4 frt. 18 kr. 
Gáborjáni egyh. 13 frt. Váncsodi egyh. 14 frt. B.-újfalui 
egyh. 12 frt. 27 kr. Derecskei egyh. 27 frt. Sárándi egyh. 3 
frt. M.-pércsi egyh. 4 frt. 18 kr. H.-Böszörmény városa 2 
frt. B.-újvárosi egyh. 9 frt. H.-szoboszlói egyh. 6 frt. 30 kr. 
N.-k.-kardszagi egyh. 33 frt . N.-k.-madarasi egyh. 11 frt. 
N.-k.-kúnhegyesi egyh. 15 frt. 30 kr. 1869-dik évben-. Sze-
geden bold. Eiler Jakab (udvaros) végrendeletileg hagyo-
mánya 197 frt . 50 kr. Dobossy Lajos békés-bánáti segéd-
gondnok 9 frt. 31 kr. A n. m. cs. k. sopronyi helyt, útján a 
dunántúli helv. hitv. egyházkerületből 20 frt. 3 kr. M.-
berényi ref. egyh. 84 frt. 28 kr. A dunamelléki lielv. hitv. 
egyházkerület 437 frt. A szegedi műkedvelők szini előadás 
jöved. 122 fr t . 9 kr. 

A szegedi ref. egyház megalapítását főrészben előse-
gítették a szegedi, holdmezö-vásárhelyi, szentesi és makói 

gyűjtő íveken följegyzett kegyes adakozások és alapítvá-
nyok. E négy gyűjtő ív pontonként következő adakozásokat 
és alapítványokat mutat föl: 

A szegedi ref. eyyházban: Stampa Rudolf 300 frt. 
Gombás József 300 frt. Kovács János 200 frt. Bak Balázs 
200 frt. Gáál Mihály és atyja 200 frt, Tary Sándor 100 frt. 
Tóth István 200 frt. Nagy Lajos 20 frt. Jeney Károly 20 
frt. Arday János 25 frt. Mozgay Károly 60 frt. Török János 
100. Balog Antal és neje 100 frt. Jáger József és neje PO 
frt. Rónyay Zsigmond 20 frt. Jancsurák Pál 20 f r t . , ismét 
10 frt. Özv. Horváthné 80 frt. Varga István 40 frt. Sípos 
Mihály 130 frt. Deák Sándor 30 frt. Kürty János 20 frt. 
Kiss Zsigmond 25 frt. Egry Sándor 25 frt. Dús István 100 
frt. Apostol József 25 frt. Kádár István és neje 20 frt. Hat-
vani Dániel és neje 40 frt. Sóós János és neje 20 frt. 
Szombathy István és neje 10 frt. Izé 2 frt. Nagy Sándor 20 
frt. Kossá László 40 frt. Külüs Ferenc 40 frt. Dobos József 
20 frt. Rosnyay Mátyás 25 frt. N. N. 2 frt. Gegus Dániel 
20 frt. Csikai János 24 frt. Várnay 100 frt. Sz. Szörényi 
Ferenc 10 frt. Szilágyi Ferenc 20 frt. Székely Mihály 30 
kr. Jakó Ferenc 1 frt. Kotormán János 1 frt. Kotormán 
Péter 2 frt. Somogyi Péter 30 kr. Mészáros Péter 2 frt. 
Szentgyörgyi Gyula 20 frt. Reinle Károly 20 frt. Nagy 
Juliána 30 kr. Zsarnay Ábrahám 9 frt. 31 kr. 

A holdmezö vásárhelyi ref. egyházban: Ivaszap Mihály 
40 frt. Gáál Dániel 100 frt. Németh István 120 f r t . , neje 
Kovács Erzsébet, úrasztalára egy cin kannát. Szomor Imre 
5 frt. Kovács Ferenc 10 frt. Varga Pál s. leik. 25 frt. Szél 
Sámuel 60 frt. Szomor Lajos 50 frt. Kecskeméti László 10 
frt. Vajda Sámuel 60 frt. Imre Sándor 50 frt. Papy Sámuel 
5 frt. Könyves István 5 frt. Nagy A. János 100 frt., neje 
Mucsi Mária úrasztalára egy aranyozott ezüst tányért. 
Ember István 5 frt. Bartha Sándor 50 frt. Peleskei János 
5 frt. Deák Sándor 20 frt. Özv. Beretvás Józsefné 20 frt. 
Ifjú Német Pál 50 ít. Oláh Mihály 4 ft. Kovács János 3 ft. 
Gáál Péter 20 ft. Könyves Sándor 6 ft. Jakó Mihály 5 ft. 
Ör. Németh Pál 50 ft. F. Szűcs Istvánné 20 ft. Ifj . Hódi 
Pál 10 ft. Kovács Károly 30 f t . Etédi József ké't darab cs. 
k. arany. Dús József 40 ft, Özv. Szabó Lászlóné 40 ft. Bartha 
Mihály 40 ft. Ör. Zsarkó János 40 ft. Varga István 100 ft. 
N. A. István 50 ft. Özv. Tóbiás Istvánné 30 ft. Zsarkó 
Mihály 30 ft. Berecz Pál 200 ft. Teski István 4 ft. Özv. 
Berecz Péterné 20 ft. Pércsi Sámuel 5 ft. Veres Lajos 30 ft 
Papy József 50 ft. Nagy Ferenc 15 ft. N. Kovács András 
20 ft. Égető Mihály 5 ft. Majsai Mihály 25 ft. Lénárt János 
10 ft. Nagy Mihályné 20 ft. L. Mucsi Péter 20 ft. Bartha 
János 5 ft. Németh József 50 ft. Czeglédi József 6 ft. Jakó 
János 25 ft. Tolnai István 1 ft. Zsoldos János örökösei 10 
ft. Kis Szabó István 20 ft. Oláh Ferenc 2 ft. Zsarkó Péter 
5 ft. Özv. Beretvás Lajosné 20 ft. Özv. Szabó Jánosné 40 
ft. Zsoldos Ferenc 10 ft. Tóth József 20 ft. Molnár János 40 
ft. Dobossy Lajos 15 ft. Tóth Ferenc 75 ft. Bécsi József 5 
ft. Mucsi János 50 ft. A holdmező-vásárlielyi ref. egyház 
ajánlata három évig évenként 200 ft., s így összesen 600 ft. 

Szeged. 18. dec. 1859. Az egyház nevében 
Varga Pál, lelkipásztor. 

Kováts János, egyházi gondnok. 
Gáál Mihály, pénztárnok. 



G y á s z h í r . 

Pest , jan, 3. 1860, Temetőből jövök, egy korán hunyt 
ifjú gyászravatal ától. Koszorút kellene ráfüznöm az emléke-
zet örökzöld világából; de szívem lüktető dobogása megresz-
ketteti kezemet; lelkem fájdalma könyűket csal szemembe, 
s a veszteség érzete zsibbasztólag hat egész valómra. Igen! 
mert ha korunkban oly ifjat vesztünk, kit mintaképül lehete 
állítani kortársai elé, kit tükör gyanánt használhattak még 
az érettek is, akkor nagyon méltó a mi fájdalmunk. Ha meg-
mondom is, hogy Gyenise János pesti prot. theol. inté-
zeti növendék volt, kit siratunk , nem ismeritek öt; de mi 
ismertük e páratlan tiszta erkölcsű, határozott jellemű, ki-
tartó szorgalmú s tudományban agg ifjat , s azért nagy a mi 
bánatunk. Született Halason, egyszerű földmíves szüléktől, s 
ugyanott végezvén a gymnasiumi osztályt, ő íratta be magát 
legelőször az akkor keletkezett pesti prot. tlieol. intézetbe, s 
nemcsak kor szerint, hanem minden tekintetben legelső s 
legkitűnőbb növendéke volt ezen intézetnek. Benne egy Péter, 
Pál és János készült a prot. egyház számára, de a halál meg-
irigyelte tőlünk, s a felviradt újév legelső hajnalán kioltá a 
magasan fellobogó életszövótneket. 

Az elhunyt gyászünnepélyén résztvett a pesti ev. ref. 
theologiai tanintézet énekkara s az elzengett karénekeken ke-
resztül vonuló fájdalmas érzelem hűn tolmácsolá a,vesztesé-
get, melyet az elköltözött barátainak, társainak okozott; ezu-
tán ntiszt. Filó Lajos helybeli theolog. tanár úr prófétai 
buzgóság- s lelkesedéstől ihletett nyelven adta elő azon igaz-
ságot, hogy a túlcsigázott emberi ész sem nyújthat vigaszt a 
halálban, hanem csak egyedül Krisztus evangyélioma, s hogy 
annak emléke, — ki bár a végzettől rövid életet nyert, de 
ha hitét megtartotta, a kört, melyben munkálkodott, betöltötte 
—• szeplőtelen tisztaságban maradand meg mindazoknál, kik 
az elhunytat akár rokoni, akár baráti köteléknél fogva ma-
gokénak mondták. A gyászünnepélyt bezárta Győri Vilmos 
pesti papnövendék a sírkertben elmondott lelkes szavaival. 
Csepegtessen a seregek ura gileadi balzsamot a veszteség 
miatt vérző testvér és barátok szívére, az elhunytnak emléke 
pedig legyen áldott örökké !! 

Folyó hó 23-dikán ragadta el a halál közülünk nt. 
Húzás Pál solti lelkész urat, s a solti egyházmegye ales-
peresét. Siratják megszomorodott özvegyén kiviil 5 leány és 
3 fiú gyermekei. Szónokoltak fölötte Torclay István pataji 
és Csikay Imre dunavecsei lelkész urak. Nem hagyhatjuk 
említés nélkül a solti egyház kegyeletét, mely a boldogúlt 
fiát, még atyja életében lelkészeűl választotta, hogy az özvegy 
és árvák istápot találjanak a jó fiúban és testvérben. Nyu-
godjanak hamvai a jó családapának, buzgó lelkipásztornak 
és jeles hivatalnoknak! 

Könyvjelentés. 
A debreceni nyomdában Telegdynél következő mun-

kák jelentek m e g : „Egy szép imakönyv" reformátusok 
számára , Révész Bálint-tói. „Képes ábécés könyv" ké-
pekkel, színezve 1 f t 26 kr., színezetlen 84 kr. „Szépírás-
példányok," iskolai s magánhasználatra, magyar és 

német nyelven: á ra 18 kr. Addig i s , míg tüzetesen szó-
lanánk rólok, ajánl juk olvasóink figyelmébe e hasznos 
irodalmi termékeket. 

Nyílt kérelem a magyar ref énekvezér s ta-
nító urakhoz. 

A „Prot. Egyházi és Iskolai lap" 48. számában, 
egy egyszerű előfizetési felhívást intéztem énekvezé-
reinkhez és tanítóinkhoz, azon belső meggyőződésből in-
dulva ki, miszerint egyházi éneklésmódunk tanítása kö-
rül, egy több éveken keresztül gyakorlatilag szerzett 
tanmodorban szerkesztett segéd kézi könyv minél elébbi 
kiadását kölcsönös vagy egyesített pénzerővel eszközöl-
jem, s ez által az egyházi énektanításra nézve az illetők-
kel egy újkorszakot kezdessek meg. 

Tehát a cél énekügyünk jövőjére nézve ma-
gasztos. 

Azonban a kitűzött határidő eltelvén, eddig hoz-
zám 12 előfizető küldte meg az előfizetési díjt. 

E részvétlenségböl azt lehet következtetni, hogy 
képzőink s énekvezéreink vagy nem akarnak, vagy nem 
szeretnek tanulmányozni; vagy azon hiedelemben van-
nak , miszerint az előfizetői ár csekély, tehát a dolgozat 
jó nem lehet. Ez utóbbira nézve teljes megnyugtatásul 
legyen elég ez, az előfizetési ár két oknál fogva tétetett 
egy forintra; 1) hogy azt a legcsekélyebb jövedelemmel 
biró képzők is megszerezhessék; 2) hogy a munkáért 
épen semmit sem várva, egyedül csak a kiállítási költség 
—• mely a legutóbbi előszámítás szerint 1200 o. é. frtot 
tesz — legyen biztosan fedezve. 

Itt tehát az egyéni érdek legkevésbé sem lehet 
uralgó. 

Ugyan azért szíves bizalommal kérem fel a két 
magyar haza önzéstelen, az igyekezetet s munkásságot 
elismerő, s pártolni szerető nemes célok létesiilését elő-
mozdítani törekvő lelkes ref. híveít, különösen azo 
kat, kiket énekügyünk legközelebbről érdekel , hogy az 
énekttgy érdekében, mely közös ügy, vegyék figyelembe 
e magán vállalatot, s győződjenek meg a felöl, hogy a 
mit korunkban s jelen viszonyok közt egyes erő a leg-
jobb akara t mellett sem képes megtenni, azt a jobb ér-
zelműek összliangzó akara ta s buzgalma kiviheti. 

A dolgozat tartalmát több okoknál fogva nem emlí-
tem fel, csupán annyit mondok, hogy az minden e részben 
eddig megjelent hason célú könyvekkel kiál l ja a ver-
senyt. A mi pedig annak megjelenését illeti, mihelyt 
a tetemes kiállítási költség némi részben fedezve leend, 
saj tó alá bocsáttat ik; ellenkező esetben, főleg s különö-
sen, ha a csekély előfizetési összeg miatt vállalkozó 
kiadó nem akad, minden előfizetést saját költségemen fogok 
visszaküldeni az illetőkhöz, azon megnyugtató édes öntu-
dattal, hogy nem ez az első és utolsó magán vállalat, 
mely a hideg elnézés s részvétlenség miatt bukást szen-
vedett. — Hogy tehát e vállalat sikerüljön, az előfizetési 
határidőt meghosszabitom április 1-ső napjáig, 1860.; a 
mikor az eredményt hirlap ut ján fogom közölni. 

Szentes, jan . 1. 1860, Ivánka Sámuel. 



E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s 

Harmadévi folyamára. 

Válságos viszonyok küszöbén keresztül lépünk át lapunk harmadik évi folyamára. 
A közönségnek elég alkalma volt megismerkedni elveinkkel, azokhoz való hü ragaszkodá-

sunkkal és részvéte mutatja, hogy elveinket helyesli, hűségünket becsiilli. 
Mi az egyház történelmileg kifejlett azon joga mellett állunk, melyekért századok óta a 

nemzet legjelesbjei küzdöttek s mely ha fényt s gazdagságot nem árasztott is sorsosaira, de önsorsá-
nak s életfejlésének urává tette az egyházat, s ez az a mi előtt keresztyén ember minden körülmények 
közt meghajolni kénytelen. 

E tekintetben tehát Lutherrel elmondhatjuk : Nem tehettünk máskép, Isten minket ugy segéljen! 
A mi lapunk többi feladatát illeti: gondunk lesz rá, hogy az ezentúl is nem csak az egy-

háznak, hanem az egyház talpköve, az iskolának is közlönye és az egyház s iskolai tudományosság-
nak kicsinyben tárháza és mindkettő mindenkori állapotának hü tükre legyen. 

Kiterjesztjük figyelmünket a külföld egyházi s iskolai legnevezetesebb mozgalmaira is. 
Csak a mi az egyház belbékéjét, különösen a két felekezet közti testvéri egyetértést meg-

zavarhatná, csak az marad határozottan lapunkból kizárva. 
Miután tehát nem képzelünk mivelt protestánst, ki az egyházi ügyek iránt jelenben közö-

nyös tudna lenni s azoknak fejlődését figyelemmel nem kisérné: e reményben, a viszonyosság elvénél 
fogva mi is megnagyobbítjuk lapunkat s másfél ív helyett finomabb papíron rendesen két ívet adunk 
s az ár marad mégis a régi, jelesül vidékre egész évre 7 frt. 40 kr., félévre 3 frt. 70 kr., helyben egézs 
évre 7 frt. félévre 3 frt. 50 kr. 

Elmondok lapunk jövő folyamára nézve, a mit szükségesnek láttunk elmondani, csupán 
t. c. előfizetőinkhez van egy kérésünk, hogy azt miután annak szellemét és irányát ismerik, környeze-
tük s elvbarátaikkal megismertetni s azokat lapunk pártolására buzdítani sziveskedjenek. 

Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 
Az előfizetési őszietek a lap szerkesztőségéhez (Lövészutcza 10. sz.) bérmentve intézendok. 
Költ Pesten, nov. 29. 1859. 

® Z é ^ á , C S J Ó Z S e f ] segédszerkesztők. D r . B a l l a g í M Ó r , 
TÖrOk, P a l s felelős szerkesztő és kiadó. 

T. c. e l ő f i z e t ő i m n e k 
bátor vagyok jelenteni, hogy az 

J S \ 

„ M A G Y A R P E O T . E G Y H Á Z T Ö E T É N E T E I H E Z " 
első kiadása végkép elfogyott. A második kiadás sajtó alatt van és 8, legfölebb 14 nap múlva ismét 
fogok példányokkal szolgálhatni, addig pedig méltóztassanak kis türelemmel lenni. 

Az előfizetési ár a régi marad. 
E lap jövő számában, második kiadást illető bővebb hirdetést közlendek 
Pest, jan. 10-én 1860. 

Osterlamm Károly. 
Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Ballagí Mér. 

Pest, 1859. Nyomatott Wodiaoer F.-nél, Erzsébettér (TTjtér) 3. sk. 



(B. M.) A múlt számban említettem, hogy a for-
dításban közlendő 1791. budai és pesti zsinatok ká-
nonainak egyes pontjait tüzetes vizsgálat alá ve-
szem, és így keletkezett észrevételeimet a t. közön-
ség elibe bocsátandom. 

Mindjárt az első közlemény több pontja 
szolgáltathatna e tekintetben anyagot; azonban 
ezúttal csak az egy „ministris quoque religionís 
defertur" elhírhedt tételre szorítkozom. 

Mert habár kétségtelen, hogy e szók csak a 
gyászos 8inai- és Domokos-féle pörből eredt visz-
szahatásnak szomorú emlékeztetői, más részről az 
is igaz, hogy a félreértett „egyetemes papság" 
eszméjének azok nem egyetlen sarjai. S azért azt 
hisszük, hogy nem cselekszünk korszerűtlen mun-
kát, ha az egyetemes papság eszméjét szorosb 
vizsgálat alá vesszük. 

í la Krisztus tanát olyannak tekintjük, mely-
hez az emberi ész hozzá nem fér, mely az emberi 
tudalom többi tárgyaitól elzárkózva, üdvözítő 
hatását természetfeletti úton gyakorolja; ha a 
legszerényebb kétkedést is bűnnek s az auctoritás 
iránti vak hódolatot vallási legnagyobb erénynek 
vesszük: akkor kétségkívül bölcsebbet nem te-
hetünk, mint doctorok kezére bizni az egész val-
lásügyet, kik abból, mint valami csodatevő gyógy-
szerből csak oly adagokat szolgáltatnak ki a 
híveknek, a minők nekik kor és alkalom szerint 
épen üdvöseknek látszanak, hogy sem a kíván-
csiságot felettébb ne ingereljék, sem a kétkedés 
daemona fel ne bizgattassék. 

De níi, hála a reformátorok nagy művének, 
Krisztus üdvözítő tanát más szempontból nézzük. 
Krisztus nekünk mindnyájunknak lett Istentől 
bölcseségünkké , és az ő igéje elménk világossá-
gává. A reformátiónak azért első müve volt a 

szentírást a község kezébe adni, reá bizván az 
egyesre, hogy míveltségi foka szerint merítsen 
abból lelke üdvösségére annyit, a mennyit bir. 
Ha a végére járhatatlan bölcseség egész mélyére 
hatolni nem tud, marad a bölcseség templomának 
előcsarnokában, de lelke üdvére elegendő, ha az 
igazságot komolyan kereste. Az örök igazság 
változhatatlan, de annak felfogása az individua-
litások különbfélesége szerint különböző; olyan 
mint a drágakő, mely különböző oldalról tekintve, 
különbféle színekben játszik. 

E világnézet szerint az egyház doctorai már 
nem valami titkos szerek kezelői, hanem épen 
tanultabbak, a vallásigazságokban jártassabbak, 
s hivataluknál fogva arra rendelvék, hogy az igét 
magyarázzák és a kegyelemeszközök kiszolgálta-
tása által azt hatósabbá tegyék. De az Isten igaz-
sága mindég az marad: „hogy Isten megjelent a 
Jézus Krisztusban való hit által mindenekhez és 
mindenekben, a kik hisznek. Mert nincsen ebben 
különbség. Mert mindenek vétkeztek és Isten 
dicsőségétől elmaradtak. Megigazulunk pedig in-
gyen Isten kegyelméből a Jézus Krisztusban lett 
váltság által." Isten előtt tehát mindnyájan kü-
lönbség nélkül bűnösök, különbség nélkül vált-
ságra szorultak, de különbség nélkül arra képesek 
is vagyunk. A legmagasb mívcltségii ember az 
evangyéliomhoz nem áll közelebb, mint ki a mí-
veltség legalsóbb fokán van. A meny országhoz s 
ennek a világban lévő intézetéhez, az egyházhoz 
minden embernek egyformán van köze. 

Ezen alaptételekből egyenesen következik, 
hogy az evangyéliom terjesztésére alkotott intéz-
mény, t. i. az egyház ennek minden tagját egy-
formán érdekelvén, annak rendezése, igazgatása 
is minden tngoknnk joga- illetőleg kötelességé-
ben áll. 

Harmadik évfolyam. ;••; 3, Pest, január 20. 1S6CX 

PROTESTÁNS 

SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-
h i v a t a l : 

Lövészütca, 10. szám, 1- emelet. 

E L O F I Z E T E S ! DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vídékeu: postán szétküldéssel 
félérre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK D I J A ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 



Magától értetik, hogy a lelkész azért, mert 
lelkész, mert az egyház ügyeivel tüzetesebben 
foglalkozott, annak történelmi fejlését és jelenbení 
szükségeit tanulmányozta, szóval: mivel e dol-
gokban tanultabb — lia tanultabb — , azért csak 
meg nem szűnhetett az egyház tagja lenni, és 
senki nem oldotta fel azon kötelesség alól, hogy 
annak rendezésébe és igazgatásába tehetsége 
szerint befolyjon. Sőt tovább megyek. „Az egy 
közönséges egyház, szentek közössége és egyete-
mes papság" nem fejeznek ki tényleges állapoto-
kat, olyanokat, melyeknek az egyház már való-
ságos birtokában volna , hanem e kifejezések 
inkább csak azt jelentik, milyenné kell az egyház-
nak lennie, végcél az, a hová az egyház törekszik. 
Azért is mondatik: hiszünk egy közönséges anya-
szentegyházat,, nem pedig: tapasztalunk egy közön-
séges anyaszentegyházat; mert a valóságban e 
közösség tudata vajmi kevesekben van meg és 
ha egy némelyike érdekli is magát az egyházi 
ügyek iránt, a tömeg többsége anyagi célokat 
kerget és lelke halhatatlan igényeivel semmit sem 
gondol. — Minél kisebb tehát a közérdekeltség 
az egyházi ügyek iránt, annál szükségesebb, hogy 
azok, kik az egyház iránt már hivataluknál fogva 
érdekelve vannak, annak igazgatási vezetésébe is 
befolyjanak; nem az a kérdés tehát, mennyiben 
illeti a lelkészeket, mint különben is egyháztago-
kat az egyház rendezésébe való befolyás, mert ez 
őket minden tekintetben és mint különösen érde-
kelteket és hozzá kellő készülettel is bírókat 
kétségkívül kiválólag illeti: hanem inkább az a 
kérdés, mily intézkedéseket kell az egyháznak 
tennie, hogy az „egyetemes papság" eszméje 
minél tágabb mérvekben valósuljon , hogy minél 
többen érezzék magokat az egyház élő tagjaiul? 

E szempontból tekintve az egyházrendezés 
kérdését, az épen nem fog oly közömbösnek fel-
tűnni, a mint azt német testvéreink tekintik s eb-
beli küzdelmeinket előkelőleg lenézik. Nagy ön-
hittség és nem csekély elfogultság kívántatik 
hozzá, hogy mást megrójunk annak hű megőrzé-
séért, minek hiánya magunknak legnagyobb ká-
rára és hátrányára szolgált. Ha a német nép val-
láserkölcsi, épen nem kielégítő állapotát, a dicső 
reformátorok óriási erőlködéseihez és a nemzet 
jobbjainak azótai ernyedetlen fáradozásaihoz mér-
jük, lehetetlen meg nem győződnünk, hogy a né-
met egyház szervezetében kell valami mélyen ható 
gyökhibának rejleni, mely a jobbaknak leghőbb 

törekvéseit is meghiúsítja és az egyházat legszebb 
áldásától, a tömegeket nemesítő hatásától meg-
fosztja. 

E gyökhibája a német protestáns egyháznak 
nem más, mint az, hogy önkormányzati jogáról 
lemondva, mind elejétől fogva az államhatalom-
mal szövetkezett, a hívek egyetemét jogaitól meg-
fosztotta, és hivatalokra ruházta, ezáltal a hívek 
megszűntek magokat a keresztyén község élő 
tagjaiul érezni és idegenek lettek lelki tanítójuk 
vagy lelkészük iránt, ki mint állami hivatalnok, 
minél nagyobb külső hatalmat gyakorolhatott, a 
hívek, mint alattvalói felett, annál kisebb lett lelki 
befolyása rájuk. — A papság ismét rend lett a 
néptől elkülönített érdekekkel és a nép által nem 
értett fellengős tudománynyal. 

A tudomány elszakadt az élettől és szélsősé-
gekben tévedez, az élet pedig üres lett keresztyén 
tudattól s az anyagiság fertőjében fetreng. 

Ez a lenézett egyházrendezés elhanyagolásá-
nak gyümölcse a kiválólag vallásos hajlamú 
Németországban. 

Ily tényekkel szemben lehetetlen, hogy egy-
házi önkormányzati jogunkat legféltőbb kincsünk 
gyanánt ne tekintsük és ne őrizzük, de lehetetlen 
át nem látnunk azt is, hogy egyházrendezésünk 
elébbrevitelében semmi oly tételnek helyet nem 
engedhetünk, mely az egyháztagok közösségér-
zetét csökkenthetné és viszont minden fölveendő, 
mi az egyes tagok együvévalóság érzetét fejlesz-
teni, eleveníteni képes. 

Mi, hála az elődök bölcseségének, távol ma-
radtunk a német testvérek fentebb érintett téve-
dezéseitől, de másfelől aligha némelyekben túl 
nem mentünk az illő határon; legalább a budai 
zsinat kanonainak azon kifejezése: „ministris 
quoque religionis defertur," bizonyosan tálhajtás-
nak mondható. 

Az igazság itt is a két szélsőség közt a kö-
zépen van. A lelkész nem ura községének, mert egy 
a mi urunk, a Jézus Krisztus, nem is szolgája a 
községnek, hanem szolgája Krisztusnak, kiben 
mindnyájan egyek vagyunk, „mert mindnyájan 
Isten fiai vagyunk, a Jézus Krisztusban való hit 
által;" de az egyenlő testvérek közt ő az első 
a községben (primus inter pares) hivatalánál 
fogva, valamint a felsőbb hivatali fokozatokban, 
az esperes primus az esperességi-, a superinten-
dens primus a superintendentialis tagok közt. 

Miben állhatna pedig azon elsőség a község 



tagjaira viszonyítva,-hanemha abban, hogy míg 
a község egyéb tagjait az egyház igazgatásba 
közvetlen befolyliatásra csak különös választás 
jogosít, addig a lelkész már állásánál fogva hi-
vatva, sőt kötelezve van az egyházi ügyek veze-
tésében, igazgatásában tényező részt venni és 
hiven őrködni, hogy mindenek jó renddel le-
gyenek. 

Semmi sem világosabb, mint a mit a „Hel-
vetica confessio" az egyházi szolgákról, rendelte-
tésük s tiszteikről tanít. E szerint „n,z egyházi 
szolgák nem úgy tenkintendők, mint egyszerű szol 
gák, hanem mint Isten szolgái, kik által munkálja 
Isten az embereknek üdvét." E szolgálat a lel-
késznek hivatali hatalmat is ád, de e hatalom 
távol attól, hogy a protestántismus kebelében a 
hívek munkásságát korlátozza, azt inkább fejlesz-
teni, szabad működésre buzdítani feladata. Szóval: 
a protestáns lelkész olyan, mint a nevelő, ki minél 
serényebben működik, annál Önállóbbakká teszi 
növendékeit, s akkor teljesíti leghívebben köteles-
ségeit, midőn egész erőből azon dolgozik, hogy ma-
gát fölöslegessé tegye. A nevelő ezt elérheti, de 
minél jobban elérte, növendékének annál nagyobb 
tiszteletére számolhat; a lelkész azonképen,minél 
jobban megközelíti a célt, mert azt egészen elérni 
a feladat véghetetlen volta mellett lehetetlen, 
annál tiszteletreméltóbb, és a szellemi tekintély 
biztosítéka lesz hivatal szerinti elsőségének. 

A helv. hitv. evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

(Folytatás), 

9. Kanon. Az egyházmegyei vagy esperesi consis-
torium tisztei e következők : 

1) Felügyelés sa já t megyéje egyházaira, azoknak 
helybeli presbyteriumaira, lelkészeire, iskola-tanítóira és 
bármely kisebb hivatalok viselőire az egyházban. 

2) Az egyházak és iskolák évenkénti látogatása, 
mely az esperes és gondnok, —• vagy azok helyett más 
az egyházmegyei gyűlés által kiküldöttek által vég-
zendő, maga az egyházmegyei gyűlés által mindig meg-
vizsgálandó, s annak megjegyzéseivel az egyházkerületi 
gyűlésre felterjesztendő. Ezen esperesi vagy egyház-
megyei eonsistoriumnak kötelessége, hogy az ő megyé-
jében létező minden anya- és leány-egyházaknak , s 
iskoláknak, mint szintén lelkészeknek és iskola-tanítók-
nak, nem különben közös és részletes alapítványoknak, 
és minden az ő megyéje határain belől levő egyházi bir-
tokoknak , és jótéteményeknek - táblás kimutatását 

évenként készítse, és azt az egyházkerületi eonsisto-
riumnak fel terjeszsze. 

3) Az egyházkerület intézkedéseinek, ha vannak 
olyanok, közzététele, — s a végrehajtandók végre-
haj tása. 

4) Mindenről, a mi csak a consistoriumban elő-
terjesztetik, előadatik, felolvastatik , tárgyaltat ik, hatá-
roztatik, és kiadatik, jól rendezett jegyzőkönyvet szer-
kesztend — a t á rgyaknak és körülményeknek rövid de 
kielégítő felvilágosításával, — s a beadványok rendinek 
és számának megtar tásával ; — hasonlóul minden ok-
iratokat a jegyző által kellő rendben tar ta tand. A meg-
előzött ülés jegyzökönyvét megtekintvén, megjegyzendi 
mik mentek azokból teljesedésbe, mik maradtak végre-
hajtatlanul, -— hasonlóul, hogy mit tettek légyen idő-
közben az esperes vagy felügyelő a közbejött ügyekben 
azoknak jegyzökönyveikből végére jár , — és ba netalán 
valami javítandó vagy pótlandó adja elő magát azokban, 
jav í tandja s pótolandja. 

5) Az egyes egyházak számadásait magok azok-
nak helybeli eonsistoriumaik által megvizsgáltatja, és 
lia vagy az egyház-látógatók által, vagy másként azok-
ban valamely hiány fedeztetik fel, akkor azokat az egy-
házmegyei consistorium maga megvizsgálja, cs a hi-
ányokat kipótol ta t ja ; hasonlóul az egyházmegye 
kebelében létező közös célra szolgáló kegyes alapítvá-
nyok kezelését, illető számadásokat is megvizsgál ja , s 
ha kívántatik javít ja, és az egyházkerületi consistorium 
eleibe terjeszti . 

6) Bármely nehézségeit, panaszait és ügyeit az ő 
megyéjében levő akár egyházaknak, vagy egyes tagok-
nak is a lelkészek vagy iskolatanítók ellen, vagy ezek-
nek akár egymás — akár az egyház ellen, — mint első 
folyamodási biróság felveszi, megvizsgál ja , s mind a 
két félt kihallgatván, benne Ítéletet hoz, midőn pedig 
vagy az egyik fél, vagy mind a kettő az Ítélettel meg 
nem elégedvén, azt az egyházkerületi gyűlésre feleb-
bezné, akkor a maga Ítéletének végrehajtását addig 
felfüggesztvén, minden oki ra tokat , eredetiben, vissza-
küldés feltétele alatt az egyházkerületi gyűlésre fel-
terjeszt. 

7) Mindennemű egyházi ügyekben pedig szóbeli 
perlekedés módját, vagy summás ügyködést követend, 
nehogy az egyházak hosszú perek és ügyvédek által 
boszantassanak ; azonban a feleknek Írásbeli előadást 
s védelmet is megenged. De azok, a mik szóval ada tnak 
elő, a jegyző által tollal felvétessenek, — jegyző-
könyvbe igtattassanak, és itélethozás előtt felolvastas-
sanak. 

8) Egyházi fegyelmet, a mennyiben az az egyház-
megyét illeti, gyakor land , — a kötelességmulasztó-
kat vagy kihágókat — a tárgy fontosságához képest 
meginti vagy megdorgálja, — s lia szűkség, az ügyet 
az egyházkerületi gyűlésnek bejelent i ; — sőt a súlyo-
sabb esetekben, jelesen ha megtörténnék, hogy az es-
peresség valakit az úri szent vacsorától el t i l tana, vagy 
lelkészt hivatalától, vagy fizetésétől felfüggesztene, el-
mozdítana vagy le tenne, az egyházkerületi gyűlésre 



leendő felebbezést végrehajtás előtt megengedni tar-
tozik. 

9) Házassági perekben ugyan nern biráskodandik, 
hanem az ö szerepe esak az lesz, hogy a viszálkodó, 
házastársakat valamelyik félnek vagy a helybeli pres-
byteriumnak megkeresése folytán összebékéltesse ; mi-
dőn pedig az összebékéltetés nem sikerül, ha egyik vagy 
mind a két fél elválást kiván, mind a két fél részére nyo-
mozást tartson, vagy azok kivánata — vagy a házas-
sági törvényszékek illendő megkeresése következtében 
— és azt minden ő előtte folyt dolgok felöli tudósítással 
együtt a házassági törvényszékhez ad ja be. 

10) Joga i t , k ivál tságai t , jövedelmeit, jótétemé-
nyeit az egyházaknak, lelkészeknek, iskolatanítóknak, 
— és még ezeknek becsületét i s , azok el len, kik által 
megsértetnének , törvényes és alkalmatos módokon ol-
talmazandja, — és ezeknek sérelmét , a tárgy fontossá-
gához képes t , az egyházkerületi gyűlésnek is beje-
lentendő 

11) Leány-egyházak összekötése, vagy elkülöní-
tése, és új helybeli lelkész, és vallásgyakorlat behozata-
lának szükségét, ha az vagy egyik vagy másik hely 
lakosai által k ívánta t ik , mielőtt azt illetőleg a törvény 
által kitűzött esetekben az illető törvényhatósághoz fo-
lyamodás intéztetnék, az egyházmegyei gyűlés vizsgálja 
meg, s illetőleg határozza el, — az egyházkerületi 
gyűlésre leendő felebbezés fen ta r ta t /án . 

12) Midőn az egyházmegye, vagy egyházmegyei 
gyűlés, vagy valamely azért folyamodó egyház nevében 
világi törvényszék előtt perlekedés kívántatik : a világi 
felügyelő vagy gondnok bír ugyan ügyvivői joggal, 
— de egyezkednie az ellenféllel nem másként van joga, 
mint az egyházmegyei gyűlés helybenhagyása mellett. 

13) A lelkészek változtatását illetőleg, e következő 
eddig is tigyelemben tartott alapelvekben mind a két 
zsinat megegyezett : 

1) Hogy a lelkészhivás joga az egyházakat illeti. 
2) Azonban hogy azt elbocsátani a felsőbbek eleve 

tudása s beleegyezése nélkül nem lehet. 
3) Valamint a lelkészek sem elhagyni az egyházat. 
4) Hogy a lelkésznek akár meghívását, akár elbo-

csátását illető beleegyezését a felsőbbség fontos okok 
nélkül meg nem tagadhat ja . 

5) Hogy az előadott módon helyökből kimozdított 
le lkészeknek, hacsak felfüggesztést, vagy letételt nem 
érdemelnek, más egyházakba át kell tétetniük. 

Mivel azonban, a meghívás és változás módját és 
idejét illetőleg a két hitfelekezet egyházaibau különböző 
szokás uralkodott : jónak látszott ezennel mind más 
fontos okoknál fogva, mind a nagyobb újítások eltávoz-
tatása végett, hogy némely körülírásokkal mindenik fe-
lekezet egyházai sa já t szokásukat tar tsák meg. Ehhez-
képest a helv. hitvallást követők részéről elhatároztatik, 
hogy azon esetekben, melyek a lelkész szolgálatát köz-
vetlenül gyümölcstelenné teszik , jelesen a szent szolgá-
lat teendői körüli nagyobb hanyagság, vagy tehetetlenség, 
— nyilvánosan elkövetett nagyobb botrányok eseteiben, 
az egyházmegyei gyűlések, főként, ha azon egyház., me-

lyet a dolog érdekel, ezt kívánja, — a lelkészt, azon-
ban előre kihallgatván és elitélvén, bármikor is helyé-
ről elmozdíthatják, s más alkalmatosssal és az egyház 
által meghívottal azt ellátni köteleztetnek. 

És mivel egy részről akár a lelkésznek a hallga-
tóktól , akár a hallgatóknak a lelkésztől, nyilvános el-
idegenedése gyakran a lelkészi hivatal haszonnal leendő 
folytatásának semmi reményét nem hagyja fen; — s 
ennélfogva a meghívás, mely a lelkészi szolgálatra múl-
hatlanul szükséges, sem az egyházak által a meghívottak 
egész élet idejére ki nem terjesztethetik, sem a lelké-
szek által a hivatal ily feltétel alatt, — mind két fél 
szabadságának épségben tartása mellett el nem fogad-
ta that ik ; — más részről pedig a meghívásnak eddig di-
vatban lévő évenkénti megújítása, néha az eddig is nem 
bármely egyháznak saját önkénye szerint, hanem az es-
perességi eonsistoriumok felügyelete alatt gyakoroltatott , 
gyakran mindkét részről visszaélésekre szolgáltatott al-
kalmat; innen hogy mind a meghívás joga az egyházak 
számára épségben megmaradjon, —• mind a visszaélé-
seknek, a mennyire lehet, határ vet tessék: ezután e meg-
hívások csak minden harmadik évben új í t tassanak meg; 
a felmondás esetei pedig többé nem magának a lelkész-
nek , hanem egyenesen az esperességi consistoriumnak 
adassanak t u d t á r a ; — és ezen consistorium az egyház 
elhagyásának, vagy a lelkész elbocsátásának előadott 
okait, mind a két fél kihallgatása mellett megvizsgá-
l and j a ; szorgalmatosan végire j á r annak, ha váljon azon 
esetben, midőn a lelkek elidegenedésén kivül semmi 
más ok elő nem adat ik , a szavazatok kétharmadvésze, 
mely ennek bebizonyítására megkívántat ik, — megtar-
tatván a szavazatok szedésében mindenik egyház régi 
szokása, miutezt a 6 dik kanon 8-dik száma nyilvánitá, 
— a lelkész elbocsáttatását sürgeti-e; —• kedvezés és 
részrehajlás nélkül Ítéletet hozand, — azonban minde-
nik fél részére az egyházkerületi közgyűlésre leendő 
felebbezés joga épségben maradván. — Mely célból, és 
azért is, hogy minden "ugyanazon időre eső elkerülhe-
tetlen változások , mind a lelkészek, mind az egy-
házak részére, melyeket ezen sors, é rend , illendőbbekké 
és kényelmesebbekké tétethessenek: az esperesség min-
den harmadik évben, határozott időben, saját lag e célra 
szolgálandó gyűlést fog tartani, — a melyben azon gyű-
lés minden tagjának összes szavazatai folytán, mind az 
új lelkészek bevitelét, mind a régiek áttételét elhatáro-
zand ja , — és valamint az egyházak akara t ja ellen 
azokra új lelkészeket nem erőszakoland, sem ily erősza-
kolást meg nem engedend: — úgy a lelkészeknek ok-
nélküli elbocsátásába, vagy az egyházaknak a lelkészek 
által ilyen elhagyásába bele nem egyezend; de ha az 
elbocsátásra elegendő okok adatnak elő, — vagy az 
elidegenedés a már kijelelt módon bebizonyíttatik — 
akkor az egyházak kivánatát méltányolni tartozik —• 
épségben maradván, az elégületlen fél részére az egy-
házkerületi közgyűléshez leendő felebbezés *). 

*) Látszik, hogy ezen kényes tárgyon a zsinat sokat rágó-
dott : ele kirí belőle azon gyanúskodás, mely azon időben 



10. Kanon. Az egyházmegyei gyűlés ülnökeinek 
száma, az egyházmegyék terjedelméhez és az egyének 
bőségéhez képest magoknak az egyházmegyéknek meg-
határozására hagya t ik ; úgy azonban, hogy az esperes 
és világi gondnok vagy felügyelő beszámításával, sem 
6-nál kevesebb, sem 12-nél több ne legyen a jegyzőkön 
kivül, 

Az egyházmegyében az esperesnek, felügyelőnek 
vagy gondnoknak , világiakból és egyházi szolgákból 
választandó ülnököknek és jegyzőknek választásában 
ezeu rendtar tás leend, hogy minden külön egyházak 
helybeli presbyterinmai, melyekben az egyház lelkészei 
is benfoglaltatnak, külön szavazatokat ad janak előbb 
kijelölésre, — melyek összeszedetvén, a legtöbb szava-
zatot nyert, négy egyének kijelöltek gyanánt tűzessenek 
ki, és ezek közül ismét ugyanazon módon összeszedet-
vén, a helybeli presbyteriumok mindenkor pecsétek 
alatt felküldendő szavazatai miden egyes ürességre egy 
választassék ; — fenhagyatván az esperes választására 
nézve az egyházkerület megerősítése, melyet fontos ok 
nélkül soha meg nem tagadha t ; a többire nézve pedig 
ugyanoda az esperesség által tudomás végett teendő 
feljelentés. Mind a kijelölésben, mind a választásban, 
vallás iránti tiszta szeretet, okos és tekintélyes maga-
viselet vétessenek figyelembe. 

Ha a szükség kivánandja, egy az egyháziak közül 
választassék vice-esperessé, egy pedig a világiak közül 
vice-felligyelővé, kik azoknak helyettesei lesznek, ú jak 
választatásáig. A hol pedig vice-esperes vagy vice-gond-
nok szükségesnek nem fog tar ta tni : ott az ülnökök 
között legidősebb teljesítse helyettesen amazok köte-
lességeit , egyikét ugyan egyházi, másikét világi; — 
mi a betegség vagy más akadályok eseteiben is meg-
tartandó. 

Az elnökség a világi gondnokot és az egyházme-
gyei esperest illeti, úgy azonban, hogy a hitcikkeket és 
vallásos szer tar tásokat illető tárgyak körül szavazatok 
egyenlősége esetében eldöntő szavazathoz magának az 

a lelkészek iránt méltatlanul kifejlett,—mintha azokban 
valami hierarchiai törekvések lehetnének. Ki hozná azt 
kétségbe, hogy az egyházak békéje- s virágzásának 
minden egyéni érdek és kényelem alá rendeltetett? 
De hogy ennek veszélyeztetése nélkül is a három éven-
kénti migratio gentium, — ott, hol a lelkészek családo-
sok lehetnek, tractualis mulatsággá rendszeresítessék : 
ez iszonyú gondolat. Es ha lehetett abban valami, hogy 
ennek szép szín alatt gyakorlatba csúsztatása céloztatott 
volna, mely gyanúra a kanon ezen részének laza szer-
kezete, és az úgynevezett dislocationalis gyűlések ez-
után csakhamar via facti divatba jcíni kezdése nem 
épen megvetendő alapot szolgáltatott: mondjunk igazat, 
csak maga ezen körülmény elégséges arra, hogy az 
akkori súrlódásoktól üres mai egyház a budai zsinat 
kanonait magáéinak, — s teljesen nyugodt kedélyű pro-
testáns egyház szüleményeinek el nem ismerheti. 

Ford. 

esperesnek — minden más esetekben a világi gondnok-
nak van joga *). 

Negyedik fejezet. A házassági törvényszékekről. 

lí. Kanon. Miden külön egyházkerületben, annak 
összes egyházmegyéi- vagy esperességeire nézve egy 
házassági törvényszék felállítandó, mely az azon egyház-
kerületben lakó bárminő sorsú ágostai és helv. hitvallást 
követő egyének házassági ügyeit kivétel nélkül vizsgá-
landja s itélendi •, — ezen törvényszéktől pedig az ügy 
ugyanazon egyházkerület consistoriumálioz fölebbez 
tetik. 

A helvét hitvallásúak házassági törvényszékeinek 
székhelyei lesznek a tiszántúli egyházkerületben Debre-
cen, — a tiszamellékiben Miskolc, — dunamellékiben 
Kecskemét, — dunántúliban Veszprém. 

12. Kanon. Állani fognak ezen törvényszékek egy 
világi elnökből, két világi és két egyházi, s így összesen 
négy ülnökből és egy jegyzőből 

Mindezeket választandják az egyházmegyék kül-
döttei, midőn egyházkerületi gyűléseken együttvannak. 
— s minden három évben tisztújítást tartandnak, — 
időközben pedig a felmerülő ürességekre helyettesítnek. 
Üléseket tartandnak ezen törvényszékek azon időszako 
kon, melyeken az ország törvényszékei (kivévén csak a 
sz. Mártoni időszakot), míg csak az Ügyeket be nem 
végzik ; ha pedig a szükség kivánandja, az elnök által 
ismét össze fognak hívattatni. 

13. Kanon. Határozott fizetésök nem leend, hanem 
az útiköltségen kivül napidí j jakat fognak húzni, min 
den tilési naptól az elnök három-, az ülnökök és jegyző 
két két forintot; a másunnan útazók napidíjjai pedig az 
útazás kezdetének napjától hazamenetelig számíttatnak 

(Folyt, követk.) 

ISKOLAÜGY. 
Észrevételek Gráspári János urnák a „Prot. 
egyh. és isk, lap" múlt évi 51- és 52-dik szá-
maiban közzétett „Könyvismertetés" című 

cikkére. 
G. úr a Prot. egyházi és iskolai lap idézett számai-

ban „Könyvismertetés" cím alatt egy, a sopronyi tanító 
képezde által közrebocsátott igénytelen könyvecskét 
„A szokottabb egyházi énekek egyhangú melódiái" ke 
*) Miután dogmaticumok és rituálék sem egyházmegyei, sem 

egyházkerületi gyűléseken soha nem tárgyaltatnak, — 
de még zsinaton is csak úgy, ha az épen specifice erre 
nézve bivatik össze, a honnan a budai zsinatra nézve 
előre kijelentetett, hogy az olyanokhoz nem szóland: ki 
nem látná, minő háttérbe szorítása céloztatík itt is az 
egyházi elnökségnek ? Az ilyen eljárást szokták kiját-
szásnak nevezni; —• mely a komoly, annyival inkább 
szent dolgok körül felette keserítő, s csak az akkori 
viszályok élénkségéből magyarázható. Ford. 

De a jegyzőről nincs megmondva, egyházi legyen e vagy 
világi. Ford, 



ményen „megdorgál ," annak összeállítóit „hívatlan 
avatat lanoknak" nevezi s ugyancsak megleckézi és „az 
egyházi felsőbb hatóságokat" felhívja, hogy „az efféle 
visszaélések ellen komolyan s nyomatékosan lépjenek 
fel" s végül utasítást á d , mikép kelljen egy karénekes-
könyvet összeállítani. 

Én a kérdéses művecske világrajöttére, mint ki a 
zenészeihez keveset értek, csak annyiban folytam be, a 
mennyiben az részből felügyeletem alatt készült s az 
egyházkerületünk magyar egyházaiban „szokottabb 
melódiákat" (vagy ha G. úr úgy aka r j a zöngelmeket) 
kiszemelni segítettem, a kész mtivecskét kinyomattam, s 
az előszóban kimutatott célból szétkiildöttem; s hacsak 
személyemre vonatkoznának G. úr meglcckézései s il-
letőleg megdorgálásai, egy szót sem e j tenék , valamint 
hallgattam a lapoknak működéseim ellenében több íz-
ben tett roszaló nyilatkozataira s hallgatok a prot. egyli. 
és isk. lap fentidézett számai egyikének nevemet ér-
deklő gúnyos megjegyzésére; de midőn egy testület, 
melynek megbízásában já r tam e l , h íva t lannak, az ál-
tala kiszemelt, szakértőkből álló bizottmány, melynek 
egyik igénytelen tagja én is vol tam, avatat lannak ne-
veztetik, midőn egy intézetnek, melynek firmája alatt a 
kérdéses művecske kijött s melynek igazgatója vagyok, 
képessége , kétségbe vonat ik , hallgatnom gyávaság 
volna. 

G. úr „tanulmányainak , búvárkodásainak s észle-
leteinek folytán" az általunk kiadott s szerinte „egy-
házi zenénk reformját tervbe vett zenegyakorlati mű-
vecske" ellen hatféle kifogást tesz s az általa 
elmondottakat „kelleténél elegendőbbeknek" mondja, 
„a kérdéses művecske nagy hiányainak constatirozá-
sára." Távol attól, hogy mi a kérdéses müvecskét, mely 
alig érdemli meg, hogy annyi szót vesztegessünk 
miatta, valami tökéletés műnek tar tanánk, úgy hisszük, 
hogyha G. úr a kellő szempontból veszi azt, s még töb-
bet tanulmányoz, még többet búvárkodik és észlel, 
aligha ily kíméletlenül bánik el vele. Csak az előszót 
kellett volna ugyanis G, úrnak egy kissé figyelmére 
méltatni, s tudta volna, mi célból bocsáttatott közre a 
kérdéses művecske: Ott ugyanis az mondat ik: „hogy a 
dunántúli ágost. hitv. evang. egyházkerület a sopronyi 
tanítóképezdét megbízta, hogy Zarnoviczky György tanár 
és Altdörfer Ker. zenekarigazgató urak hozzájárultával 
készítenének egy ehoráikönyvet, mely a szokottabb s 
legszebb mélódiákat tartalmazná. A nevezettek megbí-
zatásukban úgy véltek legcélszerűbben eljárni, ha a 
gyülekezeteinkben leginkább ismeretes éneknótákat ki-
szemelve, azokat az eredeti szerkezet szerint, de tekin-
tetbe véve egyszersmind,a mennyire a művészet szabályai 
engedték a gyülekezeteinkben szokásban levő variátio-
kat is, egy előre egyhangúlag szerkesztve közrebocsát-
j á k . A jelen könyvecskét tehát úgy kérjük tekintetni, 
mint egy előmunkálatot a rövid időn kiadandó négyes 
chorálkönyvhöz, s tisztelettel felkérünk minden szakér-
tőket, hogy eziránt nézeteiket velünk közölni szívesked-
jenek, s ha benne valamit változtatni, vagy az itt foglalt 
melódiákon kivül még másokat is felvenni, vagy pedig 

ezekből valamit kihagyni szükségesnek tar tanák, a f. 
évi september végéig velünk közölni ne terheltessenek, 
s mi ugy fogunk intézkedni, hogy munkálatunk a köz-
ohaj tásnak minélinkább megfelelő legyen." 

A nevezett egyházkerület ugyanis sajnosan ta-
pasztalván, miszerint főkép magyar egyházaiban, külö-
nösen a melódiák végetlen sokosága és egy használ-
ható karénekeskönyv hiánya miatt az egyházi ének 
épen nem kielégítő, e bajon a most elmondott módon 
kivánt segíteni. A kérdéses művecske tehát még nem a 
kiadni szándékolt karénekeskönyv, mely G. úr szerint 
„egyházi zenénk reformját veszi tervbe," hanem csak 
egy kis előmunkálat, mely véleményezés végett terjesztetik a 
szakértők elé. S küldettek is be hozzánk iránta vélemé-
nyek, észrevételek, kívánalmak sok oldalról, melyeket 
köszönettel fogadtunk , — (s ha G. úr is ezt teszi, bizo-
nyosan számíthat köszönetünkre,) —• s a mit azokban 
célszerűknek elismertünk, alkalmazni is fogjuk a nem 
sokára kiadandó karénekeskönyvben. Az idézett előszó-
ban kitűzött ha tá rnap lefolytával, ugyanis , oct. 6-kán 
egy újabb kerületi bizottmány ült össze, mely a kérdé-
ses müvecskét megviszgálta, a reá ja beérkezett észre-
vételeket megfontolta, s az előbbi bizottmányt utasította, 
hogy az általa elfogadott módosítások tekintctbevételé-
vel most már lásson a karénekeskönyv kidolgozásához. 
S G. úr ezt visszaélésnek nevezi, s az egyházi felsőbb 
hatóságokat felhívja, „hogy ellene komolyan s nyoma-
tékosan lépjenek fel." S vál jon , ha szabad kérdenem, 
melyik azon „egyházi felsőbb hatóság," melytől egy su 
perintendentia engedelmet kérjen, hogy saját egyházai 
számára karénekeskönyvet írathasson ? Vagy talán a du-
nántúli nem illetékes egy magyar karénekes könyvet 
k iadni? De hát melyik, ha ez nem, mely egy maga több 
magyar ágost. hitv. egyházat számlál , mint a mennyi 
kivüle széles e világon létezik ? *) 

De hogy maga a művecske ellen tett kifogásai is 
G. urnák, minden „tanulmányai, búvárkodásai s észlele-
tei" dacára, nem oly minden kifogás nélküliek, mint ő 
hiszi, a következőkben látni fogjuk. 

Kifogást tesz ugyanis először a karénekek zöngelmei-
nek elosztása ellen, magyar és német eredetüket illetőleg. Saj-
nál juk, hogy G, úr hibásan értett bennünket! Nekünk 
feladatunk volt, azon melódiákat kiszemelni, melyek 
magyar egyházainkban leginkább használtatnak s me-
lyeket a kiadandó karénekeskönyvben felvehetni vél-
tünk. Eredetüket illetőleg, akkorra tartottuk fen annak 
kimutatását, a mikor majd magát a karénekeskönyvet 
fogjuk kiadni. Csillaggal jegyeztük meg azokat, melyek 
egyházkerületünknek csak magyar egyházaiban vannak 
használatban, a nem csillagzottak német egyházaink-

*) Székács névtára szerint a bányai, dunáninneni, és tiszai 
superintendentiákban van összesen tisztán magyar egy-
ház 19, részből magyar, ide számítva azokat is, hol 
évenkint egy—kétszer tartatik magyar nyelven isteni-
tisztelet , G8 ; a dunántúli pedig maga 75 tisztán ma-
gyar anya- s 63 leány-gyülekezetet, s nagyobbrészt 
magyart 211 et. számlál. 



ban is használtatnak. S e szerint felesleges volt bennün-
ket azért megróni, hogy az „önszerzett vagyis eredeti 
zöngelmek" szerzőit nem neveztük meg, mert tulaj odon-
kép egynek a szerzőjét sem neveztük meg. De G. úr ez-
zel, úgy látszik, csak alkalmat keresett „a prot. egyházi 
karéiek-zöngelmek eredetéről s forrásairól" értekezni 
azt akarván megmutatni, hogy mi „kevés jár tassággal 
binmk a karén ek-zenészetben." Azért talán, hogy nem 
matattuk ki az általunk felvett melódiák szerzőit? Igaz, 
hogy Gr. úr némelyekét megnevezi; de ezt Kochból kiírni 
nem nagy mesterség volt ; de ha azon szerzőket is meg 
tudná nekünk G. úr nevezni, a kiket Koch s mások, 
kik az egyházi zenészeiről irtak , nem neveznek meg, 
akkor csak ugyan derék ember volna G. úr ! — Vagy 
azért, hogy „a középkor régi egyházi énekléséből csak 
egy zöngelmet sem vettünk fel kis gyűjteményünkbe — 
a mi mellékesen megjegyezve , nem á l l , — ellenben a 
világi népdalokból eredtek közül többeket?" Tehetünk 
mi róla, ha az elsőbbeket nem igen éneklik egyházaink, 
míg az utóbbiakat , névszerint a G. úr által idézetteket, 
nemcsak hazánkban, de Némethonban is különösen ked-
velik ? 

Kifogást tesz másodszor a hibás, a zöngelem szellemé-
vel s értelmével merőben ellenkező ütem felosztása ellen több 
zöngelmeknek, a miből azután származta t ja „az egyes han-
gok átmetszését, azok átvitelét egyik ütemből a másikba s a 
számos kézzelfoghatólag hibás s megütközésre okot szolgáltató 
hangsúlyozásokat." Ez már baj, s mi töredelmes szívvel 
megvalljuk bűnünket, mihelyt G. úr szives lesz megmu-
ta tni , melyek az általunk alapul vett két magyar éne-
keskönyvben a jambikus s melyek a trochaikus vers-
nemekben irt énekek? Ha G. úr az 1. szám alatti éne-
ke t : „Adjunk hálát az Urnák, mert érdemli, s a 4. szám 
alat t i t : „Állatoknak megtar tója" szökő — s a 46. szám 
al lat t i t : „Mulandó vi lágnak" s az 52. szám al la t i t : „Lel-
kem ez új reggel" lejti versneműeknek veszi , szintazon 
joggal vehettük mi az elsőket lejti, s az utóbbiakat szökő 
versneműeknek. Egyébbiránt vigasztalásunkra maga G. 
úr bevallja, hogy „a zenét a versmértékkel tökéletes 
egybehangzásba hozni magyar énekeskönyveinkben 
hiában erőködnénk, mert mainapiglan sem lévén 
critice átdolgozott karénekeskönyvünk, az énekszerzők 
vagy fordítók csupán a verssorokban foglalt szóiag-
számra, nem pedig azok hosszú s rövid voltára ügyel-
tek." Azért jó lett volna G. úrnak ezen pontot érintet-
len hagyni, add ig , míg maga a karénekeskönyv meg-
jelenik. Ámde. G. úrnak alkalom kellett, hogy az „Auf-
taktról" értekezhessen. Ilogy pedig ahhoz valamicskét 
mi is értünk, azt láthatja a 89. számú, magunk által 
szerkesztett melódiában, hol hatalmunkban állott az 
ütemet a szöveg versmértékéhez alkalmazni. 

Kifogást tesz G. úr harmadszor az egyenlő zenemér-
tékii zöngelmek zenei összeállítása ellen, s miután elmondja, 
„mely nagy súlyt fektet arra, hogy mindegyik karének 
az igazi zöngelem szerint énekeltessék," határozottan 
protestál a kérdéses könyvecskében foglalt zöng elemtartalom 
ellen. Mi pedig szinte határozottan protestálunk az ellen, 
hogy G. úr rovásunkra ne füllentsen. A sok közül, mit 

állítása szerint felhozhatna annak megmutatására, mely 
rivó ellentétbea van a zöngelem kifejezése a szöveg-
gel a kérdéses könyvecskében, csak egy példát idéz, s 
azt is a levegőből meríti. Azt mondja ugyan is : hogy „Sze-
relmes Jézus noha nem vétettél" zöngelmére, melyet a sziv leg-
bensőbb rejtekét is megható zöngelemre kellene énekelnünk, 
egy oly énekszöveget találunk, melyben a mennyei karok a 
megváltó születését örömmel üdvözlik : „ Krisztus Urunknak ál-
dott születésén." Már kérdjük, honnan vette ezt G. ú r ? Ne 
s a j n ' l j a csak megtekinteni még egyszer az idézett 18. 
sz. alatti szöveget, ott nem az á l l , „Krisztus Urunknak 
áldott születésén," hanem a győri énekeskönyvből: 
„Áldott úr Jézus, értem is megholtál." — Vagy az ének-
melódiák mutatója , a zöng elemtar lalom ellen van G. 
úrnak kifogása ? 

Akkor mond valamit, ha t. i. azt hiszi, hogy azon 
jegyzék a könyvecskében foglalt melódiák tartalmát 
képezi. De felvilágosítására legyen szabadmegjegyeznünk, 
hogy az nem egyéb , mint a superintendentiális és győri 
énekeskönyvben foglalt azon 133 énekmelődiák jegyzéke, 
melyek egyházainkban leginkább szoktak énekeltetni, 
s melyek közül mi azután összesen 86-ot választottunk 
k i ; a többi mintegy százra menő melódiákat, melyek 
vagy igen ritkán, vagy sohasem énekeltetnek, jegyzékbe 
sem vettük. Hogy azon 86 melódia szerint már nem 
lehet mind azon éwekeket énekelni, melyek a használat-
ban levő két énekeskönyvben foglaltatnak, azt t ud juk ; 
de úgy hisszük, nem is szükség. De a felől is meg vagyunk 
győződve, hogy G. úr sohasem fogja azt megérni, mikép 
minden karének saját zöngelme szerint énekeltessék, 
mert először nincs is mindegyiknek sa já t zöngelme, 
másodszor pedig 70—80 melódiák betanítása is elég-
dolgot. ácl; hátha még 5—600-at kellene gyülekezeteink-
nek betanulni! Itt nem az a fődolog, hogy sokféle meló-
diákat énekeljenek egyházaink, hanem hogy a mit éne-
kelnek, jól énekeljék. 

Kifogást tesz G. Úr negyedszer az eredeti zöngelmek-
nek helytelen felcserélése ellen más újakkal, —- Mi az álta-
lunk kiszemelt 86 melódiák közül egyiket sem neveztük 
semmi néven sem, hanem egyszerűen feljegyeztük magát 
a melódiát, melyet kiszemeltünk: ezt is így véljük adui, 
mit mondatok hozzá? — s így azok eredeti nevét sem 
cserélhettük í'ei ú jakkal . Az „énekmelódiák mutatójá-
ban" azon neveit jegyeztük fel a melódiáknak, melyek 
a superintendentiális és győri énekeskönyvben találtat-
nak, s hogy mi célja ezen jegyzéknek, í'elebb megmon-
dottuk. S azután mindjárt „ igazságtalansággal , avatat 
lansággal" vádolni valakit, ez, édes G. úr, hogy a leg-
szelídebb kifejezéssel éljek, neveletlenség! 

Kifogást tesz G. Úr ötödször némely zöngelmek elék-
telenítése s azokban észlelhető zenei hibák ellen. Utasításunk 
szerint tekintettel tartoztunk lenni az egyházainkban 
szokásos éneklésmódra ; s ha ennélfogva nem adhattunk 
minden melódiát tisztán, az eredeti olvasásmód szerint, 
csak azt a hibát követtük el, a mi a világ valamennyi 
karénekes-könyveiben elkövettetett. Nevezzen csak G. 
úr egyet az általa ismert, valamely egyházmegyében 
használatban levő karénekeskönyvek közíil, mely min-



(len melódiát az eredeti olvasómód szeriut adua ? Riiter, 
az új porosz karénekeskonyv szerzője is, kinek művét 
pedig általánosan dicsérik, kénytelen volt magát a 
hazájában szokásos éneklésmódhoz alkalmazni s szám-
talan variánsokat adni. Vagy azi hiszi G. úr, oly könnyű 
a népet a régi szokásaitól eltéríteni? Mi szerencsések-
nek fogjuk magunkat vallani, ha sikerülend fáradozá-
sainknak, egy házainkat, bár évtizedek múlva odavinni, 
hogy azt, a mit énekelnek, szabályszerűbben énekeljék ; 
hogy mindent az eredeti mód szerint énekeljenek, azt 
nem is követeljük tőlük. De meg nagy feladat is volna 
meghatározni mindegyik melódiánál , melyik annak 
eredeti o lvasásmódja? A legismeretesebbek is, mint 
„Eine feste JBurg" — „Kommt her zu mii" — stb. igen 
számos, egymástól kevésbé vagy inkább eltérő szerke-
zetben léteztek, már azon korban, melyben szereztettek, 
s azok mindegyike eredetinek mondatik. Maguk a szer-
zők változtattak már saját szerzeményeiken azok több-
szöri leírása a lka lmával , s az egyik karénekeskönyv 
szerkesztője az egyik, a másik más kiadás után vette 
fel azokat gyűj teményében, a nélkül, hogy szemére 
vetették volna, hogy az eredetit eléktelenítette, vagy 
mással cserélte fel. 

Kifogászt tesz G. úr hatodszor új énekzöngelmek fel-
vétele ellen. Számszerint, húsz egynéhányat említ, melyek-
kel „a régi, tisztességes karénekek helyébe kedveske-
dünk" — G. úr saját szavai szerint, „sokat tanulmá-
nyozott, búvárkodott és észlelt," s ennek folytán sikerült 
is neki Koch könyvében némely melódiák forrására rá-
bukkanni. Hanem édes G. ú r ! csak folytassa szolgai 
matosan tanulmányai t , búvárkodásait és észleléseit, s 
majd az Isten talán rásegíti, hogy azon húsz egynéhány 
melódiák forrására is rátalál, melyeket mi „hívatlan 
avatatlanok, mint sa já t csinálmányainkat ültettünk — 
nézete szerint — a régi tisztességes karénekek helyébe," 
s rá fog jönni, hogy azok közül a legtöbbet már másfél-
század előtt énekelték. Mert mi legalább saját csinál-
mányaink közül nem vettünk fel egyet is azon 86 meló-
diák közé, melyeket kis gyűjteményünkben közöltünk, 
útasításunk levén, az egyházainkban használatban leveJ 
szokottabb melódiákat kiszemelni. Hogy ezek közt vannak 
„nehéz felfogású zöngelmek," arról mi nem tehetünk. 
Hogy a 30., 75 és 58. számok alattiak G. úrnak nem 
tetszenek, az ízlés dolga. Hogy továbbá az 53., 46 és 
55. számok alattiak „a legkiáltóbb ellenmondásbau 
vannak az énekszöveg tar talmával ," ez iránt vegye 
kérclére az elsőre nézve Hintzét, ki ezen énekszövegre 
„Gieb dich zufrieden und sey stíllé," épen ezen melódiát 
készítette; a másik kettőre nézve pedig Miskei Ádámot. 
Hogy végre a 72. számú melódiában „csenést" vesz 
észre, meglehet igaza van ; de mi, Isten lát ja lelkünket, 
nem követtük el azt, hanem adtuk úgy, a hogy találtuk. 

Nem hagyhat ja végül szó nélkül G. úr a köny-
vecske függelékében feljegyzet két utolsó melódiát sem, 
melyek ellen egyébiránt más kifogása nincs, minthogy 
Alldörfer Keresztéig, soproni német zenekar igazgató által 
szereztettek, s hogy a magyar eredetűek közé soroztattak. 
Hát olyan égbekiáltó vétek korunkban egy karének-

melódiát szerezni ? Ilyformán tehát Székácsékat is „az 
egyházi felsőbb hatóságok elé kellene idézni , hogy 
merészelte azon énekszövegeket írni, melyekre AlldÖr-
fer a megrótt melódiákat szerezte, mert hisz vannak 
nekünk régi erőteljes éneke ink?! — S mit akarunk 
ezen új szerzeményekkel ? Csak azt, hogyha valamikor 
Székács ezen gyönyörű énekei egyházi énekgyűjtemé-
nyeinkbe felvétetnek, énekelni fogjuk őket egyházaink-
ban ; addig is használjuk legalább iskoláinkban. S hogy 
csillaggal jegyeztük őke t? Azok közé csak nem soroz-
hattuk, melyek német egyházainkban is használtatnak. 

Mindezek után így kiált fel G. úr vészjósló han-
gon : „Hová fog mind ez vezetni ?" Csak oda, édes G. 
úr, hogy rövid időn lesz egy új magyar karénekes-
konyvűnk, melyet a dunántúli superintendentia már 
előre is gyűlésileg elfogadott; s ha G. úrnak nem fog 
tetszeni, hatalmában áiland egy jobbat szerkeszteni. 

S most már én kérdem, mit akar t G. úr ezen bírá-
latával ? Egy gyermeknek a síri megásni, még mielőtt 
megszületett? Sovány d i c s ő s é g ! — V a g y tanulmányai, 
búvárkodásai s észletei eredményeivel oktatólag föl-
lépni ? 0 — vvíe kurz ist doch euer Gedarm ! — mondaná 
Göthe, ha élne. — Vagy nekünk, soproni atyafiaknak 
leckét adni , a karének-zenészetben ? Bizony, drága 
uramöcsém! ha képezdei növendékeim nem tudnák 
mindazokat, melyeket ön itt nekünk elmond, becsüle 
tesen megmosnám őket. 

Szóval: igazságos bírálatot, habár kernéuy legyen 
is az, ügyszeretetből származott figyelmeztetést, söt 
útbaigazítást, habár pirulnunk kelljen is miatta, min-
denkor köszönettel fogadunk ; de minden alap nélküli 
gyanúsítást, megrovást., megdorgáiást , idétlen, pökhen-
diskedő megleckézést visszautasítunk. Ezzel Isten ve-
lünk. Pálfy József, 

soproni ev. képezde-igazgató. 

S á r o s p a t a k , jan. 9. Folyó hó 2-án a kassai cs. 
kir. helytartóságtól ' i 3 9 0 % u 8 r sz. alatt, a sárospataki ref. 
gymnasiumhoz superintendensi úton, múlt év september 
havában küldött havi tudósítására, következő észrevéte-
lek küldet tek: 

„A cs. kir. vallás és oktatásügyi ministeriumnak 
november 28. 1859. ,7947/í2iö- sz* a l a ^ kelt parancsa 
következtében, a sárospataki gymnasium october 16. 
1859. 616. sz. alatt fölterjesztett tanácskozmányi jegyző-
könyvének tudósítására megjegyeztetik : hogy ezen fel-
terjesztett jegyzökönyvet, a magas ministeri rendelet 
november 22. 1853. 1,!>40/ ieo7. sz. a. értelmében, vagy 
német vagy latin nyelven kellett volna szerkeszteni. Ez 
csak magyar nyelven van szerkesztve, és ezzel azt mu-
ta t ja , hogy nem alkalmazkodik a rendszerű tanácskoz-
mányhoz; azért a tanáritestület felszólíttatik, hogy a 
fentebbi magas rendeletet annál pontosabban teljesítse, 
minél biztosabban fel kell tenni, hogy a tanárok mind-
két nyelvnek teljesen birtokában vannak, mert ezek 
alapos ismerete nélkül semmi tudományos képzés nem 
gondolható. Különben a tudósítások és jegyzőkönyvek 
egyszerűen visszaküldetnek. 



A fölterjesztett jegyzőkönyvben sok helyen a tudo-
mányos előmenetel megyjegyzésére csak a bevégzett 
fejezetek jelöltetnek röviden, a nélkül, hogy ott az ész-
revett tapasztalatok, fenforgó nehézségek, vagy külön-
beni körülmények és a tapasztalt előmenetel megemlí-
tetnének. Ezekből nem lehet az egyes tantárgyakbaui 
vezetést illendően megitélni. 

Nem lehet észrevétlenül hagyni, hogy latin tárgyak 
szabad dolgozatra, mint a felsőbb osztályokban történt, 
csak akkor adhatók fe l , ha a tanítványoknak elég 
gyakorlottságuk és készségük van a latin nyelvben. 
Különben alkalmas pensumok latinra fordítása előnyö-
sebb. Egyébiránt a tárgyakat mindig pontosan és hatá-
rozottan kell kitenni. Ezen tárgyban: „Cur sint studia 
colenda?" oda kellett volna tenni : „Studia literarum," 
mivel a studia szó magában igenis közönséges jelentés-
sel bir. 

Ha a jegyzőkönyvben több helyen az mondatik, 
hogy bizonyos fejezetek fordíttattak, azzal még nincs 
mindaz kimondva, a mi az olvasott fejezetek rendszerű 
tárgyalására tartozik. Különben a nevezett eljárás egy-
oldalú és hiányos lenne. A jegyzőkönyv visszacsatoltatok. 

Kassa, dec. 18. 1859. Poche 
E leirat a sárospataki helv. hitv. gymnasium igaz-

gatójához következő főgondnoki levél kíséretében érke-
zett : „A gymnasiumi tanári tanácskozmánynak felsőbb 
helyről visszaérkezett I. számú jegyzőkönyvét és az arra 
tett, a sárospataki superintendentiához intézett észrevé-
teleket eredetijükben, melyeknek egyikében a jegyző-
könyvnek német vagy latin nyelven fogalmaztatása kö-
veteltetik, van szerenesém vissza és megküldeni. 

Miskolc, dec. 29. 1859. Apostol Pál s. k . 
superintendens." 

Mindkét leirat mai napon tartott tanári tanács-
kozmányunkban felolvastatott és tudomásul vétetett. A 
gymnasiumi tanárikar nem tar tá magát illetékesnek 
határozni oly tárgyban, t. i. a nyelv dolgában, mely a 
császári legmagasb szó által a patronatus jogához tartozónak 
van kimondva és legkegyelmesebben biztosítva. A taná-
rok, kik mind tősgyökeres magyarok, valamint más 
mívelt nyelveket, úgy a latint és németet is értik tudo-
mányosan. De azért csak magyarul beszélnek és tanács-
koznak, a jegyzökönyvet is magyarul kell szerkeszteni, 
mert az egyházkerület ezt még 1828-ban így parancsolta, 
azóta ellenkező rendeletet nem hozott. — A tanáritestü-
let a patronatus, vagyis egyházkerületi közgyűlés által 
hozott törvények pontos teljesítésére hűséget esküdött, 
ezt megtartani köteles is. E szerint a magas ministeri 
rendelet nyelvet illető pontja felett egyedül csak az egyház-
kerületi közgyűlés határozhat. 

Gymnasiumi igazgató úr tisztelettel felkéretik, hogy 
ezen ügyet sz. Pál napkor az egyházkerületi küldöttség 
eleibe felterjeszteni szíveskedjék. 

Sárospatak, jan . 7. 1860. 
Antalfi János S. k. 

gymnasiumi rendes jegyző. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Keresztyén vallástudomány. Irta Szeremlei Gábor. Sárospa-
tak. Nyomtatta Jager Károly a főiskola betűivel. 1859. 

Ara 1 f t . 35 kr. új pénzben. 
(Folytatás.) 

Midőn a feltett kérdésre az igért módon felelni ké-
szülünk : nem csak nem feledjük, sőt igen is elménkben 
forgat juk, bogy nem egész m ü , hanem annak csak egy 
darabja, bevezetése, van kezünk a la t t ; s a mint a Schen-
kel dogmatikájának első darabjára szerzőnk is mondja 
(237. lap) : „a kezdetből az egészre himet varrni nem aka-
runk a minthogy nem is lehet. De valamint ő amaz 
első lépésből is biztosan jellemezhetönek véli, s jellemzi 
is az alapvetést, és a 153. lapon a dogmai rendszer főbb 
alkatrészen öl szólván, mond j a : nA bevezetés mint a val-
lástudománynak egészbeni előterjesztésére, mintegy el ő élv e-
zetér e irányult, törekvés. Minden bizonynyal a rendszeres 
vallástudományban a bevezetésnek olymi (ouverture) gya-
nánt kell szolgálni, mely a dráma mű nyitányához hasonlóan, 
az egészet sejtőleg élveztesseu : mi hasonlatosan e nézetben 
vagyunk, s ennek alapján azt kell mondanunk, hogy a 
kézalatti mü egyházunk hitéletéhez, vallásos tudalmá-
hoz s fogalmaihoz mérve nagyon idegenszerű, puszta 
fellengős alanyiság ; — más részről pedig száraz és tö-
redékes. 

Bővebben is kifejt jük pedig e nézetünket s okain-
kat is. Erintettük már, hogy a dogmatika az egyház 
vallásos tudalmának tudományos kifej tése és kifejezése 
a hitélet feletti észlelés, reflexió , tartozik lenni. És a 
dogmatikus ama tolmácsa, szónoka, hogy úgy mondjam 
nyelve az egyháznak, ki a vallásos fogalmak jelölésére 
a kellő szót, a találó kifejezést teremti. Ezt nézve tehát 
mioden esetre előbb, vagy felebb áll Ő, mint az egyház 
egyéb t ag ja i ; mert a mi azoknak bensejében , érzelmé-
ben, mintegy e l re j tve , megengedem azt i s , hogy öntu-
datlanul é l : annak ő gondolati, eszményi, tudalmi léte-
zést is kölcsönöz, kifejezésre ju t ta t ja azt. — De e 
feladatot más részről helyesen csak úgy oldja meg, ha 
valóban tolmácsa, szónoka, nyelve az egyháznak , és a 
dogmatikus eszme világában, előadásában az sa já t 
meggyőződését lát ja rendszeresen kife j tve, s világosan 
felderítve, s azt mondhatja mintegy ró l a : csontomból 
való csont, testemből való test. 

Nem mondjuk, hogy Szeremlei munkája nem hitéle-
tet igyekszik kifejezni, de azt mondanunk kell, hogy 
nem tárgyilagos hitéletet, nem az egyházét , nem a hit-
nek ama sajátszerű mivoltát , mely egyszerűsége által 
fenséges, melynek titokszerüsége nem a róla alkotandó 
minél mesterségesebb és burkoltabb meghatározásokban, 
hanem sziklákat megrendítő erejében van. Minthogy ez 
erő csak azért oly bámulatos és titokszerű, mivel a lé-
lek közepén gyökerezik : a keresztyén hittan nem mel-
lőzheti a lélekvilágba való bepil lantást , az onnét való 
ki- és felfejtését alap-fogalmainak. Kézalatt i műben a 
bevezetésre tartozó ama fogalmak vallás, kijelentés, stb. 
nem lélektanilag, az emberiség szellemi, történeti életé-
ből kifejtve tárgyal ta tnak, hogy mintegy szemünk előtt 



történoék a fogalmak megalakulása. Szerző e magasabb 
értelembeni empíriát mellőzvén : helyette megelégszik 
a nevezetesebb s divatosabb valláshatározatok rövid ki-
vonásainak egymásután következtetésével. E kivona-
tok a dogmatika l i t teraturájáoak szempontjából, s egy 
már elébb felállított s megállapított biztos álláspontról 
tekintve érdekkel bírhatnának ; arra azonban nemcsak 
merev egymásra halmozottságuk, de egyszersmind (a 
mint önként értetik, s másként nem lehet) teljesen frag-
mentalis mivoltuk miatt épen nem valók, hogy „a dráma 
nyitányához hasonlóan az egészet sejtetóleg élveztessék. 

Következőleg ez így nem a hit világába való be-
vezetés, hanem egy labyr in tba ; mert valóban a különben 
ismeretes dolgokat sem lehet felismerni akkor, hogyha 
sa já t ruhájukban, sa já t helyeiken nincsenek. 

Azt megengedjük, sőt látjuk, hogy a tisztelt szer-
zőnek saját gazdag hitvilága van ; de annak határai 
nem annyira a concrét ember szív-világának mélysé-
gébe, mini inkább az abstract gondolkodás fellengős 
légkörébe vesznek el , s táplálékát nem annyira a köz-
tudat és tapasztalati egyházból, mint egyesek elméleté-
nek száraz dialektikájából veszi. 

Ennek igazolása végett nem csupán egyes he-
lyekre lehetne hivatkoznunk; de hivatkozunk mégis 
különösebben mindjárt a 2-ik§-ra, melyben a dogmatikus-
nak a vallás-igazságokhoz állása tárgyaltat ik, s a szent 
történeti alakzatú állás a bölcselet egy irányával hasonlít-
tatván, ez mondatik : (7. lapon) „Felismerni kezdvén az 
újabb időben Göthe a természet próféciájának eszméjét a nö-
vényvilág átváltozásában, Schelling a teremtés próféciájának 
eszméjét a természeti dolgok lépcsőzetes fejletében, Ritter a 
miveltség próféciájának eszméjét a száraz föld csontvázának 
alakzatában Hegel az emberi szellem próféciájának eszméjét 
a pholosopliia történetében , nem maradt többé a theologusok 
előtt kétséges, hogy sokkal méltóbb joggal lehet szó a prófé-
ciái eszméről, az emberi szellemi élet legfőbb pontján, a vallás-
ban— Hivatkozunk továbbá a 12 és 13. §§-ra, mint a 
melyekből egyszersmind az is kitűnik, hogy szerző az 
anyagot sokkal több, s távolabb eső terrénumokról 
szedi, minthogy azok kellően öszszeolvasztathatnának. 
De a 10. §. különösen élesen bizonyítja az t .— Az a lel-
kiismeret felett mélyebb vizsgálódás akar lenni, s legtöb-
bet a történelmi görög vallásról, annak a művészettel 
stb. öszszeeséséről disserál. — Szóval e bevezetés, — 
mint mondók — egyházunk hitéletéhez, vallásos tudal-
mához s fogalmaihoz mérve nagyon idegenszerű, puszta 
fellengős alanyiság, más részről pedig száraz és töredé-
kes. És ez annál inkább baj, mivel alkalmasint kézi 
könyvül is van szánva i f jú theologusok számára. 

Második anyagi kellékül állítottuk fel az egyete-
mes tudományos készségnek azon magasabb nemét, 
mely közelebbről a tárgyak és fogalmak kellő világí-
tásba helyezése, összefüggő rendszerbe foglalása, kime-
rítő fölfejtése által határoztatik meg. — Lássuk most 
már, mennyire van e kelléknek feneírazett munkában 
megfelelve ? 

Tisztelettel kell meghajolnunk azon széles isme-
retség, roppant olvasottság, a dogmatikai literaturában 

való nagy jár tasság előtt, mely Szeremlei-nek talán pá-
ratlan mennyiségben s a j á t j a ; s a mely ép úgy kiterjed 
legközvetlenebb jelenére, mint múlt jára ama literáturá-
nak. — Schenkelnek még máig sem jelent meg egészen 
dogmatikája; s szerzőnk már igyekezett azt, a mennyire 
csak lehető volt, jelen művének érclekesbítésére felhasz-
nálni. — De ez természetesen csak a mennyiségi cate-
goriát illeti, s szerzőnek a tudós címet szerzi meg ; ama 
kelléket azonban , melyről szó van , egészben nem me-
ríti ki. Azon kellék nem minél több s különfélébb isme-
retelemek s fogalmak összecsoportosítását — a fogal-
mak nem minél különfélébb színű megvilágítását teszi 
szükségessé, hanem az egy ismeretanyagra, s a szóban 
forgó dologra tartozó minden fogalom-jegyek kimeríté-
sét, s rendszeres összefüggésben leendő elősorolását, a 
kérdéses igazságok minden részleteinek földerítését. — 
Ezek között pedig igen nagy különbség, s akkora elté-
rés van, hogy a kettő épen nem igen szokott együtt 
járni . S e részben a tudomány terén is könnyen betel-
het ama közmondás: ki sokat markol, keveset szorít. 

Egy szóval a mi vélekedésünk szerint iiodalom-
ban, s különösen rendszeresen dolgozott szakkönyvek-
ben nem annyira tárgyhalmazt , s mindenféle elemű tu-
dóskodást, mint rendszeres, mindent kellőn fölfejtő, 
földerítő és kimerítő tudományt követelünk; nem any-
nyira rugalmas és terjengő eszméket , mint elevenen 
kiszínezett fogalmakat ; nem annyira messzenyuló, so-
ka t sejtető gondolatokat, mint inkább szabatos s minden 
bizonytalanságot elhárító meghatározásokat. 

S ha már a kézalatti műben is i lykép nyomozzuk 
e k ívána lmaka t : kénytelenek vagyunk azt referálni, 
hogy azoknak mindenképen nincsen elég téve. 

Nagyon sa jná lnók , ha a tisztelt szerző, kinek 
mély tudománya előtt legnagyobb elismeréssel hajlunk 
meg, s az egyházi tudományosság terén elsőbb rendű 
tekintélyeink közé sorozzuk, puszta gáncsolódásnak 
tekintené mindent szemügyre vevő bírálatunkat. De az 
irodalom géniusza iránt tartozott kötelesség, még a 
félreértetés esetére is ellenállhatlanul ösztönöz észrevé-
teleinket egész nyíltsággal mondani el. 

Mi tehát legelsőben is azt találjuk, hogy szerző-
nél , kétségkívül a tárgy és fogalmi gazdagság miatt 
egy részről, más részről azoknak mintegy toluló áradata 
következtében, a logikai tagozat, elhelyezés és rendsze-
resítés többször hiányosságot muta t ; mihez aztán alkal-
masint a szószaporítástóli félelem és a sebesen haladó 
eszme-láncolat miatt a tárgyakoni olykori átszökkenés 
s azoknak kifejtetlen hagyása járul . Körülbelül akkép 
fejezhetnek ki magunka t : szerző a helyett, hogy má-
soknak írna, magának recapitulál. 

Vegyük mindjárt az első §-ot, melynek címe e z : 
mi a dogmatika ; a protestáns dogmatika feladata? 

A logika szabályai azt hoznák magukkal, hogy 
elsőben általános, kifejtő és alapos, azaz : nem puszta 
állítólagos, hanem egyszersmind indokolt fogalma adas-
sék a tannak, s azután következzenek ama specificus 
tulajdonok, kellékek, melyekkel a dogmatika a prote-
stáns egyházban bír. — Egyetemesebb, s így elsőbb is 



a keresztyénség, mint a protestántismus eszméje. — 
Igaz ugyan, hogy a keresztyénség fogalma, hitünk sze-
rint a protestántismusban talál tökélyes kifejezést ; de 
ebből csak a köve tkez ik , hogy a protestántismusban 
tehát adassék az igazi keresztyéni tan, és tanfogalom. 
— És bizonynyal minden különbözések dacára is több 
egyezés van az egyetemes keresztyéniekben a különféle 
vallásfelekezeteknél. — Vagy föltéve, de meg nem 
engedve az el lenkezőt : akkor is első az egyeteme-', az 
alaprajz, s aztán a részleges sa já t ság , a specifikálás. — 
Szerző azonban mindjárt azzal kezdi, hogy a keresztyén 
egyházban több felekezetek levén: innen a dogmatika 
nem lehet más, mint vallástudomány ez vagy amaz 
vallásfelekezet hittanja szerint. 

De vévén e meghatározást úgy, mint v a n : akkor 
is tagadnunk kell, hogy a dogmatika nem lehet más. 
Nem említvén az unió szellemében készített, szorosan 
sem az egyik, sem a másik felekezethez nem tartozó 
hi t tanokat : van philosophiai dogmatika, mint Weisse-é, 
mely még az uniált egyház hitcikkeihez sem igen 
csatlakozik. — Annak megvitatásába, hogy ez mennyi-
ben helyes, mennyiben nem, ezúttal nem akarunk bo-
csátkozni ; csak azt akar tuk mondani, hogy a következ-
tetés nem eléggé szabatos; valamint nem szabatos az 
sem, hogy a dogmatika nem lehet más, mint vallástu-
domány ez vagy ama vallásfelekezet hit tanja szerint. 
Dogmatika—vallástudomány valamely vallásfelekezet 
hi t tanja (azaz dogmatikája) szer in t? 

Mi el tudjuk gondolni, a mit itt a tisztelt szerző úr 
mondani a k a r t , s hajlandók volnánk észre sem venni e 
csekélységet; de tartanunk kell, hogy az olvasó közön-
ség a bírálatnak befogná azt számítani. — A második 
lap első bekezdése szép és hatásos szónoki beszéd. A 
jegyzésben azonban a különféle meghatározások mél-
tánylatát részrehajlónak találjuk. — Bizony a Twesten-
fé le , úgy, a mint adva v a n , sokkal egyszerűbb és 
igénytelenebb, mint a mit szerző annak mond, s nehéz 
belőle, valamint az utána következőkből kivenni, hogy 
azok a protestáns egyén vallásos szabadságát már nyil-
vánosan igénybe veszik. Azt is bajos állí tani, hogy, — 
mivel a protetáns szó bennük előfordul, — azért a pro-
testántismus lényegét érintő határzatok. 

Egy alkalommal már csak ki is kell igazítanunk a 
§. végén álló, Schweizertől vett idézetet. — Az monda-
tik (3. lap, 6\ sor alulról): csak a sajátságos, vagy vallás-
felekezeti határzatiból kinőtt protestántismusnak van jövője. 
Az evangélikus egyház sajátságos tana, azért látszik hosszabb 
időre számítva a református egyházénál, mivel elég jókor 
máskép kezdett értetni, mint kezdetben számítva volt stb. Ez 
értelmezés így nem helyes és nem világos ; az eredeti-
nek nem hü visszaadása, mely jelesül azt mond ja : „csak 
az elkttlönző hitfelekezeti sajátságaiból kibontakozó 
protestántismusnak van jövője ; — találkozzanak bár, 
kik állítják, hogy a lutheri rendszer tovább fön fogja 
magát tartani, mint a reformál t ; — csakhogy ezt más-
kép értjük, mint számítva volt." (azok részéről, t. i. kik 
a lutheri rendszert mindvégig megmaradónak vélték s 

akar ták *). — Most jöhetne a mert; hogy t. i. az agg or-
thodox rendszerek nem tarthatók többé fen, hanemha stb. 

Megengedjük, hogy mind ennek alapja a praetor 
minima non curat; s valóban az egésznek olvasásához e 
mondatot kell magunkkal vinnünk; csakhogy ez irodalmi 
műben, kézi könyvben még sem lehet mentség. 

Nem akarhatunk azonban, mert térileg is lehetet-
len minden egyes paragraphuson végig menni ; de bírá-
lói t isztünknek elég leend téve az által is, ha a mondot-
taknak igazolására néhány főbb helyeket idézhetünk. 

Lépjünk annakokáér t (az újabb időkben divatos 
meghatározásokat taglaló §§-ok érintetlen hagyásával) 
egyenesen azon részhez, melyben a vallásnak szerzőnk 
által is vallott határzata és felfogása tárgyaltatik, a 
12 ik s azt követő §§-okhoz. 

Vezérelvül tűzetik ki a szent-történeti álláspont. 
Miután e tá rgyra vonatkozólag az 5-ik lapon 3 alat t 
érdemileg sem több, sem kevesebb nem mondatott, 
minthogy az idetartozó, Scbleiermacher iskolájából ki-
került dogmatikusokról helytelenül állíttatik, hogy vala-
mi eszme alakot vennének fel, és hogy ezt a történet előtti 
időkbe vinnék vissza. Ezen ideális létben ment volna végbe 
már oly cselekvény, mely vallásos tekintetben a jelenre kiter-
jed (lásd Schwarz zur Geschichte der neuesten Theologie). 
Helyesebb állítás, miszerint ok Schleiermachernek talpra 
esett idealisticus állását, erős bibliai vagy szenttörténeti 
realismussal súlyegyenzik, ily — előzmények után a 12. §. 
most azzal kezdi, hogy a szent történelmi valláshatárzat 
méltánylása végett ontologiás tételből való ki indulásra 
van szükség. — Minthogy tehát „Istennek e világra való 
munkássága az ő örök lételének megfelelő munkásság 
nélkül nem gondolható," ennek következtében „Isten e 
világra való munkásságában nem substancialis, hanem 
subsistentialis ok fő." — Ezeknek igazolására aztán egy 
pár szentirásbeli helyet idézvén, majd a spinosístikus 
substancia fogalmával elkövetett szentségtörést is érint-
vén : azt mondja tovább szerző, hogy a gyanússá lett 
substancia fogalma a vallás terén mindinkább háttérbe 
szoríttatik, a szent-okmányilag is igazolt subsistentia 
fogalma vallásos tekintetben kielégítőbb táplálékot 
nyújt . Erre következik megint ama határozatnak elő-
rántása, hogy a vallás nem tudat, nem cselekvés, hanem 
érzelem. Ezen határzat — mondja szerzőnk — a helyett, 
hogy a vallás fogalmát adná, a vallás kútfejéről való 
vitatkozásba látszik bocsátkozni. — És mégis vallás 
határzat ez, még pedig a reflexios-féle határzatoknál 
vallásos tekintetben jóval éldelhetőbb. Előnye az, hogy 
subsistentialis alapon fogja fel a vallást, az emberi szel-
lemnek élet, ismeret és alkarut nyilatkozatában."— 

Az itt híven rajzolt eszmemenet ismét világosan 
mutatja, hogy a kérdésben forgó fogalmak szabatos és 
világos kifejezése, azoknak kimerítő és indokolt t á r -

*) Es scheint, nur der über seine Sonderconfessionen liinaus-
gewachsene Protestántismus könne eine Zukunft habén, 
mag auch das lutherische System lánger behauptet 
werden wollen als das reformirte; man versteht es doch 
anders, als es gemeint war. 



gyalása helyett csupán terjengős, de sötétben hagyott, 
mindenfelé ágazó, de tagozatlan gondolatokkal talál-
kozunk. — Ám ha ontologiás tételből való kiindulásra 
van szükség (?) — j ó ; de e kiindulás vezessen hát cél-
hoz, s hadd láthassuk meg ott az igért fogalmat szinről-
színre. — Azonban — bocsánat a hasonlatért — de e 
tárgyalással valami olyan forma történik, mint mikor 
csak kerülget valaki valamit , s hol jobbra, bol balra 
ugrik. 

Mit kelljen hát a szenttörténeti álláspont alatt 
é r tenünk? Micsoda az ez alapra fektetendő vallásha-
t á rza t? Ez itt a fő és kifejtendő kérdés ; a tá rgyalás fő-
és középpontja. — Szerző gondolatai azonban, valószí-
nűleg a fékezni nem tudott eszmebőség miatt mintegy 
központon kívül mozognak, úgyannyira , hogy két 
egymásra közvetlenül következő lapon ép e miatt 
kénytelen magának ellentmondani. — A 27-ik lap végén 
—mint lá t tuk—.az érzelmi valláshatárzatról azt mondja: 
előnye az, hogy subsistentialis alapon fogja fel a vallást; a 
28-ik lapon pedig (alulról 6 ik sor) ez áll : mert váljon 
úgy az érzelem, mint a lelkiismeret, nem substantialis jellemű e, 
nem egyetemes tulajdona-e az emberiségnek f 

De azt követőleg, találunk még is valamit, mi a 
szenttörténelmi álláspont megérthetésére némi vilá-
got vet. 

nA szent történelmi nézelem szerint" — így követke-
zik a felebbiek után, — „azon kegyelmi ajándék, mely ál-
tal az emberiség az isteninek előterjesztésére felképeztetik (in-
kább : képesíttetik), csupán subsistentialis tidajdon az 
emberiségre való tekintetben. Oly tulajdona ez az ember-világ-
nak, melynek kora lejárt a szent történetben, az emberiség 
vallásos nevelésében, és a kánoni productivitas létrejöttében. 

Állapodjunk meg itt egy kissé, s lássuk közelebb-
ről, mit kelljen ez alat t értenünk. — Semmi egyebet 
nem lehet, legalább az idézettek hűtlen értelmezése nélkül 
nem, minthogy a szent-történelmi nézelem szerint a val-
lás nem szó szoros értelmébeni határozottsága az emberi-
ségnek, — azaz nem oly tulajdona, élet mozzanata 
avagy működése , nem oly habitusa, avagy functíója a 
lé leknek , melynél fogva magában tartaná, magában 
érezhetné és tudhatná az i s teni t , hanem , mint szerző 
mondja , csupán subsistentialis, - - vagyis olyan , hogy 
az isteni lényeg az emberinek felette és kivüle marad. 
És hogy ez értelmezésünk helyes, bizonyítja a 30 ik la-
pon Schweizerböl vett idézet : „a lógósnak nem substan-
ciája, hanem subsistenciája lett emberré; a helyett hogy Jézus 
emberi természetével az isteni természet tulajdonságai közöl-
tettek volna, a szentlélek adományinak csupán azon teljét 
kapta, melyeknek elfogadására képes, és a melyek által az is-
teninek előterjesztésére mintegy felképeztetett 

Továbbá oly tulajdona ez az embervilágnak (már 
t. i. az isteninek előterjesztésére való képesség=:a val-
lás), melynek kora lejárt a szent történetben, s a canoui 
productivitas létrejöttében. — Ezt hiszen minden bővebb 
körülírás nélkül lehet érteni. Hanem a mi most már a 
továbbit i l leti: jelesül e felfogás és meghatározás igaz-
ságának mibenlétét : erre nézve szűkség egy pár szót 
szólanunk. 

Nem lehet félreismerni, hogy szerzőnek minden 
törekvése e felfogásban oda irányul, mi kép a pantheis-
mustól, nem különben mindenféle anthropomorphisticus 
és authropopathisticus színezettől távol tar tsa m a g á t ; 
de hogy a másik túlságtól is megvolna ez álláspont 
óva : azt szerzőnek csak akarni lehetett, igazolni azon-
ban és evidenssé tenni nem sikerült. 

A szent-történeti nézelem, illetőleg a subsistentia 
fönebb látott formája szerint, nemcsak valószínű, de tel-
jesen igaz Schwartz-nak azon állítása, hogy az ekkép 
felfogott vallás eszméje teljesen a történet előtti időkbe 
vitetik viszsza s azon ideális létben ment volna már végbe 
oly cselekvény, mely vallásos tekintetben a jelenre kiterjedt; 
— ezt egyáltalában meg nem cáfolja azon semmikép 
nem indokolt, hanem csak kényszerűségből oda szúrt 
következtetés (ugyancsak 30-ik lap): hogy kell lennie 
oly térnek, a hol Istennek rendes vagy világgondviselési mun-
kássága mellett, az Ő öröklételének megfelelő munkásság nyil-
vánuljon. A szent-történet ezen tér stb. 

Annyira nem következik ez a fönebbiekből, hogy 
azokkal inkább ellentétlen áll. Legalább a szent történet 
tere és időszaka ez által elkülöníttetik az emberiség 
történeti életének mezejétől. Pedig ezt absolut értelem-
ben tenni, — az Isten országa megalakulása eszméjének 
helyes értése mellett — senki, tehát szerzőnk sem akar-
hat ja . S hogy nem is a k a r j a : mutatja a 32- és 33-ik la-
pon olvasható idézet Schellingtől, melynek sarkpontja a 
körül fordul meg, hogy a keresztyénség lényegesen tör-
ténelmi tény, és pedig épen az ige testté lételének esete 
a magasabb történelmi tény. Azonban a mily igaz és 
kifogás nélküli e fe l fogás, — magában tekintve: úgy 
más részről közelebbi megtekintésnél kitűnik, hegy nem 
igen szolgál annak bizonyítására, a mit szerző vele iga-
zolni a k a r , mert Schelling nem kizárólag a szent törté-
netet érti, hanem a történeti ténylegességet általában: 
— azt pedig, hogy a vallás oly minőségű subsistentiális 
tulajdona volna az emberiségnek, mint szerző ezt tanít ja ; 
Schellingnek egy szavából sem lehet, még csak távolról 
is következtetni. 

Vélekedésünk szerint abban áll azért e felfogásnak 
hiányossága, hogy szerző a különösebb kijelentés fogal-
mát összetéveszti a vallásé-wal, s az azt illető megszo-
rí tásokat emerre is alkalmazni kívánja. A vallásrai 
képesség egyetemes , s lényegi (substancialis) tulajdona 
az emberiségnek, ezen vallás tar talmának bővebb és 
eredeti s egyszersmind minden idegen elemtől tiszta 
kifejezése, azaz a kijelentés —- ez igenis a szent törté-
net időszakába esik. — S azt jegyezzük még meg, hogy 
ha az emberi lélekben még az érzelem is, mint Schel-
ling mondja , eseményes, s e miatt nem lehet azt a val-
lás kútfejének ta r tan i : ebből csak még sem akar juk 
azért azt következtetni, hogy lelkünkben nincs semmi 
állandó, nem esetleges, de sőt isteni állag, — mert hisz 
akkor mi volna bennünk a halhata t lan , a mi visszatér 
úrához, Istenéhez ? 

Hoszszasabb fejtegetésbe ezúttal nem bocsátkoz-
hatunk, mert az meszsze vezetne bennünket, s bírála-
tunk túllépné a kellő határokat. — Már az eddigi ter-



jedelein is kényszerí t , minél rövidebben öszszefoglalni 
hátralevő mondandóinkat. 

A fönebb látott valláshatározaton, ugyancsak a 
fönebb rajzolt módon átesvén : előadja szerző a politheis-
imis, monotheismus, majd a theismus, pantheismus lényegét, 
a vallás szokásos felosztásait 15—19 §§-ban historico-
kritikus modorban. Ezután a második cikkben a ki-

jelentés tanát fejti k i ; melyet a következő, a szentírásról 
szóló 3-ik cikkel együtt minden tekintetben ki kell a 
többiek közül emelnünk. Azt még i s , hogy ez utóbbinak 
előnyére szolgál-e avagy nem, miszerint sok, isagogéba 
tartozó dolgokat is felvesz, — kérdésbe teszszük ? 

A negyedik cikk a hitéletszerü tényezőket, úgymint 
protestántismus elvét, symbol-t és ós keresztyén eyyháziassá-
got tá rgyal ja . — A protestántismus elvét magokban 
foglaló §§. e cikkben is sok használhatót , s minden 
tekintetben érdekkel birót nyúj tanak. A mik azonban 
a symbol ikába, s dogmatörténetbe tartoznak, — véle-
kedésünk szer int , — elmaradhat tak volna; beigtatásuk 
és előadásuk a mti becsét nem emeli. Végül az 5-ik 
cikkben a tudomány litteraturája van vázolva, — mind a 
külföldi, mind saját szegény hazai irodalmunkban. 

Hátra van most még a felállított 3 ik kellék szem-
pontjából, az előadás formájáról, a nyelvezetről is szólni 
valamit. 

A mi illeti különösebben a tételek compositijóját, 
azt, már csak az eddigi idézetek alapján i s , egyébiránt 
az egész műre hivatkozhatva, bátran jellemezhetjük 
akként, hogy nem épen nehezkes ugyan , de még sem 
könnyen folyó, nem mondható tömöttnek, még sem 
könnyen átvilágló ; nem mutat különös műgondra, még 
sem mesterkéletlen. —• S ennek igazolása végett hivat-
kozhatunk mindjárt kevés kivétellel a §§. címeire, me-
lyek inkább csak körül Í rása i , mint találó rövid kifeje-
zései a t á rgyaknak ; e miatt aztán az is megtörténik, 
hogy nem mindig találjuk a §-ban az t , mi a címben 
igértetik. — így p. o. 10 és 11. §. 

De lássunk egy pár tételt egyéb helyekről is. A 
35. lapon többek közt ezt o lvassuk: „Isten változhatlan-
sága fogalmában rejlik jelentősége az igazsági és hűségi isteni 
tökélynek is. Az igazságnak, mint isteni tökélynek vitetése 
van egy részről az Isten részéröli ismeretnek azon magasztos 
álláspontjára, mely mindjárt kezdetben teljét éri el, elannyira, 
hogy terjedelmileg nem bővülhet többé Stb." Mindezt így is 
meg lehet — igaz — érteni ; de nem jobbá válnék-e a 
szerkezet következő alakítással. — Isten változhatlan-
ságának ily módon (a mint t. i. a fonebbiekben történt) 
kiemelt fogalmában gyökerezik, azon két másik isteni 
tökélynek is je lentősége, melyeket az igazság és hűség 
határzataiban ismerünk. — Az igazság ugyanis , mint 
isteni töké ly , kifejezi egy részről istentudalmának 
avagy ismeretének ama magasztos — helyesebben — 
absolut mivoltát , miszerint az a kezdet s fokozatos nö-
vekedést nélkülözve folytonosan ugyanaz, sem terje-
delmileg, sem semmikép soha nem bővülhet — azaz 
végetlen. Mi ismét csak azt teszi, hogy Isten változha-
tatlan stb. 

Ilyen hiányos szerkezet továbbá az 54. 1. a nem 

theismusban Isten a teremtésben és ennek általa önmagát 
mintegy teljesen tárván ki : Isten világtúliságáról többé szó sem 
lehet. Hasonlót találunk a 71. 1. Divatos eljárás vala stb, 
93. 1. A bilnós emberiség által meg érdemlettnek stb.; — így a 
151. 152. lapok stb. 

De a szoros értelembeni nyelvnek, a szavak-
nak használata is sok nehézséget mutat. Mi legalább 
abból következtetjük az ilynemű ki té te leket : Kegyelem 
eszközeihez van folyamodás félben; — kiileszköziséggel ha-
tandó (88—89 1.); vagy csak azt is : öntudatos álláspont-
ján tudója . . . . , érzője az ember stb. (24. 1.) Helylyel 
közzel fordulnak elő a tudomány méltóságos nyelvébe 
nem épen il lő, kemény hangzatú szavak is ; erkölcsi 
meghunyászlcodás (66.1.), rátukmálhassa (71.1.), töprönködés 
(170. 1.); a mik ugyan elvégre is ám maradha tnak ; de 
másokkal is könnyen helyettesíthetők lettek volna. 

Még két óhajtást kell kifejeznem. Vajha a tisztelt 
szerző méltatná figyelemre észrevételeinket , s cáfolná 
meg tényleg munkájának bátralevő részeivel. — S vajha 
ez észrevételek szolgálnának indokul az olvasó közön-
ségnek a munkával való közvetlen megismerkedésre, — 
mire az már csak annál fogva is igényt tarthat , mert 
régtől tartó hallgatást szakított fé lbe; egyébiránt pedig 
sok tekintetben tanúságos tartalmasságával érde-
mes is. 

Dunántúli. 

B E L F Ö L D , 

Hivatali változások az a. szabolcsi s h.-vidéki 
reform, lelkész testület körében 1859-dik év 

folyamán. 

E közérdekű lapok, az egyház és iskolák állapota 
hü tükre hasábjain nem leend úgy hiszem érdektelen 
közölnöm a múlt év folytában történt változásokat, 
24 számból illő rendes lelkésztestületünk körében. 

Sz.-Mihályi rendes lelkész t. Szalai István, magyar 
akad. levelező t a g , egyházmegyénk valódi dicsekvcse, 
forrón szeretett barátunk, 1859-ik év nyarán a szentesi 
virágzó ref. egyház általános bizalma, ragaszkodása 
folytán, rendes lelkészül elválasztatott , az őtet szín-
mutatás nélkül igazán szeretők köréből september végén 
elköltözvén, helyére az összes presbyterium által álta-
lános szótöbbséggel t. Tóth Miklós t.-löki, ide ismét t. 
Borús Lajos t.-eszlári rendes, e megürült helyre t. Pá-
kozdi Lajos nánási segédlelkészek választat tak el. Ná-
násra egyház segédlelkészeül, a kijelöltek közül nagy 
szótöbbséggel m.-túri volt iskolaigazgató, a göttingai 
s bázeli egyetemekben magát egy éven át tükélyesitett 
i f jú YLatona Endre hívatott , kik mind a négyen Isten 
nagy neve segitségülhivása mellett, advent 1-ső vasár-
napján kezdék el rendeltetésük helyein a szent hivatali 
foglalkozások teljesítését! 



Kérőszózat Erdélyből. 
A körülmények miatt elkésett ugyan, de azért úgy 

hiszszlik nem lesz felesleges két iratot közölni, mely egy 
részről a Brassó-kerületi ág. hitv. consistoriumtól a bá-
nyai ev. superintendentia administrátorákoz, főtiszt, ko-
máromi József úrhoz intézett felhívást; más részről emlí-
tett administrátor úrnak ennek következtében kelt kör-
levelét tar talmazza: A Brassó-kerületi consistórium 
felszólítása így hangzik kivonatban. 

„Főtisztelendő ú r ! Alolirott kerülethez 15 német és 
9 magyar jómódú, népes ág. hitv. gyülekezet tartozik, 
melyeknek papi állomása consistoriumi kijelölés után 

—szabad választás utján töltetik be. Utóbbi időkben hihe-
tőleg az ideiglenes állapot következtében, említett ma-
gyar gyülekezetek ifjaiból kevesen szentelték magukat 
a theologiai tudományokra s az ebből származott hiány 
miatt nem lehet azon gyülekezetekben a megüresült lel-
készi állomásokat betölteni. 

Ezen halaszthatlan bajon segíteni akarván, Magyar-
országi ág. hitv. hitsorsosihoz kénytelen ezen kerület 
eonsistoriuma fordulni s a f. t. superintendenseket meg-
kérni, hogy kerületökben nem találkoznának-e hittant 
végzett felszentelt i t j a k , kik említett magyar gyülekeze-
tekben kijelölésre fellépni hajlandók lennének. 

A mi az ezen kerületi papfizetéseket illeti a ma-
gyar gyülekezeteknél, azok két főkategoriára oszlanak: 
a lelkészek kisebb része, jelesül az apácai, csernátfalui, 
krizbai, újfalusi 1848-ig gabona-tizedet kapott. Miután 
említett évben a tized eltöröltetett, említett gyülekeze-
tek lelkészei szerződésre léptek híveikkel, mely szerint 
azok évenkénti bizonyos fizetést biztosítottak lelkészeik-
nek. A másik nagyobb rész 1848-ig úgy nevezett kepét 
kapot t , vagyis bizonyos mennyiségű terményadományt, 
melyet kiki birtokaránylag fizetett; azonban mint a ga-
bona-tizednél, itt is változás állott be 1848 után s né-
mely gyülekezetben a terményadomány liasonértékü 
pénzmennyiségre változtatott át. Említett magyar gyüle-
kezetek papjainak fizetése körül-belől így osztályozható : 

Ajpáca. A gyülekezettel való szerződés szerint 1200 
e. f. ezen kivül szántóföld, rét, failletmény. 

Gsemátfalu s leánygy. Türk'ós. Egyezkedési meny-
nyiség 500 e. f. mintegy 120 f. s tóla, szántóföld és rét 
jövedelem 400 e. f. 

Krizba. Egyezkedési mennyiség 600 f. mellékjöve-
delem csekély. 

Újfalu. Egyez, m, 800 e.f. mellékjövedelem, szántó-
föld- s rétből 200 e. f. 

A többi gyülekezetek jövedelme ezüst pénzben 
következő. 

Bácsfalu. A pénzre változtatott kepejövedelem 
5 0 0 - 6 0 0 e. f. 

Hosszúfalu. A pénzre változtatott kepejövedelem 
1100, mellék jövedelem 300 e. f. 

Pünkerec. Kepejövedelem 900, mellékjöv. mintegy 
100 e. f. 

Tatrang. Kepejövedelem pénzértéke 1200 , mellék-
jöv. 100 e. f. 

Zajzon. Kepe- és egyébb jövedelem 800 e. f. 
Fentebbi 9 anyagyülekezethez tartozik a brassói 

leánygyülekezet 800 e. f. évi jövedelemmel. Ezeken ki-
vül következő gyülekezetek említendők, melyek nem 
ezen kerülethez tartoznak ugyan, de lelkészeiket innen 
választ ják: Zsombor, Halinágy, melyek Krizbával és Kis-
kapus, Szakaclát, melyek Bácsfaluval egy lelkészség alá 
tartoznak. 

Ezek azon gyülekezetek lényeges viszonyai, me-
lyeknek érdekében magyarországi testvéreinkhez fordu-
lunk. A majdan jelentkező kijelöltektöl kettőt kívánunk 
meg : jelesül, hogy valamely theologiai egyetemben 
képzettek legyenek s a magyar és német nyelvet 
egyformán bírják, elsőt azért, mert Isten igéjét híveiknek 
csak magyar nyelven hirdethetik; másodikat mert egy-
házi hatóságaikkal német nyelven való összeköttetésben 
lesznek. Ezeken kivül megkívántatnak a szükséges isko-
lai bizonyítványok s olyan kijelölteknél, kik már papi 
hivatalt is viseltek s viselnek, az esperesi s superinten-
densi bizonyítványok is melléklendők. Brassó sept. 8. 
1859. Következnek az aláírások." 

Ennek következtében ft.Komáromy József \\r követ-
kező tartalmú körlevelet bocsátott a bányai sup. espe-
reseihez : 

Nagyt. főesperes ú r ! Az ág. hitv. ev. brassói főtiszt, 
consistoriumnak f. é. sept. 8-kán kelt, — hozzám csak 
octob. 6 án jutott, s kivonatban ide mellékelt leiratát, 
van szerencsém nagytiszt, főesperes úrhoz e tisztelettel-
jes megkereséssel általtenni: miszerint azt egyházme-
gyéjében köröztetni, s hátán találkoznának oly lelkész-
vagy papjelölt úrak, kik az abban felhozott feltételeknek 
megfelelni képesek s a papi pá lyán , Erdély országban 
működni óhajtanának, azoknak nevöket velem tudatni 
szíveskedjék, hogy rólok a fentisztelt consistoriumnak 
jelentést tehessek. — Miskolcon oct. 26-án 1859. 

Komáromy József. 
Ajánljuk e fontos ügyet különösen ág. hitv. test-

véreink ifjú lelkészei s bittant hallgató i f ja i figyelmébe. 
Szerk. 

A Debrecenben tartott egyházkerületi gyűlés. 
A hivatalos „Budapesti Hírlap" január 13-diki 

száma így adja elő a tiszántúli superintendentia közgyű-
lését: „Tegnapelőtt jan. l l -d ikén a helv hitv. evangéli-
kusok ezelőtt tiszántúli superintendentiájabeli esperes-
ségek küldöttjei Debrecenben a kis templomban tanács-
kozás végett összegyűltek. 

Miután azok, noha egy cs. k. kormánybiztos által 
gyülésük törvénytelenségére figyelmeztetve lőnek s szét-
osztásra felszólíttattak, a tanácskozást mindamellett is 
folytat ták: a templomban történtek a kormánybiztos ál-
tal egyszerűen constatiroztattak s a törvényes lépések 
megindítása végett, az illető törvényszéknek fognak át-
adatni." 

Magán és hírlapi tudosítások nyomán mi csak a főbb 
momentumok közlésére szorítkozunk. A „Pester Lloyd-
nak" így írtak Debrecenből f. h. l l - k é r ő l : „Míg én tudósí-
tásomat írom, azalatt az itteni úgy nevezett kis templom-



ban a sept. 1-öi nyiltparancs által eltörölt tiszántúli 
superintendentia minden, néhány nap előtt rettegett 
megzavarás nélkül megtartotta gyűlését. 9 órakor — az 
istenitisztelet végződése után — így szól egy másik lap 
— a superintendensi lakról a szomszéd kis templomba 
vezette a ft. superintendens a nála összegyűlt esperese-
ket és segédgondnokokat , mely már annyira meg volt 
telve az egyházvidékek és egyes egyházak képviselői 
és más minden rangú hallgatóság által, hogy a hivatal-
nokok számára is alig maradt egy kis szoros hely, meg-
jelent e gyűlésre a kormánybiztos is egyenruhában. 
Főtiszt, úr buzgó imával nyitván meg a gyűlést, előadá, 
hogy ezen ülés , mely az oktoberi gyűlés által rendelte-
tett el, azóta többször betiltatott s annak megtartása ese-
tében a cs. k^r. nagyváradi helytartóság őt teszi szemé-
lyesen felelőssé. Felállott a megyei biztos is, s a magas 
kormány nevében felszólította hely. super. urat, hogy a 
gyűlést oszlassa el s a gyülekezetet, hogy oszoljék el. 
Tisza K. úr erre felállván, szavakat akar t kölcsönözni a 
gyűlés egyhangúlag nyilatkozott azon akaratának, hogy 
megtart ják a gyűlést; de biztos úr közbe vágott, kije-
lentvén, hogy az ő küldetése eddig terjedvén, ezennel 
távozik; mi mégis történt. 

A biztos eltávozása után a gyűlés háborítlanul 
folytatta tárgyalását. — Azon esperességek küldöttei, 
kiket a cs. nyiltparancs ezen egyházkerülettől elsza-
kasztani céloz, és pedig az egyesgyülekezetek meg-
bízásából, mégegyszer ünnepélyesen kinyilatkoztat-
ták , hogy ők ezen egyházkerülettől ezután sem 
kívánnak elszakasztatni. 0 cs. kir. Apostoli Felsé-
géhez nyújtandó új legalázatosabb folyamodás hatá-
roztatott. 

A jövö gyűlés határnapját ápril 20-kára tűzték ki. 
Az egyházkerületi aljegyzőre beérkezett szavazatok fel-
bontatván 370 szavazattal Révész Imre választatott. Ek 
kor az egyházmegyék és egyes egyházak ügyeire került 
a sor. A beregi egyházmegye Balccsi Lászlót választotta 
espereséül. A kassai helytartóság pedig hivatala viselé-
sétől eltiltotta s a jegyzőkönyvet bekér te , mivel a vá-
lasztás nem a pátens értelmében történt. Bakcsi Lászlót 
az egyházkerületi gyűlés feleskette, ki is székét elfog-
lalta. Ezután felhozatott a szigeti ügy, hol egy megyei 
biztos a debreceni feliratot a presbyteriumnak erre tett 
határozatát s két jegyzőkönyvet a jegyző ellentállása 
dacára a jegyzőtől elvitt; továbbá, hol a megyei főnök a 
számadások megvizsgálása végett tartatni akart presb. 
gyűlést betil totta, mivel az nem a ministeri rendelet ér-
telmében tartatik. 

Elhatároztatot t , hogy a hatóságok részéről tör-
tént beavatkozásokra nézve 0 cs. kir. Apostoli Felsé-
génél panasz emeltessék, valamint a helytartóságot is 
kéressék meg, hogy az ilynemű eljárásokat tiltsa be. 
Ezek után főtiszt, helyet, superintendens úr rövid buzgó 
imával bezárta az ülést s a mintegy 6000 emberből álló 
hallgatóság oszolni kezdett. 

12-én folytattatott a gyűlés, melynek tárgyai voltak: 
a) Nt. Révész Imre feleskettetett. b) A mármaros-ugoesai 
segédgondnok, Szentpáli úr letétetett és helyébe más vá-

lasztatik. c) A békés-bánáti esperes és segédgondnok 
gyűléstartásra szólíttatnak fel, vagy mondjanak le. d) A 
vallásügyben perbefogottakért 0 Felségéhez kérelem 
juttatandó, stb. stb. 

Különösen jellemzi e gyűlést, hogy bár az egyház-
megyékből s egyes egyházakból ezer meg ezer ember 
gyűlt össze, soha higgadtabb, kenetteljesebb gyűlés nem 
tartatott Debrecenben s a nagy tömeg ünnepélyes maga-
viselete híven tükrözte annak vallásához való ragasz 
kodását. 

— mm 

KÜLFÖLD. 

Bukurest, dec. 21. 1859. E hó 12-én afoksány-
rimnik-buseoi cs. k. Starostától, t. Czernovszky úrtól Bu-
seoból egy távirati sürgönyt kaptam, hogy siessek 
azonnal Buseoba, némely ref. egyházi functiók teljesí 
tése végett. Meghívását annyival inkább elfogadtam, 
mivel csak nem is sejtettem, hogy Buseoba magyar refor-
mátusok legyenek. Midőn a gyorskocsi megérkezett, 
már ott várt két derék Székely ifjú, kik közül egyik a 
kocsiba ezen szavakkal bekiál tot t : „itt van-e a b-i tisz-
teletes úr ? Engemet félig megfagyva egy távol eső útca 
szinte utolsó házába vezetett, hol a Starosta s egy meg-
esketendő pár reám várakozva virasztottak. —• Másnap 
a Starostával az útcákon járkálva , feltűnt, hogy egy 
házból öt egyén kijőve, mind magyarul beszélgettek. 
Tudakozódásomra a Starosta elvitt i rodájába és az 
útlevelekből szépen kimutat ta nekem, hogy Buseoban 
negyven magyar református cseléd és húsz német luthe-
ránus, köztök egy pár jómódú gazda lakik, a környékbeli 
falukban pedig mintegy hatvan ref. magyar cseléd tar-
tózkodik. Csak röviden írok. Miután meggyőződtem, 
hogy ezen cselédség nagy része öt-hat év óta templom-
ban nem volt, úrvacsorájával nem élt, megkértem a Sta-
rosta urat, hogy a böjti napokban egy bizonyos vasár-
napra, eszközöljön ezen cselédek számára annyi sza-
bad időt, hogy Buseoban mind összegyűlhessenek, s 
általam úrvaesorával éltethessenek. Az eredményről, ha 
Isten éltet, majd írni fogok, sőt akkor Foksányba is 
fölrándulok. A buseoi mindkét felekezetű híveinkkel 
közölvén ezen szándékomat, igen nagy örömmel fogad-
ták, s ugyancsak megkértek, hogy el ne felejtsem igé-
retemet. Buseoban nincs még eddigelő sem prot., sem 
kath. lelkész. Könyezve beszélte el brassói Thoiss József 
gyógyszerész hazánkf ia , miszerint ezelőtt egy hónap-
pal meghalálozván egy három éves fiacskája, semmiféle 
Ígérettel, r imánkodással sem tudta reá bírni a görög 
papságot , hogy gyermeke koporsója felett bár egy 
„miatyánk"ot elmodjanak. Kivitte tehát a temetőbe egy 
pár jó barátjával a koporsót, körülállták, s ő mint ke-
serves édes apa mondott a felett egy szívhez szóló 
bucsú-könyörgést. 

Tavalyi körutamat tehát még a buseoival szélesí-
tendem, ebben az évben voltam egyszer Pitesten, hol 
kettőt eske t tem, kettőt kereszteltem, istenitiszteletet 



tartottam, és az úrvacsorát mind a két prot. felekezet 
számára kiosztottam. Ploeston voltam kétszer, először 
egy párt eskettem és istenitiszteletet tartva, az úrva-
csorát is kiosztottam. Másodszor egyet kereszteltem, és 
egy beteget úrvacsorával éltettem. Harmadszor is táv-
iroztak, hogy temetni menjek, de ekkor súlyos betegsé-
gem miatt nem tehettem. 

Itt még nem mehettünk semmire, minthogy a 
magas ministeriumhoz benyújtott kérelmemre választ 
nem kamptam, a segély-pénzt tőkésítve kamatra adtam. 
•— T. Márk Mózes úrról jövő levelemben talán körülmé-
nyesen irhatok. 

Végül hálás köszönetet mondok a tiszáninneni 
egyházkerület múlt év nov. 11-én Miskolcon tartott 
közgyűlésének s név szeriut főtisztelendő Apostol Pál 
superintendens úrnak és sárospataki tanár t. Erdélyi 
János úrnak, kiknek buzgó munkálkodások folytán ötven-
négy pengő fr t értékű iskolai könyv küldetett hozzám, 
nem különben Zilahi Károly és Stein János uraknak, kik 
a foksányi árpádiát számos könyvekkel gyáraolították. 
Kisérje Istennek áldása nemes adományaikat. 

Koos Ferenc, ref. lelkész. 

esti 9 órakor veszté el hírtelen halál által szeretett nejét 
Szomori és Somodori Pásmándy Antónia asszonyt 
boldog házasságuk 34-dik évében. A boldogultnak földi ma-
radványai f. li. 8-dikán tétettek Kömlődön az örök nyugalom 
helyére. 

Még alig szállt el ajkunkról a sóhaj, melyet kebelünk-
ből a nehéz fájdalom fakasztott; még a boldogult nő nemes 
erényei voltak beszélgetésünk tárgyai, midőn veszsziik a le-
sajtó hírt, hogy Nádasdi Sárközy Kázmér urat, a vértesaljai 
esperesség segédgondnokát hasonló csapás érte, f. h. 12-én 
esti 7 órakor hunyt cl szeretett neje, Telegdi Csanádi Jo-
hanna boldog házasságuk szinte 34-dik évében hosszas 
sinlődés után. 

Mind a két boldogult nő példány képe volt a tiszta noí-
ségnek, mint hü feleség, gondos anya, deték gazdasszony, 
lelkes honleány s buzgó keresztyén. Méltó tehát, ha a sértett 
szivüekkel együtt gyászolunk, mert kettős a mi fájdalmunk, 
a mennyiben ügyünk két derék bajnokát a küzdelmek köze-
pette találta a csapás ós egyházunk kebeléből életének javá-
ban oly derék két nő szakasztatott ki, a kik diszei valának 
annak önmaguk s oszlopokat tudtak nevelni annak számára 
nagy reményű magzataikból. 

Protestáns mozgalmak Toskanában. 
A „Times" tudósításai szerint Florenzben a pro-

testáns mozgalmak napról napra nagyobb tért foglalnak 
el. 200, 300, 500 sőt 1000 olasz is összegyülekezik va-
sárnap estenként egy kis teremben, mely nekik imahá-
zul szolgál. Ez ú j gyülekezet sovárogva óhajt valamely 
nagyobb helyiséget, mert van mintegy 300 úrvacsorájá-
val élő tagja. Azok közt, kik az összejövetel helyére to-
lakodnak, láthatni néha 30 katholikus papot is szokásos 
ruhájában. A gyülekezet lelkes papja a nápolyi szüle-
tésű Muzzavella, ki egykor a piemonti waldensesekkel 
összeköttetésben állott, de később elvált s Turinban és 
Genuában „Societa evangélica" cím alatt egy külön fe-
lekezetet állított. Rangjára nézve legelőkelőbb a gyüle-
kezetben gróf Guicciardini Péter Florenzböl, azon fér-
fiú, ki évek előtt börtönt és száműzetést állott k i , mivel 
saját házánál titokban néhány barátjával együtt bibliát 
olvasott. A mozgalom nem szorítkozik csak a fővárosra. 
Egész Toskanában mindenütt , de még inkább Romag-
nában számos biblia terjesztetik el és az emberek nagy 
figyelemmel olvassák. (A. A. Z.) 

rJF J L » C ? 

Kettős gyászhír. 
Egyházunk két jeles oszlopát a most feliradt új év első 

napjaiban súlyos csapással látogatta meg az ég. Bócsai Sár1 

k'ózy József úr a tatai ref. egyház lelkes gondnoka f. h. 5-én 

A kézsmárki peres ügyet illetőleg ezt irják 
a „Wanderernek" Kézsmárkról : „A kézsmárki protes-
táns convent küldöttei s egyéb részvevői ellen folyton 
folyvást folyik a vizsgálat. Hála az ön lapjában közzé^ 
tett dec. 11-diki lőcsei tudósításnak, a vizsgálat módjá-
ban mégis némi könnyebbség tapaszta lható , a mennyi-
ben a vizsgálat alá veendő, de még ki nem hallgatott 
egyének nem kénytelenek a költséges utat Kassára 
tenni , hanem a legközelebbi kerületi hatóságnál kihall-
gat ta tnak. Ön olvasóinak bizonyosan érdekes fog lenni 
egy pontnak közlése, melyre alapíttatott a Zsedényi, 
Mádai és Pálkövi úrak elleni ítélet. Mivel ezen urak a 
magok védelmében nagy súlyt fektettek arra, hogy egy 
cs. kir. biztos jelenlétében hozott végzés s annak kinyo-
matása épen úgy nem tekinthető büntetésreméltó té-
nyül , mint olyan irat kinyomatása, mely a megelőző 
censurán keresztül ment , nem lehet sajtóper t á rgya : 
ezen védők elégtelenségét azon véleményére alapította 
a kassai cs. kir. törvényszék: „hogy a kézsmárki con-
vent oly nyelven tanácskozott és végezett, melyet a jelen-
volt cs. kir. biztos nem értettHa most ön olvasói meg-
tudják, hogy ezen a cs. kir. biztos által nem értett nyelv, 
a hazai a nemzeti nyelv volt, bizonyosan azon szerény 
kérdést teszik magukban, miért nem küldetett oly fon-
tos tárgyaláshoz legalább a nemzeti nyelvet értő biztos, 
miután nem lehet feltenni, hogy az erre képes hivatalno-
kokban oly általános fogyatkozás ura lkodnék, vagy a 
kormány képviselésére kéznél levő magyarok ily ese-
tekben kevésbbé volnának alkalmazhatók, mint csak a 
német nyelvet értő tisztitársaik. 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Tőrük P. Felelős szerkesztő s kiadó : I>r Ballagj M«r. 

Pest, 18G0. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 



PROTESTÁNS 

SZERKESZTŐ-ES KIADQ-
h i v a t a l : 

Lövészutca., 10. szám, 1. emelet 

E L O F 1 Z E T E S I D!J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs, k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

HIVATALOS. 
A cs. kir. vallás- és oktatásügyi rainisteriumnak 

1860. január 10-kén kelt 
rendelete •V 

kiható Magyarofözágra , Horvát- és Tótországra , a 
Szerbvajdaságra s Temesi Báoságrs és a Katonai Ha-

tárőrvidékre, 
a fon elősorolt koronaországokbeli mindkét hitvallású evangé-
likusok ügyében 1859. sept. l-jén kelt legfelsőbb nyiltparancs 
és 1859. sept. 2-kán kelt vallásügyministeri rendelet, (Biro-

dalmi törvénylap 160. s 161. szám) foganatosítása iránt. 

Az 1859. septeraber 1-én kelt legfelsőbb nyiltpa-
rancs, és a vallás^ és oktatásügy minisztérium 1859. sept. 
2-kán kelt rendelete által, a magyar - , horvát- és tótor-
szági, szerbvajdasági s temesi bánsági és a katonai ha-
tárőrvidéki mindkét hitvallású evangélikusoknak lehe-
tővé tétetett, nemsokára teljesülve látni azon régóta táp-
lált és gyakran fölterjesztett k ívánságukat , hogy egy-
házi rendtar tásuk végképeni megalakítására szükséges, 
törvényes zsinatokat tar thassanak. Hogy pedig ezen 
föladat, mely az idézett legfelsőbb nyiltparancs LV. és 
LVI. §§-ban is világosan a zsinatok teendőjének nyilvá-
níttatott, lehetőleg rövid idő alatt valósuljon, s a legkö-
zelebbi zsinatok ugyanazon nyiltparancs XL1V. §-hoz 
képest haladék nélkül egybehivathassanak, most már a 
fönemlített országokbeli mindkét hitvallású evangéli-
kusok dolga, minélelőbb, a zsinatban hivataluknál fogva 
résztveendő, valamint az arra küldendő egyének válasz-
tásához fogni. 

Ezen választások rendes eszközlése végett azon-
ban, amint azt a viszonyok természete kívánja, legköze-
lebb a helybeli egyházi községek, s annakutána az 
egyházmegyék és egyházkerületek, illetőleg ezeknek 
közgyűlései és consistoriumai alakítandók meg az idé-
zett legfelsőbb nyiltparancs határozatai szerént. 

Számos községek, azon helyes fölfogásból in-
dulva ki, hogy a törvényesen szabályozott zsinatokhoz 
vezető ut csak az ezen rendezésbeni fokozatos előhala-
dás által található föl, s a rendezett egyházi állapotokra 
leendő átmenetel is csak azáltal készíttethetik elő: ren-

dezésöket maguk szántából az 1859. sept. 2-án kelt mi-
niszteri rendelet szerént már eszközölték. 

Ennélfogva semmisem ellenzi az t , hogy az ilyes 
községek haladék nélkül esperességeik s annakutána a 
superintendentiák rendezéséhez fogjanak. 

Azon helybeli egyházközségek pedig , melyek ren-
dezésöket még meg nem kezdet ték , sa já t érdekökben 
ezennel folszólíttatnak, hogy a rendezést haladék nélkül 
teljesítsék, s arról legfölebb 1860. március végéig ugy 
egyházi elöljáróságuk, mint a politikai hatóságok ut ján 
is, az országos hatóságnak, (a Határőrvidéken a hadi fő-
kormánynak) jelentést tegyenek. 

Oly helybeli egyházközség, mely 1860. március 
végéig jelentést nem tesz aziránt, hogy magát az 1859. 
sept. 2-án kelt miniszteri rendelet határozatai szerént 
rendezte legyen, a cs. kir. kormány s ennek valamennyi 
organumai által rendezettnek többé nem tekintethetik és 
el nem ismertethetik, s ennélfogva az ezen elismerés ál-
tal föltételezett minden igényeit és Jogait elveszti. Az 
ilyes egyházközségnek testületi joga élvezetébe való 
visszahelyezése csak a politikai országos hatóság (a ka-
tonai Határőrvidéken a hadi főparancsnokság) jóváha-
gyásának kikérése mellett, azon esetben történhetik, ha 
szorosan be van bizonyulva, hogy az utóbb a törvényes 
szerkezetet elfogadta. 

Ellenben egy egyházközség sem vonhatja ki ma-
gát rendezésének elmulasztása által az őt illető köteles-
ségek és tartozások teljesítése alól. Az egyházi és isko-
lai célokra megtagadott vagy általában késedelmes fize-
tések , az azok húzására jogosítottak folyamodása foly-
tán mindeneséire a fönálló szabályok szerént, a politi-
kai közigazgatási közlönyök által fognak behaj tatni . 

Egyházmegyei (tractualis) közgyűlések ezentúl 
csak az 1859. sept. 2-ki miniszteri rendelet által kisza-
bott szerkezetben s ennélfogva csak azon helybeli egy-
házközségek rendezésének megtörténte után tarthatók, 
a mélyeknek papjaik és világi küldöttjeik ezen conven-
tekre meghivatnak. Ha az ekkép egybehítt egyházme-
gyei gyűlésen még nem rendezett egyházközségek kép -
viselői is megjelennének, ezek szavazatjoggal nem 
birnak. 

Ha pedig a fönebbi intézkedés ellenére esperes-
ségi conventek oly egyházmegyékben, melyeknek egy-



bázközségeik magukat az 1859. september 2-kán kelt 
miniszteri rendelet szerént még nem rendezték, vagy 
ezen rendeletnek meg nem felelő szerkezetben tartatná-
nak , azoknak határozatai semmisek és érvénytelenek 
leendnek. Az esperességbeli egyházközségek rendezésé-
n e k megtörténte után tartandó e l s ő esperességi köz-
gyűlés szándéklott egybehivásáról, az illető esperes ál-
tal mind superintendensi hivatala, mind pedig megyei 
hatósága utján (a Határőrvidéken az ezredparancsnok-
ság utján) is , a politikai országos hatóságnak jelentés 
teendő, oly célból, hogy minden hátránynak, mely az es-
perességi orgánumok törvényes létezése iránti kétségből 
támadhatna, jókor eleje vétessék. 

Ezen jelentés legfölebb f. évi april 15-kéig elvára-
tik, s azon esperességek, melyek a jelentést addig meg 
nem teszik, törvényesen rendezetteknek többé szintén 
nem tekintethetnek. 

Ezen, a helybeli egyházközségek rendezése után 
tartandó első egyházmegyei közgyűlésre az 1859. sept. 
2-án kelt miniszteri rendelet (46. §.) azon határozata, 
hogy az azon tárgyalandó ügyeket az esperességi con-
sistoriumban kellőleg elő kell készíteni, nem alkalma-
zandó. 

Ha az egyházi hatéság határozata alá tartozó pe-
res ügyekben, mindaddig, míg az 1859. sept. l- jén kelt 
legfelsőbb nyiltparancs V. §. szerént illetékes egyházi 
birói hatóságok még meg nem alakultak, a politikai ha-
tóságok védelme kéretik k i , ezen védelem ugyanazon 
hatóságok által, melyek azt az eddigi szokás szerént az 
orsaágfejedeliui főfeltigyelési jog gyakorlásában nyújtot-
ták, ezentúl is de csak oly módon nyújtandó, hogy az 
alakulandó egyházi birói hatóságok általi végleges el-
döntés föntartassék. 

A helybeli egyházközségek és esperességek azon 
föltigyelöinek és gondnokainak joga, kiknek rendes lak-
helyök nincs azon egyházközségben, illetőleg azon espe-
rességben, a melynek fölügyelőivé vagy gondnokaivá 
választattak (az 1859. sept. l- jén kelt legfelsőbb nyilt-
parancs L §.), elenyészett, s ők nincsenek többé följogo-
sítva a r r a , hogy az illető egyházközségekben és espe-
rességekben föltigyelőkkép működjenek. 

Vájjon az eddigi fölügyelők és gondnokok közöl 
azok, kik a legfelsőbb nyiltparancs L. § nak határozata 
által ebben nem gátoltatnak, ha a helybeli egyházközsé-
gek és esperességek magukat az 1859. sept. 2-án kelt 
miniszteri rendelet szabálya szerént rendezik, — hivata-
lukat továbbá is folytassák — vagy pedig új választás 
történjék-e: az illető egyházi gyűlések által határo-
zandó el. 

Azon egyházközségekben pedig, melyek f. é. már-
cius végéig s azon esperességek ben, melyek f. é. april 
15-ig jelentést nem tesznek áz iránt, hogy magukat az 
1859. september 2-kán kelt miniszteri rendelet szabálya 
szerént szervezték légyen, ezen napokon az eddigi hely-
beli illetőleg esperességi fölügyelök vagy gondnokok 
hivataloskodási joga is elenyészik. 

A valamely egyházkerületben már rendezett 
házmegyéknek szabadságukban áll superintend 

conventet tartani, s annakutána a superintendentialis 
fölügyelő, illetőleg gondnok választásához fogni, miről 
az illető superintendens vagy helyettes superintendens 
által, az országos hatóság utján, a vallás- és oktatásügyi 
minisztériumnak jelentés teendő. 

A superintendentialis fölügyelő (fŐgondnok) leg-
felsőbb megerősítése után, ott, a hol a superinten-
dens helye megürült, ennek választása lesz megindítandó. 

Ha valamely superintendentialis közgyűlésen még 
nem rendezett esperességek képviselői jelennek meg, 
ezek nem birnak szavazati joggal. 

Superintendentialis közgyűléseket az 1859. sep-
tember 2-án kelt miniszteri rendelet által kiszabottói el-
térő szerkezetben ezentúl többé tartani nem szabad. Ha 
az mindamellett is megtörténnék, az ily gyűlésen hozott 
minden határozatok semmisek és érvénytelenek len 
nének. 

A valamely superintendentiabeli egyházmegyék 
rendezése után tartott első superintendentialis közgyű-
lésre, az 1859. sept. 2-án kelt miniszteri rendelet 73. és 
85. §§-ban foglalt azon intézkedés, hogy a tárgyalandó 
ügyeket a superintendentiale consistoriumban kellőleg 
elő kell készíteni, nem alkalmazandó. 

A superintendentiák megalakulása után az egye-
temes conferentia haladék nélkül össze fog gyűlhetni s 
annak indítványa folytán a zsinat egybe fog hivatni. 

A mindkét hitvallású evangélikusok ezennel jóaka-
rókig fölhivatnak, hogy a fönebbi utmutatást kövessék, s 
ezáltal lehetővé tegyék azt , miszerént a zsinatok minél 
előbb megtartassanak, s határozataik alapján az egy-
házi rendtartás legkegyelmesebben jóváhagyott egyházi 
törvények (canonok) által , melyek az 1859. september 
2-kán kelt miniszteri rendelet helyébe lépendnek , végle-
gesen megállapíttassék, minthogy csak ily módon lehet 
egyházi és vallási ügyeik mindinkább növekedő bonyo-
lulásának elejét venni, melynek az 0 Felsége jóakaró 
szándéka elleni ellenszegülésből múlhatlanul kellene 
keletkeznie. 

Ezenkívül valamennyi esperesek arra figyelmeztet-
nek , hogy senkinek sem áll jogában, magát az elvállalt 
hivatallal járó kötelességek teljesítése alól kivonni 
mindaddig, míg a hivatalt valamely törvényesen megbí-
zott utódnak át nem adhat ja , s hogy az, a ki a fönforgó 
viszonyok között törvénytelen fölszólításoknak engedve, 
esperesi hivataláról lemondana, ezáltal nemcsak papi 
járandóságaira nézve fosztaná meg magát minden óta-
lomtól, hanem le kellene mondania azon kilátásról is, 
hogy jövő esetekben a császári kormány bizalmára érde-
mesnek fog tekintetni. 

Jelen rendelet határozatai csupán az 1859. sept. 
1-én kelt legfelsőbb nyiltparancsból illetőleg az 1859. 
sept. 2-án kelt miniszteri rendeletből folyó, következteté-
sek levén, kihirdetésükkel tüstént hatályba lépnek. 

A mindkét hitvallású evangélikus lelkészeknek és 
prédikátoroknak kötelességükben álland, hogy miután 
ezen kihocsátvány velük hivatalosan közöltetett, annak 

rtalmát legközelebbi, s az arra következő va 
az egyházban összegyűlt közönséggel, a szó-



székről azon nyelven vagy nyelveken, melyen vagy me-
lyeken az egyházi szónoklatok tartatni szoktak, küzöljék. 

Gr. Thun S. k. 

Mi az oka, hogy kivált az ág. evang. 
egyházban nincs kellő egyetértés és 

összetartás ? 
„Viribus unitia!" 

Ferenc József Felséges Császárunk 
jelszaAra. 

Lesznek tán, kik a feltett kérdés felvilágosí-
tására általunk felhozandó nézeteket helyeselni 
nem fogják, vagy mivel hogy nem szellemi törek-
vést, hanem vagy mulandó hiú fényt, vagy mel-
lékes érdekeket tűztek magoknak célul, velünk 
egy véleményben nem lesznek: de mégis meg-
kísértjük elsorolni az okokat, melyek egyházunk-
ban az egyetértést és összetartást zavarják. 

Eleire kell bocsátanunk, hogy az egyházat 
erkölcs-vallási intézetnek nézzük, mely idvezító'nk 
tanait az o szellemében törekszik valósítani, mit 
ha nem tesz az egyház, nem lesz többé egyház, 
a vallás nem vallás többé; a templom nem Isten 
háza, a pap nem lelki atya többé. Csak akkor, ha 
józan hitnek ihletésével erkölcsi téren fognak 
hatni, lesz nyugalmas meggyőződésünk, hogy 
családunk s a társadalom érdekébe)! leróvtuk tar-
tozásunkat, s érdemet szereztünk, melyet mind a 
jelen-, mind az utókor hálával fog elismerni, s 
alászállhatunk azon öntudattal, hogy nem önzés, 
hanem magasabb érdekek dobogtatták keblünket. 
Csak ily magasabb szempontból lehet társadalmi 
és egyházi téren egyetértést és békét fentartani, s 
megelégedést eszközölni j e szemponttal ellenkező 
magatartás pedig különösen egyházunkban fel-
bontja az egyetértés és összetartás kötelékeit. Az 
okok, melyekből ez utóbbi történik, tapasztalásunk 
szerint következők: 

1. Sokan részvétlenséggel viseltetnek, egy-
ház-iskolai ügyeink iránt, állásunkat alig ismerik. 
De ha olykor mégis tanácskozásainkban részt 
vesznek, kellő tapasztalásnak hiányával vannak, 
s ha előterjesztéseik, mert ellenkeztek a körülmé-
nyekkel, el nem fogadtattak, elkedvetlenednek, a 
gyűlésektől elvonják magukat, testületünk nagy 
kárára, mert akár társadalmi állásuknál, akár 
kitűnő elmebeli tehetségeiknél, akár vagyoni álla-
potjuknál, akár jellemszilárdságuknál fogva, tö-
mérdek jót eszközölhettek volna. A hiúságnak 
ezen eltévedése kebelünkben sok bajnak forrása. 

2. S o k a n közöttünk, azon ferde nézettel van-
nak, hogy a papot az egyházban, — tán csak 
szerényebb jövedelmeihez mért szegényebb állás 
illeti; de viszont a lelkészek között is sokan talál-
koznak , kik azt hiszik, hogy mivel ők Idve-
zítőnk tanainak hirdetői és magyarázói, egyedül 
vannak arra jogosítva, hogy az egyházban felső-
séget gyakoroljanak. Mind a két rendbeli balvé-
lemény, váljon javára lehet-e egyházunknak, 
melyet csak szoros kapcsolat a világi és egyházi 
elem között, csak collegialis rendszer s minden 
egyes tagnak tehetsége szerinti hozzájárulása, az 
egyház nagy közügyéhez tarthat fen. Ne vitáz-
zunk az uraságról, ne romboljuk szét nagyravá-
gyó hajlamok fegyverével az alapot , melyen 
magyarhoni egyházunk épült, melyet sem pap, 
sem úr fentartani nem fog, de csak szilárd össze-
tartás. Oh, a hierarchiai és kyriarchai törekvé-
sek testünknek mély sebe! 

3. Egyházunkban az egyetértést és összetar-
tást — szomorú tapasztalásból tudjuk — az is 
akadályozza, hogy tanácskozásainkban az ellen-
kező vélemény iránt sokszor nem vagyunk kellő 
türelemmel, annyira, hogy olykor meghallgatni 
sem akarjuk. Minthogy azonban, bármi eltérő 
vélemények mellett is, célunk nem lehet egyéb, 
mint egyházunkat mindennemű intézeteiben ne-
velni, s azon lenni, hogy hit és erkölcs erősödjék; 
legyünk méltányosak mások eltérő nézetei iránt 
is, hallgassuk meg béketűréssel, igyekezzünk sze-
lídséggel őket jobbról meggyőzni s azokat, kik 
tán ferde irányban buzgók, elveinknek, helyze-
tünknek, jogainknak, félelmeinknek, nyugalmas 
higgadt megfontolására birni, s a jó ügynek meg-
nyerni. 

4. Nagyban akadályoztatja egyházunkban az 
egyetértő összetartást a nyelvkülönbség. Szláv, 
német és magyar, egyházi térre viszi a nyelv-
tusát, s nem gondolták meg, hogy nem a nyelvre, 
de az evangyéliomra van fektetve szent vallásunk, 
hogy állásunkat nem nemzetiségi súrlódások fog-
ják biztosítani , de testületi szilárd állás ama 
fundamentom, melyet vetett a Jézus Krisztus, 
melyen kivül mást nem vethet senki. Azért fájdal-
mas érzéssel kell, a vallását és egyházat szívből 
és őszintén szerető protestáns kebelnek eltelni, ha 
hallja, hogy szent hitünknek ferde irányban elté-
vedt némely hirdetői nem irtóznak olyanokra is 
kifakadni: „Pereat religio, maneat lingva!" De 
annál szentebb kötelességünk ily kábaságig menő 
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ferdeségnek jobb irányt adni, s nem boszü s visz-
gzataszítással vagy megvetéssel végképen rontani 
ott, hol még építeni is lehetséges; kötelességünk 
őket felvilágosítani gyűlésben és gyűlésen kivül 
arról ,— hogy vallási ügyünkben senkinek nyelve 
nincs veszélyeztetve; hogy mint egykoron Jézus 
apostolai minden nyelveken és minden népeknek 
hirdették szent vallása igazságait, hirdessék ők is, 
tiszta tannal és élettel bármi nyelven — azt gá-
tolni úgyis senkinek szándoka vagy kedve; de 
vallásunk ügyében mellékes célokból az összetartó 
egységet áldozatul ne vigyék. 

5. Némelyek visszataszító gőge is ront egy-
ségünkön, mert ha vannak is tekintélyes állású 
férfiak, kik lelkészöket illően kitűntetni szeretik; 
de vannak viszont, kik benne csak, részben tolok 
is függő fizetéses hivatalnokát az egyháznak, fel 
sem veszik. De engedjék meg ezen urak, hogy mi 
papjainkat többnek nézzük, mint magasabb rangn 
egyházfiaknak, s liigyék el, hogy egyházunk ér-
dekében jó szolgálatot tettek, ha családi és társa-
dalmi téren is megmutatják, hogy tisztelik és be-
csülik azokat, kik Isten országának építői. 

6. Az előbbi okkal némi rokonságban áll az 
is, hogy némelyek nemtelen indulatból, uralom-
vágyból, gyűlölségből, irigységből félrevetve a 
keresztyén jámbor, szelíd jellemet, ármánykod-
nak, másokat elámítanak, eszközül felhasználnak. 
De nemcsak világit értünk itt, hanem papot is, 
mert tudomásunkra vannak példák, hol a lelkész 
nagy fontosságú ügyekben is egyházától megha-
talmazást sem nyervén, úgy tolta fel magát espe-
rességi gyűléseken, mintha az ő személye volna 
az egyház. Ily eljárás, ha már sem erkölcsi, sem 
jogi szempontból nem helyeselhető, annál káro-
sabb ott, hol sokszor veszélyeztetett állásában, 
csak egyetértő szilárdság tar that ja fen az egyhá-
zat. Mért nem tart ják ők szem előtt erkölcsi 
maguktartásában Idvezítőnket, ki bármi körül-
mények között is, nem szűnt meg Isten országát 
terjeszteni ? mért nem gondolják meg, hogy test-
vérek vagyunk az úrban , kik egy keresztvíz, 
egy úrvacsora, egy evangyéliom elve mellett csak 
úgy leszünk erősek, ha lesz közöttünk méltányos-
ság és tiszta szándék, és „in omnibus char i tas?" 

7. Valljuk meg végtére egyenesen és őszin-
tén, — mert szomorú tapasztalásból ismerjük — 
hogy egyházunk Összetartó egységének nagy 
akadálya az, hogy vannak egyházunkban lelké-
szek, kik hivatásuknak azért nem felelnek meg, 

mert kellő kiképeztetésnek hiányával vannak, mit 
annak tulajdonítunk, mert akár candidaticumi, 
akár a papi vizsgálatokon, különféle mellékes 
érdekek- és befolyásoknál fogva átcsúsztattatnak, 
s hivatalos állásra jutnak, melynek kellőleg meg-
felelni tiszttársaik Ítélete szerint is, sehogy sem 
képesek. ítélje meg bárki, kit evangyéliomi buz-
galom tölt be, mint építhetne nyája között az oly 
lelkileg tehetetlen pásztor , ki aztán lelki üressé-
gét vajmi sokszor botrányos úton iparkodik be-
tölteni ; miként fog ő gyülekezetében buzgóságot, 
áldozatkészséget, szellemi erőt kifejteni, ő a nem 
bibliai értelemben lelki szegény ? 

De annál magasabban állnak aztán a lelké-
szek, kik alkalmatos lelki eledelt nyújtani képe-
sek, kik fáradatlan buzgalommal építenek Isten-

• nek országán, hivatalukban nyájasak és komolyak, 
szelídek és erősek, s körülményeinket szem előtt 
tartva — tegyük hozzá — honunkban magyarhoni 
protestánsok. Tiszteljük őket, háladatos elisme-
réssel. — Általában pedig papjaink állását emel-
jük mi, s míg ők egyházunk szellemi tökélyét 
nevelik, mi világi szilárd állását segítsük elő 
szóval és tettel, és karöltve velők járva mondjunk 
le minden suprematiai törekvésekről , melyek 
úgyis csak más rendszerbe valók, nem a mi-
enkbe. 

Erősek leszünk, ha a két rend elválhatlan 
kapcsolatban szem előtt fogja tartani egyházunk 
javát, ápolni valódi evangyéliomi szellemét, erő-
síteni és gyarapítani egyházunk éltető forrásait, a 
nevelő és tanintézeteket. Akkor fognak az életben 
is erősebb gyökeret verni az elvek, melyeket 
hirdettek egykoron az apostolok, s eredeti tisz-
taságra visszavittek nagy reformátoraink; lesz 
közöttünk jogaink hű megőrzése mellett is, hűség 
Felséges uralkodónk iránt, s lesz egyházunknak 
elleneinknél és irigyeinknél is kellő elismerése, 
mint intézetnek, mely tiszta erkölcs-vallási elvekre 
építve keletkezésétől máig, számtalan viszontag-
ságok között is, a társadalom javára megállott. 
Csak mi éljünk összetartó egyetértésben, gyako-
roljunk tettleges felebaráti szeretetet, nyújtsunk 
egymásnak nem színlésből, de őszinte érzéssel 
kezet , karoljuk fel egyházaink és tanintézeteink 
összes törekvését, legyünk valódi protestánsok, 
hitben és tettben erősek, akkor elmondhatjuk: 
„Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?" 

Kelt Rozsnyón, dec. 27. 1859. 
Zabovi Szontagli Lajos. 



(B. M.) Nem tartóztathatom magamat, hogy 
az itt kifejtett lidvüs nézetekhez pHr észrevételt 
magam részéről is ne csatoljak: 

Kölcsönös bizalom, egyetértés és összetartás 
minden társas létnek kétségkívül oly szükséges 
föltételei, hogy azok nélkül közcélú üdvös élet-
működés nem is gondolható. 

Képzeljük csak, mivé lenne társas együttlé-
tünk, ha a szivünkbe oltott szeretet törvénye 
helyett, mely ama társadalmi erényeknek kútfeje, 
a testiségünkben gyökerező aljasabb indulatok 
vennék át, hacsak egy ideig is a vezérszerepet? 
— Gyanúskodás, ármánykodás, egymás iránti 
gyűlölködés a legszentebb viszonyokat csakhamar 
feldúlnák, a társadalmat összetartó kötelékeket 
széttépnék s fejetlenséget és egyenetlenséget tá-
masztanának. Mindezen testi indulatok közt leg-
dúlóbb szerepet játszanék az önzés, midőn az 
egész akarata fölé akarná emelni a maga akaratát 
s ezáltal akadályt gördítene a testület közös mű-
ködése elé. 

A dolog rendi ágy hozza magával, hogy 
minden társaság — legyen az akár alólról fölfelé, 
akár felülről lefelé szervezett egész — birjon tör-
vénynyel és törvény kezelőivel, legyen benne 
fokozatos rend, legyenek fölebbvalók és legye-
nek alárendeltek, kik akaratuknak egyesekre ru-
házása által folynak be a társadalom ügyeibe. 

Mihelyt e viszonyok megzavartatnak, mihelyt 
az egyes saját egyéni véleményét, saját akaratját 
akarja az egész ellenére érvényesíteni és uralko-
dóvá tenni, mihelyt a töredék büntetlenül ellen-
szegülhet a társaság egyeteme vagy annak kép-
viselőinek : azonnal fejetlenség áll be, a társulat 
tagjai függést nem ismernek s kész a testület 
felbomlása. 

Bizonyosan nem kisebb veszedelem fekszik 
a teljes independentismusban, mint az egyesnek 
túlságos gyámság alatt tartásában. S csakugyan 
az egyenlő egyéni szabadság nem abban áll, hogy 
az egyes a maga akaratját a társadalom egésze 
ellenére is érvényesíthesse, hanem abban, hogy 
mindnyájan a többség korlátlan hatalma alá hó-
díttassanak. 

A fenálló társaságban nem képzelhetni kö-
rülményt, melyben az igazgatási rendet megszűn-
tetni, a hátósági fokozatokat ignorálni és oly 
kezdetleges állapotokból lehetne, hacsak ideig-
óráig is kiindulni, hol az egyes bizonyos megálla-

pított formák w u t o k ítlial szabályozva ne 
lenne. 

Még a mindent felforgató forradalom is ab-
ban a percben szokott az egészet kötelező rend-
szabásokat szentesíteni, melyben a múlttal sza-
kítva, a történelmileg kifejlett viszonyokat szét-
tépi. 

Rendezett állam viszonyok közt pedig minden 
javítás, minden reformtörekvés már annálfogva 
fog hamisnak, s a társadalomra vészthozónak be-
bizonyulni, ha annak keresztülvitele a társadalmi-
lag kifejlett rend felforgatásával, a törvény szent-
ségének megszegésével jár. 

Egyházunkban az 1791-ki Ő Felsége által 
is helybenhagyott és megerősített alaptörvény 
világosan meghatározza, hogy „Evangelici utrius-
que confessionis in iis, quae ad religionem perti-
nent, unice a religionis suae superioribus depen-
deant," 

E felsőbbségek egyházunkban szép fokozatos 
rendben kifejlvék az egyházközség-, esperesség- és 
egyházkerületben. Mindegyiknek meg van saját 
működési tere, saját illetékes jogköre, melyen be-
lől szabadon rendelkezik. Mihelyt ezek közül 
egyik vagy másik a maga körét túlhágja, mihelyt 
az egyházi község az esperességtől, az eperesség 
a superintendentiától magát függetleníteni s az 
alárendeltség viszonyát megszűntetni akarja, vagy 
megfordítva, a superintendentia az esperességi, az 
esperesség a község helyköri jogaiba vág s az 
egyéni szabadságot ennek törvényes terén meg-
támadja : az egészet összekötő kapcsok meglazul-
nak és kész a fejetlenség, vagy az elnyomó önkény, 
mely csak az egész szétbomlását vonja maga 
után. 

Most elmondott nézeteink támogatására s 
kiegészítésére legyen szabad egy igen tisztelt dol-
gozótársunknak kezünk közt levő, de jelenleg 
nem közölhető cikkjének bevezető részét ideigtat-
nunk, mint következik: 

„Az én nézetem az: hogy valamint az egyéni 
testben meg van az életnedveknek rendes proces-
susa, úgy meg kell annak lenni a társadalmi test-
ben is; és valamint a vér a szívbe a hajszálcső-
veken nem ömölhetik, hanem egybe kell előbb 
gyűjtetnie az ereknek nagyobb csatornáin: úgy 
azt hiszem, midőn az államhatalom a közvéle-
ményt fölvenni akarja, hogy általa föntartsa ren-
deletei útján az államélet körforgalmát, akkor 
nem függesztheti figyelmét a nagy űrben tévedezo 



egyéni vélemények zűrzavarára, ha«om n?. illető 
fokozatú testületek nyilatkozatait kell tudomásul 
vennie. Azért, midőn a testületek kezdtek szólani, 
én nem tartám illőnek, liogy nyilatkozzanak egye-
sek; mert — a híres Omárnak logikája nyomán— 
az eg)Tes vélemények, ha a testületi nyilat-
kozattal egyezők, akkor feleslegesek ; minthogy 
ezeknek hatalmas erkölcsi súlya mellett rendesen 
elenyésznek kisszerűségükben; ha pedig ellen-
keznek vele, úgy mindenesetre kárhozatosak; 
mert mint afféle erectio eontra statum publicum 
némileg az árulásnak bélyegét viselik magukon, 
s csak arra látszanak célozni, hogy a fönálló tör-
vényes rendnek összekuszálásával megszakgassák 
a társadalmi élet biztosítékait, a testületi kapcso-
kat, és tévedésbe hozzák a kormányzatot, mely-
nek, ha egyes hangok után kellene indulnia, bi-
zonyára állása is oly ingatag lenne, mint a sze-
lektől hajtott hanszigeté, mihez bárki is ovakodva 
fogná kikötni bizalmának esolnakát. 

Nem akarom én azt mondani, hogy egyéni 
véleménynek nyilatkozni nem szabad! Isten ettől 
engem mentsen meg ! Én a szolgaság törvényét 
aláirni nem fogom. Csak azt akarom mondani: 
mindennek van ideje; van ideje az elmélkedésnek, 
van ideje a cselekvésnek. Míg valamely kérdés a 
véleményezés terén áll, addig legyen korlátlan 
szabadság egyik szélsőségtől a másikig, míg csak 
észokokkal lehet támogatni véleményt. Ha azon-
ban az eszmecserék után a cselekvésnek ideje 
megjelent, ha a szavazatok megszámlálvák, a 
többség kijelentve, s a határozat kimondva van, 
ott az ellenvéleményeknek el kell némulniok, ott 
óvásoknak, separat-votumoknak helye nincs; (ha-
csak egyébiránt a testületi összeköttetést felmon-
danunk lelkünk ismerete által kényszerítve nem 
vagyunk). A kisebbség meghajol s megtér, vagy 
vár, míg ismét elojő a véleményezés ideje. Quod 
uni justum, alteri aequum. így hozza macával ezt 
a testületi intézkedéseknek egyedüli biztos basisa 
— a többség törvénye. Mert megvagyon irva: „ A 
ki a gyülekezetnek nem fogadja szavát, legyen 
előtted olyan, mint valamely pogány." Mert a 
természet törvénye szerint is, a mi az élő testbe 
bemegyen, annak assimilálhatási képességgel kell 
birnia; ha assimilálhatási képességgel nem bír, 
úgy idegen test, úgy kóranyag, s annak ki kell 
vettetnie, bármi erős rázkódásokba, lázakba, gör-
csökbe kerüljön is; különben a test előbb vagy 
utóbb belehal." 

A Jieiv. n i t v . o v a u g é i i k u s o k 1791-lben B u d á n 
t a r t o t t z s i n a t a á l t a l k é s z í t e t t k a n o n o k . 

(Folytatás). 
14. Kanon. A törvényszékek tagjai t az egyházme-

gyék küldöttei, a mint az egyházmegyei gyűlésen össze-
jőnek, akármelyik prot. bití'elekezet férfiaiból; a hitfe-
lekzet között ktilömbséget nem tévén. És ezen törvény-
székek a perekre nézve közösök, úgy hogy egy hitfe-
lekezetü házas társak , kényelmükhöz képest a másik 
hitfelekezet törvényszéke előtt is előmozdíthatják ügyö-
ket, megtartván azonban a kerületet, a melyben laknak, 
és azon egyházkerület közgyűléséhez intézendő feleb-
bezést, a melyé azon házassági törvényszék. 

Ötödik fejezet: Az egyházkerületi conventröl. 
15. Kanon. Az egyházkerületek conventeket (gyű-

léseket) tar tandnak a végre, hogy superintendenst , fő-
gondnokot, egyházkerületi jegyzőket és tanácsbirákat 
válaszszanak, s más rendkivüli és fontosabb ügyekben 
in tézkedjenek; — mely conventek ál lanak a superin-
tendensből, főgondnokból, két jegyzőből, kik közül egyik 
világiakból, másik egyháziakból választandó, az egy 
házmegyék világi felügyelőiből vagy gondnokaiból és 
espereseiből, kikhez adandnak az egyházmegyék két 
egyházmegyei küldöttet, egyiket egyházit, másikat vilá-
git ; a kiken kivül még néhányan a méltósággal, tekin-
tély ly el, bölcseséggel és tapasztaltsággal kitűnő mind 
világi, mind egyházi férfiak közül, tanácsadás végett 
meghivathatnak. 

Superintendens-választás végett conventet hirdet a 
fögondnok, — ennek választása végett pedig a super-
intendens. 

A superintendens, fögondnok és jegyzők választá-
sánál ugyanazon rend megtartandó, mely az egyházme-
gyei gyűlés választásánál. 

A superintendens választása, mint eddig, a királyi 
Felségnek az egyetemes gyűlés által be fog jelentetni. 

Hatodik fejezet: Az egyházkerületi consistoriumról 
vagy tanácsról. 

16. Kanon. Az egyházkerületi consistoriumban vagy 
tanácsban elnököl a világi fő- vagy vicegondnok és a 
superindens, — úgy azonban, hogy a hi tcikkek, vagy 
egyházi szertartások kérdéseinél, egyenlő szavazatok ese-
tében döntő szavazathoz magának a superintendensnek, 
— más tárgyaknál pedig például társadalmi, gazdászati, 
egyházjogi, házassági kérdéseknél csak a fő- vagy vice-
gondnoknak van joga. *) 

*) Itt is tehát csak azoú esetek tartattak fen az egyházi el-
nökség joggyakorlatára, melyek soha valóságban elő 
nem fordulnak. Ha a protestáns egyházban a lelkészség 
más volna, mint egyházi hivatal, — ha t. i. ordo volna, 
— ha szemközt állana a világi renddel: akkor ezen 
contradistinctió bosszantó sérelem volna; — míg a pro-
testántismus valódi szempontjából tekintve nem egyéb 



Tanácsbirák pedig lesznek négyen az egyháziak, 
négyen a világiak közül, és az Ítélőszék teljességére 
az elnökön kivlil hat tanácsbíró jelenléte leencl szük-
séges. 

Ezen tanacsbirákat és a jegyzőket választandja, s 
minden harmadik évben megújí tandja az egyházkerü-
leti convent; azon jog , hogy a távollevők helyett máso-
kat helyettesítsen, magának a eonsistoriumnak adatván. 

A eoncistoriuni tagjai választatásuk után meg fog-
nak eskettetni kővetkező alakú eskükkel: A superintendens 
esküjének alakja: Én NN. esküszöm az élő Istenre, a ki 
atya, fiú és szentlélek, hogy én ezen superintendei si hiva-
talban, melyre az ezen kerületben levő lielv. hitvallást 
követők által választattam, Ö es. kir. Felsége iránt szep-
lőtlen hűséggel fogok viseltetni; — az evangyéliomi tu-
domány t isztaságára, a mint az a szentírásból a helve-
tiai vallástétel által elöadatik, felvigyázandok, s azt 
teljes tehetségemmel megörzendem; az egyház igazga-
tásában a törvényes egyházi kanonokat megtartandom 
s betöltendem , az egyházi és házassági ügyekben 
félretévén minden félelmet, kedvezést , kéréseket, jutal-
makat és bármi emberi tekinteteket, igazságos és a ka-
nonokkal egyező ítéletet hozandok; az egyház békéjét, 
építését s hasznát tehetségem szerint munkálandom; s 
azon törekvendem, hogy magamat olyannak nyilvánít-
sam, a milyennek kell a püspöknek lennie. Ugy segéljen 
engem az Isten. Amen. 

A fó- és vicegondnok s világi tanácsbirák esküvésének 
alakja: Én NN. esküszöm az élő Is tenre, a ki atya, fiú 
és szentlélek, hogy én azon fő- (vagy vice) curatori hi-
vatalban, a melyre az NN. hitvallású egyházkerület által 
választattam, 0 cs. királyi Felségéhez szeplőtelen hűség-
gel fogok viseltetni; az evangyéliomi tudomány tisztasá-

az, mint egy bizonyos kor s abban élt bizonyos egyének 
egymás elleni feszültségének, szomorítóbb-e vagy ártat-
lan mosolyra méltóbb monumentuma ? én el nem hatá-
rozom. Mint minden világi dolog : úgy minden emberi 
institutio is tökéletlen, — ilyen a kettős, ilyen az egyes 
elnökség egyaránt. A tökéletlenséget, mely úgyis nem 
egyes jelenetekben, hanem többek összejövetelében 
mutatkozik, bármely bölcs szabályok tökélylyé nem 
tehetik : de annak káros hatását, mint a nagy világ-
ban az isteni bölcs vezetés (gondviselés), úgy az em-
beri intézmények körül a szelíd, kegyes, ovatos, bölcs el-
járása az illetőknek s főként, vezetőknek megelőzőleg 
elháríthatja. — Ily elvileg sértő, tényleg nem alkalmaz-
ható rendszabályokra, minő e kanonban is van, semmi 
szükség. Mitte sapientem et nihil ei dixeris. Csak sa-
pientem mitte. — Ezen kanon utasítása soha sem jött 
életbe, — és mégis a kik már régebben ismerjük egy-
házi ügyeink menetelét, — bizonyságot tehetünk róla, 
hogy a kettős elnökségnél soha az elsőbbség felett még 
csak kérdés sem jött elő, nemhogy összeütközés. — Kell 
kettős elnökség, mert az már egyházéletünk lételével 
összeforrott: de azt szorongató szabályokkal terhelni 
nem kell, — mert sok törvény sok bűnt, sok szabály 
sok bajt szül. Ford. 

gára, a mint az a szentírásból a helv. vallástétel által 
előadatott, felvigyázandok; az egyházi és házassági 
ügyekben félretévén minden félelmet, kedvezést, kéré-
seket, ju ta lmakat és bármi emberi tekinteteket, igazságos 
és a kanonokkal egyező ítéletet hozandok; az egyház 
békéjét, épületét, s j avá t tehetségem szerint munkálan-
dom. Ugy segéljen engem az Isten. Amen. 

17. Kanon. Ezen egyházkerületi tanácsra tar tozik: 
1) Megtekintése mindazoknak, melyek az egyház-

megyei gyűlések által tárgyaltatnak és az onnan feleb-
bezett pereknek s más ügyeknek s hívatkozmányoknak 
átvizsgálása. 

2) Könyvek vizsgálata, mely minden külön könyv 
megvizsgálására megbízott küldöttek által lesz gya-
korlandö. 

3) Az egész egyházkerületet illető alapítványokra 
nézve közvetlen, a többiekre nézve közvetett fel-
ügyelés. 

4) Szeme előtt legyen minden anya- és leányegy-
házaknak, iskoláknak, lelkészeknek, tanítóknak, hason-
lóul minden akár egyetemes akár részletes alapítványok-
nak, birtokoknak és jótéteményeknek pontosan elkészített 
összeírása. 

5) A leányegyházak összekapcsolása, vagy külön 
válása az egyházkerületi tanács által felsőbb bíróilag 
mindig meg vizsgáltassák. 

6) Az egyházmegyei és egyházkerületi látogatások 
előterjesztése nyomán, a mit valamely egyháznak j avá ra 
intézni vagy javítni kell, azt intézendi és javí tandja. 

7) Az esperesek és felügyelök ellen azoknak hiva-
talokra nézve lehető panaszok első bíróságilag ide tar 
toznak. 

8) A házassági törvényszékitéletétől felebbezett há-
zassági perek felsőbb megvizsgálása. 

9) Az összekötendő házaspárok első kihirdetésétöli 
felmentésre, t. i. a halasztást nem szenvedő esetekben 
egyszeri hirdetésre való összehúzásra joga van nemcsak 
ezen tanácsnak, hanem külön is és magánosan akár a 
superintendensnek vagy főgondnoknak, akár az egyház-
megyei felügyelőknek és espereseknek, a mint egyik 
vagy másik közelebb találtatik. 

10) Ide tartozik a lelkészek vizsgálata és felavatása 
is, úgy hogy ezután esperességi gyűlések által sem Isten 
igéje hirdetésére , sem sacramentomok kiszolgáltatására 
senki ki ne bocsáttassák, — hanem egyedül csak a su-
perintendensek á l ta l , vagy ezen tanácsülésben vagy 
közgyűlésben, — a jelöltek előre szigorúan megvizsgál-
tatván, mind a theologiából, mind más tudományokból 
és a szentírás eredeti nyelveiből, — és azoknak meg-
előző magukviseletéről, az eddig is gyakorlott szokás 
szerint bizonyítványok mutattatván be ; — úgy azonban, 
hogy nem annyira sokféle tudományos képzettség, mint 
józan itélőtehetség, tartalomdús vallásismeret, kegyes 
ség és jó erkölcs kivántassék tőlök. Azonban ezen vizs-
gálatot, sürgetősebb esetekben, gyűlésen kivül is véghez 
lehet vinni a superintendensnek, egy két esperes, néhány 
lelkész és egyházkerületi vagy megyei gondnokok és 
ülnökök jelenlétében. Ilyen vizsgálatott állani minden 



lelkészi hivatalt viselni kívánók kötelesek, akár acade-
miákról jöt tek légyen vissza, akár iskolatanítóságot vi-
seltek légyen ; és a kik ezek közül jó lelkiismerettel, s 
minden kedvezés nélkül alkalmasoknak Ítéltetnek arra, 
hogy papi szolgálatra bocsáttassanak, azok a papjelöltek 
sorjegyzékébe igtattassanak , — és az egyházaknak jo-
guk legyen akár ezek, akár más hasonló vizsgálatot 
kiállottak közül maguknak lelkészt választani s kérni ; 
ele a kijelöltek közül senki lelkészi rangra addig fel ne 
avat tassák , míg valamely egyháztól megliivást nem 
nyer, — és maga a felavatás nem magán háznál, hanem 
nyilvánosan templomban, az egyház előtt történjék, s a 
felavatottak anyakönyvébe beirat tassék, — az ú j lel-
késznek ezen ö felavattatása felöl szokott alakban ki-
szolgáltatandó, s az egész országban érvénynyel birandó 
bizonyítvány adatván. 

11) A jegyzőkönyvek ülések végével mindig hite-
lesíttessenek, s a következő ülés kezdetén ú j r a olvas-
tassanak fel. 

* 12) Minden kiadványok az egyházkerület pecsét-
jével és az e lnöknek, t. i. a főfelügyelőnek, vagy a su-
perintendensnek — a szerint, a mint a tárgy vegyes vagy 
szertartást illető, — valamint egyik vagy másik jegyző-
nek is aláírásával ellátva legyenek. *) 

13) Semmi más consistoriumi kiadványok nem bi-
randnak érvény nyel, hanem csupán azok, melyek a con-
sistorium nyilvános határozata folytán történnek. 

14) A consistorium mind sa já t kebelében, mind 
mindenekkel békességben élni, és azok közt , kik az ő 
felügyelete alatt vannak, azt eszközölni igyekezzék. Mely 
célból minden szavaiban és irataiban szelídséget és mér-
sékletet kövessen. **) 

15) Valamely egyháznak akár fel-, akár alesperesi 
minőségben polgári törvényszék előtt folyó perére nézve 
ezen tanács , ha szükségesnek l á t and ja , intézkedést 
teend, azonban az egyház tulajdonosi joga épségben és 
sérelem nélkül maradván. 

16) Ezen egyháztanács az egész illető egyházkerü-
letben a tanítási és iskolai ügyre nézve főfelügyeletet 
gyakorol. 

17) A superintendens, a világi gondnok hozzájárul-
tával az egyházmegyéket, s ha szükséges leend, az egy-
házakat is meglátogatandja. 

18) Mivel azon arányta lanság , s több megyékre 

*) A superintendens aligha fogott-volna valaha vagy egyet 
aláírni azon elv szerint, — mely itt ugyan elég gondo-
san — bár szükségtelenül — beburkoltatik azon sza-
vakba: „a mint a tárgy vagy vegyes, vagy szertartást 
illető," de már fentebb kétszer is elég világosan kimon-
datott.. Ford. 

**) A ki nem ismeri az akkori eseményeket, alig foghatja 
meg, miként lehessen ily leckét adni egyházkerületi 
gyűlésnek. — Ne újítsuk ki a begyógyult sebeket! Nos 
certe taceamus , et obruta multa nocte tegi nostrae pa-
tiamur erimina gentis! Csak arra ügyeljünk, hogy a 
valaha tartandó zsinat igmét ilyen kanont ne alkasson, s 
oka ne legyen alkotni. Ford. 

kiterjedés, mely eddig az egyházmegyéket illetőleg 
fenáll, sok alkalmatlansággal van összeköttetve: minden 
egyházkerület a maga megyéinek, melyekből áll, felosz-
tását az ő egyetemes conventjén javítandja. 

18. Kanon, Minden egyházkerület használjon ezután 
is oly pecsétet, mely mindeniknek régi jelképét tartsa 
meg ezen fel irat tal : A tiszán- (vagy dunán) inneni (vagy 
túli) helv. hitv. követő egyházak superintendentiájának pe-
csétje. Megnyittatott 1791-ben. Az eddig használatban 
volt pecsétnyomók pedig, az eddig kiadatott okiratok 
biztosítása végett , az egyházkerületek levéltáraiban 
őriztessenek meg. 

Hetedik fejezet: Az egyházkerületek egyetemes con-
ventjéröl. vagy egyetemes gyűléséről. 

19. Kanon. Hogy az egyházi igazgatásban az egy-
házkerületek által azokra nézve, mik lényegesek, egyfor-
maság tartassék meg; s a fontosabb esetekben, hol az 
egyházkerületek különböző nézetekre oszlanak, azoknak 
véleményei s szavazatai összeegyeztessenek; hogy bizo-
nyos dolgok közös tanácskozás által intéztessenek eb 
hogy az egyházkerületi consistoriumok által megvizs-
gált ügyekre nézve utolsó felebbezési szék létezzék; 
hogy azokban, mik az evangyéliomi egyházak közös 
ügyét bármi módon illetik, közös vagy együttes értekez-
let történhessék; — végre, hogy az ország kormányszé-
keivel közlekedés és levelezés folytattathassék: ezért az 
ágostai és helvetiai hitvallást követő egyházkerületek 
egyetemes conventeket, vagy egyetemes tanácsgyűlést is 
fognak tartani. 

Ezen convent azonban nem lesz valami határozott 
és állandó testület vagy kormányzó szék, hanem csak az 
egyházkerületek küldötteiből és képviselőiből álland. 
Elnökök lesznek egyik vagy másik, az egyházmegyei 
felügyelők vagy gondnokok közül, a szerint a mint a 
dolog ez vagy amaz hitfelekezet egyházait érdekli, a kö-
zösekben egymást felváltva ; — a hitcikkeket és egyházi 
szertartásokat illetőkben pedig elnököl a jelenlevők kö-
zül hivatalára nézve legidősebb superintendens. *) 

*) Miután a budai zsina.t kanonainak legfelsőbb megerősítése 
sokáig siker nélkül sürgettetett: annak több intézmé-
nyeit némelyek via facti életbeléptetni kívánták. Ezek 
közé tartozott az egyetemes convent tartása is: de csak 
annyi jött gyakorlatba a helv. hitvallásuaknál, hogy 
négy egyházkerületük küldöttei, évenként egyszer, s 
még arra is , vigyázva, hogy az ágostai hitvallásuakkal 
ugyanazon időben, s néha eszméket is cserélve, confe-
rentiát tartottak, s egy darabig az egyes és pedig világi 
elnöklet eszméje is uralkodó pártolásra talált; mely mel-
lett természetesen a háttérbe szoríttatásból eredett sére-

/ 

lem érzése sem maradhatott cl. Es ez volt főoka annak, 
hogy ezen, bár némileg rendszerezett convent nálunk 
reformátusoknál semmi positiv hatályra s tekintélyre 
nem emelkedhetett; — mire nevezetes példa a kecske-
méti iskolaügyben 1833-ban felebbezés folytán hozott 
s akkori superintendensiink, a méltán nagy nevü főt. 
Báthory Gábor úr által, bár nézete szerint kedvező lett 



20. Kanon. Egyetemes gondnok vagy felügyelő, 
valamint akadályoztatása esetére ennek helyettese, 
választassék az egyházkerületek által azoknak bázi 
egyetemes eonventeiken, — mikor pedig a zsinat ül 
együ t t , zsinaton. Ha a superintendentiák főgondnokai 
közül választatik erre va lak i : a helyett az illető supe-
rintendentia más főgondnokot válasszon magának. — 
Az egyetemes gondnok vagy felügyelő és azok helyet-
tesei választására nézve pedig az egyházkerületek 
által épen azon mód lesz megtartandó, mely fentebb a 
X. és XV-dik kanonban a seniorok és superintendensek, 
a fő- és egyházmegyei gondnokok, és azon eonsisto-
riumok tagjaira nézve rendeltetett, — t. i. most ugyan, 
mihelyt 0 cs. kir. Felségétől a zsinati intézkedések és 
egyetemes consistorium megerősíttetése, épen azon elő-
ovakodásokka l , melyekkel azt ezen zsinat felállítni 
akar ja , meg fog nyeretni,—-az egyházkerületek kölcsönös 
egyetértés út ján először kijelölendökre nézve szedendő 
szavazatokra tegyenek lépéseket, — melyek összesze-
detvén a minden superintendentiák egyetemes convent-
jére, mely épen ezen célból, és még azért is fog tartatni 
a felek kölcsönös megegyezésével, hogy a felállítandó 
egyetemes consistoriumnak alakzatát megmutassa — 
pecsét alatt átkiildendők, — mely aztán ezek közül azon 
négy férfiút, kiknek letgöbb szavazatuk leend, kijelöltek 
gyanánt az egyházkerületeknek ismét kitűzendi,— mely 
egyházmegyék ismét összeszedvén az egyházak szava-
zatait, azoknak többségét újólag felterjesztendik az ezen 
végre kitűzendő egyetemes conventnek, mely az egy-
házmegyék szavazatait összeszámítandja, és azt, ki a 
szavazatok többségével elválasztatott, ilyennek nyil-
vánítandja *). 

volna, de mégis az elv megőrzése végett el nem fogadott 
— (egyházak megszavaztatását rendelő) intézkedése, —• 
Későbbi években gyengült a budai zsinat kanonai s in-
tézményei iránti nagy előszeretet, — főként miután ama 
nagy férfiunk, a volt gubernátor gr. Teleky József 
ő excja azok irányában nem helyeslő ítéletét nyilvá-
nította, s conventen is az egyes elnökletet, melynek 
sora őrajta volt, nem oliajtotta. így a conventtartás már 
a forradalmat megelőzött néhány években is szinte ki-
ment divatból. — Ezen történelmi phasisok zsinati elő-
készületeinkhez némi anyagot és újjmutatást szinte 
szolgáltatnak, s méltó lesz előttök be nem hunyni sze-
meinket. Fordító. 

*) Miként függ össze ezen 20-ik kanon a 19-ikkel: alig 
lehet belátni. Ugy látszik, hogy a zsinat mind a két 
hitfelekezet számára külön is egy-egy generál-conven-
tet; —• és a kettő számára egy közöst is akart felállítni. 
Mert itt állandó egyetemes conventi elnökről, s úgy lát-
szik, állandó egyetemes conventröl is beszél 5 — míg amott 
mind a convent csak időről-időre küldött képviselőkből 
áll, mind az elnök csak egyes alkalmakra választatik.— 

r 

Állandó generál-convent s annak állandó elnöke jött 
via facti divatba az ágostai hitvallásuaknál: — míg a 
reformátusoknál csak évenkénti conferentia a legidősebb 
gondnok elnöklete alatt. A közös generál-convent létre-

21. Kanon. A főgondnok és a superintendensek 
ugyan hivataluknál fogva küldöttei lesznek az egyház-
kerületeknek. De mind ezek nem mindenkor lehetnek 
jelen, — és az egyházkerületeknek joguk leeod más 
képviselőket is küldeni : innen minden egyházkerületből 
még két küldöttek, egy a világiak, egy az egyháziak 
közül választassanak, kik a (közön) conventre mindenkor 
megjelenni ta r tozzanak; ezek pedig egy évre minden 
külön egyházkerület egyetemes conventje által válasz-
tandók. 

Ezen consistoriumnak kétféle ülése leend, — egyik 
teljes, másik részletes. Teljes tartatni fog évenként 
két ízben, határozott időkben, 1. márt. és 1. september-
ben kezdődve! Tel jes lilésre 16 küldött szükségeltetik, 
mindenik hitfelekezet részéről, — a részletesre pedig 
10 küldött az elnökön kivül. Ti tkárok lesznek a mind-
két hitfelekezet budai ügynökei (ágens). 

(Folyt, köv.), 

ISKOLAÜGY. 
Népiskoláink kellőleg képzett, szakavatott tanitók 

nélkül is lé tezhetnek, de csak tengődhetnek, mint bete-
gekkel telt kórházak , melyekbe hálni j á r az élet. Az 
ilyen iskola egy kormány nélküli gá lya , melynek 
matrózai lelketlen bérencek ; a részvétlenség és vétkes 
hanyagság romboló szele ha j t ja ide s tova elrongyollott 
vitorláit, — de mint Scylla és Charibdis mindenütt út-
jában állnak az ijesztő nyomor és tudatlanság. 

Innen a tévelygés kigázolhatlan posványában 
sülyedeznek azok, kik csak némely elemi ismeretekkel, 
vagy épen semmi tudománynyal s erkölcsi jellemmel 
nem biró egyéneket is alkalmasnak hisznek a gyermek-
tanítás és nevelés fontos és lélekben já ró tisztének 
megfelelhetni. 

Biz akkor, hacsak nadrágja és kabát ja különböz-
teti meg a tanitót a műveltség legalsóbb fokán álló 
néposztálytól: úgy mi is feljajdulhatunk lelkünkben a 
„Korrajzok" Írójával: „hová jutottunk !w 

Ugyan hát a nemzet legféltőbb kincsét, az élet 
legérzékenyebb részé t , a fogékony eszű friss gyermek-
séget lelketlen bérencekre s ügyetlen kezekre bízni 
nem annyi-e, mint avatatlanok által rendezni egy nagy-
szerű virágos k e r t e t . . . ? Nekem is volt lelki gyötrel-
mem s kárhozatom ilyen faj ta tanítóval é lni , vagy kín-
lódni, mint papnak, mint helybeli iskola-felügyelőnek, 
mint körlátogatónak egyszemélyben. Épen ezért, nem 
egyszer-kétszer kellett nyelnem ily gúnyos megrováso-
kat : „Tud másnak tanácsot adni, megtudja a más isko-
láját róni, a magáé meg legroszabb a traktusban. Hiá-
ban, ha magáét nem dicsérheti, a másét dicséri." 

jötte pedig tudtommal munkába sem vétetett. — Ezen 
kanonok egész szerkezetén valami rögtönözve készítte-
tés nagyon szembetűnő. Hiszen nem is voltak ehhez 
előre készülve. Ez is tanúság, hogy most készületlenül 
ne fogjon ez egyház ily fontos munkához. Ford 
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Igen, ezen hétköznapi nyilatkozatokat igen sok-
szor hallottam már, ha iskoláink szellemi állásáról, itt 
vagy amott, a nyilvánosság előtt szót emeltem, vagy az 
iskolák relatióit, mint eddig szokatlan dolgot, hivatalo-
san köröztem. 

És ebben igazságuk is volt ezen araknak, fentebbi 
k i fakadása iknak teljesen igazat a d o k ; mer t a „szútori" 
iskoláról eddigelé semmi jót, semmi dicséretest — csak 
kizárólag roszat lehete mondani. Node , a milyen a ta-
nító, olyan az iskolája. Én az ostoba parasztot nevetem, 
de az ostoba tauitón boszankodom; mert ennél nincs 
nagyobb szerencsétlenség a földön. 

De hála Istennek, e dologban is már szabadabban 
lélekzem. Eddig mindennap négyszer • imádkoztam az 
Istenhez : „Mi atyánk ! szabadíts meg a gonosztól." És 
az Isten meghallgatá kérésemet s megszabadított a 
legnagyobb gonosztól: „a rosz tanítótól." 

Én legnagyobb „rektor-maró" vagyok Gömörben, 
azt mondják itt a nagyobb tanitói képességgel nem biró 
egyének; pedig már ebben nincs igazságuk, mert én 
érdeme felett is szeretem és tisztelem a jó tanitót, de a 
roszat — már akárhová teszen az Isten — nem becsül-
hetem. 

Erősen hittem hát, hogy e balvélemény- s előíté-
letnél fogva, ismét ez utóbbiak sorából hívhatok csak 
megürült egyházamba más t a n í t ó t . . . . A m i k o r a múlt 
tavaszi pótlógyülésig lefolyt egy héti időköz alatt be-
köszönt hozzám egy tanitó, kit én, mint iskolalátogató, 
nem egyszer róttam meg nyilvánosan hanyagságáért s 
kirívó rosz iskolájáért . Azonnal eszembe jutott önkény-
telen is, fentemiitett imádságom s buzgón kérém az 
Atyá t : szabadítson meg a gonosztól. 

Az érintett tanitó legkevésbé sem dicsérve magát, 
ez őszinte vallomással ajánlá magát előttem leendő 
tanítóúl: „Én megvallom, eddig nehezteltem T. úrra, 
hogy engem, mint rosz tanitót mutatott fel a világ előtt, 
és most kezdem magam szégyenleni, hogy én csak-
ugyan rosz tanitó vagyok. Azért erős akaratom az, hogy 
a világnak megmutassam, hogy cn jó tanitó is tudok 
lenni. Ha T. úr lát bennem tehetséget és lelki erőt a 
tanításra, én ajánlom magam szútori tanítóul, s ígérem, 
hogy ezután bennem soha meg nem csalatkozaud. Meg-
vallom, az én egyházamban semmi gond, semmi fel-
ügyelet nincs az iskolára, azért is semmi ösztön, semmi 
buzdítással nem találkozván: kedvem sem vala a taní-
táshoz. T. úr, meg vagyok győződve, hogy az iskolára 
szigorún felügyel s a jó tanitót méltányolni is t u d j a ; 
épen azért óhajtanék közelébe jönni, hogy tanácsával s 
útasításával engem is vezetne" stb. 

Megvallom e nyiltkeblü vallomásra elíelejtém 
megszokott régi imádságomat , s e kérő szavakban tört 
ki lelkem öröme: „Mi atyánk ! jőjön el a te országod." 

Jól ismertem e tanítónak szellemi erejét s nem 
mindennapi észtehetségeit s hallva egyszersmind szebb 
reményekre jogosító leplezetlen maga a ján lásá t , látva 
hogy van lelkében hajlam és akara t jó tanítónak lenni, 
— e szilárd biztató hitemben jobbomat nyújtottam 
neki s most a helybeli iskolát, mint az ifjú nem-

zedék kifejlődése meleg bölcsőjét, mint az emberiség 
veteményes kertjét, melyben a nemzet és haza virág 
bimbói fejledeznek, karöltve ápoljuk és mi vél jük; belőle 
a tudatlanság dudváját irt juk s az erkölcstelenség hu-
nyorját benne tenyészni nem engedjük. 0 örül s jól 
esik lelkének, ha papja segít tanítani az iskolában s 
nem forral mindjárt boszús haragot keblében — mint 
elődje cselekvék — ha tanácscsal élteti vagy iskolájába 
hivatalosan be megyen a pap. 

És most bátran emelem föl én is fejemet azok el-
lenében, kik a föntebb idézett csipős megrovásokkal 
annyiszor igyekezéuek betorkolni; mert kisded egyhá-
zam ugarba ment iskolájában olyan tanitót látok jelen-
leg működni, kiben, mint tanítóban lelkem hő vágya s 
legszentebb ohajtásom teljesülve vau. 

Ama tudatlansággal határos „szárdiféle" censeálás 
ezen tanítónak nem s a j á t j a ; mert közvizsgák alkalmá-
val , hogy annál igazságosabban kívánhassa tanítvá-
nyaitól a könyvnélküli feleletet , maga jó példával 
menve elől, nem kandikál szüntelen minden egyes kér-
déskeért a könyvbe; hanem minden iskolai tanulmá-
nyokból otthonos j á r t a s ságga l , mint valódi tanító, „fej-
ből" censeálja növendékeit. 

Igazán, most látom ezen emberben , miként nincs 
magasztosabb, földön istenibb érzcs, mint ifjú lelkese-
déssel szentelni magát arra , hogy ünnepelt jeles tanitó 
legyen valaki. Es ezen nálunk ünnepelt férfiú, kit most 
a nyilvánosság előtt fel kell mutatnom: Költő László, 
volt martonfali tanító. S hogy mit tehet a szilárd akara t 
s férfias ki tar tás és jó kedv, a valódi tanítás nagy mun-
kájában, egy rövid fél év a la t t , még pedig olyan iskolá-
ban, hol eddigelé vak vezeté a világtalanokat, annak 
megmutatására csak a helybeli egyházközségi iskolai 
választmány jegyzőkönyvének 9-ik lapjá t nyitom fel, 
hol szőrül szóra ezen hivatalos jegyzés olvasható: „Ju-
lins 10- iknapján tartatott meg egyházunkban az aratási 
közvizsga K. L. tanító vezérlete alatt. A többség egy-
hangú nyilatkozata szer in t , gyülekezetünk előtt még 
hasonló jeles examen nem adatott. Valóban mindenek 
várakozását felül haladta e nálunk páratlan közvizsga. 
A hangosan adott értelmes feleleteken kivtil a számve-
tésben — mely eddig iskolánkban vétkesen el volt ha-
nyagolva,—• oly dicséretes előhaladást s valóban bámu-
latos gyorsaságot fej tet tek ki gye rmeke ink , hogy 
mindenek magasztaló dicséretekkel, jól esett örömérzé-
sek közt távoztak ez emlékezetes közvizsga helyéről." 

A számtanításra vonatkozólag igen meglepő s más 
tanítóknak is nagyon a jánla tos modort követett ezen 
közvizsga alatt K. L. tanító. Ugyanis, minden példát, 
mit tanítványainak kidolgozás végett feladott , mindig a 
napi életből igyekezett meríteni s viszont az életre al-
kalmazni azt. S hogy a gyülekezet figyelmét annál in-
kább megragadja , a különben rideg számtudomány 
hallgatásánál, többeket szólított ki a nép közül, hogy 
adjanak fel gyermekeinek kidolgozandó példákat, jele-
sül, hogy kisebb és nagyobb helységekben vessék ki az 
évi adót, vagy a kondás bérét sertés szám szerint, stb. 

Csakhogy én erre azt mondom,fhogy^a ki így meri 
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magát produkálni a tanítók közül, annak neki is kell ám 
gyürközni a tanításnak, és tanífani lelkesen és lanka-
datlanúl mindaddig, míg az embernek oldalbordája nem 
fá j a sok szótól s a gyermek kedvet és ösztönt nem kap 
a tanuláshoz. 

A számtanitásnál önkénytelen is eszembe jut , hogy 
egy évvel ezelőtt, ama fent irt rosz tanító idejében, e kö-
vetkező példa adatott fel kidolgozás végett ezen gyer-
mekeknek : „Ez évben ezer darab juha legelt Kóburg 
hercegnek a szútori ha tárban , de e száraz terméketlen 
évben megdöglött belőle 999 j ké rdés : hány darab ma-
r a d j még életben? Es nem hinné senki , ha 12 előljáró 
jelen nem lett volna, hogy ezen gyermekek, kik most a 
kondás bérét s más nagyobbszerü példákat oly avatott 
könnyűséggel kivetnek , ezen egyszerű példát táblán ki-
dolgozni nem tudták. És midőn a tanító felszólít tátott, 
hogy megtévedt tanítványait igazítsa útba, ez nagy ha-
raggal kapta ki a krétát a gyermek kezéből, hogy az ej-
tett hibát helyrehozza, és —• classikus hírű tanítónk 
azon fatális zérókkal sehogysem boldogulván, a feladat 
kidolgozásába teljesen bele maradt. 

Ez épen ama „szárdiféle" tanítók egyike vpla, ki-
nek mindig „a kezében és nem a fejében" vala az isko-
lai tudomány; ki nagy halmaz iskolai könyveket szokott 
közvizsgák alkalmával a katédrába emelni, és betűről 
betűre azokból kérdezgető tanítványait s ha a gyermek 
e lakadt , csak a könyvből vala képes útba igazítani azt, 
tanítói tekintélye ellenére szüntelen a kezében lévő 
könyvbe kandikálván. 

Egyébiránt, hogy ily tanító is lehet, még pedig 
Gömörben, annak nem ö , hanem kizárólag az egyház-
megye az oka, ki oly tanítót is beveszen, és alkalmaz 
ennyi kikiáltott jelesek között : ki még mint tanító is, az 
ének e jellemző vonásait viseli homlokán : tudatlanság-
ban jöt tünk e világra. 

Én f. Borsodban voltam hároméves tanító s min-
den esztendőben kemény rectori censurát kellett kiálla-
nunk , — bizony Gömörben is vannak taní tók, kiket az 
önképzés nagy munkája felöl minden évben hasonló cen-
surára lehetne fogni. Ugyanott határoz tátott , miként 
minden tanítónak az általa évenkint elolvasott könyvek-
ből a szebb és tanúságosabb helyeket egy gyűjteménybe 
kikellett jegyezni, s azt a tanítói társulat gyűlésében 
minden alkalommal megtekintés végett tartozott be-
mutatni. 

4zér t legelső teendője s legboldogítóbb lelki tulaj-
dona legyen egy tanítónak az önképzés, szorgalom, igye-
kezet és haladás , ha egyébért nem , önszeretetből. Nem 
az anyagi szegénység, hanem a köznapi tudatlanság s 
az ezzel rokon erkölcstelen jellemtelenség az egyedüli 
o k , ha a tanító a köznép s az értelmesbek előtt csak 
megvetés és lenézés tárgya leend. Nem hiszek én oly 
egyházi értetlen közönséget, mely egy valóban kiképzett 
s jó erkölcsű tanítótól az illő tiszteletet és méltánylatot 
megtagadná; és a ki egyszer egyháza hivei tiszteletét s 
ezzel együtt a közbizodalmat kiérdemelte, az a legszük-
ségesebb kellékekben sohasem lát hiányt és fogyat-
kozást. 

Kell-e nagyobb erkölcsi ju ta lom, nagyobb hála és 
elismerés, mint e tekintetben az én új tanítóm vivott ki 
magának ? Ugyanis a volt tanító alatt a számvetésbeu 
tanulatlanul maradt s ezen vétkes minőségben az iskolá-
ból kikerült gyermekeket, az illető szülék jelen iskolai 
év kezdetével ismét iskolába adandják fel. 

Nemde, ez által az új tanító szorgalma s munkás 
igyekezete a szülék méltó elismerésével találkozván, 
egy hivatása magas feladatát értő tanítónak ez az édes 
öntudat mindig igen kedves és boldogító. 

Szomorú dolog ugyan , hogy legjobb tanítóink ju-
talmazásánál igen gyakran csak az édes öntudatra kell 
hivatkuznunk; midőn ellenben büszke lehet minden agár 
e világon, hogy midőn némely jófutó és serényebb társai 
ezüst serlegekkel jutalmaztatnak : ugyanazon falu legje-
lesebb tanítói minden nemesebb ösztön s értékes jutalom 
nélkül a napi szegénység nyommasztó terhei alatt gör-
nyedeznek. 

Noha, még sem kell már e téren egészen kétségbe 
esnünk. Vidékünkön jelesül a Vályvölgye érdemel e 
részben igen dicséretes kivételt, hol az iskolák nagy 
pártolója, a két Bodon bölcs kormányzata alatt az illető 
tanítók minden aratási közvizsga alkalmával , évi küz-
delmük s hasznos fáradságuk jutalmául, értékes anyagi 
szép ajándékkal buzdíttatnak folytonos szorgalomra s 
lankadatlan kitartásra. 

Örömmel nevezhetem meg viszont e téren tek. 
Borbély László urat, hogy midőn maga részéről 60 darab 
jutalom-könyvecskével áldozott a múlt aratási közvizsga 
alkalmával is a népnevelés még mindeddig csendesen 
lángoló ol tárán: ugyanakkor vallásosan müveit szép 
lelkű neje 10 pengő forinttal élesztette magasabb lángra 
e nagylelkű áldozati tüzet , hogy azon a még nélkülöz-
hetlen taneszközök a „jánosi" iskolában, beszereztes-
senek. Nemde, a méhkas üres és élettelen lesz király 
nélkül: ilyen az egyház és iskola is, ha nagyja ink s lel-
kesebb uraink magasztos példái nem éltetik azt . . . 

Ebből és a fentebb elmondottakból ismét csak azt 
vonhatjuk tanúságos következésül, hogy a hol a nép, 
vagy egyes jóltévők lá t ják az iskola szellemi előhala-
dásá t , a növendékek fokonkénti tökélyesbülését s a ta-
nító önképzés által szerzett tudományos műveltségét: ott 
sohasem, vagy igen r i tkán marad el az anyagi és er-
kölcsi ju ta lom; ott a tanító hálás szeretetben és mél-
tánylatban részesül s az iskolaügy legbuzgóbb párto-
lásnak örvend. 

Több élő példát idézhetnék elő, de hogy sa já t 
egyházamra visszamenjek, ennek életéből merítek csak 
egyszerűen ide vonatkozó példát, je lesül : míg itt a nép, 
főleg az érdeklettebb szülék gyermekeiknek semmi elő-
menetelüket s értelmi fejlődésüket a múlt években nem 
lát ták és nem tapasz ta l ták : hallani sem akar tak sem-
miféle iskolai reformról s taneszközök beszerzéséről; 
sőt legerősebb sürgetéseinkre is boszúsan felelék: 
„minek az? jobb volna, ha a gyermek is otthon ülne, 
mi haszna j á r i skolába? mikkor ott nem tanul semmit ; 
maholnap azt is elfelej t i , a mit eddig tudott" . . . . és 
most, midőn egy, hivatása legboldogítóbb feladatát meg-
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értő tanító kezdi nagy szorgalommal művelni az elha-
nyagolt kertet s irtogatni abból a tudatlanság kattan-
kórójá t ; szóval, midőn lá t ja a szüle gyermeke előliala-
dását a tudományban és jó erkölcsökben; midőn tudja 
az egyház minden t a g j a , hogy nem egy tanulatlan, ha-
nem kellőleg képezett és a taní tásra alkalmatos egyén 
vette éber gondja és ápolása alá az eddig roszúl ve-
zetett iskolát : most mondom, az egész gyülekezet az 
iskola javításáról, annak anyagi jobb karba helyezéséről 
gondolkozik; taneszközök beszerzésére s annak végle-
ges fölszerelésére az egyháztanács lelkesült kebellel 
iparkodik. 

És ime , midőn egyházmegyénk a szútori parlagon 
hevert kisded iskolában, egy oly virágzásba indult kert-
nek örvendhet jelenleg — melyben immár szépen fej-
lődő virágok- s nemes gallyakkal ügyesen beóltott cse-
meték a gye rmekek , éltető harmat a szorgalom, mele-
gítő nap a jó rend és pontosság, nyeső kés a tanszerek 
— ha mondom, ily szép virágzásba jött iskolánkban, 
ennek mostani gondos kertésze egykor talán, meglan-
kadna s alat ta a ker t pusztulásba menne , s a gyenge 
csemetéket éltető elemek gondviseletlensége miatt egy-
másután k iha lnának: akkor é n , e mai nap dicsőségé-
től megfosztva fentemlített Költő Lászlót, pusztán és me-
zetlen, mint magáról megfeledkezett tanítót állítandom 
ki viszonyt a nyilvánosság itélő széke eleibe. 

Simon S. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Nyíltlevél nt. Tatay András hittanár urnák, a debreceni egy-
házi könyvtárba igtatott ily című értekezésemre: „ A szentírás 
mint Isten kijelentett igéje és boldogságunk fóeszközeu adott 

birálata következtében 

A „Prot. lap" 1859-ik évi 50-dik számában azon 
bírálatot, mely az Egyházi könyvtár 1-ső füzetében: „A 
szentírás, mint Isten kijelentett igéje s boldogságunk 
főeszköze" című cikkemre, a már bevégzett bírálat után, 
és felttinőleg nem a maga helyén, hanem legutolszor, 
kedves tiszttárs úr neve alatt közzététetett, nem kis 
meglepetéssel, sőt megütközéssel vettem. 

Mielőtt azonban a dolog velejéhez szólanék, nem 
tartom feleslegesnek némi tájékozásul előrebocsátani, 
hogy a szóbau forgó tárgyat nem magam választottam, 
hanem szorosan fogalmazva tűzetett elébem, s kimonda-
tott az egyházkerületi választmányban, hogy nép szá-
mára, nem a tudós világnak írunk, s ovakodjunk szoros 
tudományos rendszertől , mely épen mélysége miatt a 
nép előtt érthetlen lenne. Innen megfejthető, hogy oly 
szoros logicai rendet, mint minő tisztárs úr által köve-
teltetik, népszerű előadásomban nem követtem, hanem 
összekötöttem a kijelentés eszméjét, a mi boldogságunk 
vagy üdvünk eszméjével, mert ezer tapasztalati eset 
megtanított, mint volt gyakorlati lelkészt, hogy a nép 
nem veszi annyira tekintetbe a hideg logicai következe-
tességet, csak érezze annak szükségét, a mit számára 
írunk vagy mondunk. Továbbá még kiterjedése is e 

népszerű értekezésnek meg volt eleve szabva, hogy t. i. 
két, legfölebb három ívnél többre ne terjedjen, tehát az 
egyes szent-könyvek *) tartalmán, és mint tisztárs úr 
követelni látszik, kimerítő tartalmán kivül, még azok-
nak keletkezését, eredetét és hitelességét is külön-
külön előadni, a kiszabott határok között, merőben 
képtelenség. 

Egyébiránt a mi már a köztünk forgó kérdéses 
tárgy sarkpontját illeti, melynek tisztárs űr modorábani 
megfejtése által, tanintézetünk eddig megtartott tekin-
télyén s becsületén érzékeny seb ejtetik, s valamint sa-
j á t csekély személyem, úgy hivatalbeli tisztársaim is, a 
tudományos theologia terén, ha nem épen elmaradotta-
kul, legalább az új iskola hitélet ébresztésére egyedül 
képesnek állított tanát nem eléggé ismerőktil, s azt mint 
kellene érdeme szerint nem méltánylókul látszunk föl-
mutattatni : — neip ereszkedve a kijelentés theoriája 
felett hosszas tudományos v i tába , mit sem helyzetünk, 
sem a jelen körülmények közt az eszélyesség nem ja-
vasol, részint, hogy az Egyházi könyvtárban csak igen 
röviden érintett nézeteimet igazolhassam, részint, hogy 
az úgynevezett ó iskola **) e tárgybani tanai kicsinyítő, 

*) Az egyes szent könyvekre tett észrevételeire tisztárs úr-
nak meg kell jegyeznem, hogy én ezen címet: Prédiká-
tor Salamon könyve, szórói-szóra a bibliából vettem, a 
mit ha megtekintett volna, nem foghatja reám, hogy á 
prédikátori könyvet Salamonnak tulajdonítom, mert a 
bibliai címen kivül arról mitsem szólok. A mi pedig az 
énekek-énekét illeti, az arróli nézetemet, mivel ezen 
könyv legnyomósabb s legújabb magyarázóival Hitzig-
gel s Meierrel egyet értek, azt a tisztárs úr kíméletlen 
észrevételei dacára is meg nem változtatom, mert a 
Ilewarnick, Keil, Hengstenbergféle allegoricus és typico-
allegoricus magyarázati kísérleteket e sz. könyvnél 
haszontalan kiséri eteknek tartjuk. 

**) Az 6 iskola nevezete alatt, kiket ért tisztárs úr, nem vilá-
gos. Mert néha Stocsh-Bretchneiderféle theologiáról 
beszél, máskor minden chronologiára való tekintet nél-
kül Stosch, Staffer (helyesebben Stapfer), Semler, Rein-
hard, Staudlin, Ammon, Bretschneider nagynevű tlieo-
logusokat említi föl, kárhoztatván azokat, s hideg ala-
koskodóknak nevezvén. Ha mind ezeket az ó iskolá-
hoz tartozóknak tartja, kik felől tudva van, hogy nem 
mindnyájan azon egy princípiumból indulnak ki, a meny-
nyiben Stosch, Reinhard, és az ezek előtt csaknem egy 
századdal elébb működött Stapfer, mindnyájan a super-
naturalismust követték, a több fölemlítettek pedig ré-
szint a supernaturalis rationalismust, részint a tiszta 
rationalismust: akkor úgy látszik, hogy ezen elv szerint, 
ki mellettünk nincs, ellenünk van, mind azokat az ó 
iskolához számítja, kik tiszttárs úr nézetét nem osztják. 
— Ilyen értelemben mi is elfogadjuk az ó iskola neve-
zetet. — Az xíj iskola nevezetre pedig azt jegyezzük 
meg, hogy van már ennél újabb iskola is Németországon 
ugyan még keletkezőben, a mennyiben Meier, giesseni 
volt tanár, ki maga is az új iskolához tartozott, meg-
sokalván az iij iskola némely tárgyakbani túlcsapongá-



sőt megvetöleges lenézetését szó nélkül ne hagyjam, 
csak következőkre kívánok szorítkozni. 

Mikor én az Egyházi könyvtárban ezen szavak 
után „a sz.-írás a ker. hit és erkölcs szabályozó mérle-
géül szolgáló ó- és új - szövetségi iratok összege — ezt 
mondom: hogy ez a benne foglalt tanokat tekintve, 
isteni rendkívüli kijelentés, minden elfogulatlan láthatja, 
hogy én a szent-írásba foglalt tanokon, a vallás-hitre és 
erkölcsre tartozó igazságait értem, nem pedig határo-
zatlan értelemben tant vagy tudományt, mint tisztelt 
társ úr szavaimat, jól tudom, minő nem tiszta célból, 
elferdíteni látszik. 

A vallás-hitre és erkölcsre tartozó igazságai levén 
teliát azon tanok, melyekről állítom, hogy ezek közvet-
len isteni kijelentésen a lapulnak : látni való, hogy én itt 
a kijelentést széles értelemben veszem, é3 hogy ezt az 
úgynevezett ó iskola helyesen teszi, úgy tartom, tiszttárs 
úr sem tagadja, mivel fogalmazván bírálatában az isteni 
kijelentést, nyilván megmondja, hogy azon kijelentés, 
melyet fogalmazott, szoros értelemben vett isteni kije-
lentés, de el is ismeri ez t ; a mennyiben a kijelentés kö-
rébe vonván, a tanra vezető tényeken kivtil a tanokat 
is, ezeken úgy hiszem nem értett és nem is érthetett 
mást, mint a vallás-hitre és erkölcsre tartozó igazságait. 
Egyezünk tehát mi ó és új iskola követői annyiban, 
hogy a tanokat, vagy a vallás-hitre és erkölcsre tartozó 
igazságait, közvetlen és széles értelemben vett kijelen-
tésnek tart juk. De egyezünk annyiban is, hogy a szoros 
értelemben vett kijelentést, mi ó iskola is, elismerjük, 
értvén az alatt Isten amaz örök tanácsának, közvetlen 
isteni működés által történt nyilvánítását, miszerint a 
bűnös emberi nemzetet az ő szent fia, az Ur Jézus által 
kívánja s fogja üdvözíteni, és ha ezt üdvintézmény kö-
rüli isteni működésnek tetszik nevezni — abban sem 
ellenkezünk. Minthogy már ezen szoros értelemben vett 
isteni kijelentést, a szélesebb értelemben vettet magában 
foglalja, én, mint a ki nép számára irtam, a hol szoros 
tudományos rendszerre semmi szükség, azért nem szó-
lottam erről értekezésemben. 

Azonban csakugyan van mi közöttünk a kijelen-
tés fogalmazására nézve különbség is. Első az, hogy 
midőn az ó iskola a szoros értelemben vett kijelentést 
érthetően és világosan fogalmazza, azt az új iskola hő-
sei, kétségkívül azért, hogy az Augustinus eredendő 
bttnrőli értelmét, módosított és lágyított alakban, a ki-

sait, dicsérőleg említi föl Rückert, jénai tanárt, hogy 
özektől az új iskola követőit prot. theologushoz illőleg 
a sz.-irat nyomán visszatéríteni törekszik (Meiers Dog-
mengescliichte Giessen. 1854. S, 309). Hollandiában 
pedig, hol a hitélet, vagy jobban mondva, élő hit léte-
zését a reformátusoknál senki kétségbe nem vonhatja, 
gyakorlati megállapodásban, tudva levén, hogy Scholten, 
leydeni hittanár, kit Utrechtben és Gröningában is sokan 
követnek, paradoxonnak látszó állítása ide megyen ki, 
hogy a supernaturalismus és rationalismus harca tökéle-
tesen kiegyenlíthető. (Scholten Dogmatices Christianae 
initia Lugduni Batavorum. 185G, pag. 61.) 

jelentés theoriájába mindenütt beleszöhessék, s azon 
keresztül vihessék, bizonyos mélységet negélyező és 
minden másként értőket gúnyosan lenéző mysticus 
sz. homályba burkolják, és nemcsak a nép, de müveit 
ember előtt is az érthetetlenségig menő phraseologiába 
öltöztetik. Másik az, hogy az ó iskola követői, az iidv-
intézmény körüli isteni működések körébe számítan-
dóknak nem tarthatnak minden a teljes szentírásban 
előforduló történelmi tényeket, intézményeket, szabályo-
kat, foglalkozásokat, mint az új iskola pártolói, s azok 
közt, mint értekezésem megrovásából kitűnik, maga is 
igen tisztelt tiszttárs úr. — És már ezen eddig kifejtett 
két különbség okozza azt, hogy mi ó-iskolának bélyeg-
zettek, az új-iskola tanainak követőivel kezet nem fog-
hatunk, noha tőlök a kijelentés lényegére tartozó foga-
lomban nem különbözünk, s ennyiben mint ők, úgy mi is 
u j jaknak nevezhetnők magunkat. Igenis, nem foghatunk 
kezet, mert mi a szóhalmazba burkolt gondolatoknak, 
melyek a tárgy érthetőségét s világosságát akadályoz-
zák, nem lehetünk baráti, inkább akarván egy szót szó-
lani értelemmel, mint saázat értelem nélkül. Nem fog-
hatunk kezet, mert ha minden, és így még a legcseké-
lyebb ó-testamentomi történetben i s , üdvintézmény 
körüli isteni működést keresünk , az ú j iskola tana 
szerint, nemcsak mód nélkül szaporítanunk kell az 
ó-testamentomi typusoka t , hogy magunkat , ha nem 
kielégítőleg i s , valahogy legalább igazolhassuk, de 
visszataszítjuk magunkat a XH-ik században divatozott 
coccejusi modorba, kinek Summa Doctrinae de foedere et 
testamentis Dei. 1648 ban kijött munkájában már le van 
téve a lapja az ú j iskola kijelentésrőli tanának, a meny-
nyiben tudtunkkal ő volt első, ki Istennek a Krisztusban, 
mint Megváltóban bizonyossá lett kegyelmi szövetségét, 
már az ó-testamentom két oeconomiájában i s , úgy mint 
az esettől a törvény kiadásáig, és a törvény kiadásától 
a megváltó megjelenéseig tartóban feltalálhatónak 
vélte *). Nem foghatunk kezet azért, mert ha a szent-
iratban befoglalt történeti eseményeket és intézménye-
ket, minden kivétel nélkül mind üdvintézményi tényé-
kül tekintenők, mint ezt az új iskola híve, ha ugyan 

*) Es már ezen theoriája az isteni kijelentésnek mondathatik 
egyedül keresztyéninek, vagyis a sz.-irattal megegyező-
nek ? Ez ajánl tátik mint egyedül üdvethozó az egyház-
kerületi főhatóságoknak, az iskolákban vallástanítási 
vezérfonalul a XlX-ik század közepe után ? Erről lehet 
állítni, hogy a józan ész követeléseinek megfelel? mely 
józan észről egyszersmind az is mondatik alább a bírá-
latban, hogy az abból vett erősségeknek, vagy az úgy-
nevezett logicai demonstratióknak semmi próbáló erejük 
nincs, micsoda badar beszéd ez ? Vájjon egyrészről nem 
protestáns-ellenes theologusi nagyralátás-e ez ? más-
részről alakoskodás, fakarddali hadonázás, melyet az ó 
iskola a tőle tiszttárs úr által meg nem tagadott acél-
kardjával akár pozdorjává vagdalhatna—mit egyébiránt 
nehogy türelmetlenséggel vádoltathassék, nem t.eszen, 
megengedvén ez egyszeri esetben, t. i. a kijelentésnek 
coccejusi tlieologián alapuló fogalmazásában, hogy ott a 
ldgicai demonstratiónak semmi győző ereje nem leliet^ 



magával következetes akar lenni, szükségkép tartozik 
tenni : akkor az egyes sz.-irók individualitásainak, az 
a laptárgyak különböző kútfők szerinti megismerésében, 
felfogásában, kornézetek szerinti tárgyalásában alig-alig 
engedhetnénk valami tért, a mikor aztán a sz.-iratban 
több, semmi harmonistikus és kimagyarázási kísérletek 
mellett össze nem egyeztethető előadásoknál, az inspi-
rál tságra nézve nemcsak különböző fokozatokat , de 
ellenkezést is kellene elismernünk, — egyik előadást 
inspiráltnak, a másikat nem olyannak tartanunk, — mi 
pedig épen célellenes eredményre , t. i. a sz.-irat isteni 
tekintélye aláásásárafognavezetni .Nem foghatunk kezet, 
mert az ilyen új iskolai féle tlieologiai nézet, most pha-
rizeusi grammatologiára vezethet, s nevetség tárgyává 
teheti a sz. könyvek magyarázóját, mire példa Kurz dor-
pati professor „Szenttörténelem" című könyvében a Bá-
lám szamaráróli történet egészen betli szerinti magya-
rázása , emberi hangoni szólás tulajdoníttatván a 
szamárnak, hogy így ezen egész történet, mint valósá-
gos csoda, az üdvintézmény körüli isteni működésnek 
vétethessék, mely felfogás magával az isteni bölcseség-
gel ellenkezik, nem lehetvén erről feltenni azt, hogy oly 
rendkívüli csodát állítson elő ott, hol arra legalább a mi 
felfogásunk szerint semmi szükség nem vol t ; — majd 
ama túlzó betühözi ragaszkodással épen ellenkező szél-
sőségbe, t. i. a nyelvtani értelmezésmód teljes mellő-
zésével az allegoriainak használására, mint ez az éne-
kek énekével történik. így testvéresíti amaz új iskola 
híve a tüzet a vizzel, ottan-ottan, ott, hol a közép ut a mi 
nézetünk szerint legalább használhatóbb volna, a két 
egymással ellenkező szélsőségekben járván — s he-
lyes-e ez ? igenis, ha az észszerű megítélésnek a logicai 
demonstratiónak nem engedünk helyet. 

Nem foghatunk kezet , mert nem hihetjük, hogy a 
kijelentés új iskolai modorban fogalmazása, a ker. hit. 
felélesztésére tapasztalt ovószerül szolgálhasson *) 
mint tisztárs ur állítjá. 

*) A keresztyénhez illő okos vallásos hit, véleményünk sze-
rint, Istennek az emberliezi viszonya világos ismeretén 
alapulhatván, melyre a ker. vallás alapitója édes idvezí-
tőnk tanított meg, egészen különbözik az igen tisztelt 
tiszttárs ur fogalmazása szerinti vallásos hittől, mely sze-
rinte : szellemi szegénységünk boldog öntudata mellett, 
az isteni segélyhezi bizalomteljes ragaszkodásban áll. A 
vallásos hitet csak az határozhatja meg így, a ki azt ál-
lítja, bogy a logicai demonastrationak nem lehet meg-
győződést szülnie, és ez nem egyébb mysticus hitnél, 
mely Tauler János és Kempis Tamás ábrándos követői 
hitének megjárja. Ilyen omplialopsychitai merengésre 
vezető hitet, magyar protestáns hitrokonainknak nem 
óhajtunk, s hisszük, hogy nem fogják többé ők, az ezen 
hitet vallók szájába illő, s kézen forgó énekes lcöuy-
vünkböl igen méltán kihagyott régi éneket; ha pokol 
nem volna, menyország sem volna, mégis szeretnélek — 
öntudatlan sz. elmélyedéssel hangoztatni. Es bizony mi 
is a legszívesebb öszintességgel kénytelenek vagyunk 
fájlalni, hogy ezen mysticus irányú hitet, melyet, mint a 

Tudjuk ugyan i s , hogy az efféle theologiai néze-
tek sem az igaz keresztyéni szeretetet, melyben kell 
kimutatni magát a hitnek, elő nem mozdította, ellenke-
zőt kimutatván Baumgarten rostocki egyetemi tanárnak, 
hivatalától ártatlanúl történt elmozelíttatása, sem ke-
resztyénhez illő okos, vagy mindeneket megpróbáló hi-
tet elő nem állíthat, bizonyos íevén, hogy a mecklen-
burgi evangélikusok, dacára az efféle hittani nézeteknek, 
nagyon gyéren látogatják a templomokat, s alig néhá-
nyan vesznek részt a sz. vacsorában. 

így lévén a dolog , valamint nem szégyeneljük mi 

Feneion Guyon Mária-féle perből világos, még a római 
curia is kárhoztatott a XVIÍ-ik század végén (XII. 
Ince) , az új iskola a tanintézetekbeni közönséges taní-
tásra felerőszakolni törekszik. —- Legyünk egymás iránt 
türelmesek. Csak a keresztyénhez illő igaz vallásos hit, 
mely istenhezi viszonyunk világos ismeretén alapul, s 
mire, mint fenebb már mondottuk, Kiisztus tanított ben-
nünket , járja és hassa át gondolatinkat, lelkünk érzel-
meit vagy indulatainkat s a mi ezeknek kifolyása tarto-
zik lenni, akaratunkat, legyen bennünk élő és munkás, 
maga az ezen vallásos hitkörüli tudományos vizsgálódás, 
hittan vagy dogmatica lehet különböző, bár mit mondjon 
is erre az i'ij iskola, mely a dogmaticai nézeteket magá-
val a vallásos hittel ugyanazonosítani szeretvén azt, a mit 
ö tanít épen azért nevezi keresztyén hittannak. — Mert 
már az apostolok vallásos hitrőli tanaiban is mutatkozik 
különbség, s a régi ker. egyházi tanítók is, mint ale-
xandriai Kelemen és Origenes, megkülönböztetik e ket-
tőt egymástól, s a vallásos hitet épen azért nevezik marig 
az e körüli tudományos nézetet pedig yvcoais névvel. De 
nemcsak különbözhetnek a dogmaticai nézetek, melyek-
nek nem lehet más céljok, minthogy a vallásos hitet tu-
dományosan :s erős ós mozdulatlan alapra fektessék, 
hanem változniokis kell, nemcsak azért, mert a dogma-
tica vallásos hitrőli tudományos előadás levén, a tudo-
mány természetéhez képest annak , mint tudománynak, 
az emberi ismeret és míveltség fokozatához képest válto-
zás nélküli állapotban maradni nem lehet, lianam azért 
is, mert a protestántismus, ha magával következe-
tes akar maradni , a vallásos hit körüli szabad 
tudományos vizsgálódást el nem tilthatja. Ennélfogva 
ne higyjük azt, sem másokkal elhitetni ne kívánjuk, hogy 
egyik vagy másik dogmaticus nézet, vagy mint az új 
iskola óhajtaná, egyedül az ö nézete lenne igaz, s ennél-
fogva minden iskolákban tanítandó. Mert ez, mit még 
az uj iskola egyik hatalmas vezetője, Ebrard sem fo-
gadhatott el egészen, a mennyiben 1851-ben kijött ker. 
hittana élőbeszédében, magát Coccejus és Burmann 
után menve, a reformátusok dogmaticáját előbb vinni 
törekvőnek (weiterführend) nevezi; valódi protes tántis-
mus elveibe ütköző tan, s elébb utóbb nem isteni, mit 
az ó-iskola protestáns elveihez liíven egyedülinele ismer, 
hanem emberi tekintélyen alapuló vallásos hitre (stabi-
lismusra) vezethetne, melynek kiszámíthatlan szomorú 
következményeit, nem egy protestáns híttanárnak, de 
protestáns embernek sem szükség fejtegetni. 



a megvetőleg reánk ruházott ó-iskola nevezetet , úgy 
más részről nem irigyeljük a mintegy dicsekedve hány 
torgatott új-iskola nevezetet sem, noha mint a fen-
tebbiekből világos, ezen új-iskola nevezet, csakúgy illik 
az ezt kürtölökre, mint a rongyos és hitvány, de új folt-
tal kifoltozott ruhára az új ruha nevezet. És ha a foltos 
hitvány ruha tartós nem lehet , meglássák az új-iskola 
követői , hogy rendszerök hasonló sorsra ne jusson, 
vésztjósló szavak legalább reájok nézve Gieseler, volt 
göttingai tanárnak őket leghívebben, de legigazabban is 
jellemző szavai : „Zvvei Untugenden macben sich jetzt 
bemerklich, die wenigstens bei altén Theologen fremd 
waren. Zuerst ein wunderliches Vornehmthun, welches 
sich so gebehrdet, als ob die nicbt Einvers tandenen, als 
niedriger orgauisirte Menschen zu betrachten waren. 
Zweitens nur zu ott stösst inan gerade da, wo deutliche 
Begrifife am meisten Noth tháteri, auf schwebende Luft-
gestalten, die nirgends scharf bestimmt und begranzt 
sind, und jedes Versuches einer Analyse spotten , statt 
wahrhaf ten Gedanken gaukelt eine bunte Phraseologie 
manichfache Bilder dem Leser vor, und nimmt dabei 
den Schein einer tieferen Erforschung a n , welche die 
klare Erörterung als Flachheit zurückzuweisen das Recht 
habe. (Gieseler Rücksicht auf die theologischen Richtun-
gen der lezten í'ünfzig Jahre . Götting. 1837. Seite 24). 

És most kedves liszttárs ur a kérdés és tárgy fe-
letti köztünk folytatandó további vitáról ezennel végkép 
lemondva, s az Ur szölejébeni közös munkálkodásra 
erőt, kedvet egészséget kivánva, egyszersmind baráti 
jobbomat nyújtom. 

Debrecenben, decemb. 27-ikén 1859 
Tóth Mihály hittanár, 

a fődolgokban hittanártársaira 
Aranyi, István és Menyhárt János 

befolyásukkal. 

Az „Erdélyi reformáta anyaszentegyház névkönyve 
1860-ra" fekszik előttünk. Szerkesztette Bodola Sámuel 
helyettes püspök. Ara 24 újkr . Nem lehet eléggé dicsér-
nünk a tisztelt szerkesztő jó tapintatá t , hogy e név-
könyvet bárom erdélyi püspök, Zágoni Aranka György, 
Dézsi Lázár György és Csernátoni Vajda Péter életrajzával 
díszesitette s ezáltal egyházi történetünk majdan felállí-
tandó épületéhez néhány becses darab követ szolgálta-
tott. Az erdélyi püspökök életrajzát megírta Bod Péter 
„Symrnai polykárpusában" Verestói György 26-dik püs-
pökig, ki az i7G0-diki zsinaton választatott püspökké, 
ezen Polykárpnst folytatta s szaporította a tisztelt h. 
püspök úr, három fentebb említett püspök életrajzával. 

Vajha magyarországi hítsorsink is követnék e jó 
példát s az általuk kiadandó névkönyvekben emlékez-
nének meg a régiekről. Hogy azonban ez kivihető lehes-
sen, ismerje kötelességének minden igaz prot. hogyha 
valamely adatnak birtokában van, azt igyekezzék azok 
kezébe juttatni, kik az ily könyvek szerkesztésével fá-
radoznak, mert csak egyesített erővel állíthatunk elő 
valami nagyszerűt. 

Említett névkönyv szerint az erdélyi 19 egyház-

megyében van 311,142 reformált lélek. A népiskolai 
tanulók száma 23,245-re megy, ha a nyolc felső tanin-
tézetben tanuló növendékek számát is ide veszszük, 
akkor az erdelyi tanulók összes száma 25,879-re rúg. 

B. 
— 

BELFÖLD. 

Kézdívásárhely , j an . elején. {Egyházi ren-
dezkedés. Újévi ajándékok.) Városi közönségünk nagy 
részvéttel fogadá kebelében múlt hó 14-én a kézdi 
evaug. reform, egyházkerület részletes szent zsi-
n a t j á t , mely helybeli lelkészünk indítványára ed-
digi gyiilhelyét, Alcsernátont elhagyva , tanács-
kozási gyülhelyéül állandólag városunkat választá, 
noha városunk püspöki felügyelet alatt levén, nincs szo-
ros összeköttetésben az egyházkörrel. A gyűlés kezde-
tét vette tíz órakor , mikorra fiúiskolái tantermünk szé-
pen megtelt résztvevő közönséggel, mely sietett részvétét 
kimutatni, ezen, városunkban legelőször tartott ilynemű 
gyűlésen. 

Nagytiszteletü Ferenczi János esperes úr alkalom-
szerű beszéddel nyitá meg a gyűlést , melyben felfejté 
annak teendőit. Melyek közöl legyen szabad csak egyet 
felemlítnem. Ezen egyházkor, algondnoka , Lázár Dávid, 
Háromszék egykori híres királybirája halálával üres-
ségbe jöt t algondnoki állomás betöltése volt a legfőbb 
tárgy. A választás titkos szavazat utján megtörténvén, a 
többséget a megboldogult algondnok fía, Lázár Mihály 
úr nyerte. 

Örömmel vette városunk s az egész egyházker. 
ezen választást, meggyőződve arról, „alma nem esik 
messze fájától," derék apának, derék fia kell hogy le-
gyen. Adná az ég, hogy e kényes időben jeles, önzéste-
len, a protestántismushoz buzgón ragaszkodó, s érte ál-
dozni tudó, szilárd jellemű honfiak töltsék be az ilyen 
fontos állomásokat. 

Városi közönségünk egy igen szép s talán e nem-
ben páratlan szokását akarom tudatni . Ez az egyház 
iránt évenkint gyakorolni szokott újévi ajándékozás. 
Örömmel hallottam újév reggelén, midőn h. ref. lelké-
szünk felolvasá ezen adományokat, melyekből az egyház 
j avá ra a különböző céhekből 40 a. é. forint jött be. Az 
újonnan szerződött orgona-tőke nevelésére postamester 
Csiszér Mózses és neje 100 a. é. ttot adtak újévi aján-
dékba. Ily tettek magukban hordják ju ta lmukat ; mind-
azáltal méltó, hogy a vallás, egyház és emberiség nevé-
ben, az illetőknek a nyilvánosság terén köszönetet 
mondjunk. (Kol. Közi.) 

- — 
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G y á s z h í r . 
T u r c s á a i y i J á n o s t a győri ev. gyrnnasium igaz-

gató tanárát f. hó 17-kén ragadta ki a halál kedvesei 
köréből, élete 67-ik s hivatala 42-ik évében. Az elhunyt 
tetemei 19-kén takar í t ta t tak el. Nyugodjanak békével 
hamvai. 



A pozsonyi ág. hitv. egyház újévi kimutatása. 
Beküldetett hozzánk a pozsonyi ág. hitv. egyház 

elöljárósága által annak újévi kimutatása, melyből mi 
következő kivonatot tartunk szükségesnek közleni. 

1859-ki anyakönyvek kimutatása szeriut úrvacso-
rá jával élt 3355. Megkereszteltetett 257. Confirmáltatott 
120. Összeeskettetett 55 pár. Meghalt 232. 

A különböző alapítványok jövedelmein kivül ha-
gyományok-, adományok- és adakozásokból befolyt 

A) Az egyház és iskola javára az egyházi pénz-
tárba 7028 ft. 23 kr. 

B) A kórház javára különböző forrásokból 2177 ft. 
55 kr. Ide nem számítva az egyes jóltevők által ajándé-
kozott pongyolákat, ingeket, lábravalókat, har isnyákat , 
hálófej kötőket s felöltöket, lepedőket, szalmát, szalma-
zsákot stb. 

Ápolást nyert a pozsonyi ev. kórházban 1859-ben 
férfi és nő 264. Meggyógyulva elhagyta a kórházat 225. 
Meghalt 14. Gyógyítás alat t maradt 19. 

C) Kizárólag az iskola javára befolyt alapítvány-
ban s mint évi adakozás 2091 ft. 37 kr. 

D) A nagy alumnium fentartására befolyt 911 ft. 
6 kr. Ezen kivül egyes jóltevők szívességéből nyert az 
alumnium bort, sertéshúst, tányért, korsót, krumplit, 
babot, tojást stb. 

E) Az iskolai intézeteket illetőleg tudat juk, hogy 
a lyceumot látogatta 1859-ben 278 tanuló. A négy osz-
tályú elemi iskolát 210 t. Vasárnapi iskolát 118 növ. A 
rajziskolát 21. A leányiskolákba járt 160 L Összesen 
minden tanintézeti növendékek száma 1100-ra megy. 

F ) Taneszközök- és könyvekben is számos adako-
zás történt az iskolák javára . Megjegyzendő, hogy 
akadémiai ösztöndíjakban 22 i f júnak 2360 forint ada-
tott ki. 

G) A különböző nyűg- és gyámintézetek nyertek, 
jelesül a lelkészözvegyi alap 66 ft. 31 krt., tanárözvegy 
s árvái 29 ft. 96 krt., a tanitóözvegy s árvái 93 ft. 
30 krt. 

Föntebb előadottakhoz számlálhatjuk a pozsonyi 
egyház által kezelt különböző alapítványokat, melyek 
összesen 256,309 ft. 70 k r r a rúgnak. 

Adja I s ten , hogy minél előbb eljőjön az idő, 
melyben minden protestáns egyház, ha nem is ily tete-
mes, de mindenesetre megörvendeztető tökéket mutat-
hasson fel lijévi számadásakor, mi nem is lehetetlen, 
ha keresztyéni buzgósággal csüngünk a vallási ügyeken 
s Istentől nyert földi javainknak parányi részét kész-
séggel visszük szent vallásunk oltárára. 

Szerk. 

A Sárospataki füzetek ismertetését — mely 
közelebb szerkesztőségünkhöz beküldetett — mielébb 
adni fogjuk. Addig is pedig figyelmeztetjük a t. közön-
séget, hogy azokuak ez évi — negyedik — folyamára 
az előfizetés postán 6 ft., a nélkül 5 f t . , félévre felényi. 

Segédszerkesztők: I)r. Székács J . és Török P. 

Könyvjelentés. 

Ruth. Ó-testamentomi szentkönyv. Eredeti" héber 
szövegből magyarítá és kiadá Kántori Sámuel. Pozsony. 
Nyomatott Wigaod Károly Frigyesnél. 1860. 8-rét 7 lap. 

Béla K i r á l y névtelen jegyzőjének könyve a 
magyarok tetteiről. Fordította Szabó Károly. Pest. 
Kiadja Ptáth Mór. 1860. 8-rét. 90 lap. 

Többek által figyelmeztetvén, az általam kiadaudó 
„Szent föld" stb. című munkára való előfizetési vagy 
aláírási határidőt, a kitűzött január 15-röl, a könyvnek 
nyomda alóli kikerüléséig, azaz : február végéig meg-
hosszabbítom ; azután p*dig csak bolti magasabb áron 
leend kapható. 

Pest, január 14. 1860. Fábián Mihály. 

A d a k o z á s . 
A gombai egyház a tűz által károsult Szigeti egy-

ház és iskola részére az újév első napján a perselyek-
ben begyült 8 ftot o. é. küldött be szerkesztőségiinkhez. 
Vegyék érte Isten áldását. Szerk. 

Adakozások 
a makai ev. egyház részére. 

('Harmadik közlés.) 
T. sz.-mártoni egyház 2 for. — M. Berényi német 

egyház 28 for. 15 kr. Félix Márton 3 for. 43 kr. — M. 
Berényi tőt egyház 34 for. 47 kr. •— Losonci ev. egyház 
8 for. 10 kr. — Misérdi egyh. 3 for. 87 kr. — Bazini 
tót egyh. 3 for. — S.-gömöri egyh. 4 for. — Szemlaki 
ev. egyház 10 for. — F.-varsándi ev. egyh. 5 for. 20 kr. 
— Szarvasi ev. egyh. 50 for. 10 kr. A harmadik közlés 
összege 154 for. 32 kr. Szeberényi Lajos 

lelkész. 

Hibaigazítás. A 37. hasábon alólról 14-ik sor : 
és mivel az egyházak hallgatókból he lye t t : és mivel az egy-
házak tanítókból és hallgatókból. 

Pályázati hirdetés. 
A besztercebányai ág. ev. egyháznál leánytanító-

nak, — ki egyszersmind a tót gyülekezetnek kántora 
és orgonása, hivatala megürült. Ez állomáshoz egy körül 
bellii 500 a. é. forintnyi évi jövedelem van köttetve. Pá-
lyázókban megkívántatik a magyar , német és tót nyelv-
nek tudása. 

A pályázati határidő tart f. é. február végéig, med-
dig a kellő bizonyítványokkal ellátott folyamodványok, 
„az egyházi elöljáróságnak" címezve bérmentesen be-
küldendők. 

Kelt Besztercebányán, 1860-ik évi január 13-kán. 
(1— 3) Az egyházi presbyterium. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Bal lag! Mor. 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 



PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T Ő - É S K I A D Ó -
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10, szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T É S I DIJ : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt, 40 kr. Előfizethetni 
minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

H I R D E T E S E K D I J A ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

A protestáns egyházi ügyben Bécsben járt 
küldöttség múlt hó 29-én jött vissza, és mi köte-
lességünknek tartjuk a prot. közönséget annak 
eljárásáról, a mennyire tehetjük, értesíteni. Leg-
célszerűbb lesz erre nézve a bécsi lapok napról-
napra adott tudósításait, a mennyiben azok a 
valósággal egyezők , összeállítani, és így mintegy 
naplóját adni a nevezetes eseménynek. • 

Tagja i a küldöttségnek voltak : az ág. hitv. bánya-
kerületből Prónay Gábor b . , Podmaniczky Ármin b., 
Deséewffy Ottó b . , Esztergály Mihály föesperes , Székács 
József és Schnell Károly lelkészek; a belv. hitv. dunán-
tuli kerületből : Nagy Mihály superintendens , Blaskovics 
P á l , Konkolyi P á l ; a dunamelléki kerületből : Teleki 
Sándor gr., Teleki Gyula gr., Egressy Sámuel , Török Pál 
esperes, fydélyi Ferenc, Benedek László, Fördös Lajos és 
Szalay Sándor le lkészek; a tiszáninneni kerületből : id. 
Vay Miklós b., i f j . Vay Miklós b., Vay Dániel gr., Ber-
náth Zs igmond, Pallavicini Roger gr . , Vay Béla b., 
Zsarnay Imre tanár, Ferenczy József és Hegedűs László 
esperesek ; a tiszántúli kerületből: Degenfeld Imre gr., 
Tisza Kálmán, Lónyay Menyhért, Balogh Péter helyettes 
superintendens, Révész Imre és Révész Bálint lelkészek. 

A „For tschr i t f jan. 26 ról i r j a : Tegnapelőtt óta Bécs 
az ide érkezett magyar küldöttségekről azon magyarosan 
öltözött, hatástgyakorló személyiségekről beszél , me-
lyek utcáinkon oly meglepőleg felötlők. Különféle hirek 
s gyanítgatások vaunak kapcsolatban ezen esemény-
nyel. Mi azon helyzetben vagyunk , hogy határozott bi-
zonyos adatokat közölhetünk. 

A magyar küldöttség az összes magyarországi 
protestáns felekezet által választott 45 tagból á l l ; csu-
pán csekély töredéke nincsen az említett felekezetnek 
részint önakaratából, részint akarat lanul képviselve. 

Ezen küldöttségnek semmi dolga nincsen politiká-
val, küldetése a vallási térre szorítkozik. 

Feladata mindenekelőtt a magyarországi protestánsok 
legmélyebb hodolatának s- tántoríthatlan jobbágyi hűségének 
kifejezését a irón zsámolyához letenni, azután azon három 
millió nevében, kiket képviselnek, 0 Felségét a császárt, 
mint legfőbb védurokat legalázatosabban megkérni , a 

magyarországi protestáns egyház jogainak és szabad-
ságainak fentartására. 

A küldöttség vezetői több izben voltak Rtchberg gr. 
ő exjánál kihallgatáson, azonban megbízatásuk az, hogy 
a magyar protestánsok kérelmét egyenesen a trón zsá-
molyára tegyék le. 

A küldöttség élén Vay Miklós báró ő exlja áll. Ő 
oly szerencsés vala Rainer főherceg ő cs. fenségéhez 
hivattatni , és oly kegyes , leereszkedő fogadtatásban 
részesülni, hogy ennek közöltetése jótékonyan hatott a 
küldöttség többi tagjaira! 

Tegnap 0 Felségének a császárnak elnöklete alatt 
minisztertanács volt, melyben Rainer főherceg ő cs. fen-
sége is jelen volt. 

Ma várta a magyar küldöttség az a feletti hatá-
rozatot, váljon 0 Felsége a császár méltóztatik-e őket 
e l fogadni , s hódolatukat és kérelmüket legkegyelme-
sebben meghallgatni. 

A küldöttség között fényes nevek fordulnak elő, 
melyek közöl számosan hazájok határain túl is tisztelet-
tel említtetnek. És egytől egyig minden tag méltó arra , 
hogy milliók kérő szavát intézze az uralkodóhoz, lelki-
ismereteiket érdeklő ügyökben. 

Lát tunk a küldöttek között hófehér fürtű véneket, 
a kiknek látása tiszteletet parancsol s megnyeri a szí-
vet ; láttunk büszke férfias erős jellemű alakokat , a mi-
nők a művész képzelnie előtt lengenek , midőn azon je-
lenetet festi, melyben egy fellelkesült nemzet ezen örök 
szavakat mondá : „moriamur pro rege nostro !" 

Ugyané tárgyban a „Wanderer" i r j a : Egy itteni 
esti lap „két nap óta nagyobb számú magyarokat lát 
Bécs utcáin járkálni." Ezen „nagyobb számú" magya-
rok, „kik ünneplő fényes öltözetben" egy küldöttségbe 
gyűltek itt össze, biztos értesülésünk szerint, harminc-
kettcn vannak! 

A „ P r e s s e r b e n pedig ezt o lvassuk: „A magyar-
országi protestánsok Bécsben időző küldöttsége még ez 
óráig nem kapta meg a cszászár ő Felségénél kért ki-
balJgattatást. E közben azonban a küldöttség elnökét, 
Vay Miklós bárót, Rainer főherceg Ö fensége, a birodalmi 
tanács elnöke elfogadá. Ma (26.) várja a 45 tagból álló 
küldöttség a kihallgattatása feletti elhatározást. 

Az „Oest. Ztg.« végre így ir: Több itteni lap je< 



leutette már egy magyar küldöttség i t t létét ; az több 
evang. superintendentia tagjaiból á l l , kik kérvényeket 
akarnak előterjeszteni a múlt évi sept. 1 j i császári 
nyil tparancs és sept. 2-ki miniszteri kibocsátvány tár-
gyában. Köztük több főúr van. Tudomás szerint azon-
ban azon testületek , melyeknek képviselőiül a jelenle-
vők fölléptek, a császári rendelet által már föl vannak 
oszlatva, ennélfogva nincsenek feljogosítva kűdöttsége-
ket küldeni. Egyes tagok azonban mindenütt nagy elő-
zékenységgel és tekintettel fogadtatnak. 

Az „0 . D. P.w-ban ez á l l : Az itt levő magyar 
protestáns küldöttség egy része élén báró Vay, gr. 
Degenfeld , Dessewffy (Ottó) Balogh és Nagy reform, 
superintendensek s két luth. lelkész, a birodalmi 
tanácselnöke, ő cs. fensége Eainer főhercegnél ki-
hallgatáson volt. A jelenlevő urak azt az utasítást 
nyerték, hogy mára, péntekre készen legyenek, mert 0 
Felsége a Császár aznap őket alkalmasint magához 
rendelendi. Zimmerman (protestáns s a prot. ügyekben 
referens) miniszteri tanácsos úr, a vallás- s oktatásügyi 
minisztériumban, már többször tartott tanácskozmányt a 
küldöttség tagjaival. 

A küldöttség sajátképeni céljáról ezt olvassuk a 
„Wanderer" ben a küldöttség egyik tag jának közle-
ménye szerint: „A küldöttség célje nem egyéb , mint 0 
cs. kir. Apostoli Felsége elé bebocsáttatást eszközölni, 
a végett, hogy egyesült erővel s számosabban, mint va-
laha a legközelebb múlt évtized alatt könyörögjenek a 
legmagasabb Irón zsámolyánál évszázadok óta mind ez 
ideig élvezett önkormányzatuk s törvényes jogaik visz-
szaállításáért, mint szinte lehető rövid idő alatti zsinat 
tarthatási engedélyért." 

A „Fortschrit t" ma is ( jan. 27.) következő vezér-
cikket közöl honfitársaink küldetéséről: 

Még teguap estig nem jött nyilvánosságra semmi-
féle határozat azon kérdésre, váljon azon magyarország-
ból ittlevö férf iak , a kik kérelemlevéllel akarnak já-
rulni a trón zsámolya elé , bebocsáttassanak-e 
kihallgatásra Ö Felségéhez vagy n e ? Az urak ma pén-
teken délelőtt várnak választ folyamodványukra. Szán-
dékosan élünk azon kifejezéssel „magyarországból ittlevö 
fér f iak ," mert felsőbb körökben azon nézet uralkodik, 
hogy törvényes választótestület nélkül küldöttséget 
nem lehet képezni. Ha tehát kihallgatásra bocsáttatnak, 
szó sincs másról, mint oly egyéneket hallgatni m e g , a 
kik személyes viszonyaik által tüzetesen ismerhetik 
azon tartomány kívánalmait, szükségeit — a melyből 
jöttek, s legjobb orgánumul szolgálhatnak a nyerendő 
felelet elterjesztésére. — E tekintetből még mindig le-
het élni ezen kifejezéssel „küldöt t ség ," mert az 
egyhangúlag történt választás tettleg követségi jel-
lemmel ruházta fel az elküldötteket , ha nem for-
mális törvényszerű is az alapja. Különben is a fen-
forgó esetben nem teljhatalom és annak gyakorlása 
mint inkább folyamodvány benyújtóiról van szó, a mely-
hez — a Magyarországban történt legközelebbi esemé-
nyekről Ítélve — nagyszámú sokaság járul t beleegye-
zésével. 

Ha most már az a kérdés, mily szempontból fogják 
fel ezen ügyet a birodalom egyéb tar tományaiban: nem 
lehet eltitkolni azt, hogy a magyar küzdelmek, hogy ne 
mondjuk mozgalmak, egy része iránt, itt hangosabb, 
amott csendesebb rokonszerv nyilvánul. Az ügy tárgyát 
ugyau meglehet csak kevesen nyomozták s Ítélték meg 
alaposan, de Magyarország iránt élénk részvét ural-
kodik , melyet történelmileg s lélektanilag könnyen 
meg lehet fejteni. A magyar néptörzsnek valami megle-
pő férfias s dramaticus sa já t sága van , a mely minden 
időben, minden helyen hatott s hat máig is a kedélyekre. 
Szinte nagy hatással bir azon körülmény is , hogy ezen 
törzs minden karai és rendei oly szorosan összetarta-
nak, bizonyos gondolatokért , mintha csak egy ember 
volna az egész, úgy szállanak s ik r a ; míg más részről 
kicsinyes perpatvar , s socialis széthasogatottság miatt 
szétforgácsolódik a társaság. Szinte nagy hatással van 
a Magyarország hőstetteiről való történeti emlékezet is 
az egész birodalomra nézve, mint szinte a huszárokróli 
hős mondák, sőt egyszerűen magok a huszárok, ezen, 
mondhatni, romanticus se reg , a kiknek formájára tes-
tesül meg Ausztria népeinek képzeletében az egész 
magyar nemzet. 

A mi végre az ész emberét illeti, a világ mostani állá-
sa mellett reszket ez a birodalom bensejébeni történhető 
szakadásnak még csak gondolatára is. Most, midőn a 
külföld Ausztria belső gyengeségére építi terveit, a poli-
t ikusnak semmi ár nem drága, mely Ausztria erejét egy-
séges phalanx-szá alkotni képes. — Az ész embere azt 
képzeli, hogy a magyarok valami eszményképbe sze-
relmesek, és azt gondolja , szerelmesekkel nem jó ki-
kötni. — Csak egy esetben volna célszerű kificamlott 
képzelet irányában erőszakkal föllépni, h o ^ l i a abból 
valóságos veszély származhatna az általános jóllét, a 
a megszeghetlen jog- és törvényekre nézve. Arról gya-
núsították a magyarokat, hogy a birodalomtól való 
elszakadáson tervezgetnének, tehát idejében meg kell 
őket fosztani mind azon eszköztől, a mely őket ezen 
céljok kivitelében segíthetné; de elfeledték azt, hogy 
egy birodalomnak a másiktól való elszakasztása csak 
két okból történhetik meg. — Vagy az önállóság lehet-
ségének, — vagy más államhoz való csatlakozás esz-
méjének kell a háttérben rejleni. — Schleswig-Holstein, 
az olasz tartományok, a déli szláv és oláh tartomány-
részeknél ily szempontból kell felfogni az eseményeket. 
De a magyarokra nézve állami önállóság lehetetlen a 
szláv elemekhezi viszonyoknál fogva, más országhoz 
való csatlakozás pedig csak az oroszhoz volna lehetsé-
g e s , — ez pedig oly gondolat, melynek alig akadna 
csak egy pártolója is. Azon veszély, mely Magyarország 
felöl fenyeget, nem abból áll, hogy az talán föllépni 
akarna a cselekvés terére, hanem abból, hogyha a biro-
dalomra következhető nagy események alkalmával tét-
lenségben maradna. Még csak az a kérdés, mennyiben 
jönnek összeütközésbe Magyarország specificus törek-
vései az általános ország-törvényekkel. Kétségtelen, 
hogy előnyösebb volna az államra nézve, ha benne az 
intézmények egyformák volnának mindenütt. Ha ma 



kellene ezt a birodalmat megalkotni , kétségkívül a 
legszerencsétlenebb gondolat volna benne különfélesé-
geket létesíteni, de midőn arról van a szó , hogy a fenálló 
alapon tovább kell építeni, — számba kell ám a fenálló-
kat is venni. Nem lehet kétféle mértékkel s fonttal 
mérni és fontolni. 

A mit a magyar küldöttség — ezen illetékes kife-
jezéssel rövidség kedvéért élünk — megnyerni kiván, 
nem oly alapelvekből indul ki, melyeket Ausztria el nem 
ismerhetne, nem újítás vágyból, nem utánzási dühből 
ered ez, melyeket zabolázni kell, — hanem oly régi 
intézmény visszaállítása, fentarthatásáérti kérelem ez, 
a mely által épen nem érezte magát fenyegettetve az 
állam azon időben, midőn egy századnegyedig a francia 
forradalom ellen küzdött. — Ezzel nem azt aka r juk 
ál l í tani , hogy ezen régi intézmény reformálása nem 
volna előnyös, de ez még elébb vitatkozás, nyomozódás 
és szorgalmatos vizsgálódás tárgya. Egyelőre s rövide-
den nem lehet évek hosszú során keresztül törvényes 
alapon állott törekvést izgatásnak s ellenzési vágynak 
bélyegezni. Mindenesetre kevéssel ezelőtt oly törvények 
jelentek meg, melyek a magyarországi evang. egyház 
intézményeit megváltoztatták. De a törvényadás fogal-
mában nincs benne sem a csalhatatlanság, sem a vál-
toztathatlanság dogmája , mert különben minden refor-
málás utáni vágyat törvényszegésnek kellene bélye-
gezni. Miféle út lehetne pedig loyalisabb valamely tör-
vény megváltoztatása iránt, mint a készszívvel hódoló 
előterjesztés és alázatos kérelem utja, melyet még érett 
megfontolás is előzött meg? Mi pedig nem tudjuk, 
hogy a magyar protestánsok más uton indultak volna 
eddigelé." 

A „Neust. Nachr." ugyan e tárgyról i r j a : „A ma-
gyar küldöttség, mely több nap óta itt időz, a magyar-
országi mindkét felekezetbeli evang. egyházközségek 
világi és egyházi képviselőiből áll. Közöttük lehet látni: 
Balogh Péter és Nagy Mihály superintendens; Török, 
Székács, Erdélyi, Révész lelkész u r a k a t ; továbbá: Ti-
sza Kálmán, Egressy Samu, Dessewffy Ottó, Dégenfeld 
gr., Prónay Gábor b., és Vay Miklós báró urakat . A 
küldöttségnek, melyet Rechberg gr. ministerelnök ur 
több izben elfogadott magánál, alkalma volt magyaror-
szági hitfelei nevében kimondani azon óhajtást és kérel-
met, hogy az egyházi kérdés, a magyar protestánsok 
történeti alapokon nyugvó jogaiknak megfelelő módon 
rendeztessék. A küldöttség az iránt biztosíttat ék, hogy 
a kormány is Őszintén segédkezet nyújt, a mennyiben 
az általa választott uton lehetséges, ezen ügynek általá-
nosan kielégítő elintézésére. A küldöttség oda utasíta-
taték, hogy külön óhajtásait és nézeteit ter jeszsze a cul-
tusmiuister elé s értekezzék azokat illetőleg, a prot. 
egyházi ügyek referensével, Zimmermann ministeri ta-
nácsossal is. 

tt 
Az 0 Felségétől nyerendő kihallgattatás iránti ké-

relmére nézve pedig — mint hall juk — úgy értesítte-
ték a választmány, hogy ezen urak közül néhányan lesz-
nek oly szerencsések Ő Felsége által elfogadtatni. Vay 
Miklós bárót Rainer főherceg ur, a birodalmi tanács 

elnöke fogadta magánál. A küldöttség még itt töltend 
néhány napot az általa képviselt magyar protestáns ügy 
érdekében, az illető irányadó helyeken kellő lépéseket 
teendő. 

A „Fortschrit t" jan . 29-iki számában i r j a : „A 
magyar küldöttség azon pillanatban, midőn az olvasó e 
sorokat átfutja, már eltávozott Bécsből. Miután tegnap 
nem kaptak választ azon jelentés eredményére nézve, 
melyet — mint tegnap említettük — felsőbb helyütt 
tennie kelle Zimmermann ministeri tanácsos u r n á k , a 
küldöttség ülést tartott, melyben el lön határozva, a 
küldöttséget feloszlatottnak nyilvánítani, s holnap reg-
gel hazautazui. A tanácskozást a választmánynak egy 
lelkész tagja imával zárta be. Ezután Vay Miklós b. ő 
e x j a , mint a küldöttség főnöke és Prónay Gábor b. 
Rechberg gr. ministerelnök úr ő exjához mentek , tud-
tára adni a küldöttség határozatát. A ministerelnök úr 
adott válaszában ismétlé már három nappal előbb tett 
azon ér tesí tését , hogy Ő Felsége a császár a nevezett 
két mágnást maga elé paranesolá, s e szerint a kihall-
gat tatás idejére nézve kell várniok a további parancsot. 

Vay Miklós báró ő exja, és Prónay Gábor ő msga e 
szerint tehát még a birodalmi fővárosban maradtak. 

Végezetül a „Pester Lloyd" ján . 30-iki esti lapjá-
ban ezeket o lvassuk: „A protestáns küldöttség tagjai 
nagyobb részt oda hagyták Bécset. Szóbeli értesülés után 
az egész ügy folyamatját illetőleg a következőket kö-
ze lhe t jük : A mint a küldöttség Bécsben megérkezett, 
annak két elnöke báró Vay és báró Prónay bejelentette 
azt a ministerelnök gr. Rechberg-nél, kijelentvén, hogy 
szándékuk a magyarországi prot. egyház óhajtásait az 
egyetemes küldöttség által a legmagasb trón zsámolyá-
hoz letenni. Erre krnyilatkoztatott a két elnöknek, hogy 
24 óra alat t a választ megnye; ik ; hogy azonban az 
egyház nagyobb képviselete is tanuja legyen a ministeri 
nyilatkozatnak, következő nap a küldöttség 9 tagja 
ment el gr. Rechberghez, s ott meghallották, hogy 0 Fel-
sége a küldöttséget nem mint testületet, hanem csak 
mint magánszemélyeket fogadhatja. 

Egyúttal kinyilatkoztatta a ministerelnök, hogy a 
kormány kész a dolgot közvetíteni, és hogy örömmel 
fogadna el oly expedienst, mely mellett a nélkül, hogy az 
állam tekintélye veszélyeztessék, az egyház kívánal-
mainak elég tétethetnék. Erre a küldöttség egyik tagja 
megjegyzé, hogy épen ezen útmód feltalálásában fekszik 
a nehézség, miután itt a nézetek ellenkezése elvkérdés-
ben gyökerezik. A minister ő exclja azonban abban a 
nézetben volt, hogy nem forog elvkérdés fen. Végre ab-
ban egyeztek meg, hogy a küldöttség egynéhány tagja 
a kormány férfiaival tanácskozást tar tsanak. 

E felhívás következtében hat tagja a küldött-
ségnek, b. Vay, b. Prónay, Tisza Kálmán, Székács József 
Hegedűs László és Révész Imre elment a cultusministe-
riumhoz abban a hiszemben, hogy magával a minister 
úrral fognak tanácskozhatni, azonban ott Zimmermann 
miuisteri tanácsos urat talál ták. A felszólításra, hogy 
kívánalmaikat formulázzák, a protestáns követek azt 
válaszolták, hogy mint küldöttek mást és kevesebbet 



nem kívánhatnak, mint a mire küldőiktől fel vannak 
hatalmazva, kívánják tehát a superintendentiák kiegé-
szítését a régi felosztás szer int , s a zsinat egybehivatá-
sát, hogy a legmagasb pátens az elibe terjesztessék. 
A ministeri tanácsos úr abban a nézetben volt ngyan, 
hogy a pátens előtt fenállott régi superintendentiák 
reintegratiójára alig ha rá fognak legfelsőbb helyen 
állani, azonban kijelentette, hogy másnap 11 és 12,óra 
közt b. Yay urat meg fogja látogatni, és akkor bizonyo-
sabbat fog mondhatni. Ennek következtében a küldött-
ség tagjai elhatározták, hogy a ministeri tanácsos úr 
bejelentett lá togatása után, a várt válasz alapján 1 óra-
kor értekezletet ta r tandnak. 

Beállott akadályok miatt azonban a ministeri ta-
nácsos úr látogatása elmaradt , és b. Vay szombaton 1 
órakor kijelentette az egybegyűlt é r tekezle tnek, hogy 
hiába várta a remélt választ. A követség tehát elhatá-
rozta, hogy haza térnek, miután a ministeri tanácsosnak 
előtte való napon felhozott kétkedései és nehézségei 
után ügyük kedvező megoldását alig várhattak. Ezen 
utolsó értekezletet előttünk felette ünnepélyesnek festet-
ték. b. Vay megindító beszédben vett hitsorsositól, bú-
csút mire helyet tes superintendens Balogh Péter úr me-
leg szavakban köszönetet mondott a jeles férfiúnak a 
küldöttség vezetésében volt fáradozásaiért . A gyülekezet 
hangulata e kölcsönös felszólalások által oly vallásossá 
vált, hogy egyhangú lett a k ívánság, miszerint Székács 
le lkészúr a conferentiát egy imádsággal rekesztené be. 
Tudósításunk szerint e kitűnő hitszónok vallásos felszóla-
lása megragadó volt. A küldöttek az esteli vonattal oda 
hagyták Bécset s csak a két elnök b. Vay és b. Prónay 
maradt ott, hogy 0 Felsége a császár szájából meghall-
j ák , mit lehet a magyarországi protestánsoknak reméll-
niök. Mint halljuk a küldöttség bécsi tartózkodásáról 
körülményes naplót vitt. 

A béssi lapok további tudósításaiból következőket 
vesszük: Az értekezlet befejezése után b. Vay Miklós 
ö exclja, mint a küldöttség elnöke és Prónay b. elmentek 
ministerelnök gr. Eechberg Ő excljához, hogy vele a kül-
döttség határozatát közöljék. A ministerelnök körülbelől 
így nyilatkozott : „Kezet nyújtok önöknek békés ki-
egyezkedésre ; ne utasítsák azt vissza, ő Felsége ugyan 
az egyetemes küldöttséget nem fogadhatta, de a két 
elnök úrnak nyitva áll az út az Uralkodó elé." 

Emlékirat e kihallgattatáson át nem nyújtható, 
hanem 0 Felsége szóval megkérendő, a pátens legke-
gyelmesebb változtatása, valamint a zsinat összehiva-
tása iránt, melyen a magyar evangélikus egyház viszo-
nyai rendezendök. 

A helv. hitv. evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

(Folytatás). 
Teljes ülésben tárgyaltatni fognak olyan ügyek, 

imelyek az egész országban levő evangyéliomi egyház 
gazgatását illetik, — és a melyek az egyház jogainak 

védelmezésére tartoznak ; s az ezek tekintetében szük-
séges levelezés. Mialatt az egyetemes eonsistoriumban 
egyik vagy másik egyházkerületi gyűlés intézkedései 
felülvizsgáltatnak, akkor azok, kik abban már bírás-
kodtak, vagy kik azon dologban bármi módon érdekelve 
vannak, ezen egy el járásra nézve az ülésből vonulja-
nak ki. 

A mi csak az egyetemes consistorium nevében 
adat ik ki, az az elnök vagy vice-elnök aláírásával erő-
síttessék meg. 

Szavazattöbbség eseteiben is, lehet egy vagy több 
tagoknak a maguk többségétől eltérő véleményöket 
okaikkal együtt írásba foglalva, jövőre szolgálandó ovás 
tekintetéből, jegyzőkönyvbe iktattatni. 

Ha valaki, a kinek ügye a eonsistoriumban tár-
gyaltat ik, a consistorium tagjai közül egyet vagy többet 
második fokon belőli rokonságban lenni fölfedezne, 
vagy fontos okoknál fogva magának a consistoriumnak 
itéletszékéből elmozdíttatni ké rne : mindazoknak ilyen 
esetben a gyűlésből távol kell lenniök s más alkalmas 
férfiak által helyettesíttetniök. 

22. Kanon. Ezen egyetemes consistorium a szent-
írást, a mint az ágostai vagy a helvét hitvallástétel által 
előadatik, és a zsinati kanonokat veendi rendelkezései 
zsinórmértékéül, és azoktól soha el nem térend. 

Ha a superintendensek vagy főfelügyelők válasz-
tásában valami hiba tör tént , azt megvizsgálandja, s a 
körülményekhez képest korán orvoslandja. 

Az egyházkerületi consistoriumokból fel terjesztett 
ügyek felüli vizsgálata az egyetemes consistorium rész-
letes ülése eleibe tartozik, mely május és september első 
napjain, vagy ha szükség kívánja, az egyetemes fel-
ügyelő által kitűzendő más határidőkben is fog tar-
tatni. 

Az egyházkerületi consistoriumok jegyzőkönyveit 
csupán azon esetben terjeszteti fel maga eleibe, ha 
azoknak hiányos vagy hibás voltáról nála panasz emel-
tetett ; de ekkor, ha mit javítni kell, j av í tandja . 

Az új egyház felállí tásának, vagy a leány egy ház 
összekapcsolása változtatásának eseteiben , s más ilye-
nekben , az egyházkerületek határozatai t , felhivatás 
esetében megvizsgálandja. 

Az egyházakat szintúgy, mint az i skoláka t , és az 
evangélikus szegényeket illető segélydíjjak, s bármely 
alapítványok kezelésére felügyel , — valamint a mind-
két hitfelekezetü evangélikusok collegiumaira, nagyobb 
gymnisiuniaira és theologiai seminariumaira is. 

Ha az egyházak közönséges vagy rendkívüli szük-
ségeire, valamint az iskolák és seminariumok felállítá-
sára is önkéntes adományok egyetemes gyűj tése szük-
ségeltetnék, a felöl rendelkezendik. 

Az egyetemes consistorium akár teljes, aká r rész-
letes üléseinek székhelye Pest városa. 

23. Kanon. Midőn mind a két hitfelekezet részéről 
vagy mind a négy, vagy három egyházkerület az illető 
felekezet zsinatának összehívását k íván j a : az egyete-
mes consistorium Ő cs. kir. Felségéhez engedélyért 



folyamodni köteles ; mely kivánatot a másik felekezet 
egyházkerületeinek eleve tudtokra adni tar tozik; hogy 
így, ha azoknak is tetszeni fog, mind a két felekezet 
zsinata ugyanazon időben és helyen tar ta thassék. 

Mivel nem látszik igazságosnak, hogy a két hitfe-
lekezet közül valamelyiknek ügyei egy superintendentia 
tette által három célzatának ellenére igazgat tassanak: 
innen abban történt megegyezés, hogy valahányszor a 
vegyes egyetemes consistoriumban három ugyanazon 
felekezetű egyházkerület valamely véleményben meg-
egyez, egynek különböző nézete figyelembe ne vétessék, 
s a tett mind a négynek közös tette gyanánt tekin-
tessék. 

Midőn pedig bármely olyan ügyben, mely mind a 
két felekezetet közösen érdekli , hat egyházkerület 
valamiben megegyez, az az egész egyetemes vegyes 
consistorium tette gyanánt tekintendő *). 

24. Kanon. Ezen egyetemes consistorium tekin-
télye, hogy uralomra vagy hierarchiára **) el ne fajul-
hasson, következő ovásokkal kor lá toz ta t ik : 

1) Semmi új egyházi törvényeket ne hozhasson, 
hanem csak a szentírás, a hitvallástételek és zsinati 
kanonok szerint Ítélhessen és igazgathasson. 

2) Ne szabadjon annak az egyházak, egyházme-
gyék és kerületek saját jogai és szabadalmai ellen vagy 
azoknak rövidítésére bármit tenni vagy rendelni. 

3) Annak tagjai csak az egyházi és házassági s 

*) Ezen fő- vagy egyetemes consistorium mind a vegyes vagy 
közös, mind a külön hitfelekezetek részére külön álló, 
— suppremum appellatorium fórummá akait kikép-
ződni, — mit ha olykor elleplez is, de máskor igen 
világosan kitüntet az intézkedés. Némely külországi, 
főként saxoniai egyházigazgatások mintájára akart ez 
alakulni, — közbe jővén ama hires lengyel codex, 
melyet a budai zsinat előképül használt. Ott alakult a 
papságnak ellenébe tett csupa világi elnöklet alatt sup-
premum consistorium, a Luther által pártolt territoriale 
systema nyomán, — melynek célzott alkalmazása a 
„les extremes se touchentu-nak szomoril tanúja. Neveze-
tes dolog, mennyire elijedt maga Luther is a fejlődni 
kezdett y.vQiaQ t̂a képétől, — midőn (in concione Domí-
nica 23. Trinit. Wittebergae. 1537. Voetius latin 
fordítása szerint) így szól: „si mundus sit diutius dura-
turus, eo deveniet ut ii qui principes sunt et magnates 
seculares velint esse clerici, et tunc praetor in pago, 
consules in urbibus, nobiles in agris Parochos et concio-
natores reformare , iis magisterialiter imperare imo prae-
scribere praesument , dicentes: ita clebes praedicari, 
sic concionabere, etc." Mind ezen szélsőségektől mi szé-
pen megóvhatna az egyetemes papság valódi keresztyéni 
és bibliai fogalma. Csudálatos dolog. Luther ezen bibliai 
alapelvet mélyen érezte lelkében : de az egyházigazga-
tásra alkalmazni nem birta. Ford. 

*'*) Az eredeti szöveg így van : „Ne dominatum vei hierar-
chiám degenerare possit." Hierarchiáról itt szó sem le-
het: mind a két szón csak az egyháztéren kifejlődhető 
egyoldalú uralom értendő. Ford. 

más rendes tárgyak körül szavazhassanak sajá t itéle 
tök szerint rendkívüli s minden más fontosabb ügyek-
ben pedig sa já t egyházkerületüktől kell utasítást vár-
niok, — s nem mást, mint azok szavazatait lehet akár 
nekiek előadni, akár ő tőlök elfogadni. 

4) Ezen egyetemes consistorium az ő határozatait, 
illetőleg a zsinatnak számot adni — ha az kívánni fogja 
— köteleztetik. A melynek, azon esetre, ha idővel ezen 
intézmény, fontos okoknál fogva haszontalannak vagy 
sérelmesnek lá t t a tnék , azt eltörölni, vagy módosítni 
szabadságában álland. 

5) Ha pedig a zsinat az egyházkerületek kérésére 
bármely okból nem tartathatnék : azon esetben szabad-
ságukban álljon az egyházkerületeknek, még külön az 
egyik felekezetre tartozóknak is, akár közmegegyezés, 
aká r szavazati többség nyomán zsinaton kivül is, az 
egyetemes consistoriumot részökről eltörleni *). 

Nyolcadik fejezet: A zsinatokról. 

25. Kanon. Kelljen-e vagy nem, s mi tárgyakra 
nézve egyik vagy másik, vagy mind a két hitfelekezet-
nek zsinatot hívni össze: ez nem az egyetemes consis-
torium véleményétől függend, hanem vagy minden, 
vagy három egyházkerület megegyezésétől, — ugyan-
azon hitfeiekezetből, t. i. annak külön zsinatára nézve. 
— Ha mindazáltal az egyetemes consistorium zsinat-
tar tást szükségesnek vélne, előbb a zsinat tárgyait és a 
maga nézeteit az egyházkerületeknek tudtokra adandja, 
s helyet és határidőt j a v a l l a n d ; — ezekre nézve a maga 
indító okait is mellékelvén, — hogy az egyházkerületek 
mindezekre s a zsinatnak még lehető más tárgyaira nézve 
is a maguk küldötteit utasíthassák, s ezek által az 
egyetemes consistoriumban szavazhassanak. Azoknak 
küldötteitől pedig semmi m á s , mint az utasításban 

*) Látszik, hogy ezen generale consistorium életrevalóságá-
hoz már születésekor sem sok bizodalom volt. A refor-
mátusoknál sajátlag életbe sem lépett, — csak a confe-
rentiák kezdtek via facti ezen alakban becsúszni. De 
mondtuk már mi, volt azoknak is sorsuk. — Nincs is 
erre a generale consistoriumra semmi szükség. Sok fe-
lebbezési fórum sok költséggel jár, és mi azt nem győz-
zük, — pedig az autonomia idegen segélyt nem igényel; 
— elég erre még a házassági perek felebbeztetésére is 
— az egyházkerületi közgyűlés ; ha valaki ezredik eset-
ben egyszer onnan felebbezni akar, — mert hála Isten-
nek ! tudjuk tapasztalatból, hogy ez csak ezredik vagy 
tízezredik esetben történik egyszer — , arra nézve ott 
van a supprema inspectio regia, mely úgyis akárhány 
felebbezéseknek csakugyan utolsó foka. Csak zsinato-
kat tarthatnánk időről-időre, melyek tűznék ki a kellő 
szabályokat: elég lenne nekünk a három régi jónak 
bebizonyult gyülés-alak, t. i. helybeli presbyterium, 
azután espeiességi és superintendentialis gyüléa. A többi 
csak felesleges cifraság. — Ha olykor szükséges volna : 
a protestantismus közös érdekében barátságos conferen-
tiákat, mint hajdan, úgy ezután is tartani, szép és jó 
lenne, —• semmi vitályos alakban és elnöklet alatt. 



elébök tűzött szavazatok el nem fogadtatuak, s ezek 
ösazeszámíttatván, a többség határozand. 

26. Kanon. Mivel az ezen országban létező helvétiai 
és ágostai vallástételt követő egyházak, mint vallásos 
társulatok jogosítva vannak a r r a , hogy egyházuk igaz-
gatásá t , a tiszta tudomány megőrzését , az egyházi 
fegyelmet , és az egyházra tartozó bármely dolgot ille-
tőleg, a legközelebb 1790-ben tartatott országgyűlés 
26-dik törv. cikke által megszabott módon egyházi 
kanonokat a lkossanak ; és a melyeket így ezen törvény 
által kiszabott módon a lkotandnak, azok nem is más-
ként, mint zsinat által vál toztathatók; — mivel továbbá 
a kanonok azoknak egyetemes vagy nemzeti zsinatain 
maguknak az egyházaknak és egyházkerületeknek kül-
döttei és képviselői á l ta l , és így minden egyházak sza-
vazata folytán a lko t ta tnak : innen azok minden egyhá-
zakra , és azoknak minden egyes tagjaira kötelező 
erővel birnak *). 

*) De arra nézve, hogy ilyen erővel bírjanak, múlhatlanul is 
szükséges, hogy úgy alkottassanak, mint itt mondatik, 
t. i. az egyetemes egyház, akaratának valósággal, nem 
pedig csak fictione juris történő nyilatkozata folytán. A 
budai zsinat kanonairól nem lehet mondani, hogy így 
keletkeztek volna, mert p. o. a debreceni egyházkerület-
ben arra is alig volt idő, hogy a superintendentialis 
gyűlés küldötteket nevezhetett volna ki, — az utasításról 
pedig épen szó sem lehetett, hát még az egyházak 
befolyása hova maradt ? Rögtönözve történt s ment az az 
egész, — és kiirtására avagy csak mérséklésére is azon 
antiprotestanticus elvnek, miszerint az akár ordo, akár 
status ecelesiasticus és civilis a protestáns egyházterén 
egymással szemben állhatnának, higgadt előkészületek 
nem tétethettek. Fájdalom! ezen ellentét a budai zsina-
ton még élesebben kifejlett, pedig hiszen a protestántis-
mus épen a választó falat akarta ledönteni a papok és 
laicusok között. Akár egyiknek, akár másiknak adassék 
túlsi'dy az egyházigazgatásban: csak élesebbé lesz az 
ellentét. A vegyes igazgatás és kettős elnökség, az 
igazság és helyesség felé vezető úton csak egy pihenési 
pont,—de koránt sem elért cél,—mert ez is azt feltéte-
telezi, hogy létezik az ellentét. A valódi protestáns elv 
pedig azt mondja, hogy azon ellentétnek nem szabad 
vagy nem volna szabad léteznie, — mert mindnyájan 
papok, egyenlő keresztyének vagyunk. Csak valósággal 
azt bízza meg a közbizodalom ügyeink vezetésével, a 
ki legképesebb arra, hogy a népet valllás-erkölcsiség 
utján tanításával, példájával, bölcseségével vezesse: ne 
gondoljunk vele akár a templomi tanítással megbizott 
egyházi hivatalnok, akár a városi főbiró vagy senátor, 
vagy akármely privatus keresztyén társunk legyen az. 
Ilyen elvből indultak ki első protestáns presbyteriumok s 
ennek nyomán eszközlöttek csuda eredményeket Genf-
ben, Debrecenben stb. Hogy Kálvin, hogy Melius Péter 
vezető szerepet vitt az egyházi gyűlésen: annak csak 
az volt az oka, mert őket az apostol intése szerint, a 
több presbyterek között kettős tiszteletreméltónak tar-
tották j nem pedig az, mintha ezek papi nimbusba bur-

27. Kanon. A zsinat összehívását és tartását illető-
leg jövőre nézve következők határoztatnak : 

1) Egy hitfelekezet zsinatára a világiak és egy-
háziak közül küldendők száma ne haladja meg a százat, 
— lehet valamivel kisebb, de nem 72-tőn alól. 

2) Minden külön egyházkerületből egyenlő számú 
megbizotta'i küldessenek. 

3) Választassanak azok minden egyházkerület 
egyetemes conventjén oly móddal, mint föntebb a 10-dik 
kanonban meghatároztatott. Azonban a superintendens 
és a főgondnok már hivataloknál fogva küldöttek gya-
nánt tekintessenek. 

4) Ha pedig ezek a zsinatra el nem mehetnének : 
helyettök nem maguk, hanem az egyházkerületi consi-
storium fog másokat küldeni. 

5) Lehet a zsinatra küldeni nemcsak nemeseket, 
hanem más bármely sorsú, csakhogy alkalmas és becsü-
letes férfiakat. 

6) Minden küldöttek bitelesítendik magukat , mi-
előtt zsinati elnök választatnék, az ő hitfelekezetök 
egyetemes gondnokánál vagy felügyelőjénél, az ő egy-
házkerületük pecsétje alatt kiadott megbizó levelek 
által. 

kolva az amplissimus magistratussal, vagy tiszteletes 
tanácscsal szemben álltak volna. Hogy csakhamar 
divatba jött az egyházi ügyek körül a papok túlnyomó, 
sőt majd egyedüli szereplése: ezt részint az azok iránti 
nagy tisztelet szülte, részint a régi árnyéklatok meg-
szokása, részint a territoriális elv hibás értelmezése s 
alkalmazása (minek világos nyomait láthatjuk a K. 
Gelei-féle kanonokban is), részint végre az üldöztetések. 
— Hogy később a világi elem is föllépett: az igen ren-
din volt; — hogy már ekkor a papi és világi elem 
egymással szembe álltak, — az historice természetes 
jelenet volt, bár a valódi protestántismus elveivel ellen-
kező. A bodrogkereszturi gyűléssel elkezdődött a siral-
mas, — igen, mert vallásunk alapelvével, az egyetemes 
papsággal ellenkező ellentét. Fájdalom, hogy ezen 
ellentétből mind ez ideig is ki vergődni nem birtunk ! 
Fájdalom, hogy ezen kivergődésre érettek még most 
sem vagyunk! Mit tegyünk tehát ? Várjunk az időtől. 
Az általános keresztyénség fejlésének haladása fog ezen 
a dolgon legtöbbet segítni. Most pedig csak maradjunk 
békével a pihenő ponton, — a kettős elnökség mellett. 
De tisztítsuk az eszméket, — örökre itt meg ne fene-
keljünk, hanem igyekezzünk tovább-tovább haladni a 
valódi cél felé. — Fődolog az, hogy legyünk tisztában 
elvileg magunkkal: úgy könnyebb lesz a haladás, s 
valaha majd célt érendünk. Ne higyjük, hogy a mit a 
papok egyedüli elnökségérőlVoetius,Heidegger,Burmann, 
Pictet stb. stb. bármennyire tisztelt theologusaink be-
szélnek, azok már örök igazságok volnának. Egyoldahí-
ságok és célzások azok szintúgy, mint a világi túlnyomó 
hatály mellett a lengyel codex és budai zsinat actái 
valának. — Felejtsük el mind ezeket: ellenben a valódi 
bibliai és protestáns elv legyen vezérfonala leendő zsi-
nati működéseinknek. Ford 



7) Ugyanazon egyetemes gondnok vagy felügyelő 
nyitandja is meg a zsinatot. 

8) Elnököt maga a zsinat választand magának 
mindjárt az első ülésben a világiak közül, — valamint 
jegyzőket is világiak és egyháziak közül ; — mindazál-
tal a hitcikkekre és egyházi szertartásokra tartozó dol-
gokban a hivatalára nézve legidősebb superintendens 
elnök leend, s egyenlő szavazatok esetében ez birand 
döntő szavazattal *). 

9) A zsinat az egyházak jogai- és szabadalmainak 
megőrzésére mindig felügyelend. 

10) A zsinat munkálatai s határozatai minden je-
len levő tagok által aláíratnak s pecsétekkel megerősít-
tetnek. 

28. Kanon. Mivel minden emberi intézmények ter-
mészetére tartozik az, hogy gyakran lappangó s olynemü 
nyavalyákban sínlenek, melyek midőn behozatnak, a 
legélesebb szeműek vigyázatát is elkerülik, és csupán 
gyakorlat közben kerülnek napfényre ; — mivel továbbá 
minden bármennyire jó törvények is, idő multával javí-
tást engednek, sőt igényelnek; — mivel végre helytelen 
vagy hanyag kézen tartás által a legjobb intézmények 
is elerőtlenülnek s kimúlnak: innen mind azért, hogy a 
mi egyházi törvéuyeink az idők kivánatai szerint javít-
tathassanak, mind azért, hogy azok megtartására pon-
tos felügyelet lehessen, — a zsinat minden tizedik 
évben a legújabb törvény szabta feltételekhez tartván 
magá t , t. i. 0 Felsége előleges engedélye hozzájárul-
ván, annyival inkább összehívandó, mivel bárminemű 
társaságban az, hogy a jó rend minden részről megtar-
tassék, magának a Fejedelemnek és országnak is érde-
kében áll. 

Rendkívüli esetekben p e d i g , ha szükségesnek 
láttatnék a zs inat tar tás : úgy azon idő előtt is, megtart-
ván a föntebb említett országos törvény és kanonok 
által meghatározott módot, hivassék össze s tartassék 
meg az. 

Második szakasz. Az egyházi fegyelemről. — Első 
fejezet: Az egyházi szolgákról (lelkészekről) és azok 

kötelességeiről. 
29. Kanon. Egyházat bármely úton-módon va-

dászni , magát arra tolni , azt világi hatalom se-
gélyével mintegy erőszakkal elfoglalni vagy megtar-
*) Itt van ismét az egyháziak elkülönítése. Alig olvashatja 

ezt pirulás nélkül, a ki tudja, hogy ily módon egyházi 
elnökletnek soha helye nem lehet; valamint más rész-
ről, hogyha a papoknak elég erős pártjok s kedvök 
lenne hozzá, bármely tárgyra nézve vitathatnák és 
megmutathatnák, hogy az dogmaticum vagy rituálé. 
Hiszen p. o. a zsinati elnök választása avagy nem 
dogmaticum-e ? Könnyen meg lehetett volna mutatni, 
hogy az. 

Es mégis ime világi elnök alatt választotta 
elnökét a budai zsinat; — mi ellen maga a megválasz-
tott világi elnök is szót emelt, — de nagy volt az in-
gerültség. — Szükség-e újra és újra felkiáltanunk: 
felejtsük el ezen ferde nézetekből eredett ferde intéz-
kedéseket s kellemetlenségeket! Ford. 

tani t i la lmas: kik ezzel ellenkezőt tesznek, a dolog és 
körülmények súlyához képest rövidebb vagy hosszabb 
időre hivataluktól függesztessenek fel, vagy épen moz-
díttassanak el. 

30. Kanon. Az olyan lelkésznek, kit valamely 
egyház csak maga oktából mozdított el hivatalától, senki 
bár azon egyház által meghivattassék, felsőbbek hely-
benhagyása nélkül, helyébe lépni ne merészeljen. 

31. Kanon. A ki miután valamely ötet meghivó 
egyháznak szolgálatát megajánlot ta , kedvezőbb vagy 
gazdagabb állomás kínálkozván, azonközben adott sza-
vát megszegi, a z , ha hivatalban nincs, azon évben 
semmi parocbiát nem nyerhet ; ha pedig rendes szolgá-
latban van, félévi hivatalos jövedelmének a lelkészi 
gyámpénztárba leendő fizetésére büntet tessék; — de 
viszont az egyház is, a kit egyszer törvényesen meghí-
vott, s a ki erre nézve az esperességi consistoriumtól is 
megerősítést nyert, azt befogadni tartozik. 

ISKOLAÜGY. 

Nevelésünk ügye" 
(Megjelent ezen cikkely a Pesti napló 1857-ki folyama 

márt. és áprilisi számaiban). 

„Nem mind arany a mi fénylik, — nem mind he-
lyes és célirányos a mi divat." — Jövőnket semmi sem 
biztosíthatja jobban mint az, hogyha mi a nevelés esz-
méjét, nemzeti életünkben úgy valósítjuk, s nevelésünk 
ügye nagyszerű feladatát úgy oldjuk meg, hogy míg az 
életünket hasznosan fejti és nemesíti, egyszersmind azzá 
tesz bennünket egykoron, a mi belőlünk válhatik. Mert 
jegyezzük meg jól: hogy mi belőlünk nem válhatik egyéb, mint 
apáink maradéka új és javitott kiadásban 

„A mi nevelésünk feladata tehát azon természetet, 
azon szokásokat fejteni ki, nemesíteni és tökéletesíteni, 
melyek vérünkkel egygyé forrtak. Midőn tehát mi ma-
gunkat avagy gyermekeinket nevelni k íván juk , ne kí-
vánjunk egyszersmind ős typusunktól eltávozni. — A 
mi életünk fája ha j tha t új ágakat , levelei külalakja, va-
lamint virága színezetében történthetik némi vál tozás; 
de a fa és gyümölcse, alap jellemében megmarad mindég 
az, a mi volt. És meg vagyok győződve, hogy nincsen 
közöttünk csak egy is, ki életünk ezen természetes fo-
lyását másképen kívánná." 

„Hogy nekünk nevelés általi tökélyesbülésre szük-
ségünk van, azt már csak azért sem lehet kétségbe 
vonni, mivel ez emberi fe ladatunk; ha pedig nemzetünk 
jövője lebeg szemünk előt t , elengedhetetlen szigorú kö-
telességünk. És hogy ezen szükséget mi valóban érezzük, 
azt az utóbbi időkben hangosan tauúsítottuk. Innen van 
azon izgalom, mely e téren mutatkozik; innen van 
azon sok jó akarat , mely máris tevékénységre kezdett 
fe j ledezni ; innen van az is, hogy a jó akarat tal biró ta-
nácsolók serege e téren futott öszsze. 

„A puszta ügyszeretet most már fenhangon kia-
bá l j a : nézzünk a múltra, mi volt a mi nevelésünk, hi-
szen, mi iskoláinkban semmit sem tanultunk olyat, mely-



nek bármi hasznát vettük vo lna ;* ) minket csak a 
latin nyelvvel nyomorgattak tanítóink ; és midőn isko-
láinkból k ikerül tünk, magunk erején kellett valamit 
tanúinunk, hogy az előttünk álló pályára felléphessünk 
s ra j ta megállhassunk." 

„Azonban elfelejtkezünk a közel múltban folyta-
tott életünkről és ezen lefolyt életünkre, hatalmas befo-
lyást gyakorlott nevezetes dolgokról. — Először is, 
hogy akkori nevelési eszközünknek, a latin nyelvnek, s 
az ezzel együvé forrott nevezetes mennyiségű tudo-
mány-anyaguak köszönhettük azt, hogy értelmünk kifej-
lett , hogy általa kifejlett combináló eszünk; hogy ezen 
tanulási eszköz álíal nyert értelmiség öntötte belénk 
azon nemes bátorságot, melylyel akkori pályáinkra 
gondolkozás nélkül felléphettünk s ra j ta becsülettel 
megállhattunk. — És bizony e pálya, egészben véve, 
nem volt o lyan , akár i ránya — akár hatására gondol-
junk, mely miatt magunkat szégyenelhetnök, sőt azt 
hiszem, hogy ezen pályára, az utókor is, mint követésre 
méltóra fog viszszatekinteni. — Elfelejt jük másodszor, 
hogy az iskola a tanulóra nézve, akkor sem volt egyéb, 
veteményes kertnél, melyben a tudománynak csak mag-
vát hintették el, mely tudomány-magvak, ha latin nyelv-
vel voltak is bepergetve, mihelyt jó íöldbe hullottak, ki-
keltek, ha sziklára estek? — mindegy volt akkor is, 
épen úgy, m ;nt ma akár latin nyelvvel, akár e nélkül 
vetettünk. És nem jut eszünkbe harmadszor , hogy az 
ember a tudományból is csak azt nevezheti sa já t jának , 
melyet komoly tanulmányozás és a gyakorlat utján a 
maga erején szerez, nem pedig az t , mit tanítója ráerő-
szakol ; elfelejtettük, hogy ezen valódi szerzemény lehe-
tőségére gondolnunk sem lehetett volna, ha azt azon, bár 
latin nyelvbe mártott művelődésünk meg nem előzi, 
melyre mos t , nem tudhatni miért, olyan kicsinyléssel 
tekintünk." 

„A puszta és vak ügyszeretet most már fennen 
követeli: életre való tudományt tanítsatok e nemzet gyer-
mekeinek, vessétek el a régi mívelödés eszközeit, nevel-
jé tek az új nemzedéket az életre. És ez a puszta és vak 
ügyszeretet nem lát ja — de mily keveset lát a vak sze-
retet ! — nem érti, hogy az, a mit kiáltoz, nem több sem 
kevesebb, mintha ezt kiál tozná: romboljátok le hátatok 
megett mindazon h idakat , melyeken az emberi mívelö-
dés múltjába át és vissza lehet menni; semmisítsétek 
meg az emberi szellem évezerek alat t összehordott szel-
lemi kincseit ; égessétek el a múltak minden emlékét 
és kezdjétek feltalálni ú j ra mindazt, mit az ember már 
egyszer kigondolt , megteremtett, és a mikbe az évezres 
gyakorlat életet lehellett." 

„Az a vakon látni akaró ügyszeretet, majomi sze-
retettel karolgat egy előtte még mindeddig homályba 
burkolt szót, e szót real. E szót most mindenki bűvös 
erővel hiszi felruházva lenni, a vakhit pólyájába gön-
gyölgetve őrizi szivén, s a né lkül , hogy régibb ismere-
teiből merített etymologiai tudományával valódi értel-
mére reducálni birná, hiszi róla, hogy ez az Eldoradóba 
ju tbatás kész vaspályája, melyre csak fel kell ülni s 

*) Ilyen forma beszéd néhol a Szeremlei uré is. 

ra j ta bizonyosan a tejjel és mézzel folyó Kanahánba 
juthatunk." 

„Nem nagyítom a dolgot, az a maga meztelensé-
gében így á l l : Ez időben megtanultuk a real-szónak kö-
vetkező jelentései t : nem kell tanulni lat inul, görögül; 
tanulni kell históriát, természet- és mathematicai tanul 
Hiányokat, mintha bizony ezek a latin és görög nyelv 
tanulmányozása nélkül megtanulhatók volnának." 

„Meg vagyok győződve, hogy a természettudomány 
ezen hősei épen a természettudományokat nem ismerik, 
nem ismerik annak tárgyát, nem annak az emberi ész 
fejtésére hatását, nem azon szolgálatot, melyet azok 
csak közvetve képesek nyújtani az életnek. Ez bennök 
nem egyéb, mint volt a görög és római , a Druidák és a 
német ős népben ama pietas , melylyel egy árnyas ber-
ket körülvevén , abban az Istenséget megtelepedni vél-
ték és nagy bámulással az Istenség helyett a berket 
imádták. Bizonynyal mondom, többször ébredett fel ben-
nem már azon félelem, hogy a természettudományok 
ezen jóakaró bajnokai, egyszer oly rosz hirbe hozzák 
ezen különben magában az emberi nemzetre nézve fe-
lette sok haszuosat megérlelt és még igen sokat rejtő 
tudományt, hogy a nagy közönség végre annyit tulajdo-
nít neki, mint a meséből ismeretes hazug pásztor sza-
vainak , kinek szavára a többiek akkor nem hallgat-
tak, midőn a íarkas igazán eljött." 

„A vak ügyszeretet még ennél is többre megy, ez 
már ú j tudományt , és pedig magyar tudományt akar 
teremteni — és ezen felül meg alcar tagadtatni magunkat 
magunkkal. Mennyi értelme lehet az efféle jóakara tnak , 
vagy talán időtöltésből folyó éretlen beszédnek, minden 
okos ember l á tha t j a , csupán csak azon könnyelműen 
beszélő sereg nem , mely jó kedvében-e vagy tudatlan-
ságában egy nemzet jövőjét kész kockára kitenni. A tu-
dománynak, uraim, nincs hazája, — mint nincs a művé-
szetnek ; az a föld kerekségén mindenütt otthon van ; 
nincsen az nemzethez kötve , ez az összes emberiségé. 
Avagy miért nem kívánjátok, hogy találjunk fel az em-
beri nemzet által elfogadott arab számjegyek helyett ú j 
és magyar számjegyeke t? — miért nem kívánjátok, ti, 
kik a természettudomány nevét bálványozzátok, hogy 
legyenek nálunk a természetnek más törvényei, legyen 
nekünk más légkörünk, más vizünk, más földünk, legye-
nek más elemeink mint a föld más népeinek ? — Ezt a 
következetesség elvénél fogva bátran kívánhatnátok, 
bár lehetetlent kívánnátok." 

„Igen is mivcljük mi a tudományokat saját nyel-
vünkön, de míveljük úgy, hogy mi is megérthessük a világ tu-
dományos nyelvét, hogy megértethessük aztán másokkal 
mi is magunkat, és míveljük úgy, hogy bábeli nyelvet ne 
teremtsünk a tudományban, mint máris jóakaró, de hamis 
próféta hazánkfiai teremtettek. Míveljük a tudományo-
kat, de nemcsak a természettudományokat, hanem általá-
ban minden tudományt , úgy hogy más nemzetekkel a 
tudomány színvonalán, ha kel l , megjelenhessünk. Ne 
higyjük, hogy miután a géptan, gőz, electricitás az élet-
ben olyan nagy szerepet j á t sz ik , más tudományok nem 
is léteznek, mint azon tudományok, melyek ezek ismere-



tére elvezérelnek — a mathesis és természettan ; — ne 
higyjük, hogy azon nemzetek, kik a gépeket, gőzt és electrici-
tást olyan kiterjedésben alkalmazzák az életben, egyebet nem 
tanulnának, mint azon tudományokat, melyek ezek ismeretére 
elvezetnek. Higyjük el és győződjünk meg ellenben arról, 
hogy ezen tudományokat azok segítsége nélkül, me-
lyekről mi most is oly kicsinyelve szólunk, meg sem le-
bet tanulni, vagy belölök csak annyit lehet megtanulni, 
mint a mennyit például egy lakatos legény, ki sem ter-
mészettudományt, sem mathesist nem tud , meg bír ta-
nulni a gépészetből. Higyjük el és győződjünk meg róla, 
hogy a nagy angol-amerikai és francia nemzetet, kikre oly 
igen szeretünk mint magas példányképekre nézni, sem a 
kézművesek, sem a gépgyárosok, sem az ezekhez hasonló és 
köznép sorában álló munkások nem tették azzá, a mik, hanem 
míg ezek némi befolyással voltak e nemzetek nagysá-
gára, nagygyá tették őket a nemzet azon tagjai , kik tu-
dományos míveltségeikkel ezekre is hatottak, kikről ol-
vassuk, hogy míg a practieus életet egytől egyig mind 
ismerik, ismerik egyszersmind az emberi nemzetnek a 
múltban gyűjtött tudományos kincseit is, és bizonyosan 
előbb tettek ilyen általános miveltségre, azután ennek 
folytán practicus ismeretekre szeri. Azt ezen nagy nem-
zetekről még sohasem olvastuk , hogy a nemzetet kéz-
roivesek, gyárosok vezérlik és képviselik. A nemzet kép-
viselői tudományos fok ott uraim, és [azon tudományok 
összeségével szereztek azok magoknak elébb általános, 
később szakmíveltséget, melyeket mi most minden igaz 
ok nélkül, — mintha csak saját" vesztünkre törnénk, kí-
méletlenül , mondhatnám éretlenül, az ablakon akarunk 
kidobálni, többet mondok, melyeket mi most a magyar 

.. ég alól végkép száműzni akarunk." 

(Folyt, követk.) Gönczi Pál. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Sárospataki füzetek. Harmadik évfolyam. Kiadják ; 
Erdélyi János, Hegedűs László, Szeremlei Gábor. — Szer-

kesztik: Antalfi János, Arvai József. Sárospatak, 1859. 

A sárospataki prot. tudományos folyóirat legköze-
lebbi szállítmánya 1859. dec. 31-ről ismét egy évfolya-
mot zár be, — nevezetesen már a harmadikat . 

Hogy némileg tolmácsolói legyünk azon határozott 
el ismerésnek, s a legrészvétteljesebb érdekeltségnek, 
melylyel az e lapok részéről is ta lá lkozik, — és hogy 
lerójuk azon tar tozás t , melylyel nemcsak a lelkes kia-
dók s szerkesztők, hanem az egyház s tudomány gé-
niusza iránt is kötelezve érezzük magunkat : bátorságot 
veszünk egy kis „ismertetésre ;" egyszersmind azonban, 
és pedig legelsőbben is a t. olvasó közönség figyelmének 
— a vállalat mind „anyagi", mind „szellemi" oldalára 
kiterjedő figyelmének —• fölhívására. 

Ily figyelemre eddig is nagyon méltóvá tette a 
„Sárospataki füzeteket" egyházi eszméletünk megin-
dításának őket illető érdemén kivül, azon komoly, hatá-
rozott , s öntudatos jellem, melyet kezdet óta folyvást 
tanúsítanak. És hogy mégis találkoznak tudományos 

körök is egyházunkban, hol csak névből ismerik e fü-
zeteket, hogy azoknak folytonos ajánlgatása még mindig 
nem vált fölöslegessé: ez fá jda lom! oly valóság, mely 
ha a derék „vezetők" buzgalmát nem érinti is : egyház-
irodalmunk olvasó közönségére azonban nem a legked-
vezőbb világot Iveti. 

Lássuk c s a k : a közelebb bezárult évfolyam is 
minő tartalom, mennyi érdek, s mily becses darabokkal 
kínálkozik. Mely közben az egyes darabokra való te-
kintettel a birálat jogával is élni fogunk. 

Megnyitja a szóban forgó évfolyamot, s annak első 
füzetét 

Erdélyi Jánosnak „a hazai bölcsészet történelmé-
hez" ismét becses adatokat szolgáltató közlése Ladivér 
Illyés-rol. — Az előadás ama kedvessége s classicitása, 
mely szerzőnek a komoly tudományok terén csak igen 
kevesekkel megosztott tu la jdona, — s mely eszközli, 
hogy míg egy részről a „ tárgy" nemcsak megelevenül, 
hanem kimaradhatlan érdeket is költ maga iránt a szel-
lemesítő kezelés következtében, addig más részről egy-
szersmind tanuságossá is válik az olvasóra: hü kiséro-
kép követi a mester nevét ezen darabban is. 

Miután előadja a Ladivér életére vonatkozó adato-
kat, körülményeket, szóval életének külső történetét, — 
melynek mellékesen megjegyezve nem kis érdeket köl-
csönöz az, hogy a protestáns hatás ellen 1671-ben Eper-
jes táján megindult vallásos mozgalmak hullámai igen 
közelről s jelentékenyen érintették, — szépen lerajzolja 
őt mint tanárt, kiben a tudós a nevelővel, a bölcsész a 
költővel egyesül t ; s úgy azután sok számú, de nagy 
részben csak kéziratban maradt müveinek legelsőb-
bikét, a Pneumatikát alaposan értesítő kivonatban meg-
ismerteti. — Ezt követi 

Simon József-tői „Autonomia és centralizatio," 
melynek megírására azáltal érzé magát szerző különö-
sen indíttatva, mivel — úgy mond — amaz első szónak 
széles palást ja alatt igen sok visszaélés tör ténik, s az 
azt lármázók 9/10 része nem érti e szót, s annak jelen-
téséről nem is gondolkozott. 

Bocsásson meg a tisztelt szerző, kit mi valamint 
egyéb c ikkeiben, úgy a kézalattiban is legszellemdú-
sabb s legbuzgóbb egyházi fértíaink egyikének ismer-
tünk föl, s minden tárgyhozi hozzászólását érdekkel és 
figyelemmel olvastuk, — bocsásson meg, mondom, ha 
jelenlegi tárgyalásának jelemzésére legelsőbben is azt 
mondani vagyunk kénytelenek, miszerint az általa felho-
zott lármázók elleni méltó nehézteléséből egy kis elfo-
gultság s egyoldalúság érte magát az eszmét is méltat-
lanul. — Ezt mutat ja mindjárt maga a meghatározás, 
— mely szerint t. i. bizonyos egyházi aristocrat-hangon 
mondatik, hogy az autonómiának alapföltétele az „ész." 

Hogy az akaratot az okosság teszi szabaddá , kö-
vetkezőleg az okosság érvényesítése a legfőbb s legjobb 
törvény: ezen egykor sokat mondani látszó tétel ma 
már illető értékére szállíttatott le, s méltán számíttatik 
azok sorába, melyek inkább csillognak mint megelégí-
tenek. — Valóban az autonómiánál sokkal inkább szélesb 
palást ja vau e tételnek, mivel hogy mindenki könnyen 
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alábújhatib. A dolog nehézsége azonban ott van , hogy 
az emberek nagyon különböznek egymástól , s így ter-
mészetesen tévednek is az „okos"nak megítélésében. 
Mire nézve a feladat veleje mindig és mindenütt volta-
kép azon „mód"nak k i ta lá lása , mely ama különbözése-
ket öszszehozza, s az egyoldalú tévedéseket meggá-
tolja. — Ezen „módok"nak sem lehet természetesen 
soha absolut érvényt tulajdonítani; söt viszonylagos 
érvényük is attól van föltételezve, hogy megfelelnek-e 
az illető életkörök jellemének s fejlodöttségének. 

Egyébiránt távol sem akar juk szerzőt a szóban 
forgó eszme ellenküzdőjéíil bélyegezni; sőt a 20-ik la-
pon mondott eme szava i t : „mivel nálunk a presbyteri 
zsínodalís alak igazán történeti fejlemény, s mivel ez a 
protestáns egyház autonomikus életének leginkább 
megfelel : sem tanácsos nem volna, sem pedig ok sincs 
reá tőle eltávozni," e szavakat — mondom — ép a szó-
ban forgó eszme „határozott val lásának" bizonyságaiul 
szeretnők tekinteni. A honnét a 21-ik lapon mondotta-
kat is oly akarat lan tévedéseknek s következetlen kö-
vetkeztetéseknek vél jük , melyeket szerző most már 
megcáfolás nélkül is viszszavon; eléggé megcáfolták 
egyébiránt Könyv. Tóth Mihály-na,k „Gladstone és Macu-
lay az állam és egyház közti viszonyáról" cím alatt 
e lapokban megjelent közlései. — A 21-ik lappal a 
22 iknek első sorait is keresztül huzzuk; hiszen ha azt 
elvül fogadnók, a „történetek" lelkét fognánk azzal 
föladni. 

Kifogásunk van végre az „idézetek" ellen; egyes 
Kikapott helyekkel aa eredeti értelem ellentétét is lehet 
majd bizonyítani. S úgy is elégszer használják az ily-
féle bizonyításokat „ellenünkben." 

Az irmodor szabatos , erődús egyháziasan komoly 
és emelkedett. — Ezek után találjuk 

Pápai Imrétől: „Vermigli Martyr Péter" életrajzát 
Dr. C. Schniidt után. Becccssé teszi e da rabo t , mely a 
II. s V. füzetekben is folytattatik, nemcsak kimerítő 
részletessége, hanem különösen a szerzőt lelkesítő, s az 
egész dolgozatot átlengő azon eszme, hogy nekünk a 
mai időkben minden lehető szorgalommal kell tanulmá-
nyoznunk a XV. század reformátorainak életét, helye-
sebbeknek ama nagy gondolatokat, melyektől azok éle-
tének egész folyama vezéreltetettt. 

Bárcask hazai egyházunk történetéből bírhatnánk 
minél több ily kidolgozott életrajzokat. 

A „tárca"-közleményekröl utoljára levén szándé-
kunk szólani: folytatjuk a következő füzetek értekezé-
seinek ismertetését. — A II. füzetben van 

Peti Józseftől: „A hegyi prédikáció" (exegeticai 
dolgozat); melyről azonban bővebben csak azért sem 
szólhatunk, minthogy annak bírálatát maga a szerkesz-
tőség praeveniálta. Ezt követi „Martyr Péter" életraj-
zának folytatása. — A III. füzet hozza 

Nagy József-tö\: „A paulicianusok keleten, m i n t a 
reformáció előharcosai;" rövid de csinosan egybeállí 
tott kis történeti vázlat ; melynek egyébiránt különösebb 
értéket az fogott volna kölcsönözni, ha a paulicianusok 

tanait jobban részletezi, s kimerítőbben tárgyal ja . — 
Továbbá 

Kuzmány Károly-tói: „az egyház állása a házassá-
got illető törvényhozás és törvényes vizsgálathoz." Tár-
gyát folytonosan az evangyéliom álláspontjáról fejtegető, 
— alapos értekezés. Üdvözöljük szerzőt közöttünk és 
velünk 

Filó Lajos-tói: „Unió kísérletek a reformácio Ős 
korában," különösen Ruchat Ábrahám „Histoire de la 
Reformation de la Suisse" című munkája után készített 
sok érdekes részletet s adatokat tartalmazó dolgozat. 
Hiszszük és vá r juk , hogy egy másik értekezésben az 
érdekes tárgynak eszményi oldalát is kifejteni s tár-
gyalni fogja majd szerző ,— azt nevezetesen: micsoda 
mélyebb alapja van az egy tőről nőtt protestántismus 
kétfelé ágazásának ; a minek már inkább csak eredménye 
mint szülő anyja volt a reformátorok közt kiütött meg-
hasonlás ; inkább csak egyik szála és alkalma mint sem 
központja az úrvacsoráról való vélekedés. Ha az unió 
őszinte, s minden időkre biztosított akar lenni, azt 
eszmeileg is meg kell tudni a lapí tani ; nem ugyan a 
dogmák kölcsönös megcsonkításával, hanem a különb-
ségnek egy magasb eszmébe való felemelésével. Ily 
benső alap nélkül igen könnyen szakadó kötelék a z ; az 
élet is pedig inkább eltávolít, s széthúz, a helyett, hogy 
öszszetartaná a rokon elemeket. 

A IV. füzetben találjuk : Kuzmány KároZy-tól: „Át-
tekintése az austriai házassági jog történeti kifejlődésé-
nek" a protestánsoknak egymás közt és a római katho-
likusokkal kötött házasságait illetőleg. Ezzel szerző a 
fölebbi füzetben közlött cikkét mintegy folytatja s nem 
kis mértékben érdekesíti. 

Erdélyi János-tói: „Apácai Csere János ismerte-
tésé" (székfoglaló ér tekezés , olvasva a M. T. academia 
bölcseimi osztály ülésében oct. 24). Egy önálló, terje-
delmes ismertetésre volna méltó maga e d a r a b ; mely 
míg egy részről „Apácai"ra, —• ki első szólaltatá meg 
közöttünk magyarul a bölcsészetet, — eddig nélkülözött, 
pedig nagyon megérdemlett világát hinti a méltánylat-
n a k : addig más részről az is fényesen igazolja, hogy 
Apácai óta alig volt magyar bölcselkedő, ki a bölcse-
lemnek hazai nyelvű s szellemű mívelésére inkább lett 
volna szerzőnél hivattatva. A mily tanúságos Apácai 
munkáinak, különösen „metaphisicá"ja s „logicá"jának, 
a kilenc „alaptételek"nek taglalása: ép oly érdekes a 
a bölcsész életrajzának s különösen egyes jellemző ada-
toknak öszszeállí tása; melyekkel aztán szerző az ed-
digi följegyzéseket kiegészíti és kiigazítja. — Sok he-
lyét — valóban sokat — szeretnénk ide mutatványul 
beigtatni. Azonban úgy szólva, nem is lehet választani. 
— Ide i r juk mégis az értekezés végéről azt, mint fakad 
ki egyszer az iskolák elhanyagolása mia t t : „Más ke-
resztyén országokban, még a hol pápista fejedelmek 
uralkodnak is , vagyon a reformátusoknak egynehány 
rendbeli akademiájok. Minekünk vallásunkon való fe-
jedelmünk, bő országunk vagyon , s hol az akadémia? 
melybe, ha volna, a bőségre nézve sok idegen országok-
ból a tanulók elgyitlnének ; csak nyittanók fel immár 



egyszer álmos szemeinket, s állatnánk tudós embereket 
a scholákba, mert t a lá lnánk , ha az irigység meg nem 
enne bennünköt. — így osztán nem mü hordanók a 
gyönyüréséges gréei tallérokat idegen országba ki, ha-
nem más hozná be minekünk, s a mü népünk gazdagod-
nék belőle. — Gondold meg magyar nemzetnek javát 
kivánó ember, ilyen pénzzel szűkös országból semmi-e 
három esztendő a la t t , legalább tizenötezer tallérral ki-
menni, a melyekben aztán soha a mü népünk talán csak 
egyszer sem lá t ? Ennyi kel pedig az ott lakó magyar 
deákokra legalább el. Három esztendő a l a t t ! Oh úr is-
ten szánj meg már bennünköt is." (Encyclopaedia 
267. lap.) 

Y. füzetben : 
Eqicpa&a-tö]: „Péter apostol római püspöksége." A 

körmön font dolgozatban sok erő , s az álnév alatt esz-
mékben főtt koponyájú férfi rejtőzik. A kérdés egyéb-
iránt vélekedésünk szerint is elavult , — s a tudomány 
terén is keveset nyom a latban. 

Ha nem csalódunk, egy ismerős társunkat van sze-
rencsénk üdvözölni. 

Ezt követi „Martyr P ." életrajzának folytatása. 
Látszik ezekből, mennyi változatosság, érdek, egyszer-
smind tudományos érték van az értekezésekben. •— 
Ugyanezt mondhatjuk pedig a tárca közleményekről is. 
Vannak köztük igen becses „okmányok, adatok" egy-
házunk múltjából, alkotmányos életéből Révész Imre, 
Hegedűs Zászló, Makiári Pap Lajos-tói közölve ; — könyv-
ismertetések Pálkövi A., Baló Bénjámin-tói; „Népiskola-
választmányi" működésekről szóló tudósítások; a „zene" 
érdekében tett felszólalások, „igazgatói" tudósítások; 
sőt a4- ik szállítmányban értekezés-szerű cikkek is mint 
Erdélyi-töl: „A magyar mint bölcsészeti nyelv ügyében," 
s Lévai József-tői: „Külön hitűek az orosz egyház kebe-
lében" — s végül; „protest. világ krónika." — 

Ajánljuk azért, ismételve ajánl juk e becses füze-
teket, az egyház és nevelés, a tudomány és irodalom 
barátinak figyelmébe és pártfogásába. E harmadik év-
folyam ára 2 ft. 50 kr. A negyedik évfolyam (január — 
decemb. 1860.) postán 6 ft., a nélkül 5 ft. P. 

— — 

BELFÖLD. 
Deézs (Erdély). Városunk vég-magyar város 

Erdély éjszaki részén, a Szamos fa l par t ján . A körül-
belöl fekvő falvak régebben ugyan mind magyarok 
voltak ; de részint a Rákóczi forradalom alatt a laban-
coktól ki i r tat tak, részint a hűbéri rendszer következté-
ben a földes urak által, az oláhok, mint engedelmesebb 
és szolgálatra idomithatóbb fa j által felvegyíttetve, az 
oláh nemzetbe által olvadtak, s ma már a környék 
nagyobb részében több helyekeu csak puszta templom-
romok állanak fen, vagy egyházak lelkészszel ugyan, 
de nyá j nélkül. Deézs tehát, mint a magyarság vég-
őrszeme, egyedül képviseli nemzetünket mintegy 5,000-
nyi lélek számban. Van nagyszerű szép református 
temploma, a forradalom előtt egy algymnasiuma, de a 
mely már csakis három osztályú elemi tanodára olvadt, 

egy kisded-óvodája és egy leány-iskolája a kántor ve-
zetése alatt. Mindezek ősi alapítványon nyugszanak, a 
nép sem papjának, sem a tanítóknak semmit sem fizet. 
Nemzeti és vallásos kötelességünkben állott tehát, hogy 
iskolánkat szilárdabb alapra fektessük , s ez által 
fa junkat az elenyészéstől, helyben és vidéken biztosít-
suk. Minek következtében elhatároztuk, hogy a piac 
nyugoti részén , templomunk alat t egy jövedelmező 
épületet emeljünk, melyből elemi iskolánkat egy alreális-
kolává egészítsük ki. Es ezen épület költségének hordo-
zására szólítsuk fel helybeli hitsorsosainkat, s a város 
más vallású lakosait is, úgy a vidéket, s később a két 
testvérhazát. Az épület mérnöki számítás szerint mint-
egy 30,000 pforintba ke rü l , és közép számítással 
2,000 pftnyi jövedelmet haj tana, mely összeg, majd 3 
év múlva a casino-épület is az iskola birtokába jutván, 
elégséges lenne a jelenben létező iskolai pénz-alappal 
együtt egy virágzó alreáliskola előállítására. A gyűjtést 
múlt évben városunkban meg is kezdtük, és 10,000 
pftnyi összeg 10 évi részleges fizetésekben be is gyűlt, 
most a vidék birtokos uraihoz fordulunk, hasonló a ján-
latokért, s a két haza lelkes honfiait és leányait is fel-
szólítandjuk a nemzetiség megvédése érdekében az adako-
zásra, Ez Ugy bővebb megértésére közlöm a bizottmány 
következő jelentését a január 15 én tartott egyházi 
közgyűlésben : 

Tekintetes egyházi tanács és közgyűlés! Szinte 
egy éve, hogy az egyházi közgyűlés e lhatározá, misze-
rint a felsőbb rendeletek következtében lerontatni kel-
lett mészárszékek és fabódék helyére — az 1855-dik év 
február 2-kán és 1858-ik év január 10-kén egyházitaná-
csi végzések folytán készült—s a mlgs egyházi főtanács 
által is megvizsgált s helyben hagyott mérnöki terv 
szerint közadakozás útján egy jövedelmező épület emel-
tessék, mely alapja legyen elemi iskolánk al-realiskolává 
való kiegészítésének. 

Az egyházi közgyűlést ezen határozatában, a tag-
jai kötelesség érzetébe és a haza minden hü fiai, ezen 
ügyben nemcsak helyi de az egész haza s nemzet érde-
két felfogni képes lelkesedésébe helyezett bizalom — 
vezérelte; miért is midőn a kitűzött cél elérésére az alól-
irt bizottmányt utasításokkal ellátva felbatalmazá be-
látása szerint, mindent megtenni, — egyszersmind kö-
telességévé tette azt is, hogy időszakonként a tek. 
egyházitanács — és közgyűlésnek az ügy állásáról ki-
merítő je lentéseket tegyen, a nemzetet pedig hírlapok 
ut ján értesítse. 

Ezen határozat értelmében a bizottmány igyeke-
zett hivatását betölteni s valamint a tiszt, egyházita-
nácsban többször történt jegyzőkönyvei felolvastatása 
— úgy a „kolozsvári közlöny az 1859-ik évi 13, 20, 23, 
65 és 113 számjaiban megjelent felszólalások és értesí-
tések által a történteket köztudomásra hozni. — Most 
azonban az év elején érkezettnek lá t ja az időt, midőn 
az egyházi közgyűlés i rányában is kötelességét telje-
sítnie kell, miért is midőn ezennel jegyzökönyveit, a 
felajáulások könyvét és a múlt év végével berekesztett 
számadások könyvét felolvasás és megvizsgálás vé-



gett ezennel benyúj t ja : teendőjének véli egyszersmind 
azok tartalmát s az eseményeket röviden s okadatolva 
a következőkben ismertetni. 

A kezdet nehéz volt. Midőn az egyházi közgyűlés 
a „legyen" szót k imondá, s a szűkséglendő alapöszszeg 
beszerzését a bizottmány teendőjének jeleié k i , az 
eszme még oly kevéssé volt ismert — annyi kételyek 
emelkedtek annak kivihetősége ellen, s az államélet fe-
lett oly borús fellegek kezdtek volt emelkedni , hogy 
ezek, magát az űgy iránt lelkesülő s annak létesítlieté-
sét felfogó bizottmányt is szinte megrenditék hitében ; 
de meg volt a kötelesség érzete, s ez bátorságot adott. 
— Első teendőjnnek látta a bizottmány önszervezése s 
a szükséges irományok beszerzése után legelőbb is mér-
nök Balogh György atyánkfiát felkérni, hogy az épület-
terv részletes részét s a költségszámítást is ki-
dolgozni szíveskednék, ki is azt a folyó 1860-dik 
év elején megtenni igéri. Ugyan ekkor azon nézet-
ből indulva k i , hogy várt eredményre csak úgy szá-
míthatni , ha mindazok kiktől áldozatot méltán várhat 
az egyház : személyesen szóitatnak fel — s a vidék ér-
telmessége s az egész haza támogatására csak akkor 
lehet számítani, ha Deés hozza meg elébb kötelesség ér-
zeléből kifolyó illő áldozatát. Ezért hát a bizottmány 
ifj. Róth Pál k. gondnokot megbizá, hogy a bizottmány 
két tagja társaságában Deés minden polgárait egyen-
ként ajánlattételekre szólítsa fe l ; minek következtében 
tiszt. Medgyes Lajos és egyházi tanácsos Beke Sándorral 
— időnként az egyházfiakat is maguk mellé véve a la-
kosok sajá t lakásukaní megtalálásukat rögtön meg is 
kezdék. 

Mily terhes volt ez eljárás, s mennyi akadályok 
gördültek annak elébe: nem célunk leirni, — csak 
annyit mondunk ki, hogy e gyűjtő albizottmány megtett 
mindent a mit tehetet t ; s eredménye volt, hogy május 
8-kán már 6400 ft. o. é. volt csak is a deézsiek által e 
célra az egyház részére, nagyobb részint 10 éven át fél-
évenként fizetendő részletekben felajánlva. 

Azonban az államélet láthatárán az év elején fel-
merült sűrű felhők mind inkább tornyosultak, — kiütött 
az olaszháború, — hazánk szomszédságában kétes moz-
galmak mutatkoztak , és mindenki megdöbbenve nézett a 
bizonytalan jövő elébe. — E körülmény az ügyünk iránti 
érdekeltséget is természetesen csökkenté, s az ajánláso-
kat gyűjtő albizottmány jónak látta működését a kedé-
lyek lecsendesedéseig felfüggeszteni. E volt oka, hogy 
őszig az ajánlatok tétele megszűnt, s e sivár időszakban, 
mint zöld oasis , csakis kaczkói birtokos, mlgs Cserényi 
Károly úr felszólítás nélkül tett önkénytes ajánlata tű-
nik ki, ki e célra oláh-bogátai erdőrészét áldozá fel. 

Azonban az év végével annyival inkább igyekezett 
az albizottmány az a jánla tok gyűjtését Deézsen bevé-
gezni, mit csaknem egészen el is ért — kevés levén 
még azok száma, kiktől remélhetni, s méltán, hogy 
ajánlataikat ezután megteendik — s minek eredménye 
volt, hogy 1859 végén az említett erdőrészeken kivül 
9337 ft. töke, s özvegy mlgs Véér Györgyné. sz. gr. Kún 
Rosália asszony által élte végéig évenként 10 ft. o. é. 

volt felajánlva, — mint az ó felajánlási könyvből kitet-
szik 5 s ez által a bizottmány azon kellemes helyzetbe 
jött, hogy a folyó év elején ezen egyházi közgyűlés 
megtartása után, ha eddigi eljárása az egyházi közgyű-
lés helyeslését megnyerendi: az ajánlatok gyűjtését a 
vidéken is büszke önérzettel megkezdheti. 

A jegyző- és pénztárkönyv viteléről kevés meg-
jegyzendőnk van. A jegyzőkönyv a rendes előzmény és 
határozat hasábjain kivül még egy az eredményt is ki-
jelölő oldallal van szerkesztve, miáltal, ha valamely 
határozat teljesedésbe nem ment volna, rögtön feltűnik. 

A pénztárkönyv pedig az ajánlatok könyve ellenőr-
sége alá van vetve szerkesztési módjánál fogva, — s 
habár ennek is vezetése s az ajánlat i részletek felsze-
dése is — a rendes pénztárnok, Vékony Ferenc ez alól 
magát több okokból felmentetni kérvén — egy időre 
kebli-gondnok Róth Pál atyánkfiára bízatott volt , a 
közelebbi bizottmányi gyűlésben Turbucz Ferenc aa. 
által fog vitetni, miáltal míg egyfelől a legnagyobb 
ellenőrség eszközöltetik másfelől a k. gondnok te-
endője kevesíttetvén: az ajánlatok gyűjtésére több al-
kalom nyittatik. — A jegyzőkönyvet ezentúl Turbucz 
Ferenc aa. helyett tiszt. Kovács Sámuel aa. vezetni kész-
nek nyilatkozott. 

Végezetre a pénztár állásáról a következő össze-
állítást adhat juk, mint ez a pénztárkönyvből is ki-
vétetett. 

Az 1859-ik év végéig a tett ajánlatokból be kel-
lett volna, hogy gyűljön 665 ft. 54 kr. — begyült 519 f t . 
49 kr. — költség volt összesen 47 ft. — és így maradt 
készpénz 367 ft. 49 kr. o. é. 

E szerint a múlt évről áttétettek 1860-ra: 
a) Restantiákban 146 ft. 5 kr. a) Úrbéri papírok-

ban 105 ft. c) Készpénzben 367 ft. 49 kr. Összesen: 618 
ft. 54 kr. 

Ennyi t. egyházi tanács és közgyűlés az eddigi ered-
mény, — kevés, ha a cél felé sóvárgunk, —• de sok és 
biztos reményt nyújtó, ha a multat nézzük. — Az ez-
utáni teendőket a mérnök Balogh György atyánkfia 
által kidolgozandó részletes terv, s az, hogy ügyünket 
miként karolhat juk fe l : a vidék és haza határozandják 
meg. Hogy a bizottmányban az akarat, s Deézs hazafias 
polgáraiban az áldozati készség nem hiányzott, bizonyít-
j á k a tények; s midőn ezt felmutatjuk, bizton reméljük, 
hogy a vidék s az egész haza támogatni és erősíteni 
fognak szent igyekezetünkben. 

Azért az alólirt bizottmány Istenben és a nemzet 
nagyra törő nemes jellemében bizva, azon reménynyel 
fejezi be ezen jelentését, miszerint meggyőződése: hogy 
az építéshez sokkal hamarább hozzá fog kezdhetni az 
egyház, mintsem ezt bárki közülünk egy év előtt gon-
dolta volna. 

Kelt Deézsen, j anuár 13. 1860. 
A deézsi reáliskolai bizottmány. 

— — — m m — 



KÜLFÖLD. 

Protestáns ügy Párisban. A St. Honoré ut-
cában levő protestáns imaház bezáratása nagy izgalmat 
okozott itt. A „Journal de Debats" mai száma hosszú cik-
ket hoz ez ügyben. Ezen imaház két év óta háborítla-
nul állott. Gurney úr építtette azt oly angol szülék gyer-
mekeinek, kik Párisban telepedtek le és az isteni-
tisztelet eredetileg csak angol nyelven tartatott. Azóta 
az angol istenitisztelethez francia nyelvű istenitisztelet 
is járult az angol telepítvény oly fiatal tagjai kedvéért, 
kik az anyanyelvet Pár isban elfeledték. A „Debats" 
szerint némely urak ezen el járásban proselitahalászást 
fedeztek fel, s ezt a véleményt keresztülvitték a ható-
ságnál is. A „Journal deDeba ts" nagy nyomatékkal lép 
fel a vallásszabadság ezen megtámadása ellen s azt 
nyilvánítja, hogy Gurney úr ezen ügyet egész az állam-
tanácsig fogja vinni. Mindig a proselita halászás ellen 
való jajveszéklés az , mely Franciaországban ürügyet 
szolgáltat a protestántismus elnyomására, úgy hogy ott 
a vallásszabadság csak üres hang. Ha magában Páris-
ban oly könnyen kedvét keresik a katli. papságnak, 
még roszabbul áll a kerületekben, hol mindent elkövet-
nek , hogy az ilyes dolgokat csak suttyomban végez-
hessék. (P. L.) 

Vallási mozgalom a törökök közt Török 
ország fővárosából következő tudósítás olvasható a „N. 
Ev. Zei tungéban: „A vallási mozgalmat megindította 
bizonyos Omer Effendi, a tudós iskolában (Medresseh) 
a korán magyarázója. Ez az éltes ősz néhány év óta 
lassanként s titkon azon működött, hogy újjáteremtse 
az izlamot, közel s távol álló hívőkből meglehetős 
számú csoportot gyűjtött maga körül. A nélkül, hogy 
megmondaná, miként az evangyéliom az ő ismereteinek 
forrása , úgy látszik, hogy annak legfontosabb tanait, 
söt a leglényegesebbet is, Krisztusnak emberré lételét 
közölte híveivel. Sokszor kellett neki a szentírás szavai-
val élnie, mert sok tanítványa, ki soha nem olvasott 
bibliát, az új-szövetség egyes helyeit szórói-szóra könyv 
nélkül tudja. Ez az ember múlt évi január vagy február 
hóban gyanússá lett a hatóság előtt, s hogy híveitől 
elszakaszszák, Brussába száműzetett s tanítványai ki-
sebb vagy nagyobb mértékben szoros polikiai büntetés 
alá vet te t tek, a nélkül, hogy akár a tanítóra, akár a 
tanítványokra valami polgári vétség bizonyult volna be. 
Ez utóbbiak, tanítójuktól megfosztatván, titkon tartot-
tak összejöveteleket, melyekre többek közt a protestáns 
vallásra áttért Selim Effendit is meghívták, ki most 
mint hittérítő Bebekben működik s William nevet vett 
fel. Annak tudósítása szerint vallásos buzgalom uralko-
dik ezen kisded, de titkos gyülekezetben, tagjai örömest 
olvassák a szent-írást s fáradbatlanok az iklvtudományá-
róli kérdezősködésben. Omer Effendi is, ki Brossában 
nem szoros őrizet alatt tartat ik, összeköttetésbe lépett 
az ottani protestáns örmények papjaival, s örömét fe-
jezte ki, hogy konstantinápolyi tanítványi most már 
magok olvassák a szent-írást. Mostanában kísérletet 

tettek Omer Effendi kiszabadí tására , de úgy látszik, ú j 
üldözést kezdtek ellene s tanítványi ellen. Micsoda fej-
lődést fog venni ez az izlam történetében hallatlan je-
lenség? Az idevaló hittérítők nagy reményt kötnek 
Omer Effendihez. 

* 

Másik örvendetes jelenség Törökországból, hogy 
egy kisded prot. gyülekezet a jövö tavaszra templom 
építéséhez akar fogni. Ez a dobruschai kerületben levő 
atmadsehai kis gyülekezet, északnémetországi, porosz s 
poseni telepítvényesekből áll. A múlt tizedben velők 
idevándorolt lelkészük Boonekemper, az elsőbb idóben 
sok küzdelmet állott ki hívei közt. Ezen eredeti ember 
halála után soká lelkész nélkül volt a telepitvény s 
kezdett elvadulni. Mióta Galacbau papság alapíttatott, 
azon működnek, hogy a török és román dunamelléki 
városok- és falvakban lakó protestánsokat Atmadschá-
ban egy papság alá vonják. Atmadscha egy erdőben 
fekvő 60 családból álló falu s anyagyülekezete a 40 • 
mérföldön elszórt protestánsoknak Kühn nevű lelkipász-
tor felügyelete alatt. 

Konstántiuápolyban 600 lelket számláló prot. gyü-
lekezet van, mely három év óta szándékozik templomot 
építeni, de jutányos áron nem kap alkalmas helyet az 
építésre. Legközelebbi karácsony szombatján díszes 
karácsony-fát állítottak fel az iskolaépület nagy tere-
mében , melynek bámulására nemcsak protestánsok, 
hanem örmények, görögök, sőt mahumedánusok is tola-
kodtak s nagy figyelemmel hallgatták az iskolások 
karácsonyi ének zöngedezését. 

Braziliából panasz hal la tszik , hogy a politikai 
tekintetben oly szabadelvű kormány nem akadályozza 
ugyan a prot. vallást, de a katb. mellett más vallást 
nem ismer el egvenjogosítottnak. A protestánsoknak 
szabad templomot építeni, de tornyot nem, s harangot 
sem szabad használni. Azonban sajnosabb az, hogy a 
prot. egyházban sincs egyetértés, minek oka az, hogy 
papjaik nem olyanok, kik az ügyek vezetésére képesek 
volnának, s e szerint hiveik tiszteletét nem bir ják. 

N. E. Z. 

J L . J t C? A . 

A bécsi két evangélikus gyülekezetnek az ausz-
triai koronatartományokban létező evangélikus egyház 
kívánságait s szükségeit tárgyazó s az ágostai s helvét 
hitv. cs. kir. consistoriumokhoz benyújtott emlékirata, 
— melyet főbb pontjaiban van szerencsénk közölni — 
1859 dec. 1-én kelt s úgy látszik ügyes toll fogalmazta 
Emberi háládatosság mellett szilárd férfias őszinteség 
szól ki belőle, mely a sebeket fel tár ja s a gyógyítás esz-
közeit nem hallgatja el. Tizenkét sűrűn nyomott lapon 
a már közlött ministeri és consistorialis rendeletekre 
való utalással kezdődik az emlékirat, miknek következ-
tében az ágostai bitv. gyülekezet képviselői 1859. nov. 
23-dikára, a helv. hitv. gyülekezet képviselői pedig nov. 
4-dikére tanácskozmányra hivattak egybe, hogy ezeu 
rájuk nézve oly fontos rendeleteket tárgyalják s felettük 



tanácskozzanak. Ezen tanácskozmányok eredménye há-
rom szakaszra oszlik. Az első szakasz hálát és bizalmat 
fejez ki eleve a sept. l-öi legmagasabb nyiltparancsban 
nyilvánított nézetekhez. Ezt a bizalmat különösen az 
erősíti, hogy a superintendenseknek 1849. Bécsben tar-
tott tanácskozására való hivatkozás által a reformok 
iránya általában kijelöltetve látszik és a két consisto-
rium elnökségét illetőleg azon reformok célja már is 
előleges megvalósulásra vezettetett, a mennyiben az 
evangélikusoknak eddigi elv szerint kizáratásuk az el 
nökségből az evangélikusok iránti bizalom hiányát tanú-
sította. A második szakasz azon véleményt nyilvánítja, 
mintha a ministeri javasla tot , „a legmagasabb előké-
születeket megtenni, hogy a bécsi consistoriumok alatt 
álló ágostai és helvét hitv. evangélikusok egyházkor-
mányzatába azon javításokat belehessen vinni, melyek 
az elismert kívánalmaknak megfelelnek", oda kellene 
magyarázni, hogy „a consistoriumok alkotása- s szerve-
zésében való változások iránti indítványok, s a consisto-
riumoknak az egyház kormányzatba való részvételük, 
melyet az evangélikus gyülekezeteknek kellene áten-
gedni, az egyház kormányzati orgánumok eldarabolásá-
val" épen ne kizárólag csak a consistoriumoktól szár-
mazzanak ; e szerint a bécsi evangélikus gyülekezetek 
képviselői jogosított-, sőt kötelezetteknek érzik magu-
kat, azon kívánalmak iránt lelkiismeretes tanúságot 
tenni s ezt teszik is az 1849-diki tanácskozmány indít-
ványának alapján. A bécsi gyülekezetek képviselői egy-
értelemben vannak azon elvekkel , melyeket azon ta-
nácskozmány felállított s k íván j ák , hogy az egyházal-
koímány ott kitűzött alapvonásai mielébb életbe lép-
tessenek. Különösen főszükségül állíttatik fel a 
presbyteriumok s zsinat által való képviseleti alkot-
mány, mint az evangélikus egyház lényének megfelelő 
egyet len; mely már is áll más név alatt az egyes gyüle-
kezetekben ; eredményt illetőleg az államhatóságok bi-
zonysága hívandó fel. Az valami természetellenes vi-
szony, hogy ezen képviseleti alkotmány eddig az egyes 
gyülekezeteknél végződik s az egyesülés köteléke csak 
az állam által kinevezett egyházi hatóságban á l l : „ezen 
presbyterinm és zsinat általi képviseleti a lkotmány ki-
terjesztése a koronaországok minden evang. gyüleke-
zetei, vagy ha lehet az egész ausztriai birodalom egybe-
foglalása által." Ez lenne az általános kívánalomnak 
megfelelő. Az állam főfelügyeleti jogát ez érvényesíti 
organumai á l ta l , melyeket az államhatalom nevez ki, 
ezek adnak érvényt s tekintélyt az evangélikusok 
jogainak s törvényes határozataiknak, mi által csak a 
kölcsönös bizalom erősíttetik , különösen ot t , hol a túl-
nyomó többség egy másik hitvallás részén van. A két 
gyülekezet reményl i , hogy az egyházi törvényhozás 
szabadon választott zsinat jogai közé tartozik s az evan-
gélikusok viszonyát rendező ideiglenes rendelet után 
várja, hogy az egyházalkotmány végleges megállapítása 
végett nem sokára a zsinatra való választás megkezde-
tik. Ez mind összehangzásban áll a kormány által nyil-
vánított nézetekkkel. A harmadik szakasz az evangéli-
kusoknak a^ római katholikusokhozi viszonyát veszi 

szemügyre s jogszabályozást követel. Felhozza a vegyes 
házasságot s minthogy a dogmák különbsége miatt sok 
nehézséggel járavegyes házasság, a ján l ja ily esetekre 
a polgári házasságot. Kikel az 1859 diki házassági tör 
vény ellen, melynek §§-ai Bécsben , hol sok vegyes há-
zasság köttet ik, csak a katholikus részt szaporítják. A 
bécsi gyülekezetek kér ik ezen törvény nyommasztó 
§§ ai eltörlését s helyettük a Magyarországban divatozó, 
vegyes házasságot illető szabályok alkalmazzását. A 
többi a zsinat teendője. Kiemeltetnek az áttéréseknél! 

akadályok s kellemetlenségek, s az egyenjogúsítás ki-
kerülhetlcn kivánalmul állíttatik fel. Az evangélikusok 
által s közt terjesztett bibliák, ha katholikusok kezébe 
jutnak is, az államhatalom ne avatkozzék bele, hanem a 
katbolika egyház maga vonja kérdőre bibliáttartó tag-
ját . Arra van hivatkozás, hogy a németszövetségi acta 
16. §-a Ausztriában nincs teljes törvényerőre emelve, 
hogy az evangélikusoknak egyesületek alakí tása nincs 
megengedve s azt is várni lehet, hogy az evangélikusok 
az államkincstárból aráuylagosan nem lesznek kizárva, 
egyházi szükségeiket tekintve. A népiskolákat illetőleg 
evangélikus iskolafelügyelők kívántatnak, mert ez kü-
lönösen megkívántatik az iskolai ügyek emelésére, az 
evang. iskolatanítók ev. bizottmány előtt tegyenek 
vizsgálatot; a középiskolák pusztán felekezeties színe-
zete töröltessék el. Egyetemeinknek, evangélikusokat 
illető igen kedvezőtlen viszonyai is kiemeltetnek 8 hat-
hatósan kívántatik egy tisztán evang. egyetem állítása, 
vagy a kath. egyetemek közösítése, minden tanítói 
állomásra kath. és ev. tudósok egyenlően bocsáttassa-
nak s a bölcseleti és történeti tanszék egy kath. és egy 
prot. egyén által legyen betöltve. Ilyen közösséget s 
egyenlőséget kívánnak a jogakadémiák- s politechniku-
mokban is. A két egyház közti egyenjogúság visszaállí-
tása az, melyre az emlékírat végsorai hivatkoznak, 
mely helyreállítást „nemcsak az evang. egyház tagjai, 
hanem a katb. polgárok túlnyomó többsége, Ausztria 
nagysága- és hatalmának minden igaz bará t ja lelkes 
hálával fog üdvözölni." Ez azon emlékirat tartalma, 
melyet negyveu ember írt alá, s melyen a két superin-
tendens Pauer E. és Franz Gr. áll legelői. A. K. Z. 

Nyilvános köszönet, 
Bátorkeszi a közelebbi években, gyakor i tűzve-

szélyeknek volt gyászos sírhelye. — A közelebbi múlt 
év jun. hava 18-án épen templomunk tőszomszédjában 
ütött ki a tűz. 

A még türelmi időkben, a házak sorába beépített, 
s e közel veszélytől nagy erőfeszítéssel megmentett 
templomunkat a leégett háztól, csak három és fél öl 
szűk tér választván el, kisaját í tása iránt, a lelkipásztor 
által azonnal lépések tétettek. 

Múlt évi május 4-kén a 22 ölnyi hosszú lelkész-
lak leghátulsó szegletje gyuladt ki, mely alkalommal 
templomunkon kivül minden egyházi épületeink lángok 
martalékivá lettek. 

E szomorú helyzetben egyházunk — ámbár számos 
fedél és kenyér nélkül maradt egyes tagjaiban is káró-



súlt — el nem csüggedett; sőt a kisajátí tásnak már a 
múlt évben megkezdett ügyét újabb buzgalom és áldo-
zatkészséggel karolta fel — és azt négyszáz pft. fizetés 
mellett sikerült is eszközölni, — mely által lehetőség 
állott be , templom és iskolaház, szinte veszélyes szom-
szédságban fekvő rozzant lekészlak helyébe, a kisajátí-
tás által megszélesbült telek közepén, templom és isko-
lától, ezzel irányos távolságban, új lelkészlakot emelni. 

Iskola és tanítói lak a gazdasági épületekkel együtt 
már aug. hóban fedél álá kerültek. 

Az ú j lelkészlak alapja sept. 1-ső napján tétetett 
le, és mai napon, u. m. november 24-én, nemcsak készen 
áll, hanem lelkipásztorunk által már lakva is van. Hála 
érzelemmel teljesülve fejezzük ki alázatos köszönetünket 
azon nagylelkű jóltevőinknek, kik kegyes adományaikkal 
segélyezésünkhöz járul tak. 

Mély tisztelettel nevezzük fel azok között elsőben 
is két ország nagyunka t , úgymint ErdÖdi Herczeg Pálffy 
Antal úr ö főméltóságát, bátorkeszinek a régi időben is 
nemcsak kegyelmes földes-, hanem egyházunknak is min-
denkori kegyurá t , — és méltóságos Yezekényi, báró 
Baldacci Antal u r a t , a prot. intézetek nemcsak meleg 
barát ját , hanem hazaszerte ismert moecenását. 

Kegyes jóit evőink, és adományaik így következnek : 
Főméit. Erdődy herceg Pálffy Antal úr 10,000 tégla. 
Mélt. Vezekényi báró Baldacci Antal úr a leikészlak fe-
deléhez szükségelt összes angol habos cserepet, 50 szál 
fenyőt, a lak és gazdasági épületekhez szükségelt lécet 
és szeget. Tek. Alsó-Szopory Nagy Elek úr, a főméit, 
herceg főügyvédje 100 pftot. Tek. Warnhagen Ármin úr 
uradalmi bérlő 10,000 téglát és 5000 nyerstéglát. Tek. 
Hazai Ernő úr uradalmi bérlő 80 o. é. ftot. A német-
alföldi Gustáv-Adolf-Egylet részéről — az általa kijelölt 
tizenkét Ausztria birodalombeli — legnagyobb részben 
magyar iskolák és egyházak közt kiosztás végett az 
anyaegyesülethez Lipcsébe küldött 1600 forintból 50 
tallért. A hágai fiók Gustáv-Adolf-Egylet 30 hol. ftot. Az 
amsterdámi fiók Gustáv-Adolf-Egylet 20 hol. ftot. 

E hálaköszönettel fogadott jótéteményekhez hét-
százhatvanhárom lelket számláló egyházunk az által kí-
vánt lehetőleg méltónak mutatkozni, hogy az alapból 
egy díszes és kényelmes lelkészlakot emelt , az öt év 
előtt újból épült iskoláját a tanítói lakkal együtt újabb 
díszben helyreállította, iskoláját célszerűen felszerelte, 
egyházi épületeit az utóisóig cserép vagy zsindel alá 
vette, s részéről hozzá minden egész telek után 25 zsel-
lér-személytől három forinttal, és kétezer részint igás, 
részint gyalog napi munkával járult. 

Nem mulaszthatjuk végre hálás köszönetünket 
kifejezni komárommegyei cs. kir. főnök Ambróz János 
úr nagyságának, ki a mérnöki hivatal által a lelkészlak-
hoz a tervet szolgáltatta, melyet egyházunk, célszerűsé-
géről meggyőződve, egyhangúan készséggel elfogadott 

A bátorkeszi egyház nevében. Kovács József', lelkipász-
tor. Székel József, gondnok. Szenc.zi Mihály, gondnok. 

Az lüj Sinai hegyi biblia-kézirat *). 
A németektől megülni szokott karácson-iinnep 

közeledtével Tischendorf prof. eltávozott körünkből Szász-

országba ; de megígérte a vallásügyi miniszternek, hogy 
a közelebbi hónapokban visszatérend közibénk. Minél 
nagyobb volt a figyelem, melyet úgy a császári udvar-
nál, mint egyéb körökben, keleti tudományos r i tkasá-
gainak oly gazdag gyűjteményeivel okozott, annál ke-
vésbbé volt lehető a féltékenységet és áskálődást elné-
mítani. Ugyanis, mivel a Sinai-féle biblia-kézirat folyto-
nosan közbámulat tárgya volt, épen ez okból választa-
tatott az irodalmi megtámadás tá rgyáúl , annyival 
inkább, mert mint értesültünk, a császári kormány nagy 
összeget készül ezen kéziratnak photograph segítségé-
vel eszközlendő fényes k iadására áldozni. Bizonyos 
akadémiai tag, többek beleegyezésével, egy cikkelyt 
tett közzé a pétervári (akadémiai) hírlapban, melynek 
tárgya a Sinai begyi biblia-kézirat volt, oly célból, hogy 
ezen kézirat korának és itészeti becsének gyanúsítása 
által, annak általános érvényűnek ismert faesimilitását 
lerontsa. A mi ezen említett cikkely egyes észrevételeit 
illeti, nincs azokban sem palaologiai pontosság, sem 
szövegitészeti hivatottság; csak általánosságban lőn a 
kétség kimondva a magas kor, — s magának annak 
lehetősége iránt, hogy ilyet pontosan bebizonyítni le-
hetne, valamint ezen documentum nagy fontosságát 
illetőleg. Mindazáltal ily nyi latkozat a császári akadé-
mia organumában célját nem egészen tévesztette e l ; 
hisz már elébb támadt kétség némely tudatlan ugyan, 
de magasrangú megtekintöinél ezen Sinai-féle kézirat-
nak, mely 14 napig a császári bibliothekában volt üveg 
alá kitéve közszemle véget t : hogy váljon ezen igazán 
csudálatos módon fenmaradt okirat visszavihető-e kelet-
kezését illetőleg Nagy Konstantin idejére. De mind ezen 
kétségek eloszlának. Kiválólagos igények követelték, 
hogy Tischendorf ezen akadémiai cikkelyre kimerítő cá-
folatot készítsen, s ezen Sinai-féle kézíratnak a negyedik 
század elejénél nem később korú eredetét hitelesítő cá-
folat annyira eloszlatott minden kétséget, hogy maga 
ezen gyanúsítások szerzője, közvetlen az értekezés alatt 
ezen megjegyzést teszi: „Nem jutott eszembe Tischen-
dorf úrnak a biblia-kézirat korát bizonyító állításait gya-
núsítani a Tischendorf-féle bizonyításban." Ezen meg-
lepő elismerés legalább eltávoztatta a tett következte-
téseke t : hogy a ki valamely későbbi évszázad szerze-
ményét bitelesnek ismeri, ezzel nem mást bizonyít be, 
mint öntudatlanságát s azon törvények felfogására való 
képtelenségét, melyek a palaologiai tudományban meg-
kívántatnak. 

Azonban úgy hiszem, annak tudása is érdekelni 
fogja olvasóink nagy részét, mi alapon állítja Tischen-
dorf az általa felfedezett biblia-kéziratot a keresztyén 
világot illetőleg legrégibbnek, minthogy vele csak a 
Vaticánban található nevezetes kézirat versenyezhet, 
mint a mely szinte a negyedik századból való, jóllehet 
ez szövegitészeti fontosságára nézve a Sinai-féle kézira-
tot még csak meg sem közelíti, mert a Vaticánban ta-
láltatóból az új testamentoiuot alkotó öt egész és egyfél 
rész hiányzik. „A mi a Sinai-féle bibliát illeti," í r j a 

*) Lásd 1859 é. évi „Prot, egyh. és isk. lap* 479. 1. 



Tischendorf, „én azt minden kétségkívül a negyedik 
század első felébe teszem." 

Azon előszámlált erősségek után, melyek felhozat-
nak annak bebizonyítására, hogy a Sinai-féle biblia-
kézirat csakugyan a negyedik század első felében ke-
letkezett, így folytat ja Tischendorf: „nem kell meg-
feledkezni arról, hogy oly sok ok egyesül a régibb 
korra nézve, a nélkül, hogy azoknak valamely később-
korú származást illető egyetlenegy alap ellene szólna. 

A szövegítészeti jelentőségre vonatkozólag követ-
kezőleg fejezi ki magá t : hogy egy a világ előtt ismere-
tes kézirat, még a Vaticánban található sem tarthat 
igényt hasonló fontosságra az apostoloktól írott szent 
szövegnek megállapítása tekintetéből, és hogy ezen 
vélemény minden legrégibb figyelembe vehető egyházi 
a tyák auctoritása által szilárdul meg van alapítva. 

Utoljára igénybe veszi a legnagyobb bizalmat a 
Sinai-féle kézirat kiadásának célirányos elkészítése 
érdekéből, miután ő már tíz-ezer bibliai documen-
tumokat magokban foglaló folians kötetet adott ki a 
keresztyén világ legnagyobb részvéte mellett, s azon 
bizalmat fejezi k i , hogy az eredeti kézirat nemcsak 
évszázadok múlva fog fényleni, mint valamely keresz-
tyén nemzeti kincs a keleti székvárosban, hanem annak 
első kiadásai, míg csak a keresztyén tudományosság 
fenáll, mint a császári bőkezűség becses monumentoma, 
a leghálásabb köszönettel fogadtatnak. 

A „Schwarz-alapítvány" ügyében. 
A „Prot. egyh. s isk. lap" legközelebb múlt 1859-

dik évi 3-ik számában, a 86. s 87-ik lapon közölve 
volt egy fölhívás hitrokoninkhoz, az esperesi evang. 
község által az itteni evang. főtanoda részére létesített 
Schwarz-alapüvány ügyében. Az alapítvány közhasznú, 
iskolai célja az érintett fölhívásban tüzetesen volt elő-
adva, t. i. egy buzgó és hitteljes, nagyérdemű lelkész és 
főesperes szellemét örökítni közöttünk az által, hogy 
felkaroljuk az egyház veteményes kertjeinek — az 
iskoláknak •— ügyét, s jelesül az eperjesi collegiumnak, 
melynek néhai Schwarz esperes oly érdemdús pártfo-
gója volt, korszerű istápolására egy Convict nyitását ve-
gyük eszközlésbe, mely szegény sorsú i f jaknak célszerű 
ellátás által tanulmányaik folytatását lehetségesítse. — 
A ki tudja, mily költséges mainapság a közviszonyok-
nál fogva a magasb iskoláinkbani tanulás, s mennyi je-
les tehetség vész el e miatt az egyháznak, parlagon 
hevervén a szükséges mívelődési eszközök hiányában, 
—- az kétségbe nem vonandja az ilyetén alapítvány 
cél- és korszerűségét. 

Ugy vélem immár, hogy illő is, kötelesség is, mi-
szeriut, a szóban forgó Schwarz-alapítvány állásáról, 
közérdekű céljánál fogva, időről-időre számot adjunk a 
t. közönségnek, miután a fenérintett ebbeli felhívás nem 
maradt eddigelé is eredmény nélkül. Szerencsém van 

Segédszerkesztők: l>r. Székács J. és Török P. 

azt a t. szerkesztőség engedelmével az évfordulat alkal-
mából ezennel a következő kimutatásban megtenni: 

1858-ban, még a nyomtatott aláírási ívek kibocsá-
tása s szétküldése előtt bejött összesen 239 ft. 85 kr. — 
A lefolyt 1859 dik évben bejött kegyes adományokban 
367 ft. 63 kr., s emlékbeszédekért néhai nagyt. Schwarz 
M. esperes felett 4 ft. 50 kr. S így az alapítvány állása 
az 1860-ik év elején 611 ft. 98 kr. a. é. 

Kétsékiviil e számokból is látui való, hogy a fen-
tisztelt apostoli férfiú emléke távol körökben is a hit-
sorsosok rokonszenvével ta lálkozik; sőt akadtak az 
ügynek kegyes pártolói róm. katholikus testvéreink 
között is, kik részint tanintézetünk méltánylásából, ré-
szint a boldogult Schwarz iránti személyes tiszteletből 
önként hozzájárultak adománya ikka l , örvendetes bi-
zonyságául keresztyén nemes indulatuknak, s a közne-
velés és oktatás előmozdítása iránti érdekeltségöknek. 

Vegyék a tisztelt adakozók hálás elismerésünk s 
köszönetünk nyilvánítását, s azon buzgó óhajtásunkat, 
hogy áldja meg őket egyenként és összesen a jóságos 
Isten! 

Eperjes, jan . 2. 1860. Sztehlo János, 
evang lelkész. 

Brassó városában (Erdélyben) az ág. hitv. 
Magyarmegyében a lelkészi hivatal megürült. Az il-
lető lelkész szabad szállás és mintegy 840 új f'tból 
álló jövedelem mellett közvetlenül alá van rendel-
ve a brassai ág. hitvallású főpapnak, s egyszersmind 
köteles elvállalni a német főtanoda különböző osztályai-
ban a magyar nyelv tanítását hetenkénti 8 órákban. —• 
A magyar- és német nyelvben tökéletesen jártas, és e 
hivatal elvállalására kész egyének figyelmeztetnek, 
miszerint a folyamodványnyal együtt az elvégzett theo-
logia tanulmányokról szóló egyetemi bizonyítványaik, 
valamint az eddigi a lkalmaztatásokra vonatkozó ok-
mányok folyó év február 12-keig az alólírt ág. hitv. 
Presbyteriumnak kektildendök. 

Brassó, dec. 30. 1859. Az ág.hitv. Presbyterium. 
( 1 - 2 ) _ 

A besztercebányai ág. ev. egyháznál leánytanító-
nak, — ki egyszersmind a tőt gyülekezetnek kántora 
és orgonása, hivatala megürült. Ez állomáshoz egy körül 
belül 500 a. é. forintnyi évi jövedelem van köttetve. Pá-
lyázókban megkivántatik a magyar , német és tót nyelv-
nek tudása. -

A pályázati határidő tart f. é. február végéig, med-
dig a kellő bizonyítványokkal ellátott folyamodványok, 
„az egyházi elöljáróságnak" címezve bérmentesen be-
küldendők. 

Kelt Besztercebányán, 1860-ik évi január 13-kán. 
(2—3) Az egyházi presbyterium. 

Felelős szerkesztő s kiadó: Dr B a l l a g j Mor. 

Pest, 18G0. Nyomatott Wodiancr F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 9>. sz. 
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PROTESTÁNS 

ISKOLAI LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - É S KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I DIJ : 
Helyben: liázhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vídékt'ii: postán szétküldéssel 

!!} félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

A protestáns küldöttség elnökei b. Vcuj 
Miklós ö excja és b. Prónay Gábor szerencsések 
voltak f. lió 1-sej én O Felsége által fogadtatni. 

A nélkül, hogy e nagy érdekű audentia rész-
leteibe ereszkedhetnénk, a protestáns közönség 
megnyugtatására annyit mondhatunk, hogy O 
Felsége, ki ritka ügyavatottsággal szólott a do-
loghoz, ugylátszik személyesen akarja e nagyfon-
tosságú kérdés megoldását eszközölni és legke-
gyelmesebb határozott nyilatkozatai után elég 
okunk van bízni és remélni, hogy e megoldás a 
két protestáns testvéregyház teljes megelégedé-
sére fog lenni. 

A euitus- és oktatásügyi cs. k. ministerium 1860. febr. 
5-kén kelt 

kibocsátváiiya 
az ágostai és lielvét liitv. összes superintendentiák elöl-

járóihoz Magyarországban és a Szerb-vajdaságban. 

Ön előtt a hírlapi tudósításokból már tudva van, 
hogy Császár O Felsége, ki honatyai kegyénél fogva 
minden alattvalóját, ki legmagasb trónjához személyes 
kéréssel közeledik, kegyesen kihallgatja, néhány férfia-
kat a magyarországi mindkét hitvallású evangélikusok 
azon köreiből, melyek eddig a m. é. sept. 1-sei legma-
gasb nyiltparancsnak, és a sept. 2-ki ministeri rendelet-
nek engedelmeskedni vonakodtak, aggodalmaik iránt 
meghallgatni méltóztatott. Ő Felsége a nélkül, — mint 
magától értetik — hogy valamely javaslatok iránt azon-
nal biztosítást adott volna, legkegyelmesebben elren-
delte hogy bizalmas tárgyalások tartassanak a fölött, 
vájjon és mennyiben lehet amaz aggodalmakon se-
gíteni. 

E bizalmas tárgyalások, a legfelsőbb parancshoz 
képest ugyanazon jóakaró szándékkal fognak tartatni, 
mely már eddig is minden lépésnek alapjául szolgált 
annak végleges valósításának fontos ügyében, a mire 
az 1791 ki XXVl-ik törvénycikk 4. §-a kilátást nyújtott. 

A m. évi sept. l-sei legfelsőbb nyiltparancs és sept. 2-ki 
ministeri rendelet foganatosításánál is mindkét hitval-
lású evaugéiikus hitsorsosok minden alapos óhajtásainak 
lehető teljes tekintetbe kell vétetniök, s annálfogva 
arról van szó, oly utak és módokat feltalálni és előké-
szíteni, melyeken az ily ohajtások még a zsinatok egy-
behivása előtt is hivatalos tárgyalás alá vétethessenek 
és kielégítő elintézést nyerhessenek. Azonban magától 
értetődik, hogy ez csak oly módon törénhetib, mely a 
többször említett legfelsőbb nyiltparancs határozmá-
nyaival megegyeztetbető, s így sem azon veszélyt nem 
foglalja magában, hogy a jogállapotok azon nyugvó 
tovább képződésének megrendítése által megoldhatat-
lan zavart nem okoznak, sem azon a legfelsőbb nyilt-
parancsban kijelölt superintendentiák coordinantiója 
elé, melyeket az azok alá rendelt községek és seniora-
tusok többsége már is szükségeik és óhajtásaiknak 
megfelelőkiil hálásan elismert, akadályokat ne gördít-
senek. A megnyitandó bizalmas tanácskozások ered-
ménye által különösen nem lesz kikerülhető azon szük-
ségesség, hogy azon superintendentiákban, melyek je-
lenleg egyházilag jogosított vezető közlegekkel nem 
bírnak, mihamarább azok választása történjék, mint-
hogy oly közlcgek nélkül zsinatok nem tartathatnak, ba 
határozataikat biztosítva látni akarják az iránt, hogy 
egyházjogi szempontból alaposan meg ne támadtassa-
nak. Azonban e választások lehetősége előre fölteszi, 
hogy mindazon superintendentiák, melyek a zsinatok-
ban képviselve lesznek, előbb a m. é. sept. 2-ki minis-
teri bocsátvány ideiglenes rendeletei alapján coordinálva 
legyenek. Mivel ennélfogva a coordinatio halogatása 
okvetetlen a zsinatok elhalasztását vonná maga után, 
ezért Ön ezennel sürgetőleg felszólíttatik, hogy magát 
a f. é. jan. 10 ki bocsátványomban foglalt utasítások 
követésében megzavartatni ne engedje , sőt inkább 
egész befolyását a községekre és senioratusokra föl-
használja , azon utasításoknak lehető gyorsasággal 
teljesítésére. Az által azon eredmények is, melyekre a 
kezdődő bizalmas tárgyalások lehetőleg vezetni fogná-
nak, mindenesetre csak elömozdíttatnának. 



Az egyházi jövedelmek ügyében. 

Nem lehet egy-egy figyelemre méltóbb dolog an-
nál, hogy az egyházi jövedelmek a pénzviszonyok 
néhány év óta történt változása miatt napról-napra 
érezhetőbbé váló csökkenésben vannak. Ideje vol-
na, hogy e baj gyökeres orvoslásáról gondoskod-
nánk; addig is legyen szabad nekem ezen jöve-
delmi apálynak lehető meggátlása ügyében pár 
szót elmondanom. 

Megadatván hazánkban a vallás szabad gya-
korlása, egy vagy több község egyházzá alakult, 
templomot, papi- s iskolai lakot épített, s egyházi 
személyzete fizetésére meghatározta a készpénz-
beni összeget s az úgynevezett consipatiót. 

Ezen egyházi adót az illető községek akár 
szabad elvállalás, akár pedig kölcsönös megálla-
podás utján egymás között osztották fel, s bizto-
san nem állíthatjuk, volt-e ez személy, avagy 
birtok után járó adó, őseink buzgósága ezen 
demarcatiót kizárván. 

Ezen idők óta hazánkban nagy változások 
történtek, a melyek egyházunk jövedelmére is 
nagy befolyást gyakoroltak — s mellőzvén a ki-
térés eseteit, melyek nem gyakoriak — két epocha 
különösen megemlítendő, t. i. az 1836-ki úrbéri 
törvény és a cs. kir. ősiségi pátens. 

Kétséget nem szenved, hogy az egyházi adó 
felosztásánál a földbirtok úrbéri t. i. és nemesi job-
ban rovatott meg, mint a személy, amaz minden-
esetre biztosabb alapját tevén az adónak. 

Az elsőbb az 1836-ki törvény hozataláig a 
földes úr hatóságának alá levén vetve , an-
nak eladásába a protestáns földes úr legtöbb 
esetekben csak akként egyezett, ha a vevő is 
protestáns volt s ez levén az engedelem condi-
tioja sine qua non, azon birtok után járó egyházi 
adó a szerzőnél is biztosítva volt, holott az emlí-
tett törvény után, a szabad adás-vevés hozatván 
be, számtalan úrbéri birtok nem protestáns ke-
zekre került s attól járó adótól az egyház örökre 
elesett. 

Az utóbbi nemesi, t. i. nagyobb részt férfi 
ágot illető birtok, az elzálogosítási eseteket ki-
véve (melyeknél szinte a szerző vallása tekintetbe 
vétetett), azelőtt folyvást protestáns kezeknél 
maradván, az egyházi adó fŐkútforrásául szolgált, 
— holott most az ősiségi parancs által a férfi- és 
leány-ág közötti különbség szüntetvén meg, a leá-
nyoknak nem protestáns férjekhez leendő kiháza-

sítása azt fogja okozni, hogy a birtok nagy része 
mindjárt, de az első nemzedéknél minden bizony-
nyal, az egyházi adó tárgyát képezni nem fogja. 

Tudnánk megnevezni községeket, melyeknek 
összes lakossága, s így minden földbirtokosa is, az 
egyház alakulása alkalmával protestáns volt, s 
melyekbe most az úrbéri volt birtoknak majdnem 
felerésze nem protestáns kezekre jutott. Kérdjük 
már most, ki fogja ezen hiányt pótolni, mely a 
volt úrbéri birtok protestáns kezektoli eleséséből, 
ki azt, mely a nemesi protestánsok által birt, s 
jelenleg nem protestáns birtokba jutott jószágok 
egyházi adójának megszüntetéséből származik? 

Az illető községek nem,—merthogy lehet tíz 
lakostól követelni oly teher viselését, melyet azok 
el nem vállaltak, s mely húszra volt róva, — a 
jelenlegi nem protestáns tulajdonos szinte nem, 
állítván, hogy a kérdéses jószágot egyházi teher 
nélkül szerzette meg. 

Csalatkozik, a ki hiszi: hogy e hiány a pro-
testánsok által szerzendő birtokkal pótoltatik, 
mert ezek, ha szereznek is birtokot, mely eddig 
egyházilag nem rovatott meg, attól az egyház 
szükségeihez járulni nem akarnak. 

Pedig nincs rendiben, hogy ezen egyházi adó 
fogyatkozást szenvedjen, hiszen ez nem egyéb, 
mint alapítvány, hasonló amahoz, melyet valaki 
akár életében tett, akár pedig végrendele tileg bizo-
nyos egyházi vagy iskolai célokra hagyományo-
zott,— s valamint ennek tőkéjéhez nyúlni szabad 
nem lévén, annak pusztán kamatjait a kijelölt 
célokra fordítani lehet; úgy azon egyházi adó is, 
mit nagy-apám elvállalt, kamatját teszi azon ala-
pítványi tehernek, mely birtokomon fekszik, s 
melyet annyi egyházi visitatio szentesített. 

Csak egyben hibáztak eleink—hogy az ilye-
tén egyházi járandóságot egyéb alapítványok 
példájára nem tábláztatták be — mert ha ezt 
teszik, akkor birtokosról-birtokosra száll az egy-
házi teher mind addig, míg az a minden évi járan-
dóságnak megfelelő tőkének lefizetése által le 
nem rovatik. 

Rajtunk áll most eleink ezen mulasztását 
pótolni, pótolni pedig akként, hogyha ilyetén 
egyházi tartozások világos teher gyanánt a telek-
könyvi hivataloknál jelentetnek be. 

Szent-Ivdnyi Márton. 



Igazán oly roszul állunk-e. mint néme-
lyek kürtölik? 

Legújabb időben sokan jajdultak fel egyhá-
zunk fölött, mint olyan fölött, mely egy részt 
a főleg felső körökben elharapódzott egyháziat-
lanság, más részt Önkormányzata melletti rende-
zetlensége miatt, — állapotunkról ily kitételek: 
„Dissolutae scopae; divina providentia conserva-
tus disordo" közpéldabeszéddé váltak, — veszni 
indulna. — Van-e ok ily feljajdulásra, nincs-e 
inkább örvendezésre, dacára annak, hogy minden-
ben nem állunk úgy, miként kellene állanunk, 
egyelőre az ágost. hitv. ev. egyházból, ime, egyné-
hány adat! 

II. József császár uralkodásáig honunkban 
csak 220 ev. anya-egyház volt. Azóta alakult — 
Székács József Egyh. névtára szerint — 1848-ig 
297! És pedig 1780—90 közt 196; 1790—1800 
közt 31; 1800—10 közt 29; 1810—20 közt 9 ; 
1820—30 közt 18; 1830—40 közt 8; 1840—48 
közt 6. Mind ezen egyházakban épült templom 
(sok a régiekben is), pap- és tanitó-lak, tanoda s 
egyéb melléképületek; szereztettek földek a lel-
kész s tanitó tartására; s mindez többnyire a 
hivek költségén. Hogy mióta fenáll a Gustav 
Adolf-féle egylet is, sokat segített, háládatlanok 
volnánk, ha nem említenők. — Az anyaegyházi-
templomokon kívül ugyanazon időszakban 189 
templom építtetett a fiók-egyházakban. Magában 
értődik, hogy ily helyeken tanodát s tanitói lakot 
is kellett építeni; ilyeneket ott is, hol templom 
nincs. Mennyibe kerülhettek ez épületek, mennyit 
áldoztak azokra a hivek, nem számítjuk ki; csak 
azt említjük, hogy a békés-csabai nagy templom, 
mely e század két első tizedében épült, majdnem 
200,000 pftba került; a selmeci 25,000-be, ugyan-
csak a selmeci ev. lyceum épülete 30,000-be, mi 
azért méltó érintésre, mivel mind a kettőt az alig 
3,000 lelket számláló egyház majdnem egészen 
saját költségén építette, nagy iskolai épületek 
emeltettek Pozsony- és Sopronyban is. 

Azonfelül, hogy ez egyházak saját szükség-
leteikről magok kénytelenek gondoskodni, pap-
jaikat, tanitóikat fizetni, az egyh. s iskolai épüle-
teket jó karban tartani (például a békés-csabai 
egyház tart két lelkészt s ugyanannyi segédet, 12 
tanitót; a legutolsó 6 év alatt épített egy új pap-
lakot, melyre 12,000 pftot költött; alapított s 
emelt két új tanodát, melyeknek mindenike leg-
alább 6000 pftba került; múlt évben egy ócska 

templom kijavítására 15,000 ftot fordított, most 
pedig egy reáltanodát szándékozik létesíteni, 
melyre a város részéről 40,000 pft. már meg is 
van szavazva, (sőt külön lelkészszel magyar egy-
házat is alapítani), még az esperességi s kerületi 
tudós-tanodák fentartásának költségét is viszik. 
Kárpátok alatt Eperjes, Kézsmárk és Rozsnyó, 
alföldön Szarvas, a bányavidéken Selmec, Ausztria 
határán Pozsony és Soprony birnak szervezett 
főtanodákkal (a szarvasira csak a helybeli egyház 
állított ki, mint értesültünk, 50,000 pftnyi tőkét: 
a békési esperesség pedig évenként 2400 ftot 
fizet, mit 5%-tal véve, 48,000 ftnyi tőkét képvisel). 
E tanodák mindenike tápintézettel (a pozsonyi 
többel) van ellátva, hol a növendékek vagy csak 
ebédet, vagy ebédet és vacsorát is kapnak, pl. 
a selmeci tápintézetben múlt tanévben 149 ta-
nuló láttatott el 21 pftnyi évi díjért — sokan 
ingyen — ebéddel és vacsorával (1850-ben volt 7 
lyceum, 6 hatosztály ú gymnasium, 11 progymn. 
óta az utóbbiak többnyire reáltanodákká alakul-
tak át). Igaz, e tanodák jövője még nincs egészen 
biztosítva, egynémelyike, hogy fenállhasson, kül-
honi hitrokoninkhoz is kénytelen fordulni se-
gélyért, a miben — háladattal említjük — bőven 
részeltetnek is, a sopronyi s f.-lövői tanitóképez-
dék többnyire ily adakozásoknak köszönik létü-
ket : de reméljük, hogy mihelyt egyházunk ren-
dezve, főleg pedig a teherviselés (mint pl. Békés-
Csabán , hol pénzbeli párbéren kivül minden 
földbirtokos, kaputos vagy nem kaputos egyiránt 
minden hold után 2 itce búzát fizet az egyh. 
magtárba) a birtokhoz arányosítva lesz, e bajon is 
könnyen fogunk segíthetni, 

S ime, ezen régi annyiaktól s annyira kár-
hoztatott szervezetünk korában nyilvánult egyház-
alapító, templom-, tanoda-építö és fentartó szellem 
— pedig ezek nem azért építtetnek, hogy üresek 
legyenek, mert csak ott építtetnek, hol arra szük-
ség van, és azok által, kik a lelki épülés szük-
ségét érzik — nem szebb jelenség-e, mint midőn 
némely némethoni államról, pl. Mecklenburgról 
— hol nem lehet állítani, hogy az egyház nem 
volna kellőleg szervezve — olvassuk, hogy több 
helységben több vasárnapon át nem tartathatik 
isteni tisztelet, mert a lelkészen és tanitón kivül 
senki sem jelenik meg; az urvacsorája hónapokig 
nem szolgáltatik ki, mert nincs, ki vele éljen, e 
mellett pedig több faluban majdnem csak törvény-
telen gyermekek születnek, mi nálunk eddig, főleg 



falukon, hála Istennek, ritkaságok közé tartozott 
(Békés-Csabán, pl. 1100—200 szülött közt alig 
van egy-két törvénytelen egy évben). 

Mind ezeket nem azért hozzuk fel, hogy 
magunkat elaltassuk, mintha többé semmi tenni 
valónk sem volna, sok, igenis, még sok a teen-
dőnk; de felhozzuk azért, hogy ne essünk azon-
nal kétségbe, ha egynémely Sionőrjét egyházunk 
viszonyainak kuszáltsága fölött jajveszékelni hall-
juk. Kiiszáltak azok, igenis — de nem úgy, hogy 
ne lehetne kibonyolítani. — Voltak azok már 
kúszáltabbak is, és Isten segítségével mégis ki-
bonyolíttattak. Egyébiránt ez talán nem a leg-
nagyobb baj. Sokkal nagyobb baj ennél, ágy 
hiszem, a vallástalanság, hitetlenség, az ebből 
eredő egyháziatlanság, közönyösség és hidegség 
mind az iránt, mi tisztán egyházi s isk. ügyeinket 
illeti, melyet nem a népnél — ez, hála az urnák, 
még folyvást vallásban, Istenben keresi üdvét — 
hanem — fájdalom — míveltebbjeinknél látunk 
leginkább elterjedve. Azonban ezen semmiféle 
szerkezet — sem papi, sem világi elnöklet — nem 
segít, hanem jobb, vallásos házi és nyilvános (ta-
nodai) nevelés, mely az uj nemzedéknek szentebb 
irányt adjon, s azt jókor tanítsa: Keresni minde-
nek elÖtt az Isten országát és annak igazságát ; 
keresni az oda fen levőket, nem a földieket, mu-
landókat, : holott most sokaknál megfordítva áll a 
dolog — miről máskor bővebben szólhatunk. 

Breznyik J. 

A helv. hitv evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

(Folytatás). 

32. Kanon. Az egyházi szolgálatra hivatás, ha a 
meghivó levél vételétől számított egy hónap alatt el 
nem fogadtatik, elveszti érvényét. 

33. Kanon. A szent-beszédekben szl ikség, hogy 
legfőbb cél legyen a szent írásban kijelentett lidvtannak, 
8 Jézus Krisztus erkölcsi szabályainak hirdetése *). 

*) Talán azt akarná ez mondani, hogy az egyházi beszédek-
ben bármely tárgy a keresztyén vallás- és erkölcstan 
szempontjából tárgyaltassék. Mert az ugyan különös 
volna, hogy az egyházi beszédekben legfőbb cél legyen 
ugyan a ker. vallás- és erkölcstan hirdetése, de azon-
kívül még más ettől különböző cél is lehessen, csakhogy 
rie az legyen a legfőbb. Kinek ne jutnának eszébe a 
pbilantropismus helytelenkedései? Valóban méltó, hogy 
az oly fardeségeket világos kanon tiltsa el ; s e tárgyban 
a jövő zsinat ennél világosabb szabályt alkosson. 

Ford. 

34. Kanon. Minden vasárnap és Ünnepnap egyházi 
beszédet tartson. Azon ünnepek pedig, melyeket a va-
sárnapokon kivül a helvét hitvallású egyház szentel, e 
következők : az ú jévnek , Krisztus szenvedésének és 
menybemenetelének egy-egy napokon — , húsvétnak, 
pünköstnek s karácsonynak két-két napokon szente-
lendő ünnepei. 

35. Kanon. Hallgatóinak nemcsak azt., hogy a más 
vallást követőkkel egyetértésben éljenek , hanem azt is, 
hogy azok iránt keresztyéni szeretetet gyakoroljanak, 
minden tőle kitelhető módon ajánl ja . 

36. Kanon. A nép előtt ismeretlen balvéleménye-
ket ne is említse, sem más vallás követőire nem létező 
tévelygéseket rájok ne fogjon, annyival inkább azokat 
sértő kifejezetekkel ne illesse. 

37. Kanon. A mely egyházi szertartások és 
szent szolgálati formák eddig bevétettek, vagy ezután 
az egyházkerületek kölcsönös megegyezésével be fognak 
hozatni, azokat addig is, míg zsinati úton megállapíttat-
nának, saját nézete szerint ne változtassa. 

38. Kanon. Krisztus születése ünnepén B akármely 
időben is éjjeli és viradta előtti istenitisztelettartástól 
ezután is ovakodjék. 

39. Kanon. A nyilvános bűnök ellen nyilván feddőz-
zék ugyan, de midőn ezt teszi, személyek megnevezésé 
tői, vagy bármikénti kijelelésétől tartózkodjék. Magán 
sérelmeit pedig akár valódiak azok , akár csak kép-
zeltek, — szószékből soha meg ne boszulja. 

40. Kanon. Mivel bizonyos, hogy a keresztyén val-
lás elveinek, főként a nép szivébe leendő becsepegtelése 
körül kérdő-feleltetö tanítási módon sokkal többre le-
het menni, mint hosszú s félbeszakasztás nélkül elmon-
dandó beszédekkel; ez oknál fogva a vasárnapok délesti 
óráin tartandó kérdő-feleltetö tanítás a legszigorúbb 
kötelességgé tétessék ; s e célra a kérdések s felelteté-
sek körül a Heidelber^i katechismus használandó. *). 

*) Ha valamely dolog egészben vagy lényegében nem tet-
szik : természetes, hogy annak egyes részei közt bármely 
jók találtassanak, azok is megvettetnek. — így vagyunk 
a budai zsinat kanonaival. Már ez a 40-dik kanon, mely 
eleintén szinte gyakorlatba vétetett s gyermekkoromban 
hazánkban is épen oly alakban divatozott, mint máig is 
a németországi egyházakban, ez mondom, megérdem-
lette volna , hogy életben maradjon ; — megérdemli, 
hogy a tartandó zsinat kanonai közül ki ne felejtessék. 
Furcsa dolog úgy érteni a katechizálást, hogy a heidel-
bergi Káté nyomán vasárnap délutánokon prédikációk 
tartassanak, —• s ezáltal az ifjak és leányok katechizá-
lása teljesen kiszoríttassék! Szép volt az nálunk, míg 
divatban volt, s szép külföldön máig is, miként gyűl 
össze a lelkészi szék közelébe vasárnap délutánokon, 
ima végeztével, az ifjú nemzedék, most fialt, majd leá-
nyok, s kérdések és feleletek útján, miként újíttatott 
meg, szaporíttatott, fejtegettetett, tisztíttatott, vallásbeli 
ismerőtök , — erősíttetett bennök az erkölcsiség, —• 
minő örömmel s élvezettel nézték azt a jelenlevő szülök, 
rokonok, ismerősök s nagy számú résztvevő közönség;— 



41. Kanon. Sarlóját más gabnájába ne bocsássa; 
de ő se engedje meg, bogy bárki más az ő megegyezése 
nélkül az Ö egyházában akár egyházi beszédet tartson, 
akár a lelkészi hivatalt, illető más teendőt tel jesí tsen; 
a hivatalos foglalkozásban eljáró superintendensét vagy 
esperesét , vagy más rendkívüli eseteket kivévén. 

42. Kanon. A nyilvános isteni tisztelet kezdetét a 
helybeli presbyterium megegyezésével meghatározott 
időre tegye, és azt maga kényelme vagy másoknak 
tetszeni vágyás tekintetéből se késleltesse, se siettesse. 

43. Kanon. Az újszülöttek sok idöhaladék nélkül 
az egyházak lelkészei állal megkeresztel tessenek; — 
és a kik ezen szent dolgot húzzák, halasztják, azok a 
helybeli presbyterium megintése, sőt a körülményekhez 
képest felsőbb megrovás alá is esnek. 

44. Kanon. A kitett csecsemőt, ki felöl nem bizo-
nyos, hogy meg van-e keresztelve, az egyház 1 el késze 
keresztelje meg, semmi feltételt hozzá nem kötvén. 

45. Kanon. Az úrvacsorájával még nem élt vallás-
tanulók, keresztszüléknek fel ne vétessenek. 

46. Kanon. Keresztatya legalább is kettő legyen. 
47. Kanon. A pap az urvacsorával élni akarókat 

akár saját hallgatói, akár idegenek vagy utazók, maga 
oktából el ne távol í tsa; hanem azok felől, kiket a r ra 
méltatlanoknak itél, az esperességi tanácstól várjon 
utasítást, s magát ahhoz alkalmazza. 

48. Kanon. Az urvacsoráját sem egészségesre, sem 
betegre ne erőszakol ja ; — de azoknak, kik ezen szent-
séget megvetik, jobb értelemre hozásában más becsüle-
tes emberek segítségével is éljen. 

49. Kanon. Valamint semmi társaság fegyelem 
nélkül fen nem á l lha t ;— ennek pedig az illető társaság 
természetéhez és céljához alkalmazottnak kell lennie: 
úgy az egyházban is szükséges ugyan a fegyelem, de 
nem büntetés vagy megszégyenítés, hanem javítás és a 
botrányok eltávoztatása végett gyakorlandó — s annál 
fogva kegygyei s szelídséggel mérséklendö. Melyre 
nézve az esperességek tiszte az egyházak lelkészeit és 
presbyteriumait utasítui, hogy ezen dologban mérsék-
letet kövessenek, s minden elővigyázattal j á r j anak el, 
és az urasztalához járulástól sa já t itéíetök által senkit 
el ne til tsanak, mely az egyházi fegyelemnek legfelső 
foka. Hanem azokat ugyan, a kik nyilván és a közön 
ség botránkoztatásával valamely bűnben élnek, először 
a lelkész vagy más olyan által, ki e végre legalkalma-
sabbnak iátszik , azután egynéhány által , azonban 
mindig magánosan, végre pedig, ha így sem térnek 
jobb útra, a helybeli presbyterium előtt, ha ugyan le-
hető *), intsék meg. A súlyosabb bün vádjával terhel 

és ez maga is mennyi erkölcsi és vallásos táplálékot 
nyert ezekből, míg a nálunk mostanában divatozó 
katechizatiók, vagyis délutáni prédikációk alatt egy-két 
unalmából bevetődött öreg asszony csendesen nyugszik. 
Pedig amaz nem kerülne több fáradságba, mint emez. 
Csak elökésziiltség kellene több hozzá. Ford. 

*) „Ha ugyan lehető" : mit tesz ez ? Azt, hogy a legyet 
megfoghatja a pókháló; de a dongót nem, — Ez elég baj, 

teket pedig, s a kikre az nemcsak rájok bizonyult, de 
maguk is megváltották, és mégis jobb útra térni nem 
akarnak , az egyházmegyei tanácsnak bejelentik, 
melynek tiszte lesz az egész dolgot megvizsgálni és 
megítélni, ha váljon ezek a szent-vacsorától eltiltau-
dók-eV A kieugesztelődésnek pedig azok iránt, kik 
egyházmegyei ítélet folytán az urvacsorához járulástól 
e l t i l ta t tak, következő módja követendő, miszerint a 
büntetéssel illetettek a helybeli egyház lelkésze előtt 
megjelenni s magukat bünbánókuak nyilvánítni, a lel 
kész pedig maga mellé vévén egykét presbytert a kien^ 
gesztelés cselekvényét annak irányában teljesítni, s 
végre a legelső adandó alkalommal ötet az urasztalához 
bocsátni tartozik, mi a kiengesztelődésnek nyilvános 
bizonysága lesz. Azonban, a kik az ily fenyítéssel ro-
vattak közül, hogy lélekismeretiikct inkább lecsende-
sítsék, nyilvános kiengesztelődést óhaj tanak akár az 
egész presbyterium előtt, akár maga az egyházgylile 
kezet előtt, az azoknak meg ne tagadtassék. 

50. Kanon. A vallástanulókat határozott időkben a 
keresztyén vallástanra szorgalmatosan tanítsa, s a szent-
vacsorához csak akkor bocsássa, ha előbb az egyházi 
rendtartásban kiszabott vagy ezután egyetemesen ki-
szabandó módon megvizsgáltat tak. 

51. Kanon. A helvét hitvallású lelkészek, ha hi-
vatnak, az ágostai hitvallástételt követőknek, és viszont 
az ágostai hitvallásnak, az ő parochiájokban lakó helvét 
hitvallásuaknak, az illető lelkész sérelme nélkül, ke-
resztelést, esketést, temetést illető, valamint a szolgá-
l a t á v a l élni kiváuó rabok körül is a kellő szolgálatot 
tenni, s azokat halálra elkészítni köteleztetnek. 

52. Kanon. A keresztség nélkül elhalt kisdedektől 
a tisztességes és másokkal ugyanazon temetőbeni elta-
karí tást nem kell megtagadni. 

53. Kanon. Az öngyilkosok, kik vérzavarodásból 
vagy más lelki elgyengülésből önmagukat kivégezték, 
lisztességesen ugyan, de zaj nélkül eltemetendök. 

54. Kanon. A róm. katholikusoktól, és mindkét 
szertartású görögöktől, ha evangéliomi parochia ha-
tárain belől halnak meg, sem a temetőt, sem a temetést 
vezető papnak szokott szertartásaival abba bemenetelét 
meg nem kell tagadni. 

55. Kanon. Az utazóktól vagy jövevényektől az 
eltemettetés azon parochiai temetőjében, melynek ha-
tárai közt haltak el, meg ne tagadtassék. A szegényeb-
bek pedig, akár helybeliek, akár idegenek legyenek, 
ingyen temettessenek el. 

56. Kanon. A betegeket és foglyokat, főként pedig 
a halálra itélt gonosztevőket meglátagatni, vigasztalni, 
elökészítni, fő-főhivatalos teendői közé számítsa a lel-

lia az ilyen megkülönböztetést még maga a kanon lehe-
tővé teszi. A protestántismus kezdetén , a csudákat tett 
genfi s több annak formájára alakult presbyteriumok 
az egyházi fegyelem alkalmazásában nem tettek ám 
ilyen különbséget. — Hogy soha és sehol kiilömbség 
ne tétessék, az ugyan óhatatlan: de mégis kanonban 
kimondani ezt felette helytelen. 



kész, s ne is vár ja mindig, hogy e végre hivattassék, —• 
hanem ezen tisztét hívatlanul is önként teljesítse. A 
gonosztevő halálra készítése körlll tett fáradságáér t 
pedig a lelkész semmi ju ta lmat ne követeljen. 

57. Kanon. A szomszéd egyháznak, melynek lel-
késze távol van vagy meghalt, a távollevő kérésére, 
vagy felsőbbsége parancsára szolgálatot tevén, az illető 
jövedelemből magáuak semmit meg ne tartson, úgy-
mint, a mely a távollevő lelkészt, vagy a megholtnak 
özvegyét s utódait illeti. 

58. Kanon. A lelkész meghatározott fizetéseért az 
egész egyház áll j ó t ; — ki a maga jövedelmét szószék-
ből sohasem sürgesse, sem a jóltevők neveit onnan ki 
ne hirdesse, hanem az egyház jegyző és számadó köny-
vébe vezettesse be az ily szíves adományt. 

59. Kanon. Az anyakönyvet senkinek, ki azt a 
parocliián kivül a k a r j a kinyitni, még téritvény mellett 
sem merje kiadni. 

60. Kanon. A születés, házasodás és halálozás 
bizonyítékára kívánt, anyakönyvi kivonatokat minden 
változtatás és hozzáadás nélkül szórói-szóra i r ja ki, és 
a kiiratot nevével és pecsétjével erősítse meg. 

ö l . Kanon. A szülés közben meghalt, és így meg 
nem keresztelt kisdedeket, vagy az idétlen szülötteket 
is, a melyekről tudomása van, az anyakönyvbe, saját 
rovatokba vigye be. 

62. Kanon. A törvénytelen, főként kitett kis-
dedek szüleit aggályosan ne nyomozza, ha azoknak 
anyáik , apa nevét említnék fe l , annak hitelt ne adjon, 
sem ily apa nevét, hacsak az maga be nem vallja, 
anyakönyvbe ne vigye. 

63. Kanon. Oly egyház lelkésze, melynek presby-
teriumában alkalmas jegyző nincs, az egyház számára 
oly jegyzőkönyvet , mely az egyház számadásait , a 
felsőbb bármely rendeleteit, valamint az egyház birto-
kában levő dolgok leltárát, és az egyház házi történetét 
magában foglalja, ugyaDazon hűséggel készítsen, foly-
tasson és őrizzen; — mely a változás vagy haláleseté-
ben Ő általa, vagy özvegye, avvagy utódai által, az 
anyakönyvekkel együtt, minden késedelem és kérdés 
nélkül a helybeli egyháztanácsnak által adandó. 

64. Kanon. A lelkész szent élet által tündökölvén 
mások előtt, például szolgáljon az ö nyájának, s eszé-
ben tartsa mindenkor, hogy a szavak csak tanítnak, a 
példák pedig vonzanak. Innen nemcsak a gonoszságok-
tól , de még azok gyanújától is szorgalmasan ova-
kodjék. 

65. Kanon. Hallgatóit megbecsülje, — magát azok 
iránt mindenkor nyájasau, szelíden, türelmesen viselje, 
— raj tok uralmat ne gyakorol jon, azokra pénzbéli, 
annyival inkább, testi büntetéseket ne diktáltasson *). 

*) Ugyan mi adhatott okot és alkalmat ezen utolsó felette 
kellemetlen záradék et abrupto ideszúrására ? Miután 
sem azt nem lehet feltenni, hogy pap, a ki csak vala-
mennyire is méltó a nevére, könnyelmüleg követelne 
hallgatóján pénzbeli vagy testi büntetést; sem azt józa-
non követelni nem lehet, hogy a pap, csak azért, mert ő 

A civódásokat s patvarkodásokat komolyan kerülje. A 
mennyire ideje s körülményei engedik, azokkal tisztes-
ségesen társalogni igyekezzék; a becstelen életüeket 
gondos figyelemmel tartsa, s azokat minden alkalom-
mal, vigyázattal , és legnagyobb szelídséggel javítni 
igyekezzék. Az egyház jövedelmeinek közvetlen bevé-
telébe és k iadásába pedig ne elegyedjék. 

66. Kanon. A szomszéd lelkészekkel vagy tiszt-
társaival, s minden hivatalos testvérével testvéri egyet-
értésben éljen, azok iránt tiszteletet tanúsítson, gyarló-
ságaikat szeretet leplével takar ja , a nálánál kisebb tu 
dományűakat s lelki tehetségüeket tanítsa inkább, mint 
megvesse. Szomszéd hivatal-rokonainak, akár beteges 
kedjenek, vagy épen elhaltak légyen , akár hazulról 
eltávozzanak, a tőle kért vagy felsőbbség által a kano-
nok szerint reá bízott hivatalos kisegítést készséggel 
teljesítse. 

67. Kanon. Az iskola-igazgatók és tanítók irányá-
ban becsületet s szeretetet tanúsítson, — azokon ural-
kodni teljességgel ne akar jon, — sem azokat akár szó-
val , akár tettel meg ne sé r t se ; a helybeli iskolát 
gyakran meglátogatván s megvizsgálván a tanu-
lókat kegyességre és szorgalmatos tanulásra ser-
kentse , — de sem a tanítóktól, sem a tanulóktól 
semmi oly ingyenszolgálatot, melylyel nem tartoznak, 
ne követeljen. 

68. Kanon. Családja tagjai iránt legyen mérsékelt, 
szelíd, kegyesindulatú, verekedéstől idegen, kevéssel be-
érő, családját tisztességesen tápláló, s gyermekeit Isten 
félelmében nevelő. 

69. Kanon. Oly világi foglalkozásoktól, melyek az 
ö hivatalos munkálkodásának és tantilásáuak akadá-
lyoztatásával és elhanyagolásával volnának összeköt-
vék, magát megtar tóztassa; sem a polgári társaság 
dolgaiba, melyek ö rá nem tartoznak, magát ne ártsa, 
sem a földesurak jogaiba ne avatkozzék *). 

70. Kanon. Nem idejében s kelletinél gyakrabban 
történő kirándulásoktól tartózkodjék, 

71. Kanon. Az illendőséget, mely az evangyéliomi 
keresztyén vallás szolgáit mind erkölcsi, mind minden 
foglalkozás, mind ruházat tekintetében illeti, mindenkor 
ugyan, de főként isteni tisztelet s bármely hivatalos 

pap, bármely kára megtéríttetését elengedje : ily általá-
nos kanont csapni szegény papok fejéhez, hogy azok 
részére sem pénzbeli, sem testi büntetés követelhető 
ne legyen , — mégis furcsán hangzik, — s nem lehet, 
hogy az akkori idők viszálkodására ne emiékeztessen. 
Reményijük, hogy a leendő zsinat az ilyenek körül is 
vigyázóbb és kíméletesebb leend; — s kasztok ellenté-
tét nem élesítendi. Ford. 

'*) Majd ha a protestantismus, az egyetemes papság eszmé-
jének fejlődése s tisztulása folytán rá fog menni arra, 
hogy benne a lelkészség nem kaszt-nak, hanem egyházi 
hivatalnak tekintessék: akkor e kanon helyett ilyen 
fog állani: a lelkész szintúgy, mint bármely más hiva-
talnok , mindenekfelett saját hivatalos teendőivel fog-
lalkozzék. Ford. 



foglalkozása közben szeme előtt tartsa, — és ezen fog-
lalkozások alatt nem más, mint az evaii*yéliomi egyház 
szolgáinál szokásban levő, még pedig nem más, mint 
fekete szinti ruházatot viseljen ; — eltávolítván magától 
minden az ö állásához nem illő ruhanemeket, minden 
pompa s hiúságra mutató cifraságokat *). 

72. Kanon. Azt se engedje meg, hogy családja 
rendetlen, buja és botrányos társalgásu életet kövessen. 

73. Kanon. A zsinati rendeleteknek kifogás nélkül 
engedelmeskedjék. A neki elöljáróivá tett espereseket, 
superintendeseket, felügyelőket, és gondnokokat, mind 
az esperességieket, mind a kerületieket, és ezeknek 
consistoriumait , kellő kegyelettel tisztelje , minden 
rendelvényeiknek s Ítéleteiknek vonakodás nélkül en-
gedelmeskedjék, — egyházi gyűléseken, ha hivatik, 
szorgalmasan megjelenjen, — annyival inkább , ha 
azokra idéztetik, előálljon, s ott a legnagyobb szerény-
séggel és alázatossággal ad ja elő ügyét. 

74. Kanon. Az olyan egyházi szolgák, kik míg 
erejök engedte, hivatalukat kellő buzgósággal és ke 
gyességgel folytatták, ha súlyos és hosszas betegség, 
vagy aggkor áital elgyengülnek, ne zavartassanak tüs-
tént ki egyházaikból, — hanem adassanak melléjök, —• 
azonban az egyház megegyezésével, a hivatal viselésére 
képes ségédek vagy helyettesek, kiknek — hanemha 
maguk közt másként egyeznek meg — az espereeség 
által a rendes jövedelmek egyharmada, az egész palásti 
járulékkal oda rendelendő — azonban a barátságos 
egyezés is ugyancsak az esperesnél bejelentendő s 
jegyzőkönyvbe viendő levén. 

Második fejezet: Az egyházi fenyítékről. 

75. Kanon. Az egyházi törvényhatóság a lelkészre 
nem diktálhat másuemü fenyítést, mint a mely annak 
lelkészi állását s hivatalát és azokat illeti, mik azzal 
össszeköttettek, t. i. szelíd megfeddést, fizetésétől vagy 
hivatalátóli felfüggesztést és végleges letételt. 

*) Ezt a kanont, ha a következő zsinat figyelemre veendené, 
— s az azóta keletkezett helytelen szokást eltöilené, 
nagyon jó lenne. — Mirevaló protestáns papnak a szer-
zetesi formaruha ? A prot. lelkész verbi divini minister, 
és nem sacerdos, — a prot. lelkészség egyházi hivatal 
és nem ordo. Hajdan a mi papjaink olyan ruházatban 
jártak, minőt az időhöz s helyhez képest a legtisztessé-
gesebb emberek, s a tisztes hivatalnokok viseltek. — 
Honnan van az, hogy az utóbbi időkben, a pennas pa-
voni stb. stb. gúnyra alkalmat szolgáltattunk? — Ne 
beszéljünk sokat, csak szálljunk magunkba. — Egy kis 
tévesztett lépés hozta biz ezt a mostanit divatba: ideje 
hogy segítsünk rajta, —• Engedjen meg a tisztelt olvasó 
egy kis tréfát, vagy jobb lesz olvassa meg, mert nem is 
jut szórói-szóra eszembe, -— Szirmai Hungaria in para-
bolusából: „Ebugatta magyarja! adott az Isten neki 
becsületes copfos, mentés és magyar nadrágos prédiká-
torokat, mint tiszteletes Szilágyi Sámuel uram , — de 
ez jobb szereti az idegen bolondságokat." — Jelenté-
keny szavak ! Vegyük figyelemre ! Ford. 

76. Kanon. Szóval és írásban nyilvánított értelmi 
hibák, minők az istentagadás, vallástalanság, eretnek-
ség, s a helvét hitvaliástétellel ellenkező tan a lelkészt 
hivatala folytatására képtelenné teszik, hacsak vagy 
önként, vagy nemcsak megígéri, hogy az ily elvek hir-
detésétől vagy bármiként terjesztésétől tartózkodni fog, 
hanem tévelgését el is ismeri és visszavonja. 

77. Kanon. Egyházi kihágások az oly nemű cselek-
vények, melyek az isteni tiszteletet, a szentségek ki-
szolgáltatását, a szent dolgokat, és a lelkészi hivatalt 
megszentségtelenít ik; felsőbbek iránti átalkodott en-
gedetlenség , szentdolgokkali nyerészkedés, közpénz 
elidegenítés, káromkodás, részegség, botránynyal teljes 
és javíthatlan élet, és minden, a mi a szent hivatalhoz 
tartozó kötelességek közül rosz Ielküleg elmulasztatik, 
vagy másként, mint kellene, míveltetik. Hibás mulasz-
tási vagy cselekvési tényekhez tartozik minden, a mi az 
egyházi hivatal körül, roszlelkiíség nélkül ugyan, de 
mégis nem szabadosan mulasztatik el, vagy míveltetik ; 
valamint a civódások, egyenet lenkedések, és minden 
ezekhez hasonló, az egyházi hivatalhoz nem illő magán 
cselekvények. 

78. Kanon. Azon le lkész , ki olyan egyházi kihá-
gást követett e l , mely a vallással ellenkezik vagy azon 
egész egyháznak, melyben a bűnhődött lelkész szolgál 
ár talmára van , vagy nyilvános botránynyal jár , — to-
vábbá a ki valamely hibának, vagy kihágásnak gya 
núja alatt van, először ugyan magánosan és zaj nélkül 
az esperes és felügyelő á l ta l , azután a superintendens 
által, és ha ezeknek sikere nem lenne, akkor az espe-
rességi gyűlésben intessék és komolyan dorgáltas-
sék meg. 

79. Kanon. Ha javulni nem a k a r ; akkor annak 
módja szerint idéztessék meg, függesztessék fel, — 
vagy hivatalától teljesen mozdíttassék el. 

(Folyt, követk.) 

ISKOLAÜGY. 

^Nevelésünk ügye" 
(Megjelent ezen cikkely a Pesti napló 1857 ki folyama 

márt. éa áprilisi számaiban). 

(Folytatás). 
„Azt a t. olvasó eddig is sejthette, hogy ezen felszóla-

lás egy igénytelen nevelő bús sejtelme a jövőről, mely-
ben a dolgok mostani folyásából Ítélve, épen ellenkező 
eredmények kinövéseit látja, mint a feuemlített homály-
ban tapogatózók hinni szeretik. Nem sejtelem, nem hit ez 
bennem, és még velem együtt másokban, kik a nemzeti 
mívelődést szívökön hordozzák, kik életöket annak 
szentelték, hanem keserű tuda t , melynél fogva ki kell 
mondanom : hogy mi nevelésünk ügyével rosz uton vagyunk,u 

„S a nemzet felsőbb osztályának nevezetes része, 
megfelejtkezve múlt járól , nem aggódva jövője felett, 
azon nevelési irányt hajlandó gyermekei számára kivá 
lasztani, mely a mindennapi életre igen is, de magasabb 
nemzeti élet vezethetésére semmi kilátást nem nyújt. És 



e nemzet színe, jövője s élete ellen kezd harcot, midőn 
a vastag realismust tűzte ki élete fejlesztőjeűl. A realis-
mus bármennyi üdvöset hordjon is magában , de egye-
dül még eddig nem boldogított egy népet sem, s minket 
sem képes boldogitni soha. Most már alig vau szüle, alig 
van ember, sőt ezen irány a nem-tevésnek hízelegvén, 
alig van növendék is, ki zavarban ne volna a nevelési 
irányok és a nevelési végcélok felett. Alig van előkelő 
magyar szlile, gyermekei jövő polgári állását számba 
sem véve, ki azo.i meggyőződésben ne élne, hogy gyer-
meke nevelésére elég annyit tenni, mely által majdan 
ha felnő — mintegy közönséges mesterember, bizonyos 
kézfogások eltanulása után, elélhessen, legfelebb'ha azt 
kivánja még, hogy az élő nyelveken közönségesen be-
szélni tudjon. — Alig van ma már e hazában egyén, ki 
a természettudományoknak, — melyekkel a realismust 
azonosítják — olyan bűvös erőt ne tulajdonítana, mely 
szerint azokat csak tudni kell s utánok egyenesen ara-
uyat markolhatni, pedig ott még az arany országban, 
Californiában, hol igazán markolni lehet , — de homok-
kal ám, — sem ad ják könnyen. 

„Hazámfiai! áleszmék , tévclybe borult felfogásai, 
ezek a nemzeti nevelésnek, melyekben, mi ha tovább is 
megmaradunk, meglehet — de ez is kérdés, — hogy a 
kenyérkeresetre megtanítjuk gyermekeinket , de elzár-
ván a magasabb mívelődős útját előttök, sem e biroda-
lom ncpei között értelmi súlylyal meg nem állhatnak 
egykoron, sem a mívelt európai népek sorába nem lép-
hetnek. —- Azért, hazámfiai, míg idő van, tisztázzuk a ko-
moly ügyben nézeteinket, mert eljő az idő, midőn a eivili-
satio hullámai összecsapnak fejeink felett. 

„A nemzeti mívelődésnem áll pusztán az anyagiak 
beszerezhctésében; magasabb értelmi kifejlődésre van 
e tekintetben szükség, mint pusztán a kcnyérkcresés 
mestersége kivánja. 8 habár nem lehet is elvitázni, 
hogy az anyagi jóllét nevezetes feltétele a szellemi elő-
haladásnak , de nálunk a körülmények, hála Istennek, 
olyanok, hogy azon osztály anyagi alapja , — melyről 
utólag szólék, — meg van. — Nem lehet ezen osztály-
nak kétségbe esni a felett, mi miatt a köznép aggódni 
szokott ; nem kell ezen osztálynak kérdezni : mit együnk 
és mivel ruházkodjunk ! De épen azért, mivel ezekkel jelen-
leg is bír, nem szabad ama magasabb nemzeti szempontokat 
mellőznie, nem szabad pedig annyival inkább, mert megszer-
zett általános miveltsége épen nem zárja ki azon pályákról, 
hol szerzendo értelmi és már meglevő anyagi alapjával, ha 
neki tetszik, hathat úgyis mint gyáros, úgyis mint g é-
p és z, úgyis mint k e r eskedő vagy ezek összege, mint m e-
zei gazda, de egyszersmind, ha kell, elmehet ez eke szarvá-
tól úgyis, mint Quinctius Oicinnatus. 

„Nálunk a nevelést még mai napig is azonosítják 
a tanítással, és azt hiszik, hogy a gyermek nevelése ott 
kezdődik, midőn ez tanítás alá vagy iskolába kerül. 
Ezen felfogás maga hibás levén, nem csuda aztán, hogy 
a nevelés már alapjában rosz , sőt nem csuda, hogy a 
gyermek nevelése semminemű határozott jellemmel és 
ennek folytán biztos alappal nem bír. Ezen hibás felfo-
gást kell tehát legelőször is kitisztáznunk, és nevelésünk 

kiindulásánál jó alapot készítenünk. Meg kell eleve 
barátkoznunk azon eszmével, hogy a tanítás magában 
nem nevelés, hanem a tanítás s általa a tanulmányok 
megszerzésére a nevelésben csak egyik nevezetes sze-
repet játszó nevelési eszköz; tisztába kell jönnünk az-
zal, hogy, habár a tanítás az anyagi célt, t. i. az isme-
retszerzést is elérni törekszik , de sokkal fontosabb 
célja annak az emberrel vele született s magában vagy 
soha ki nem fejlő, vagy ráhatás nélkül lassan fejlő, lel-
kitehetségek kifejtése, kimívelése. 

„Ezen állítás világosságba helyezi előttünk, hogy 
a gyermeket nem egyedül tanítmányok tanításával kell 
és lehet nevelnünk; nevelnünk kell azt születése nap-
jától fogva, már a bölcsőben. És ha e szót : nevelés más 
szóval kivánnók helyettesíteni, bátran mondhat juk, 
hogy a gyermek nevelése semmi sem egyéb, mint he-
lyes és következetes szoktatás a jóra, helyesre és ne-
mesre. Ez nem elmélet , u ra im, hanem tapasztaláson 
épült tény. S ámbár mi magyarokul szeretjük a tekin-
télyre való hivatkozást, engedje meg az olvasó, hogy 
én e helyett, mindenki tapasztalására hivatkozzam. A 
mindenki által szerzett tapasztalást tartom én ez ügy-
ben a legtermészetesebb tekintélynek, cz fog meggyőzni 
mindenkit állításaim igazságáról. 

„Azt nem tagadhat ja el senki, hogy a csecsemővel 
a lelki tehetségek vele születnek, és hogy ezen lelki 
tehetségek között legelőször is a gyakorlat iak indulnak 
fejledezésnek. Ennek megmutatására csupán csak egy 
tényre kell hivatkoznom. A kis gyermekben legelső 
napokban a vágy és az alsóbb akarat szokott mutatkozni. 
És ha ezek nem Öntudatosak is kezdetben, de mégis 
meg vannak, s az emberi indulatok alapjául tekinthe-
tők. — J a j , de épen ezen indulatok azon veszélyes 
szi r tek, melyek az emberi élet tengerén sziklaként 
emelkednek k i , melyek között kell a hajózónak éiete 
folytán eveznie. Szerencsés és bölcs ember az, ki élete 
tengerén az indulatok szirtjein hajótörést nem szenved. 
— És pedig ez életben tudjuk, milyen sok a ha jó törés! 

Ha tehát az a boldog, ki indulatin uralkodni tud, 
úgy az indulatokat kell korlátozni , vagy más szóval 
nevelni s a r ra törekedni, hogy ezek egészen hatal-
munkba kerüljenek. 

Ha a csecsemőben az indulatok elemei mutatkoznak; 
világos, hogy ezeket még elemeiben kell helyes irányba 
vez®tni. Mennyire igaz itt a latin bölcs mondat : „Priuci-
piis obsta, sero medicina paratur ." De miniódon lehetne 
a csecsemőben az indulatokat korlátozni, ki nem érti a 
beszédet? — Ért i bizony az , kiváltképen érti a csele-
kedetet. — Tehát cselekvéssel kel ráhatni . Az igaz, 
hogyha a csecsemőt minden neszszenésén megnézzük, 
r inga t juk , sőt karon hurcol juk, bizonyos, hogy elérjük 
vele azon célt, miszerint síró és nyűgös lesz, sőt egész 
éjeken át nem alszik másként, hanem csak a vele jár-
kálni kényszerített anya karjain. Az így elkapatott 
gyermek, bármiként s í r j o n , nyűgösköd jék , mihelyt 
karon hurcoltatva érezi magát, mindjárt elhallgat és meg-
békél. Mi következik ezen tapasztalásból? az, hogy a 
csecsemőnek akara ta van, melyet míg nem teljesítettek, 



végrehajtatni kiván, sőt ezen akaratot már az első na-
pokban rosz akarat tá is ki lehet képezni—kényeztetéssel. 
De ebből az is következik, hogy ezen akaratot csele-
kedettel Bzabályozni is lehet, t. i\ a helyett, hogy min-
den neszszenésre kar ja inkra felvennők, kielégítvén ter-
mészeti szükségeit , nyugton hagyjak sírni, míg bele 
nem fárad, s ha így hagyjuk, biztositok mindenkit, 
hogy nyűgös és síró gyermeke nem lesz. De ehhez aztán 
több ki tar tás és következetes végrehajtás kell, mint 
általában az emberekben , és különösen az anyák-
ban van. 

Már pedig az is bizonyos, hogyha ezen első lépést 
eltévesztettük, megrontottuk gyermekünket alapjában, 
megtettük az el.ső lépést a rosz nevelésre. A roszul szok-
tatott kisded, mihelyt lát ja, hogy neki minden akara-
tát beteljesítik, addig próbál kifogni szülein, míg a mit 
kiván be nem teljesítették — és ha a gyermek egyszer 
helytelen kivánatai kivitelében diadalmaskodni tud — 
készen van a rosz gyermek. — Atyámfiai, ú j tudományt 
nem írok nektek, hanem régi tudományt, melyet eleitől 
fogva tudhattatok, azt mondja az írás. 

És mégis , mily kevés anyát találhatni , ki ezen 
elveket állhatatosan magában feltenni és következete-
sen végre tudná hajtani. — Azt is bizton állíthatom, 
hogy a milyen a gyermeki jellem 4—6 első évében való 
fejlődése, erkölcsi élete typusa , élete fogytáig olyan 
marad ; azon typust semmi körülmény többé meg nem 
vál tozta that ja ; a mi változás történik az erkölcsi egyé-
niségen, az mind ezen typicus alapon épül fel — rosz 
vagy jó irányban, a mint a körülmények rá befolyással 
vannak. — A kit következetlenül vezérelnek vagy a 
véletlenre bíznak, arra minden fuvalom befolyással bír, 
míg a kit következetes elvek szerint vezérelnek, abban, 
állhatatos jellem fejlődik ki, mely nincs minden kiilbe-
folyásnak kitéve. 

„Láthat ja ezen röviden elmondott tapasztalatból 
is a t. olvasó, mily fontos dolog a nevelést már a 
bölcsőben elkezdeni; de lá that ja azt i s , hogy milyen 
lelkiismeretben járó szerep jutott az anyáknak , kiktől 
függ az emberi nemzet erkölcsi állapota ; jól tudták ezt 
a jó erkölcsben, állhatatósság- és honszeretetben az egész 
világnak példaképül szolgáló római anyák ; életőkkel 
csüggtek gyermekeiken, a bölcsőtől fogva éles szemmel 
kisérték gyermekeik minden léptét, mindent elkövettek, 
hogy gyermekeikben az indulataikon való juralkodást 
ál lhatatosságot , k i tar tás t , honszeretetet, ha kell, hazá-
jokért életök feláldozását k i fe j tsék, felneveljék, meg-
erősítsék. Magasan dagad fel az emberi kebel , akár a 
Gracchusok anyja szavait olvassa, midőn gyermekeit 
az ékszereivel dicsekvő barátnéjának bemutatja, mond-
v á n : ezek az én kincseim; akár Coriolán anyjára gon-
dol , ki a hazáját feldúlni akaró hajthatatlan Cajus 
Martiust anyai szeretete megtagadásával legyőzi. Az 
ilyen anyák aztán nemcsak gyermekeiket, hanem hazá-
jokat is tudták szeretni. Állt is Róma míg az anyák 
ezen erkölcse élt, ennek elenyésztével porba dőlt Róma 
világuralma is." 

„Mit mondjak ujabb korunk legnevezetesebb em-

beréről, az emberi nemzet boldogításában anynyit fára-
dozott svájci polgárról, a nevelésügy apostola Pestaloz-
ziról. Értette ő, mit tesz a kisdedet jói szoktatni; azért 
minden munkásságát arra fordítot ta , hogy az anyáka t 
oktassa." 

„Azért a n y á k ! hazám leányai! Gondoljátok fel 
magas hivatástokat s tegyétek le gyermekeitek szívébe 
a jó erkölcs a l ap j á t , mert hiában akar já tok ezt tenni 
később, midőn a megszokottsággal olyan typus fejlődött 
ki beunök , melyet a legszentebb akaratú nevelő sem 
változtathat meg. Nézzetek a Gracchusok anyjára, annak 
legdrágább kincsei gyermekei valának." 

„Az ember helyes nevelésének a jó erkölcs az 
alapja, ezért az első években minden szoktatást erre 
kell irányoznunk és bármily nehezen esnék szívünknek 
valamely kedves dolgot megtagadni gyermekünktől , de 
ha megadásával erkölcsében kárt tennénk, minden erő-
vel álljunk ellent és következetes kitartással ez elvet 
tartsuk meg. Ha látja azt a gyermek, hogy helytelen ki-
vánatait soha be nem teljesítjük, nemis kér helytelensé-
get soha, megszokik mindig helyest kívánni és tenni. 
Azonban kötelességünk olykor-olykor az ő kívánságai-
kat ártatlan mulatságokkal megelőzni, de nem ajándé-
kokkal, még kevésbbé pénzzel, melyek minden egyébbel 
csak jó hatással nincsenek jellemére. 

„A gyermek első éveiben ügyelnünk kell jelleme, 
kifejtése és megszilárdítása mellett, értelmi fejlődésére 
is, melyre épen nem tanítással, például a betűk ismer-
tetésével, hanem azáltal keli hatnunk, hogy figyelmét a 
mindennapi tárgyakra fordítjuk s beszélgetésünket 
ugy irányozzuk hozzájok, hogy akarat ellen is kérde-
zősködni és okoskodni kénytelenítessenek." 

Meszsze mennék ezen dolgok fejtegetésében, ha 
tárgyamat ki akarnám meríteni. Jelenleg csak a dolgok 
természetes egymásutánját kívánván elmondani, elég-
nek tartottam a nevelés kezdetére nézve eszméket , 
ébreszteni. 

„Ezen gyakorlat aztán épen ugy megkívántatik a 
kunyhóban született koldus gyermekére, mint a leggaz-
dagabb és legmagasabb születésűre nézve; mivel a lel-
kitehetségek kifejtése minden emberben egy és ugyan-
azon általános törvények alá esik." 

„Ezen uton haladva, eljutunk végre oda is, hogy 
a gyermeket iskolába kell adnunk. Milyen boldog ne-
velő az, ki így szoktatott s fejlődött gyermeken folytat-
hat ja munkáját ." 

„Az iskolában már a nevelési eszközök közt fon-
tos szerepre emelkednek a tanulmányok, azonban min-
dig csak eszközei maradnak a gyermek összes lelkite-
hetségei kifejtésének. A tanulmánytanítás tehát még az 
elemi iskolában nem cél, csak eszköz arra,hogy míg segít-
ségükkel kifejtegetjük a gyermeki elmét, a velők való 
foglalkozás által önkénytelenül is szerzett ismeretekkel 
gyönyört szerezünk a gyermeki léleknek és ezen siker 
éreztetésével fel-fellelkesítjük azt az elébb-elébb való 
törekvésre; buzgalmat lehelünk a gyermeki szívbe a 
maga tökéletesítése iránt." 

Ilyen szellemben szüle és nevelő együvé hatva ké« 
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pezik ki egylitt a gyermekben az embert, készítgetik 
elő lassankint a honpolgárt, melyet korántsem a puszta 
tudományos ismeret, hanem az erkölcsi kötelességérzet, pá 
rosulva a tudományos ismerettel együtt, jellemeznek. 

„A kötelességek érzése nemcsak önmunkásságra, 
s ezzel szoros kapcsolatban saját léte fentar tására Ösz-
tÖDzi az embert már gyermekkorábau, hanem ezen érzés 
a korral együtt mindinkább tisztább s tisztábbra fejle-
dezik ki amaz érzéssé s a kettő párosul együtt, mit pol-
gári kötelességeknek nevezünk. Az erkölcsi kötelessé-
gek érzéséből foly: hogy minden egyén maga iránti 
kötelességei legszigorúbb teljesítése mellett is csak ak-
kor állhat meg a polgárzatban, ha polgártársai iránti 
kötelességeit önkénytelenül teljesíteni kész. Ezen 
kettős erkölcsi érzés fejlesztése, megalapítása és meg-
szilárdítására teljes mértékben hat még a vallásos er-
kölcsi érzés felébresztése és kifejtése." 

„Látni való t ehá t , hogy az előrelátó szüle és ne-
velő minden törekvését oda irányozza, hogy a gyer-
mekben az erkölcsi embert , polgárt és keresz tyént 
nevelje fel, s így mint legbiztosabb alapra építse az 
ismeretszerzést, melylyel midőn a lelkitehetségeket 
fejtegeti, erősítse egyszersmind az erkölcsi érzést is. 
Az ismeretszerzés tehát a nevelés kezdetén még vala-
mint nem egyenes cél , épen úgy nem szabad azt még 
ilyenkor az elélhetés céljává tűzni ki.K 

„Kenyérkeresésre a gyermek még gondolni sem tud, 
de ezen gondolat nem is fér össze a gyermeki játszi 
kedélylyel, kár is volna mindjárt kezdetben ilyes gon-
dolatokkal megvesztegetni a gyermeki szívet , mely 
szűzies ártat lanságában még nem szokott lenni, nem 
szabad, hogy legyen, anyagi. Nagyobb szentségtelensé-
get nem követhet el sem szüle, sem tani tó , mintha a 
számítni nem szerető és nem is tudó gyermeki elmét, 
rendes útjában megakadályozva, anyagi haszonlesésre 
szoktat ja . Megjő ez ő náluk is, és bizonyosan szelíd 
alakban jő meg, mihelyt az életkor előhaladásával az 
életszükségei is beköszöntenek , és jó , liogy akkor jő 
meg s nem előbb. Ennek mindnyájan örülünk, midőn 
gyermeki életünk múltja tűnik fel e lőt tünk; örülünk 
pedig azért, mert i f júsági éveinket gondtalanúl és vidám 
kedélylyel éltük át." 

„Ez okon előttem mindig nevetséges színben tűnik 
fe l , midőn valaki a gyermeki természet ellenére azt 
már a kis korban kenyértudományra aka r j a tanítani." 

(Folyt, követk.) Gönczy Pál. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Rövid válasz debreceni hittanár nt. Tótli Mihály úrnak, az 
„Egyházi s iskolai lajou f . é. 4-dik számában hozzám intézett 

nyiltlevelére. 

Kedves tiszttárs úr! Nyiltlevelét örömmel olvastam . 
jóleset t teljesülve látnom azon ohajtásomat, hogy egyik 
legnagyobb tekintélyű főiskolánk theologiai karától ural-
kodó elvei és nézetei közvetlen s őszinte nyilvánítását 
lá thassuk; szeretem, hogy a tiszttárs úr egyházi könyv-

tárban álló cikkére tett bírálatomban alapnézeteim kissé 
bővebb elemzésébe bocsátkoztam, — miután most már 
ezen nyilatkozatot a tisztelt olvasó, ha ugyan figyelemre 
méltatja, egy másikkal talán különbözővel, talán ellen-
kezővel szembe állíthatja. És miután ily összehasonlí-
tásban nyilván észrevehető, mennyi félreértés és ráfogás 
csúszott be tiszttárs úr nyiltlevelébe: jelen barátságos 
válaszomban az ezekre adható bővebb feleletet mellőz-
vén, — csak néhány rövid észrevételekre, s főként olya-
nokra szorítkozom, melyek körül forog a vitatkozás és 
köztünk fenforgó különbség. 

1) Én a kérdéses cikk ismertetését a maga helyén 
küldtem el az egyházi lap szerkesztőségéhez. Mi téve-
désből maradt ki rendes helyéről ? nem tudom. 

2) Miként lehessen a logice rendszeres előadás he-
lyét a kijelentés eszméjének a mi boldogságunk vagy üd-
vünk eszméjéveli összekötésével pótolni, azt nem értem : ha-
nem hogy ezt is, mint mindent , népszerű szintúgy, mint 
tudományos munkában, logice rendszeresen kell előadni, 
azt tudom. — És most a fődologra. 

3) Az ó-iskola nevezete alatt mit vagy kiket ért-
sek miután cikkemben elég bőven előadtam, arra itt 
csak ezt jegyzem meg, hogy én azon nem egy vagy két 
egyént, hanem azon theologiai rendszert értem, a mely-
nek alapnézetét tiszttárs úr most is jelen nyiltlevelében 
elég érthetően kitünteté, t. i. oly theologiai rendszert a 
mely sem supranaturalisticus sem ratíonalisticus, de 
azonban most egyik majd másik túlnyomó hajlammal 
mégis az utóbbira. Mi jobb nevet ad j ak neki, mint 
ó-iskola f miután ma már jelesebb theologusaink ezen 
tál vannak. — Tiszttárs úr je len nyiltleveléből is 
nyilván van, hogy ezen iskola a kijelentéshez csak ezt 
a fogalmat köti, miszerint az tanközlés, s az által esz-
közlött erkölcs-vallásos haladás ; — az üdvintézmény 
rendszerét s a szentírásban előadott tényeknek azzal i 
folytonos összefüggését a typusokat: csak Coccejus-Bur-
mann-féle avas obseuritasoknak tek in t i , melyek a 
X I X dik század közepe után csak szánakozást érdem-
lenek. — Az eredendő bűnrőli tant csak augustinusi 
tüskés véleménynek nézi; — innen váltság-, vallás-
ról nem is beszél, — ámbár Megváltóról már igen, is-
ten fiáról is igen, most mint egy derék emberről majd 
mint Istenről. A ker. vallás némely mélyebb, de alap-
cikkei felett, minő maga a kijelentés theoriája hosszas tu-
dományos vitákba ereszkedni, még theologusok között is 
nem tartja eszélyességnek, és még ezt is mellé teszi: hely-
zetünk s a jelen körülmények között, — miben én nem tu-
dom mi, de talán aliquis latét error. Az inspiratióval 
sehogy sincs tisztában utoljára is mindent a kor, egyéni-
ségek és körülmények különféleségére visz vissza; és 
ezen kulcs szerint némely előadásokat érvényeseknek 
(metaphorice inspirá l taknak) , másokat kevesebb és is-
mét kevesebb értékűeknek tekint, — hogy a szentírás 
tekintélyét az inspiratio solidabb tana általi aláásástól 
megóvja. —• Csudák és theophániak: az mind csak mys-
ticismus, melyek lehetőségét hinni a sz. könyvek magyarázó-
ját nevetségessé teszi. Ezek és sok ezekhez hasonlók az 
úgynevezhető ó-theologiai iskola jellemző vonásai. Míg 



az újabb theologusaink bár többféle színezetű rendsze-
reit, mint tiszttárs úr is kétség kivül nagyon tudja, 
egyetemesen, jellemzi a szentirással teljesen meg-
egyező, ama két tényező, t. i. az isteni kegyelem, és ter-
mészeti , vagy emberi erő, most egyik majd másik túl-
nyomó szereplése mellett összehatása, — ezen alapuló 
hitélet', — mindennek a világon, s épen kiemelve a 
ker. vallásnak s szentírásnak i s , ezen kettős tényező-
kön alapuló kettős, t. i. tudományos és vallásos szem-
pontbóli szemlélete,— s következésképen az ilyen theo-
logiai rendszernek egyöntetűsége. 

4) Logicai rendszeresség az előadás alakzatára 
nézve múlhatlanul szükséges : de az már más kérdés, 
hogy váljon a tapasztalat i világból merített s következ-
tetett tételek összetűzéséből előálló logicai demonstra-
tiók végérvényes meggyőzést szülő erővel, kivált kizá-
rólagosan bi rnak-e? Tiszttárs úr azt állítja, hogy igen, 
— s ez az ó-iskola egy alap-nézete. Én azt állítom hogy 
nem: s ez az új-iskola egy alap-nézete. És itt van kö-
zöttünk a nagy külömbség. — Szerintem végleges meg-
győződés nem logicai demonstratio szüleménye, hanem 
öntudati lény, mely commonstratio t á r g y a ; — de amaz 
ennek csakugyan kifejtője, — és pedig szükséges kifej-
tője, hogy tudattá emelkedjék. Például tiszttárs úr azt 
hiszi, hogy a világtól külön álló Isten létezése felől a 
szokott logicai bizonyítványok (argumentum cosmologi-
cum , teleologicum, stb. stb.) adnának nekünk végérvé* 
nyes meggyőződést. Én pedig azt nem hiszem, mert 
ezeket hasonfaj ta logicai okoskodásokkal mind ki le-
het forgatni. Hanem azt igenis tudom, hogy az isten lé-
tezése felöli eredeti meggyőződést, mely épen úgy ön-
tudat és commonstratio tárgya mint a magam létezésem 
s mint minden ismeret legutolsó alapja, fvan mert van, 
— tudom mert tudom, — kemény a fa, mert kemény) 
— a logicai okoskodások fejt ik s tudattá emelik, — 
még pedig először hit té, majd fejlettebb tudománnyá s 
rendszerré. És ebben áll azoknak egész érvényök, nem 
pedig abban, hogy ők szülnék a végleges meggyőződést. 
— Azonban ezen nagy különbséggel még az is együtt 
j á r , hogy míg én a logica s tapasztalat körén túl eső 
meggyöződési alap felvételénél mysticismusba eséstől 
nem félek, mert amaz alapot csak szigorú logica emel-
heti tudattá s ismeret té ; — azonban azt nyerem , hogy 
ismeretem alaptényeinek nyerhetése végett nem is hi-
szem, hogy csupán a tapasztalati világ szűk körébe 
volnék szorítva: addig tiszttárs űr, ha következetes 
akar lenni, hogy a mysticismust kikerülje, minden oly 
tételt s tant megvet, melyet nem a tapasztalat i világ 
öszszefiiggési szabályait felmutató és így abból felme-
rült logica és így nem a tapasztalati világ, vagy nem 
maga a tapasztalat szült s szolgáltatott. — Innen van 
az, hogy tiszttárs úr még a ker . hiten is csupán oly va-
lamit é r t , a minek egyedüli alapja s szülője logica de-
monstratio : én pedig sz. Pállal azt tartom, hogy tan ős 
nigig éXm^ofievmv vnogaaig nQnyaatmv, éXey/og «' (3Xí7TO[í£vcúv, 
és így annak nem tapasztalat i , hanem transeendentalis 
a lap ja van. — Helyes tiszttárs úrnak azon kifejezése: 
hogy keresztyénhez illő okos vallásos hit Istennek az ember-

hezi viszonya világos ismeretén alapul, melyre Jézus tanított 
meg: csakhogy ilyen hitre tiszttárs úr nézete nem ve-
zethet, mert Jézus illető tanából az égből általa lehozott 
(transeendentalis) igazságok, meg az eredendő bűn, meg 
a váltság ténye, szellemvilág, tökélyre menetel, az üdv-
intézmény egész oeconomiája ki nem maradhat, — pe-
dig tiszttárs úr mindezeket csak Kempis Tamáshoz uta-
sítja. — Természetes, hogy az én értelmem ezerinti 
valódi ker. hit időről időre tökéletcsülö tudomá-
nyos fejtés t á r g y a : míg a t iszttárs úr szerinti hit 
alkalmasint csak más-más hit által helyettesíthető, 
— mint a tapasztalás mutatja. 

5) Lá t ja tiszttárs úr, hogy én a logica érvényét 
teljesen méltánylom: de semmi logicai következetesség 
kényszerítő erejét nem érzem arra , hogy az Énekek-éne-
két úgy tekintsem, mint szórúl szóra értendő szerelmi 
versezetet — miután én az olyan mindent szórúl szóra 
érteni kivánó crassa theopneustlától igen messze va-
gyok, — jóllehet Kurtzot beesülöm, de a ki attól szinte 
messze á l l : hanem azt igen is megfoghatnám, ha tiszt-
társ úr logicája Bálám szamarának valóságos emberi, 
még pedig nem hangadását , mint Kurtz érti, hanem sza-
vakkal beszélését szórúl szóra venné, — miután már az 
Énekek énekében egy szórúl szóra értendő szerelmi verse-
zetet keres, — még pedig azé r t , mert hiányos volna a 
biblia, ha ilyen is nem találtatnék benne; — mit akárki 
mondott légyen előttem, én csakugyan soha utána 
nem mondanék. 

6) Ezek szerint kedves tiszttárs ú r ! én csak a mel-
lett maradok, hogy az én theologiai nézetem a tudomá-
nyos próbát is jobban kiá l l ja , — a nép szükségletéhez 
is — egyszerűsített alakban — sokkal nagyobb siker-
rel használható, mint a tiszttárs úré. De azért sem le 
nem nézem a másként vélekedőket, — sem ex tripode 
elhallgatást nem követelek, — sem más részről, minden 
tiszteletem mellett i s , csupán tekintélynek vakon nem 
hódolok; — egyedüli ohajtásom ez : „győzzön a mi 
jobb" !! — És most én is erőt, egészséget kívánván ked-
ves tiszttárs úrnak, baráti jobbomat nyújtom. 

Kecskeméten, január 30. 1860. 
Tatai András, hittanár. 

BELFÖLB. 

M e z ő - B e i ' é n y - b ö l febr. 3-dikáról következőt 
i r ják a „P. Lloydnak." Községi tanácsunk választmányi 
ülést tartott tegnapelőtt a magyar akadémia palotájára 
való adakozás s a Ráday könyvtár megvétele végett. 
Dicséretet érdemel, ha oly község, mint M. B. mely leg-
inkább földmivesekből áll s a magyar nyelvet csak egy 
negyedrésze beszéli, a tudományos érdekek iránt oly szí-
ves részvéttel viseltetik, hogy az első kérdés, váljon a 
község a nemzeti vállalatok pártolásában részt kíván e 
venni , legkisebb elleamondás nélkül, kedvező választ 
nyert. A mi a részvét mennyiségét illeti, a palota épí-
tésére 200, a tőke szaporítására 200, a Ráday könyvtár 
megvételére 200 forintot határozott a választmány ál-



lam kötelezvények ben." VégUl azon óhaj tásá t fejezi ki a 
tudósító, vajba nagyobb mértékben képviseltetnék az 
ágostai elem a pesti egyesült theologiai intézetben, mi-
vel eddig esak egy ág. bitv. tanár működik abban. 

A brassói újság felhívást bocsát közre Melanch-
ton Filep 300 százados halálának megünneplésére, 
mely evangélikus ünnep 1860 april 19-dikén tar ta tnék 
meg. 

Midőn ez alkalommal e lapok olvasóit figyel-
meztetjük egyik legnagyobb reformátorunk év-
százados ünnepére, lehetlen szívünk azon óhajtá-
sát ki nem fejezni, vajha mind két hitfelekezetű 
egyházi férfiaink örökölték volna e nagy és va-
lódi reformátor békitő szellemét! Szerk. 

Győr, február 4-én 1860. — A győri ágost. ev. 
egyház, mely eddigelé oly szerencsés volt, hogy jóté-
konyság, áldozat-készség ügyében, majd minden új év 
jöttével hozhatott a nyilvánosság terére némi felmutat-
ni valót, — ha az előjelekről következtethetünk, — mit 
én örömest teszek, sőt megindított több rendbeli üdvös 
intézkedéseink nyomán erősen hiszek is, — ez évet sem 
kényszerül számítni az ó szövetségbeli hét sovány esz-
tendők közé. Hisz, ez ú j év már is egy szép, s a maga 
nemében egészen ú j vállalattal, s ennek várakozásunkon 
fölüli sikerével köszönte be. 

De hadd mondjam el, az elmondni valót. Mi ugyan-
is győri ágost. evangélikusok, mintha buzdítólag fü-
leinkbe súgták volna a da l t : „Ne szomorkodj! Légy 
vig!" dacára helyzetünk komolyságának, dalra keltünk, 
s több lelkes ügybarátoktól karoltatva körünkben, a 
városi táncteremben múlt január hó 31-dikére táncvigal-
mat rendeztünk, s azt szerencsésen meg is tartottuk, oly 
előleges kitűzés mellett, hogy a táncvigalomból befolyó 
tiszta haszon a hozzánk, illetőleg gyülekezetünkhöz 
kapcsol t , s tőlünk alig fél órányira eső: Szabadhegyi 
fiók-egyház kebelében rég tervezett s minélelőbb felállí-
tandó tanoda j avára fog fordíttatni. És ím ! a mily szent 
volt a cél, oly kedvező lön az eredmény, — mert a mel-
lett, hogy igazán szivünkre hatott, ama bús komolyság 
ellen tiltakozó fentebbi dal s figyelmeztetés, s így jól is 
mulattunk, — vigalmunk, az említett célra tiszta ha-
szonképen, négyszáz o. é. forinton fölül jövedelmezett. 
— Vájjon ez alap s így fönmaradó tőke legyen e a fen-
tebbi tanintézet j avára ? vagy az illető fiók egyházbeliek 
is megnyitva erszényüket, azonnal létesí t tet ik: a fundus 
vétel, — vagy ennek ingyen kieszközlése, mihez már 
évekkel ezelőtt reményt nyújtott a győri városi ható-
ság, melynek Szabadhegy területén is meg van tulajdon 
joga, — s a vett, vagy ingyen nyerendő helyen az is-
kola s tanítói-lak épí tése? — azt a jövő, talán a leg-
közelebb jövő, fogja megoldani. Addig is vegyék mél-
tányló elismerésünket a legközelebbről érdekeltek 
nevében mind azon ügybarátok, — s a mi legszebb volt, 
tőlük, hogy felekezeti különbség nélkül seregeltek össze 
a szent ügy körül, — kiknek összetartó áldozatkézssé-

gük egy rég sínlett állapotnak adott kedvező lendületet, 
— de vegyék igazi hálánkat különösen azok, kik nem-
csak anyagi áldozatja) kkal, —•hanem más több rend-
beli tevékenységgel a dolog élére állottak és siettek a 
vállalatnak diszót s minél kedvezőbb sikerét is elő-
segíteni. 

Te pedig korunk, sokban nyomasztónak mutat-
kozó korunk, ne csüggedj ! míg íátsz ily nemű mozgást, 
míg látod a napról napra újuló s mintegy halottaiból 
felkelő eredeti ős protestáns szellemnek, igazán evao-
gyélmi keresztyén buzgalomnak több meg több je lé t ! 
Isten velünk! Adja az ég, hogy valahára ne fájdalmain-
kon, hanem mindig szebben szebben újuló lelki örö-
meinken lelhessünk mindannyian dicsekedni valót. 

Horváth Sándor, 
győri ev. lelkész. 

A napokban értesíttettünk, hogy tiszt. Szikszay 
Pál balaton-főkajári ref. lelkész ú r , vallásunkat érdeklő 
becses régiségeknek jutott nyomába, melyek magyar-, 
latin-, német- és tót nyelven vannak szerkesztve. Az 
említett tisztelendő úr ígérete szerint, azok közül a fon-
tosabbak részint ezen lap hasábjain, részint pedig a 
sárospataki füzetekben fognak a tisztelt közönséggel 
megismertetni. -— A régiségek közt vannak : Bocskay au-
thenticus szerződése, a bécsi békekötés eredetiben; 
Leopold császár pecsétjével és sajátkezű aláírásával el-
látott két eredeti rendelete, a reformátusoknak különö-
sen pedig az ágostaiaknak több könyörgő levelei, me-
lyek a felküldött követek írásaiba vannak foglalva. 
Előre figyelmeztetjük honi egyháztörténet búvárain-
kat, ezen sok tekintetben már csak cimöknél fogva is 
nagyfontosságú iratokra. Szerk. 

S e l m e c . Jan. Midőn egyházunk ügyében sokakat 
csak szóval látunk buzogni, de ha tettre kerül a dolog, 
ha áldozat k íván ta t ik , sokan visszavonulnak: kedves 
kötelességünknek tar t juk ezennel, olyanokat megemlí-
teni, kik nem maradnak szónál, de hol kell, tesznek is, 
áldoznak; áldozatokkal bizonyítják be, mennyire fekszik 
szivükön egyházunk s iskoláink szent ügye. Teszszük 
azt jelenleg különösen azokka l , kik kegyességöket a 
selmeci ev. kerül, főgymnasium iránt több évek óta 
tanúsították s folyvást tanúsít ják. 0 excell. özv. Stein-
lein Susanna grófnő a tápintézet számára, melyben folyó 
évben 156 növendék láttatik el —• sokan ingyen, leg-
többje 25 újf tnyi évi d í jér t— naponkint ebéddel, vacso-
rával, s ha kell orvossággal i s ,— évek óta 18 p. m. bú-
zát küld évenkint. Nemes szivü fia, ősei kitűnő érényei-
nek örököse, mélt. gr. Steinlein Ottó úr az iskola javára 
4000 ftot alapítványozott , mely tökének kamat já t 3 év 
(az alapítás) óta rendesen fizeti. Tekintetes Ivánka 
Zsigmond úr, a főtanodai kerületi tanács buzgó elnöke, 
hasonlón 3 év óta 50 pfttal járul évenkint az iskola szük-
ségleteinek fedezéséhez, ugyanannyival nagyt. Serabery 
Imre úr, a honti esperesség felügyelője. Tek. TJhrinyi 
Andor úr, b. csabai birtokos a múlt év folyó tanévre 20 
ftot adományozot t ; tiszt. Bell abelovai lelkész úr a fo-



lyóra 4 ftot. A dunamelléki ref. superiutendentia 185%-
ra 20 ft. 76 kr . ; 185%-re86 ft. 5 kr. Tek. Platthy György 
úr 7 ft. 40 kr. Mely forró köszönettel tett jelentést nem 
zárhatnánk be jobban, mint Pál apostolnak eme sza-
vaival : „A jó kedvű adakozót szereti az Isten. Az Isten 
pedig az ö hatalmassága szerint megcselekedheti, hogy 
az Ö jó kedvökből való adakozásuknak haszna ö reájok 
térjen ;hogy mindenekben mindenkor, a mennyire szükség, 
bővelkedvén, mindenekkel való jótéteménynyel bővelked-
jenek. Mint megvagyon i rva : osztogatott és adott a sze-
gényeknek, és annak jótéteménye mind örökké megma-
rad. A ki pedig ád magot a magvetőnek, ugyanazon 
adjon kenyeret eledelökre; és sokasítsa meg az Ö vetésü-
ket és nevelje meg az ő jótéteményeiknek gyümölcsét, 
hogy mindenekben meggazdagütassanak minden jótéteményre." 

e®l»-

KÜLFÖLD, 

A németalföldi ref. egyház szervezete. 

Miután közlő tudtával sem e becses lapok hasáb-
jain, sem más egyházi közlönyeinkben a németalföldi 
ref. egyház szervezete előadva nem volt: nem lesz talán 
felesleges köztudomásra hozás tekintetéből azt röviden 
vázolni; — hogy pedig annak jelen állását könnyebben 
felfoghassuk: célszerűnek látszik múltját is egy kissé 
szemünk elé állítani. 

A németalföldi ref. egyháznak a dortrechti zsina-
ton (1618, 1619.) megállapított szervezete szer in t , mely 
csak revisiója egy régibb, jelesen az 1591-ki egyházszer-
vezetnek, — minden egyes egyháznak volt consistoriuma, 
melyet lelkészek, vének és dékánok alkottak. Ezen 
eonsistoriumok régi tagok kilépésével magok választá-
nak újakat, kiket a gyülekezet elébe állítának megerő-
sítés végett. — 20—24 egyház képezének egy megyét 
(ring). A megyebeli egyházak minden lelkészei és né 
hány vénei alkoták a megyegyülést (ringsvergadering) 
Egy-egy a hollandi köztársasághoz tartozó tartomány-
nak kebelében levő összes megyegyülések követeik ái-
tal alkoták a tartományi zsinatot. Ezen különböző tarto-
mányi zsinatok küldötteik á l ta l , szabály szerint minden 
harmadik évben, képezték az egyetemes vagy országos 
zsinatot. De politicai és egyházi akadályok miatt ily or-
szágos gyűlés a dortrechti után több létre nem jöhetett. 
Minden más gyűlések azonban kellő szabatossággal 
megtartattak. A tartományi gyűlések kölcsönösen 
küldött megbízottjaiknál fogva, kik ülési joggal birtak, 
tar tot ták fen egymás közt a közlekedést. 

Az 1795-ik esztendő, mikor a franciák Hollandiát 
megszállották, forduló pontot képez a németalföldi ref. 
egyház történetében. Attól fogva az egyház megszűnt 
államegyház lenni, s ezen minőségét az 1815-ki politi-
kai restauratio után sem kapta vissza. — Az új kor-
mány befolyása alatt 1816-ban új egyházszervezet jö t t 
létre, több oldalról keletkezett minden felszólalások da-

cára is. — A consistoriumokat nem bántották. Meghagy-
ták a megyéket és megyegyüléseket i s ; de hajdan oly fé-
nyes szerepök csak a r ra szorítatott, hogy hat-hat sze-
mélyek listáit készítsék, melyek a megyei igazgatóság 
mind egyik, közép számmal 6 vagy 7 tagjának megvá-
lasztása tekintetéből a tartományi igazgatóság elé terjesz-
tettek. Ez a h a k s listákat ismét hármasokra szállította, 
melyekről a király választott egyet-egyet megyei igaz-
gatósági tagokul, A tartományi igazgatóságokat, melyek sl 
régi tartományi zsinatokat helyettesíték, képezte mind-
egyik megyéből egy egy le lkész, kit a király nevezett 
ki, egy a megyei igazgatóság által felterjesztett hatos, 
de a tartományi igazgatóság által ugyancsak leszállított 
hármas listáról. Mindegyik lelkész, ki a tartományi 
igazgatóságnak tag ja volt, jog szerinti elnöke volt sa já t 
megyei igazgatóságának. E két rendbeli igazgatóságok 
tagjai három évig viselték hivatalukat ; ú j ra választha-
tók voltak és szokás szerint ú j ra is választat tak. Ezen 
igazgatóságok tagjai közt csupán egy vén volt és egy 
évre választva, a nélkül, hogy közvetlenül újra megvá-
lasztható lett volna. Mindegyik tartományi zsinat éven-
kint választott egy egy küldöttet; ezen küldöttek együtt 
alkoták az országos zsinatot. 

Ezen egyetemes vagy organikus szabályzatot csak 
a király változtathatta meg. A zsinatból kifolyó részle-
tes szabályzatoknak a király által kellett szentesíttet-
niek, hogy törvény erejével birtak légyen, és a legki-
sebb érdekű zsinati rendeleteknek is a kultus-minister 
által kellett láttamoztatniok. Azonban bár mily jó szán-
dékkal volt is a kormány az egyház iránt, mint a tények 
igazolák: de a politikai hatalomnak ezen betolakodásai 
az egyházigazgatásba sokkal sértőbbek és rendellene-
sebbek vol tak , mintsem hogy győzedelmeskedhettek 
volna azon ellenküzdelmek és felszólalások ellen, me-
lyek kivált 1830 után mind élénkebbekké lőnek. *) — 
A kormány maga is belátta tévedését; fokonként több-
több szabadságot engedett az egyháznak, s nem elle-
nezte az organikus szabályoknak a zsinat általi ú j ra át-
vizsgálását. Ezen még 1848 előtt megkezdett munka, az 
1848-ki események folytán nagyobb kiterjedést vett. 
Több egyházi férfiak úgy vélekedtek, hogy a midőn az 
egyházi hatóság a kormánynak túlnyomó befolyása 
alól fe lszabadí t ta tnék, ugyanazon időben kell, hogy le-
vetkezz e azon olygarchiai jellemét, mely azt a gyüleke-
zetektől s ezeknek consistoriumaitól oly igen elszige-

*) A dolog annyira ment, hogy 1838-ban az egyházkor-
mányzattali elégedetlenség — s szorosabb confessiona-
lismusra törekvésnél fogva többen a nagy ref. egyház-
községtől külön váltak, kiknek társulata elvált ref. egy-
ház (afgeseheidene liervornide kerk) címe alatt jelenleg 
mintegy 50,000 lelket számlál. Ez idő körül keletkeztek 
a legalsó néposztály tagjaiból az u. n. kereszt alatti (on-
der bet kruis) reformátusok is, kik habár forma szerint 
a ref. egyháztól el nem szakadtak is, külön összegyűlé-
seket tartanak, — a dortrechti tanokhoz szorosan ra-
gaszkodnak és szinte a donatismusig menő egyházfe-
gyelmet tartanak. Közl'ó. 



t e l t e , kell hogy különösen ez utóbbiakban találja fel 
alapját és erejét. A gyülekezetek által behelyezendő 
consistoriumok, — a consistoriumok által választási 
alapon rendezendő megyei gyűlés, mely a megyében az 
egyházi tekintélyt gyakorolja, midőn pedig eloszlik, azt 
egy saját hivatalra ruházza, — a megyei gyűlések kül-
döttei által alkotandó országos zsinat, mely már elég 
népes lenne, s képviseltetnék egy saját hivatala és egy-
néhány tagjai által az évenkénti ülések időközeiben : — 
ezek s ilyenek voltak alapjai az új szervezetnek, mely 
az 1848-ki zsinat által megvitattatott , sőt ideiglesen be 
is hozatott, de következő évben a végleges tanácskozás 
alkalmával félrevettetett. Az ekkor (1849) elfogadott 
szervezet megtart ja az 1816-ban felállított hatóságok 
sorozatát ; azonban a megyei gyűlés, a nélkül ugyan* 
hogy igazgatási joggal b i rna , elismertetett oly gyűlés-
nek, mely megvitatás és óvás jogával bírhasson. Ez ne-
vezi ki egyenesen a megyei és tartományi igazgatósá-
gok tagjait . Nincs többé sem hatos, sem hármas lista, sem 
király általi kineveztetés. A tartományi igazgatóságok 
nevezik e szerint is zsinatra a tagokat. Az ezen különböző 
testületekben levő vének száma megszaporíttatott, s szol-
gálatidejök a lelkészekével egyenlővé tétetet t : Végre a 
zsinat szabályzataira és rendeleteire nem kellett többé 
királyi szentesítést és ministeri láttamozási kérni. 

Ezen a zsinat által megállapított szervezet, 1851-
ki resolutió által ismertetett el a kormány által. Elismer-
tetett ál tala még az egyházi községekről 1853-ban al-
kotott államtörvény előt t , mely törvény nyilván 
elismerte az egyháznak azon j o g á t , hogy maga magát 
szervezhesse és igazgathassa, organikus szabályzatai-
nak az állammal csupa egyszerű tudatása mellett, ki-
véve azon pontokat, melyekre nézve az államnak 
együttműködése szükséges lévén, ennek beleegyezése 
megkívántatik. 

A mi az egyháznak jelen tényleges állását i l let i : 
im itt következik röviden leirva külső ál lapota: 

Németalföld reform, egyháza számlál mintegy 
1.750,000 lelket, 1272 községben, 1511 lelkész felügye-
lete alá elosztva. Minden, akár városi, akár falusi község 
egy consistorium által igazga t tadk , mely áll a helyi lel-
k é s z , — vagy lelkészekből, és a gyülekezet tagjai kö-
zül választott vénekből és dékánokból. Általában a 
vének és dékánok, több vagy kevesebb, rendesen két év 
szolgálati idő után lelépnek, s csak bizonyos időköz 
után választathatnak ú j r a meg. Elvileg az egyház által 
el van ismerve organicus törvényében, hogy a lelkészek, 
vének és dékánok választási joga magát a gyülekezetet 
illeti. Ez idő szerint a consistoriumok gyakorol ják e jo-
got, mint a gyülekezetek képviselői, a gyülekezetek elé 
terjesztvén helybenhagyás végett a nevezett személye-
ket. Az 1854-ki zsinat oly szabályzatokat hozott a con-
sistoriumokat és leikéssek meghívását illetőleg, melyek 
az organicus törvény ezen elvét érvényre emelni akar-
ták. De azok a tartományi igazgatóságok által vissza-
vettettek. Altalábau az egyházi igazgatóságoknál, az 
1848 előtt érvényben volt rendszerhez némi visszatérő 
i rányt lehet észre venni. 

Bizonyos számú egy csoportban fekvő gyülekeze-
tek képeznek egy megyét. Az egyház 45 ily megyére 
oszlik. Mindegyik megyének lelkészei, összeülve egyenlő 
számú a consistoriumok által kinevezett vénekkel, al-
kot ják a megyei gyűlést. Ezen gyűlések vitat ják meg a 
megyének közös érdekeit, s kinevezik 3 évre a megyei 
igazgatóságot, melynek kétharmada lelkészekből áll. 

Németalföld 11 tartománya közül mindegyikben a 
megyék egyesülve képeznek egy tartományi kerületet, 
melynek közös érdekeit viszi a tartományi igazgatóság. 
Ez hasonlóan 3 évre neveztetik, s áll annyi pásztor-
ból, a mennyi megye van a kerületben, s kevesebb 
számú vénekből, mindnyájan a megyei gyűlések által 
választatva. 

A Németalföldön létező 17 wallon (francia a jkú) 
egyház — 25 lelkészszel ellátva — nincsenek beosztva 
ezen megyei és tartományi társulatokba. Azok együtt 
véve alkotnak egy külön társulatot consistoriumaik kö-
veteik által évenkénti egyesületet (reunion) képeznek, a 
közös érdekek felett tanácskozás végett. Az egyesület 
által 3 évre választott 7 tagú u. n. wallon bizottmány 
(commissio wallonne) viszi a wallon egyházak egyete-
mes igazgatását. Ezen wallon bizottmány a tartományi 
igazgatóság rangjával és tulajdonságaival b í r , gyako-
rolván egyszersmind, mikor annak helye van, a megyei 
igazgatóság teendőit is. 

Ezen 12 igazgatóságnak, t. i. mind a tartományi 
igazgatóságoknak, mind a wallon bizottmánynak köve-
tei a lkot ják az országos zsinatot. Ezen igazgatóságok 
közül mindegyik évenként küld e célra egy lelkészt, és 
váltogatva, hárman közülök, mindegyik egy vénet. A 
gyarmatbeli gyülekezetek hasonlóan képviselve van-
nak az indiai egyházakat vezető bizottmánynak egy 
tagja által. A' zsinat évenként nevezi elnökét és al-
elnökét. Van egy t i tkára életfogytig nevezve, ki a zsi-
nati gyűlésekhez tanácskozási szózattal járul . Részt 
vesz benne 3 t anár , kik a 3 theol. facultásnak képvise-
lői Leyden-, Utrecht- és Gröningenböl. Ülési joga van 
még egy a király által küldött biztosnak is. Ez rende-
sen a prot. cultus osztály íőnöke, ki magával viheti hi-
vatali t i tkárát is. A zsinat összeül egyszer évenként 
(kivévén a rendkívüli összehívást) juliusban. A gyűlé-
sek nem egyenlő ideig tartanak, közép számmal egy 
hónapig vagy kevesebb ideig. Az évenkénti gyűlések 
időközei alatt a folyó ügyek egy 6 tagú zsinati bizott-
mányra ruházvák , a zsinat által 3 évre választva, mely-
hez a zsinat kapcsolja évenként bureauját, s melyhez 
csatlakozik évenként egy a theol. professorok közül is. 

A zsinat legmagasb egyházi tekintély mind a tör-
vényhozás, mind a fegyelem és közigazgatás tárgyában. 
Teljes joggal foglalkozik a közös ügyekkel . A helyi 
ügyek, a consistoriumok vagy megyei és tartományi 
igazgatóságok köréből csak első vagy másod fölebbe-
zés utján tartoznak a zsinat igazságszolgáltatásához. A 
mi pedig az egyetemes szabályzatok szerkesztését vagy 
átvizsgálását illeti, a zsinat azokat indítvány alakban a 
tartományi igazgatóságoknak előterjeszti. Ezek véle-
ményüket adják, — s egybe szedik — midőn annak he-



lye van — a megyei igazgatóságok — és gyűlések, — 
sőt még a consistoviumokéit is. A zsinat miután ezen 
különböző véleményeket a szerint használta, a mint azt 
célszerűnek hitte munkájának módosítására, a szabály-
zatot véglegesen megállapítja, s a tartományi igazgató-
ságok végleges szavazata alá bocsátja. Ha a szabályzat 
ezen igazgatóságok által általános többségben elfogad-
tá t ik , kihirdettetik mint egyházi törvény. Az organicus 
szabályzat bármi változtatására nézve szükség van a 
szavazatok kétharmadának többségére. 

Különösen a lelkészek hívása tekintetében némely 
egyetemes szabályoknak alá vettetésén kivül , mind-
egyik consistorium elég függetlenséggel bír a gyüleke-
zet érdekeinek kormányzásában. A gyülekezet is bizo-
dalommal viseltetik a consistorium iránt, s felhívásainak 
kész örömest megfelel. A megyei gyűlések hasonló be-
folyást gyakorolhatnának a kebelbeli consistoriumokra. 
De a wallon egyházak kivételével, mint a melyeknek 
kebelében az egyházak követeinek évenkénti gyűlése 
vagy reuniója , egy azok által elismert hatással és te-
kintélylyel bíró testületet képez , ezen kölcsönös érint-
kezés még kevéssé van kiíejtve és mozgásba hozva a 
németalföldi ref. egyházakban. A felsőbb tekintély ke-
véssé népes hatóságok kezeiben összpontosul, melyek 
mind inkább inkább távol állanak a consistoriumoktól. 
S tekintve a zsinatot, mely csak 16 valóságos tagból 
álló legíőbb testület, a tekintély annyira elkülönözve 
látszik a forrástól, melyből kifolyik, hogy belőle sem 
erőt nem nyerhet, sem elég hatással reá vissza nem 
munkálhat. 

Ezen oligarchiai forma a hollandok közül is sokak 
előtt igen nagy hibának látszik az egyházi szervezetben. 
A felső tekintély ugyan így is elég általános rendet ké 
pes tartani, de kevésbbé biztos a gyülekezetek s consis-
toriumaik beleegyezésében és támogatásában , mintsem 
hogy bizton és sikeresen merjen vállalkozni oly komoly 
és nagy munkákra, melyek mindenek jó akara tának 
együttműködését kívánják. Azok ellenben, kik az oli-
garchiai elvet érvényre emelték, úgy vélekednek, hogy 
a nagy tömegnek az egyházigazgatásbani részvétele 
nem alkalmas arra, hogy az által az egyházban a rend 
és egység fentar tassék; sőt inkább ez annyit tenne, 
mint az igazgatást olyanok kezébe juttatni, kiknek buz-
galma sokkal felforgatóbb tevékenységgel birna, mint-
sem hogy okos és tiszta lehetne. 

„Exposé historique de T Église ref. des Pays-Bas. 
Amsterd. 1855" után D. S. 

rJF n c ? 

Segédszerkesztők : í)r. Székács J. és Török P. 

Az 1860-ik évre szóló „Protestáns naptárból" 
néhány példány még kapható; a kik azért ek-
korig sem birják s megszerezni óhajtanák, siesse-
nek mielébb intézkedni. Szerk. 

Több érkezett tudakozódásra kijelentjük, 
hogy lapunk eddig megjelent számai folyvást 
kaphatók, miután a reményit és teljesedett pár-
tolás fejében fölös példányokat is nyomattunk. 
Kérjük azért jelenlegi olvasóinkat, hogy ezt kör-
zetükben terjeszteni szíveskedjenek. Szerk. 

A gróf Ráday család nagybecsű könyvtárát 
illetőleg f. évi jan. 1-ső napjára kitűzött határidő 
april '24-kighosszabbíttatván meg: erről az illetők 
tisztelettel értesíttetnek. — Pesten, febr. 4. 1860. 

Gr. Teleki Gyula. 

Nyilatkozat. 
A sopronyi ev. tanitó-képezde által kiadott énekes könyvecske 

tárgyában. 
Miután Pálfy űr a „Prot egyh. s isk. lap" f. év 3. 

számában be vállá, hogy a zenészeihez keveset ért, s a 
tőlem ugyan e lapok m. é. 51. 52. számban írott, tán itt-
ott erős kifejezési!, de mindenesetre ügyszeretetből szár-
mazó s csakugyan nem „légből kapkodott okoskodású" 
bírálatomban foglalt hat kifogásra okok helyett, szenvedé-
lyes kitörésekkel felel *), minden további polémiától P. ür 
ellenében lemondok, kijelentvén egyszersmind : 

1) hogy az említett könyvecskét jelen a lakjában, 
iskoláinknak ajánlani lelkiismeretem, s az egyházi zene 
iránti tiszteletem tiltja, s 

2) hogy az általam tett kifogások alaposságát, 
bármely bel- vagy külföldi zenészeti bizottmány előtt, 
még bővebben is bebizonyítani mindenkor készen va-
gyok, s 

3) hogy szívemből fogok Örülni, ha P. úr növen-
dékei a zenében nemcsak annyira já r tasak mint én, 
hanem még sokkal tökélyesebbek leendnek. 

Gáspáry János, nyíregyházi ev. tanitó. 
*) Mi P. J . úr feleletében szenvedélyes kitörést sehol nem 

tapasztaltunk, sőt azt igen higgadt és illendő modora 
miatt a polémizálás ritka mérsékelt példányának ismer-
tük fel. Szerk. 

Felelős szerkesztő s kiadó: l lr f ia l lagi Mor. 

Brassó városában (Erdélyben) az ág. hitv. 
Magyarmegyében a lelkésni hivatal megürült. Az il-
lető lelkész szabad szállás és mintegy 840 á j ítból 
álló jövedelem mellett közvetlenül alá van rendel-
ve a brassai ág. hitvallású főpapnak , s egyszersmind 
köteles elvállalni a német főtanoda különböző osztályai-
ban a magyar nyelv tanítását hetenkénti 8 órákban. — 
A magyar- és német nyelvben tökéletesen jártas, és e 

hivatal elvállalására kész egyének figyelmeztetnek, 
miszerint a folyamodványnyal együtt az elvégzett theo-
logia tanulmányokról szóló egyetemi bizonyítványaik, 
valamint az eddigi a lkalmaztatásokra vonatkozó ok-
mányok folyó év február 12-keig az alólirt ág. hitv. 
Presbyteriumuak keküldendök. 

Brassó, dec. 30. 1859, Az ág.hitv. Presbyterium. 
(2-2) 



A besztercebányai ág. ev. egyháznál leánytanító-
nak, — ki egyszersmind a tót gyülekezetnek kántora 
és orgonása, hivatala megürült. Ez állomáshoz egy körül 
belül 500 a. é. forintnyi évi jövedelem van köttetve. Pá-
lyázókban megkívántatik a magyar , német és tót nyelv-
nek tudása. 

A pályázati határidő tart f. é. február végéig, med-
dig a kellő bizonyítványokkal ellátott folyamodványok, 
„az egyházi elöljáróságnak" címezve bérmentesen be-
küldendők. 

Kelt Besztercebányán, 1860-ik évi január 13-kán. 
(3—3) Az egyházi presbyterium. 

4. A gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésére vonatkozó elő-
adások. 

5. Közlemények a protestáns egyházi és iskolai élet jelenéből. 
Részünkről egy pillanatig sem kételkedvén vállalatunk 

mind szükséges, mind jótékony és korszerű volta felöl, feles-
legesnek tartjuk, azt kiáltó szavakkal ajánlani azon közönség 
figyelmébe, mely eddig kegyes volt elismeréssel kisérni, kö-
zös anyánk: az egyház érdekében tett lépéseinket. 

A cikkeket, melyekkel lelkész és oktató társaink s min-
den egyéb hozzáértő testvérek lapunkat megtisztelni szándé-
koznak, S z é k á c s József-kez kérjük bérmentve beküldeni. 

Isten adja legjobb áldását e vállalathoz. Ez a mi óhaj-
tásunk, ez a mi könyörgésünk ! 

Székács József. — Török Pál. 

A máramaros-szigethi helv. hitv. egyházta-
nács a kebelbeíi leánytanítói és énekvezéri egyesített 
állomásra pályázást hirdet. Ezen állomás jövedelmeit 
t e sz ik : 

1-ször 315 osztr. ért. forint évi díj. 
2-szor Szabad lak. 
3-szor mindenik növendéktől (kivéve a szegénye-

ket) a szokott tandí j (az alsóbb két osztályban 1 ft. 
26 kr. a felsőben 2 ft. 10 kr.) 

4-szer Temetések alkalmával a szokott di j jak. — 
Hivatal-kezdeti idő f. évi Sz.-György nap ja ;— Pályázni 
akarók bizonyítványokkal ellátott folyamodásaikat leg-
később f. é. március 15-ig T. Szarka József lelkipásztor, 
vagy Pataky János főgondnokhoz intézzék. 

Megjegyeztet ik: miképen ha Isten oda segéllendi 
egyházunkat, hogy a múlt év augusztus 10-én dühöngött 
tűzvész által szenvedett tetemes kárá t kiépülendi; ak-
kor az éneklési hivatal a leánytanítóitól ismét elfogván 
különöztetni, a fent megirt fizetés is változni fog. 

Kelt M.-Szigetheu , 1860-ik évi jauuár 2-án. 
a m.-szigethi h. h. egyháztanácsa. 

U j I r o d a l m i v á d a í a t 

a magyar protestáns világ számára ! 

Hitünk kedves sorsosainak az Uiba,n üdvét! 
Alulírottak az evangyéliomszerii egyházias és vallásos élet 
emelését a prot. keresztyén tudat és buzgóság fejtését szivükön 

, hordván : 

LELKI KINCSTÁR, 
protestáns családi lapok 

cím alatt, Isten segedelmével, a folyó 1860-ik év kezde-
tével egy lapot megindítottak, melyben közöltetnek : 

1. A szívnek épületes felemelkedése az Istenhez (imákban és 
énekekben). 

2. Hitvallási és erkölcsi elmélkedések és értekezések a keresz-
tyén élet minden viszonyai felett. 

3. A protestantismus körébe eső történelmi és életirási cikkek. 

E lap kiadó-tulajdonosa meglevén győződve, hogy ezen 
uj, irodalmunk körében eddig még nem létezett 

protestáns családi lapok 
szerkesztését méltóbb férfiakra nem bízhatta volna, mint fő-
városunk két hírneves prot. lelkészére, és erősen hiszi, hogy 
korszerű vállalata, mely a legőszintébb tiszta szándokkal a 
protestáns családi élet erkölcsi s vallásos mívelődésének van 
szentelve, prot. híveinknél általános részvéttel találkozandik. 

Ezen részvét ébresztésére s fentartására azonban szük-
séges, hogy a protestantismus valódi érdekeiért lelkesülő 
férfiak uj vállalatunkat kegyeletes apostoli buzgósággal a 
néppel megismertetve, minél inkább terjeszszék. 

Bátorkodunk ennélfogva felkérni a t. lelkész urakat, 
érdemes tanítókat s minden buzgó protestánst; szíveskedje-
nek lapunkat felkarolni, s azt minden protestáns család közt 
kellő ismertetés és terjesztés által hatályosan előmozdítani. 

Minden, mi e téren történik, egy lépés azon tántoríhat-
lan protestáns vallásosság és erkölcsiség megszilárdítására, 
melyet minden prot. családnak minél nagyobb mérvben elérni, 
s arra földi és örök boldogságát alapítania kellene. 

Ujolag felkérjük tehát a protestáns közönséget vállala-
tunk hathatós pártfogására, mert szégyenítő volna mireánk, 
ha ezúttal a próféták szózata elliangzanék a pusztában! 

Heckenast Gusztáv, 
a „Lelki Kincstár" kiadó-tu^jdonosa, 

E l ő f i z e t é s i l e l t é t e l e k : 

1. A „Lelki Kincstár"nak folyó 1860-ik évi január hó-
naptól kezdve minden két hétben egy-egy száma jelenik meg, 
melyhez időről-időre rendkívüli mellékletet fogunk csatolni. 

2. Hogy ezen lapok az egész magyar protestáns világ-
ban és minden rangú családoknál minél nagyobb elterjedést 
nyerhessenek, az előfizetési árt lehetőleg olcsóra határoztuk, 
úgymint: 

Fél évre, január — junius . . 1 ft. 
Egész évre, január — december 2 „ 

A lapok postán bérmentve küldetnek szét. 
3. Az előfizetési pénzeket bérmentve az alulirt kiadó-

hivatalhoz intézni kérjük. 
4. Gyűjtőknek, kik 10 előfizetést beküldenek, egy 

iugyen-példánynyal szolgálunk. 20 előfizetésre két ingyen-
példány, 30-ra három stb. jár. 

H T Még folyvást előfizethetni "^Kf 
és az előfizetőknek telj es számú példányokkal szolgálhatunk ! 

A „Lelki Kincstár" kiadó-hivatala. 
(1—3) (Pest, egyetem-utca 4. szám). 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nól, Erzsébottér (Ujtér) 3. sz. 



PROTESTÁNS 

LAP. 
SZERKESZTŐ-ES KIADO-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S 1 D Í J : 
Helyben : házhozhordássa l félévre 3 frt . 50 kr. , egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 
félévre 3 f r t . 70 kr . , egész évre 7 f r t . 40 kr. Előfizethetni 
minden cs .k . pos tahivata lnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 u jk r . , egyszer ié r t 7 u j k r . 

sorja . Bélyegdí j kü lön 30 u j k r . 

Gondoskodjunk esperességi segédlelké-
szekről. 

Nem igen régen egy nagytiszteletü országos 
nevii férfid élénk színekkel festvén azon szívszo-
morító szegénységet, mely kerületünkben a segéd-
lelkészekre nézve létezik, előttem úgy nyilatkozék, 
hogy: „Mind a felszentelési visszaéléseket con-
trollirozni és paralysálni, mind káplán uraink lel-
ketlenségét felvillanyozni, nézetem szerint leg-
hathatósabb mód lenne gyakorlatba venni az 
ú. n. examen ministeriale, a papsági vizsgát;" 
egyszersmind fölhítt, liogy erről én is irnék a 
„Prot. egyli. s isk. lapban." 

En ámbár a nyilvánított aggodalmaknak s 
motionak alaposságáról, s korszerűségéről meg 
voltam győződve teljesen, e2en provinciát rögtön 
deprecáltam, érezvén, hogy efféle kérdések tár-
gyalásához mindenesetre sokkal több szakava-
tottság és iskola igényeltetik, semmint abba ma-
gamféle profanus ember józanul avatkozhatnék. 

Hagyván azért e kérdés megvitatását az ille-
tőkre, különösen magának a nagy tudománya s 
bőtapasztalatu indítványozó úrnak babérokkal 
ékes tollára, mégis bátorítva némileg megtisztelő 
fölhivása által, én kegyes engedelemmel egy más 
tárgyról kivánnék szólani, mi amazzal körülbelől 
egy célra irányai, mégis competentiám körétől oly 
távol nem esik. 

Tudtára lett a tisztelt közönségnek már a 
soproni és győri ügy tárgyalásakor, hogy kerüle-
tünk azon abnormis helyzetnek, miszerint válasz-
tott főpapunkat székében látnunk már egy egész 
évtized óta nem lehetett, desorganizáló befolyását 
azzal akarta némileg bevágni, hogy az egyház-
megyei gyülekezeteknek esperes s felügyelő, a vá-
rosi gyülekezeteknek pedig külön kinevezett vá-

lasztmányok általi meg vizsgáitatását elrendelte. 
így hát mi is részesültünk a visitationak 

örömeiben. Örömeiben, mondom, mert nekünk 
nemcsak nem állottak ellent sehol, sem doron-
gokkal, sem pecsétes kivonatokkal; sőt inkább 
minket jó barátokul fogadtak mindenütt; s mi is 
jó barátokat leltünk mindenütt; jó, becsületes 
protestáns jellemű lelkészeket, és jó lelkű népet, 
melyben kivévén itt-ott némi kis gradualis csökö-
nyösségét, s az ezüstös stóláktóli fázékonyságot, 
nem hiányzik a hűség és a jó akarat. 

Azonban megvallom, igen furcsán tetszett 
énnekem, ki efféle járatban először valék, némely 
helyeken hiányokat látnom oly dolgokban, mik az 
én egyéni nézetem szerint, úgy a gyülekezetek szel-
lemi s jeliemi fejlődésével, mint összes testületi 
létezésünkkel is szorosabb viszonyban állanak, 
mint tornyok, harangok vagy orgonák , s miknek 
egyházunk háromszáz éves élete után szinte ma-
guktól kellene peregni, a nélkül, hogy izzadni az 
öreg kerékhez állítsunk valakit. 

Egyik helyen nincsen presbyterium; mintha 
öregét, apraját a Szentlélek kezüknél fogva úgy 
vezérelné, hogy elöljáróságra szükségük se legyen; 
vagy helyén volna az, hogy a gyülekezetek mel-
lőzhetlen ügyei a lelkész híre, tudta nélkül korcs-
mán vagy egy octroyált biró házánál intéztesse-
nek ; vagy mintha a lelkész is hivatva lenne azt 
mondani: l'état, c'est moi. Másutt nincsen jegyző-
könyv, s a határozatok fel sem jelöltetnek; mintha 
erkölcsi testületeknek öntudatosaknak lenni, s 
következetesen haladni nem is kellene. Itten a 
számvezetés olyan primitív, miszerint a legegysze-
rűbb rovástól csak abban különbözik, hogy betű-
vel van irva: mintha arra, hogy tartozások, kö^ l íSJ^ 
telések évről-évre evidentiában tartassanak > s > | | | 
lassankint a nagy harang gondjaira ne bizaftas-;-.^ 



sanak, szükség nem is lenne. Ottan alapítványok, 
hagyományozások elköltetnek tőkéstől rendesen; 
mintha veszedelmes dolog volna az egyházi élet 
magasabb virágoztatására, biztosítására némi kis 
tartaléktőkét takargatni össze; vagy mintha pri-
vilégiumok volna az élőknek arra, hogy megra-
bolják az egyházat, s a holtaknak kegyeletes fil-
léreivel takargassák saját lelketlenségüket. Itten 
a püspöki visitatioról szóló jegyzőkönyvön tollat 
próbálnak; másutt meg tán kalácsot sütöttek 
rajta, vagy hova is tették stb. stb. mintha ez akár 
így, akár úgy egyre menne ki, mert hisz az Ur 
ágy is gondot visel az övéiről, ámbár aztán . a 
panasznak a gyülekezetek szegénysége, buzgóta-
lansága iránt se széle, se hossza-

Valóban világi ember, kinek csak felületes 
fogalma van az elvont tudományok azon határta-
lan rengetegéről, melybe, ha valaki a társadalmi 
ösztönöknek gyakorlatiságot kereső iránytűje nél-
kül igen mélyen behatol, könnyen oda jut, hogy 
a fától nem látja az erdőt, — a világi ember ily 
esetben könnyen azt kérdi magában: ugyan mit 
is tanultak hát a facultási 3—4 év alatt azon lel-
kész urak, ha protestánsok s népvezetők lévén, 
akademáikról csak ily hiányos fogalmakat hoztak 
a társadalmi létei alapelemeiről, a constitutiona-
lismusról s administratioról. 

Meglehet, hogy vannak, kik annálfogva, mert 
a törvényben az irgalmasság és a szeretet a fő-
dolog, az efféléket mind igen mellékes és figye-
lemre nem méltó tárgyaknak tekintik. De már mi 
világiak, kik azt is tanultuk: forma dat esse rei, 
s kik nem tartjuk elégnek az üdvösségre azt, 
hogy a szeretetet a röppenő szavaknak szárnyán 
lebegtessük, hanem egyéni gyarlóságunk öntuda-
tában szükségesnek tartjuk ezen szeretetet, a vé-
gett, hogy gyakorlatilag is minél tágabb arányok-
ban gyümölcsözővé váljék, fölül rá még szentül 
megtartandó s kölcsönös el len őrs ég alá helyezett 
testületi intézkedésekkel is támogatni; kik min-
den erővel óvandónak véljük a testületi létet, mint 
az egyéni működéseknek is legbiztosb támpontját, 
mely nélkül a legszebb lelkesedés, a legszentebb 
buzgóság is gyakorlatilag alig lenne több a pusz-
tában elhangzott árva sóhajtásnál, — mi az efféle 
hiányokon oly könnyű szerrel túltenni nem bír-
juk magunkat. 

Mi az egyház feladatát megoldva nem látjuk 
azzal, ha a világ nagy kórházában sinlődő bete-
geknek sebeire irgalmas szivü betegápoló nőként 

a jövő világ reményeivel vigasztalásul egykét 
enyhítő csöppet ejteget. Mi az egyházat a megvál-
tásnak örökségül vett tiszténél fogva hivatva arra 
látjuk lenni, hogy mint az évezredes tapasztalás 
és az isteni tudomány megszentestilt elveiből kiin-
duló okszerű nevelő, a jövendő generatiók testi-
lelki erejének Öszhangzatos kifejtése által egy 
már e földön is megvalósulandó jobb jövőnek 
vesse meg alapját. Ugyanazért mi a vallásnak s 
egyháznak éltető erejét abban látjuk rejleni, ha 
erősíti a testületi szellemet, azaz: megvalósítja a 
szeretetet. Ugyanis arra lévén mi Istentől ren-
delve, hogy éljünk társulatilag, e szerint azon 
egyház, mely a testületi életet erősíteni alkalmat-
lanná lenne, célját vesztené; s annak el is kellene 
okvetlen pusztulnia, mert a közvélemény tudatá-
ban nem lenne támasza; mert társadalmi szük-
séget nem pótolna, mert ellene működnék a te-
remtés és történet isteni nagy müvének, mely 
egyesülésre hajtja az élő lelket, hogy az által 
tenné nagygyá az emberiséget, s Istennek képére 
méltóvá az embert. 

Meglehet, hogy én hibázom, de nekem ágy tet-
szik, hogyha a testületi lét hátrányára a gyülekezt-
ben hiányok léteznek, a legfőbb felelősség mindig 
a lelkészé. Mert nekünk a lelkészeket úgy kell te-
kintenünk, mint az egyháznak, azaz i a közös cél 
elérhetése végett egy testté alakuló hívek összesé-
gének apostolait, ügynökeit, kiknek megbízatá-
suknál fogva kötelességük egyház és hivek között 
a lelki közösséget föntartani úgy, hogy a lélek 
egyesülési ösztönéhez képest a centrum felé gra-
vitáló részes elemek, azzal elvileg és alakilag is 
mindinkább azoníttassanak. Mert az egyház azért 
contribuál a centrum föntartásához, hogy viszont 
föntartassék általa. 

Ugyan azért elkerülhetlenül szükséges az, 
hogy az egyháziak folytonos figyelemmel kisér-
jék necsak a gondjaikra bízott nyájat, de az összes 
egyháznak, sőt a mennyiben ezzel correlatioban 
van, az összes társadalomnak is irányát, mozgal-
mait, eszmemenetét, hogy valamint egy nagy 
hadseregben az egyes szakaszoknak az egészszeli 
következetes együtthaladását az általános vezér-
let nyomán a szakasz-vezérek eszközlik, úgy ők 
is képesek legyenek az egyház vezérirányát gyü-
lekezeteikben megtestesíteni mind azon részlete-
kig, mik a közös cél elérésére befolyással lehet-
nek, nehogy megszakadozott zagyva tömeggé 
váljon az egész, melynek megsemmisítésére ellen-



ség sem kell, mely összevissza zavarodottsága 
által megverte már önmaga magát. 

Azonban nem azért hordtam én fel ezeket, 
mintha vádlókép akarnék föllépni bárki ellen is. 
Én csak azt akartam érinteni, miszerint el kell 
ismernünk, hogy hiba nélkül nem vagyunk. Jól 
tudom, hogy a hiba kevésbé vagyon a személyek-
ben, mint vagyon a rendszerben. A személyeknek 
jó akaratáért s buzgóságáért a jótállást el merném 
vállalni magam is. De mit tehetnek arról a sze-
mélyek, ha az iskolának elvont világában azt, mi 
a gyakorlatnak tárgyát képezi, s leginkább gya-
korlatból tanulható meg, magukévá nem tehették; 
mit tehetnek róla, ha a honi élettől, ha jövendő 
cselekvésük mezejétől képeztetésiiknek épen azon 
fokán választatnak el s vettetnek idegen világba, 
hol az életnek kellene melegíteni a tudományt; 
mit tehetnek róla, ha az itteni társadalmi vezér-
eszmék s szokások nem találván elé^ alkalmat 
bennük meggyökerezhetni, s egyéb tanulmányaik 
által nemesülve újjá alakulni, ők a helyett, hogy 
ezen vezéreszméknek maguk lennének vivői, orgá-
num ai, inkább csak másod kézből kény tel eníttet-
nek fogadni azokat, s így azon passivitásnál 
fogva, melybe ügy szólván első kiindulásukkor 
beleesnek, kezükből a gyeplőket, s ezekkel némi-
leg gyakorlati hitelüket is elszalajtani kénytele-
níttetnek; mit tehetnek róla, ha elszigeteltség, 
szegénység s részben egyházi kormányzatunk 
korlátozottsága által sokszor utóbb is akadályoz-
tatnak helyreütni a mulasztottakat, hogy fejlő-
döttebb gyakorlatiassággal lépést tudnának tartani 
a társadalom gyors haladásának. 

Ha egyházunk állományára vetünk tekinte-
tet, nem szólva arról, mi hittudósok dolga, hogy 
minémü befolyást gyakorolnak egyes dogmák a 
nép kedélyére, érzelmeire, hanem szólva arról, mi 
nem kevésbé jelentékeny dolog; szólva az egy-
ház testületi szerkezetéről, mitől az önmagát tö-
kéletesítő organicus egészség feltételeztetik, — e 
tekintetben erős meggyőződésem az, hogy a fő-
alapvonásokra nézve nem létezik felekezet, mely-
lyel egyházunk a versenyt ki nem állaná. Mert 
midőn egy részről az Isteníge tekintélyét meg 
nem rendíthető alapul veszi a nélkül, hogy a 
szellem örökké ifjító haladása előtt le volnának 
húzva a sorompók; más részről a testvériség s 
jogegyenlőség legszélesb alapjain erős testületi 
élet létezését lehetővé teszi, egyszersmind kellő 
tulsiilyt biztosít az egyetemnek a részek ellené-

ben. Hogy mégis előbbre nem vagyunk, csudá-
landó volna, ha nem ismernők az okokat, mik 
nem csekély gátot vetettek haladásunk elé. Ezen 
okokból csak kettőt akarok fölemlíteni, mik in* 
dítványomnak alapját képezik. 

Az első : A lelkész, mint népvezető képzésé-
nek elégtelensége. 

A második: Egyházi, különösen egyházme-
gyei kormányzatunk körülmény parancsolta kor-
látozottsága. 

A mi az elsőt illeti: nem akarok vonatkozni 
azokra, miknek tárgyalását szakemberektől kell 
várnunk; nem akarok időzni e tétel valóságán?k 
további feltűntetésénél. De nem lehet fel nem 
említenem azt: miszerint nézetemhez képest alélt-
ságunk e tekintetben is főképen annak tulajdo-
nítandó, hogy szívben, lélekben egyek nem va-
gyunk, hogy sem tanításban, sem kormányzatban 
középpontunk voltaképen nincs, s hogy e szerint 
nem is fejlődhetik köztünk igazi életerős közszel-
lem, mely áthatván, s egygyé olvasztván vallási 
társulatunknak minden rétegeit, minden erőnket 
is egy közös pontra irányozná. Elvben meg va-
gyunk győződve, hogy igaz uton járunk; érezzük 
az elveknek éltető hatását; de érezzük azt is, 
hogy nem bírjuk kifejteni azt az erőt, mit kifej-
tenünk kellene, s mit ki is fejthetnénk, dacára 
régi szenvedések zsibbasztó utófájdalmainak, da-
cára szegénységmik nyomoruságainak, ha testben, 
lélekben annyira megszakadozva nem volnánk, 
ha a megszokott külföldre támaszkodás meg nem 
örökítené kiskorúságunkat. 

Legnagyobb méltánylattal kel] emlékeznünk 
egyházunk s nemzetünk nagyjainak egykori pél-
dás buzgalmáról, a fényes áldozatokért, miket ők 
a tudomány oltárára tettenek. De sajnálatos kö-
rülmény , hogy azokból több haszon hárul má-
sokra, mint, ránk. Ok kedvezőtlen viszonyok kö-
zött, hogy mégis megmenthessék honfiaik részire 
a tudományok éltető világábani részesüllietést, 
elszórták kincseiket a külföldi tudományos egye-
temeken, mint elszórja kincseit a véletlenre az, 
kit rablók kerülgetnek, vagy mint eldugdozza 
pénzét szokatlan helyekre az, ki belső tolvajt érez 
maga körül. Ha ők átértve azt, hogy mindaddig 
életerős haladás nem képzelhető, míg a tudomány 
meg nem honosíttatik, míg a nép nyelve a tudo-
mány közegévé nem tétetik, ha ők alkalmazva 
az erőegyesítés.világ föntartó elvét, áldozataikkal 
a közbuzgalom hozzájárulása mellett itthon csi-
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riálandottak fészket a tudományosságnak, bizo-
nyára sokkal erőteljesebben nőtte volna ki egy-
házunk magát, s nem kellene neki szellemileg az 
áldástalan kolcsön-kenyéren rágódnia, s ifjai nk-
nak nem kellene tömegesen a szokatlanság idegen 
"honában keresni a theoriát, hogy itthon meg ne 
találják a praxist. Ha egyházunknak itthon leen-
dett gyúpontja, az ezen alapon ldfejlendett egy-
házi közszellem belső igazságával s erejével sok-
kal méltóságosabb állásba s egyenjogúsági igé-
nyeinek sokkal teljesebb birtokába segítette volna 
hitfelekezetünket, s nekünk most talán nem kel-
lene a gyengébb fél szívszorongató küzdelmére 
kényszerülnünk az életjogért, hogy egyházunk 
gátolva ne lenne saját organícus életének belső 
ösztöne szerint intézni fejlődési lépéseit. 

Ismételve kimondom meggyőződésemet: hogy 
mindaddig, míg az egyházunkban szétszórva lé-
tező szellemi erőknek egy központosító s azokat 
a fejlődő szellem élet törvénye szerint lépésről-
lépésre dicsőbben reprodacáló, egyszersmind a 
nemzeti genius hódító fényét is visszasugárzó fő-
iskolát állítani nem tudunk, addig egyházunk e 
hazában igazán otthonos nem leend 5 addig mint 
szellemi hatalom, mint társadalmi momentum a 
lelkekben, a közvéleményben azon elhatározó ve-
zérszerepet, mely azt belső erejénél fogva oly 
igen megilleti, semmikép el nem foglalhatja; ad-
dig nem reménylhetjük, hogy ifjaink azon szak-
beli életrevalósággal hagyják el az intézeteket, 
melylyel, hogy hivatalba lépésükkor bírjanak, a 
közérdek tenné kívánatossá. Mert hiába, Isten, 
ki az emberiséget külön családokra szaggatta, 
Isten maga alkotta úgy az embernek szivét, hogy 
a házi tűzhely körül jobban melegüljön; Isten a 
belénk oltott ösztönök szerint maga utasított 
bennünket oda, hogy a nemesebb törekvéseknek 
gyengéd növényeit meggyökereztessük előbb a 
honi kert jól ápolt ölében, mielőtt a cosmopoli-
tismus védetlen mezejére kivinnők azokat. 

Tudósokban nem lesz ugyan hiány, kik be 
fogják bizonyítani, hogy többet leliet ott tanulni, 
a hol többet tudnak. E fölött mi vitázni nem fo-
gunk, csak arra fogjuk őket figyelmeztetni, hogy 
a társalom alakításában a tudományon kivül az 
érzelmi erőnek, és a gyakorlati ügyességnek is 
meg van saját érdeme; mert ha az ész az erő, úgy 
a szív a hatalom, a gyakorlat pedig a mester az 
életben. És így a honi iskolával, — mely azonban 
a külföld látogatását nem tiltaná, csak haszoi 

tóbbá teendené, — ha egyházunk szellemvilága 
kiterjedésben egyelőre talán vesztene is valamit, 
kétszeresen megnyerné azt az intensitásban és 
practicabilitásban , mely nyereség annyival is 
inkább szembetűnő lenne, mert a tudománynak 
utai levén hosszasak és tekervényesek, e részben 
a távolban töltött egy-két év, a mint az eddigi 
tapasztalás is mutatja, fényes eredményeket nem 
szülend, a lelkesülésnek lángja pedig, mely gyújt-
hat pillanatnyi varázslattal is, idegen földön las-
san ébredez, s tán Némethonban lassabban mint 
másutt. 

Legalább azon szakadozottság s azon pre-
carius helyzet, melyben Európának legnépesebb 
nemzete senyvedez, nem igen alkalmas nagygyá 
nevelni fogalmunkat az abban létező szíverőről. 
Mert ha kétségbe vonhatlannl igaz, mit a Idvezítő 
mondott: „hogyha annyi hitetek volna, mint a 
mustármag, semmi lehetetlen nem volna nektek; 
hogyha ketten ti közületek egy akaraton lészen e 
földön, valamit kérnek, megadatik nekik a menyei 
Atyától; hogyha keresitek először Istennek or-
szágát, úgy mindazok, mik a világból valók szinte 
megadatnak néktek;" úgy bizonyára azt kell kö-
vetkeztetnünk, hogy általában a Némethonban 
élő hit, oly lassan érlelvén az Ígéretnek teljes za-
matu gyümölcseit, vagy nem elég erős, vagy nem 
elég gyakorlati, s így befolyása is ránk nézve oly 
varázsszerü nem lehet, hogy kipótolhatná accli-
matisálatlanságának hiányait. Mert ámbár lehet-
nek ábrándozók, kik non plas ultrául becsülik a 
resignatiónak passiv boldogságát, mind hiában, 
az életnek igényeit elnémítni nem lehet; ember-
boldogság az emberiségi férfiasodás jelen korsza-
kában, valóságban csak ott létezhetik, hol a tár-
sadalmi ösztön saját belső vonzódása szerint táp-
lálkozhatik a szabadság éltető emlőin, s hol a 
minél tágabb mérvekbeni testületi egyesülésnek 
egyéni érdekeket biztosító utja be nem gyöpöso-
dött. Minden más esetben láthatjuk az egyes eré-
nyeknek biztató drámáit, hallhatjuk a stereotyp 
hitegetéseknek vigasztaló szavait, de közboldog-
ságról nem beszélhetünk. 

Mit használt a hajdan dicső Graeciának az, 
ha rabul elhordott fiai Rómában tudósokul tarta-
tának, s az első házak gyermekeinek nevelésével 
foglalkoztanak. Tyrtaeus vagy Themistocles ha-
zájuknak mindenesetre több hasznot tettenek. 
Mit használ a nagy Németországnak, hogy ott 

fc'teak kgtöbbet, ha gyermekei ezrenként kényte-
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lenek jobb hazát keresni. Mit használ nekünk az, 
ha generatióinkat idegen nap alatt neveigetjük, 
melynek sugárai organismusunkhoz képest nem 
sütnek elég melegen. Mit használ üvegtáblákon 
át a világosságot a melegházba beereszteni, ha a 
melegség kin marad. A paszta világosság nem 
birja életre vigasztalni délkeletnek kényes növé-
nyeit. így aztán, hogy egy kis törpe növényzet-
ből végkép ki ne fogyjunk, nincs más mód, mint 
szalma-tűzzel, ganaj-bűzzel pótolgatni a meleget, 
mi nélkül semmi növényzet nem létezhetik. 

Node az associatio idearum igenis messze 
elsodort bennünket. Elég az hozzá, rendszerünk a 
lelkész-képzésben nem elégséges; mert embereit 
nem állitja biztosan azon kellő kiindulási pontra, 
honnan kétségtelen sikerrel vezethetnék a gond-
jaikra bizott nyájakat az anyaszentegyház ol-
vasztó s egyesítő ölébe; épen azért, mert hiva-
talba lépésük előtt nincs elég alkalmuk otthono-
sokká lenniök jövendő működésük viszonyai kö-
zött, s átérteni a társadalom folyamának azon 
irányát, mely magasztos és mégis gyakorlati, és 
ők előbb elküldetnek apostolkodni, mielőtt a 
Szentlélek lángjától eléggé fölmelegültek volna 
önmaguk. 

A mi a másik hiányt, egyházi kormányzatunk 
körülmény parancsolta korlátozottságát illeti, erre 
nézve azt mondják sokan: így a mint van, egy-
házi hivatalnoktól szembetűnő eredményt várni 
nem lehet, mert az csak olyan primus inter pares. 
Jól van, hogy így van. Isten mentse meg egyhá-
zunkat coordinatiójában legtávolabbról is a bu-
reaucratiának életölő merev rendszerétől. Azt 
mondja az irás: „Szabadságot adtam ti néktek." 
És nekünk ezen szabadságot megölnünk nem sza-
bad. Az egyház a törvényt Krisztustól vette. 
Krisztusnak törvénye a szeretet. S az egyház, 
mint Krisztus törvényének őre, nem engedheti 
meg, hogy egyes embernek ember fölött a testvé-
riség eszméjének lerontásával erőszakoló, paran-
csoló szerep adattassék. Azért az egyház, midőn 
megbízza hivatalnokait, hogy lennének az ügy-
nek őrei, apostolai, kivette kezükből a büntetés-
nek gyűlölet gerjesztő pálcáját, s testületeknek 
adta azt, kik a többes számnál fogva kevésbé 
kétségbe vonható tekintélylyel bírnak, s többszö-
rös vállakkal a felelőség terhét is jobban elbírják 
viselni. Egyházi hivatalnokoknak irányadásra a 
bizalom s szeretet vezér zászlaja, s ha épen szük-
séges, a dorgálásnak atyáskodó hangja adatott. 

Azok, kikből a szenvedély türelmetlensége beszél, 
ezt természetesen elégségesnek nem szokják tar-
tani. Azok ellenben, kikben Istennek lelke él, 
azok a szeretet fegyvereivel csudákat mívelnek. 
S mutatja azt a tapasztalás is, hogy míg a semmi 
ellenmondást nem tűrő, mindent letörő hatalom-
nak acélbékói önnön rozsdájukban eszik meg 
magukat; addig az egyház szerető bizalmának 
könnyű arany-öve el nem használódva, évről-évre 
fényesebben ragyog, s tágulta által erősödik. így 
hát e részben nálunk semmi hiba nincs. Ezerek-
nek bizalmi votuma roppant erkölcsi támogatás; 
s a megfelelő szellemi erővel birtokosának annyi 
túlnyomóságot, s oly hatalmat ád, hogy azzal egy 
ember untig beérheti; a mi azon túlmenne, az 
csak a lelki szabadságnak lenne törpítő nyűge, 

Ugyanazért nem ott van a hiba, hogy kor-
mányzati orgánumokban nem öszpontosfttatott 
nagyobb hatalom, hanem ott, hogy a nekik nyúj-
tott hivatalos állás előnyeit mozgásba hozni kö-
rülményeik által akadályoztatnak. Ugyanis az 
esperesi működés nem száraz rendeletek s paran-
csok küldözgetése, hanem atyai intés, baráti ta-
nács, apostoli buzdítás, ügynöki felügyelet által 
történvén, az esperesnek a gyülekezeteket e vé-
gett gyakrabban meg kellene látogatnia, és ezt 
nem teheti. 

A gyülekezetek ugyan szívesen látnák kö-
rükben az esperest, nemcsak azért, mert talán 
hiuságuknak hizeleg előkelőbbek által figyelemre 
méltatva látniok magukat, hanem talán azért is, 
mert nemcsak a gyülekezetben, de a legdurvább 
emberben is meg van, habár nem egészen Öntuda-
tosan, legalább ösztönileg annak érzete, hogy 
szakadozottan, elszigetelve léteznünk nem lehet; 
hogy az önföntartás ösztöne késztet bennünket mi-
nél szorosabb egyesülésre a nagyobb testülettel; 
hogy az egyesülési kapcsolat biztositékát a kor-
mányzat képezi; hogy a kormányzatnak közbi-
zalmilag fölkent organuma, iránt kötelességszerű 
hódolattal tartozunk; hogy egy fölkent hivatal-
nok szentesített tekintélye szükséges és épen nem 
nélkülözhető orvosság a gyülekezet belsejében 
támadható zsibbadás ok vagy kedélyháborgások 
terjengő mérge ellen. 

A lelkészek sem bánnák, ha az esperessel, 
mint az egyetemnek képviselőjével, s az admi-
nistratio ügynökével gyakrabban érintkezhetné-
nek ; mert ámbár egy iskolában tanultak légyen 
vele, mégis érezniök kell, hogy a ki szorosabb 



viszonyban áll a középponttal, az sok tárgyakban 
biztosabb tudomással bir. Azt is tudják, hogy 
midőn az egésznek jó menetéhez szükséges ösz-
hangzásba hozni a részeket, ez csak úgy lehet, 
ha hajlandók vagyunk gravitálni a centrum felé, 
nem pedig separatisticus negédeskedésben keresni 
holmi kis betyár dicsőséget. És így a legjobbik 
ágy, mint a legdacosabbik is, ki különben bármi 
elibe tolt auctoritásra hamar elmondaná: „.ebnél 
különb ember," érzi, hogy a közbizalom embere, 
s a testületi orgánum iránt illik deferentiával len-
nie, s nem ártalmas dolog elfogadni tőle hébe-
korba egy kis utasítást, egy kis jó tanácsot is. 

Az esperes pedig, mint értelmes ember és 
buzgó férfiú, — mert különben esperesnek tán 
nem is választották volna, — szinte érzi, hogy 
midőn az Ur szőlőjének művelésére szánta életét, 
szép dolog és nem is hiába való, ha ki ezt na-
gyobb kiterjedésben teheti; s érzi, hogy bár 
minden elvetett mag gyümölcsöt nem terem, a 
szíves szó mégis nincsen hatás nélkül; s az es-
peres nem is épen tunya lélek , ki örömét találja 
benne végig ásítozni a napot, midőn a sok ara-
tásra való gabona veszendőben van. 

Mégis ime mit látunk. Az esperes a helyett, 
hogy sürübb érintkezéssel forrasztgatná, erősítené, 
otthonossá tenné a lelki közösség kapcsait, ha-
zulról csak ritkán megy el. A lelkészi hivatalos-
kodásban is hol itt , hol ott elő-előfordulnak a 
hibák, A gyülekezetek pedig majd egyik, majd 
másik el-elkanászkodnak a helyett, hogy épülné-
nek lelkileg. És mind ez miért? Nagy részben 
azért, mert az esperes nem a maga embere, de 
alig is az egyházmegyéi, hanem legnagyobb rész-
ben gyülekezetéé, mely által fizettetik, s melynek 
magát le is kötelezte. És így a lelkész, midőn es-
peressé lesz,collisio officiorumba kerül; és midőn, 
ha egyszer nem, másszor hanyagolni kénytelen 
saját gyülekezetét, mégis papi felügyelői hivatalá-
nak nem felelhet meg kellő kiterjedésben. Mert 
hiába, két urnák igazán szolgálni nem lehet. Azaz, 
eljövénk oda: hogy egyházkormányzatunk körül-
ményparancsolta korlátozottsága okozza egy rész-
ben azt, ha jobb rendben nem folynak dolgaink. 

Ne ijedjenek meg tisztelt hitsorsosaim. Én— 
azokhoz képest, miket föntebb is mondottam — 
nem akarom azt indítványozni, hogy az esperest 
vegyük el gyülekezetétől, s tegyük drága fizetéses 
felügyelő hivatalnokká, ki — más dolga nem le-
vén — unalmában is megtanuljon parancsolgatni, 

8 kiskorúságra szoktatni alárendeltjeit. Én nem 
akarom a szeretetnek szűz hamvát letörölni az 
esperesi hivataloskodásról, hogy egy jó konccal 
bérért szolgáló képmutatókat csalogassák a tisz-
tesség útjára. Én egy részről lehetővé akarnám 
tenni az esperes uraknak, hogy patriarchális te-
kintélyük, s a híveknek bizodalma között szoro-
sabbra , szivélyesebbre fűzvén a viszonyt, az 
eddiginél rendszeresebb befolyással segítenék 
életre kelteni, megvalósítani a keresztyénségnek 
égi képeit; más részről egyszersmind a leendő 
lelkész uraknak kívánnék alkalmat nyújtani arra, 
hogy előleges gyakorlat által nevelhessék szak-
képességüket, s helyreüthessék némileg nevelési 
rendszerünk hiányait. Ugyanazért indítványozom 
az esperességi segédlelkészeket. 

Bár merre nézzünk a világon, úgy látjuk, 
hogy minden életpálya előtt, mi némi szakavatott-
ságot igényel, a theoriai előkészületen kivül még 
egy kis gyakorlatra is van szükség. Nálunk azon-
ban, noha a fac me talem, talis ero-féle elv az 
életben sokszor csúffá lett, lelkészi hivataloknál 
a gyakorlat csaknem teljesen nélkülöztetik. Nem 
tudom azért-e, mert a lelkészi pálya másoknál 
csekélyebb fontosságúnak, s ügyességet kívánó-
nak tartatik; vagy mert számít a világ reá, hogy 
Istennek különös kegyeléséből az ordinálással 
együtt a Szentlélek áldásai is megjöjjenek. Meg-
történik ugyan néha, hogy egyik vagy másik el-
aggott, elgyöngült, s mint ilyenkor többnyire tör-
ténni szokott kortól is elmaradott lelkész mellé 
segédlelkész kívántatik; de ezt bizony általában 
lélekgyarapító institutumul nevezni nem lehet, mi-
után a fiatal ember ott nem ritkán többet tanul 
abból, a mit nem kellene, mint abból, a mit kel-
lene tennie. 

Ellenben, ha a leendő lelkészek, ha általában 
nem is, legalább nagyobb részben az esperesek, 
mint categoriájuk kitünőbbjei mellett egy-két 
évet gyakorlaton töltenének, ez sem reájuk, sem 
az egyházra nézve veszett idő, veszett költség nem 
lenne. Annál inkább nem, mert egy felügyeleti 
hivatal körében, nemcsak a főnöknek nagyobb 
tiszteletet igénylő személyisége, hanem a sűrűbben 
gyülekező ügyek, kérdések, nézetek, modorok 
különbözősége is, mind nevezetes tényezőkül szol-
gálhatnának arra, hogy egy a világ szeme előtt, s 
a pályaküszöbén levő fiatal embernek tapaszta-
lását, lélekéberségét, lelkesedését emeljék, őtet 
saját világába bele vezessék s tájékozzák, s ez ál-



tal ágy az ő, mint egyszersmind az egyház jövő-
jére is jótékony és elhatározó befolyást gyakorol-
janak. 

Az életben igen sok függ attól, hogy az em-
bert a kerékvágásba hogyan zökkentik bele. Ha 
az első lódintás jól megadatott, a helyesen 
kezdett munkának sikere új ösztön a további erő-
feszítésre. És ha a munka vigan megyen, az élet-
folyam hamar ágyat ver magának. S a ki egy-
szer a munkához hozzászokott, annak az öröm s 
életszükség leend; az nem puszta gépül, nem a 
sorsszeszély áldozatául, hanem a hivatás emberéül 
tekintendi magát, s boldogságát lelendi benne, ha 
ügyért élve és küzdve, egy-két bűnbozót kiirtásá-
val a kilátást a boldogabb jövőre tágfthatá, ha 
egy-két életrevaló eszme megfogamztatásával a 
teremtés kertjét szépítheté. 

Míg az ifjú iskolán van, addig szelleme a 
pensumhoz láncoltatik; később a lelket korlátok 
közé szorítja a hivatal. Amaz volt a bevétel ru-
brikája; ez a kiadásé. De hogy ezen rubrika oly 
ijesztőn száraz, a cselekvési irány oly betűhöz 
ragadt, s oly szűkkörben mozgó ne legyen, a 
kettő között jó a lelket egy kicsit szabadabb pó-
rázra ereszteni, hogy kifejthesse szárnyának ere-
jét, becsülni s tájékozni tanulja Önmagát. Az is-
kola alapot rak; gyermeket idomít: de emberré 
embert nem teszen. Az emberiség polgáraivá a 
reflexió avat fel bennünket. De a reflexió világa 
rendesen az iskolafalakon kivül kezdődik, s leg-
inkább azon közép égövi tájakon tenyészik, hol a 
lélek sem megvakítva, megsüketítve folytonos 
fénytől, zajtól nincs, sem rugékonyságát életinger 
hiánya miatt a folytonos elszigeteltségben elvesz-
teni nem kénytelenítetik; hol a lélek a szellemi 
közvetlen érintkezések villanyozó kölcsönhatásá-
tól el nem záratik; de felváltva a magába szállás 
jellemerősítő nyugalmát is élvezheti. 

A kinek nincsen elég képzettsége a kor irá-
nyát felvenni magába, a ki a társadalmi eszmék 
színvonalára emelkedve magát észrevehetővé ten-
ni nem tudja, a ki a korszellemnek megfelelő 
frissebb alakzatokkal nem birja jellemezni azt, a 
mi örök, annak részére a sikernek dicsőbb része 
elveszett. Ezer éves szólás formáknak örökös 
echoztatásával figyelmet ragadni nem lehet. Va-
lamint a férfi nem fog gyönyört találni abban, ha 
a gyermekkorában oly kedvvel hallgatott bármi 
szép irányú meséket elmondod előtte: úgy a foly-
tonosan ujuló élet is, bármily hü maradjon a do-

log lényegéhez, folyvást ujuló alakításokban gyö-
nyörködik. A formának is meg kell mutatni, hogy 
az, a mit beszélünk, nem avas obscuritas, hanem 
az éltető isteni igének örökké ifjú folyama, mely 
a korhoz s magához méltó alakban mutatkozik, 
hogy ellenállhatlanul megnyerje sziveinket. Kinek 
rendelkezésére csak azon fegyverek állanak, mi-
ket az iskola szűk s folytonosan rozsdásodó tárá-
ból válogathat, az sohasem fogja meghódítani az 
életet, a világot. Az életet saját országában, saját 
fegyvereivel kell megtámadni. De hogy ezt tehes-
sük, legnagyobb gonddal kell tanulmányozni az 
életben az életet magát, s éber figyelemmel fel-
használni minden alkalmakat, mik annak ismere-
téhez juttatnak bennünket. 

Az egyházi rend, szó a mi szó, a világ véle-
ményében nem csekély tért vesztett el. Minden 
áron vissza kell szerezni azt. Ehhez azor.ban 
mindenesetre több kell, mint istentelen, vallásta-
lan népnek kiáltani ki a világiakat, vagy ördög 
mesterségeinek nevezni mindenféle tudományt és 
művészetet, mi az egyházon kivül terem. Mert 
minden tudomány Istentől vagyon, s minden tu-
domány eszköz arra, hogy Isten ismeretére jut-
tasson bennünket, csak ne resteljük szigorúbban 
nyomozni lényegét. A tudományok egymás test-
vérei, karöltve segítik egymást a dicsőség fokára, 
hogy onnan a boldogságnak, a tökélynek fényét 
és melegét áraszszák az emberiségre. Ott, hol tu-
domány között szakadás vagyon, ott béke és 
boldogság nem lehet, ott a sulyegyent vissza kell 
állítani. Ott kétszeres erőfeszítés igényeltetik 
visszanyerni az elvesztett tért, hogy megszűnjön 
a szakadás; mert egyik tudomány is a másik ked-
véért nem mondand le hódításairól. Mert bármi-
kép gondolkodjék is az egyház, annyi bizonyos, 
hogy minden külön egyháznak hatása csak addig 
ér, míg a közvéleményben életszükséget pótlónak 
tartathatik ; mert valamint az egyház ád a köz-
véleménynek belső tartósságot, úgy viszont meg 
az egyház erejének gyarapulását a közvélemény-
től veszi, s mihelyt nem gyarapul eo ipso vissza-
megy. 

Az egészből kihozni azt akarom csak, hogy 
elkerülhetlenül szükséges gondoskodnunk leendő 
egyháziaink minél célszerűbb kiképeztetéséről; 
és miután a képzésnek az élet frisseségét a gya-
korlat adja meg leginkább, szükséges gondos-
kodnunk alkalomról is, mely által az előleges 
gyakorlatban részesülhessenek. 



A mi az esperesi működést illeti, hogy visz-
szatérjünk erre is, meglehet, vannak talán, kik 
feleslegesnek tartják nagyobb tért nyitni az espe-
resi befolyásnak; mert hiszen az esperes is csak 
a bibliát vetheti alapul, a biblia pedig úgyis 
nyitva van mindenkinek, kétségenkiviil. Csak-
hogy az egyéni felfogás s érzület fokaihoz képest 
a bibliából egyik ember ezt, a másik ember azt is 
ki tudja olvasni. Az egyháznak pedig érdekében 
van gondoskodni arról, hogy a testületi erők 
potencirozása tekintetéből az egyházi ügyvezetés 
ne legyen variantes lectiones; az egyháznak érde-
kében van a dolgot nem az egyéni kényelem 
szempontjából tekinteni. Mutatja a tapasztalás, 
hogy testületi életben egy kis kölcsönös ellenőr-
ködés sohasem felesleges. Emberek vagyunk, 
hajlandók a roszra, legalább a kényelemre. Pedig 
a kényelem veszélyes házi barát, különösen mi-
dőn rosz renden van az ember szénája. A kénye-
lem lassú víz, mely elmossa szerencsénk révpart-
jait. Igaz, hogy az Ur gondot visel az öveiről, de 
azért nem tartá feleslegesnek a figyelmeztetést: 
„Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe 
ne essetek, mert jóllehet, a lélek kész, de a test 
erőtelen." Azért az egyháznak támogatnia kell 
az egyeseket, s fön kell tartania 'a testületi kö-
zösséget; de ez csak az öszpontosításra ható ele-
meknek hatályon kivülivé nem tételével történ-
hetik, különben az egyének legjobb akarata mel-
lett is leszünk: scopae dissolutae. 

A lelkesült örömmel Iidvözlendi az esperes 
támogatását, mint leghüvebb szövegetségeséét. 
Örül, ha van tanuja eszközléseinek; s midőn hí-
veit a jóra ösztönzik, szerencséjének tartanclja, ha 
egy fontos argumentummal többet nyert az által, 
hogy az esperesnek tanácsára, utasítására hivat-
kozhatik. 

A kit pedig az esperes látogatása geniroz, 
azt annyival is inkább látogatni kell, mert az 
már rosz uton van azáltal, hogy szeretné vissza-
utasítani a testületi közösséget, a min pedig 
erőnk, létezhetésünk és boldogulásunk alapúi: 
„Mert kicsoda szakaszthat ki tégedet mások 
közül." 

Eddig az esperes alig tehetett annyit, mint 
jó lett volna tennie; s a mit tett is, némileg gyü-
lekezete kárával tette; mert ha igaz az, hogy kell, 
miszerint a lelkész testtel-lélekkel rajta legyen 
javára lenni gyülekezetének, bizonyára, ha más-
felé is elfoglaltatik, kevesebb ideje marad gyüle-

kezetére ; a miért is némileg büntetés az a gyüle-
kezetre , mely körünkbe esperesnek való derék 
lelkészt hozott, ha lelkésze esperessé tétetik. Más 
részről azt sem kívánhatjuk, hogy az esperes 
azért, mert másoknál érdemesebbnek találtatott, 
magát kedvünkért munkával megölje. 

Ugyanazért mindkét részről méltányos 
először: hogy a gyülekezetnek, ha tőle részben 
elveszszük lelkészét, kárpótlást adjunk az által, 
hogy egy jóravaló segédet fogadjunk, a ki szük-
ségeseiében pótolja a lelkészt; másodszor:hogy 
a lelkésznek, ha újabb terhet rakunk vállaira, 
más részről lesegítsük csekélyebb érdekű teen-
dőinek egy részét, hogy azokban, mik fontosab-
bak, a közjóra gyorsabban és dúsabb kamattal 
forgathassa szellemi tökéjét. 

így aztán az érdekek méltányosan kiegyen-
lítetvén, nem vesztene a gyülekezet, és nem 
vesztene a lelkész, és mindenesetre nyerne az 
egyház; mert egy részről a kormányzat képe-
sítetnék feladatának jobban megfelelni; más-
részről a papjelelteknek alkalom nyújtatnék ma-
gukat épen azon irányban kiművelni bővebben, 
melyben eddigi müveltetésük még sok kívánni 
valót hagyott hátra, egyszersmind dispositiora is 
állana valaki kisegítőnek, ha egyik, vagy másik 
gyülekezet lelkészét nélkülözni kény telenítetnék. 

Igaz, hogy ez egy kis pénzbe is kerülne; 
mert ámbár ily előnyös állomást szívesen fo-
gadna minden jóravaló fiatal papjelölt, mégis a 
szolgálatot, nehogy olcsó húsnak hig legyen a 
leve, egészen ingyen kívánni csakugyan nem le-
het, Es miután kívánni szinte nem lehetne, sem 
az esperestől, hogy azért, mert ingyen hivatalá-
val új munkát s nagyobbb felelőséget szedett 
vállaira, fölül rá még családjától is elrabolja a 
segédlelkészi díjt, — sem a gyülekezettől, hogy 
azért, mert a közönség kedvéért lelkészét úgy 
szólván által engedé, fölül rá még segédet is tart-
son a megyének, — igen természetes, hogy az 
összes egyházmegyét fogná illetni a teher. 

Jól tudom, hogy a közmondásos szegénysé-
günknél fogva nálunk a pénz mindég a legna-
gyobb bökkenő, és hogy legszebb, legszentebb 
eszméink, terveink, vállalataink, buknak el a 
költség hiány miatt. Mindazáltal itt már megsza-
kaszthatónak v&letn, úgy is hosszadalmassá lett 
szószaporításimnak fonalát, teljes bizalommal 
lévén az iránt, hogy tisztelt egyházmegyéink-
nek buzgósága egy szerény segédlelkészi díj-



nak azonnal megfelelend, mihelyt a szükségről 
megleend győződve; mert: qui vult finem, de-
bet velle média. 

E'óri Sándor. 

A helv. hitv. evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

(Folytatás). 

80. Kanon. A ki pedig olyan bűnben lélekzik, mely 
magával a vallással ellenkezik, vagy azon egész egy-
háznak, melynek ő élin áll, veszélyére van, vagy nyil-
vános botránynyal jár, egyenesen az esperességi gyűlés 
eleibe adassék, s megidéztetvéu és kellőleg kihall-
gattatván, a bün nagyságához képest felftiggesztessék, 
elmozdítlassék, vagy letétessék. 

81. Kanon. Ha a lelkész oly nemű súlyos váddal 
terheltetik, melynek még csak gyanúja is, botránykozás 
tekintetéből, lelkészben nem tűrhető, miután az espe-
resi consistorium által tett előleges vizsgálat folytán a 
vád alapossága bebizonyul, s a vádlott által el nem 
enyésztetik, felfüggesztés, vagy a körülmények súlyá-
hoz képest elmozdítás dictáltassék. 

82. Kanon. A polgári törvényszék által életvesz-
tésre vagy testi büntetésre Ítéltetett lelkész, mielőtt a 
büntetést kiállaná, az egyházmegyei tanács által lelké-
szi hivatalából vetkőztessék ki és tétessék le. 

83. Kanon. A lelkészek helyes, és a felsőbbséggel 
előre közlendő s általa helybenhagyandó okokból hiva-
talukat letehetik, s magán életet folytathatnak. Azok 
pedig, kik a lelkészséget megunván, azt minden igaz ok 
nélkül elhagyják, az egyházi felsőbbség által minden 
lelkészi hivatalos foglalkozástól tiltassanak el, és arra 
képteleneknek nyilvánosan bélyegeztessenek. 

84. Kanon. A lelkészek a lelkészi hivatalra s fog-
lalkozásokra tartozó dolgokban egyedül az ő espereseik-
től, superintendenseiktől és consistoriumaiktól függje-
nek ; — a polgári és btiutényi dolgokban pedig a pol-
gári hatóságnak is alatta leendnek. 

85. Kanon. A lelkészek, mint vallás szolgái iránt 
az egyház tagjai nyilvánosan és magánosan kellő tisz-
telettel viseltetni tartoznak; a kik pedig azoknak sze-
mélyét méltatlansággal illetik, annyival inkább azokat 
hivatalos teendőik végrehajtásában háborgatják, vagy 
egyházi felsöbbségeknek ellentállanak, s azokat bármi 
módon megsértik, azokra nézve, ha az egyházi fenyíték 
kevés lenne, a polgári hatóságtól is kellő elégtétel 
kivántathatik. 

86. Kanon. Mind azon evangyéliomi hitvallású 
ember, ki az anya- vagy leány-egyház helyiségén lakik, 
azon parochiához tartozónak tekintetik; annálfogva a 
leány-egyház az anya-terheinek viseléséhez vagy egyez-
mény szerinti illetékben, vagy az egyházi felsőbbség 
által meghatározott arányban járulni tartozik. 

87. Kanon. Bármely egyház tagjai az egyházi ta-
nácsokat, a superintendenst, főfelügyelőt, espereseket, 

az esperességi ós helybeli felügyelőket, mint törvényes 
egyházi felsőbbségöket kellő tisztelettel illessék, azok 
intézkedéseihez, melyek szükség, hogy a kanonokkal 
egyezők legyenek, tartozott engedelmességgel viseltes-
senek, azonban a felsőbb consistorinmra hivatkozási 
jog, a felebbezés körül megállapított módon épségben 
maradván. 

88. Kanon. Senki a liallgatók közül az egyházi 
hivatalnokok fizetése, vagy az egyháznak közmegegye-
zéssel elismert rendes vagy rendkívüli szükségei fede-
zésébeni aránylagos részvétből magát ki ne vonja; ké-
sedelmes fizetés esetére polgári hatóság segélye ké-
ressék *). 

89. Kanon. Az egyszer meghatározott és esperes-
ségi jegyzökönybe bevezetett hivatalnoki bér mennyisé-
gét, sem az egyház, sem a lelkész az egyházi felsőbb-
ség tudta és megegyezése nélkül alább nem szállíthatja. 
Ha pedig az esperességhez ilyen eset jelentetik fel: az 
köteles minél előbb úgy igazítni a dolgot, a mint az 
igazság és egyenesség kivánja. Azonban, ha valamely 
kegyúr különös szívességéből, és az illető személy iránti 
tekintetből, a lelkészszel valami jótéteményt közöl: az 
rendes és határozott fizetés gyanánt nem tekintendő. 
Ha pedig a lelkészek vagy iskolatanitók és egyházak 
közt a fizetés módjára vagy arányjára nézve kérdések 
támadnak: azokat az egyházmegyei consistorium fogja 
a felsőbb tanácsokra hivatkozhatás épségben maradása 
mellett, az igazság s egyenesség szerint elintézni; s 
ugyan ez fog a lelkészi jövedelmek megállapításában is 
az egyház tagjai erejéhez mért igazságos arányt be-
hozni. 

*) Ez is kényes tárgy, mely az egyházi törvényhozás figyel-
mét nagy mértékben fogja igényleni, hogy a lehető 
visszaélések megelőztessenek. Vannak az egyháznak 
életszükségei, p. o. hivatalnokainak illő (de az is kérdés, 
hol ? mennyi az illő ?) fizetései, középületei építése, fen-
tartása stb. Az ezekre kívántató költséget, a mennyiben 
más alapja nincs, kétségkívül a hallgatókra ki kell vetni 
aránylag (de kérdés : mi légyen az arány kulcsa ? ab-
ban talán már megállapodott a közvélemény , hogy az a 
birtok legyen), — s az ezek megfizetésében késedelme-
zők ellen polgári hatóság segélye kérendő. Vannak 
rendkívüli életszükségek is, p. o. templomépítés, mely-
nek a község erejéhez mért s másból nem fedezhető 
terhében az egyház minden tagja aránylag résztvenni 
köteles. De vannak olyan tárgyak is, melyek az egye-
temes egyháznak, p. o. superintendentiának ugyan élet-
szükségei, s az egészre kiosztott teherben aránylag 
résztvenni mindenkinek kötelessége, s ha vonogatja ma-
gát, rajta megvehető, p. o. lelkész- és tanítóképezde s 
autonom- gymnasium-, vagy netalán több szükségelt 
gymnasiumok fentartása; azonban egyes egyházak, ha 
ezeket saját erejökön tartják, igen szép, de csak a 
mennyiben megbírják, s önkéntes ajánlatokból kitelik-
Azonban az egyházi adókat felsőbb befolyás nélkül 
kivetni nem lehet, Ford. 

7 



Harmadik fejezet. Az iskolák igazgatóiról, tanárok-
ról és iskolamesterekről. 

90. Kanon. Minthogy az iskolák az egyháznak és 
az egész polgári társaságnak veteményes ker t je i : igen 
érdekes dolog, hogy ott az i f júság jelesen képeztessék. 
Erre nézve a nagyobb collegiumokban és,gymnasiumok-
ban tanító tanároknak és a kisebb iskolák mestereinek 
kötelességök, hogy a reájok bízott ifjúságot a tudo-
mányokban és vallástanban ügyesen képezzék, és sa já t 
példájokkal is jó erkölcshöz szoktassák, magukat pedig 
a számukra kiadandó utasításhoz pontosan alkalmazzák. 

91. Kanon. Mind ezek szorgalmatosan óvakodja-
nak, hogy a vallással és jó erkölcscsel ellenkező elve-
ket, a reájok bizott i f júság között sem hallgatólag, sem 
nyilván ne ter jeszszenek,— a 76 dik*kanon rendelkezése 
ezekre is kiterjesztetvén, és nagyobb biztosíték végett 
a theologiai tanárok a nagyobb iskolákban a papok 
szokott esküjének letételére köteleztetvén. 

92. Kanon. Az iskolai könyveket, főként theolo-
giára és catechesisre tar tozókat , melyek az if júság 
tanítása végett kezeikbe adattak, valamint a tanítás 
módját és rendit is ugyanazon felsőbbség tudta és hely-
benhagyása nélkül változtatni ne merészeljék. 

93. A sárospataki collegium tanári hivatalaira 
hivás joga a tiszamelléki egyházkerület consistoriuma 
által olyan mérséklettel fog gyakoroltatni, miszerint az 
a theologiai tanárságra jelölteket minden egyházke-
rületnek eleibe terjeszsze és az egyházkerületek sza-
vazat-többséggel válaszszanak , — a többi tanáro-
kat pedig maga a nevezett egyházkerületi tanács 
közülésében nevezze ki, s a többi egyházkerületeknek 
tudomás végett jelentse fel. A debreceni collegiumbau pe-
dig theologiai tanárra nézve négy egyházkerület négy 
egyént, a többi tanárokra nézve pedig maga a tiszántúli 
egyházkerület jelöl ki, kik közül a debreceni iskola és 
egyház gondnoksága fog egyet választani, s ezt ugyan-
azon egyházkerületnek bejelenteni. 

94. Kanon. Az iskolák tanárai és igazgatói semmi 
szabályzatokat az iskolákban saját kényök szerint nem 
alkothatnak; ha pedig ilyenek ez ideig alkottat tak 
volna, azok azon egyházkerület által, melynek kebelé-
ben a főiskola van, megvizsgáltatván, vagy megerősí-
tendők, vagy elvetendök. 

95. Kanon. Az ifjúság nyilvános tanítására rendelt 
órákat fontos és a felsőbbségnek bejelentendő ok nél-
kül el ne mulaszszák, — még sokkal kevésbé meré-
szeljék a szünidőket akár szaporítni, akár eltörlcni. 

96. Karion. Egyházi felsöbbségeiknek minden tisz-
telettel és engedelmességgel alá rendeljék magukat *). 

*) Ezeken a tanárokról szóló kanonokon valami epés hangu-
lat igen feltűnő. Kérdést nem szenved, hogy minden 
lélek a felsőbbeknek engedelmeskedni tartozik az apos-
tol bölcs intése szerint. De már mégis, ha azok a Domo-
kos-Sinai-féle gyűlölködések be nem folytak volna 
ezen kanonok hozásába, lehetetlen, hogy a falusi prae-
ceptorok és felsőbb tudományok tanárai között — kik 
közé tartozott a nagy szellemi felsőbbséggel birt Sinai 

97. Kanon. A ki valamely egyházba iskolamester-
nek hivatik, hacsak azon iskola tanárainak, melyből hi-
vatott, bizonyítványaival ellátva nincs, melyek az espe-
ressel közlendők: az esperes és az esperesi tanács előtt 
megjelenjen, megvizsgáltatandó, ha váljon a tanításra 
alkalmatos e, s megelőző életéről bizonyítványt előmu-
tatandó. Azon esetben, ha alkalmatlan, vagy élete nem 
feddhe etlen , az esperességnek az ilyet visszavetni 
joga vau. 

98. Kanon A nyilvános istenitiszteletet, az illető 
egyház szokása, s a helybeli presbyterium rendelkezése 
szerint, a vele egy vallású tanítványival együtt gya-
korolja. 

99. Kanon. Utoljára a hivatalos tisztét nem telje-
sítő vagy más rút büunel bemocskolt professor, vagy 
iskolamester ugyanazon egyházi fenyíték alá essék, a 
a mely alá más bűnösök, — t. i. elsőben magánosan 
megintendő, azután nyilvánosan a consistoriumban vagy 
presbyteriumban megfeddendő , végre elmozdítandó, 
vagy kihágásához képest másként büntetendő *). 

Harmadik szakasz. Az iskolák igazgatásáról. — 
Első j-ejezet. Az iskolákról kölönösen. 

100. Kanon. A legalsó vagy triviális iskolák igaz-
gatása legközelebbről a helybeli presbyteriumra néz; 
mely közakarattal és egyesített munkássággal gondos-
kodik annak mind tanítási, mind gazdasági tárgyairól, 
az iskolai dolgokra nézve magukat az iskolamestereket 
is meghallgatván, — az iskolai közvetlen és sajátlagos 
felügyelést pedig a presbyterium tagjai közül egyre 
különösen reá bizván **). 

(Folytatása következik.) 

is — semmi különbség nem tétetvén, ily hangon lehe-
tett volna rólok rendelkezni. Felsőbb tudományok taná-
rait nemcsak az, hogy a papoknál alsóbb fokú — hanem 
épen a falusi mesterekkel és praeceptorokkal egy osz-
tályba sorozni, ez már a tudományok iránt oly sérelem-
elkövetés, melyért a mívelt külvilág előtt a magyar pi'ot. 
egyház méltán pirulhatna, ha az így rendelkező kanonok 
érvényre juthattak volna. Ford. 

*) Es szegény Sinain mind ezt véghez vitték! Ford. 
**) Ez utolsó záradék, feltevén, hogy a papon kivül is talál-

tatik iskola-felügyelésre képes presbyter , - olyan jól 
hangzanék, mintha csak az egyetemes papság alapelvé-
ből indult volna ki. így is kell ennek lenni, majd ha az 
az elv lesz az egyetemes egyházi törvényhozásban ural-
kodó. De miután a budai kanonokban uralkodó alap-
elv a papi ordónak a laicusoktól nagyon is elkülönítése: 
ily helyzetben ez a záradék nem más, mint a papnak 
mellőzése, — főként miután a régibb kanonok nyomán, 
mindig a pap volt az iskolamesternek közvetlen felügye-
lője ; — de egyszersmind lealázása ez az iskolamester-
nek is, hogy e szerint holmi idióta ember felügyelése 
alá vettethetik. — Es valóban kezdték ezt a kanont 
ilyen formán gyakorlatba venni. Ford. 



ISKOLAÜGY. 

,,Nevelésünk ügye." 
(Megjelent ezen cikkely a Pesti napló 1857-ki folyama 

márt. és áprilisi számaiban.) 

(Folytatás). 

Az eddig mondottakban ecsetelni kívántam az elemi 
nevelés alapvonalait, melyeket úgy igyekeztem feltün-
tetni, hogy annak inkább irányát és ebből folyó végcél-
ját állítsam az olvasó szeme elibe, mint eszközeit. 
Kimutattam, hogy minden nevelési eszköznek még 
az ismeretszerzésre vonatkozó tanulmányok tanításának 
i s , az ember erkölcsi élete kifejtése és megszilárdítá-
sára kell irányozva lenni; ha ez nem történik, ügy 
minden munkánk hiábavaló. Kimutattam, hogy a kol-
dus úgy, mint a magasabb születést! gyermekeknek 
kezdetben csaknem azon egy elvből kiinduló nevelést 
kell adnunk. 

De valamint az emberi foglalatosságok, életmódok, 
anyagi állapot, emberi igények, törekvések, életpályák 
stb. egymástól annyira eltérők : úgy a nevelésnek is a 
növekedő gyermekre nézve a szerint kell különbözőnek 
lenni a mint őt az élet, helyzete, tehetsége sokszor még 
anyagi állapotánál fogva is, saját rendeltetésére elhívja. 
Ezért tekintetbe kell venni a gyermek 8—9 éves korá-
ban már jövő élete pályáját, s az arra való elölépéseket 
meg kell tenni, nem azért, mintha öt már ezen korban 
kenyérkereseti tanulmányokra akarnók elkészíteni, — 
ettől Isten óvja meg az e téren tévelygőket, — hanem, 
mivel a nevelés pályája igen hosszú, és e pálya hosszát 
kinekkinek ez életbeni állása, szükségei és hivatása 
mértékével megmérégetvén, a pályafutás idejénél fogva 
elhatározhassuk, hogy nevelési eszközeinket, például 
azok között a tanítást kevesebb vagy hosszabb ideig 
nyujthatjuk-e. 

Mihelyt mi e hazában ilyen szempontról nézünk 
szélyel, azonnal látjuk , hogy az úgynevezett köznépnek 
mind igényei, mind állása, mind hivatása legszűkebb 
körre van szorítva, s nevelési pályája is legrövidebb 
ideig tarthat. — Ehhez kell tehát alkalmazkodnunk s 
nevelési eszközeit összevonva, úgy választanunk meg, 
hogy azok által míg kifejtjük benne az embert, fejte-
gető eszközeinkből, az ismeretből, szereztessünk meg 
vele annyit, mennyivel ő, mint e haza közpolgára a tár-
sadalomban emberi méltósággal és felemelt fővel meg-
állhasson; szereztessünk meg vele annyi ismeretet, 
mennyinek világánál kenyérkeresetét okszerűen intéz-
heti, jóllétet teremthet magának s a társadalom által 
reá rovott anyagi szükségeket zúgolódás nélkül fedezni 
képes legyen." 

„Ez a népiskola végcélja, feladata. Igen rövidlátó 
és tapasztalatlan egyén az, ki azt hiszi, hogy a nép 
bármiként tanítsuk azt az olvasás, irás, számolás, termé-
szettan, természetrajz, saját nyelve, nemzeti története 
és még sok más hasznos tanulmányra, ezen tanulmá-
nyokkal egyenesen beszerezheti és fedezheti szükségeit. 
Igenis ezek neki szövétnekül szolgálnak élete pályá-

ján, foglalatosságát könnyítik és kellemessé teszik, de 
közvetlen hasznot pénzalakban neki nem hajtanak. A 
mi által ő anyagi jóllétét megalapítani, élelmét megsze-
rezni tanulja, olyan tudomány, melyet az iskolában 
megtanulni nem lehet; azért neki kézi munka gyakor-
latára kell magát adni s olyan tanító mellett tölteni if-
júi éveit, ki a gyakorlati élet foglalatosságait ttzi, és 
ilyen tanítók, vagy a szülék, vagy a kézmives mesterek, 
vagy a cselédek gazdái, vagy sokszor a szükség. A szo-
rosan vett élettudományt okvetlen ezektől tanulja meg 
az ember és igy a köznép is." 

„De minthogy ezen tanítómesterek igen bizonyta-
lan és határozatlan irányban mozognak, s miattok vagy 
annak van az ifjú kitéve, hogy lassan és nem mindig 
öntudatosan tanul valami keveset, vagy annak, hogy 
épen semmit nem tanul; és minthogy e miatt, kivált ha-
zánkban az emberi mivelődés, a köznép között a polgári 
élet fejlődése igenis hátramarad, úgyszólván évszázakra 
van kárhoztatva; itt már vagy a státusnak vagy ma-
gunknak, mi inkább is kivihető, kell közbelépni, és a 
dolgok e lassú folyását sebesebb mozgásba hozni." 

Mi módon történhetnék ez, röviden elmondom. 
Nem tartom e célra elégnek a jól rendezett szorosan 
vett népiskolákat. A népiskoláknak nemcsak a gyer-
meki, tehát a 12—14 éves korban levőket kell nevelni, 
hanem át kell azoknak az ifjúságot a férfikorba is ve-
zetni. Átvezetni pedig csak úgy képesek, hogy hajói 
rendezettségök abban áll, miszerint a föld növeléssel 
foglalkozó vidéken földmives, a gyárvidéken, iparisko-
lává is válnak, még pedig azon értelemben, hogy növen-
dékeik az iskola gazdasági téren önkezűleg foglalkoz-
nak, s már 12 — 14 éves korukban kezdik megtanulni 
mindazon fogást, melyeket atyáiktól vagy gazdáiktól, 
vagy a szükségtől kényszerítetve emberkorukban kel-
lene megtanulniok; de megtanulják kézi ügyességök 
kifejtése ideje alatt azon elveket is , melyeken foglala-
tosságuk alapszik, mindenek felett pedig erkölcsi álla-
potuk oda fejtetik, hogy ezeket mind a legjobb kedvvel 
és buzgalommal, nem pedig nyomorult kényszerűség-
ből cselekszik. A köznép 12—14 éves sarjadékával már 
ilyen oktatás mellett aztán tudathatjuk az ő életfelada-
tát s kötelességünk is Őket erre előkészíteni. És ha ily 
gyakorlattal fogunk a népneveléshez, akkor elmondhat-
juk, hogy neveltük a népet. 

„Ha a köznépről helyzete, igényei, s polgári állása 
tekintetbe vételével ilyen módon gondoskodunk, követ-
kezik, hogy az ezeknél magasabb igényű hazánkfiai ne-
veléséről is gondoskodnunk kell. És ámbár fennebb már 
ezeket átfutólag érintettem, mindamellett nevelésünk 
ügye fontossága kivánja, hogy hazámfiai figyelmét ezen 
osztályok nevelési érdekeire is felhíván, e tárgyról va-
lamivel bővebben szóljak. Nem mellőzhetem hallgatás-
sal, midőn én a magyar nép osztályairól: köznép, városi 
polgár, nemesség és magas aristocratia} —• beszélek , távol-
ról sem szeretném, ha valaki, ezen beszédemet kaszt 
értelemben venné. De hiában már ez egyszer az életben 
így van megkülönböztetve, s ámbár egyik és másik osz-
tály közé válaszfal nincs húzva, s ámbár a köznépből 



akár aristocratává is fejlődhetik ki va lak i ; — mégis 
áll az, hogy a népség mintegy ilyen csoportozatokba szakad, 
és így a csoportozatolc között meggyökerezett mellékszokások s 
az ezekből kijejlett igényekhez kell a csoportozatok növelését is 
alkalmazni. 

(Folyt, követk.) Gónczy Pál. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Pál apostolnak a Rómaiakhoz irott levele. Röviden magya-
rázta Boleman István pozsonyi ágost. hitv. főiskolai hittanár. 

Pozsony, 1860. Schreiber Alafosnál. Ara ? 

Emlékezni fog még — azt hisszük — e lapok ol-
vasó közönsége azon lelkes értekezésre, a mely egy év 
előtt ugyancsak e lapok hasabjain tétetett közzé „a 
szentirás magyarázásáról." Alaposan kifej tetet t , és 
eléggé ki is meríttetett azon tárgyalásban, mily nagy 
fontossággal s jelentőséggel bir protestáns egyházunk-
ban, — mind magát a tudományt, mind pedig a gyakor-
lati vallásosságot, szóval az egyház összes életét te-
k i n t v e , — a szentirás tanulmányozása, következéskép 
mennyire égető szUkség volna azt mindenképen, mindeu 
szorgalommal megindítani. — Ismertetésijüket nem azért 
kezdjük e rövid visszaemlékezéssel, hogy belőle doxo-
logiát huzzunk ki akár e lapok, akár a címzett rníí 
írója számára ; mert jól tudjuk mivel fognának vissza-
felelni: „sem a ki plántál, va lami; sem a ki öntöz; ha-
nem Isten a ki előmenetelt ád" I . Korinth III. 7. 

Hanem mivel az ismertetendő mü kétségkívül ké-
zen forog már legalább az olvasó közönség egy részénél: 
szükségesnek látjuk előre igazolni magunkat, illetőleg 
ismertetésünket; hogy t. i. a kézalatti műnek egyszerű 
registrálásával meg nem elégedve, ahoz hozzá is szólni, 
és pedig némi beleereszkedéssel szándékozunk hozzá 
szólni. 

S bizton hiszszük, hogy fogja is igazolni ezen 
szándékunkat említett fontossága a szentirás magyará-
zásának ; és a jelen alkalommal annyival is inkább, mi-
vel egyik legjelentékenyebb része forog szóban az 
evangéliomnak, t. i. „Pál levele a rómaiakhoz." 

Tudjuk, hogy midőn a protestántismus, alaki elvét 
akként formulázta, miszerint a hitnek dolgaiban egye-
dül a szentirás szabályozó ; tárgyi elvül pedig a hitet és 
hit általi megigazíttatást vallotta: ennek ismét az lett 
szlikségképeni következménye, hogy az említett fogal-
makat különösen kiemelő, s egész mélységükben tár-
gyaló római levél, s általában Pál levelei egyebek felett 
megkülönböztettettek. — Söt megtörtént, épen pedig 
magán Luther-Qn, hogy ennek következtében a tőlük 
különbözni látszó, Jakab apostolnak tulajdonított levél-
től a hitelességet, s szabályozó tekintélyt is megta-
gadta. *) — Ebben ugyan ma már minden elfogulatlan 

*) Achte ich sie fiir keines Apostels Schrift, — weil sie 
stracks wider Paulum und alle andere Schrift den 
Werken die Gerechtigket gibt und spricht: Abraliam 
sei aus seinen Werken gerecht worden, da er seinen 

theologus méltán tafál egy kis túlságbaesést — nem 
akarjuk mondani — elfogultságot; de hogy a protestáns 
theologiai tudat a Pál-féle felfogásra csakugyan meg-
különböztetett előszeretettel támaszkodik: teljesen 
meggyözŐleg igazolja ezt az összes külföldi protestán-
tismus exegeticai irodalma, mely elkezdve mindjárt a 
reíormationál, — le egészen a legújabb időkig, nemcsak 
külterjedelmileg s mennyiségileg, hanem belérvileg is leg-
többet tett Pálnak levelei körül. 

Többnek tartom azért puszta esetlegességnél, hogy 
szerzőnk is épen a római levéllel kívánt föllépni az 
exegeticai irodalomnak nálunk oly szánandóan kopár 
mezejére. De megjegyzem, hogy nem pusztán azért, 
mert az említett körülmények mintegy újjal mutattak e 
választásra; hanem ezeken kivül főleg épen azért is, 
mivel a mi exegeticai irodalmunk mezeje, — mint meg-
jegyzém — igen kopár; és rajta, mint ilyenen, csak is 
oly föllépésnek lehet termékenyítő hatást gyakorolni, 
mely mind fontosságánál fogva leginkább — s legszé-
lesebb körben érdeklő, mind pedig leginkább ismeretes, 
azaz a közönség vallásos tudalmának világát legköze-
lebbről érintő tárgyaknak s eszméknek fejtegetését 
igéri. S hogy e végre ismét a római levél legalkalma-
sabb: ez annak a protestántismushozi — föntebb raj 
zolt — viszonyából, (hogy t. i. az abban foglalt eszmék 
mélyebb exegeticai tudomány közvetítése nélkül is 
utat találtak a történeti fejlődés közvetlen csatornáin 
keresztül, s át is folytak az egyház életébe) hasonlóan 
önként következik. — 

Ily véleményben vagyok én exegeticai irodalmunk 
sikeres megindíthatása felöl. Ily szempontból veszem 
tehát Boleman István úr munkáját legelsőben is bírálat 
alá. Azon kivül egyébiránt fogok szólani róla a maga 
elvont minőségében i s ; még pedig úgy is mint szoros 
értelembeni exegeticai, úgy is mint irodalmi műről álta-
lában. 

A legelső kérdés tehát ez: Van-e valóban hivatva 
Boleman István úr munkája az illető mezőn terméke-
nyítő hatást gyakorolni? Tárgyalása birhat-e érdeket 
gerjeszteni ; — a forma és rendszer, melybe a levél tar-
talmát öltözteté, elég alkalmas-e a végre, hogy magá-
nak utat találjon a közönség vallásos tudalmához, — 
eszméket ébreszteni, az értelmet tisztázni, s biztosan to-
vább fejleszteni képes legyen ? . . . És ha nem — miért 
nem ? Fölteszszük egyúttal ezt a kérdést; mert voltakép 
erre fogunk, erre kellend megfelelni. 

Valójában ! ha az imént részletezett kérdések szem-
pontjából tekintjük a római levél kézalatti magyaráza-
tát : nem felelhetünk igen-nel; noha annak érdemét, tu-
dományos becsét általában megtagadni távolról sincs 
szándékunkban, — serről később, tett Ígéretünk sze-
rint, külön pontban is szólni fogunk. — Nem felelhetünk 
pedig igennel azért: 

Sohn opferte; so docli St. Paulus rom. IV. 2, 3 dagegen 
lehrt. etc. Aber mich dünket es, sei irgend ein gut 
fromm Mann gewesen. — W. M. L, de Wette. Einl, in 
die Bibel. 1852. Walch. XIV. 148. 



Mivel e magyarázat felettébb, a kelletinél inkább 
logikus akar lenni; s a helyett hogy a levélben előfor-
duló eszméket megeleveníteni, s mintegy szemleIhetŐkké 
tenni igyekeznék: az elvont logikai megértés szabályait s 
modorát utánozza. Halljuk magát a t. szerzőt, mit mond 
az előszóban erre való tekintettel. „Valamit érteni, — 
úgymond — vagy is az észszel fogni fel , annyit jelent? 

mint valaminek többségét és egységét egyben venni 
észre: minthogy az okosság jelleme, hogy egyeztet. Az 
okosság ugyan is követeli, hogy valakitől valami, vala-
mely módon tö r tén jék ; és csak akkor érti a dolgot, ha 
benne ama| három főtételnek feleletét lát ja . Oly több 
egység minden szellemi munkában szükségkép megvan. 
Néha ugyan az egyik, vagy másik rész hibázik a kiha-
gyás szerint (ellipsis) a kiállításban, de nem a gondolat-
ban. Az oly több egységet tehát csak az érti, a ki a 
szellemi mü ama részeit egymáshoz tartozóknak és egy-
mást kiegészítőknek lát ja." sat. 

Ez ama német eredetű tudóskodás, melynek alkal-
mazásától mentse meg Isten a mi theologiai irodalmun-
kat, mindenek felett pedig a szentírás magyarázatát . —• 
Tudom én, hogy más a népszerű magyaráza t , más meg 
a tudományos, tudom azt i s , hogy rendszeresítés — kű~ 
lönböztetés egyeztetés nélkül, valamit tudományosan 
megérteni, tisztán, világosan áttekinteni lehetetlen, s 
hogy erre szerzőnk mily különös gondot fordított: arról 
alább lesz szó. De midőn úgy szólva ez a rendszeresí-
tés látszik képezni a főcélt, a tudomány valódi tárgya, 
anyagja pedig körül belől eszközzé sülyed, melyen a 
logica a k a r j a magát produkálni, — a helyet t , hogy a 
rendszeresítés csak eszköz, és csak egyik eszköz volna 
a tudomány tárgyainak nemcsak megérthetővé tételére, 
hanem teljes ki fe j tésére: már akkor ama zu spekulatív 
tudományosságtól lehet tartani, melynek kezei közt el-
párolognak, de éltető cseppekké még sem válhatnak az 
eszmék s gondolatok. — Nem mondjuk, hogy a t. szerző 
úr teljességgel e téren á l lana; csak kérni akar juk, hogy 
exegesisünk érdekében kerülje az t , — és ezt fölebb 
idézett szavai után nem véljük fölöslegesnek. 

Azon tételt Hilarius-tói, melyet a t. szerző jelsza-
vául választott, s munkájának homlokára ír, — mi is 
va l l juk; kérdésbe teszszük azonban : ez csak azt en-
gedné még, hogy a magyarázandó iratok, s az azokban 
foglalt tárgyak a coordinatio s subordiuatio szabályai 
szerint szárazon rendeztessenek, — hogy legfőbb célul 
a logicai megértés t ű z e s s é k ; — egyebet pedig nem? 
sőt mi úgy gondolkodunk, hogy a protestáns theologus-
nak a mennyire szükséges tiszta, világos józan értésre 
törekedni a hitnek tárgyai körül is, vagy a mint rövi-
den kifejezni szokás nokos hitre:" ép oly kevéssé szabad 
más részről felednie, hogy a hit nem puszta tudás ; és 
így az arra tartozó eszméket a puszta értelem catego-
riái szerint kezelni nem lehet. — És ha a szentírást 
isteni kijelentésnek, a szentlélek befolyása, ihletése, lel-
kesítése folytán készített i ra toknak va l l juk : úgy bi-
zonynyal azt is kell val lanunk, hogy azt olvasni, s ma-
gyarázni is, ihletett lélekkel ke l l : azaz nemcsak tudós, 
hanem prófétai lélekkel, mely a vallás igazságait égi 

fény és szinnek i s fesse ; lelkesítő melegséggel meg-
elevenítse. 

Volt idő, mikor az egyház történetírásnak ia 
egyik kellékéül tűzték ki az épületességet. Söt Neander 
mindekkorig egyike a legelső tekintélyeknek. Mennyi-
vel inkább szükséges ez a szentírás magyarázásánál, s 
főleg oly korban, a mikor a tudománytól is méltó joggal 
megvárhatni , hogy melegítsen, — oly irodalomban, a 
mely igen szegény, igen kopár. 

Hogy a kéz alatti mü e követelménynek nem felelt 
meg: azt teljesen fölösleges volna bizonyítani; mert 
nem is akar t megfelelni — úgy látszik — s a szerző e 
követelményt elméletileg is alig pártol ja — a tudomá-
nyos exegesis iránt. Épen ezért terjeszkedtünk eny-
nyire. Meg akar tuk ragadni az alkalmat annak elmon-* 
dására, hogy egyházi irodalmunknak elevenítő, teremtő 
szellemekre van szüksége; kopárságán kisebb átültetések 
nem segíthetnek s ezekkel a dolog csak olyan formán 
áll mintha egy pusztát beültetni a k a r v á n , legelőször is 
holmi mesterségesen megnyír t , s idegen földről hozott 
cserjéket ültetnénk bele. 

Egyébiráot mindez, mint előre kijelentettük, nem 
annyira magára a műre s annak egészére tartozik, mint 
inkább annak szentírás magyarázati irodalmunkhoz,— de 
mégcsak óhajtásban s reményben levő irodalmunkhoz — 
való viszonyára. Lássuk most már sa já t álláspont-
járól tekintve, a maga elvont minőségében. 

Ha a munkát nem mint irodalmi mtivet, hanem 
annak csak tartalmát tek in t jük : ez oldalról örömmel 
tapasztal juk' , hogy az rendszeresen s alaposan gondol-
kodó főről, átható és józan felfogásról tanúskodik. Ki 
kell különösen emelnem azon gondosságot, mely a levél-
nek egyes szakaszokra való helyes beosztásában, s az 
az által adott át tekintésekben nyilatkozik. A szándékot 
s gondosságot még sem kiséri mindig sikeres s szeren-
csés kivi te l ; s ezt annyival inkább sajnáljuk, minél bi-
zonyosabb, hogy legnagyobb részben szerzőnek a nyelv 
használatábani gyakorlat lansága okozza, — miről ké-
sőbb tüzetesen is szólni fogunk. 

Helyesen különbözteti meg szerző a levélben: 
1) az elméleti ( I—XI fejezet) és 2) alkalmazó részt 
(XII—XVI); amabban ismét az oktató (I—III) s védő (apo-
logeticus) részt (IV—XI). A voltakép oktató szakaszt 
természetesen bevezetés előzi meg , melyben ismét elöl 
az üdvözlet áll. — A fő tá rgynak (mely köztudomás 
szerint a hit általi megigazíttatás) kifejtése részint tagadó-
lag — helyesebben ellentétileg, a contrario — részint ál-
lítólag történik. A védő szakasz ismét két fő pontot tár-
gyal, t. i. hogy csakugyan a hit igazít meg, és hogy min-
den ember van hivatva az üdvüsségre 

Az alkalmazó rész több szabályokat ad elő a ke-
resztyéni magaviseletre vonatkozólag, az élet különféle 
viszonyaiban, egyházban, polgári társaságban, sat. 

A felfogás — mint mondánk — általában véve át-
ható és helyes. Helylyel-közzel azonban mutat némi hi-
ányoka t ; s különösen egyes helyek visszaadásánál nem 
lehetünk a t. szerzővel egy véleményen. Bővebb felvilá-



gosítás kedvéért álljon itt néhány példa a nevezetesebb 
helyek közül. 

Kifogásunk van mindjárt az l -ő versben a öov).og ér-
telmezése ellen, melyről sem több sem kevesebb nem 
mondatik ennél ; „nem rabszolga, hanem ügyvivő." — 
Hogy ez értelmezés rendkívüli soványsága mellett fo-
galmilag is h iányos : alig szükség bizonyítani. — Tud-
juk mi is , hogy Jézusnak — a ki azért jött, hogy meg-
szabadítson, a tanítványok nem valának rabszolgái ; mert 
nem erőszakkal , nem beleegyezésük nélkül hivattak el 
tauítványokul. Hanem azért igen is szolgái valának neki, 
szolgáivá álltak isteni tudományának, szolgálták az 
igazságot, a keresztyénvallás szellemét, mely a test, vi-
lág szolgálatát jött eltörölni. A szabadságban is van ily 
magasabb szolgaság, a jónak, igaznak, egy szóval a szel-
lemnek szolgálata.-— Bizonyára, midőn Pál magát dovXog 
Jrjaov mondotta , többet értett, s még lelkesebben érzett, 
mint mennyit az ügyvivő kifejez. S ezért mondtuk mi 
fölebb,hogy a magyaráza tnak nem elég a száraz értésre 
tö rekedn i , hanem meg kell elevenítni, szemlélhetőkké 
tenni a fogalmakat ; referre a szónak teljes értelmében. 

Nagyon hiányos és gyenge a 4-ik versnek értel-
mezése is. — A ővvauu — istenre viszonylik, ki Jézust 
a halálbóli fel támasztás által az élő isten fiának lenni 
megbizonyította. A nv ... ay .. . pedig Jézusra , s jelenti 
annak ama fölkenettetését , mely által a halál meggyő-
zésére képesítteték. Különösen nagyon gyenge éx 
vsxgúv-t ügy értelmezni, hogy az „annyi, mint a szeren-
csétlenségre következő boldogság." 

A 12. vers nem a levél célját adja elő, hanem azt, 
hogy miért szeretett volna személyesen e lmenni; s ez 
viszonyt, nem a tanácskozni akarás , hanem kölcsönös 
f'ölfrissitése, növelése a bennünk élő hit erejének. 

A themá-nak formulázása a 17. versben szinte hiá-
nyos. Ugy látszik, hogy a t. szerző Luther értelmezését 
tartotta szem előtt, ki e helyett így adta vissza: „in-
tegritás quae deo satisfaciat." Azonban miután itt az Is-
ten irányábani te l jes , tárgyilagos, megigazultságról van 
szó: ez csak is úgy érvényes, ha isten adja , — ha Phi-
lippi, 1. III . B szerint ex Qeov aaziv. —- A subjectiv hit 
nem lehet eszköze, soka azon tárgyilagos megigazulásnak, 
hanem csak észrevétetője s bizonysága a hívőre ma-
gára nézve. Tehát nem pusztán isten előtti, hanem egy-
szersmind általa adatott megigazulásról van szó, mely 
ránk nézve a hit által nyilváníttatik. sat. sat. 

Ily hibák azonban minél kevesebbek fordulnak 
elő, s még egyszer ismételjük, hogy a felfogás átható 
és helyes. 

De távolról sem mondhatunk ily kedvező ítéletet, 
ha a munkát mint irodalmi müvet veszszttk tekintetbe. 
— Azon számtalan és különféle nyelvtani hibák, melyek 
itt hemzsegve fordulnak elő nemcsak a nyelv géniusza, 
hanem az alsóbb grammaticai szabályokkal is teljes is-
meretlenséget árulnak el. Példákat nem idézünk ; talál 
az olvasó akárhol keresés nélkül is eleget, s bizony-
nyal velünk együtt sajnálni f o g j a , hogy e mü iránt a 
szerző szorgalma s buzgalmának megfelelő elismeréssel 
nem viseltethetik. — Sőt bizonynyal csudálni fogja, 

hogy felőle ily beleereszkedőleg szóltunk ismertetésünk-
b e n . — Ismételjük azért még egyszer: tettük a tudo-
mány érdekében, s az irodalmi működésekre nézve némi 
tájékozásul. Dunántúli. 

— — — -e#S>3— —— — 

KÜLFÖLD. 

Wittenberg, Kegyelet. Hogy a reformátorok éa 
segédeik nagy érdemei ezen városban különös ünnepé-
lyes tény által örök hálás emlékezetben tar tassanak, a 
helybeli tanács , képviselők és egyházi tanács elhatá-
rozta, hogy dr. Luther Márton születésnapja november 
10-dikén, Melanchton Filepé febr. 16-dikán és dr. Bugen-
hagen Jánosé junius 24-dikén évről évre megünnepel-
tessék. A. K. Z. 

— 
rJ3F J L . 9 t C ? A . 

(Folytatás). 
Kimutatása azon pénzbeli kegyes adakozásoknak , me-
lyek a békés-bánáti helv. hitv. egyházvidékben kebele-
zett szegedi ref. plánta-egyház részére az egész austriai 
birodalomból időnként befolytak ; úgy szinte azon kegyes 
a lapí tványoknak, melyek a nevezett egyház részére 

tétettek pengő pénzben: 
A szentesi ref. egyházban : A szentesi ref. egyház négy 

évig évenként 100 ft., s így összesen 400 ft. Kiss Pál 40 ft. 
Révész Imre 20 ft. Horváth Fer. 20 ft.Varga Józs. 2 ft. Szabó 
Ján. 2 ft. K. Lakos Józs. 2 ft. Sóós Ján. 1 ft. Ör. Szeder Fer. 3 
ft. Nyiri Dániel 2 ft. Sarkadi Nagy Mih. 20 ft. Borsos Péter 
2 ft. Szabó Ferenc 3 ft. Szántó Márton 1 ft. Szabó István 
1 ft. Ör. Dobos Mihály 5 ft. Farkas László 5 ft. Bartha 
János 1 ft. Sas Károly 20 ft. Csúcs György 1 ft. Farka3 
Zsigmond 20 ft. Lakos Lajos 2 ft. Ifj. S. Szabó József 2 ft. 
Ónodi Sándor 1 ft. MUecz testvérek 20 ft. Baráth Gábor 
10 ft. Szűcs János 2 ft. Ifj. Sarkadi János 20 ft. Kis Nagy 

ál 5 ft. Ivánka Sámuel 20 ft. Yecseri Zsigmond 2 ft. Seres 
ászló 4 ft. S. Nagy Jánosné 1 ft. Pápay József 1 ft. Farkas 

Lajos 5 ft. Mészáros László s. leik. 25 ft. Szabó Ferenc 2 
ft. Balog Dániel 1 ft. Kajtár Lajos 1 ft. Lamberger Sámuel 
30 kr. Farkas Gedeon 2 ft. Kocsis Pál 20 ft. Kovács József 
2 ft. Dobray Sámuel 1 ft. Nyikos József gyűjteménye 50 ft. 
18 kr. Máté István gyüjtem. 87 ft. 48 kr. Szürszabó-céh 9 
ft. 27 kr. Béládi Mihály gyüjtem. 55 ft. 55 kr. Lakos Mi-
hály gyüjtem. 51 ft. 8 kr. Sztics-céh 28 ft. 15 kr. Pócsi 
Mihály 1 ft. Lakatos-céh 3 ft. 50 kr. Takács-céh 8 ft. Tor-
dai Józs. 1 ft. Tóth Józs. gyüjtem. 6 ft. 28 kr. Szabó-céh 27 ft. 
26 kr. Csizmadia-céh 20 ft. Kovács céh 5 ft. Inokai Tóth 
Sándor 2 ft. Ács- és molnár-céh 10 ft. Kerékgyártó-céh 9 ft. 
52 kr. 

A makói ref. egyházban: Juhász Antal lelkész 60 ft 
Szőllösi Antal lelkész 40 ft. Bánfi József 40 ft. Cseresznyés 
ügyvéd 1 ft. Komáromi Mihály 12 ft. Komáromi Dániel s. 
leik. 20 ft. Barsi Bálint 20 ft. Vincze Sándor 20 ft. Özv. 
Bálint Ferencné 21 ft. Balogi Sándor 20 ft. Ifj. Bencze 
János 4 ft. Szabó János 20 ft. Kis Sámuel 20 ft. és 15 darab 
zsoltár. Kalász Jánosné 2 ft. Szentpéteri Mihály 40 ft. Nagy 



István 20 ft. Raffay Sámuel 50 ft. Putnoki János 20 ft. 
Bartha Antal 20 ft. Víg Jánosné 20 ft. Hegedűs Zsigmond 
2 ft. Bartha György 20 ft. Kocsis Lajos 5 ft. Dopsa József 
20 ft. Özv. Varga Istvánné 10 ft. Földtsi József 6 ft. Mű-
helyi Jánosné 10 ft. Szabó János 5 ft. Csomor István 1 ft. 
Szilágyi Sámuel 15 ft. Szél János 5 ft. Fodor Kis János 20 
ft. Szénási János 10 ft. N. Szabó Péter 2 ft. Szabó Albert 
40 ft. Nagy Elek 5 ft. Szemes István 15 ft. Nagy Gy. 
György 20 ft. Sarkadi Mihály 20 ft. Bódi András 10 ft. 
Sípos János 5 ft. K. Szabó Mihály 2 ft. Molnár István 2 ft. 
Molnár István 20 ft, R. Dopsa Sámuel 40 ft. ör. Balogi Bá-
lint 20 ft. Joó Dániel 2 ft. Özv. Szabó Jánosné 2 ft. Sípos 
István 1 ft. Kovács János 12 ft. Szűcs István 10 ft. Sípos 
Fer. 24 kr. Dopsa Mih. 10 ft. Simon Fer. 2 ft. Pap Istv. 1 ft. 
Pap Józs. 10 ft. Kovács Istv. 10 ft. Gnjás György 1 ft. Szalóki 
Mihály 20 ft. Szalók Jánosné 5 ft. Szirbik Sámuel 5 ft. 
Borka Sámuel 2 ft. Horváth István gyűjteménye 88 ft. 7 
kr. Gesztesi gyűjteni. 19 ft. 8 kr. Asztalos Sándor gyujtein. 
22 ft, 13 kr. Szabó-céh 10 ft. Szendrei gyüjtem. 24 ft. 17 
kr., ismét 3 ft. Yarga-céh 10 ft. Nagy János gyüjtem. 20 ft. 
24 kr. Kelemen István 1 ft. Horváth Mátyás 5 ft. Phoe-
nixekérc 50 ft. Egy gyűjtőtől később befolyt 30 ft. A ma-' 
kói ref. egyház ajánlata négy évig évenként 100 ft., s így 
összesen 400 ft, 

A tiszántúli helv. hitv. superintendentia három évig 
évenként 100 ft,, s így összesen 300 ft. 

Ezen itt előszámlált alapítványok közül már több 
egészen befizetett, de nagyobb része még kamatozó kötvé-
nyeken van. Egyházunk eddigi készpénz-bevétele sokkal ke-
vesebb még, mint mennyit már kiadott, s f. év ápril 19-kén 
az alapítványokra támaszkodva s a protestáns közönség to-
vábbi szíves pártfogását bizton reménylve a szeged-csongrádi 
takarékpénztárból 3000 ausztr. forintot költsönözvén, tete-
mes adÓ3ságban van. Szükségessé tette a kölcsönzést egy-
házunk rendezése. Ugyanis míg még azon óhajtandó idő 
elérkeznék, midőn a szegedi újonnan föléledt ref. egyház a 
tek. nemes várostól adományozott köztelken templomot, 
iskolát s lelkészlakot építhet : előlegesen is állandó helyről 
kellett gondoskodnia, s e célból — közölve előbb szándokát 
az illető n. t. esperesi hivatallal — vett örökáron egy al-
kalmas házat, melyből jelenleg imaháza, paplaka s isko-
lája kitelik, s hogy a vételárt kifizethesse s a házat a 
Bzükséges célra átalakíthassa, kénytelen volt kölcsönözni. 

Szeged. 18. dec. 1859. Az egyház nevében 
Varga Pál, lelkipásztor. 

Kováts János, egyházi gondnok. 
Gáál Mihály, pénztárnok. 

(Vége következki.) 

Halálozás. * 
Szombaton f. hó 2-án halt meg a temesvári egyesült 

evang. község seniorja Karner Vi lmos, 55 éves ko-
rában , miután 28 esztendeig viselte itt lelkészi hivata-
lát. Azon becsülés, melyben a boldogultnak magánjel-
leme, és a közrészvét, melyben annak hátrahagyott 
családja részesült, eléggé világosan nyilatkozott a f. hó 
4-én véghez ment temetkezés alkalmával a midőn is 
nagyszámú kisérők adták neki a végső tiszteletet. A 
kölcsönös türelem vigasztaló tanujelekéut a róm. kath., 

és g. n. e. templom harangjai szóltak bele a temetkezés 
szomorú ünnepélyébe, melynek egyházias emelésére 
távirati uton Székács József is kéretett le Pes t rő l ; de 
ezen meghívásnak hazánk ezen jeles egyházi szónoka 
meg nem felelhetett. 

(.Elméleti s gyakorlati magyar zenekönyv.) Szénfi Gusz-
táv ily című zeneirodalmi müvet dolgozott ki : „Elméletig 
gyakorlati magyar zenekönyv.u — Az elmélet részei: l ) 
Keleti zene, zenészei. 2) Magyar zene rendszeres fejleszthe-
ftési módja. Függelékek: a) A magyar lantos zenéről, b) a 
magyarországi egyházi zenéről. 3) Költészeti s zenészed ma-
magyar mértéktan. 4) General-Bass elemei. 5) Utasítás 
éneklés danolásbani tanításra elemi két folyam. 6) Zene, 
zenészét történelmének vázlata. Mindezen részek illustratió-
jára s magyarázatára ezer s néhány száz példák szolgálnak. 
— A gyakorlat részei: 1) A magyar zeue rendszerének 
alapjáid szolgáló magyar nemzeti dalok gyűjteménye, mint-
egy 300 darab , énekhangra zongora-kisérettel ellátva; azon-
ban énekhang nélkül is csupán zongorán is játszhatók. E 
dalok közt foglaltatvák e mü irója által megfejtett Tinódi 
Sebestyén hátrahagyott müveiből 15 dal ; továbbá a 16-ik 
század közepe tájából szintén az író által megfejtett úgyne-
vezett „Szózatok" Tarjai , — Sztáray — Tinódi, — s más 
névtelenektől. E szózatok négy hangú vegyes karra alkal* 
mazvák; azonban zongorán is játszhatók egy ének-hanggal, 
vagy a nélkül is. 2) Szabálytalan magyar dalok. 3) Népda-
lok színvonalán felül álló magyar nemzeti dalok. 

S e l m e c , február 5. Tisztelt szerkesztő ú r ! Sza-
bad legyen reménylenem, hogy egyházi lapja atyai 
szivvel, indulattal viseltetik azon nép iránt is, mely a 
bányai , pozsonyi és tiszai kerületnek magját, vallásos 
gyöngyét képezi. Értem a szláv a jkú ágost. hitvallású, 
kitünöleg egyházias, á j ta tos jámbor népet. Tetszett-e 
ugyan valaha mint a honi egyetemes ev. egyház orgá-
numának kezelője, ezen atyai szivétől tán távolabb álló, 
de mindenesetre egy a ugyanazon anya emlőjén fölne-
velt, egy törzshöz tartozó nép szellemi szükségeire és nél-
külözéseire, becses figyelmét fordítani. Ne legyen ezzel 
önnek, kinek személyét, csak becsülendő tulajdonait 
szerencsém van tisztelhetni, a szemrehányás dobva; 
jellemzésül azonban szolgálhat ezen körülmény azon 
viszonynak, melyben becses lapja mindeddig a szláv nép 
egyházi vezetői, irástudósaihoz állott. Megdöbbenve 
fogja tán szerkesztő úr hallani, hogy szláv a jkú hitsorso-
sai, lelki táp után sóvárgó, olvasás után vágyódó, fogé-
kony hitsorsosai még csak kaleudáriommal sem birnak, 
mely egyházunk tisztább nemesebb szellemében szer-
kesztve volna. A szláv evangyélmi népnek nints semmi-
je,— nincs „egyházi lapja," niucs „l^lki kincstára," nincs 
Wochenblatt és Glaubensbote-je, nincs annak egy darab 
kenyere sem — lelkiekben a templomi oktatást kivévén ! 
— Szidja meg ezért mindnyájunkat , kik ezen árva nép 
lelki pásztorainak neveztetünk, szidja meg, ha szabad 
önnek e miatt valakire rápirítani. Hiszem azonban, 
lapja utolsó számaiban lengő szellem következtében, 
hogy szabad, — en passaut legyen mondva, utóbbi 3 



számmal több barátot szerzett lapjának, mint az előtt 
harminccal. 

Nagy átmenet i , szenvedélyektől fölizgatott kor-
szakban napi renden van a rágalom és iker testvére — 
az igazságtalanság. Megszoktam utóbbi napokban mind a 
kettőt, de kötelességemnek tartom, legalább életem ko-
molyabb íordulatpontjain nyújtott indokolás és fölvilágo-
sitás által a rágalomnak elejit venni, vagy legalább azt 
megkisérteni. 

Jelentem ezennel t. c. olvasó közönségének, bogy 
egy szláv nyelvű „Egyházi lap" szerkesztéséhez határo-
zám el magamat. Igaz , hogy egy nagy lépéssel tovább 
megyek ezennel , mint valaha hittem volna. De mily jól 
esik lelkemnek, bogy vannak tanúim, kikre hivatkoz-
hatom, miként még tökéletesen belől állván a nemzeti 
táborbau, kérém, figyelmeztetéra az egyház hatalmasait, 
conventjeit, hogy egyházi téren a szláv protestánsokról 
is gondoskodniok múlhatlan kötelességök. Tanúim: az 
„Eszmetöredékek," és az „evangy. austr. évlapok" s szá-
mos cikkjeim. 

Nemcsak hogy semmi olyatén tágszivli gondosko-
dás jelei nem adattak, sőt inkább bizonyos ellenszenv, 
meghasonlás nagyobb mérvben jelenkezik intra et ex-
tra, mint tlz év előtt. Fájdalom, — hogy ügy van ! 

Lapom programmjában ismételtetnek bővebben e 
levél kezdetén mondottak. Ajánlom lapomat szerkesztő 
úr személyes figyelmébe. En fél uton nem szoktam meg-
állni. Lassacskán megülepedik lelkemben annak som-
mája, mit akarnom, tennem kell, fölfogásom, hivatásom 
szerint. Azért szeretném, hogy némi szellemi rapportban 
maradjunk nevezetesen a közelgő zsinati korszakban, 
melynek megtartására adott legfelsőbb engedélynek 
hire épen ma érkezett hegyeink közé, a kedélyek és 
szenvedélyek nagy megnyugtatására. 

Hozzáteszem, hogy lapom nagyobb részt néplap 
leend, mert a lelkészek hozzájutnak a magyar és német 
egyházi lapokhoz ; az, kin szivem csügg, kit egyházi té-
ren nagyobb hatalommá, tényezővé fölemelni szeretnék, 
nem más, mint az elhanyagolt evangyélmi szláv nép, 
mely Kárpá t ormaitól le az Adria habjaig, viruló egy-
házakban szétszórva lakozik. 

Szeberényi János, 
selmeci szláv lelkész. 

A nagyhírű s nagytudományu egyházi atya, 
néhai Szeberényi János superintendens alább hir-
detett vallási tankönyvét, ahhoz értők egyhangú 
véleménye után, mint maga nemében klassikus 
munkát bátran merjük illető tótajku lelkész urak 
figyelmébe ajánlani. Szerk. 

Mai számunkhoz van mellékelve Lövényi 
József úr „Az üteny-irásmód elmélete" cimű 
munkájára való előfizetési felhivás. Ez Írásmód 
Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. 

célszerűsége annyira el van ismerve, hogy minden 
ajánlást feleslegesnek tartunk, s elég ha figyel-
meztetjük olvasóinkat annak mint célszerűnek s 
gyakorlatinak pártolására, figyelmeztetjük pedig 
különösen az iskolatanitó urakat. Szerk. 

Köszönet s hálanyilatkozat. 
Zemplénmegye. Kazsu, január 1. 1860. A várvavárt 

ú j év b. v. kiskörű egyházi társáságunknak meghozta 
örömét, meghozta egyszersmind kedves a jándokát is ;— 
és a ki ennek tényezője va la , — méltó hogy annak a 
nyilvánosság terén — e becses lapok hasábjain is örökre 
fenmaradandó emléket emel jünk: ez — néhai tek. Ber-
náth József úr özvegye, született tek. Vida Polexina asz-
szony, — valamint vallásos tiszta kegyeletből, úgy a 
nevelés szent ügye iránti buzgalomból, egy holdnyi terű 
letü helyiséget, a raj ta levő lakszobákkal együtt, 
részben iskolául, részben tanítói lakul — egyházunknak 
kegyes volt örökre adományozni. 

Fogadja a tisztelt adományozónő tettleg bebizo-
nyított hő buzgalmáért egyházam nevében a legforróbb 
köszönetet s hálát. — Legyen Istentől megáldatott ez 
új évben is az a jóltevő kéz, mely az egyház irányában be-
cses a jándokát megosztá, — újítsa meg kegyelmét s áldá-
sát isten ez új évben is a tisztelt adományozónő életén. 

A hol a szellemi kegyelet mellett, a protestáutis-
musnak anyagi tekintetben is ily áldozatra kész mun-
kás hívei vannak, — ott nem félhetünk keblünk hite 
enyészetétől; és habár körülményszertileg felülete-
sen megingattatik is a protestántismus alkotmánya, — 
az erős kősziklán nyugvó alap romba dönteni nem engedi-
— mert „erös várunk nekünk az Isten" — ki ha ve-
lünk van, senki sem lehet ellenünk. 

Dudás Lajos, kazsui evang. reform, pap. 

HircLetés. 
Épen most jelent meg s alólirtnál kapható 

WYUCOYANY KONFIRMANDU 
Dra Jána Szeberényiho 

evang. Snperintendanta 

P o d r u l i é w y d a n é s k r z e 
Gustava Szeberényi 

evang. farare na Cabe. 
Ára kötve csak 20 új kr. az ár bérmentett bekül-

dése mellett. Tíz példányra egy tiszteletpéldány adatik. 
Nem szorult a jánla t ra a boldogult Szeberényi su-

perintendens ezen igen gyakorlat i tankönyvecskéje. 
Az első kiadás rövid időn elkelt s ha a közfigyelmet 
bátorkodom e munkára felhívni, azon kéréssel teszem, 
vajba minden esperes és lelkész urak, kik ezt még ed-
dig tanításra nem használták, ezutánra e hasznos köny-
vecskét minél nagyobb mértékben terjesztenék sa já t 
körükben. 

Pest, febr. 1860 Osterlamm Károly. 
Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Ba l lag i Mór. 

Pest, 18C0. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébottór (Ujtér) 3. sz. 



PROTESTÁNS 
r r 

S Z E R K E S Z T Ő - É S KIADÓ 
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 

jjj félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
|l minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

Vannak közös ügyeink , közös szüksé-
geink , melyeknek végleges és alapos elintézése 
a zsinat elébe tartozik ugyan; de miután annak 
ideje bizonytalan . szükségeink pedig halaszthat-
lanok: kell, hogy addig is igyekezzünk megtenni 
mindent, mi fenálló törvényes organumaiuk útján 
kivihető, s jelenleg annál inkább kivihető, — kü-
lönösen reformált hitfelekezetünknél, mert a 4 
superintendentiában soha még nagyobb egyet-
értés, és buzgalom nem uralkodott. 

Ily egységes érzelemtől mélyen áthatva 
léptünk át az újévbe, s ezen egység érzete 
bátorít arra , hogy fejtsem ki némely szüksé-
ges teendőink feletti nézeteim, oly teendők fe-
lett, melyek meggyőződésem szerint halaszthat-
lanok; melyek egy vagy más úton — hiszem — 
könnyen kivihetők, csak egységes akarat lelke-
sítsen bennünket, az eszközöket a cél kivitelére 
egész mértékben és buzgalommal foganatosítani. 

Egyházi életünkben van egy nagy hiány, 
melynek bizonyára nem mi vagyunk okai, de oka 
az, hogy 64 év óta nem volt zsinatunk, és ez 
hiánya a kellőleg kifejlett közösségi érzetnek. 

Minden egyházkerület külön életet élt ez 
ideig, mindegyik akkép segített bajain, a mint 
tudott, rendesen csak főiskolája lévén azon közös 
ügy, melyet az egész kerület sajátjának érzett. Az 
egyes egyházmegyék ismét ugyanannyi külön 
testületet képezvén: belső bajaikon s szükségei-
ken saját belátásuk szerint segítettek, s természe-
tesen nem segítettek azon , a mit erejökön felül 
állónak képzeltek. 

Bizonyára nálamnál senki nem lehet nagyobb 
barátja az önkormányzatnak, — miután azt tar-
tom, hogy az a legszerencsésebb organismus, hol 
csak addig megy a központi kormányzat hatalma, 

meddig azt a közös célok elkerülhetlenül megkí-
vánják: de vannak viszont célok és szükségek, 
melyek egyes községek, egyes megyék erejét túl-
haladják, s melyeken csak a közösség érzete, 
közös segély segíthet. 

A „Protestáns egyházi és iskolai lap" 2 évi 
eredmény teljes működésének egyik legfőbb ér-
deme az, hogy ezen közösség érzetét igyekezett 
kifejteni; tág tért engedett közös szükségeinkről 
szólani, s ezek orvoslási módjáról eszméket cserélni. 

így keletkeztek az eszmék egy magyar pro-
testáns domestica szükségességéről, melyet né-
melyek egyenesen az adózás módja szerinti kive-
tés és behajtás eszméjével hoztak kapcsolatba, 
mások pedig azon szélsőségig is mentek, hogy 
annak javára minden fizetések összesítését javai -
ták, míg mások ismét a belső missio hatalma ál-
tal hitték és hiszik azon anyagi erőket összehoz-
hatni , melyekkel legalább főbb egyházi szüksé-
geinken segítve lenne. 

Én — mint fentebb is mondám — azok közé 
tartozom, kik az egyh. szerkezetben is a lehető 
legszabadabb mozgást és önkormányzatot tartják 
üdvösnek, de összekötve ezt egy megerősödött 
közösségi érzettel, mely mind azon bajokon és 
szükségeken segíteni igyekezzen. Es így nem fo-
gadhatnám el mind azon javaslatokat, melyek egy 
közös pénztárból minden egyh. szükségek fede-
zését kívánják, mert ez részvétlenséget szülne, a 
mi pedig csak egyházunk éltető ereje gyöngíté-
sére szolgálna. De igenis óhajtók egy oly közös 
pénztárt, mely mindenütt, hol az egyes egyház-
megyék és kerületek segíteni nem képesek, a 
szükséges és elkeriilhetlen segélyt nyújtsa s mind 
azon célokra áldozhasson, melyeket a magyar ^ x 

reformált egyház közös célja gyanánt tekinthe- • tunk- wMr 



Az eszmét szétágazásának főokát abban ke-
resem, hogy mindjárt az eszme első formulázása 
alkalmával az egyházi domestiea név használta-
tott. A domestica név alatt pedig megszoktuk 
múlt megyei életünkből egy oly pénztár fogalmát 
képzelni, mely minden belső szükségek fedezé-
sére szolgál. Ez okból én inkább óhajtanám e 
helyett a „közös egyházi segély-alapa nevezetet 
venni használatba. 

Szükségesnek tartom föleleveníteni ezen esz-
mét most, midőn — ha valaha —• megérdemlik 
egyházi férfiaink, hogy vallásunk, népiskoláink és 
lelkészeink legégetőbb szükségeiről — addig is, 
míg a zsinat alaposan intézkedhetnék —- mind 
azon erőkkel, melyekkel jelenleg rendelkezünk, 
segíteni igyekezzünk. Mert nem lehet eléggé mél-
tányolni, — noha szoros kötelesség volt — hogy 
több mint 1600 lelkészeink közül — kik közt 
számosan a mindennapi szükséggel küzdeni kény-
telenek — egyetlen hang sem emelkedett, mely 
az állam részéről kilátásba tett congrua eszméje 
miatt egyházunk régi jogait pillanatra is elfeledte 
volna. 

A mennyire kötelesség volt részünkről így 
cselekedni: annyira erkölcsi kötelesség minden 
befolyásos hitsorsosunknak azon lenni, hogy meg-
vessük alapját oly intézkedéseknek, melyek ha 
felvirágoznak s megerősödnek: égetőbb szünksé-
geinket fedezni fogják. 

A Protestáns egyházi és iskolai lapban bő-
vebben ki voltak fejtve egyházi szükségeink, s ez 
okból itt azokat részletesen tárgyalni felesleges-
nek tartom. Azonban legyen szabad itt azon főbb 
szükségeket előszámlálni, melyeket az alakítandó 
közös egyházi segély-alapból fedezni szükséges-
nek tartunk: 

Azon tárgyak közt, melyek közös segélyt 
igényelnek, első helyen áll a legszegényebb egy-
háznak lelkészei fizetését javítani, és idővel bizo-
nyos mérsékelt congrnat állítani fel, melyet húzni 
minden kötelességének megfelelő egyházi egyén 
feljogosítva lenne-

Rendezni egy nyugdíj-alapot, melyhez min-
den egyházi és tanitói egyén — hivatalba lépésé-
től fogva—jövedelméhez aránylagos bizonyos 
évi Összeggel járulna. De hogy a hozzájárulás 
terhes ne legyen: a közös segély-alap nagyobb 
Összeggel annyira gyarapítaná ezen nyugdíj-ala-
pot, hogy elbetegedés vagy öregedés esetében 
minden érdekelt nyugdíjra számolhatna. 

Rendezni egy özvegyi s árvái alapot, mely 
az érdekeltek hozzájárulása mellett ismét a közös 
alapból gyámolíttatnék. 

Segélyezni a szegényebb népiskolákat, és 
azok tanítóit, — a szükség és előállított eredmény 
szerint—ezen segély, kivált az alap megerősödése 
után, az oly fontos népnevelési ügyben nevezetes 
eredményeket szülhetne. 

Végre fedezni a lehetőségig mind azon költ-
ségeket, melyek a magyar protestáns egyház kö-
zös érdekei előmozdítására elkerülhetlenek. 

Most lássuk, mely út vezethet ezen alap ala-
kításához, s mík lehetnek ennek alkalmas forrásai ? 

A zsinatnak hatalmában álland bővebb for-
rásokat nyitni. Milyenek legyenek azok? arról 
most szólani nem kivánok. Javaslatom csak oly 
módok körül foroghat, melyek a négy superin-
tendentia által külön-külön elhatároztathatnak, 
és így hatáskörét túl nem haladják. 

Hogy ezen egységes határozat megtétethes-
sék: legcélszerűbben készíthetne javaslatot azon 
közös népiskolai bizottmány, mely a 4 superin-
tendentia által 2 évvel ezelőtt alakíttatott, akár 
magában, akár e célra újabban nevezendő újabb 
egy énekkel együtt munkálva. A javaslatot mind 
a 4 superintendentia tanácskozása alá vévén, ha 
ezek azt — föltéve, hogy az életre való leend — 
elfogadják: ez lenne azon út, melyen az életbe-
léptetést kezdeményezni lehetne. 

A teremtendő forrásokat illetőleg azt tartom, 
azok főforrása a belső roissio lehet, mely ily 
nagyszerű cél végett egész buzgósággal, bizonyos 
rendszerrel és szabályszerűleg kezelve több mint 
2 millió hívek közt meg fogja teremni várt gyü-
mölcseit ; de hogy biztos és állandó kútforrása 
legyen :•—miután az egyházkerületek és megyék-
nek úgyis jogukban áll a keresztelési, temetési, 
esketési díjakat meghatározni, — miért ne lehetne 
egy csekély, alig érezhető pótlékfizetést elrendelni, 
mi mint minimum folyna be a közös segélyalapba. 
E mellett ily alkalmakkor mindannyiszor a leg-
célszerűbb lenne a szertartás végett összesereglett 
hívek segélyzését is igénybe venni, mi bizonyos 
ünnepélylyel mehetne véghez. 

Egy ily módtól — ha ez elég buzgósággal 
kezeltetik — úgy hiszem, sokat lehet várni, any-
nyival inkább, mert a családi életnek azok leg-
meghatóbb pillanatai, akkor legélénkebb a buz-
góság és vallás iránti kegyelet, midőn a családapa 
kedves szülöttét keresztelteti, vagy az úrvacsorá-



hoz először viszi, midőn az ifiú pár , házassági 
kötésére Isten áldását kéri, vagy midőn a család 
kedves halottját — azok jelenlétében, kiket vele 
rokonság, szeretet, vagy barátság csatol össze — 
örök nyugalma helyére kíséri. Ezen esetekben a 
jelenlevők — inkább mint bármikor — készek 
lesznek filléreiket a közös egyházi célra áldozni. 

Azonban egyszerre ne kívánjunk nagy áldo-
zatokat, de kívánjunk filléreket mindannyiszor, 
midőn lehet, és célszerű; a sok fillérek nagy 
összegekké emelkedhetnek, melyek hitfeleink val-
lási céljaikat tetemesen előmozdíthatják. 

Bármily szűk pénzviszonyok közt élünk is: 
mindig, még a szegényebb házakban is találunk 
módot arra, hogy a keresztelés, lakodalom, vagy 
temetésnél szeretteinket vagy barátinkat szivesen 
lássuk, a mi pedig szokáson alapszik: miért ne 
válhatnék hát szokássá ilyenkor—habár csekély-
ség által is — tanúsítani, hogy egy nagy egyház 
tagjai vagyunk, melynek jobbléte szivünkön fek-
szik. Ezt eszközölni könnyű, ha a belső missio 
szent érzete az egyház valódi, s minden tekintet-
ben méltó szolgái által fog kezeltetni. 

E mellett nem kellene elmulasztani az alap 
megkezdésekor, mindenütt, azokat, kik független 
és kielégítő vagyonnal birnak, akár egyszer min-
denkori, akár időszakonként teljesítendő — habár 
csekély — ajánlattételre felszólítani; továbbá ha-
sonló felszólítást lehetne tenni -— ido folytán is 
— mind azoknál, kik valamely örökséget téve, 
javultabb vagyoni állásukban az egyliáz közös 
szükségeiről megemlékezhetnek. 

Megjegyzendőnek tartom még, hogy miután 
ezen alapot nem egy-két évtizedre, de hosszú 
időre óhajtanám megalapítani látni: szükségesnek 
tartanám, ha az évenként begyülendő összeg egy 
része, például V5-de tőkésíttetnék, melyből beke-
rülendő jövedelemnek fele a tőke nevelésére, 
másik fele az évenként kijelölendő célokra fordít-
tatnék. így néhány évtized múlva — a mellett, 
hogy az adható segélyezés mindig nevekednék — 
oly nagy tőkével rendelkezhetnék egyházunk, 
mely minden szükségek pótlására elegendő lenne. 

A 4 egyházkerület közös választmányának 
lenne feladata — lia javaslatom viszhangra ta-
lálna — minden részleteket kidolgozni, s a supe-
rintendentiáké azt érvényre emelni. 

Nem azért, mintha irányt adni akarnék, 
szolgáljanak tudomásul a következő számítások, 

mint a lehetőség korlátai közt felvett magyarázó 
példák! 

Az egyházi szertartások pótdíjai — keresz-
telés , esketés, confirmatio és temetésnél — csak 
a minimumot fejeznék ki, szabad tetszéstől függ-
vén mindenkinek többet is adni. Dehogy a szá-
mítás biztos legyen: jegyezzük meg, hogy van-
nak esetek, midőn valódi szegényektől díj nem 
követeltethetik; a mikor az illető egyházak egé-
szíthetnék ki ezen valóban csekély összegeket. 

Hogy a bejövendő díj aránylagosan legyen 
megszabva: legalább 3 osztályú minimumot kel-
lene meghatározni; például: senki sem fogná 
bizonyára sokallani, ha azt végeznék az egyházke-
rületek, hogy minden keresztelésnél, confirmationál 
és temetésnél fizessenek az alaphoz a szegényebb 
sorsúak — minők pél. falun a napszámosok és 
külső föld nélküli zsellér házzal birók — 10 új 
krt.; a földdel bíró gazdák, s falun lakó mester 
emberek 20 új krt . ; az úri rendbeliek és lionora-
tiorok 1 forintot. Az esketésnél pedig mindegyik 
fél által a fentebbi összegek kétszeres tételei fizet-
tetnének. E tételek soknak és terhesnek nem 
mondhatók; valamint az sem merész állítás, 
hogyha ezen alkalmakkor a jelenlevő hívek ön-
kéntes adakozásra szólíttatnak: a fentebbi össze-
gek fele be fogna jönni. 

Lássuk hát — csak ezek szerint is —• meny-
nyi gyűlhetne össze egy év alatt ? 

A múlt évben (1858.) a 4 reformált superin-
tendentiában a szülöttek, confirmáltak, házasultak 
és holtak száma ezen kimutatás szerint állván: 

N Szülöttek 
Egyházkerület és keresz- Confirmál- Házasul- Holtak 

neve teltek tak száma tak száma száma o 
fa száma 

1. Tiszántúli 34,523 23,014 7,061 26,427 
2. Tiszáninneni 10,392 6,650 2,130 8,184 
3. Dunántúli 8,343 5,558 1,897 7,176 
4. Danáninneni 12,637 9,537 2,780 10,004 

Összesen: 60,895 44,759 13,868 51,791 

Látni való, hogy múlt évben a 4 superinten-
dentiában: 

Megkereszteltek összes száma volt 66,895; ha 
már ennek felét a 10 kros osztályba esőnek vesz-
szük fel: 

33,447 eset 10 krjával behozna 3,344 ftot. 
A fenmaradt rész 9/,0, azaz: 29,093 

husz krjával behozna 5,818 ftot. 
A többit, t. i. 3,344-et 1 ftos osztályba 

véve fel, ez hozna 3,344 ftot. 



Ezen arányt csak hozzávetőleg példa okárt 
állítom fel; úgy hiszem azonban, kedvezőbbnek 
mutatná ezt a tapasztalás. — Továbbá 

Confirmáltak száma volt a múlt évben 44,759, 
melyből 

1-ső osztályba jönne 22,379 eset, 
ez behozna 2,237 ftot. 

2-ik osztályba jönne 20,142 eset, 
ez behozna 4,028 ftot. 

3-ik osztályba jönne 2,237 eset, 
ez behozna 2,237 ftot. 

Házasultak száma volt 13,868. 
ebből 

1-ső osztályba jönne 6,934 eset, 
ez behozna 1,386 ftot. 

2-ik osztályba jönne 5,041 eset, 
ez behozna 2,016 ftot. 

3-ik osztályba jönne 693 eset, ez 
behozna 1,386 ftot. 

Halottak száma volt 51,791, 
melyből 

1-ső osztályba jönne 25,895, ez 
behozna 2,589 ftot. 

2-ik osztályba jönne 23 306, ez 
behozna 4,666 ftot. 

3-ik osztályba jönne 2,589, ez 
behozna 2,589 ftot. 

Összes bevétel 35,641 ft. 
E szerint a kötelezett díj haladná a 35,000 

forintot. Ha az ezen alkalommal tett gyűjtéseket 
és buzgóbb tagok által tett nagyobb díjfizetést — 
feltéve, hogy az egyházbeliek lelkesen járnak el 
— félennyire tesszük 17,500 f t ra : lesz egy évi 
kötelezett díj mintegy 52,500 ft. 

Ugy hiszem, nem lenne nehéz az összes 
egyház tagjainak 7500 forint évi járulékot össze-
szerezni. Es így, ily példa okáért felvett proba-
bilitási számítás szerint, eleinte is lehetne 60,000 
forint évi díjra számítani. De ha szinte kevesebb, 
ha épen félennyi lenne is kezdetben az alap: ezzel 
is sok jót és üdvöst lehetne eszközölni. 

De menjünk tovább probabilitási számítá-
sunkkal, vegyük fel, hogy az évi díj egyenlő 
maradna, — bár a szépen szaporodó népesség, 
idővel nevekedhető jobblét, és főleg a siker láttá-
ra emelkedhető buzgóságnál fogva az ez évi díjnak 
nevekedése bizonyosnak látszik, és tegyük fel, 
hogy ezen évi 60,000 forint következő módon 
használtatnék: 

60,000-nek 3/,0-de a szegény egyházak lel-
készei felsegélésére menvén, ez tenne 18,000 tot. 
Vio a nyugdíj-alap nevelésére 6,000 ftot. 
V10 az özvegy s árvái alap nevelésére 6,0o0 ftot. 
y a népiskolák s iskolatanitók segé-

lyére 12,000 ftot. 
y közös egyházi célokra 6,000 ftot. 
%0 tőkésítésre 12,000 ftot. 

Összesen: 60,000 ft. 
p]zen összeggel is, úgy hiszem, szép ered-

ményt lehetne elérni; például elébb is a legsze-
gényebbeknek nyújtatnék segély, mely ha a 
fentebbi első tétel alatt látható 12,000 ftból oly 
módon osztatnék a legszegényebb egyházak lel-
készeinek, hogy legszegényebb egyházaknak azok 
vétetnének fel, melyekben a lelkek száma a 200-at 
nem haladja meg; miután már ilyen a 4 superin-
tendentiában külön külön, t. i. 

A dunamelléki egyházkerületben 3 
A dunántúliban 11 
A tiszáninneniben 73 
A tiszántúliban van 43 

Összesen: 130 
tehát nemcsak 130, de 180, a legszegényebbre jutna 
100 forintnyi évi segélyösszeg. 

De a mennyiben remélni lehet, hogy azon 
arányban — melyben a segélypénztár üdvös ha-
tása érezhető lesz — egyszersmind nevekedni fog 
a hozzájárulási készség, évről-évre több szűköl-
ködő egyházak és iskolák segélyezése lesz lehe-
tővé. Feltéve azonban, hogy az évi járulék na-
gyobb öszegekkel nem szaporodnék is: az éven-
ként nyújtandó segély a javaslott tőkésítés fele 
kamatainak kiosztása által is folyton nevekednék. 

Világosság kedvéért tegyük fel, hogy a tő-
késíteni véleményezett Összeg — az összes évi 
jövedelem 2/í0-de, mit 12,000 fra számítottunk —-
nem növekednék is, és 6% mellett elhelyezve év-
tizedenként következő eredményt mutatna, — a 
tőkésítési logarithmusi táblázat szerint : 10 év 
múlva tenne a tőkésített Összeg 139,084 ftot, 
a kiosztandó segélyösszeg nevekednék ezen tőke 
felekamatjaiból, mi tenne 4070 f tot ; 20 év múlva 
a töke'L 340,714, a nevekedett évi segély 10,200 
f t : ; 30 év múlva tőke 654,350 ft.,segély szaporo-
dás 19,620 f t . ; 40 év múlva a tőke 1.168,575, 
segély 35,050 f t . ; 50-ik évben már a tőke 2 mil-
liót, az évi segély-növekedés 61,000 forintot ha-
ladna ; a 75-ik év múltával a tőke 8 milliót, a se-
gély 247,000 forintot; a 100-ik évben a tőke 34% 



milliót, és a kiosztandó segély-növekedés 1.032,000 
forintot tenne, hahogy a tőke biztosan 6% mellett 
jövedelmeztetnék, de ha hazánkban rendesebb vi-
szonyok közt a tőkék kamatlába lejebb szállana is, 
az alap növekedése, ha kevésbé gyors lenne is, 
folytonosan előremenne. Mikép kellene azon ösz-
szegeket elhelyezni, kölcsönben vagy reálitások-
ban: ez az okszerű kivitel dolga lenne! ? 

Nagy számokról, hosszú időre szólunk nem-
de? az emberi élet pedig rövid korszak, mely 
alatt annyiszor megtörik és változik akaratunk, 
egyik nemzedéket a másik követi, rendesen más 
szükségekkel, más kivánatokkal, különböző ter-
vekkel és szándékokkal: ily hosszú időre tervez-
getni tehát felesleges, mert annyi időn át emberi 
terveknek állandóságot igérni alig lehet, ez mind 
igaz : s ezen számítást csak is azért hoztam elő, 
hogy megérintsem azon eszmét, miszerint állha-
tatos és következetes igyekezet által nagyot le-
het teremteni; de más részről azt mondjuk, hogy-
ha ős apáink így gondolkoztak, s filléreiket 
összegyűjtötték volna: meglehet, hogy most már 
oly alappal rendelkezhetnék egyházunk, melyből 
minden szükségekről teljes mértékben gon-
doskodni lehetne. 

Az egész javaslatot inkább úgy kérem te-
kintetni, mint oly eszme-vázlatot, melyhez sokat 
hozzátenni, melyen sokat változtatni lehet. Ha-
csak annyi fogadtatik is el belőle, hogy minden 
egyes superintendentia adjon közös választmá-
nyának oly megbízást, miszerint adjanak javasla-
tot, mikép lehet egy közös egyházi segélypénztár 
első alapját megvetni: elértem célomat. A tárgy-
hoz majd szólni fognak ott férfiaink, kik nálamnál 
jobban ismerik szükségeinket, jobb módokat fog-
nak feltalálni, melyekkel azokon segíteni lehet 
és kell. 

Én egyházam iránti kötelességemet véltem 
teljesíteni, midőn nézetemet — úgy mint tollamba 
jött — elmondám azon tárgyról, melyhez már 
annyian szóltak, s a melynek egy vagy más cél-
szerű alakbani sikeres létesítését nálam senki 
jobban nem óhajtja. 

A javaslatkészítő bizottmánynak — nézetem 
szerint — feladata lenne meghatározni: 

1) Melyek azon közös szükségek, melyeket 
egyesített közös erővel teljesíteni kellene. 

2) Melyek azon kútforrások, melyekből a 
közösalap alakulna. 

3) Minő kezelési eljárás lenne — az egyes 

egyházkerületek autonómiája megőrzése mellett 
— legcélszerűbb. 

4) Végre feladata lenne egy közös vagy egy-
házkerületi nyugdíj és özvegyi alap tervezetét 
kidolgozni. 

Már igenis hosszúra nyúlt értekezésemet még 
egy rö^vid figyelmeztetéssel zárom be, t. i. 

Egyházi és iskolai ügyünk anyagi jobbléte 
előmozdítására nem kis befolyással leend a tago-
sításoknak néhány év alatt mindenütt leendő 
bevégezése. Már maga az egy telek a lelkésznek, 
s fél telek a tanítónak oly dotatio, mely sorsukat 
sok helyütt szembetűnőleg javítandja. E célból 
nem lehet eléggé nem ajánlani az egyházmegyék-
nek, hogy a tagosítás által nyerendő dotatio kér-
dését melegen fogják fel, s éber figyelemmel ki-
sérjék, különben is ritkák lesznek az esetek, hol 
ezen állomány kiadatását a volt földes urak meg 
fognák tagadni. — Azonban megszűnvén az úr-
béri viszonyok: mi volna méltányosabb, mi üdvö-
sebb, és a község saját jól felfogott érdekében 
inkább fekvő, mintha a volt úrbéresek maguk is 
aránylagosan dotálnák azon népiskolát, melyben 
gyermekeik s utódaik az oktatást nyerni fogják, 
s mindenki kiadván néhány négyszög Ölet — mi 
gazdaságán alig lenne észrevehető — ha ezen 
ajánlat hozzácsatoltatnék a földes úri ajánlatok-
hoz : anyagilag — többnyire mindenütt — meg-
alapítaná az iskola szebb jövőjét. 

Lónyay Menyhért. 

A helv. hitv. evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

(Folytatás). 
101. Kanon. Az egyes egyházak által emelt és 

fentartott nagyobb iskolák hasonlóul azok kebelében 
levő helybeli presbyterium alatt legyenek. A melyek 
pedig nem csupán azon egyházak által tar ta tnak fen, a 
melyeknek kebelében felál l í t tat tak: azok oly móddal 
legyenek helybeli felügyelőség igazgatása alatt, hogy 
abba a külső segéllők és jóltevők közül is az egyházke-
rület által kinevzendő tagok befolyással b í r janak. A 
hol pedig helyben igazgatásra képes személyek nincse-
n e k , oda az egyházkerületi consistorium úgyneveztt 
helybeli igazgatóságot rendeljen. Egyébiránt ezen isko-
láknak is saját lagos és közvetlen felügyelete a helybeli 
igazgatóság tagjai közül egyre bizassék ; nem különben 
a tanítók és tanárok is az iskolai tanácskozások részébe 
befolyjanak *). 

*) Ez az utolsó záradék olyan furcsán van oda vetve, — és 
még a keresett kifejezés is: „non secus docentes et pro-



102. Kanon. Hogy ezen iskolák állapotjáról az 
egyházi felsőbbségnek kellőleg biztos tudomása legyen : 
az alsóknak vagy trivialisoknak ugyan netalán felme-
rülhető szükségeit és bajait, melyek p. o. a telket, vagy 
állítandó iskolai épületeket s ilyfélét illetnek, a helybeli 
presbyterium az egyházmegyei consistoriumnak ideje-
korán je len t se be ; — ugyanezeknek évenkénti vizsgá-
latai pedig szinte az egyházmegyei vagy consistorium-
tól mindkét rendből e végre kinevezendő *) férfiak által, 
a számokra kiadandó utasítás szerint történjenek, — 
kik azoknak általuk tapasztalandó egész állapotjárói 
ugyanazon eonsistoriumhoz tudósítást adandnak, — mely 
azonban onnan az egyházkerületi eonsistoriumhoz fel-
terjesztendő. 

103. Kanon. A helybeli igazgatóság tudósítványai, 
az olyan felsőbb iskolákról, melyekben a logicán túl 
philosophia és más fensőbb tudományok is tanít tatnak 
az egyházkerületi eonsistoriumhoz , a melyek pedig 
ezeknél kisebbek, azok állapotjáról az egyházmegyei 
eonsistorinmhoz terjesztessenek. Végre 

fessores in partéra consultationum scholasticanim ve-
niant," sok háttérbe szorítást láttatik kifejezni akarni. 
Nem lehet által nem látni, hogy ez az akkori személyes 
viszonyokon kivül az autonomia valódi jelentésének 
jobbról is, balról is félreismeréséből származott. Ugyanis 
az sem autonomice történt, hogy hajdan a debreceni 
collegiumnak mind a literarius, mind oeconomicus dol-
gait 3—4 professor vezette — kiknek az anyagiak 
körüli ügyetlen eljárása miatt vallott is az az intézet 
elég kárt. — De az is igaz más részről, hogy az ezen 
kanon által célba s egy darabig via facti gyakorlatba is 
vett nagy háttérbe szoríttatások a professoroknak, — a 
valódi autonómiának épen nem helyes értelmezésén 
alapult. —• De hála Istennek az illető egyének, s azok 
szenvedélyeinek kihalásával mindjárt megszűnt ez a 
ferdeség is; — s átlátta azt mindenki, hogy az auto-
nomia azt teszi, hogy azt a törvényt töltöm be liiven, 
buzgón, lelkiismerettel, melynek hozásához képességem 
mértéke szerint magam is járultam, vagy a velem egy 
pályán működött elődök járultak; — átlátták, hogy az 
iskolai ügyekhez a tanároknak — már csak fictione 
juris is — mások felett érteniök kell, — és így ők 
azoknak vezetéséhezi befolyástól, semmi fokozatán az 
igazgatásnak, ki nem zárathatnak; — s már az utóbbi 
két-három évtizedben ez az elv vezette a magyarországi 
protestáns státust is; — ennek nyomán alakultak a 
valódi autonomicus iskolai igazgatóságok , oly móddal, 
hogy azoknak mind helybeli, mind felsőbb fokozatain a 
tanárok kellő befolyása igénybe vétetett, — természet-
tel annak imitt-amott netalán közbejöhető túlsulyosodása 
ellen, nem leverő, nem háttérbe szorító, de egyensúlyozó 
momentumok is használtatván. Ilyen iskolai autonomia 
fejlett ki nálunk az utóbbi évtizedekben; s ez az, a mit 
protestáns elveink szerint visszanyerni óhajtunk azon 
iskoláinknál is, melyek most ennek birtokán kivül 
vannak. Ford. 

*) Csak egy szó volna még hozzáadandó, ez t. i. „nem hely-
beli." Az utóbbi időben ez nem igen helyesen jött gya-
korlatba. Ford. 

104. Kanon. A mi az olyan iskolákat illeti, melyek 
nemcsak tanulóik, de tanítóik tekintetéből is mind a 
két egyházfelekezethez tartozván, vagy már épen vé-
gy esek, vagy jövőre tulajdonosaik megegyezésével vegye-
sek leendnck: azok kétfélék, — vagy egyik felekezet 
saját jai , — vagy mind a kettőnek közös tulajdonai. 

Mi az elsőbbeket illeti: Valamint nemcsak őszin-
tén óhajtandó, hanem minden igyekezettel is, — azon 
ban minden egyház és iskola gondnokságának szabados 
beleegyezése épségben maradván, — eszközlendő, hogy 
a két felekezet közötti kölcsönös szeretet és bizodalom 
erősítése végett, az ilyetén iskolákba a másik hitfele-
kezetből is hivassanak vagy fogadtassanak el tanitók, 
és meghivatván, vagy elfogadtatván, hivatalos foglalko-
zásukban minden lehető jó móddal pártoltassanak és 
kegyeltessenek, — az ő lelkészi hivatalra lehető alkal-
maztatásuknak az, hogy még papságra netalán fel-
avatva nem volnának, semmit ellent nem ál lván: úgy az 
egyenesség azt hozza magával, hogy az ilyen vegyes 
magántanintézeteknek tiszta helybeli igazgatóságuk le-
gyen, azaz : az ő tanitóikkal együtt csupán azoktól 
függjenek, kik a másik felekezetből az ilyen iskolákat, 
a tanítókat illetőleg is, saját költségükön ta r t ják fen. 
Az utóbbiak pedig vagy 

105. Kanon. A vegyes közös iskolák, melyek t. i. 
mind a két hitvallást követők közös költségén fognak 
felállíttatni és fentartatni, vegyes presbyterium, vagy 
vegyes helybeli igazgatóság alatt leendnek, úgy azon-
ban, hogy azoknak külön tagjai a maguk sajá t felsöbb-
ségeiknek fognak adni tudósításokat. Tanitók pedig, ba 
többen szükségeltetnek, mindkét felekezetből oly szám-
mal fölveendők, minőt az iskola felállí tására és fentar-
tására mindenik felekezettől összetett alap igényeltetik. 
A hol pedig csak egy tanítóra van szükség: annak 
liivása a számmal és segély-aránynyal túlnyomó fele-
kezetet illeti. 

106. Kanon. Végre, szintúgy a mindkét hitfeleke-
zetnél levő tiszta, — mint a vegyes iskolák legfelsőbb 
igazgatása az egyetemes vegyes consistoriumot illeti, 
melyhez az egyházkerületek által minden iskolákról 
évenkénti és más kívántató tudósítások felterjesztendők. 

Második fejezet. A könyvek vizsgálatáról. 

107. Kanon. 1) Mivel a symbolicus könyvek, me-
lyek szerint vétetett be Magyarországon mind a két 
evangyéliomi hitfelekezet, semmi további vizsgálat alá 
nem esnek : azok újranyomása körül a könyvvizsgálók-
nak csupán azon egyetlen kötelességök van, hogy azok-
nak minden változás nélküli k iadatására felügyeljenek. 

2) A többi vallástani és kegyesség gyakorlatára 
tartozó könyvekre nézve, valamint maguknak a szer-
zőknek a becsület és illendőség szabályait mindig sze-
mük előtt kell ta r taniok, — úgy a könyvvizsgálók igen 
nagy gondot fordítsanak a r r a , hogy soha azokban a 
rom. katholika-, vagy más az országban bevett vallás 
ellen sérelmek vagy gúnyok, melyekkel azokat meg-
gyalázó lenézésnek, vagy keserű s szilaj kicsúfolásnak 



tennék ki, be ne csúszszanak ; ide értvén a symbolicus 
könyvek ujabb kiadásaihoz is vagy elöl, vagy hátul 
hozzájok adandó bárminemű előszókat, jegyzeteket s 
más toldalékokat. 

Negyedik szakasz. — Az egyházi vagyon-kezelésröl. 

108. Kanon. Az egyházakat, iskolákat s bárminemű 
segélyezendőket illető minden alapítványok és jótéte-
mények az egyházkerületek által minélelőbb Írassa-
nak össze, ezen összeírás az egyházkerületi tanácsnak 
adassék be, és időről-időre folytattassék, — az össze-
írás külalakzata a kerületi tanács jegyzőkönyveiből 
kiadatván. 

109. Kanon. Az egyházi, iskolai, mint szintén ispo-
tályi pénztárak kezelése egyedül csak becsületes em-
berre bizassék, s olyanra, ki saját házánál jólrendezett 
háztartást visz; — arra, hogy valaki mi más hivatalt is 
visel, semmi tekintet nem levén. 

110. Kanon. Minden egyház sajá t ingó és ingatlan 
javainak, a maga presbyteriuma által leltárat készítsen, 
melynek egy példányát köz-szekrényben tartsa, a mási-
ka t pedig a gondnoknak, hivatalába lépésekor adja 
által, ki az abban feljegyzett dolgokat, bogy el ne vesz-
szenek, egyenként számba vegye, szorgalmatosan gond-
jokat viselje, — s hivatalát elvégezvén, utódjának hiány 
nélkül általszolgáltassa. 

111. Kanon. Valami csak bármely egyház pénztá-
rába bármi cím alatt befolyik, illesse az akár az egyhá-
zat, akár az iskolát, akár más, vagy az egyházhoz, vagy 
az egyházmegyéhez, vagy a kerülethez, vagy a helv. 
hitvallású egyházak egyeteméhez tartozó kegyes inté-
zetet , —• valamint az i s : mi? k inek? mikor? ki rende-
le tére? és mi célra adatik abból k i , a számadási 
könyvbe annak illető rovataiba hiven beirassék, kisebb 
egyházakban pedig, ha más alkalmas iró nem találtatik, 
az ilyeneket a számadási könyvbe maga a lelkész 
jegyezze be az egyház egy-két vénebbjeinek jelenlété-
ben, — azok nevei is ugyanabba beíratván. 

112. Kanon. Bármely egyházi és iskolai pénztár-
ból a helybeli presbyteriumok vagy consistoriumok elő-
leges tudomása és jóváhagyása nélkül senkinek pénz 
kölcsön ki ne adassék ; de a presbyteriumok, avagy 
consistoriumok se ad janak másoknak kölcsön pénzt, 
mint olyanoknak, kiknek elég birtokuk van, vagy biz-
tosítékot szolgáltatnak, — a betáblázás szükséges volta 
azoknak böles itéletökre hagyatván. 

113. Kanon. Az egyes egyházakra tartozó pénztá-
rak kezelői, az ő bevételeik és kiadásaik felől számot 
adni a helybeli presbyteriumuak, az egyház azon elöl-
járói jelenlétében, kik a bevételbe és kiadásba be nem 
folytak, — más pénztárak kezelői pedig az illető con-
sistoriumoknak tar toznak, — a pénztárak időközben 
megvizsgálhatása is a helybeli presbyteriuinnak, és a 
közvetlen felíigyelési joggal bíró consistoriumoknak 
szabadságukban állván. Általában mindazok, kik akár 
maguk jó szántából, akár végrendelkezők intézkedése 
folytán alapítványi tőkéket, vagy hagyományokat be-

vesznek és kezelnek, számadásnak és a jövedelmek 
kiosztására nézve a felsőbbség körülmények szerint 
teendő rendelkezéseinek, annálfogva felelősségnek, és 
ha netalán a kezelési hiba miatt kár történnék, azérti 
elégtételnek is terhe alá vettettek. 

114. Kanon. A collegiumok, gymnasiumok és na-
gyobb iskolák alapí tványai , tőkepénzei , és bárminő 
akár pénzben, akár termesztményekben beveendő jöve-
delmei helybeliekből teendő pénztárnokok által kezel-
tessenek, oly móddal , hogy a rendes kiadások ugyan a 
helybeli presbyterium vagy igazgatóság, vagy gond-
nokság előleges tudtával, és az első tanár vagy az 
iskola-igazgató egyetértésével, —• a rendkívüliek pedig 
az egyházkerületi vagy más azon consistoriumnak, 
melynek felíigyelése alatt az intézet áll, utalványa 
mellett tör ténjenek, mely az egyházkerületi consisto-
riumban mindig előterjesztessék, — azonban az iskolá-
nak saját birtoklási joga épségben maradván ; —• éven-
kénti számadásokat pedig az egyházkerületnek, aká r 
közvetlenül, akár küldöttség vagy a helybeli presbyte-
rium közbejöttével adni tartozzanak, — az eredeti ok-
iratok s alapító levelek biztos őrzésére való felügyelet 
az egyházkerületet illetvén. 

115. Kanon, l logy az elerőtlenedett lelkészek és 
iskola tanítók, vagy az elhaltak özvegyei és árvái szá-
mára, — azonban csak azokéira, kik elegendő életmód 
nélkül szűkölködnek, s közsegélyre magukat méltat-
lanokká nem te t ték , — segélyalap állíttassék össze: 
erre nézve minden lelkész és iskolatanitó, száz forintot 
túlhaladó jövedelméből évenként harmadfélszáztólit be-
fizetni tar tozik, az egyházak pedig ugyanannyit , mint 
azoknak lelkészei; azonban az uj lelkészek ezen fizetés-
től két évig mentek maradnak. Az önkéntes ajánlatok 
ezen alapítványra szabadságra hagyatnak. — A mely 
pénzek akár a lelkészektől, iskolatanitóktól és egyhá-
zaidtól, akár bárkiknek önkéutes a jánla ta ikból , az 
esperességek által , látogatás alkalmával be fognak 
szedetni: azok az egyházkerületnél jelentessenek be, 
— azáltal adassanak ki kölcsönre, — és hogy azokból 
mennyi, s kiknek legyen kiszolgáltatandó, — az által 
rendeltessék el. Hogy pedig minden egyházban a lel-
késznek valósággal mennyi a jövede lme: annak meg-
határozása és összeírása felöl az egyházkerület gon-
doskodjék. 

Ötödik szakasz. A házassági ügyekről. Első fejezet: 
Ji jegyváltásról. 

116. Kanon. A jegyvál tás házasságra képes férfi 
és nő személyeknek egymással házasságra leendő lépé-
sök felöl legalább két alkalmatos tanú előtt kötött 
egyességök, — mely bármi ünnepélyességekkel erősít-
tetett légyen, mégis a kötendő vagy végrehajtandó há-
zasságra nézve semmi kötelező erővel nem bir. Az egy-
házi szabályszerű ünnepélyesség nélküli jegyváltástól 
büntetés nélkül visszaléphetni. 

117. Kanon. Az ellen, a ki egyházi szabályok sze-
rint történt jegyváltástól visszalép, joga van a megvet-



tetett félnek, az okozott k á r t , vagy netalán kötött vin 
culumot az illető házassági törvényszék előtt követelni. 

118. Kanon. A jegyváltás az azután történt lelkészi 
összeköttetés által házassági szerződéssé válik. 

119. Kanon. A teherbe ejtés akár a jegyváltás után 
történjék, akár következendő házasság Ígéretével meg-
előzte azt, semmi jogot nem ád a teherbe ejtet tnek arra, 
hogy a teherbeejtőt házasságra kényszerítse. 

Második fejezet. A házasságról. 
120. Kanon. A házasság férfinak és nőnek, gyer-

mekek nemzése és nevelése, valamiot egymás kölcsö-
nös segéllése végett törvény által meghatározott alak-
ban kötött szövetsége. 

121. Kanon. Házasságra lépni joga van mindenki-
nek , a ki arra képes , kivévén azoka t , kiktől ezen jog 
bizonyos oknálfogva vagy egészen, vagy csak bizonyos 
időre törvény vagy birói Ítélet által elvétetett. Képesek 
pedig a házasságra mindazok, kik mind a nemzésre, 
mind a házasságba beleegyezésre megkívántató tehet-
séggel bí rnak. Innen a siketeknek és némáknak, kik e 
végre megegyezésöket je lekkel nyilváníthatják, házas-
ságra lépni lehető. 

122. Kanon. A házasság érvényességére megkíván-
tatik a feleknek kölcsönös, nyilvános beleegyezése, 
mely a lelkész és még más, legalább két alkalmatos 
tanúk előtt a házasulandók által nyilván kifejezendő. 

123. Kanon. A házasulandók összeesketése, s ezt 
megelőzőleg a parochialis egyházban három különböző 
űrnapján ismételt kihirdetése a törvényes házasságra 
szükségeltet ik; hanemha ezen háromszori kihirdetés 
köteleztetése alól a kerületi superintendens vagy más 
a 17-dik kan. 9-ben megnevezettek á l ta l , sürgetős 
szükség esetében, mely a helybeli lelkész bizonyítványa 
által kivilágosítandó (megtartván azonban a házasulan-
dók hirdetését illető országos rendelvényeket) felmen-
tetnek. 

124. Kanon. Ha a házasulandók netalán különböző 
egyházak parochiáihoz tartoznak : akkor mindenik 
egyházbani kihirdetés szükséges. Az összeesketés joga 
ugyan a nő-mátka lelkészét i l leti : azonban ennek en-
gedélye, és a 3-szori hirdetésről kiadott bizonyítványa 
mellett lehet a házasulandókat a férfi-mátka lelkészé-
nek is összeesketni , — kiknek összeesketése rendesen 
templomban történjék. 

125. Kanon. Sem az úgynevezett lélekismereti há-
zasság, sem az ágyastartás meg nem engedtetik. 

126. Kanon. Az esketés az év minden idejében sza-
bados ugyan : azonban vasárnapokon és délesti órákon 
csak sürgetős szükség esetében, éjjel pedig soha meg 
nem engedtetik. 

Harmadik fejezet: A házasság akadályairól. 
127. Kanon, a) Olyan akadályok, melyek a leendő 

házasságkötést akadályozzák ugyan, de a már megkö-
töttet nem bontják fel, e következők: 

1) A női özvegységre egyházi törvény által fen-
tartott idő, minélfogva netalán teherben létele miatt hat 
hónap alatt új házasságra lépni nem szabad ; azonban 

némely körülmények között az ettőli felmentés lehető 
levén. 

2) Egyházi biróság általi elti l tás, mely az elvá-
lasztást illető Ítéletében a házasok közül valamelyiket 
új házasságra lépéstől visszatartózkodni rendelte. 

3) Kor-hiány, mely a férfiakra 18-, a nőkre 14-dik 
évökig tart. 

4) A szülék által gyermekeik-, vagy a gyámok, 
avagy gondnokok által árváik házasságára nézve meg-
tagadott beleegyezés, — hanemha ez a kerületi consi-
storium által pótoltatik, azon esetben, midőn netalán a 
szülék vagy gyámok a házasságot törvénytelen okból 
akadályoznák. 

5) Az előbbi házastárs halálának kellőleg be nem 
bizonyítása, — hanemha az bizonyosan s közönségesen 
tudatik azon a helyen, hogy az özvegy férfiak vagy nők 
házasságra lépni akarnak. 

6) A házasságra lépni kívánó felek által egyiknek 
előbbi házastársa életében elkövetett nősparáznaság, t. 
i. ha az törvényesen bebizonyíttatott. 

7) Heves indulat, eszelősség és nagy fokú vér-
sürüség, — melyeknek fokozata azonban, hogy váljon 
a házasságot akadályoztathassa-e : az az egyházmegyei 
consistorium Ítéletére bizatik. 

8) A házasság főcéljával egyenes ellentétben álló 
természeti tehetetlenség. 

(Folytatása következik.) 

ISKOLAÜGY. 

A nyíregyházi ev. tanítóképezde. 
A mint a lapok olvasói tudják a tiszai kerületnek 

ezen képezdéje múlt év sept. 1-ső napján megnyílt, s az-
óta isteo segedelmével feladatának megfelelni törek-
szik. — Nem célom most a képezde jelenlegi állásáról 
kimerítő értekezést irni, melyben állapotját terjedel-
mesen ra jzo lnám, — szükségesnek tartom azonban az 
érdekeltek számára a „protestáns egyb. s isk. l a p p b a n 
mint a mostani körülmények és zavart viszonyok közt 
egyedüli biztos orgánumunkban, mely által a tanítóké-
pezde működéséről az illetőknek és az összes protes-
táus közönségnek, gyorsan és biztosan tudósítást adha-
tok, —• kövezőket megjegyezni : 

1 ször. A húsz tanuló közül kilenc ingyen láttatik 
el szállással s ha nem is fényes, de mindenesetre kie-
légítő ebéddel. — A többi ifjú magányosoknál szállásol, 
vagy sajá t költségén, vagy mint correpetitor. 

2-szor. A vallásbeli tanulmányokat mindenki sa já t 
anyanyelvén tanulja. Azonkívül minden nyelvre heten-
ként 3 órai tanítás fordíttatik. — Azért is teljes meg-
győződésünk, hogy a nyelvbeli igényeknek körülmé-
nyeink között tökéletesen megfelel az intézet. 

3 szor. A hosszabb ideig tartó téli vizsgák kimu-
tatták, hogy az intézet feladatát várakozásunkon felül 
megoldotta, de ha tekintetbe vesszük azt, hogy kevés 
kivétellel agymnásíumok leggyengébbjei szánták mago-



kat a képezdei folyamra, haladásától örömmel megle-
petve éreztük magunkat mindnyáján, kik e vizsgákon 
résztvettünk. Minden ember meggyőződhetik itten, ha 
nem is tudná, hogy olyan intézetben van, a hol tanítókat 
képeznek. — A tanitás egészen más modorban történik, 
eliit az tökéletesen a közönséges tanítási rendszertől, 
és az igazgató tanár úr gyakorla t i lag bemutatta azt, mi-
képen kellessék tanítókat képezni. — Azért is csak kö-
telességemet vélem teljesíteni, ha ezennel a tisztelt ké-
pezdei igazgató tanár, Noszág János úrnak ernyedetlen 
szorgalmáért nyilván köszönetet mondok, és a hegyal-
ja i főesperes nagytiszteletti Nagy Mihály úr a vizsgákon 
előadott óhajtását ismételem,—„hogy bár terhes fellegek 
tornyosultak fejünk felett, és a kezdet igen nehéz a 
mostani viszonyok közt az intézetre nézve; de tántorít-
hatatlan következetesség, ki tartás és csüggedni nem 
tudó lelki szilárdság által biztosan elérjük azt az ohaj-
tott célt, mely után törekedünk. — Ugy szinte felhiva 
érzem magamat tisztelendő Elefánt Mihály, Boditzky 
Kálmán és Szénfy Gyula uraknak buzgó közreműködé-
sükért a tiszai kerület nevében köszönetet mondani és 
azon forró óhajtásommal meghá l á ln i ,— hogy egyhá-
zunk s hazánk javára tartsa meg őket az Isten igen, 
igen sokáig. 

Helyén látom megemlíteni , hogy célszerűbb és 
üdvösebb a protestáns egyházra nézve öszpontosított 
erővel már a feunálló tanitóképezdéket gyámolítani, 
mint több és számos intézetek felállí tása által a gyenge 
erőket szétfoszlatni; mert egyesített erővel tökéletesebb 
tanerőket, taneszközöket állíthatunk ki , melly által vi-
rágzóbb és következményeiben áldásteljesebb lesz a 
protestáns egyházra az intézet, mintha ezeket az erőket 
sokfelé osztanánk. — Szétoszlott erő mellett egysem 
virúlhat fel igazán, egy sem éri el a tökéletesség azon fo-
kát, melyen állani kell olyan intézetnek, ha a célnak 
megfeleluiakar,—• hanem pang, tesped és t eng , — ktiz-
ködik és erőlködik, mig végre kimerül, s enyészetnek 
indul. — Minden tanítóképezdében egy cél után töre-
kednek , és miután sa já tságos helyzetünk a három 
nyelvnek tökéletes ismerését igényli, azt szem előtt egy 
sem tévesztheti. — Mert eltérve minden nyelvbeli kér-
désektől, a nyelvek eszközök a vallás hirdetésére és a 
tudományok tanítására, és azért birniok kell azokat azok-
nak, k ika papi vagy tanítói pályára lépnek.—Végre fel-
kérem minden buzgó protestáns embert , ki a protestáns 
egyháznak felvirulását , gyarapodását s fenmaradását 
óhajtja, — hogy a nyiregyházi és más, hazánkban lé-
tező tanitóképezdéket pár t fogás alá vegye, és tehetsége 
szerint gyámol í t sa ; mivel ezek a veteményes kertek, a 
honnét nemes gyümölcsöt várunk, — ápolás nélkül pe-
dig azt el nem é rhe t jük , — mert a ki a vetésre, lia el-
vetette is a magot , és ha a mag szépen ki is k e l t , — 
elegendő gondot s ápolást nem fordít, — jó aratást ne 
várjon. 

Kelt Tállyán, febr. 12-kén 1860. 
Sóhalmy Samu János, 

a nyíregyházi tanítóképezdének kerületi felügyelője. 

Egyházi énekeink. 

Midőn a XVI-ik század vallásreformátorai az üd-
vözítő által e földre hozott vallást eredeti t isztaságára 
visszavivék: meghagyták annak kűlszertartásai közül az 
éneklést, jól tudván, hogy a zene, melynek alapja az 
emberi hangszó, mennyire képes emelni az emberben a 
vallásos buzgalmat. 

Ki nem tapasztalta, hogy midőn egy egyszerű 
templomocskába bement, melynek repedezett falairól 
nem csillámlott szemet kápráztató fény, nem díszelgett 
drága ékszerekből alkotott oltár, nem ragadá el a kép-
zelmet Correggio vagy Ráfael művészi kezeikből ke-
rült remek kép : mégis ha az ott egybegyűlt néhány 
száz ember a jkán megzendült az ének , leirhatlan érzés 
futott idegein keresztül, önkénytelen is megnyílt a jka s 
a tömeggel együ't énekelve dicséré a meny u r á t ? 

Valóban nagy hatása van az éneknek! És mégis 
az a csudálatos, hogy vallásos szertartásunknak épen 
ez az ága az, mi az uralgó indifferentismusnak legin-
kább áldozatává lőn. 

A reformátio századában a mily buzgalommal 
ápolták ezt maguk reformátoraink s utánuk több ihle-
tett keblű hitrokonunk : ép oly kevés gond fordíttatott 
erre a későbbi időkben. 

Luther maga is szerzett egyházi énekeket s ma 
számtalan azon papok száma, kik énekelni sem tudnak. 

Nem célom ennek okát történetileg puhatolni, de 
úgy hiszem nem igen tévedek, ha azt mondom, hogy 
indifferentismusunk és szegénységünk. 

Indifferentismusunk a mennyiben az egyházkerü-
letek semmit sem tőnek az énekügynek iskoláinkbani 
előmozdítására. 

Szegénység a mennyiben, ha akadtak is , kik az 
éneklés hanyatlása káros következményeit belátták, s 
azon javítani törekedtek: pénzerő hiányában nem se-
gíthettek a bajon. 

A legutóbbi időkben már azok is belátták az ének-
ügy fontosságát, kiknek leginkább tehetségükben áll 
ezen segíteni, s áldozattal is praeparandiákat állítottak, 
s in tézkedtek, hogy a főiskolákban is tanári székek ál-
líttassanak. 

Csak is azután remélhető egyházaink s iskoláink-
ban az éneklés tökéletesbülése, ha ez intézetekből ki-
került ifjak mind megannyi apostolként müködendnek. 

Bárha azonban a múltban nem fordíttatott is kellő 
gond énekeink s éneklésünkre: ne higyjiik ám, mintha 
nem akadtak volna egyes buzgó és szakavatott férfiak, 
kik e téren működtek , bárha mindeniknek műve 
nem jutott is nyilvánosság elé. 

A legközelebb múltból magam is tudok igen jeles 
két dolgozatot felidézni. Az egyiket nem volt ugyan 
szerencsém látni, de néhai Bartay Endre ismert zenetu-
dósunk „Művészeti Vezér" cimü müve hátulján, több 
vallásfelekezet énekeiből mutatványt közölvén, a mienk-
böl közlött 17-ik, X ü - i k zsol tá rokra ; az első köznap 
reggeli invocatiora és 72-ik dicséretre megjegyzi , hogy 
azokat ily cimü kéziratban levő munkából vette á t : 

8 



„Karénekes könyv a magyar- és erdélyországi helvét 
hitvallást tarlók közhasználatára. Eredeti melódiákkal 
bővítve négy hangzattal orgonára dolgozta Dömény Sán-
dor Pesten." — Az említett „Művészeti Yezéruben köz-
lött néhány ének után Ítélve mondhatom, hogy e dolgo-
zatnak jelesnek kell lennie. — Pesten azt hiszem va-
laki többet tudand mi történt e müvei, hol s kinél létezik ? 

A másik elhunyt kedvelt népdalköltőnk Egressy 
Béni müve, ki énekeskőnyvünkböl a csillaggal jegyzett 
s leginkább énekelni szokott énekeket úgy a mint a nép-
től hallotta Ónodon 1849-ben orgonára dolgozta. — Ha-
lála után iratai közt találtatván testvére s hitrokonunk 
Egressy Gábor úr még egy példányban leíratta, s az ere-
detit n. t. Török Pál pesti ref. lelkész úrnak azon kére-
lemmel a d t a : eszközölné annak az egyházkerület költsé-
gén leendő kiadatását .— Mit tön n. t. Török Pál úr, nem 
tudom, csak annyit tudok, hogy a munka meg nem je-
lent, s mint hallom az eredeti kézirat méltó helyén, a 
nemzeti Muzeumban van. 

A másolatban leirt példányt pedig Egressy Gábor 
úr a kedvelt operáiról ismert zeneszerző s akkor még 
nemzeti szinházitag Doppler Ferenc urnák adta á t , hogy 
abban a hangegyezmény ellen létezhető hibákat javí tsa 
ki. — Doppler úr el is kezdte a javí tás t , de nem tudom 
mi okból a XXIV-ik zsoltárnál félben hagyta. — Ugy 
hallom azon okból, hogy kiadásához akkoriban nem volt 
semmi remény. 

így jutott aztán e példány Egressy Gábor úr szíves-
ségéből e sorok irója bir tokába, ki azt úgy is, mint be-
cses műkincset, úgy is mint egykori kebelbarátja drága 
emlékét ereklyeként őrzi. 

A mi a kidolgozást il leti: mind Dömény Sándor, 
mind Egressy Béni dolgozata az újabb zeneírmodorban 
van irva. — Különösen, hogy az utóbbié napvilágot nem 
láthatott, kimondhatlan veszteség; tiszta egyszerű, de 
mégis fenséges harmónia van azon akkordokban, me-
lyek az ének dallamát kisérik. — Jövend tán idő, mi-
dőn az elhunytnak a népzene terén kivívott halhatatlan 
neve a kegyeletes utódokat rábirandja, hogy e müve is 
nyilvánosság elé jusson. 

1852-ben e sorok irója is akar t valamit tenni ének-
lésünk tökéletesbitésére „Halotti népéuekek eredeti 
á r iákra" cimtí müvecskét orgona kísérettel kiadván, de 
részint tőle nem függött körülmények, részint hitfeleke-
zetünkben a zeneértők s pártolók csekély száma miatt 
e téreni működésével felhagyott . 

Legújabban Szotyori Nagy Károly úr lepte meg a 
magyar protestáns világot „karénekes könyv a magyar-
országi reformátusok számára" eimü jeles müvével. 

Az őszinteség és igazságszeretet parancsolja ki-
mondanom , hogyha Nagy Károly urnák a munka körüli 
érdemeit mellőzzük is, az anyagi áldozat, melyet e 
munka kiadásával hitfelekezetünk oltárára hozott, meg-
érdemli, hogy neki hitfelekezettink minden tagja köszö-
netet mondjon. 

Ki valaha csak egy ívnyi hangjegyes művet 
adott is ki, foghatja fel igazán mily összegbe kerülhe-
tett e nagy terjedelmű mű kiadása. 

A mi már a müvet illeti, ez négy részből áll. Az 
első rész magában foglal a 90-ik számig különbféle 
haugnemben irt előjátékokat és záradékokat ; a 90-töl 
93-ig orgonapontozott khorálokat ; a 93-ik számtól pe-
dig modulatiokat. 

Mind a szerző és testvére, mind pedig jeles kül-
földi zenészek müveiből helyesen van e füzet összeál-
lítva. — Elől rövid záradékokon kezdve fokozatosan 
megy könnyebbről nehezebbre; valóban orgonával bíró 
gyülekezeteinkben rítusunk emelése tekintetéből óhaj-
tandó volt egy ily kézikönyv közhasználatra bocsátása. 
Mert a mint igaz, hogy az emberihang után az orgona 
legtökéletesebb hangszer : úgy igaz az is, hogy semmi-
sem sérti annyira a fület, mint a szabálytalan orgonajá-
ték. — E pompás hangszer, melyet méltán a zene zsar-
nokának lehet nevezni, minden hangszerek közt 
legkevésbé szenvedi el a kontárkodást . — Itt tehát a 
kézikönyv, mely kezdő és kevésbé j á r t a s orgonászaink 
kezébe ad ja az eszközt , melylyel az orgona helyes ját-
szására eljuthatnak. — Kevésbé jártas orgonászaink 
kedvükért ohajtottam volna mindenik darab fölibe íratni 
azt is, melyikhez micsoda registerek kihúzása szüksé-
ges. — Mert szerintem hatást a szabályszerű já ték mel-
lett még a registerek helyes összeválasztása által lehet 
eszközölni. 

Körösi Sándor. 
(Folyt, követk.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
„ Egyházi könyvtár a mayyar reformált vallású nép számára. 
Kiadja a tiszántúli reform, egyházkerület. Szerkeszti Révész 
Pálint, debreceni reform, lelkipásztor és egyházkerületi fő-

jegyző. Második évfolyam. I. füzet. 1860. 
Megnyitja e második évfolyamot, mely mint ked-

ves vendég az aj tó előtt áll és zörget, a következő eimü 
dolgozat: „Az ó- és új-szövetségnek a Messiást illető 
harmóniá ja , " — Vári Szabó Sámuel tieza-földvári re-
form. lélkésztöl. 

„Egy tekintet a Szentföldre." iV.-től. 
„Juda ország végromlása és a babilóniai fogság." 

Szerzője: Menyhárt János, debr. reform, főiskolai hit-
tanár. 

„Az apostoli ker. gyülekezet- s egybáz-szervezete 
az új-szövetségi okiratok alapjáu." írója Márk Pál de-
breceni gymnás. tanár . 

„Hulló falevelek," őszi tanúság és vigasztalás, Fi-
lep Mihály miskolci ref. segédlelkésztől. 

„A hivők atyja ." Népszerű biblia-magyarázat* I. 
Mós. 22. 1—18-ra. Gonda László t.-kereszturi lelkész • 
tői. — „Az angyal ." Költemény, Castelli után, Filep 
Mihálytól. 

E kedves új vendéget ez alkalommal csak névleg, 
tartalmilag mutat juk be a buzgó közönségnek, s mind 
össze is csak nt. Tatai urat figyelmezteti alólirt, hogy 
ezen „Egyházi könyvtár" első évi folyama harmadik 
füzetben Vári Szabó Samuel-tö 1 adott a következő eimü 
dolgozatra : „Párhuzam, vagy is rövid összehasonlítása 



a protestánsok és római katholikusok egyházi szertar-
tásainak" tett, azon bírálati észrevételére, miszerint a 
helv. hitvallásból k i í r t a : fölkéretik, hogy vámosi ref. 
lelkész s veszprémi főesperes Pap István által 1823-ban 
irott s kibocsátott „A vallási egyesülés ideája" cimti 
röpirata előtt félszázaddal s utána ki volt bátor ily da-
rázs fészekbe nyúlni az irodalom terén ? Es Vári Szabó 
S. nem egyedlili horgonyának méltán tekintheté-e, ha a 
helv. hitv. tanait néhol önbiztosítás okáért „kiir ta?" 
Annyival inkább, ha V. Sz. S. a r. katholicismusban 
annyira jártas , lehetne-e járatlan a protestántismus ér-
dekei körül ? — Ele* Emil. 

— -

BELFÖLD. 

Debrecenből sok érdekes dologról értesitik a 
„ Vasárnapi XJjságot„Főtisztelendő Balogh Péter úr', a 
protestáns küldöttség egyik érdemdús tagja, február 
4-kén érkezett vissza körünkbe. — Debrecen lakossága 
megérkezése pillanatában tömegestül várta őt az indó-
háznál ; meglehet, hogy a kétezeret jóval haladó tömeg-
nek e tisztelet nyilvánítását augsburgi jóakarónk s ro-
konai ismét demonstratiónak tekintendik ; — de ha is-
mernék a debreceni józan népnek eredeti typusát, hig-
gadt gondolkozását, nagyon is megfontolt cselekvését, 
meggyőződhetnének róla, hogy e népnek üres demon-
stratiókra semmi hajlama nincsen, olyakat magára erő-
tetni nem enged, s a tiszteletet szívből fakadt indulat s 
tiszta belmeggyőzödésből szokta teljesíteni. Később a 
főtiszteletü úr lakásán a debreceni ref. egyház összes 
presbyteriuma, majd az anyaiskola tanárkara jelent 
meg, s a vallás és iskolák érdekében eddig tett lanka-
datlan fáradozásait megköszönvén, azok iránt további 
buzgó eljárását kikérte ; tiszteletére a presbyterium ne-
vében a kaszinó teremébeu magyaros lakoma tartatott, 
melynek minden rang s rendből font koszorúját a tizen-
két tősgyökeres civisatyánkfia csak diszité; szerencsénk 
volt a küldöttségnek egyik, városunkon átutazó tagját, 
az aggkoru, de lélekben s cselekvésben i f j ú , érdemdús 
Bernát Zsigmond urat vendégül tisztelhetni; a lakomát 
a hon érdemesbjeiért emelt pohárköszöntések, magyar 
zene s kardalok viditák, füszerezék. Az éj beálltával a 
főtiszt, úr, úgy Révész Bálint és Imre kedves lelkipászto-
raink, mint a küldöttség volt tagjainak tiszteletére, ud-
varaikon belől, fáklyafény mellett felhangzott kardalok 
rekeszték be a tiszta jóindulatból eredt tisztelgéseket. 
— A helybeli gőzmalom-társulatnak a napokban tartott 
választmányi ülésében Csanak József és Szabó Lajos 
igazgatók kifejtvén, hogy mivel még ez ideig nem ju-
tott a társulat oly anyagi állásra, hogy saját erejéből 
jótékony célra jelentékenyebb összeggel járulhatna, ki-
jelenték, hogy az őket illető igazgatói jutalékból 1500 
frtot a választmány rendendelkezése alá adnak, hogy 
azt a társulat nevében a tudomány, művészet s ipar elő-
mozdítására fordítsa; a választmány teljes elismeréssel 
vette az igazgatóknak ezen áldozatát, azonban e nemes 

tettel a társulatot felékesíteni sem illőnek, sem igazságos-
nak nem tartván, a rendelkezési fölhatalmazást elfogadta 
ugyan , s az igazgatók belenyugvásával elhatározá, 
hogy 1000 forint a főiskolai épület tetőzetére azonnal kifi-
zettessék, 500 ft. pedig a helybeli állandó nemzeti színház 
alaptőkéje növelésére a társulat által kamatoztatván, 
mihelyt annak építése munkába vétetik, kamatostul 
együtt az illető helyre szolgáltassék ki, de elhatározá 
egyszersmind a választmány, hogy ezen összegeknek az 
igazgatók részéről történt ajándékozásáról mind a ref. 
egyháztanács, melytől a főiskola tetőzetére a fölszólitás 
eredt, mind a városi tanács, mely az állandó színház 
alaptőkéjét kezelteti, egész nyíltsággal értesítessenek. 
Annyival szebb, annyival nemesebb ezen jótékony ada-
kozás az illető igazgatók részéről, mert az által nevei-
ket is elhallgathatni vélték, de meg, mert az orsz. Aka-
démiára Cs. J. saját részérői már 500, mint gőzmalmi 
igazgató pedig Sz. L. társával együtt 1000 frtot szintén 
az igazgatói járulékból ajándékozott; igen nemes vizs-
válasz ez azon szükkeblüek eljárására, kik — mint e 
lapok olvasói emlékezhetnek — egy időben, sőt azóta 
folytonosan ezen társulat üzletének gyarapodása elé 
mindennemű szabados és nem szabados akadályokat 
vetve, a társulatnak, sőt az igazgatók saját kereskedé-
seiknek bukását jósolgaták, várták, remélték. — Taka-
rékpénztárunknak legutóbbi választmányi ülésében ki-
mutaták a kezelő hivatalnokok, hogy a múlt évi üzlet 
6304 a. ft. tiszta jövedelmet adott. — Sokkal kisebb vá-
rosok takarékpénztárai sokkal fényesebb eredményt 
mutatnak ugyan, de ha meggondoljuk, hogy itt nálunk 
különösen a köznép, cseléd és népszámos osztály mai 
napig nem bírván belátni e társulat jótékonyságát, meg-
takarított filléreit betenni nem szokta, más az, hogy 
pénztárunk kevesebb százalékra adja kölcsöneit: — ily 
eredménynyel is megelégedhetünk. A részvényszám 600, 
s ha 304 írt tartalékul fordíttatnék, jutna osztalék egy 
részvényre 10 f r t ; — a választmány azonban figyelembe 
vette, hogy egy részvény után, melyért eredetileg 37 
pfrt 30 krt. fizeténk alapul, a társulat fenállása óta 
(1846) 60—70 frtot kaptunk osztalékul, jótékony célra 
azonban egy részvény után alig néhány krajcárt adtunk, 
annálfogva indítványozá, hogy 104 frt, a tartaléktőké-
hez adatván, egy részvény után 8 frt. osztalék adassék, 
a fenmaradandó 1400 frtból pedig az orsz. Akadémiára 
500, főiskola tetőjére 500 fizettessék ki, 400 forint pedig a 
helybeli állandó nemzeti szinház alaptőkéjére a társulat 
által kamatoztassék, s szólíttassék íöl a városi elöljáró-
ság, hogy a régen szunnyadozó színházi ügyet valahára 
fölébresztvén, a szinház építése mielőbbi megkezdése 
iránt, melynek tőkéje a 30,000 frtot meghaladja, hatha-
tós s tettleges lépéseket tegyen. — Kemélui kel l , hogy 
a legközelebb tartandó közgyűlése a társulatnak, a vá-
lasztmány által tett indítványt egyhangúlag határo-
zattá emelendi." 

A soproni G. A. egylet f. hó 9-diké.i tartott 
gyűlésében ismét 700*o. é. forintot osztott ki segélyt 
igénylő evang. egyházak s tanintézetek közt. Vajha a 



dicséretes példát többi egyházaink is követnék, hogy ne 
lennénk kénytelenek arcpirulással némethoni hitfeleink 
nagylelkűségére szorulni, kik különben is állásunkat 
nem levén képesek felfogni, s talán épen saját egyhá-
zunk némely elfogult tagjai által tévútra vezettetve, a 
jelen mozgalmak miatti alaptalan neheztelésökben oda 
nyi la tkoztak, hogy többé a magyarhoni egyházakat 
nem fogják segedelmezni, a minthogy ez évben is már 
sokkal kevesebbet küldöttek , mint máskor szoktak 
volt. — Hogy szegények vagyunk, azt hiában tagad-
nánk ; de lehetnénk gazdagok i s , csak akarnánk. A 
némethoni G. A. egylet évenként mintegy 100,000 tal-
lért oszt ki szűkölködő prot. egyházak közt. Valóban 
szép összeg! De ha meggondoljuk, hogy a német szö-
vetségi tar tományokban 17 millió protestáns lakik, nem 
fogunk ezen összeg nagyságán fölötte bámulni, miután 
abból egy-egy lélekre alig esik egy új k ra j cá r ; hanem 
bámulni fogunk, hogy idehaza nem vagyunk képesek 
hasonló célra 30—40 ezer forintot összeteremteni. Ha a 
magyarhoni 3 millió protestáns szinte csak egy-egy 
krajcár t áldozna évenként , — pedig áldozna ám örö-
mest, csak volna, a ki erre felhivná! — mennyi jót 
lehetne azzal eszközölni! — De az eszme már él köz-
tünk, talán meg is fog majd testesülni. Szükség vau 
elég, s ha más nem, ez fog bennünket kényszeríteni, 
hogy segédeszközök után lássunk. 

G ö m ö r , febr. 7. Nagy öröm meg nem fér oly 
kicsiny tanyán, mint milyen a szív. Jól esik nek i , ha 
miként buját, úgy örömét is másokkal mogoszthatja, kik 
megértik őt. Mert megosztva rokon kebellel az öröm 
annál édesebb, a bánat pedig csak félig fá j a szívnek. 
Ily öröm nyilvánítására kérek én öntől nagytiszteletü 
szerkesztő úr, egy kis helyet becses lapja hasábjain, 
mely hiszem, minden hitsorsosinknak öröme leend. Oh, 
mert, kiknek számára a küzdés mezején csak tövisek 
teremnek, azok tán kedvesen veszik, ha egy szerény 
örömvirágot hozok, mely a kopár mezőn a tövis bokrok 
alatt elrejtve nyilott. 

Meg kelle válnunk, legnagyobb sajnálkozásunkra, 
eddigi világi elnökünk tek. Sontagh Imre úrtól, ezen 
egyházmegye sok éveken által dicséretesen működött 
felügyelőjétől, ki a legterhesebb időkben kitűnő elnöki 
tapintattal kormányozta egyházmegyénk hajóját , hogy 
a folytonos Scyllák és Charybdisek között, melyeken 
keresztül kelle hatolnia megviselve bár, de törve nem, 
a jelen nagy zátonyhoz eljusson. De már előhaladt korá-
nál fogva is, megunván a szakadatlan küzdelmet, ú j és 
fris erőknek engedett helyet, a milyenekre a kormány-
zatnál ezentúl nagy szükség leend. — És hála a gond-
viselésnek, hogy támaszt lelkeket, kik midőn e f'öldi 
létre előhivattak, az ég nevében el voltak hatá-
rozva, hogy a népnek legszentebb jogai terén ve-
zetői legyenek , kik Istentől veszik a szükséges 
erőt , hogy a földön emelt fővel megállhassanak. 
Ily lelket rendelt egy férfiúban a gondviselés egyház-
megyénk vezéreül nekünk is, s ime t. szerkesztő úr, ez 

a mi örömünk, mely tekintve közös ügyünket, nem két-
lem mindnyájunk öröme leend. Mert ha csak egy tag is 
szenved, érzi azt az egész test, s nem öröm-e, ha e tag 
meggyógyíttathatik, hisz úgy az egész test jobban va-
lósíthatja működési cél jai t? — E tagnak gyökeres fel-
üdülése ugyan, egyelőre még csak kilátásban van, mert 
hisz csak a remény sziilemlett meg, ámde, ki iránt oly 
biztos reményt táplálunk, mely immár hitté leve, ott a 
kívánt jó eredmény — hiszsziik — el nem marad. Ily 
erős hitünk van nekünk tek. Szent Iváni Szent Iványi 
Miklós úr, egyházmegyénk új felügyelője iránt, kit ez 
év folytán az üresedésbe jöt t világi elnöki székbe köz-
akarat ta l emeltünk, s folyó hó 6-kán az elnöki szék 
elfoglalására egy küldöttség által meg is hivtunk. 

Ünnepélyes volt a j e lene t , midőn a húsz tagból 
álló egyház-, s világi küldöttség az elfogadó teremben 
körbe állván, mindenekelőtt B. J. érdemült alesperes úr 
intézte hozzá szózatát , eszélyes szónoki tapintattal 
kiemelvén Szent-Iványi, Sontagh, Draskóczy egyházunk 
évkönyveiben díszesen fénylő család-neveket, melyektől 
mintegy már megszoktunk, csak nagyot, csak szépet és 
jót várni és tapasztalni, s melyeknek egyike ismét egy-
házunk e válságos napjaiban ügyünk szent lobogójára 
arany-betűkkel hímeztessék, hogy valahányszor ra j ta 
ál lapodnak meg szemeink, mindannyiszor, mint vala-
mely varázs-igékből hitet, bátorságot merítsünk, s mely 
alatt, mint Constantin az égen látott „ev rvvtoi nxáa igék 
alatt , győzedelmet arassunk. 

Megragadók voltak Sz. E. úr lelkes szavai , ki 
röviden, de velősen ecsetelvén egyházunk jelen állását, 
fölkérte a nemes férfiút, ne utasítsa a határtalanul nyi-
latkozó bizodalmat vissza, kitől különben sem választ-
hat el sem erő, sem hatalom, sem mélység, sem ma-
gosság. 

Nagy lelkek tulajdona azonban, kicsinyleni önma-
gában mindig azon erőket, melyeket méltán csudál és 
tisztel a közönség. Szép volt e nemes szerénységet 
szemlélni ama férfiúban, ki túlkicsinyelvén jeles tehet-
ségeit, erői gyöngeségével mentegetődzék, kijelentvén 
egyszersmind jeles iránybeszédében, hogy ö a prot. 
ügyek jelen állása mellett, elveihez hiven, a megtisz-
teltetést különben sem fogadhatja el. Megdöbbentőleg 
hatott e váratlan nyilatkozat mindnyájunkra, s néhány 
percig néma csend állott be, mely kinosan nehezedett 
az e miatt hirtelenül elborult kedélyekre. De köszönet 
S. P. kerületi főjegyző, és L. R. uraknak, mint szintén a 
felíigyelő-hivatalrai két je lö l tnek , kik — minden felszó-
lítás nélkül csupán irántai mély tisztelet és szeretettől 
indít tatva, csatlakoztak a küldöttséghez, — szívet és 
lelket megindító szavakban kérték őt, hogy addig is, 
mig ügyünk jobbra vagy balra dtilne, fogadja el a ve-
zérszerepet, legyen Mózesünk és Áronunk, ki vezesse 
népét az erény-, haladás- és igazság pályáján. Ennyi 
bizalom- és kérelmezési ostromlásoknak ellen nem 
állhatván, nagy vihar-éljenzés után elvégre engedett, s 
megígérte erőit és tehetségeit áldozatul hozni a közügy 
szent oltárára. Legyen ez áldozat, mely tiszta, mint volt 
Ábelé, kedves az Ur előtt, s hozza meg egyházmegyénk 



számára kiváöatos g y ü m ö l c s e i t ! - - É r e z z ü k mindnyá-
jan, mily teher, felelősség és gond van, kivált jelenleg 
az elnökséggel összekötve, de rendkívüli időben, rend-
kívüli lelki erőkre van szükség, s mi hiszszük, hogy 
kire Isten ily hivatalt biz, észt, erőt is ád hozzá, — s 
ob, bár mindig Isten osztaná a hivatalokat, hiszszük, 
hogy a leendő terhek és küzdések közepett, a szüksé-
ges e rő t , bátorságot és támogatást megadja a ke-
gyes ég. 

Hogy az ünnepélyes actust ős magyar szokás 
szerint szives vendégszeretet, ízletes lakoma követé, 
bölcsen elgondolhatja a nyá jas olvasó, mely alatt szá-
mos üdvkivánatok jó humoru toastok mondattak az ü j 
elnökért. —t .— 

A pesti ág. hitv. magyar egyház f. é. február 
17-én tartott rendk ivülileg népes gyűlésében, a september 
1-i cs. nyiltparancs, s a september 2-iki miniszteri ren-
delet keresztülvitelét sürgető f. é. január 10-diki vallás-
ügymioiszteri rendelet felolvasása u t á n , következő 
képen határozott : „A fenforgó ügyre nézve ezen gyüle-
kezet általános és kivétel nélküli egyetértéssel újabban 
is azt határozta, hogy 1859 évi dec. 7-én hozott hatá-
rozatához tovább is állhatatosan ragaszkodván, — az 
1860-dik évi január 10-én kelt vallás-ügyminiszteri ren-
delet után sem alkalmazkodhatik az 1859 sept- 2-án 
kelt miniszteri rendelet által megparancsolt szerve-
zethez." 

A pesti ág. bitv. német egyház f. é. február 20-án 
tartot t népes gyűlésében egyhángulag szinte ily érte-
lemben határozott. 

-

r M ? ^ J B t 

Gyászhír. 
A helv. hitv. békési népes egyház , sőt egész vá-

rosunkban f. évi február 12. mint egy alapos késziilt-
ségü, mívelt , e mellett szerény, lelkiismeretes hivatal-
nok, sikeres tanító, a fájdalom már csak néhai Z ó l n a i 
Elek iskolarektor, temetési nap j a ,— sok ideig gyászos 
emlékezetű leend. Én eddigelő e minden tekintetben 
gazdag reményű if jú temetésénél, érzékenyebben nyi-
latkozó tisztességtevő gyülekezetet soha nem láttam. 
Itt minden szüle, mintha tulajdon f i já t ; minden if jú 
mintha sajá t testvérét, vagy legmeghittebb b a r á t j á t ; 
minden iskolás fi- s lánygyermek , mintha tulajdon 
a ty já t siratta volna. A kora halált eiős meghűlés követ-
keztében kifejlett typhus okozta; mely ellen az erőtel-
jes fiatal k o r , gyámolítatva az éjjeli nappali orvosi se-
gély á l t a l , — habár ohajtott eredmény nélkül , 3 1 na-
pon át küzdöt t , s csak ekkor olthatta el a szépen 
lobogott életfáklyát. 

Született Zólnai Elek Gyulán; a tyja jelenben Ritt-
bergen, Temesmegyében lelkipásztor; édes anyját ko-
rán elvesztette; nevelő anyja Rónai Krisztina) édes test-
vére Károly, gymnásiumi oktató Szentesen; mostoha 
testvére van 4. Az ároniház tagjai közöl az idvezült 

hideg tetemeit, a nagy távolság, s járhat lan sártenger 
miatt, egy sem láthatta. 

Tanulását kezdte az idvezült a szülei házná l ; a 
gymnásiumi 8 osztályt végezte Temesváron, érettségi 
vizsgát is itt adott. Mivel elejétől fogva kedves óhajtása 
volt az úr házának szolgálni, a felsőbb, különösen a 
papi tudományok tanúlása végett a debreceni főiskolába 
ment. Mint Temesváron, úgy Debrecenben, a tanuló if- * 
júság egyik dísze; az iskola , s a tanár ikar egy dicse-
kedéseül t a r ta to t t , tekintetett. Tanúlói pályáját végez 
vén, a debreceni főiskolában, két évig viselt alsó tanítói 
hivatalt. 

A boldogúlt felől szárnyaló jó h í r , a békési egy-
házba is e l ju tván; miután mint ünnepi követ , az egy-
házi elöljáróság bizalmát szelid alkalmazása, szép ké-
szültsége által teljesen megnyerte, őt mint már gyakor-
lott tanítót, az iskolai nevelés, s oktatásnak megnyerni, 
kedvező nyereségül vélvén, az épen ürességbe jött 
iskolarektori állomásra a n. t. tanárikartól, őt kérte, 
hívta s nyerte meg. Szép reményt költve kezdte meg a 
nemes keblű ifjú múlt évi oktober havában rektori hi-
vatalát. Fájdalom, alig 4 hónapig folytathatván azt, a 
szép kezdet, csak kezdet , nem egyszersmind, mint mi 
ohajtottuk, vártuk, hittük, dicséretes befejezés lett. — 
Most áldásos emlékezete maradt köztünk. Az ég vigasz-
talja meg a méltán kesergő ároniházat. Béke lengjen 
az idvezült s ír ja felett! Hajnal Ábel 

helv. hitv. lelkipásztor. 

Protestáns egyházunk ismét egy jeles tagjától 
fosztatott meg ! Nagytiszteletü Kutasy György úr, a 
szakonyi ág. hitv. ev. egyháznak 43 éveken át fáradha-
tatlan, a végső pillanatig munkás lelkipásztora s a 
soproni alsó-egyházmegye nagyérdemű esperese , egy 
hétig tartó súlyos betegség után, munkás élete 72-dik 
évében/febr . 15-kén csendesen elszenderült az Úrban. 
A tiszta jellemű férfiú, a szelid atyai lelkipásztor, a 
buzgó előljáró, minő tiszteletben állott légyen az egész 
v idéken, annak szóló tanúbizonysága azon szokatlan 
számú, minden rangú és hitfelekezetü népség, mely a 
kemény téli idő s jára t lan utak dacára összesereglett a 
megboldogultnak a f. hó 18-án tartatott gyásztiszteletére, 
mely alkalommal nt. Pálfy József soproni képezdei 
igazgató úr tartott, a képezdei énekkar kíséretében, 
hamvai felett, szokott szónoki lelkesedettséggel, egy 
megható gyászbeszédet: „Az igaznak jutalmáról" a 92-
dik Zsoltár 13., 14 és 15-dik verseinek alapján. A 
soproni alsó-egyházmegye nem könnyen fogja a héza-
got pótolhatni , melyet elköltözte körében okozott. 
Nyugodjanak békével pora i ! 

Zejkfalvi Zeyk János folyó hó 9-én élete 74-ik 
évében súlyos betegség után jobblétre költözött. Az 
üdvözült a költészet terén tette magát ismeretessé több 
kötetben közreadott müvei által, melyek habár irodalmi 
fejlődésünk színvonalára nem is emelkedtek általáno-
san ; de egyes részleteiben méltók voltak a közfigye-
lemre, s tekintve azon kort, melyben az iró működése 



esik, midőn a nyelv reformátora, Kazinczy még kevés 
sikerét arathatá buzgalmának; tekintve az irodalom 
akkori á l lapotát : Zeyk János dolgozatai még több elis-
merést érdemelnek. 

Kimutatása azon pénzbeli kegyes adakozásoknak , me-
lyek a békés-bánáti helv. hitv. egyházvidékben kebele-
zett szegedi ref. plánta-egyház részére az egész austriai 
birodalomból időnként befolytak ; úgy szinte azon kegyes 
a lapí tványoknak, melyek a nevezett egyház részére 

tétettek pengő pénzben: 
(Vége.) 

Imaházunk folyó év május 29-dikén fölszenteltetett 
holdmező-vásárhelyi lelkipásztor n. t. Szél Sámuel úr tart-
ván benne ez ünnepélyes alkalommal az egyházi szónokla-
tot. Azóta folyvást összesereglünk minden vasár- és ünnep-
napon e sz. házba istentiszteletre, kimondhatlan örömérzet 
feszitvén keblünket, hogy van már nekünk is saját hajié 
kunk, kik eddig — ha ünnepenként meglátogattak a hold-
mező-vásárhelyi buzgó lelkipásztorok — hol egy, hol másik 
vendégfogadó teremében voltunk kénytelenek összegyűlni. 
És hogy ennyire mehettünk, azt Isten után a kegyes j ó t e -
vőknek köszönhetjük, mert szegények lévén, önmagunktól 
most még csak a kezdeményezés ösvényére sem lettünk 
volna képesek föllépni, annyival kevésbé az iigyet ennyire 
elösegítni. Fogadják azért mindazon kegyes hitsorsosink, 
kik Isten anyaszentegyháza iránti buzgó szeretetüket e 
plánta-egyház felségélése által is kívánták bebízonyitani, fo-
gadják ez újéletre kelt egyház legforróbb háláját, fogadják 
mindazon buzgó egyházkormány férfiak is, kik a szent ügy 
körül nemes lelkesedéssel fáradoztak s a legmagasb jóváha-
gyást kieszközölték számára; — fogadja a h. m. vásárhelyi 
ref. anyaegyház s annak mélyen tisztelt lelkészi kara, 
hogy e kisded leáoyegyházról oly hűségesen gondot viselt 
éveken keresztül, s végre szellemi s anyagi erejével támo-
gatva ön szárnyára bocsátá; fogadja különösen h. m. vásár-
hely egyik buzgó lelkipásztora, nt. Gáál Dániel ur, ki egy 
évtizeddel ezelőtt első emelte fel a fáklyát itt a sötétben té-
velygő nyáj közt, s azóta folytonosan működött ez egyház 
létrehozzásában, mig nem végre „Pboenix" évvel tudatta a 
protestáns közönséggel, hogy az itt másfél századdal ezelőtt 
sírba dölt ref. egyház romjain egy kisded nyáj ismét kitűzte 
az ev. ref. hit lobogóját. Határtalan hálánk kifejezése 0 cs. 
kir. apostoli Felsége vallásos kegyességéért, ki a fejledező 
ügynek egy szavával életet adott; úgyszinte magas kormánya 
iránt, hogy a legmagasb részvétet tettben nyilvánított párt-
fogás — kegyes adományozások által tette szemmel lát-
hatóvá. 

Egyházunk múlt 1858-dik év deeemb. 5-dikén nyitta-
tott meg, s így már egy évi tapasztalat után mondhatjuk, 
hogy ha a protestáns közönség egyházunk fontos ügyét 
folyvást ápoló karjain ringatandja, szép jövőnek nézhet 
elébe. Oh vajha találkoznának minél többen tehetős protes-
táns híveink közt, kik egyházunk oltárára kegyes áldozatot 
hoznának, s így siettetnék azon most még csak reménynyel 
várt boldog jövő közeledtét, a midőn egyházunk falai teljes 
erőben s fényben felépíttetnek. — Most pedig a legnagyobb 
bizalommal kérjük fel a magyarhoni protestáns egyházak 

tisztelt lelkipásztorait s buzgó elöljáróit: — minthogy még a 
kezdetben vetett alap sincs megszilárdítva—kegyeskedjenek 
egyházunk javára saját körükben szíves segélyt gyűjteni s a 
begyülendő összeget vagy egyenesen hozzánk, vagy hozzánki 
juttatás végett az illető nt. esperesi hivatalhoz megküldeni. 

Végre a közönség megnyugtatásául tudatjuk, hogy az 
egyház vagyona valamint itt helyben kellő ellenőrködés 
mellett leghívebben kezeltetik, úgy a békés-bánáti nt. egy-
házvidéki közgyűlés határozata folytán az esperesi hivatal 
is folytonosan őrködik felette. Egyházunkban a lelkek száma 
328 5 iskolába fjáró fi és leány növendékeké 23 ; vasárnapi 
iskolásoké 17. — Adja Isten, hogy az elültetett csemete nö-
vekedjék minél hamarább szép terepely élöfává, s öntözgesse 
az ég folyvást a kegyelem harmat cseppjeivel! 

Szeged. 18. dec. 1859. Az egyház nevében 
Varga Pál, lelkipásztor. 

Kováts János, egyházi gondnok. 
Gáál Mihály, pénztárnok. 

A vandrákféle alapítvány részére történt ada-
kozások kimutatása, illetőleg nyugtatványo-
zása, helységek is gyűjtők szerint felsorolva: 

Aranybánya : Míinich Károly 8 ft. Alsó-Kubin: 
Nóvák Sám. 10 ft . Bába : Orczy Gyula 5 ft. B a j o r : 
Kecskés Pál 7 ft. B á r t f a : Juszt Samu 9 ft. Bé la : Má-
day Kár. 4 ft. Bécs : Sztankay Fer . 10 ft. Görgey Guido 
10 ft. Összeseu 20 ft. Békés-Csaba : Omaszta József 36 ft. 
Boscovitz: Hirzel György 1 ft. 54 kr. Buda : Procopius 
Gy. 20 ft. Csetnek : Szontágh Pál 10 ft. Csebej : Sandy 
János 2 ft. Czilly : Schmidt Oltó 10 ft. Debrecen : Schwarz 
Sam. 104 ft. Osterlamm Ernő 4 ft. Összesen 108 ft. Dob-
s ina : Gaál János 34 ft. Eny i t zke : Taby Albert 20 f t . 
Epe r j e s : Benczúr József 371 ft. 33 kr. Binder Sam. 5f t . 
Desewffy La j . 14 ft. Frankéi Bern. 5 ft. Hazlinsky Tam. 
2 ft. Iiellner Kár. 30 ft. Joób Vendel 30 ft. Kovácsy Ján. 
171 ft. Kraiczell Aur. 34 ft. 30 kr. Krieger Ágost 10 ft. 
Kubinyi Alb. 18 ft. Major György 27 ft. Malatinszky 
Fer. 50 ft. Meliorisz Ger. 10 ft. Nagy László 54 ft. Pap 
Jenő 19 ft. Pulszky Imre 10 ft. Összesen 861 ft . 3 kr. 
Felső-Kementze: Pál Endre 20 ft. G a c s a j : Madarassy 
K. 3 ft. Gibár th : Gábriel Ján. 15 ft. Göllnitz : Jakobs 
Ottó 100 ft. Loisch Jónás 36 ft. Valkó József 100 ft. 
Zöllner Ján. 10 ft. Összesen 246 ft. Gtiszona: Körtvé-
lyessy G. 6 ft. Gyula : Sztraka Ernő 9 ft. Habsán : Uj-
házy Albert 100 ft. íg ló : Fábry János 5 ft. Fest Imre 
20 ft. Weisz Sam. 3 ft. Összesen 28 ft. K a s s a : Benczúr 
Vilmos 60 ft. Brósz Jónáth 16 ft. 30 kr. Corzan Gáb. 14 
ft. Steller Adolf. 10 ft. Szopkó Márt. 23 ft Tomasek Pál 
7 ft. Összesen 130 ft. 30 kr. Kézsmárk : Stenczel Hugó 
5 ft. Kr.-H.-Váralya: Hartman Jós. 26 ft. Kr.-Lukovis-
tye : Genetay Sam. 2 ft. Kükömező: Bánó Jós. 50 ft. 
Bánó Miki. 14 ft. 40 kr. Összeseu 64 ft. 40 kr. Kurcsin : 
Szlovenszky D. 15 ft. Lánc : Golmicz Ján. 3 ft. Lapis-
p a t a k : Keczer Tamás 10 ft. Laposfa lva : Úrban Adolf 
22 ft. Liszka : Rajner Gyula 4 ft. Lőcse : Teörcök Ist. 
50 ft. Gyuritsko Jós. 10 ft. Összesen 60 ft. Losonc: 
Stehlo Andr. 9 ft. Mád: Schmitz Sándor 10 ft. Margo-
n y a : Vaskó János 19 ft. Mathéven : Fleischer Frigy. 13 



ft. Mernyik: Nóvák Mihály 4 ft. Miskolc: Margonyay 
Gy. 32 ff. Möhs Ede 20 ft. Sontagh Alb. 7 ft. Zsolnay 
Sánd. 10 ft. Összesen 69 ft. Munkács: Gerber Ödön 7 ft. 
Keresztessy Kár. 7 ft . P a p Istv. 5 ft. Összesen 19 ft. 
Murány-Alja: Szojka Mih. 7 ft. Nadabula : Roter Gyula 
2 ft. N.-falusi-puszta: Miklós Fer . 22 ft. N.-Szalok: 
Kuncz Ján. 1 ft . N.-Palugya: Plathy Gy. 22 ft. N. Várad : 
Mág Lajos 31 ft. 31 kr. Nyíregyháza : Benczúr Mik. 45 ft. 
Gáspáry Ján. 80 ft. 30 kr. Szénfy Gy. 5 ft. Treg já r Pál 
67 ft. Összesen 197 ft. 30 kr. Ny i r j e s : Tahy István 15 
ft. Octina: Márton Rudolph 10 ft. Pandics : Lindtner J. 
2 ft. Pechy-újfalu: Czirbesz Józ?. 5 fr. Peklény : Pillér 
Gedeon 40 fr. P e r e : B á r c z a y Fer . 10 ft. P e s t : Alexy 
Lajos 5 ft. Elischer Bold. 40 ft, Karlovszky Zsig. 30 ft. 
Kralovanszky Gy. 14 ft. Schmidt Titus 47 ft. Székács 
József 32 ft. Teöreök Gy. 2 ít. Összesen 170 ft. P ó m a n : 
Mitrics György 3 ft. Poprád : Cziszer László 8 ft. Pro-
szék : Joób Gyula 30 ft. R.-Szombath : Henszelman Saru. 
4 ft. 30 kr. Tuscher István 7 ft. Összesen 11 ft. 30 kr. 
Rosnyó: Gömöry Andr. 5 ft. Sárkáuy Kár. 22 ft. Ösz-
szesen 27 ft. Sajó-Arnód: Mikola György 23 ft. Sajó-
Kaza : Demeter János 17 ft. Sókút : Balogh Andr. 4 ft. 
S u r á n y : B a j László 6 ft. Svedlér : Lumnitzer Ad. 4 ft. 
Szántó: Materny Ján. 4 ft. Sza tmár : Jelenífy Kár. 20 ft. 
Lehoczky Ján. 10 ft. Összesen 30 ft . Szeben: Wittchen 
Sam. 17 ft. Szék.-Udvarhely : Magyarossy J. 1 ft. 10 kr. 
Szep.-Olaszi: l ia lkbrenner l í ft . Lechuitzky Józs. 15 
ft. Összesen 26 ft. Sz.-Szombath: Szopko János 4 ft. 
Szikszó : Maurer György 12 ft. Szomolnok : Holvay Ján. 
6 ft. Félix Antal 6 ft. Összesen 12 ft. Szt rázsa: Máday 
János 3 ft. T á l y a : Nagy Mihály 32 ft. Sóhalmi Som. 20 
ft. Szabó Gyula 22 ft. Összesen 74 ft. T a r d : Kárász La-
jos 10 ft. Topor tz : Szalagyi Mih. 3 ft. Ujh ^ly: Kiss Ká-
roly 6 ft. Ú jváros : Homola Istv. 2 ft. Vanyarcz: De-
sewfify Ottó 10 ft. Wagendrüssel : Nagy Guszt, 10 ft. 
Wieliczka : Brnjman Vilm. 6 ft. Az egész összes 2982 ft. 
37 kr .—Takarék pénztári kamat dec. l-ig 1858. 6 ft. 20 kr. 

Ezen alapítvány s az ünnepély létrejötte körül 
tett kiadások pp . : Leiratok, nyomtatványok, papiros 
63 ft. 38 kr. Könyvkötő, postabér 54 ft. 46 kr. Arckép, 
emlékkönyv 118 ft. 2 kr. Az ünnepély rendezése 46 ft. 
11 kr. Összesen 282 ft. 37 kr. 

Az ezen kiadások levonása után, fenmaradt 2700 
pftnyi tőke, az ünnepeltnek kezéhez szolgáltatott. 

Midőn tehát az ez ügyben működött bizottmány 
a tisztelt gyűjtő és adakozó uraknak, ujjonnan hálát 
mondana , egyszersmind tiszteletteljesen felszólítja 
mind azon t. c. gyűjtő urakat, kik eddig az ünnepeltnek 
arcképét , mely még múlt tavasszal küldetett szét , ke-
zökhöz nem vették volna, vagy kiknek becses nevök a 
fentebbi kimutatásban nem foglaltatnék , szíveskedje-
nek Krieger Ágoston úrhoz, bővebb felvilágosítás vé-
gett fordulni. 

Eperjesen, december hó 24 kén 1859. 
A Vandrák féle örömünnepélyt rendezett bizott-

mány nevében Dr. Kraizell Aurél, bizott. jegyző. 

Segédszerkesztők: l>r. Székács J. és Török P. 

Mármaros-szigeti iskola. Beküldetett szer-
kesztőségünkhöz a mármaros-szigeti ref. gymnásium 
185% állásáról való igazgatói je lentés , melyet felolva-
sott az 1859 évi jnlius 31. tartatott zárünnepélyen Szi-
lágyi István igazgató. Először is üdvözli a tisztelt igaz-
gató a számosan megjelent hallgatóságot, ezután rövi-
den elmondja az iskola történetét , felemlíti annak 
gyászos napjait s reményét fejezi ki szebb jövőhöz, 
mit tanúsít az is , hogy ezelőtt 4 évvel 21 növendék volt 
s most 48 ifjú lá togat ja a gyinnásiumot. Majd előso-
rolja, mit tett a tanári kar ezen 48 ifjúval. Az iskola 
iránti lelkesedés tanniul említi meg a Kovács, Asztalos, 
Nánási, Váradi és Balog neveket. A Vámosi Mihály által 
kitűzött pályadíj t „András és Béla magyar király és 
herceg történetének leírása" című pályakérdésre 4 pá-
lyázó közül György Ödön nyerte el. A „Bodó vitéz" című 
jutaimi vers Géressi Imre készítménye. A tápintézet 
ezelőtt 4 évvel négy növendéknek adott élelmet, most 
17 et lát el. A műszerek és könyvtár szaporodásáról 
való jelentés is örvendeztető. A természettani muzeum 
több mint 100 darab nagy becsű ada lékkal , a könyvtár 
pedig 1300 darab könyvvel szaporodott, melynek 1100 
darabját néhai dr. Csorba József hagyományozta, ki egy-
kor növendéke volt ezen iskolának. Végre hálás kegye-
lettel emlékezik a 12 évi időköz alatt elhunyt Csatári 
József Lévai József, Pogány Károly, Pogány Károlin, Ilos-
vai György és Nánási Kálmánról s köszönetet mond a 
kormányzó tanácsnak, a tanári karnak, a jóltevöknek s 
áldást kérvén Istentől az intézetre, bezárja érdekesen 
irt jelentését. 

Lapunk mai számához előfizetési feliíivás van 
csatolva oly becses munkára, mely nélkül magyar 
könyvtár kétségkívül el nem lehet. Nem tartjuk 
szükségesnek Dr. Horváth Mihály ..Magyaror-
szág; történetét" ajánlani, sokkal ismertebb és 
elismertebb a szerző neve a magyar történelem 
terén, semhogy dicséretünkre szorulna; inkább 
arra kell figyelmeztetnünk a közönséget, hogy a 
kiadásra vállalkozott Heckenast Gusztáv űr fir-
mája teljes biztosítékot nyújt arról, hogy a munka, 
valamint jeles tartalmához méltó csinos kiállítás-
ban, úgy a kiszabott időre pontosari is meg fog 
jelenni. Szerkezztö. 

Előfizethetni a S á r o s p a t a k i F ü z e t e k első folya-
mának második felére 2 ft. 50 kr. Második folyama 
egészen 5 ft. A harmadik évfolyam 2 ft. 50 kr. 

Előfizetések Pesten O s t e r l a m m K á r o l y könyvke-
reskedő úrnál is fogadtatnak el. 

Sárospatak, j an . 18. 1890. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr tiulíagi Mor. 



j h e m j m v m m r a F . m m ' w i j k 
LJ irodalmi vállalat 

a magyar protestáns világ számára ! 

Hitünk kedves sorsosainak az Úrban üdvét! 

Alulírottak az evangyéliomszerü egyliázias és vallásos élet 
emelését a prot. keresztyén tudat és buzgóság fejtését szivükön 

hordván : 

LELKI KINCSTÁR, 
protestáns családi lapok 

cím alatt, Isten segedelmével, a folyó 1860-ik év kezde-
tével egy lapot megindítottak, melyben közöltetnek : 

1. A szívnek épületes felemelkedése az Istenhez (imákban és 
énekekben). 

2. Hitvallási és erkölcsi elmélkedések és értekezések a keresz-
tyén élet minden viszonyai felett. 

3. A protestantismus körébe eső történelmi és életirási cikkek, 
4. A gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésére vonatkozó elő-

adások. 
5. Közlemények a protestáns egyházi és iskolai élet jelenéből. 

Részünkről egy pillanatig sem kételkedvén vállalatunk 
mind szükséges, mind jótékony és korszerű volta felöl, feles-
legesnek tartjuk, azt kiáltó szavakkal ajánlani azon közönség 
figyelmébe, mely eddig kegyes volt elismeréssel kisérni, kö-

• zös anyánk: az egyház érdekében tett lépéseinket. 
A cikkeket, melyekkel lelkész és oktató társaink s min-

den egyéb hozzáértő testvérek lapunkat megtisztelni szándé-
koznak, S z é k á c s Jozsef-hez kérjük bérmentve beküldeni. 

Isten adja legjobb áldását e vállalathoz. Ez a mi óhaj-
tásunk, ez a mi könyörgésünk ! 

Szókács József. — Török Pál. 

E lap kiadó-tulajdonosa meglevén győződve, hogy ezen 
uj, irodalmunk körében eddig még nem létezett 

protestáns családi lapok 
szerkesztését méltóbb férfiakra nem bízhatta volna, mint fő-
városunk két hirneves prot. lelkészére, és erősen hiszi, hogy 
korszerű vállalata, mely a legőszintébb tiszta szándokkal a 
protestáns családi élet erkölcsi s vallásos mívelődésének van 
szentelve, prot. híveinknél általános részvéttel találkozandik. 

Ezen részvét ébresztésére s fentartására azonban szük-
séges, hogy a protestantisruus valódi érdekeiért lelkesülő 
férfiak uj vállalatunkat kegyeletes apostoli buzgósággal a 
néppel megismertetve, minél inkább terjeszszék. 

Bátorkodunk ennélfogva felkérni a t. lelkész urakat, 
érdemes tanítókat s minden buzgó protestánst; szíveskedje-
nek lapunkat felkarolni, s azt minden protestáns család közt 
kellő ismertetés és terjesztés által hatályosan előmozdítani. 

Minden, mi e téren történik, egy lépés azon tántoríhat-
lan protestáns vallásosság és erkölcsiség megszilárdítására, 
melyet minden prot. családnak minél nagyobb mérvben elérni, 
s arra földi és örök boldogságát alapítania kellene. 

Ujolag felkérjük tehát a protestáns közönséget vállala-
tunk hathatós pártfogására, mert szégyenítő volna mireánk, 
ha ezúttal a próféták szózata elhangzanék a pusztában! 

Heckenast Gusztáv, 
a „Lelki Kincstár" kiadó-üdajdonosa; 

Előfizetési (eltételek: 
1. A „Lelki Kincstárinak folyó 1860-ik évi január hó-

naptól kezdve minden két hétben egy-egy száma jelenik meg, 
melyhez időről-időre rendkívüli mellékletet fogunk csatolni. 

2. Hogy ezen lapok az egész magyar protestáns világ-
ban és minden rangú családoknál minél nagyobb elterjedést 
nyerhessenek, az előfizetési árt lehetőleg olcsóra határoztuk, 
úgymint: 

Fél évre, január — junius . . 1 ft. 
Egész évre, január — december £ v 

A lapok postán bérmentve küldetnek szét. 
3. Az előfizetési pénzeket bérmentve az alulirt kiadó-

hivatalhoz intézni kérjük. 
4. Gyűjtőknek, kik 10 előfizetést beküldenek, egy 

iugyen-példánynyal szolgálunk. 20 előfizetésre két ingyen-
példány, 30-ra három stb. jár. 

UgT" Még folyvást előfizethetni 
és az előfizetőknek teljes számú példányokkal szolgálhatunk! 

A „Lelki Kincstár" kiadó-hivatala. 
(2—3) (Pest, egyetem-utca 4. szám). 

Épen most jelent meg s alólirtnál kapható 

WYUCOYANY KONFIRMANDU 
Dra Jána Szeberényiho 

evang. Superintendanta 

P o drul ié wyclané skrze 
Gustava Szeberényi 

evang. farare na Cabe. 

Ára kötve csak 20 új kr. az ár bérmentett bekül-
dése mellett. Tíz példányra egy tiszteletpéldány adatik. 

Nem szorult a jánlatra a boldogult Szeberényi su-
perintendens ezen igen gyakor la t i tankönyvecskéje. 
Az első kiadás rövid időn elkelt s ba a közfigyelmet 
bátorkodom e munkára felhívni, azon kéréssel teszem, 
vajha minden esperes és lelkész urak, kik ezt még ed-
dig tanításra nem használták, ezutánra e hasznos köny-
vecskét minél nagyobb mértékben terjesztenék sajá t 
körükben. 

Pest, febr. 1860 Osterlamm Károly. 

Pest, 1800. Nyomatott Woilianer F.-nól, Erzsébettér (Ujtér) 3. ss. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADO-

h i v a t a l ; 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I DIJ : 
I l e l j ' ben : házhozhordással félévre 3 frt. ,50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA' . 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr.j egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

A magyarországi protestáns superinten-
dentiáknak hajdani felosztásáról. 

Az egyházi történetírók szerint, a reformatio 
után néhány év múlva már voltak hazánkban 
úgynevezett superintendensek *), utóbb pedig az 
1608-ki í ső törvénycikkely által elrendeltetvén, 
hogy miudenik hitfelekezetnek az ő vallásán levó' 
superintendensei legyenek, ezen törvény alapján 
a superintendensek választására Thurzó György 
palatínus, 1610-ik eszt. martius 28-ik napjára 
zsinatot gyííjtött össze Zsolnára, a hol liárom 
superintendenst választottak, nevezetesen: Láni 
Eliást Árva-, Liptó- és Trencsén-; Melik Sámuelt 
Turóc-,Nógrád-,Zólyom- és Hont-; Abraliamides 
Izsákot Bars-, Nyitra- és Pozsonmegyékben levő 
ekklézsiákra nézve, •— azután pedig 1614-ik eszt. 
január hónapban, Szepesváralján Thurzó Kristóf 
elnöklete alatt tartatott zsinaton az 5 királyi vá-
rosok részére Zabler Péter választatott superin-
tendensnek, a dunántuli egyházkerületben pedig 
1612-ik esztendőben Klazekovich István szent-
miklósi lelkész viselte a superintendensi hivatalt, 
és azon fentemlített 1608-ik esztendőtől fogva 
1734-ik esztendeig az ágostai vallást követőknek 
öt superintendentiáik voltak, t. i. 1) dunántúli, 
2) dunamellékí, 3) bányavároskerületí, 4) poson-
kerületi, 5) tiszamelléki superintendentiák; — a 
helvét hitvallást követőknek pedig hat superin-
tendentiáik voltak; t. i. 1) dunántúli, 2) felső-
dunamelléki, 3) alsó-dunamelléki, 4) felső- és 
alsó-baranyai, 5) tiszamelléki, 6) tiszántúli. — A 
superintendenseket az illető egyházkerületek ma-

*) Tóth Ferenc Protestáns ekklézsiák históriája, 1. 230, 292. 
Schmal de superintendentibus Transdanubianis , Ribini 
memorabilia. 282, 376. 

gok választották, kik kötelesek voltak ott lakni, 
a hol a papi hivatalt viselték, s azoknak válasz-
tására nézve nem kívántatott, hogy iránta a leg-
felsőbb helyre jelentés tétessék — ámde 1725-ik 
esztendőben augusztus 18-ik napján a helytartó-
tanács meghagyta a vármegyéknek, hogy a pro-
testáns superintendensek és esperesek hivata-
láról, úgyszintén azoknak lakhelyéről és az ő 
igazgatások alatt levő lelkészek nevéről hivatalos 
jelentést tegyenek *), és minthogy a vármegyék 
azon rendeletnek végrehajtásában késedelmez-
tek, 1727-ik eszt. december 5 napján kelt intéz-
mény által a helytartótanács újabban és komo-
lyan meghagyta a vármegyéknek, hogy minden 
legkisebb kifogás nélkül két hónap alatt múlha-
tatlanul eleget tegyenek azon rendeletnek, minek 
következtében azon intézmény közöltetvén a su-
perintendensekkel és seniorokkal, ezek neveze-
tesen pedig Hojcsi János a nógrád-pesti ágostai 
egyházmegye esperese, nemkülönben több su-
perintendensek és seniorok előterjesztették az 
illető vármegyéknél, hogy az 1608. törv. cikkely 
szerint el levén már határozva, hogy superinten-
densek legyenek, annálfogva azon törvény kö-
vetkeztében 1610-ik esztendőben, Thurzó György 
palatínus idejében már választattak is superinten-
densek ; ez időben pedig egy superintendens és 
senior sincs olyan, a kit nem maga az egyházi 
hatóság választott volna, és minden superinten-
densnek és seniornak megvan az ő külön egy-
házi kerülete és megyéje **). 

Ezekután 1731-ik eszt. április 6-ik napján a 
királyi resolutio a helytartótanács által a vár-
megyéknek megküldetett, melyben kijelentetett, 

*) Ribini T . 2. pag. 201. 
**) Ribini memorabilia T . 2. pag. 203, 



hogy ha az ágostai és helvét hitvallást követők 
Ő Felségéhez folyamodnak és kérelmükben elő-
adják, hogy mely helyeken? és hány superinten-
dens volna szükséges, Ő Felsége abbéli kérelmü-
ket teljesíteni fogja, mely királyi resolutio 5-ik 
pontjának ezek a szavai: Superintendentes seu 
superiores Augustanae et Helveticae confess. ad-
dictorum, ubi modo fatarum confessionum alter-
utram profitentes, superinde „in quot et qualibus 
locis ejnsmodi snperintendentem seu superiorem 
sibi admittipetant,apud suamMattemSanctissimam 
instantiam fecerint," iisdem admittantur; quorum 
quidem superiorum muneris erit, moribus sibi 
subiectorum ministrorum invigilare ac in exces-
sivos condigne etiam animadvertere. In reliquo 
autem Acatholicorum ministri in causis profanis 
iurisdictionato magistratui ac in hoc duntaxat, ut 
constet, num ejusmodi ministri rite baptisent, seu 
ad valide baptisandum sufficienter sint instructi 
etiam visitationi et examini Archidiaconorum Ca-
tliolicorum subesse debeant, matrimoniales porro 
caussae fundamento privatarum regni legum Judi-
ciis Dioecesanorum Episcoporum ita substerni ut 
hi illas pláne juxta principia Augustanae et Hel-
veticae confessionis diiudicent admissa inde ad 
Archiepiscopum appellatione(RibiniT. 2. pag, 251). 

Ezen legfelsőbb rendelet után 1732-ik eszt. 
mart. 3-dik napján újabban rendeltetett, hogyha 
az ágostai és helvét hitvallást követők egyházi 
igazgatókat kívánnak, azokat O Felségétől kell 
kérniök, mert különben az ő superintendenseik 
nem fognak superintendenseknek tekintetni, sőt 
azon hivatalnak folytatása sem fog nekik megen-
gedtetni , t. i. azon királyi rendeletnek ezek a 
szavai: Carolus etc. Contextu b. resolutionis no-
strae super statu Acatholicorum in Hungaria 
degentium die 21. martii anno proxime praeterito 
intimatae inter alia puncto 5. et hoc declarato 
existente, quod superintendentes seu superiores 
Augustanae et Helveticae confess. addictorum, ubi 
modo fatas confessiones profitentes superinde „in 
quot et quibus locis ejusmodi superintendentem 
seu superiorem sibi admitti petant, apud nos 
instantiam fecerint eisclern admissuri sumus." 
Cum autem a tempore factae publicationis eo in 
passu „apud nos nulla facta sit instantia," bonus 
interim ordo exigat, „ut si Augustanae et Helve-
ticae confess. addicti regnicolae, superiores aliquos 
habere cupiant, eosdem a nobis admitti supplici-
ter petant." Idcirco Fidelitates vestrae per univer-

sos Comitatus mox „publicabunt ut eousque nul-
lus pro superintendente, vei alterius ordinis su-
periore Augustanae et Helveticae confess. in Hunga-
ria recognoscatur, vei ad aliquod exercitium 
istiusmodi iurisdictionis admittatur, priusquam 
indultam et concessionem regiam desuper petie-
rint et impetraverint. Dátum Viennae Áustriae 3. 
martii. 1732 (Ribini T. 2. pag. 293). 

Miután azon királyi rendelet a helytartó-
tanács által 1732-ik eszt. martius 7-ik napján a 
vármegyéknek elküldetvén, kihirdettetett, az ágos-
tai vallást követők az ő bécsi ágensok által kituda-
koztatván, hogy mi út és mód kivántatik a supe-
rintendensek iránti kérelemre nézve , azáltal 
tudtokra esett, hogy mindenek előtt körülménye-
sen elő kell adni, hogy mi legyen a superinten-
densnek hivatalos kötelessége, s ki kell mutatni, 
hogy azon hivatalra az ideig hány egyén volt 
szükséges, és jelenleg hány superintendens van; 
továbbá, hogy a superintendensek neve bejelen-
tessék és azoknak megerősítését a Felségtől 
kérjék, mert különben azon hivatalt nem szabad 
viselniök, és hogy ha több superintenclensre volna 
szükségük, a végett O Felségét kell megkérni, 
hogy az ő engedelmével többeket is választhas-
sanak stb. 

Ezeket így tudván, az ágostai vallást köve-
tők elhatározták, hogy azon tárgyra nézve kül-
döttség által fognak járulni a Felséghez s azon 
határozatjukat a helvét vallást követőkkel is tu-
datván, közakarattal ment a küldöttség Bécsbe 
1733-ik eszt. elején, és ottan először is arról ta-
nácskoztak, hogy miképen szerkesztessék a folya-
modás, mire nézve mindenek előtt felolvastatott 
Ráday Pál református küldöttségi tag által feltett 
terjedelmes folyamodás, melyben minden sérel-
mek liiven és igen érzékenyen elő levén adva, 
mivel az ágostai vallást követők abban némely 
kemény kifejezéseket láttak, egy más folyamodást 
készítvén, azt azon 1733-ik eszt. február 22-én 
Radványi György (Radvánszki) és Rakovszky 
Elek küldöttségi tagok által a Felségnek benyúj-
tották, melynek idetartozó főpontja így szól: Quod 
Maiestas V. S. Augustanae et Helveticae confess. 
addictorum superintendentes seu superiores in 
sibi incumbentibus, muneribus conservare ac supe-
rinde in quot nimirum et qualibus locis eiusmodi 
superintendentes seu superiores nobis admitti 
petierimus , erga humillimam instantiam nosti- am 
aclmittendos benignissime resolverit, pro ea be-



nignitate humillimas eosque aeternas agimus gra-
tias, simulque ad clementissima Caesareo Regia 
jussa sequentia clementissime conversari ac ad-
mitti humillime petimus et quidem , quod ad 
Augustanae confessioni addictos attinet. 

1-° In Comitatibus Posoniensi, Nitriensi, Tu-
rociensi, Trentseniensi, Liptoviensi et Arvensi 
superintendentem seu superiorem unum. 

2-° In Comitatibus Nagy-Hontensi , Kis-
Hontensi, Zoliensi Barsensi, Nogradiensi necnon 
Pest, Pilis, Solt unum. 

3-° In Comitatibus Scepusiensi, Sarosiensi, 
Gömoriensi, Abaujvariensi, Borsodiensi, Zemple-
niensi , Szathmariensi, Bekesiensi, Hevesiensi 
unum. 

4-° In liberis regiisque Civitatibus videlicet 
Cassoviensi, Eperjesiensi, Leutsoviensi, Kesmarld-
ensi Bartfensi et Cibiniensi unum. 

5-° In Comitatibus Soproniensi, Castriferrei, 
Jaurinensi, Veszpremiensi, Albensi, Szaladiensi, 
Comaromiensi, Sümegliiensi, Tolnensi et Stri-
goniensi unum. (Ribini Tom. 2 pag. 297.) 

A helvét hitvallást követők pedig a négy 
kerületek szerint , négy superintendentiáknál 
többet nem kivántak és a superintendensekre 
nézve tovább is azon törvényes gyakorlatot kí-
vánták fentartani, hogy mivel a superintendensi 
hivatal személyhez, nem pedig helyhez van kötve, 
azon esetben, ha más ekklézsiába lelkésznek vá-
lasztatik, helyét is megváltoztathassa. 

Minthogy pedig időközben a protestánsok a 
b. Sztíz Mária és szentekre való esküvésre, nem-
különben a r. katholika ünnepek megtartására, és 
az iskoláiknak másképeni rendezésére is szoríttat-
tak, mind ezen és több rendbeli háborga,itatásoknak 
orvoslásáért a Felséghez folyamodván, azért is 
esedeztek, hogy mivel a superintendensek válasz-
tásában annyira és oly hosszas ideig gátoltatnak, 
és azok, a kik a meghalálozott, vagy máshová 
vitetett superintendensek helyébe választandók 
volnának, azon hivatalt, a királyi rendelet tilalma 
miatt felvállalni nem is óhajtják, engedné meg a 
Felség, hogy az életben lévő superintendensek a 
rági gyakorlott szokás szerint folytathassák hiva-
talaikat, és a hol szükségesnek látják, több supe-
rintendenseket is szabadon választhassanak, 9 
ezen tárgyban való folyamodásukat Podmaniczky 
János, Prónay Gábor és Szeremley György ve-
gyes küldöttségi tagok által a Felségnek 1733-ik 

eszt. julius 22-ik napján esedezve benyújtattak *). 
-— Mind ezek után végre 1734-ik eszt. october 
20-dik napján kiadatott a királyi resolutio, 
mely szerint elrendeltetett, hogy az ágostai és 
helvét hitvallást követő felekezetek az ő gya-
korlott szokásaik szerint, azon vallást követő 
prédikátorok közül, és csak született honfit vá-
laszthassanak superintendenseiknek, oly móddal 
mindazáltal, hogy a népre azáltal semmi új teher 
ne háramoljék, hanem elégedjenek meg a supe-
rintendensek az ő rendes papi fizetéseikkel, és 
miután mindenik részről a négy-négy superin-
tendensek megválasztatnak, egyedül csak szük-
séges tudomás végett a helytartótanácsnak arról 
tegyenek jelentést, hogy ki? és melyik kerületben 
választatott superintendensnek (Ribini T. 2. pag. 
313., 314.), mely fentemlített királyi resolutionak 
ezek a szavai: Erga praevio modo factam nobis 
humillimam supplicationem, fidelibus regnicolis 
Augustanam et Helveticam confessionem profi-
tentibus clementer admittendum seu tolerandum 
esse duximus ut: „quaevis dictarum confessionum 
numero quatuor superiores seu superintendentes 
e numero Praedicantium in praefato nostro Hungá-
riáé regno jam habitorum et quidem patriae 
filiorum," in finem praecise illum, ut tales invi-
gilent moribus et doctrinae Praedicantium, iisdem 
subordinatorum et in excessivos etiam animad-
vertant „suo modo eligere et constituere possint" 
ea per expressum conditione adjecta, „ne populo 
nóvum per hoc, pro subsistentia nempe ipsorum 
onus accedat, sed modernis subsistendi mediis 
etiam ut superintendentes seu superiores contenti 
esse debeant;" qui taliter constituti „superinten-
dentes seu superiores super functione praedecla-
rata ejusdemque in Hungaria exercitio a nobis 
nullám quidem expeditionem obtinebunt," nihilo 
minus ad solum statum notitiae, in quo loco, pro 
quali districtu? seu quibus communitatibus libe-
risque ac regiis Civitatibus nostris nominetenus, 
quem? ac pro cujus confessionis superintendente, 
tam Augustanam, qüam et Helveticam confessio-
nem profitentes regnicolae constituerint ? isti de 
casu in casum Dilectionem et Fidelitates vestras, 
Eaedem vero Maiestatem nostram, genuine sernper 
informabunt, veluti proinde praevio modo suppli-
cantibus Augustanam et Helveticam confessionem 
profitentibus regnicolis, praeexposita b. resolutio 
nostra ad memoriale idcirco porrectam ab hinc 
*) Ribini memorab. T. 2. pag. 308. 



intimata exstitisset , ita „regium hoc nostrum 
Locumtenentiale Consilium, eam deinceps curam 
habere noverit ut nbi memorati supplicantes et 
quidem a parte singulae praefatarum confessio-
num quatuor et quatuor superiores suos consti-
tuerint talismodi constitutionem prouti et quis? 
pro quo districtu ? seu quibus Commitatibus et Civi-
tatibus constitutus existat?" Dilectioni et Fidelita-
tibus vestris fine etiam ulterioris repraesentationis 
ad nos faciendae mox significent taliter autem 
constituti superiores seu superintendentes e nu-
mero sint praedicantiam in regno jam habitorum 
et quidem patriae filiorum, ac moribus duntaxat 
et doctrinae praedicantium iisdem subordinatorum 
invigilent ac in excessivos etiam condigne ani-
madvertant, prouti et absque novo contribu-
entium onere modernis subsistendi mediis etiam 
ut superintendentes contenti esse debeant. Dátum 
Yiennae Austriae, 20. oct. 1734. (Ribini T. 2. 
pag 313., 314.). 

Ezen királyi resolutio után, az ágostai val-
lást követők Miehaelides Sámuelt választván su-
perintendensnek, ezt azon királyi resolutio szerint 
a helytartótanácsnak bejelentették 1738-ik eszt. 
november 7-ik napján, és azon 1734-ik esztendő-
től fogva is éltek a protestánsok a superintenden-
sek és gondnokok választására nézve eleitől fogva 
gyakorlott jogaikkal és szokásaikkal, s az 1790. 
26. törv.cikkely által is szentesített jogaikhoz 
állhatatosan ragaszkodnak. 

Pest, febr. 21. 1860. 
Resö-Ensel Sándor. 

Még egy szó az egyházi segély-alap ügyében-
Az „Egyházi és iskolai lap" f'. év 8-dik számában 

Lányai Menyhért úrtól olvasunk e thema felett egy 
kenet-dús cikket, mely a vallásos buzgóságáról szintúgy, 
mint a financialis téren gyakorlati tapintatáról tisztelve 
ismert férfiú tollából eredvén, kétségkívül nem marad-
hat kivánt siker nélkül. Nem a tárgy bővebb fejtése, — 
mert a gyönyörű s alapos előadás arra nem szorult, — 
de mégis, hogy mennyire practicns légyen az indítvá-
nyozott eszme, annak némi motiválása végett érdemes-
nek tartom e lapokban figyelem tárgyává tenni egy 
tényt, mely ifjú koromban rendkívül kellemesen hatván 
reám, azóta is kedves visszaemlékezésemnek gyakran 
megujúlt tárgya volt. Harminc évvel ezelőtt káplánkod-
tam én Hajdú-Szoboszlón, a néhai szép lelkű cs tudo-
mányú lelkész főt. Lukács István ur mellett. , kinek 
igénytelen és zajtalan, de ernyedetlenül buzgó műkö-
dése azon 15 ezer lelket számláló egyházat, s annak 

iskoláit példás virágzásra emelte. Feltűnő volt előttem 
mindjárt odamenetelemkor azon jelenet, hogy vasárna-
ponként délelőtti istenitisztelet után rendesen megje-
lentek a paplakon számos szegények, és iskolás gyer-
mekek , kiknek az egyház-gondnoka heti élelmökre 
segély-pénzt, s azonkívül főként az iskolásoknak ruha-
darabokat , csizmákat és iskolai könyveket osztogatott. 
Mi ez? miből kerül ez k i ? ily tudakozódásomra kedves 
emlékű főnököm ezeket beszél te: „Itt az a jó szokás 
van divatban, hogy alig van halálozási eset, legalább 
prédikációs temetés egy sincs a nélkül, hogy vagy 
maga a meghalt, vagy hozzátartozói az egyházi segély-
alap számára tehetségökhöz képest valamit, egy, két, 
öt, tíz stb., a nagyobb módúak 40, 50, 100 forintot ne 
hagyományoznának, mi a halotti beszédben hálajutal-
mul a holtnak, buzdításul az élőknek, mint ön is vehette 
észre, — többnyire megemlíttetik. És ebből évenként 
oly mennyiség kerül össze, hogy belőle az egyház kol-
dúsai illendően élelmeztetnek, ruházta tnak , — s a sze-
gényebb sorsú iskolás gyermekek ruhával, könyvekkel 
e l lá t ta tnak, és a tanitás-díj érettök kifizettetik, úgy 
hogy Szoboszlón a tanítók ingyen egy gyermeket sem 
tanítnak." — Ennyi az, a mire e tárgy felől emlékezem. 
Mennyi formára mehetett évenként ezen kegyeleti jöve-
delem?—-s a netalán maradt felesleg nem tőkésíttetett e ? 
stb. nem tudom; valamint arról sincs tudomásom, 
divatban van-e ott még mai napig ezen szent szokás ? 
hanem annyit bátran merek ebből, mint históriai tény-
ből következtetni, hogy a mi akkor — reménylem most 
is — Szoboszlón divatozhatott, az ugyanazon psycholo-
giai szabály, t. i. a szívnek az érzékeny események 
között minden jóra kész volta nyomán, másutt is két-
ségkívül sikerülhetend, — csak legyen, a ki elindítsa, 
— s az adományoknak valóságos jó célra fordíttatását 
evidentiában tar tsa ; s főként, ha a segély-alap egy jó 
része minden külön egyház sajá t házi szükségei fede 
zésére leend fordítandó. — Azonban megvallom, e szép 
példát azért is hoztam emlékezetbe, hogy hátha netalán 
ez addig is, míg a buzgó indítványozó úr által szóba 
hozott közös egyházi segély alap nagyobb mérvben, sőt 
egyetemesen megindít tathatnék, ez vagy amaz, vagy 
minél több egyes egyházakban követésre méltónak ta-
láltatnék, — s ezáltal ama kitűzött nagyszerű szent 
célnak út egyengettetnék. — Adja a jó Isten ! 

Tatai András. 

A helv. hitv- evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

(Folytatás). 
128. Kanon, b) Olyan akadá íyok , melyek nem-

csak a kötendő házasságot akadályozzák, hanem a 
megkötöttet is felbontják, e következők: 

a) Házassági leköttetés , miszerint valaki még 
életben levő törvényes házastársához van köttetve. 

(i) Vérrokonság, mely a fői felé és lefelé menő vo-
nalon végetlenül akadá ly ózza a házasságot, — oldal 



vonalon pedig, ámbár az evangélika vallás elvei szerint 
már a második egyenlő fok sem tartozik általánosan 
ti lalmasnak, mindazáltal mivel a baza legujabb törvé-
nye ezen fokot betiltottnak hagyja, abbani házasságra 
lépés királyi engedély nélkül tilalmasnak tartassék. — 
Vérrokonságot pedig nemcsak törvényes, de törvényte-
len ágyból származás is szül. 

y) Sógorság az első és második fokon, ámbár pol-
gári törvény szerint akadályozza a házasságot, de mivel 
ez az evangélika vallás elveivel nem ellenkezik, e vé-
gett a cs. kir. Felség engedélyeért folyamodni lehet. 

<?) Nőrablás, hanemha az elrablottnak és szüleinek 
beleegyezése következett. 

s) Férfi vagy nő , ki házastársának élete ellen tört, 
vagy nősparáznaságot követett el , ezen bűntársával 
házasságra nem léphet. 

129. Kanon. Azon esetekben, melyekben az előbbi 
kanonok szerint engedélyezésnek van helye, elháríttat-
ván a felbomlást okozni szokott akadály, a házasság 
érvényessé leend, mely legtöbb esetekben engedély-
nyerés által történhetik. 

130. Kanon. Olyan akadályok, melyek a házassá-
got csak azon esetben bontják fel, ha az ártatlan fél a 
maga jogával élni, és a házasságot felbontatni akar ja , 
— e következők : 

1) Olyan hatalmaskodás és ijesztés, mely még 
bátor lélekre is hatással bírhatott. 

2) Csalás és ravaszság, melynek közbejötte nélkül 
a házasság meg nem köttetett volna. 

3) Oly tévedés, mely valamelyik személynek bizo-
nyos olyas állapotja körül forog, melyre egyik részről 
a házasságba beleegyezés épen szorítkozott, és a melyre 
nézve a másik részről csalfa tettetés történt, p. o. ha a 
nőmátka terhes volta eltitkoltatott stb. 

4) Az elhálást akadályozó akár tú lzot t , akár 
hiányzó természeti erő, ha a házasság előtt már létezett, 
— és sem idő, sem orvoslás által el nem hárítható. — 
Ez oknálfogva, ha a házastárs, az összekeléstöl számí-
tott három év alatt helyre nem állíttathatik, — két do-
loghoz értő egyén esküvés mellett előterjesztendő pon-
tos megvizsgálása következtében, a házasság felbon-
tatik. 

131. Kanon. Ha a sértett íél a csalás és tévedés 
felfedezése és a félelem megszűnése után akár nyilván 
kijelentve, akár hallgatólag a házassági élet önkéntes 
folytatása által a házasságba való beleegyezését meg-
új í to t ta : annak sem elkövetett hatalmaskodás, sem csa-
lás, sem tévedés kedvező okalap gyanánt nem szolgáland. 

132. Kanon. Történetes esetek, betegség és tehe-
tetlenség, melyek t. i. a házasság megköttetése után 
következtek be, annak elbontására nem elégségesek. 

133. Kanon. Az olyan házasságokra nézve, melyek 
világos törvény szerint semmisek, a bírónak nem elvá-
lás-, hanem semmiség ítéletét kell kimondania. 

* Negyedik fejezet. Az elválásról. 
134. Kanon. Az elválás oly törvényszéki tény, 

mleynek erejénél fogva, törvényes biró által hozott Íté-

let folytán, az élő házastársak törvényes házassága 
felbontatik, és azok elvált házastársak gyanánt nyilvá-
nosan kijelentetnek. 

135. Kanon. A házastársak ágytól s asztaltóli tör-
vényes elkülönítése nem bontja fel a házasság kötelét, 
és csak ideiglenes, mely a házastársak közt lehető 
kibékülés megkísértése végett e l rendezendő , s egy 
vagy legfelebb két évnél hosszabb időre nem terjesz-
tendő. 

136. Kanon. A házaspárok magános különválása 
egymástól akár mind a két-, akár csak egyik házastárs 
akaratából tö r tén jék , nem szabados, és az egymástól 
maguk oktából külön ment házastársak a házasság 
folytatására kényszerítendők. 

137. Kanon. Igazi s valódi okok az elválásra im 
ezek : 

A) Nősparáznaság, vagy a házastársnak házastár-
sán kivül mással közösülése. 

138. Kanon. Nősparáznaaág alapján nősparázna 
házastársnak válópert kezdeni joga nincs, — de mind 
a két fél egyházi fenyíték alá esik; — ha pedig a sértő 
félnek a nősparáznaság elengedtetik, úgy az elkezdett 
válóper megszűnik. 

B) Rosz lelkű elhagyás. 
139. Kanon. Oly roszlelktt e lhagyás , melynek 

bűnét a férj vagy feleség maga sa já t oktából házas-
társa akara t ja nélkül követi el, a házasságot felbontja. 

140. Kanon. A felperes tartozik bebizonyítni, hogy 
az elhagyás a házassági hűség megszegésének szándé-
kával történt, — mint bizonyítani lehet, tanúk, levelek 
s hosszas, még pedig semmi helyeselhető okra nem 
alapítható távollét által. 

141. Kanon. A vádlott, miután vele a kibékéltetés 
célszerű módjai siker nélkül kisértettek meg, három 
eleibe kitűzendő határidőkre idéztessék meg; még 
pedig ha tartózkodási helye nem tudatik, e rendelet-
szerű idézés hírlapokban hirdettetvén, s azon városban 
vagy faluban, hol a vádlott lakott, a templom a j t a j á ra 
ft tggesztetvén, s az illető hatóságok által, a házassági 
törvényszék megkeresése folytán, szokott módon kihir-
dettetvén. 

142. Kanon. A mulhatlan határidőül kitűzött két 
év eltelvén, a meg nem jelent vádlott ellen az elválás 
ítélete meghozatik, és az elhagyott félnek új házasságra-
léphetés engedtetik. Ha pedig a házastárs a mulhatlanra 
kitűzött határidő előtt visszatért, — azt az elhagyatott 
házastársnak ismét magához vennie lehet, — sőt bizo-
nyos, a biró által megítélendő körülmények között kel-
letik is. 

C) A házastárs élete ellen törés. 
143. Kanon. Midőn a felperes bebizonyítja, hogy 

valamelyik házastárs a másiknak élete ellen tö r t : 
akkor a sértett félnek ú j házasság engedendő, a sértő 
pedig attól eltiltandó. 

D) Engesztelhetlen gyűlölség. 
144. Kanon. Az engesztelhetlcn, és a házassági 

kötelesség makacs megtagadásával összekötött gyűlöl-
ség, a sértett fél által kérendő elválásra igazságos ok 



alap. Mely esetbea a biró a házastársakat egy évre ágy-
tól és asztaltól különítse el, a kibékülésre azoknak 
alkalmat szolgáltatandó. Ha ekkor a kibékülés reméuye 
nem veszett e l : a biró az ágytól és asztaltóli elkülönítés 
előbb kiszabott idejét ismételje, — s ha ez eltelik, és 
minden eszközök megkísértése sikertelen, akkor a há-
zasságot végkép válaszsza eh Azonban a sértő felet, a 
házassági törvényszék által meghatározandó idő alatt 
ü j házasságra léphetéstől til tsa el. 

145. Kanon. Az elválasztottaknak az elválási vi-
szonyból eredő kölcsönös követeléseiket, — ide tartoz-
ván a gyermekek nevelését illető kérdések is, a házas-
sági törvényszék, a hazai törvényekkel összehangzólag 
fogja elitélni. 

146. Kanon. Ha a házastársak az elválás kihirde-
tése után ismét házasságra kívánnak kelni egymással : 
ő reájok nézve ismét szükség mindazoknak megtörténni, 
a mik bármely más házasság létrehozására megkíván-
tatnak. 

147. Kanon. A sértő fél, mely t. i. az elválásra okot 
adott, tartozik viselni a perre tett költségeket. 

148. Kanon. Ha valamely ri tkább esetek fordulná-
nak elő, melyek a fentebbi kanonokban nem érintettek : 
az itélő székek alkalmazzák magukat a protestáns egy-
ház azon szokásához, melyet az más országokban követ, 
mennyiben az e jelen házassági törvényekkel nem el-
lenkezik. 

Ötödik fejezet: A gyermekek törvényességéről. 

Mivel a rendes házasságnak legfőbb értékű gyü-
mölcsei a törvényes gyermekek, kik a szüléknek is 
örökösei: nagyon fontos dolog az, hogy törvénytelen 
gyermek ne örökösödjék s a családban zavart ne sze-
rezzen. 

149. Kanon. Mivel az elhálásnak az összeesketés 
után kell következni : természetes, hogy a lelkész általi 
összeköttetést megelőző elhalásból született gyermek 
csak a következő házasság által törvényesíttethetik, 
még úgy is csak azon esetben, ha azt mind a két fél ma-
gáénak lenni el ismeri , és az ellenkezőt világosan bebi-
zonyítni nem lehet. 

150. Kanon. Törvényes szülött az, mely rendes há-
zasságból jön a világra. > 

151. Kanon. Teljes idéjű szülött az, mely kellő és 
rendes t. i. a természet által kiszabott időre születik j e -
lesen napszerinti kilenc hónapok eltelte után. Mivel pe-
dig ezen határidő többféle okok miatt változhatik : a 
mely esetekben helyes ok volna a kételkedésre, dolog-
hoz értőktől kell tanácsot kérdeni. 

152. Kanon. Hacsak másonnan nem bizonyos, hogy 
a nő összekelése előtt férjén kivül mással is közösült : 
törvényesnek tartandó azon szülött, mely legfelebb hét 
hónapra jő a világra, ha az ahhoz értök által hét hóna-
posnak ismertetik el. Ezért az is, mely a 8-dik hónap-
ban születik, ugyanazon ovatosság mellett törvényesnek 
tartassék. Ha pedig a nő az összekelés előtt nemcsak 
férjével, hanem mással vagy másokkal is közösült : ak-

kor férjének vagy mátkájának tetszésétől függ, hogy a 
született gyermeket elismerje-e magáénak vagy nem, 
de azon feltétel ala ' t , hogy mihelyt az ilyen feleséget, 
vagy jegyest terhesnek lenni észreveszi, nyilatkoztassa 
ki, hogy az nem ő tőle van és az ilyen feleség vagy je-
gyesseli közösüléstől tar tózkodjék. A tökéletlen és nem 
életerős magzat pedig (melynek megvizsgálása kétes 
esetekben orvosokat , sebészeket és bábákat illet) , ha 
ötödik vagy hatodik hónapban született, mégis törvé-
nyesnek tartat ik. 

153. Kanon. Végre az utószülött a férj halálától és 
közösülésétől, — vagy elválás után (ha a férj közösü-
lésre képes ívolt) számítandó tizedik napi hónap elején 
született gyermek, ha ép , még törvényesnek tekintetik, 
s más által fogantatottuak nem vélelmeztetik, ha nem 
lehet bebizonyítni az ellenkezőt és a szülés elkésése a 
szüléknek, orvosi bizouyítványnyal igazolandó termé-
szetes testalkatából következett. 

Hatodik fejezet: Perfolytatás módja a házassági 
ügyekben. 

154. Kanon. 1. §. Miután az ország minden tör-
vényszékei, a perfolytatásra nézve a köztörvény szerint 
fenálló rendhez vaunak köt te tve: innen határoztatik, 
hogy azoknak is, kik házassági ügyekben a mindkét fe-
lekezetű evangélicusok törvényszékei előtt perelnek, 
azon rendet kell megtartaniok, melyet az ország törvé-
nyei határozandnak. E szerint a pert indítni akaró : 

2 §. A kereset levelet , törvényes kellékekkel el-
látva (különben kijavítás végett visszaadandó!,) a há-
zassági törvényszék elnökének két párban benyújtandja, 
és előadását bizonyítékokkal támogatandja. 

3. §. A törvényszék elnöke nem várván be az ösz-
szeülést, az alperesnek (közölvén vele minden bead-
ványokat) 30 napi határidőt, oly figyelmeztetés mellett 
tűz ki, hogy az a kitűzött napon mentségére szolgá-
landó eszközökkel felkészülve megjelenni tartozzék. 

4. §. Az idézést teljesíti egy a consistorium világi 
tagja i közül, vagy pedig akárki az egyházak lelkészei 
közül kivévén a helybeli lelkészt. 

5. §. Ha semmisem áll el lent: annak személyesen 
kell megtörténni. De ha mégis ez nem tör ténhetnék; ak-
kor a szokásos t. i. uralma alatt álló vagy családjához 
tartozó személy általi kézbesíttetésnek leend helye. Az 
pedig önként értetik, hogy 

6. §. Az idéző az idézési rendsort írásba tenni tarto-
zik, az illetőnek általadandót. 

7. §. Az idézettnek joga leend, hanemha személyes 
megjelenésre idéztetik , vagy maga vagy ügyvédje által 
jelenni meg. 

8. §. Üres, késleltető és a kanonokon nem alapuló 
kifogásoknak hely nem adatik. 

9. §. A felperes a törvényszék elnökének a perfel-
vételt bemuta t j a ; a keresetlevelet a melléklettekkel 
együtt b e a d j a ; viszont az alperes mindent, a mi az ő 
védelmére szolgálandni láttatik, a perbe beigtatja. Hogy 
pedig sem az ülnökök a per folyamata alatt — heverni, 



— sem a felek a törvényszék helyéhez köttetni ne kén-
teleníttessenek 
' 10. §. A pertárgyalás, (mely biztosság okáért két 
párban leírandó) a felperesnek felelet végett és viszont 
általadandó, és a törvényes kifogások megtétele után, 
mindenik félnek három felelet engedtetvén, de a melye-
ket a körülményekhez képest kitűzendő határidőkre 
tartozzanak beadni — befejezendő. 

11. §. Midőn tanúk meghitelesíttetése forog fen, 
— vagy az ügy állása bírói szemlét igényel, vagy az ok-
mányok hiteléről van kérdés és ezen előzmények nél-
kül tovább haladni nem lehe t : azon esetben a bíró, 
közbeszóló ítélet által a tanúknak az ez ítélőszék előtt 
leendő kihallgatását, birói szemletar tás t , és az eredeti 

okiratok közlését elrendelendi 
12. §. A szemlét két dologértő eskü alatt teljesí-

tendi, — és az ítélőszék előtt írásban terjesztendi elő. 
— A tanúk hitelesítése, ha lehető, mindég teljes ülésben 
lévén végrehajtandó. 

13. §. A házassági perekben makacsságból ho-
zandó ítéletnek az első határidőn helye nem lészen. A 
honnan a makacs, újabb három izben ismétlendő meg-
idéztetés által lesz szorítandó. 

14. §. Ha a fenebbi — kellőleg bebizonyított — 
idézések által sem lehet a vádlottat megjelenésre bírni, 
— a felperesnek a harmadik idézés alkalmával kijelen-
tett kívánatára, (hanemha a félek összejátszásának ala-
pos jelei mutatkoznának) , — annak engedetlensége, 
rosz lelkű elhagyásnak tekintendő, és a vádlottal, mint 
olyannal bánni kelletik. 

15. §. Az önkéntes bevallás a legteljesebb bizonyí-
tási módokhoz számíttassék. Azonban mégis a válóper-
ben a házastársak puszta vallomásának hitel nem 
adandó. — Továbbá 

16. §. Valamely vétségnek bevallása csupán a be-
vallónak, nem pedig valamely harmadik személynek is 
szólhat bántalmára. A melyek pedig emberi tanúságté-
tellel bizonyíttatnak , azokra nézve minden törvényes 
kel lékekkel bíró tanúk kívántatnak. 

17. §. A tanúkat egy lelkész és egy világi egyén, 
előre minden különbség nélkül megesketik, és a fel-
ügyelő, esperes vagy a házassági törvényszék elnöké-
nek, ünnepélyes megbízása mellett mellékesen kihallgat-
j ák , s vallomásaikat a tanúk szavaival és nyelvén fel-
jegyzik, a feljegyzetteket a tanúk előtt felolvassák, — a 
magukat vonogalók márkás pör utón fogván büntet-
tetni. 

18. §. Két törvényes tanú, — ha semmisem áll el-
l e n t — teljes hitelt e s z k ö z ö l , — következőleg ezek-
nek eskü letétele teljes bizonyítékul szolgál. El-
lenben 

19. §. Egynek vallomása, valamint a törvényszéken 
kivül történt bevallás félbizonyiték erejével bírván, a 
mi hiányzik az tanúval, vagy a bíró által nagy vigyázat 
mellett oda Ítélendő esküvel lesz pótolandó. 

20. §. A bíró által elrendelendő, vagy a felek által 
kölcsönösen oda vagy vissza kínálandó eskü letételekre 

nézve az 1829. 27-ik t. cikkben rendelt ovatosság meg-
tartandó; annál fogva mind a pótló, mind tisztító eskük 
ezen t. cikk nyomán engedendök meg. 

(Vége következik.) 

ISKOLAÜGY. 

,,Nevelésünk ügye." 
(Megjelent ezen cikkely a Pesti napló 1857-ki folyama 

márt. és áprilisi számaiban.) 

(Folytatás). 

„A magyar nép ezen létező állapotát még senki 
kétségbe nem vonhatja, egyszersmind ezen állapotokkal 
egygyé forrott igények létezését is mindenkinek el kell 
ismernie, de azt sem vonhatja kétségbe senki , hogy 
épen ezen igények követelik, miszerint ezen népcsopor-
tozatok gyermekeik nevelését jövő hivatásuk szerint 
intézzék el. Azon álomlátók irányában is, kik ezt talán 
nem létezővé szeretnék tenni, meg kell jegyeznem, hogy 
ez bármely nemzet életében így van , így volt s így is 
marad, míg a földön ember és olyan civilisatio lesz, 
mely rcspectálja az egyéni szabadságot." 

„Mind a köznép felibe következő úgynevezett pol-
gári és honoratior osztály, mind a nemesség és aristo-
cratia gyermekei elemi nevelése egyforma, s ha közöt 
tök valami különbséget lehetne tenni, nem volna egyéb, 
mint az : hogy a köznép elemi nevelését a köznép gya-
korlati életére, emezekét pedig a íolyamban maradó 
nevelésre való előkészületnek kellene tekinteni. Vagyis 
a köznép gyermekeiben a lelki tehetségek kifejtése mellett ha-
marább kell irányozni a nevelés célját az anyagi életre; eme-
zek nevelésével, még az elemi nevelés után is jó darabig, 
inkább az összes lelkiteheségek fejtegetése körül kell forgolódni 
s később lassankint tűzni ki az anyagi célt, 

„A városi polgárok élete általában a kéz gyármtí-
ipar és nálunk nagyrészben a földmivelés körül forog-
ván, elemi nevelésökre olyan nemű taní tásnak kell kö-
vetkezni , melynek tantárgyai ezen élet folytatására 
szolgáltassák az alapanyagot, de jól figyelembe vegyük, 
csak az alapanyagot. Mert valamint a népnevelésről 
szóló értekezésem közben kifejtettem, hogy az iskola az 
életre és keresetmódokra csak közvetett befolyással le-
het, és csak az iskolából való kilépés után kezdhetni el 
a gyakorló egyén oldala mellett a gyakorlat i é letet : 
úgy, nem áll ez másképen a leendő kézműves, gyáros és 
terjedtebb gazdasággal biró gazdára nézve sem. — És 
ime a városi polgár, vagy ezekhez hasonló igényű em-
berek számára gondolták ki a reál iskolákat , kigondol-
ták pedig főleg azért, hogy minél hamarább átléphes-
senek a polgár gyermekei a gyakorlati életbe. Annyi 
bizonyos, hogy minden kézműves, gyáros, sőt némi 
megszorítások között a kisebb birtokú gazda is, mihelyt 
megszerezte az ő határozott körben folyó foglalatossá-
gához a legszükségesebb ismeret alapanyagát, azonnal 
átlép a műhelybe és nem gondolhatva a világ, és abban 



a polgári élet széles körben mozgó folyásával, egy bi-
zonyos mesterség fogásai eltanulásával foglalkozik, 
használván még ekkor is gyermeki éveit legalább va-
sárnaponkint (vasárnapi iskola) az ismeretszerzésre, 
vagy legalább törekedvén arra, bogy a mit kisebb ko-
rában tanult, el ne felejtse." 

„Már ennyire terjedt előadásomból is érthető, mit 
várhatni a reáliskolától. De hogy ismertetésemet még vi-
lágosabban állítsam az olvasó szeme elé, szükséges, 
bogy egykissé még tárgyamnál maradhassak." 

„A reáliskola tehát, míg soha sem tévesztheti szem 
elöl, hogy tantárgyaival főleg az ember szellemi tehet-
ségeit kifejteni, az emberi gondolkodást önállóvá 
tenni, alakító képességgel felruházni köteles: addig 
azon ismeretanyagot szolgáltatja, melyre egy közönsé-
ges polgárnak, mint szellemi alapra szüksége van. — 
Képzőeszközöktil, ismeretanyag szerczhetésül felveszi 
tanítmánytárgyai közé az anyagi (reál) életre tartozó 
tantárgyakat u. m. a mennyiségtanból: a szám- és mér-
tani olyan terjedelemben mindeniket, a mennyi nélkül 
az életben öntudatosan egyet sem lehet lépni; a termé-
szettant, föld- és természetrajzot, azaz: az állat-, növény-
és ásványtanokat, ezekkel szorosan egybefoglalja a 
mütant (technologia); és ezeket kézzel foghatóvá kívánja 
tenni az által, hogy nem szóval oktat, hanem minden 
tárgyát meg is mutatja, és kezébe adja a tanítványnak. 
Itt van a tanítás mesterségének legnevezetsebb fogása, 
mely is abban áll, hogy a vizsgáitatással felserkentvén a 
gyermeki lélek vizsgálódási vágyát, — mit ugyan az 
elemi iskolában meg kellett kezdeni, — észrevétlenül 
vezeti át a lelket az elvontabb ismeretek inegszereteté-
sére is, és ide mintegy közbeállítva a históriát, átmegy 
az egészen szellemi tantárgyakra , a vallásra, az anyai 
és az idegen nyelvekre, ezekből is tanítván annyit, meny-
nyi nélkül a közéletben el lenni egyáltalában nem 
lehet." 

„Három avagy legfelebb négy évig forgolódván 
ezen tantárgyak körül, elbocsátja a tanulót, vagy a mű-
helybe vagy a mindennapi élet más foglalatosságára. És 
ezen iskolát hívják alreáliskolának, melytől rendeltetésé-
nél fogva többet, mint a mennyit ezen kevés idő alatt 
teljesíthet, várni nem lehetvén, világos, hogy belőle a 
közélet nagyon is alsóbb foglalatosságaira készítheti 
elö növendékeit." 

„Azonban az ilyen alreáliskolák kétfelé néznek,— 
egyfelől elbocsátják növendékeikeit az életbe, másfelől 
azokat, kik a kéz gyármüipar, kereskedés vagy a mezei 
gazdaságban magasabb képességet óhajtanak szerezni, 
elkészítik az úgynevezett felreáliskolába, hol a felem-
lített tantárgyakat még egyszer elővevén , terjedel-
mesebben tárgyalják, és a tanulót e tárgyakban maga-
sabb készültségre segítik, melynélfogva végre a kézi 
mesterségek, és a kereskedés egyetemébe azaz, a po-
lytechnicumba, vagy e helyett a mezei gazdákat képező 
intézetekbe átléphessenek." 

^Az így előkészített egyének aztán, hogy a gya-
korlati életben érvényesíthessék tudományaikat, vagy 
valamely gyáros, vagy kereskedő, vagy épitész, vagy 

mérnök, vagy gyakurló gazda mellé menni kénytelenit-
tetnek, ha azt akarják, hogy későbben reájok fontosabb 
ügyvezetéseket bízzanak, mert míg ezt meg nem teszik, 
addig senki bizalmára nem számíthatnak. Ezen ismeret-
ből két dolog világlik ki: egyik az, hogy az iskola nem 
képes a gyakorlati életre elkészíteni senkit, csak előké-
szít: a másik, hogy a reáliskolák, polytechnicumok nem 
képesek, de nem is céljok arra kellő alkalmat nyújtani, hogy 
a hennöJc előkészült egyén általános mivsltséggel birhasson. 
És ha mégis van olyan egyén, ki ilyen iskolában ta-
uulva általános — humanisticus — miveltségre tett 
szert, az azt bizonyosan magán szorgalma által ér-
hette el." 

„Ez főbb vonalaiban a reáliskola és reálpálya, 
melytől annyit mindenesetre joggal követelhetünk, hogy 
a mesteremberek, gyárosok, kereskedők, épitők, mér-
nökök, mezei gazdák alapismereteit megadja, s hogy az 
igy képezett egyénekből úgynevezett szakfoglalatossá-
gaikat értő tagjai váljanak a társaságnak; de azontúl 
aztán általában véve, semmik egyebek nem lehetnek. 
Láthatjuk azt is, hogy miután a polgári társaságnak 
olyan osztályzatai is vannak, melyek a mindennapi 
élet célja elérésénél magasabbra nem törekesznek, sőt 
tudjuk, hogy a társadalom ilyen egyének nélkül fen 
nem állhat, világos, hogy az ilyen iskolákra szük-
ség van." 

„így értve alapvonalaikban a reáliskolákat lássuk 
már most, mennyiben illenek ezek a mi magyar éle-
tünkbe úgy , a mint vannak, s azon célok, a mikre töre-
kesznek, mennyire felelnek meg a mi életfeladataink-
nak ? Még pedig csak maradjunk a nép azon osztálya 
céljai elérésénél, melyért a reáliskolák állítva vannak." 

„Ismételem, hogy nemzeti életünk fája hajthat új 
ágakat, levelei, virágai szinézetében történhetik válto-
zás, de sem a fa, sem termendő gyümölcsei typusában 
lényeges változás történni nem fog; mi megmaradunk 
tömegestől, a mik voltunk, magyarok. Tömeges gyáros, 
tömeges kereskedő osztály nem nő mi belőlünk soha, le-
szünk általában mezei gazdák, mint voltunk eddig. Ez a 
mi hivatásunk geographiai, természeti helyzetünk, főleg 
pedig áldott s egyenesen a termesztésre rendeltetett 
földünknél fogva; — és mindezen okok idézték ezt elö, 
hogy mi ezer év hosszú során ilyenné fejlettünk ki. 
Akad, akad közölünk mindig néhány egyén, ki ama 
pályákon próbál szerencsét, de az ilyen néhány egyén 
kiváló hajlamát nem nevezhetjük nemzeti hajiamnak, 
még kevésbé nemzeti rendeltetésnek." 

„A reáliskolák tehát úgy, a mint hozzánk átültetve 
vannak, nem lehetnek egyebek ránk nézve tropicus nö-
vényeknél , melyek egy két nagyobb városunkban Bu-
dapesten, talán Kassán, Posonyban találhatnak termé-
keny földre, másutt vagy magok csenevésznek el, vagy 
a mi életünket fedik be szőllő betegség alakú gom-
bával." 

„Ha azt akarjuk, hogy a reáliskolák életet lehell-
jenek népünk azon osztálya ereibe, melynek számára 
valóban szükségesek, úgy azokat életünk feladata-, fej-
lődése- és természetével kell öszhangzásba hoznunk." 

\ 



„Miután, mondom, hogy mi kiválólag mezei gazda-
ságra hivott nemzet vagyunk, ai- és fejreális kóláinknak 
a fenemlített tanulmányok mellé nemcsak elméleti ha-
nem gyakorlat i tanitás tá rgyává kell tenniök a opezei 
gazdaságot és úgy olvasztani bele az iskolai életbe, 
hogy reáliskolánkból kilépő fiaink, a gazdasági inté-
zetbe, vagy ha úgy a k a r j á k a gyakorlat i életben a — 
gyakorló gazda oldala mellett, ne a gazdaság elemei is-
mergetésével kezdjék pályájokat , hanem az iskolában 
megkezdett gyakorlatot folytassák." 

„Ha ezen feladatot teljesítették reáliskoláink, ak-
kor aztán hasznosan hatnak vissza nemzeti természe-
tünk- és ha j l amainkra ; — csak így tesznek benuünket, 
jobb kiadásban azokká, a mik voltunk, vagyunk és le-
hetünk. Az így rendezett reáliskolák nem gátolják az-
tán azok mivelődését sem, a kik egyedül a kézműipari, 
kereskedői, építészi vagy mérnöki pályára szándékoz-
nak, sőt inkább ezeket is olyan alapismeret megszer-
zésére vezérl ik , melyeket a gyakorlati életben, háztar-
tásaik miatt, úgy is tudniok kell." 

„De épen , mivel a reáliskolák ügye körül forgok, 
azok felvilágosítására, kik a reáliskola egyik fötantár-
gyának a természettudományoknak oly bűvös erőt tu-
tulajdoní tanak, szólok a természettudományoknak a 
reáliskolákban való kifejlődhetéséröl. Annyi bizonyos, 
hogy az élet foglalatosságaival, kivált azokkal, melyek 
a kenyérkeresetre ta r toznak, legszorosabb összekötte-
tésben vannak a természeti t á rgyak ; a kézműves, gyá-
ros , kereskedő legnevezetesebb része , mindenek felett 
pedig a mezei gazda a természeti tárgyakkal kénytelen 
bánni, és ezekkel való ügyes, vagy ügyetlen bánásától 
függ világi szerencséjük. Ennélfogva az ipariskolák 
növendékeit a természeti tá rgyak ismeretére kell ve-
zérelni. De mivel az olyan sok, hogy az iskolában meg-
ismerkedni velők lehetetlen, a nevelés és tanitás fela-
data az ezek megismerésére szolgáló eszközök és mó-
dokkal megismertetui a tanulót, hogy aztán, ha olyan 
természeti tárgy kerül keze alá, melyet megismerni az 
iskolában módja nem volt, szerzett ismereteinél fogva, 
meghatározhassa s tulajdonait felismervén, elhatároz-
h a s s a : olyan-e az, melyet ő hasznára tudna fordítni? A 
természeti tudományok ezen anyagi hasznára bizonyo-
san a szóban forgó néposztálynak van legnagyobb szük-
sége. Ugy, de épen ezen ismergetési módok és eszkö-
zök birhatása egy ide vágó kerekded ismeretet felté-
telez, melyet tisztán a reáliskolai uton megszerezni nem 
egy könnyű; ezen ismeret a latin és görög nyelvben 
némi já r tasságot kiván. — És ezt ezen tantárgyak ta-
nulmányozásánál kikerülni csaknem lehetetlenség — 
vagy ha ilyen előkészülettel nem bir a tanuló, igen ki 
van téve a visszariasztó küzdelemnek, mindenesetre 
pedig a műszavakat és tárgyneveket gyakran el fogja 
felejteni." 

Ér tsük meg uraim, hogy ezen bajon nem lehet, ám 
segíteni azzal, hogy megmagyarosítunk mindent. Ennek 
haszna csak akkor volna meg, ha mi magyarok e földön 
egyedül élnénk, ha a tanulás és önmivelődés — mint 
fájdalom sokan hiszik nálunk — ott végződnék, a hol 

az iíikuiaban e l h a g y j á k ; állana a k k o r , ha nekünk más 
nemzetekkel, ezeknek irodalmával nem kellene érint-
keznüűk. De minthogy mindez a lehetetlenségek közé 
tartozik, lehetetlen az is, hogy a latin és görögös latin 
megnevezéseket, elnevezéseket e fontos tndományból 
egészen kiirtsuk. Nincs hát mást mit tenni, mint annak, 
ki a napszámos sorában nem akar maradni, hanem maga-
sabbra törekszik, bárha reálpályán tanul is, annyit a meny-
nyit csak lehet, latinul is tanuljon meg. 

Lássák uraim! ez olyan baj, míg önök azt szóval és 
tollal aka r j ák eligazítani, mely magokból a természettu-
dományokból támad. Igen alant j á r az olyan természettu-
dományi ismerettel biró egyén, ki latinul legalább egy 
keveset nem tud. Lássák uraim, ha önök az ország, a 
birodalom határain kissé k inéznek , meglátják, hogy 
ott a német földön, mely igazi szülő és ápoló anyja a 
reáliskoláknak , jóravaló reáliskola, kivált Poroszország-
ban alig van, melyben latinul ne tanítanának, nem a római 
classikusok megértése kedveért, hanem főleg azért, bogy 
a természettudományokat s általában a tudományokat 
meg lehessen érteni. A német iskolai irodalomban épen 
ezért kétféle latinnyelvtan forog kézen, — egyik féle a 
reáliskolák , másik a gymnásiumok számára ké-
szítve. *)'4 

„Midőn tehát a reáliskolák szükségét az idő, apol -
gárzatazon osztályai irányában, kik magokat a köznapi 
életre készítik elő fenen követeli, jól vigyázzunk, hogy 
azok életbeléptetésével jobbra és balra is lássunk egy-
szerre, azaz : tegyük azokat népünk élete fejlesztőjévé, és adjuk 
ktzökbe a szükséges segédeszközöket 

(Folyt, követk.) Gönczy Pál. 

Egyházi énekeink. 
(Vége). 

A I l ik részben 166 khorál, egy néphymnus és 
egy függelék van. 

A khorálok dallamait, mint szerző előszavában 
maga is mondja, a nagy énekes-könyvből vette át, meg-
hagyván a félhang különbséget részint azért, mert több 
helyen így énekl ik , részint mert ez az új zene-szabá-
lyokkal nem ellenkezik. 

Egyformaság tekintetéből ohajtottam volna, ho^y 
szerző, vagy az egyik vagy a másik mellett maradt 
volna. Azt azonban épen nem követeltem volna, hogy 

*) Itt tehát, t. Szeremlei úr! nem arról van szó , hogy ra-
gadt-e valakire valami a konyhalatinságból, hanem a 
dolog természetéből fejlett szükségről. Minthogy azon-
ban ön nagyon szereti a tekintélyes német irodalmat, 
tessék elolvasni: Dr. Mayer : Einrichtung und Unter-
richtsplan eines Bürger-Gymnasiums (Real- oder hő-
here Biirgerschule). Azután e téren a másik főtekintély 
Scheibert: „Das Wesen und die Stellung der böhern 
Biirgerschule" cimü munkáikat; — meg fogja ön ezek-
ből is látni, hogy a jóra való reáliskolák nem nélkülözhe-
tik a latinnyelv tanítását. G. P. 
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az eredetit dolgozza ki, mert ha például a CXXXVI1I ik 
zsoltárt az eredeti dallam szerint ját-zuk, el nem teeudi 
azon hatást, mint az úgynevezett rontott modorban. 

Tudom lesznek, kik e véleményemért a múlt iránti 
tiszteletlenséggel vádolnak. — Azonban azt hiszem 
lesznek olyanok is, kik nem hódolnak vakon valaminek 
azért mert régi. Én részemről tisztelem a múltból, a mi 
tisztelni való, de mert régi azért vakon nem hódolok. 
Tisztelem azon boldog időket, mikor alföldünk rnocsá-
rain ha valaki Debrecenbe akart utazni, előbb végrende-
letet tett; teljes tisztelettel vagyok azon boldog kor 
iránt, midőn Dunapatajtól supplicans koromban vontató 
hajón két hétig utaztam Pestre; de biz én a villám se-
bességgel repülő gőzerővel örömestebb utazom , az uta-
zás mikéntiségét eredeti régi forrására visszavinni nem 
óhajtóm, s az újkort e dicső találmányaiért az ó-kornál 
inkább tisztelem. — Tisztelem a XVI-ik században Gou-
dimél által szerzett énekeinket; némelyike ezeknek szép-
ségben mai nap is szinte fölülmúlhatlan, de vannak 
azok közt olyanok is, melyek helyett ma aligha szebbe-
ket nem imának. 

így hát senki félre ne értsen, midőn meggyőződé-
semet kimondom, s ne vegye a múlt, főleg Goudimél, 
iránti tiszteletlenségnek, hanem azon hitemnek, hogy 
sok énekeink dallama már a mai zeneigényeknek meg 
nem felel. 

Ivánka Sámuel úr , ki e lapok hasábjain több jeles 
cikkeiben tanulmányt és szakavatottságot árult e l ,Nagy 
Károly úr dolgozatát birálván, azt állítá, hogy a sülye 
désnek indult egyházi éneklést úgy lehet újjáteremteni, 
ha azt eredeti állapotjára, azaz a XVI-ik századba visz-
szük vissza. 

Tisztelem Ivánka úr meggyőződését, de vele egy 
értelemben nem vagyok. — Nem vagyok pedig azért, 
mert nem hiszem, hogy a XVI-ik század a zeneképes-
ségnek és műveltségnek magasb fokán állt volna, mint 
áll századunk. — Sőt azt hiszem, hogy az emberiség 
mint a tudomány és művészet egyéb ágaiban: úgy a 
zenészeiben is előhaladt. — Ha igaz, hogy a hellen 
hangrendszer, mely ekkor divatozott, a mai mathemati-
kai számításon alapuló chromaticus rendszernél tökéle-
tesebb volt, ugyan kérdeni, miért tért el a zenevilág ez 
útról, és miért nem maradt meg azon? És ha a görög 
hangrendszer oly tökéletes volt, miért nem maradt fen 
a régi világ zenemüveiből valami remekmű, mint fen-
maradt a költészet, bölcsészet, történészet köréből? 
„On peutparler de fables, mais seulement comme fables" 
— mondja Nagy Fridrik Voltairehez irt egyik levelé-
ben.— Mint mesét én is szeretem hallani, hogy Orpheus 
kősziklákat mozdított el helyükről zenéjével; Timotheus 
meg zene által ingerelte Nagy Sándort haragra; Árion 
pedig, midőn őt a korinthiak tengerbe vetették, lantjával 
oly mámoros állapotba hozott egy cethalat, hogy annak 
hátán Tarenttöl Tenaroig utazott stb., de mint valósá-
got csak akkor hinném el, ha e csodatevő dallamok kö-
zül csak egyet is hallanék. — Ha a jóniai, phrygiai, 
lidiai sbt. skála tökéletesebb volt a mai chromaticus ská-
lánál, miért irták remekmüveiket a mai tökéletlen fül-

sértő és cikornyázottnak állított zeneirmodorban a világ 
legnagyobb zeneszerzői? Pedig úgy hiszem, ismerték a 
hellen rendszert Hándel, Gluck, Rameau, Mozart, Hay-
den, Cherubini, Hűmmel, Rossini, Auber, Meyerbeer, 
Donizetti és a többi is. 

Én tehát nem roszalom, sőt helyeslem és észsze-
rűnek tartom , hogy énekeinket zeneszerzőink, legújab-
ban Nagy Károly úr i s , a mai zeneirmodorban dolgoz-
ták ki. 

Kinek kedve volna megkísérteni, énekeltesen el 
egy zsoltárt quartettben előbb Marothi, azután szerző 
karénekes könyve szerint, és ha csak molnárfüle nincs, 
megfogja hallani mily tulnyomólag gazdag a mai zene 
öszhangzatban. 

Én tehát úgy hiszem, éneklésünket tökéletesbíteni, 
ha egy készítendő „Éuektan" nyomán iskoláinkban a 
mai zene a'apján tanítjuk növendékeinket, már csak 
azért is, hogy egyházi zenénkkel így kapcsolhatnánk 
egybe nemzeti dalainkat is. 

Nagy Károly úr dolgozatára egyébiránt nekem is 
vannak némi észrevételeim. 

Nem tudom helyeselni, hogy minden énekeinket 
kidolgozta más, hanem csak történeti szempontból. 

Részemről csak a szebb dallamú, s leginkább éne-
kelni szokottakat adtam volna ki, már csak gazdálko-
dási szempontból is. 

Aztán meg nagyon könnyen megeshetik, hogy egy 
leendő zsinat át fogja vizsgáltatni énekes-könyvünket, 
s nagy részét szövegestül újra dolgoztatja. — Ezt már 
az Erdélyiek — kik pedig szintúgy helvét hitvallásuak 
mint mi — meg is tették oly formán, hogy a szebb dal-
lamuakat meghagyták, a többieket pedig új szövegű és 
dallamú énekekkel pótolták. 

Óhajtottam volna, hogy szerző a hangnemek meg-
választásában nagyobb figyelemmel lett volna. — Mert 
például, ha a szerző által D-durba át tett XXXII-ik és 
CXXXVIII-ik zsoltárokat Es-dúrból, vagy a G-mollba 
irt XXIV-ik zsoltárt F-mollból játszuk, az orgonakisé-
ret sokkal magasztosabb lesz. 

Szerettem volna, ha szerző a hangnemek megvá-
lasztásában arra is figyelemmel lett volna, hogy f-ig sőt 
néhol fisz-ig is az ének ne ment volna, mert néhol az 
orgona igen magasan lévén hangolva, ha az orgonász az 
általa irt hangnemben játszik, a gyülekezetnek igen 
nagy része nem fog énekelhetni. 

E két bajon gyakorlott orgonász könnyen segítend 
de kezdők, kik úgy tanulandják be az énekeket, mint 
irva van, nagyon megfognak akadni. 

Az énekek dallamai egyébiránt hangegyezményi-
leg helyesen vannak kidolgozva, s e müvében megmu-
tatá szerző, hogy a general-bass tauban eléggé jártas s 
hivatva volt énekeink kidolgozására. 

A Ill-ik füzetben közönséges temetési énekeink 
vannak négy hangra téve. * 

E halotti énekekre is ugyanaz véleményem, mint 
dallam, mind szöveg tekintetéből , mi templomi éne-
keinkre. — Ideje volna, hogy az egyházkerületek gon-
doskodnának új-szövegű énekekről; mert azt csak ugyau 



nem lehet helyeselni, hogy — mint mostani énekeinkben 
— a halott beszéljen az élőkhöz, holott épen megfor-
dítva kellene lennie. Dallamaikból négy vagy öt marad-
hatna, a többiek helyét pedig ú jakka l kellene pótolni. 

A IV-ik füzet válogatott motettek koszorúja , me-
lyek jól betanulva — hol ebez szükséges erő van — 
csak emelendik isteni tiszteletünket. — Sweizban hitro-
konaink templomaiban szokásban van ily karénekek 
éneklése minden vasárnap. Nálunk sem ártana, ha szo-
kásba jőne, mert ez nagyban terjesztené mind a vallásos 
buzgalmat, mind a jó izlést. 

Több mondandóm is lenne még egybázi énekeink-
ről s főleg éneklésünk miként lehető javításáról: de ez 
egyházi lap terén először lépvén fel, nem akarok alkal-
matlankodni a szerkesztőségnek; aztán meg ránknézve 
sokkal fontosabb tárgygyal van az jelenleg elfoglalva. 

Jelen cikkemet pedig azon őszinte nyilatkozattal 
fejezem be, hogy én teljes szívemből örvendek Nagy 
Károly úr müve megjelenésén s óhajtóm, hogy fáradsá-
gát az összes magyar protestáns egyház pártfogásával 
ju ta lmazza! 

Haladjon szerző tovább is azon pályán, melyre ily 
szép sükerrel lépett fel. 

Küzdjön férfiúi szilárdsággal azon akadályokkal , 
miket sors vagy ellenei gördítnek elébe. — Emlékezzék 
Voltaire ezen szép versére: 

Tranquille au haut des cieux que 
Newton s'est soumis 

II ignore en effet s'il a des ennemis! 
Körösi Sándor. 

Hatvan (Somogy) vagy Kámány egyházi 
oldalról nézetve. 

A „Prot. egyházi és isk. lap" múlt évi folyama 
25-ik számában, t. c. Ráth Károly ur fölhívást intézett 
minden protestánshoz, a létező okmányoknak, a prote-
stantismus történetére vonatkozólag, e lapok utjáni 
közzétételére. A méltányos fölhívásnak alólirt is szívből 
hódolni hajlandó lévén, tiszta önzéstelen jó akaratból, 
épen az ügy érdeméből, az alább olvasható jegyzeteket 
— t. szerkesztő ur szíves engedelméböl — bátor vagyok 
nyilvánosságra juttatni. Sz.-könyvünk is nógat bennün-
ket ez érdemben, mikor ezt mondja : „Irat tassék meg a 
következendő nemzetségnek haszná ra , hogy a maradék, 
a megujittatott nép dicsérje az urat." Solt. 102: 19. 

Mielőtt a hatvani helv. hitv. egyház történetrajzá-
hoz kezdenék, szükségesnek véltem megemlíteni, misze-
rint a Kútfő, melyből közleményemet ismertetni kész 
vagyok, csak az egyház régi és újabb jegyzőkönyvéből 
fakadt, s ez érdemben a jegyzőkönyv így kezdődik : 

1. §. Mielőtt ezen sz. ekklésiának régibb állapot-
já ró i s történetéről bővebben szólanánk, illő e követke-
zőkre figyelmezni : 

a) Hogy e sz. ekklésia ámbár régi, mert már 
1696-ik esztendő táján, sőt azelőtt is hihetőleg virág-
zot t : mindazáltal, mikor ezt Írnánk, annak régibb álla-
potjárói semmi irás kezünknél nem volt; — kivévén azt 

az egynéhány sorokból álló kis j egyzés t , a melyet 
Istenben boldogúlt tiszt, tudós Borsodi (Borsáthy) Sámuel 
ur, ennek a sz. ekklésiának 14-ik tanítója I784-ik 
esztendőben összeszedett s emlékezetben hagyo t t : de 
ez is, csak a lelkitanitóknak életüket és szent szolgalat-
juknak idejét valamennyire t á rgya l j a , — hanem a mit 
irunk, irjuk azt a régi éltes öregeknek hív tanúbizony-
ságuk szerint. 

b) Hogy a tanúk régi idejűek voltak, mint nemes 
Gál Mihály 105, Nagy István 85, Légrádi Mihály 75, 
Tóth Máté 80 esztendős öregek, kik állandóan itt lak-
tak, s e sz. ekklésiának kebelében éltek. Ezenkívül 
istenfélő kegyes emberek, kik hivatalokat is viseltek, 
mint ns. Gál Mihály, ki ezen sz. ekklésiában 17 évig 
viselt kurátori hivatalt, — mások több vagy kevesebb 
ideig, — szavaikban igazmondók, és nem is csak olyan 
dolgoknak vallói, melyeket megélemedett s már elhunyt 
őseiktől hal lot tak, hanem kiváltképen azoknak tanúi, a 
melyek tulajdon tapasztalásaik alá estek, — A kikér-
dezés alkalmával egyebekkel együtt jelen volt maga is 
nemzetes Gál Imre ur, ezen tek. nemes Somogyvárme-
gyének több esztendőkig esktidtséget viselt személye. 

c) Ez a kikérdezés történt 1803-ik, és később 
1807-ik esztendőben és újabban. 

Következik most már maga a történet. 
2. §. Ha valaki csak annyit tud is e helység felől, 

hogy ennek kettős nevezete van, t. i. hogy ez Hatvannak 
is, Kámánynak is neveztetik ; — méltán támaszthat ilyen 
kérdés t : „Hol vette ez a helység ezen kettős neveze-
tét — Erre az öregek így szoktak felelni: „Ez a 
helység nem itt volt régen helyeztetve, a hol most fek-
szik ; hanem azon helyen, mely ma Hatvani pusztának, 
vagy megfordítva Puszta-Hatvannak neveztetik, és nap-
nyugotra esik a helység határában, közel Ágihoz és 
Ceglédhez (Agi ma már csak nevéről ismeretes itt, mint 
szőlőhegy, mező és erdő. Cegléd nyugotról esik, puszta, 
gróf Festetics Sámuel bir toka) ; - - és akkor neveztetett 
Hatvannak. — A törököknek országunk ezen-részéből 
is szerencsésen lett kiverettetése alkalmával, mely mint 
az Öregek említ ik, történt volna 1696-ik eszt. táján, 
sokkal több kár t vallhatott ez a helység, mint a távo-
labb fekvők; — mert a Kecskemétről Kanisára vezető 
ország-út mellett feküdt, melynek nyoma még ma is 
látszik, — úgyhogy, a kik Kecskemétről Kanisára men-
nének vásárra, azok ezen jönnének, kevesebb vásár es-
vén akkor, mint m a ; azért is a lakosok vagyonaikból 
kifosztatván, haj lékaik porrá égettetvén, kénytelenít-
tettek idevonni magokat , a hol is most a helység fek-
szik, s utóbb itt le is telepedtek. Ez a hely, abban az 
időben, erős csarit vagy sürü bokrokkal benőtt hely 
volt, és csak a régi Hatvanban virágzott Kálmán nevü 
családnak volt benne egy kis kaszáló-ré t je , o t t , hol va-
lamit irtogatbatott, melyről mondatott e z : Kálmánszál-
lásknak. Megtelepedvén pedig itt az elpusztult Hatvannak 
lakosai , ámbár igyekeztek régi lakhelyük nevezetét 
magokkal ide által hozni: mindazáltal a szomszédhely-
ségbeliektöl, — kik előtt igen ismeretes volt már a 
Kálmánszállása [nevezet , — nem lehetett. A honuan 



kettős neve le t t ; magok a lakosok Hatvannak, a vidék 
pedig Kálmán Szállásánák h ív ták , melyből idővel meg-
rövidítve lett a Kálmán ti. Kámány nevezet. — Ez a 
Kálmán-f'amilia, többekkel égyütt, frios't is virágzik itt. 

3. §. A helvét vallástétel szerint hivő CSaládok 
közt szép hirrel fényeskedtek mái* ákkor a áemíé's Gál-, 
Nagy-, Kálmán-, Jankó-, Síiírion- és ifws-csáládok. Kik 
közül a két elsőbbek tulajdon birtokosok volfák, sőt a 
harmadikról is van némi emlékezet. 

De hogy mikor és ki által reformálúdtak ? — bi-
zonytalan. Hihető mindazáltal, hogy Szegedi Kiss István 
Kálmáncsehi püspök ideje táján 1560. év körül már a 
helvét hitv. szerint hittek, ha nem miudenek is, legalább 
sokan , minthogy Hatvan Káímáncsái^al hátáros volt, 
hova a tiszta tudomány hamar elhatott. Az öregek is 
azt á l l í t ják, hogy sem Hatvanban, sem Ágiban, sem 
Diósban {Diós északról fekszik, puszta) nem találtatott 
csak egy család is, mely a helvét vallástétel szerint ne 
hitt volna. — Még ma is csak egy ház létezik római 
hitű. 

4. §. Templomjok, parochiájok s predikátorjok, — 
mint mondják — a régi Hatvan helységben ném volt, 
hanem Agi nevtt helységben, mint anya- — ínater —• 
egyházban gyakorlották az istenitiszteletnek szent mun-
káit, — ahol is a reformátusoknak templomjok, paro-
chiájok, predikátorjok és iskolataúítójok volt. Hatvan 
és Diós, mint fiók egyházak Ágihoz lévén kapcsolva, 
oda fizettek, s az akkori szokás szeriut az ági templom 
kerítésébe temetkeztek. — Elpusztulván mind Ági, 
mind Hatvan és Diós, az ujjonan megszállt Hatvánnak 
lakosi tovább is megtartották ezt temetkezőhclynek, 
melynek csendes birtokában'voltak 1805-ik esztendeig; 
a mikor is gróf 'Batthány János első birtokos úr, a hely-
beli több birtokos urakkali egyesség szerint, az egész 
batárt fölméretvén, nekik más temetőkertet mutattatott 
ki. — Emlegetik a régiségekben gyönyörködő öregek 
azt is, hogy az ági templomban hangos éneklők voltak, 
Gál István, Hatvanból , Zsoldos István és Feke te István 
pedig Ágiból. 

5. §. Sok ideig nem lévén alkalmatos a hatvani 
elszegényedett ekklésia, hogy templomot, paplakot épít-
hessen. Néhány évekig a szomszéd Pata helységbe j á r t 
istenitiszteletre. Majd gyarapodván valamennyire, egy 
Óvári István nevtí prédiká tornak, kibujdosása közben 
(de mikor és miért bujdosott ? bizonytalan) erre felé 
vándorlott, sz. hivatala gyakorlására alkalmat nyújtott. 
Ki is, hol született? tanul t? Hivatalban hol vol t? itt is 
mennyi időt töltött a sZent szolgálatban ? nem egyfor-
mán értenek róla. Mert vannak , kik állítják, hogy 10 
évig szolgált, mások több vagy kevesebb időre teszik, 
abban azonban mind megegyeznek, hogy itt halt meg. 

6. §. Ennek halála után bár törekedtek, — sok 
ideig nem hozhattak magok közé prédikátort ; hanem 
csak az iskolamesterek szolgálatjokkal éltek. Ilyen volt : 

1-ör egy Sámuel nevü ; — de micsoda Sámuel? 
feledékenységbe ment ; sőt több az, hogy ötet akkor is 
csak Samu deáknak hívták, mikor közöttök szolgált, s ez 
& neve maradt emlékezetben. E két esztendeig! Szolga-

lat ja után ment ismét Bécsbe, — e község északról 
Dióson felül most ev. ref. ekklésia. — 

2-or Követte ötet valami Erdéli névti, ki két évig, 
— s ezt 

$-or Péter deák nevü, ki szinte két évig szolgál t ; 
ezután l e t t : 

4-ér Csoknyai Mihály, kinek 3 évi szolgálata után 
vissza hozták ismét 

5-Ör Samu tieákot, ki is másodizbén szolgált itt 3 
évig, és innét Tót Szent Györgyre mént. 

7. §. Még eddig sem íémplomok, sem parochiális 
hazok nem volt, hanem hivatalt viselő személyek bérelt 
szobákban laktak, és ott gyakorlották a szent gyűléseket 
is. Harangjok sem volt még; hanem egy magas, lapo-
san kifaragott bükfa táblával é l tek , — mint bizonyos 
jellel, a népnek istenitiázteletre váló egybegyűj tésére ; 
mely is, mikor a háznak valamélyik részén felmutatta-
tott, hogy a i istenitiszteletnek ideje jelén van, ezáltal 
kinek-kinek tudtára adatott. 

El lenben, volt nekik bizonyos nemes curiájok és 
fundusok, a hova építhettek volna, ha annyira el nem 
szegényedtek volná. Mert Istenben boldogult néhai ne-
mes Gál Gergely valóságos birtokos ú r , megszánván az 
ekklésiának nyomorult kórsát, midőn több életben lévő 
mágzati között á mága tulajdon birtokát felosztaná, 
megemlékezék a sz. ekkléssiáról is, éS á leány-ágon lévő 
just, — ha magva szakadna — egyenesen és örökre 
annak testálta. Egyetlen leánya, mielőtt magzatot szült 
volna, még a t y j a életében meghalt , és ekképen annak 
jussa az ekklésiára szállott. Az a jószág pedig , mely 
így az ekklésiáé lett a belső funduson kivül ezekből 
ál lot t : kilenc magyar hold szántó föld, melynek % 
része mindenkor a prédikátor in ter tent iojára , y3 része 
pedig az ekklésiai fogyatkozások elhárí tásokra volt 
fordítva. Ezenkívül egy jó darab kaszáló rétből, mely-
nek szélessége 55 ölet tészen, a hossza pedig 200 Ölet is 
meghaladta. 

Mikor szállott pedig ez a jószág az ekklésiára, azt 
bizonyossággal ma már meghatározni nem lehet, mivel 
az egyház birtokábaú levÖ a jegyzőkönyvnél egyéb 
levél néih létezik. Ha a íé r t nem lehet is egész bizonyos-
sággal riieghatározni: mikor kezdette bírni az ekklésia 
ezt a jószágot ; jehet mégis hinni, hogy előbb birta azt, 
mintsem a prédikátorok sZolgálatjával kezdett é lni : 
mert különben nehéz megfogni, hogy egy — ilyen ki-
csiny számból állott gyülekezet , mint ez Volt — miként 
lehetett volna képes, egy prédikátornak tisztességes el-
látására, há annak hasznából nem segíttetett volna? — 
De még ma is élnek ennek hasznával a létező prédiká-
torok és a sz. ekklésia, 

8. §. Népesédvén, s tía.jról-n'áprá gyarapodván a 
lakosok, prédikátort kívántak fnag'ok feöié behózrii, hogy 
így az isteni szolgálat és tanítás réndeseú történjék. 

E végre közelebb már nem találván, meghívták 
Cdoknyai Istvánt DUnaszent-Györgyről; — ki is, miután 
mágát fölajánlotta, nagy költséggel és Sok utáhá Váló 
járással illocáltatott, 1735-ik eszt. septétnberben, és szol-
gált 5 esztendeig. 



Ez volt a második prédikátor e sz. ekklésiábafi; -*-
ennek idejében épült a már föntebb említett nemes fundu-
son egy templom fából és paplak, melyek helyett ma már 
újak léteznek. Ennek idejében szereztetett egy kis ha-
rang, mely még ma is haszon vehető. Vétetett 50 fton, sem-
mi irás sincs rajta. Ennek idejében volt az ekklésiának 
kuratora nemes Gál Mihály, mely hivatalban megmara-
dóit annak halála után is sok ideig. — Végre tisztes 
öregség után, itt pálya futását is bevégezte. 

Bélavári István, ref. lelkész. 
(Vége következik.) 

— -

KÜLFÖLD. 
London. Egy vasárnapestét egy színházban kö-

vetkezőleg ír le egy londoni lelkész. Még kevés évvel 
ezelőtt a püspöki egyház egyik lelkésze sem mert volna 
a püspök által számára rendelt templomon kivül prédi-
kálni. Mióta a mostani londoni püspök az evangéliomot 
mindenütt hirdeti, sőt néhány hónap előtt annyira fellel-
kesült, hogy a londoni omnibusok kocsisainak is tartott 
egy arra rendelt térségen egyházi beszédet, ez az 
evangélikus egyház néhány lelkészét arra indította, 
hogy mindenütt, hol csak alkalom adja elő. magát, az 
igét hirdetik. Az alhallow egyház lelkésze egyházi be-
szédet tartott a Garrick sziuházbau. A szinház minden 
zuga megtölt, mindenütt figyelmes hallgatók állottak. 
Alig lehete egy két hölgyet látni ezen nagy tömegben. 
Ezen emberek közül — mond a tudósító — soknak ar-
cán olyas valami vala észrevehető, melyet csak bizo-
nyos osztály arcán tapasztalhatni, mely gyakran szo-
kott törvényszék előtt állani, t. i. a zsiványokén. A leg-
nagyobb rend uralkodott. 

A lelkész elolvasta a liturgiát, kiválasztott egy 
egyházi éneket , imádkozott s egyházi beszéde alapjául 
felvette a 89-ik zsoltár 15, 10. versét. Eiragadólag szó-
nokolt a lelkész s beszéde valódi evangéliomi volt. Is-
teni tisztelet végeztével, a kinek kedve volt bibliát ka-
pott s temérdek biblia osztatott ki. Legközelebb a Ma-
rylebonc színházban tartatott vasárnap esti istenitisztelet, 
s ezernyi embert vissza kelle utasítani, kiket a tér nem 
fogadhatott be. Képzeljük a roppant számú templomot, 
mely mind tele van, azon roppant tömeget, mely Pál 
templomát, Westminster-apátságot, Exeter- St. James 
hallet sat. lá togat ja s fogalmunk lehet á londoni nép 
vallásos életéről. Múlt héten az evangélikus szövetség 
az Éxeter-halleban imára gyűlt össze s minden hely 
el volt foglalva. Az úgy nevezett „Rcvival Meetings"-ek 
mind mind buzgóbban tar ta tnak s azoknak hasznában 
senkisem kételkedik. Télen hetenként előadások tartat-
nak a keresztyén if júságnak, melyek igen látogatottak. 

A. K. Z. 

V e r o n a , febr. 18. 1860. Az utóbbi időkben egé-
szen megszokhatta az olvasó közönség, hogy valamely 
olaszországi város nevének említése u tán , az útcai, 
színházi s több efféle egyhúron pendülő demonstratiok 
hosszú sorozatának, gyakran elferdített leírását olvassa. 
Ez alkalommal azonban, daoára a fentebbi datumnak, 

elkerülve a demonstratiok zajoö sz inhe lyé t re becses 
lapolt szellemével egyezöleg, csendesebb térré, az olasz-
országi prot. egyházi iigyek terére irányozza a tisztéit 
olvasó figyelmét. E téren kevés kivétellel magyar hit-
rokonainkkal találkozunk ; mert leszámítva á velencei 
kis evang. gyülekezetet, s néhány elszórtságban élő, 
Schweizból ide származott prot. családot , bátran állít-
hatjuk, hogy az austriai Olaszországban élő protestán-
sok legnagyobb részét a magyar ref. katonaság képezi. 
Midőn azért az olaszországi prot. egyházi ügyek terén 
szélyel tekintünk, leginkább e fegyveres hitrokonaink 
vonják magokra figyelmünket. — Felesleges fejtegetni, 
hogy ezen, a szellemi miveltségnek — fájdalom ! — több-
nyire alacsony fokán álló, s itt ez elszigetelt helyzetben 
számos kísértések közt élő hi t rokonainknak, mily nagy 
szükségök van folytonosan őrködő éber tanítókra, kik 
szívökben a vallás iránti szeretetet éleszszék, őket az 
erkölcsiség utján való haladásokban folyvást gyámolít-
sák ; s épen ezért csak háládatos érzéssel tehetünk em-
lítést a magas kormánynak azon atyai gondoskodást 
tanúsító kegyes intézkedéséről, miszerint a közelebb 
múlt nyáron , a már 10 év óta üresen lévő egyetlen ref. 
tábori lelkészi állomást betöltötte. De más részről ugyan 
ez alkalommal sajnosan kell idvezitönk szavaival fel-
sóha j tanunk: „az ara tásra való gabona bizony sok, de 
az arató kevés!" Az 50 ezeret haladó két felekezetű 
protestáns katonaságnál , a lelkészeti szolgálatok telje-
sítésére, ez időszerint egy ev. és egy ref. lelkész van 
alkalmazva. Ha már a cs. kir. hadseregben szolgáló 
prot. ka tonaság, és lelkészeinek lé tszámát , a szinte 
katonai szolgálatban lévő kath. atyafiak s lelkészeik 
létszámával egybevetjük , roppant aránytalanság tűnik 
elő. Ugyanis, kath. vallású lelkészek nem csak minden 
ezrednél, de még külön a katonai növelő intézetek, kór-
házak s helyőrségeknél is vannak alkalmazva, úgy hogy 
a cs. kir. hadsereg különböző alkatrészeinél szolgáló 
kath. lelkészek száma 230-nál többre megy; s így — 
kivált a mostani reductio mellett körülbelöl 2000 em-
berhez esik egy lelkész; holott prot. fegyverviselő 
hitrokonainknál 25,000 hez is alig jut egy. Figyelembe 
véve már mind azt, hogy kivált a nagyobb városi kór-
házakban lévő betegek — kiknek száma csak itt Vero-
nában is, a múlt nyáron 7 külön kórházban, a 4000-et 
mindig felülhaladta — mennyire igénybe veszik a két 
lelkész szolgálatát, mind azt , hogy a hívek legnagyobb 
része egész Olaszországban, sőt Tyro l , ís t r ia s Dalma-
tiában szétszórva v a n : lehetetlen meg nem győződnünk 
arról, hogy két lelkész ily körülmények közt, a legjobb 
igyekezet, s gyakori utazás mellett i s , a pásztori gon-
dokat kellő sikerrel nem viselheti, s lelkészeti magasz-
tos hivatásának mindenütt, minden tekintetben — mint 
óhaj taná — meg nem felelhet, miután híveinek nagy 
részét esztendő számra sem láthat ja . Felettébb óhaj-
tandó lenne azért, ha a talán egybegyűlendő zsinat fi-
gyelmét hadi szolgálatban lévő hitrokonainkra is kiter-
jesztené, s az illető legmagasb helyen, a prot. tábori 
lelkészet kellő orgonizálásáért, s különösen azért — 
legalázatosabban esedeznék, hogy legalább a kath. tar-



tományokban állomásozó hadosztályoknál, tO—12 ezer 
emberhez egy prot. lelkész is alkalmaztassák. Ily módon 
bizonyára sok részben eleje vétetnék azon általánosan 
elharapódzott vallástalanságnak, törvény s mások jogai 
iránti t iszteletlenségnek, mit különösen néhány évi ka-
tonai szolgálatból haza tért egyéneknél az illető gyüle-
kezetek gyakran sajnosau tapasztalnak. Egyébiránt a 
a vallás szent tanaihozi ragaszkodás, s általában a val-
lás erkölcsi érzelemnek, kivált alacsonyabb mivelt-
ségti honfitársaink keblében való megőrzésére, sokat 
tehetnének az otthoni lelkész urak is az által, ha a gyü-
lekezetükből távozó újoncokat , különösen közvetlen el-
utazások előtt, a körülményekre, melyek közt jövő 
pályájokon élni fognak , figyelmeztetnék, s ugyanez 
alkalommal egyszersmind őseik vallásábani állhatatos 
megmaradásra , s a talán majd őket is környékező ki-
sértések közti szilárd kitartásra buzdítván, gondoskod-
nának arról is, hogy mindegyik birjon közülök legalább 
egy imakönyvvel. Itt fá jdalom! az egész ármádiánál 
alig lehet egy ilyet ta lá lni , ha csak azon néhány régibb 
katona birtokában nem — kik több évvel ezelőtt, néhai 
boldogemlékti superintendens ft . Szoboszlai Pap István 
által — az akkor többnyire biharmegyei ref. fiúkból 
állott „Don Miguel" ezred számára küldött zsoltárokból 
k a p t a k ; vagy azon hitrokonainknál, kili a múlt nyári 
hadjárat u t án , francia fogságból visszatértek. Ez utób-
biakat, a buzgalmok s felebaráti szíves részvétökről ál-
talánosan dicsért francia prot. papok, — kik noha a 
francia hadseregben sokkal csekélyebb a protestánsok 
száma, mint nálunk , mégis egy tábori superintendens 
vezérlete alatt, csak az Olaszországban működő seregnél 
12-ten voltak alkalmazva — többnyire megajándékozák, 
— kit kit nemzetisége szerint egy magyar, német, sőt 
tót nyelven nyomatott biblia, vagy imakönyvecskével. 
Ilyszerü, a szenvedők lelkicsendessége s vigasztalásá-
nak előmozdítására hathatós eszközül szolgáló ajándé-
kok — mint e visszatért harcosink előadásából érteni 
l e h e t , — nagy mennyiségben ál lot tak, természetesen 
kormányuk intézkedése nyomán — a fáradhatat lan buz-
galmú lekészek rendelkezése alatt. 

Vajha e tekiutetben a íőtisztelendő superintenden-
tiák szinte megemlékeznének körükből messze távozott 
gyermekeikről, s ez által a lkalmat szolgáltatnának ne-
kik arra, hogy itt e szigorú helyzetben is, — hol saját 
felekezetük módja szerinti istenitiszteletben csak ri tkán 
vehetnek rész t ; ellenben a kath. cultusbani részvételre 
csaknem minden vasárnap , mind e mai napig kénysze-
rítve ( ! ! ) vannak — legalább magános óráikban, sa já t 
vallásuk módja s tanai szerint is minél gyakrabban bo-
csáthatnák bála fohászaikat a mindenség ama hatalmas 
urához, ki meghallgatja s kedvelli a szív érzelmeit tol-
mácsoló buzgó könyörgést. ^ * ^ 

• B D J k . B C C * J9L.* 

Gyászhír. 
Hunynak az őrállók, dőlnek az oszlopok! A volt 

hajdúkerület vezér-bajnokai a földi tevékenység teréről 
egymásután hullanak a po rba ! Közelebb f. év febr. 

10-kén balt el H.-Nánáson néhai t. Kovács Sámuel 
úr, ki mint h.-kerületi tiszti alügyész, al- és főjegyző, 
országgyűlési követ, a helybeli ref. egyház több ideig 
volt buzgó vallásos főgondnoka, a múlt évtizedben ná-
nási járás főszolgabirája, majd az a.-szaboles (most 
észak-bihari) t iszaszabályozási társulat igazgatója, ko-
porsóba zártáig ernyedetlen szorgalommal, példásan 
kitartó türelemmel működött, élte 45 ik, boldog házas-
sága 22 ik évében. 

Zokogva gyászolják s köuyezve mondanak áldást 
e hó 12 kén nyugalma helyére tett poraira, gyászos 
özvegye Nánási Oláh Klára asszony, László, Katalin, 
Ágoston és Sámuel árváival ; öt kedves testvérei, rokonai, 
munkatársai, baráti, minden i smerős i ! ! ! 

A „Wochenblatt" 7. számában egy jegyzetben ez 
mondatik: „A helvét hitvallást követő hajdú-váro3ok, 
valamint a bácskai német reform, egyházak szinte há-
lásan fogadták el a cs. pátenst." 

E jegyzetre, mely a hozzám érkezett számos leve-
lek után ítélve, különösen a hajdú-városokat illetőleg, 
merő valót lanság, igen kemény viszonzások érkeztek 
hozzánk ; de miután a hír nem a mi lapunkban jelent 
meg, meg fogják engedni t. levelezőink, ha oda utasít-
juk őket, hogy viszonzásaikat a „Wochenblatt"-ba kül-
deni szíveskedjenek. A „Wochenblatt" szerkesztője tud 
magyarul , és úgy reméljük, fogja tudni kötelességét is. 

Szerkesztő. 

A torvaji ág. evang. fiók-egyház nevében 
Krizsán József tab. ev. lelkésznek őszinte 

nyilatkozata s kérelme. 
1858-ik évben 1941/50 sz. alatt, julius 22-kén a bécsi 

cs. kir. vallás és közoktatási magas ministerium kegyes 
leirata nyomán, a somogy-megyebeli torvaji evang. fiók-
egyháznak — egy a régi roskadozó és szűk imaház he-
lyébe, más újabb és nagyobbszerű imaháznak, kemény 
anyagokból leendő felépítésére, jótékony adakozások 
gyűjtése, egész Magyarorszag, a Szerbvajdaság és Te-
mesi-Bánság mind két hitfelekezetü evangélikusok közt, 
kegyelmesen megengedtetett nemcsak ; hanem a ma-
gasztos felhívás, minden kerületek helytartóságaihoz 
is intéztetvén, a beszedendő segélypénzek főtisztelendő 
Wohlmuth Leopold úrhoz, a túladunai ágost. evang. su-
perintendentia administrátorához küldetni rendeltetvén, 
onnét a torvaji evang. fiók-egyház híveinek kézbesí-
tendők. 

Alólirt ezen a magas kormány által kibocsátott 
segélyszedési modalitáshoz ragaszkodva nyomatandó 
aláirás gyűjtő ivekre, — az úgy is kevés számú lélek-
ből álló és szegény gyülekezet rovására költségeskedni 
vonakodván, innét is amonnét is vár tam, a rendkívül 
égető szükségpótló filléreket: azonban óh fájdalom! je-
lenkorig, még igen igen csekély sikerrel. 

E közben, az imaház , külsőleg ugyan fölemelke-
dett, azon egyszerű oknál fogva ; mivel az illető t. c. 
földbirtokos uraságok azt nyilván kimondották, hogyha 
az e sz. célra ajándékozott helyiség, a legközelebbi két 
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évek alatt be nem épített ik: a szép kies hely visszafog-
lalva, más célra fog felhasználtatni. 

Hogy tehát torvaji kisded evang. egyházunk hajó-
törést ne szenvedjen, kénytelen valék a szent vállalatot 
forró hévvel s lelkesedéssel felkarolni , szellemi erőm s 
tehetségemet megfeszíteni, hogy torvaji szegény protes-
táns híveimet, félszeg körülményeikből, egy építendő 
imaház által kiragadván, biztos és nyugodt állapotba 
helyezvén, megvigasztaljam —- kínálkozván az illető 
uradalom részéről a kedvező alkalom, melyet fel nem 
használnom, a helyiséget el nem foglalni és az imaházat 
fel nem építeni, s ez által az uradalom kiváuatát , bármi 
erő megfeszítéssel is nem tel jesí tnem, megbocsáthatlan 
elhanyagolás, vétek s lelkiisméretem részéről örök vád 
lett volna. 

De az egyháztagok száma, sokkal csekélyebb (lé 
vén csak 36 pár s összesen lélek 170), hogysem a rá-
juk nehezült építésiköltségeket , — eddig összezsugor-
gatott filléreikből, -— segíttetve most újólag egyes tagok 
áldozatkészsége á l ta l , pótolni képesek lehettek a nél-
kül, hogy kimerülve , kölcsönre ne szorültak volna, jól-
lehet igavonós és kézi munka, favágás, hordás, kaszál-
lás, aratás- és más napszámok szolgálatával szép ösz-
szegecskét gyűjtöt tek. A külsőleg díszesen felemelkedett 
imaház eddigelé 1600 pengő forintba került, melyből a 
szenvedőleges adósság jelenkorig a kamatokkal 1000 
pftra felszaporodott, s még a belszerkezet hijányózván 
az oltár, szónokszék és ülőpadok nincsenek behelyezve: 
mindezen eszközöknek elkészítésére, mind az adósság-
törlesztésére , ismét új áldozatokra serkentvék az cgy-
háztagok, párat lan hitbuzgalmuk s áldozatkészségük 
életrevalóságának újabb jeléül , lehetőleg a nélkülöz-
hető legutólsó fillérjeiket is e szent cél eléréséhez szán-
ták. Azonban az igen csekély számból álló szegény egy-
háztagok megfeszített áldozatkészsége sem elegendő a 
szellemi vállalat anyagi szükségeit tökéletesen pó-
tolni : méltó figyelembe vévén azt is, hogy ezen kisded-
egyház, csak mintegy tiz évvel ezelőtt 150 pfrton egy 
másfél mázsás harangot szerzett. 

Ezen valódi t isz ta , s a szellemi közjóért lángoló 
kebelből kiáradó őszinte nyilatkozat szempontjából in-
dulva ki, van szerencsém Magyarország, Szerbvajdaság 
és Temesi-Bánság mind két felekezetű evangélikus egy-
házkerületi főtisztelendő superintendensi helyettes és 
administrátor, — nagytiszteletü esperes, — tisztelendő 
lelkész — s minden t. c. egyházi és világi ura inkhoz,— 
mint a protestáns szűkölködő egyházak hü védői és 
pártfogó hitsorsosainkhoz, — a protestántismus élvezett 
szabadságára, híveim éhező s szomjuzó lelkeik nyugal-
mára, a vallásos érzelmek szentségére szellemi bizalom 
s tiszteletteljes alázattal folyamodni és esdve könyö-
rögni, — hogy tekintve, szegény torvaji csupa adózók-
ból álló evang. híveimnek, anyagilag nyommasztó ügyét, 
— tekintve azon égető szükséget, melynek elhárításá-
val állhat fenn egyedül ezen kis seregünk szellemi léte 
e szent célra törekvő vállalatot , pártfogó , hathatós be-
folyások által vallási buzgó ihlettséggel oda működni 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török 1*. „ 

méltóztassanak, hogy torvaji szegény protestáns hí-
veinknek, bágyadozó kebleikről, a csüggedő levertség 
keserű pohara eltávolíttatván, a magas cultus-ministe-
rium 1858. julius 22 kén kelt l 9 4 , / 5 0 számú leirata s en-
gedélye folytán önzéstelen kebleikből kiáradó kegyes 
adományaikkal megvigasztaltassanak. 

Mire nézve kötelességemnek tartom, jótékony bi-
tünk sorsosait bizalmasan felkérni, hogy kedvesen 
veendő, önzéstelen adakozása ika t , vagy egyenesen 
Pestre az ország szívébe, a „lelki kincstár" és „protestáns 
egyházi s iskolai kedves lapja ink" nt. szerkesztőségé-
hez, vagy pedig, a magas kormány kegyes leiratához 
a lka lmazkodva, a túl a dunai superintendentia adminis-
trátora főtisztelendő Wohlmuth Leopold úrhoz küldeni, — 
honnét azok a torvaji evang. híveknek, — mint igényte-
len kérelmezőknek kézbesíttetni fognak , — szívesked-
jenek. Nagytiszteletü Dr. Székács József, Török Pál és Dr. 
Ballagi Mór urakat pedig, van szerencsém , bizalom s 
tiszteletteljesen megkérni , hogy a történetesen kezeik-
hez küldendő adományoka t , hivatalomhoz utasítani 
kegyeskedjenek. 

Én pedig, lekötelezve érzem magamat, hitünk azon 
kedves sorsosait, kik önzéstelen filléreikkel kisded-
egyházamnak sebeit enyhíteni szíveskedendnek, pro-
testáns lapjaink hasábjain, melyeket egyszersmind alá-
írási ív gyanánt tekin tek , — hála-köszönettel nyug-
tatványozni. 

Azon édes remény által lelkesülve, miszerint 
őszinte felhívásom, nem leend elhangzott kiáltó szózat 
a pusztában s bízva, hogy kisded-egyházamat kedves 
hitsorsosim nem hagyják elepedni, kérésemet többszö-
rösen megújítva mély tisztelettel maradtam. 

Tabon, Somogymegyében február 1. 1860. 
alázatos szolgájuk 

Krizsán József 
tab. torvaji evang. lelkész torvaji ev. fiók-egyházam nevében. 

U. i. Bátor vagyok, a „Vasárnapi Újság" és a 
„Wochenblatt" igen tisztelt szerkesztőit, mint szinte ked-
ves hitsorsosimat, bizalom és tiszteletteljesen megkérni, 
hogy ezen őszinte nyilatkozatot és kérésemet, mint a 
nagy világ elébe terjesztendő közleményt, becses lap-
ja ikba felvenni szíveskedjenek. Miért is a torvaji ev. 
híveim nevében kötelességemnek ismerem, ezen sz. vál-
lalat pártfogását legalázatosb hálával ezennel ünnepé 
lyesen megköszönni, k. mf. 

Adakozás. 
Tek. Jánossy Károly úr szerkesztőségünkhöz 

következő adományokat küldte be : 
1. A Gusztáv-Adolf egyletnek . . . 3 ft. 15 kr. 
2. A Bázeli térítő háznak . . . . 3 ft. 15 kr. 
3. Márk Mózes szászkúti ref. lelkésznek 5 ft. 25 kr. 
4. Azon t. lelkész úrnak, ki Sz.-Mihály-

ról ok nélkül kitétetett . . . . 5 ft. 
5. A pesti prot. szegényeknek . . . 1 ft. 5 kr . 
Vegye az adakozó az Isten legjobb áldását jótéte-

ményeiért. Szerk. 
Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Bal lagi Mór. 



Uj irodalmi vállalat 
a magyar protestáns világ számára ! 

Hitünk kedves sorsosainak az Úrban üdvét! 

Alulírottak az evangyéliomszerii egyházias és vallásos élet 
emelését aprót, keresztyén tudat és buzgóság fejtését szivükön 

hordván : 

LELKI KINCSTÁR, 
protestáns családi lapok 

cím alatt, Isten segedelmével, a folyó 1860-ik év kezde-
tével egy lapot megindítottak, melyben közöltetnek : 

1. A szívnek épületes felemelkedése az Istenhez (imákban és 
énekekben). 

2. Hitvallási és erkölcsi elmélkedések és értekezések a keresz-
tyén élet minden viszonyai felett. 

3. A protestantizmus körébe eső történelmi és életirási cikkek. 
4. A gyermekek vallásos és erkölcsi nevelésére vonatkozó elő-

adások. 
5. Közlemények a protestáns egyházi és iskolai élet jelenéből. 

Részünkről egy pillanatig sem kételkedvén vállalatunk 
mind szükséges, mind jótékony és korszerű volta felől, feles-
legesnek tartjuk, azt kiáltó szavakkal ajánlani azon közönség 
figyelmébe, mely eddig kegyes volt elismeréssel kisérni, kö-
zös anyánk: az egyház érdekében tett lépéseinket. 

A cikkeket, melyekkel lelkész és oktató társaink s min-
den egyéb hozzáértő testvérek lapunkat megtisztelni szándé-
koznak, Székács József-hez kérjük bérmentve beküldeni. 

Isten adja legjobb áldását e vállalathoz. Ez a mi óhaj-
tásunk, ez a mi könyörgésünk ! 

Székács József. — Török Pál. 

E lap kiadó-tulajdonosa meglevén győződve, hogy ezen 
uj, irodalmunk körében eddig még nem létezett 

protestáns családi lapok 
szerkesztését méltóbb férfiakra nem bízhatta volna, mint fő-
városunk két hírneves prot. lelkészére, és erősen hiszi, hogy 
korszerű vállalata, mely a legőszintébb tiszta szándokkal a 
protestáns családi élet erkölcsi s vallásos mívelÖdésének van 
szentelve, prot. híveinknél általános részvéttel találkozandik. 

Ezen részvét ébresztésére s fentartására azonban szük-
séges, hogy a protestantisnms valódi érdekeiért lelkesülő 
férfiak uj vállalatunkat kegyeletes apostoli buzgósággal a 
néppel megismertetve, minél inkább terjeszszék. 

Bátorkodunk ennélfogva felkérni a t. lelkész urakat, 
érdemes tanítókat s minden buzgó protestánst; szíveskedje-
nek lapunkat felkarolni, s azt minden protestáns család közt 
kellő ismertetés és terjesztés által hatályosan előmozdítani. 

Minden, mi e téren történik, egy lépés azon tántoríhat-
lan protestáns vallásosság és erkölcsiség megszilárdítására, 

melyet minden prot. családnak minél nagyobb mérvben elérni, 
s arra földi és örök boldogságát alapítania kellene. 

Ujolag felkérjük tehát a protestáns kozönségot vállala-
tunk hathatós pártfogására, mert szégyenítő volna mireánk, 
ha ezúttal a próféták szózata elhangzanék a pusztában! 

Heckenast Gusztáv, 
a „Lelki Kincstár" kiadó-Udajdonosa; 

Előfizetési teltételek: 
1. A „Lelki Kincstár "nak folyó 1860-ik évi január hó-

naptól kezdve minden két hétben egy-egy száma jelenik meg, 
melyhez időről időre rendkívüli mellékletet fogunk csatolni. 

2. Hogy ezen lapok az egész magyar protestáns világ-
ban és minden rangú családoknál minél nagyobb elterjedést 
nyerhessenek, az előfizetési árt lehetőleg olcsóra határoztuk, 
úgymint: 

Fél évre, január — junius . . 1 ft. 
Egész évre, január —- december £ „ 

A lapok postán bérmentve küldetnek szét. 
3. Az előfizetési pénzeket bérmentve az alulirt kiadó-

hivatalhoz intézni kérjük. 
4. Gyűjtőknek, kik 10 előfizetést bektildenek, egy 

iugyen-példánynyal szolgálunk. 20 előfizetésre két ingyen-
példány, 30-ra három stb. jár. 

fpgr Még folyvást előfizethetni " ^ f 
és az előfizetőknek teljes számú példányokkal szolgálhatunk! 

A „Lelki Kincstár" kiadó-hivatala. 
(3—3) (Pest, egyetem-utca 4. szám). 

Pályázat. 
A szentesi határban, az úgynevezett ecseri 

oldalon levő tanyai helv. hitvallású fiu- és leány-
iskola vegyes tanítóságra, melyhez Szentes városa 
elöljárósága által kiszolgáltatandó 210 forint o. é. 
évi fizetés, a tanyai iskolához kötött egy hold 
kerti föld használata, és az iskolai helyiségen két 
szoba, egy konyha, istálló és sertés-ólnak szabad 
használata van kötve, — ezennel pályázat hir-
dettetik; a pályázni kivánók bizonyítványaikkal 
felszerelt kérvényeiket a szentesi helv. hitvallású 
egyháztanácshoz e folyó év mártius hó végéig 
beküldeni kéretnek. 

Kelt Szentesen, febr. 26. 1860. 
A szentesi helv. hitv. egyházi elöljáróság. 

Peaf, J8G0. N y o m a t o t t W o d i a n e r F . -né l , Er/..s«bottór (Uj tór) H. m . 

Melléklet: Előfizetési felhívás a „Magyar Akadémia könyve" cimü költemény füzetre. 



PROTESTÁNS 
r T 

S Z E R K E S Z T Ő - E S KIADÓ-
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: póstán szétküldéssel 

| félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr.,' egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

Ö cs. k. Apostoli Felsége a múlt évi sept. 1-jéröl 
kelt s a Magyar-, Horvát- s Tótországban, a Szerbvaj-
daságban, a Temesi-bánsággal, s a katonai határőr-
vidéken levő mindkét hitvallású evangelicus egyház 
belszerkezetére, iskolai, s oktatási ügyeire s államjogi 
állására vonatkozó legfelsőbb nyiltparancs végrehajtá-
sául, a nevezett országokbeli 12 superindentia számára 
biztosított évenkénti segélyzési átalányokat — melyek : 

a) a superintendensek részére évenkénti hivatali 
pótlékok kiszolgáltatására; 

bj az esperesek részére évenkénti hivatali pótlé-
kok kiszolgáltatására; 

c) szegény lelkészek s népiskolatanítók .segélyzé-
sére fordítandók, m. évi sept. 4-ről kelt legfelsőbb ha-
tározatával kiszabni s f. évi febr. 5-ről kelt legfelsőbb 
határozatával legkegyelmesebben elrendelni méltózta-
tott, hogy ezen összesen 94,400 ftnyi segélyezési álta-
lányok, a szükséghez képest, már a folyó közigazgatási 
évben, a cultus- és oktatásügyi minisztérium rendelke-
zésére helyeztessenek. 

Ezen összegből esik: forint 
az ágost. hitv. pesti superintendentiára 6,400 
„ „ „ pozsoni „ 10,000 
„ „ „ soproni „ 11,000 
* » eperjesi „ 7,600 
„ „ „ szarvasi „ 6,000 
„ „ „ uj-verbászi „ 6,600 
a helvét hitv. pesti „ - 8,200 
„ „ „ komáromi „ 5,500 
„ „ „ pápai „ 7,800 
„ » „ sárospataki „ 9,500 
„ „ „ debreoeni „ 9,700 
„ „ „ az uj-sziváci „ 6,100 

Ebből a pesti, pozsoni, soproni s debreceni supe-
rintendensek 4000—4000 ftnyi, ellenben az eperjesi, 
szarvasi, uj-verbászi, komáromi,] pápai, sárospataki s 
uj-sziváci superintendensek 3000—3000 ftnyi évenkénti 
hivatali pótlékokban s az esperesek általában 300—300 
ftnyi hivatali pótlékokban fog [részesíttetui. 

A hivatali pótlékoknak valamely superintendensi 
vagy esperesi állomás megürülésének idejétől az ujon 
választott superintendens, vagy esperes szolgálatbalé-
péseig beálló szünetdíjai, a legamagasb akarat értelmé-

ben, evangélikus iskolai, s egyházi célokra, névszerint 
az evangélikus tanitói, s hitszónoki hivatal akadémiai 
jelöltjei számára ösztöndíjakra fordítandók. 

Készüljünk a zsinatra. 

A „Prot. egyh. és isk. lap" 35-ik számában 
ezeket olvastuk: „ 0 cs. kir. Apostoli Felségének 
legújabban kiadott nyil átkoz ványában igért belső 
javítások közt, a bécsi hivatalos újság mindjárt 
második helyen azt említi fel teendőül, hogy a 
törvényesen elismert nem-katholikus vallás-felek-
nek önkormányzat és szabad vallás-gyakorlat 
legyen biztosítva." 

Mivel pedig az Önkormányzatot s szabad 
vallás-gyakorlatot zsinat nélkül képzelni sem 
lehet: innen következik , hogy mielébb zsinat-
nak tartatnia kell; mert ki a célt akarja, az 
eszközöket is akarnia kell, — Azért készül-
jünk a zsinatra! E készülethez, én a Prot. lap 
fentidézett száma felszólítása következtében is, 
két adattal kívánok szolgálni. Az egyik, mely itt 
következik, oly tárgyakról szól, melyek semmiféle 
törvény, utasítás, vagy zsinaton nem voltak fel-
hozva; szükség pedig ilyekről is értekeznünk, 
hogy a jövő zsinatról ismét ki ne maradjanak. A 
másik adat, mely már kész, s csupán tisztázásra 
vár, azért legközelebb be fog küldetni, „egyházi 
utasításokról vagy törvényekről" szól, s meg-
vitatási mintául szolgáland. 

Azon tárgyak, melyekről a zsinati törvények 
igen keveset, vagy épen nem rendelkeztek, többek 
közt a következők: 

1. A rokonságban levő tisztviselőkről, vagyis 
hogy sem az egyházi, sem az esper. gyűléseken, 
de még kevésbé az itélőszékeken ne legyenek 
a tisztviselők rokonok. — Ez oly jogos éifj, 



igazságos indítványnak látszik lenni első pilla-
natra, miként indokolásra sem volna szüksége, 
és mégis az ellenkezőről győződtem meg a leg-
újabb időkben. Indokaimerészben következők: 
Hol a fönebbi gyűléseken valamennyi hivatalokat 
rokonok viselik, ott: 

a) a küriarchia és hierarchia könnyen el-
harapódznak, mi nemcsak prot. elveink ellen van, 
hanem a prot. egyháznak károsak is. Ugyanis, 
ha az egyes egyházakban a pap és felügyelő, a 
gondnok és pénztárnok, s ehhez még egy-két 
presbyter van rokonságban: könnyen meggy ö-
keredzik az uri- vagy világi uralom; ha ellenben 
az esper. gyűlésen a fő- és alesperest, a fő- és 
aljegyzőt, a pénztárnokokat és még egynéhány 
decanust köt össze a vérség: elkerülhetlen a papi 
uralom. Mitől — mindkettőtől — mentse meg a 
magyarok Istene a magyar protestáns egyházat! 
— Ott: 

b) nem az igazság, hanem a rokonság győz, 
mert hiába, a vér nem válhat vízzé. Homo sum 
etc. — Ott: 

c) a szavazat többsége a nem rokonokon, 
sőt jog, törvény s esper. utasításokon diadalmas-
kodik; mert hiszen a protestánsoknál a szavazat 
többsége határoz, ez pedig a rokonság kezeiben 
van. Ott: 

d) a nem rokonok részéről [minden Jiránt, de 
főleg a pénztárak iránt, bizalmatlanság, lehan-
goltság s közönösség dívik; vagy ellenben, ha az 
idegenek szíve jó helyen van, s agyuk nem híg, 
hanem a közügyek iránt szent ihlettséggel telvék: 
ott vitatkozás, boszankodás, nyugtalanság stb. 
fog uralkodni mindörökké. 

De hiszen ez oly világos, miként minden 
további indoklás nélkül is kell, hogy pártoltassék 
a jövő zsinaton; formulázzuk tehát: 

„Az egyháztanácsban (presbyteria) a pap, 
felügyelő, pénztárnokok nem választathatnak ro-
konokból, valamint a tanács tagjai közül sem 
lehetnek kettőnél többen rokonok." 

„Az esperességeknél a főhivatalnokok, u. m. 
főesperes, főjegyző, pénztárnokok nem lehetnek 
rokonok." 

„Az itélő széknél (consistoria) senki sem 
lehet biró, kinek rokona már bent van." 

2. A pap által befektetett javításoknak visz-
szapótlásáról. „Az újonnan meghitt pap, előde 
özvegyének vagy árváinak visszapótolni tartozik 
mindazon javításokat, melyeket az egyház földein, 

rétjein, kert-, erdő-, gyümölcsös- és szőlőjében 
stb. tett, vagy méhest, borházat, tanyát, magtárt 
stb. épített, miket az utód is használhat. Az egész 
becs árából azonban levonandó azon használat, 
melyet az előd több vagy kevesebb ideig élvezett, 
vagy egészen felhasznált, például a trágyázás stb. 
Az építkezéshez az egyház beleegyezése is szük-
séges, hogy a pompa s nagy költségek elkerül -
tessenek." 

Csak így remélhetjük, hogy paplak, kert 
stb. paradicsommá változnak, mi nemcsak azért 
fontos, miként a pap, tanitó jövedelmét — külö-
nösen kevés jövedelmű egyházakban—javítand-
ják, hanem a népnek is például, és így jövedelem-
forrásul szolgálandnak. 

3. Az özvegy papnő fél évi díjáról férje 
halála után. Általában ennek illő díjazásáról. 

4. Az egyháznak, pap és tanitó körüli vá-
lasztási jogáról. 

5. A^canonicus vétségekről, melyeknél fogva 
az egyház pörbe idézheti pap- és tanítóit stb. 

Ezeknek formulázását azért hagytam el je-
lenleg, mert az említettem mielébb beküldendő 
„egyházi utasítások" cikkben benfoglalvák. 

Blázy 

A helv. hitv. evangélikusok 1791-ben Budán 
tartott zsinata által készített kanonok. 

(Vége). 

21. §. Az olyan, ki nem tanuskodbatik, sem pótló, 
sem tisztító eskü letételére nem képes. És mivel a felek 
esküjének a bizonyítékok hiányában van helye, innen 

22. §. A féltől, ha más bizonyítási módokat akar 
használni, esküt követelni nem kell. Mivel továbbá az 
eskü vallásos cselekvény, 

23. §. Az esküvés az esküvő vallásához alkalma-
zandó. Egyébiránt önként értetik, 

24. §. Hogy a felek által (a hol helye van) egy 
másnak kölcsönösen oda kinált és letett eskü a pernek 
véget vet, s felebbezést sem enged. Ellenben pedig 

25. §. Az eskünek biró általi elrendeltetése feleb-
bezhetés kedvezményét foglalja magában , mely az 
eskü letétele előtt megengedendő, mivel a felebbezési 
törvényszéknél az Ítélet megegyezése esetében annak 
leendő letétele feltétetik. 

26. §. Ha hamis esküvés esete forog fen: a vesz-
tett félnek szabad mind büntetés követelésre, mind új 
ítélet nyerésre, amarra ugyan a polgári, erre az egyházi 
első biróságu törvényszék előtt ú j keresetet indítni 
Miután pedig a bizonyítás eddig előadott módjain kivül 
az igazságot okiratokkal is lehet s szokás kifejteni; az 
okiratok pedig lehetnek vagy nyilvánosak, vagy ma-



gánosak : mindenik fajta okiratok természetéből nyil-
ván van, hogy 

27. §. A nyilvános okiratok, vagyis azok, melyek 
köztekintélylyel felruházott férfiak, mint olyanok keze 
által készíttettek, minden kifogás nélkül érvényesek. 

28. §. A hamis okiratot készítő, vagy azt a tör-
vényszék előtt tudva alkalmazó, Ítélet hozatván előbb 
a házassági törvényszék által az okirat hamisságát 
illetőleg, büntetése elvétele végett, a sértett fél által 
leendő keresetindítás mellett polgári biróság alá vetendő. 
— Végre, mivel olykor a dolog sajá t nyilvános volta 
által bizonyítható, 

29. §. A szemlét a biró a már fentebb előadott 
módon elrendelendi, — az azt végrehajtandók pedig 
azokról, a miket tapasz ta l tak , Írásban teendnek je-
lentést. 

30. §. A házassági Ítélőszékek az indokok beszö-
vésével hozandnak Ítéletet s azt a felek vagy azok ügy-
védjei előtt kihirdetendik. 

31. §. Az ítélet kihirdetése után három nap alatt 
felebbezendő. Ezenközben pedig 

32. §. Szabadságukra hagyandó, hogy a felebbezö 
ugyan az Ítélet megmásítására szolgáló indokai t , a 
felebbezett pedig ugyanannak megtartására szolgálókat, 
de csak egy ízbeni kifejtéssel benyújthassák. Különben 

33. §. A házassági perekben a felebbezés végre-
haj tás előtt engedtetik. Azon esetben pedig , ha két 
törvényszék Ítélete egyforma: semmi esetre nem enged-
tetik meg. A felebbezett per pedig a felebbezési tör-
vényszékre, a házassági törvényszék pecsétje alatt, 
mely az egyházkerületitől csak körüliratában különbö-
zik, eredetiben minélelőbb átküldessék. Utoljára 

34. §. A végrehajtás, mely jogerejü] ítéletre követ-
kezik, a hazai törvényekkel egybehangzásban teljesít-
tessék. 

35. §. A házassági kötelék az ítélet által felbon- . 
tatván, — s ú j házasságra léphetés engedtetvén: per-
újításnak csak a járulékokra nézve lehet helye. 

36. §. Az egyházi törvényszékek, valamint a tár-
gyalás és itélethozás általános elvei körül a polgári 
intézményekhez a lkalmazandják maguka t : úgy a költ-
ségek meg-, vagy elitélése tekintetében i s , annak 
hasonlóságára fogják tenni ha tározása ikat ; — azt azon-
ban megjegyezvén, hogy a nyomozók, tanúk és mások 
napi díjaira nézve, az idemellékelt jegyzékben] látható 
dí jak mennyiségei figyelemmel tartatván, azok ezeknél 
többre ne menjenek. 

Az egyházi törvényszékek által megtartandó díjszabás. 

37. §. A szegények semmi-, a földmíves adózók 
fél-, minden mások egész díjt fizetni tartoznak. 

Az illető járandóságok ezek : Rft. kr. A helybeli 
consistorium pecsétjétől 10 kr. Az esperességi consisto-
riumétól 30 kr. Az egyházkerületétől 1 ft. Az egyetemes 
consistoriumétól 2 ft. 

Bármely kiadvány leírásától , tárgy különbség 
nélkül, egy legalább 34 sort tartalmazó laptól, a pol-
gári törvényszékeknél szokásban levő díj tar tassék 

meg : Dispensatióért minden egyes hirdetésre nézve 3 
ft. A házasság bárminő per díjjá, melynek fele a per 
fölvétele, másik fele a per eldöntése alkalmával le-
teendő , 25 ft. 

Bármely más tigy eldöntéseért, első osztályban 3 
ft., másodikban 2 ft., harmadikban 1 ft. Az osztályt pe-
dig a biró az Ítéletben, a ráfordított munka mennyisé-
géhez képest határozandja meg. 

Az idéző, bejelentő, intő, eltiltó levelek kézbesí-
téseért, a kézbesítőnek élelmezés nélkül naponként 2 
ft., élelmezéssel és fuvarral 1 ft. Bármely törvényes el-
járásér t , valamint a nyomozásért, esperesnek, felügye-
lőnek, törvényszéki elnöknek stb. naponként 2 ft. A 
felebbezési és felülvizsgálati törvényszéken a házassági 
per felülvizsgálatáért 12 ft . 

Bármely más ügy felülvizsgálatáért : első osztály-
ban 6 ft., másodikban 3 f t . , harmadikban 2 ft. Az osz-
tály az alsóbb törvényszéknél történt fizetés arányában 
határoztatik meg. 

A ki a pert elveszti, a költségeket visszafizetni 
tartozik, mely alól azonban a biró belátása szerint 
felmentethetik. 

Barátságos kiegyenlítés esetében minden költsé-
gek, hacsak másként nem egyezkednek, közösök. 

Költségnek akkor is van helye, mikor lelkész 
vagy iskolatanitó, vagy az egyház akármely hivatal-
noka, vagy szolgája ellen történik az eljárás. 

Ha valaha valakinek kívánatára házassági tör-
vényszék ülései rendkívül t a r t a tnának : az a törvény-
szék napi díjjait maga viselendi. 

38. §. Házassági dologban Írásban fo ly ; és mivel 
ezen egyházi törvényszékek nyilvánosak fognak lenni, 
ügyvédeket valláskülönbség nélkül elfogadni tartoznak. 

155. Kanon. A házassági törvényszékekre, és az 
egyetemes consistoriumra kiküldöttek részére napi díjak 
a kiküldő egyházkerületek pénztáraiból , a hasonló ese-
tekben eddig is követett módon fizettessenek; és ezen 
oknál fogva is minden perköltségek, és bármely kiad-
ványok dijai az illető pénztárakba hiány nélkül bevi-
tessenek. 

Ehhezképest cs. k. Ap. Felségednek legmélyebb 
alázattal esedezünk, hogy az előterjesztett egyházi ka-
nonokai, melyeket egyházainkban s iskoláinkban a jó 
rend megállapítására, s házassági ügyeinknek sajá t 
consistoriumaink által leendő itéltetésére szükségesek-
nek vagy hasznosaknak lenni tartottunk, királyi tekin-
télyével legkegyelmesebben helybehagyni , s megerő-
síteni, s cs. Felséged királyi kormányszékei, — kor-
mányzó s más országos törvényhatóságai , valamint 
minden mások által is megtartatni méltóztassék. 

Cs. k. Ap. Felségednek zsinatilag nyilvánossá 
teendő kegyelmes válaszleiratát bevárandók, maradván 
Budán, 1791. oct. 13-kán tartott zsinati ülésünkből 
cs. k. Ap. Felségednek. 

legalázatosabb s változatlanul hű jobbágyai a 
magyarországi helv. hitvallású egyházkerületeknek és 

egyházaknak zsinaton összegyűlt 
küldöttei és képviselői. 



A l e l k é s z e k k í> z 111: 
Szalai Sámuel tiszáninneni superintendens mk. 
Halász József dunántúli superintendens mk. 
Vég Veresmarti Sámuel dunamelléki superintendens mk. 
Hunyadi Ferenc tiszántúli superintendens mk. 
Paksi Szathmári Ábrahám főjegyző és Keresztes helysége 

prédikátora mk. 
Kármán József főjegyző, losonci lelkész mk. 
Tormási János főjegyző, halasi lelkész mk. 
Héczei Dániel tiszántúli jegyző mk. 
Szönyi Bénjámin esperes mk. 
Szőke Sámuel borsodi egyházmegye jegyzője és rima-

szombati lelkész mk. 
Somogyi István veszprémi egyházmegye esperese és 

vámosi egyház lelkésze mk. 
Szélesi Pál kecskeméti egyházmegye esperese.n.-körösi 

lelkész mk. 
Gőböi Gáspár kecskeméti lelkész utk. 
Szikszai György debreceni ispotályi lelkész mk. 
Kiss Ferenc tolna-somogyi egyházmegye esperese, szo-

kolyi lelkész mk. 
Kapczi István abaujvári egyházmegye esperese, szendi 

egyház lelkésze mk. 
Tasnádi Székely István szepesi lelkész mk. 
Nánási Ábrahám uiármarosi egyházm. esperese, szigethi 

lelkész mk. 
Hunyadi Sámuel érmelléki egyházm. esp., ottományi 

lelkész mk. 
Tóth Pál ácsi lelkész mk. 
Kecskeméti Zsigmond bogárdi lelkész mk. 
ódor Mihály szolnoki egyházm. esperese. 
Vég Mihály hetényi lelkész, komáromi egyházm. ülnöke. 
Baka István barsi e, m. alesperese, n-.sallói lelkész mk. 
Molnár Péter szabolcsi egyházm. esperes és cserháti 

e.-m. ülnöke. 
Eresei Sámuel bihari e.-m. esp. és szalontai lelkész mk. 
Kabai Ferenc szathmári e.-m. jegyzője, lázári lel-

kész mk. 
Kömlei Zsigmond beregi e.-m. jegyzője, vári lelkész mk. 
Kun Szabó János solti egyházm. esperese, dabi egyház 

lelkésze mk. 
Ercsey Dániel kunsági e.-m. küldötte, túri lelkész mk. 
Hevesi Sámuel tatai egyházm. ülnöke mk. 
Patai István jánosi lelkész mk. 
Sárkán Pál zempléni egyházm. jegyzője, n.-tolcsvai 

lelkész mk. 
Péczeli József komáromi lelkész mk. 
Torkos Jakab pápai lelkész, és ugyanazon egyházm. 

esperese mk. 
Szentgyörgyi István csegei lelkész és somogyi egyházm. 

esperes mk. 
Ötvös István tolnai egyházm. küldötte ószentgyörgyi 

lelkész mk. 
Tóth András miskolci lelkész mk. 
Vecsei Zsigmond szikszói lelkész mk. 
Szilvási Gábor verőcei lelkész mk. 
Vályi Márton ungi egyházm. jegyzője mk. 
Dobos István ó-budai lelkész mk. 

Rácz Mihály a.-baranyai egyházm. jegyző, karancsi lel-
kész mk. 

Török István váci lelkész mk. 
Pólya János n.-harsányi lelkész mk. 
Eöri Fülöp Gábor szent, theol. doetora, és prof. a pataki 

collegiumban. 

A v i l á g i a k k ö z ü l : 

Gr. Teleki József elnök mk. 
Id.gr. Rádai Gedeon dunántúli egyházk. főgondnoka mk. 
Ifj. gr. Rádai Gedeon mk. 
Vajai Vay István mk. 
Ifj. Vay József mk. 
Nagy Réthi Darvas Ferenc mk. 
Kis Rhédei Rhédey Ferenc tiszántúli egyházkerület 

főgondnoka. 
Vajai B. Vay Dániel mk. 
Vajai B. Vay Miklós mk. 
Szathmári Királyi József mk. 
Domokos Lajos mk. 
Péch Újfalui ifj. Pécby Imre mk. 
Pázmándi József mk. 
Szilassy János mk. 
Fái Fáy Sámuel mk. 
Farnosi Kandó Gábor mk. 
Bizáki Puky Ferenc mk. 
Veghelius János mk. 
Péli Nagy András mk. 
Gombai András mk. 
Telegdi Csanádi György mk. 
Pázmándi Pál mk. 
Szemere Ferenc mk. 
Bideskúti Imre mk. 
Jablonczai Petes János mk. 
Ilosvai László mk. 
Bilkei Lipcsei József mk. 
Pankotai és Füredi Józsa Gábor mk. 
Eöri János mk. 
Id. Hollósi János mk. 
Pázmándi János mk. 
Tomka László mk. 
Domokos Lőrinc mk. 
Palócz Horváth György mk. 
Kenessei Antal mk. 
Horváth Adám mk. 
Visolyi János mk. 
Boka János mk. 
Sárai Szabó Sámuel mk. 
Soós Imre mk. 
Sárközi Pál mk. 
Péteri Ferenc mk. 
Gáspár Pál mk. 

Csebi Pogány Lajos, mint zsinat első jegyzője. 
Szilassy József mint ugyanazon zsinat aljegyzője. 



ISKOLAÜGY. 

Nevelésünk ügye." 
(Megjelent ezen cikkely a Pesti napló 1857-ki folyama 

márt. és áprilisi számaiban.) 

(Folytatás). 
„Miután a köznép s az e felibe emelkedő közép-

osztály neveléséről szóiottani, hátra van, hogy szóljak 
a nép felsőbb osztálya neveléséről is." 

„Melyik a nemzet ezen osztálya, értekezésem fo-
lyamán, olyan sokszor felemlítettem, hogy ismétlése 
feleslegessé vált; kimutattam azt is, hogy a nemzet 
ezen osztályába beléphet mindenki, habár a köznép 
közt született volna is ; de beléphetése nem vagyoni ál-
lapota, hanem egyenesen mivelödése fokától függ. Látni 
való ezen egyszerű tapasztalatból, hogy annak, ki a 
nemzet sziliéhez kívánja magát sorozni, miveltségénél 
fogva különbözni kell a nemzettest közönséges tagjaitól, 
másként ezen osztályba be nem léphet, ha pedig benne 
született s nevelkedett fel, itt általános miveltség nélkül 
meg nem állhat." 

„Ezen oszolyről mondám fennebb, hogy a nemzet 
ebben él, ez által van más nemzetek előtt képviselve, f'enma-
radása, jövője ennek miveltség éhez, mint alapfeltételhez, 
vau kötve. Ezen osztálynak tehát nem elég anayi tudo-
mány, melylyel testi életét fentartani, anyagi állapotát javí-
tani bírja, ezen osztálynak, ezek tudása mellett maga-
sabb szellemi mivelődéssel is kell birnia. És ezen ma-
gasabb szellemi mivelődést a magyar nemzet felsőbb 
osztályától nem egyesek, nem a nemzeti élet fenmarad-
hatása, nem a más nemzetekkel való érintkezésből ki-
fejlődő nemzeti önérzet, melyek e követelésben mind 
meg annyi hatalmas tényezők, — hanem ezt maga az 
emberiség eszméje követeli. — Ha mi, nem azon magasz-
tos lelkesedéssel, mely a múltak emlékeit rózsa-szinben 
látja, banem hideg megfontolással s egyszersmind vizs-
gálódva pillantunk vissza a múlt időkre, lehetetlen az 
emberi mivelődés történetében fel nem lelnünk , hogy 
minden időben és minden nemzet között vált ki egy 
magasabb néposztály, mely magát épen miveltsége által 
különböztette meg az alsóbb néposztályoktól, — mely 
míg élete fentartására megkívántató vagyonát megsze-
rezni, azt megtartani és szaporítani szintúgy, mint az 
alsó néposztály kényszerítve volt, — tehát realismeret-
tel bírni tartozott: addig azon miveltségre is szerttenni 
kényszeríttetett, melynél fogva más nemzetekkel érint-
kezhetett, azokkal vagy sorba állhatott, vagy rajtok fe-
lül is emelkedhetett. Lehetetlen e visszapillantásból 
meg nem győződni arról is, hogy az emberi érzések, 
vágyak, a szellem magasabb törekvései mindig és 
mindenütt egy főcélra, a tökéletesedés céljára voltak 
irányozva. Lehetetlen át nem látni, hogy az emberi esz-
mék ítéletek, gondolatok, szép izlé.s, mind, de mind ezen 
magasabb miveltség teremtményei és hagyományai és 
hogy ezen mivelődés a múltban az emberi nemmel nőtt 
fel) s arról maradt a maradékra, azért, hogy a maradék 
mindezeket jegyezze meg magának, azért, hogy ezek 

által tökéletesítse magát tovább. Lehetetlen át nem 
látni, hogy ez az emberiség fejlődésének épen olyan 
természetes folyama, mint meg volt ez magának a föld-
nek, és meg van a földön élő egyéb teremtményeknek. 
Lehetetlen fel nem tudni fogni, hogy e fejlődési folya-
mot megszakasztani és újat kezdeni egy nemzetnek sem 
lehet; és lehetetlen a történetből meg nem tanulni, hogy 
a mely nép ezt nem értette, vagy ha értette, de érteni, 
azaz folytatni megszűnt, az megszűnt lenni is. Lehetet-
len a históriából meg nem tanulni, hogy az a népek 
históriája, épen az emberiség fejlődése, mi.elődése his-
tóriája, hogy az a história egyedül a nemzetek felsőbb 
osztályairól, azon osztályairól hagyott nekünk fen em 
lékeket, mikből példákat vegyünk, — melyeknek osz-
tálya általános ismeret, nemzeti élet- és világismerettel 
birt; a köznépről, a kézművesekről a história igen ke-
veset beszél, és ha beszél, csak megemlíti, hogy olya-
nok is voltak, de azt seholsem mondja, hogy ezek tar-
tották fel a nemzeteket." 

„Históriánk nekünk magunknak is van; és ez a 
mi históriánk nem tesz-e nekünk mindezekről tanúbi-
zonyságot ? vagy elfelejtettük? — Meglehet; nem vita-
tom. Egyet tudok, azt, hogy régi dicsőségünket akár 
másoktól halljuk, akár magunk emlegetjük, még mindig 
szívesen halljuk, és azon vősök utódainak is szívesen 
tartjuk magunkat, kikről nekünk saját históriánk beszél. 
Jaj de a múltban élt hazánkfiai, a mi fenmaradásunkert 
nem hagyhatják el sírjaikat, a fenmaradhatás ösztönét 
nekünk hagyták fen, mint ők örökölték azt őseiktől. És 
valamint ők igyekeztek elkövetve az akkori viszonyok 
s koruk világnézete szerint mindent, hogy ezt nekünk 
megőrizhessék : nekünk is törekednünk kell, hogy ma-
radékaink számára ezt legalább megtarthassuk." 

„Maradékaink számára pedig e nemzeti szentséget 
úgy biztosíthatjuk, ha a históriából, az emberi mivelődés 
históriájából, megtanuljuk, hogy a múltak míveltségére 
fátyolt vetni nem lehet, — nem szabad; hogy a mi nem-
zeti mívelődésünk és fenmaradásunknak épen úgy ket-
tős feltétele van, mint volt a régi népeknél, és a mint 
jelenleg megvan más nemzeteknél i s , egyik : anyagi éle-
tünk fentartására törekvés, a másik: szellemi míveltségünk 
kifejtése, gyarapítása. Amazt elérjük, ha a kenyértudomá-
nyokat megtanuljuk, úgy a mint azt megtanulni kényte-
len a köznép vagy kézműves osztály ; emezt pedig csak 
úgy érhetjük el, ha mívelődésünk fonalát összekötjük 
és egybeszőjük a már meglevő emberi mivelődés szá-
laival, ha előretörekvésünkben vissza-vissza megyünk a 
legrégibb mívelődésből fenmaradt könyvtárakba s on-
nan mindazokat, mik nekünk saját szükségeinkre meg-
kívántatnak, mindazokat, melyek a mi életünket más 
népekével egybefüzik, kikutatjuk, eltanuljuk, és az ösz-
szes emberiség szellemi kincseit a magunk szerzemé-
nyével egybeolvasztván, ezáltal méltókká tesszük ma 
gunkat az emberinem nagy családja tagságára. Akkor 
aztán nevelésünket, ha így hat az, a mi életünkben: 
reálistico-humanisticusnak mondhatjuk, a milyennek lenni 
is kell. 

Elvezettem olvasóimat azon pontra, melynek ma-



gaslatáról beláthatja most már az egész nemzet népét, 
lá that ja mindenik tagját a maga hivatása körében olyan 
eszközökkel mozogni, melyek kinek-kinek helyzetét 
megilletik, l á tha t ja , hogy a nemzet főbb osztályának 
milyen magas hivatásai s milyen terhes kötelességei 
vannak. — És ha mégis volna, ki azt merné most már 
mondani, hogy ezen osztálynak is elég a mai időben 
csupán a reál tudományokat tanulni, vagy másszóval 
kenyeret keresni , az olyan embernek nincsen tudo-
mánya. nincsen belátása, — az nem magyar . 

„De ha körvonaloztam a köznép és a középosz-
tály nevelését, nem lehet hogy a főbb osztály reálistico-
humanisticus nevelése módját is ne érintsem." 

Ezen nevelés a gymnásiumban kezdődik s az egye-
temeken, vagy ha valakinek úgy tetszenék, a polytech-
nicumon végződik; megjegyezvén , hogy az olyan 
egyénre nézve, ki megfutotta a gymnásiumi pályát , egé-
szen más szinben tűnik fel a polytechnicum, mint a 
pusztán reál tanulóra nézve. De most csak maradjunk a 
gymnásiumnál. 

„A gymnásium, nem mondhatom egész bizonyos-
sággal miér t , ma már olyan rosz szinben kezd állani 
előttünk, miszerint sajnálni kezdik sokan , hogy minek 
van annyi. A kik ezen bitben élnek, azok kedveért még 
inkább szükséges azokat legalább főbb vonalaiban 
megismertetni, Rövid leszek, hogy annál világosabban 
állíthassam a gymnásiumot olvasóm szeme elébe." 

„ A teljes gymnasiumoknak jelenleg 8 osztálya van, 
melyet a tanulónak 10 éves korától 18 éves koráig le-
het bevégezni. — Ezen gymnásiumok úgy vannak ren-
dezve, hogy bennök a reá l tudományokat épen olyan 
gyakorlat i lag és épen olyan terjedelemben lehet meg-
tanulni, mint a reál iskolákban; mindenesetre kivált a 
jó tanárokkal biró gymnásiumokban sokkal alaposabban 
szerezheti meg a tanuló a reálismereteket, mint a reál-
iskolában , miután a gymnásiumokban latin és görög 
nyelvet is tanul , melyek nélkül a reáltudományokban 
egyetlen biztos lépést sem tehetni. — Lássuk azonban, 
mik azon reáltudományok, melyeket a gymnásiumban 
meg lehet tanulni. — Főhelyen áll ezek között a mathe-
sis, melyből 8 év alatt az ari thmetikát , algebrát, geo-
metriát, mindkét féle tr igonometriát , azon terjedelem-
ben, legalább is annyi gyakorlattal lehet megtanulni, 
mint a reáliskolában. — Meglehet tanulni a mathesis 
gyakorlati r észé t , a physikát kísérletekkel és számítá-
sokkal, egybekapcsolva ezt még a chemia és az astrono-
mia elemeivel. A gymnásiumban tanítandó reáltudomá-
nyok sorában van épen olyan nézleti gyakorla tokkal 
összekötve, mint a reál iskolában, az állat-, növény- és 
ásványtan, a geologia és a földrajz. Mindezek mellett 
egész terjedelemben tanulhatni 8 év leforgása alatt 
folytonosan a históriát, mely a reál és az abstract tudo-
mányok között a középhelyet foglalja el, és a melynek 
tudására oly igen nagy szüksége van minden honpol-
gárnak , kiváltképen pedig a nemzet felsőbb osztályá-
nak. A reáliskolákban a históriát legfeljebb 6 éven át 
taní that ják. 

A gymnásiumban többoldalulag van alkalom a 

nemzeti nyelv és irodalom kimívelésére is mint a reálisko-
lában, miután a gymnásiumban az emberi nemzet míve-
lödésére oly nagy befolyással biró rhetoricát és költé-
szetet, ex professo kell taní tani ; mind ezekről egy reál-
tanuló keveset hall. — De rá nézve miután az ó classikai 
irodalmat nem ismeri , bátran mondhat juk , hogy: haec 
graeca sunt. Tanulhat németül, franciául és rajzolni. Már 
hacsak ennyit tanulna i s , egy gymnásiumi tanuló kiál-
laná a versenyt a reál iskolással , de ezen a jelen viszo-
nyokra szorosan tartozó kívánalmak mellett a gymná-
siumi tanulónak a latin és görög írók remekei olvasása 
által alkalma nyilik a múlt idők míveltségével kapcso-
latba hozni a jelenkor mívelödését, s míg az anyagi, 
vagy mondjuk gyakorlat i oldalon a reáltudományok át-
tanulásával alkalma van esze kimívelésére, más felől az 
ó nyelvek tanulmányozása által szélesebb tér nyilik el-
méje, combinátiója terjesztése és erősítésére. Azon lelki 
nagyság, felséges gondolatok, remek forma, miket az ö 
kor írói felmutatnak nek i , példányul szolgál a köve-
tésre; fellelkesedése, a nagyság, szépség, jóizlés és ne-
mes tettek elbeszélése által, csak öregszik egyszersmind 
általános ismerete anyagai szaporodnak általa. És midőn 
az új és ókor mivelödését alapjában bírja, hogy azokat 
rendezhesse, tudománynyá összeállíthassa, a gymnásium 
neki philosophiai alapismereteket nyújt s ezáltal felruházza 
lelkét a valódi tudás öntudatos birhatá3ával. — Ez rövi-
den a gymnásium jelenleg." 

„Míg tehát a reáltanuló a reáltudományok isme-
reténél fogva a közönséges életre készíti elő magát, ad-
dig a gymnásiumi növendék a reálismeretek megszer-
zése mellett, olyan ismeretekre is teszen szert, melyek-
nek segítségével , mind az ó, mind az újkor ismereteibe 
akadály nélkül mélyen bepil lanthat; utat nyithat ma-
gának az emberi mívelődés (história) eredeti forrásai-
hoz, áthathat a pbilosophiába s így az emberi mivelődés 
tág mezején tájékozhatván magát, nemcsak anyagi élete 
fentar tását eszközölheti, hanem szellemi fensőbbséggel 
munkálhat a tudományok terjedésén, fej lődésén; öntu-
dattal, léphet ki nemzete boldogítására és ha kell kép-
viselheti azt. A ki tehát, nyá j a s olvasó, ilyen módon 
miveli ki magá t , az reálistico-humanisticus míveltséggel 
b i r ; az ilyen egyén előtt nincsen bezárva semmi élet-
p á l y a . — É s , nyá jas olvasó, minden olyan egyénnek, 
ki a nemzet felsőbb osztályába kívánja magát sorozni, 
ki a nemzetet képviselni óhaj t ja , ilyennek kell lenni és 
hogy ilyenné lehessen, a r ra a reálistico-humanisticus 
intézet, — melyet nálunk gymnásiumnak neveznek, — 
nyúj t ja segédeszközeit." 

Neveljük a köznépet általában úgy, hogy szerzett 
alapismeretére támaszkodva necsak erkölcsi élete fej-
lődjék előbbre előbbre s szelídüljön, hanem öntudatos 
ismeretei segítségével könuyíthesse és biztosíthassa is 
kenyere megkeresését. De neveljük egyszersmind úgy, 
hogy a nagy tömeg azon körben kívánjon megmaradni, 
abban helyét ügyesen betölteni, ott megelégedést ta-
lálni, a melyben született és felnőtt. — Tehát rendezzük 
népiskoláinkat oly formán, mint azt fentebb eléggé kör-
vonaloztam. -— Az, hogy köznépünk közül néhány egyén 



más körbe vágyik, apai foglalatosságától eltérő, más 
munkakört keres, vagy épen tudományos pályára tö-
rekszik, úgyszólván a köznép közül kiválik, a népne-
velésre célzó alapeszméken, a népnevelés irányán és e 
feladat megoldásán semmit nem változtathat. 

A köznép közül kivált egyének és a nagyobb vá-
rosi polgárok gyermekei számára rendezzünk a népis-
kolák felibe emelkedő reáliskolákat, melyek míg min-
dent felvesznek nevelési eszközeik sorába, miket a 
reáliskolák tudós hazája az iparmezejét mivelő Német-
ország befogadott, mi el ne mulaszszuk ezek mellé so-
rozni a mezei gazdaság gyakorlati tanítását sem, mivel, 
mint igen gyakran elmondám, a mi hazánk, egyedül a 
termesztésre van rendeltetve s akár mint akarnák né-
mely hazafiak, itt kézmű- és gyáripart improvisálni 
nem lehet. A mi kézmű és gyáripar nálunk eddigelő ki-
fejlett és a mi még ki fog valaha fejleni, az a mi házi 
szükségeink fedezésére is aligha elegendő terméket 
szolgáltatand; annyit semmi esetre nem, hogy az a 
többi európai nép ebbeli termékeivel a versenytérre ki-
léphessen. Nálunk egyedüli gyáripari cikknek, a vas-
termelésnek van jövője, de ez maga nem olyan ipartér, 
melyre egy egész nemzetet kellene nevelni. — Ügyel-
jünk tehát reálirányu iskoláink alapításakor a nagyobb 
tömegre; ama néhány egyén, ki talán szorosan a 
kézmű- és gyáripar teiére lép, tudománya alapját úgy 
is megvetheti azon reáliskolákban, melyekben megvan 
számára minden kellék és ezen kellékek mellett a na-
gyobb rész feladata, a mezei gazdaság is be van so-
rozva. Akár a nép-, akár a^reáliskolákban, nem véve 
pedig ki a felsőbb reáliskolákat sem, veti meg valaki 
mivelődése alapját, mig azt tőle megtagadni nem aka-
rom, hogy lehet mivelt érzésű és foglalatosságát értő és 
ügyesen elvégezni tudó egyén ; addig egyenesen kimon-
dom : tudományosan mivelt, általános és alapos képzett-
séggel biró egyén nem lehet." 

„A ki tehát a napszámos, gyári munkás és keres-
kedő osztályon, tehát a mindennapi életen, felül akar 
emelkedni, legyen az köznépi, polgári avagy nemesi, 
bárói, grófi sat. családból való; a k i a mellett, hogy 
pbysicailétezhetését fentarthassa, a nemzet életében szel-
lemi és erkölcsi sulylyal is akar hatni; a ki azt akarja, 
hogy egy nemzet közügyeibe alaposan beszólhasson, 
azt más nemzetek előtt, ha kell méltólag képviselje, an-
nak reálistico-humanisticus ismeretekkel kell birnia — 
és ennek a gymnásiumban vetheti meg alapját." 

„Azért komolyan hívom fel ismét azon szülék és 
azon nevelés ügybarátai figyelmét, kik vagy születésök 
vagy míveltségöknél fogva a nemzet azon osztályához 
sorozzák magokat, melyet én a nemzet színének nevez-
tem, ha azt akarják, hogy gyermekeik akkor, midőn ők 
többé nem lesznek, helyeiket elfoglalhassák, abba be-
leüljenek, abban e nemzet díszére válhassanak, ha azt 
akarják, hogy bennök a nemzet még tovább is éljen; 
még akkor is, ha talán ezt gyermekeik Ínyére nem 
lenne, kövessenek el mindent, hogy gyermekeik reális-
tico-humanisticus nevelési alappal birbassanak. Komo-
lyan hívom fel minden ilyen szüle figyelmét, hogy élete 

legíontosabb, erkölcsi kötelességévé szentesült felada-
tát, gyermeke alapos neveltetését,— ne tegye ki divatos 
experimentumoknak s ne nevelje olyan egyoldalúan, 
mely szerint mig gyermeke előtt bezárja a tökéletesed-
hetés tágas útját, eljátsza általa egyszersmind nemzete 
nagysága lételét és lehetőségét is. — A nevelés ezen 
helytelen útba erőszakolása által eljátsza a szüle saját 
lelki nyugalmát is, midőn jó akaratával gyermekén se-
gíteni akar, abban elégedetlen embert, legtöbb esetben 
bizonyos ellenséget nevelend fel, ki életét szülei mulasz-. 
tásai és gyengeségei szemrehányásaival keserítendi 
meg, ki hamvadó porai felett nem hogy hálás emléket 
emelne, hanem kötelességmulasztásokat emlegetend,— 
Ne ámítsuk mi szülék azzal magunkat, hogy gyerme-
keinken könnyítünk a tanulásban , ha reáliskolába ad-
juk — a reáliskolában épen olyan sok dolgot szabnak a 
gyermekre, mint a gymnásiumban, másfelől a latin és 
görögnyelv megtanulása, miután ezek tanításában is 
könnyítő módszert találtak fel a paedagogok, nem olyan 
kövágás ma már, mint talán a mi gyermekkorunkban 
volt. — Mindenesetre elmúlt azon idő, melyben akár sa-
ját gondolata kifejezését, akár a tanulmány megtanulá-
sát latin nyelven kényteleníttetnék a tanuló tenni. — S 
Így a humanisticumok tanulása nagy nehézséggel nincs 
összekötve. Mondom ilyen könnyítésekkel ne áltassuk 
magunkat jó akaratból, de gyermekeink megrontásával, 
hanem tegyük meg szülei és nemzeti kötelességünket s 
neveljünk e hazának, kivált a nemzet előkelőiből olyan 
polgárokat, kikre egykor olyan büszkeséggel hivatkoz-
hassék a reájok következő nemzedék, mint mi a mily 
magasztos fellelkesedéssel emlegetjük nemzetünk mos-
tan is még élő s elhunyt jobbjait." 

(Vége követk.) Gönczy Pál. 

» 

L o s o n c , febr. végén. A losonci protestáns egyesült 
Öt osztályú gymnásiumban a téli félévi vizsgák f. é. 23, 
24 s 25-én megtartat tak. Az eredmény felől a közlőnek 
— mint érdekeltnek — nem illik dicsekednie; a jelen 
volt szülők nyilatkozatai azt eléggé tanúsiták. E tanin-
tézet egyesülése, mely több évtized előtt terveztetett, 
ezelőtt két évvel történt a két helyt külön működő tan-
erők egyesítése által, minden tekintet nélkül anyagi 
érdekekre. A magas kormány az egyesülést helyben-
hagyta. Ezen egyszerű egyesítés múlt évben szilárdabb 
alapot nyert a két helybeli protestáns egyház , s a n. t. 
nógrádi ágost. hitv. esperesség által tariott közös gyű-
lésben megállapított határozatok á l ta l , melyek szerint 
az egyesülés befejezett ténynyé lön. Egyesült intéze-
tünkben jelenleg hat tanár működik; a tanuló i f júság 
száma 87; szervezete a tan tárgyakra nézve megfelel a 
magas kormány kívánalmainak : de a mellett az egy-
házi s nemzeti érdekeknek is eleget te t tünk: Magyar-
ország történelme a lecketervben külön helyet foglal; a 
magyar nyelv tanítására különös figyelem fordíttatik 
sat. Fegyelemre nézve is célszerű javítások történtek, 
azon elvbői indulván k i , hogy a gymnásium nemcsak 
tudományos, hanem erkölcsöt s nemzeti jellemet képző 
intézet is. 



A tanintézet egy közös iskolai igazgatói választ-
mány felügyelete alatt van , mely 12 tagból a l l ; a vá-
lasztmány elnöke tek. Szíjjártó Samu hites ügyvéd úr, 
a kinek tudományos miveltsége s tiszta hazafias jel-
leme szebb jövő remélésére jogosít minket. Hasonló 
meleg részvétet tanúsítnak a két helybeli protestáns 
egyház buzgó lelkészei, u. m. nt. Kiss Gábor s Sztehló 
Endre urak, a kik a fiatal nemzedék tudományos s er-
kölcsi kiképeztetését szivükön hordják. 

Az alumneumban ez évben 10 tanuló részint in-
gyen, részint 15 újforintnyi évi fizetés mellett ebéddel s 
vacsorával láttatik el. Hogy az alumneum ily nagy jóté-
teményt nyúj that a szegény tanulóknak, azt csak a ke-
gyes pártfogóknak köszönhetjük; a mennyiben az e 
célra gyűjtött könyöradományok ez évre 606 frt. 83 krra 
rúgtak föl. Midőn e nemes s r i tka kegyeletért a szegény 
tanulúk nevében hálaköszönetünket nyilvánítjuk, tanin-
tézetünket továbbra is kegyes indulatukba ajánl juk. 

Dr. Valkó Endre S. k. 
ez évben igazgató tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Ruth. O-testamentomi szent-könyv. Eredeti héber szövegből 
magyarítá és kiadd Kámori Sámuel. Pozsony; nyomatott 

Wigand Károly Frigyesnél. 1860. 

Gonddal és szorgalommal dolgozott mti fekszik 
előttünk, melynek megjelente annál jobban örvendeztet 
bennünket, minél inkább átgondoljuk , hogy a hasonló 
tartalmú munkák mily ritkák jelenleg irodalmunkban. 
E mü, a kánoni becsén kivül széptani tekintetből is oly 
gyönyörű — és a kort, melyben a benne előadott törté-
net szerepel — oly remekül ecsetelő ó-testauientomi 
sz.-könyv: Ruth. 

Régi dolog, hogy fordítás és fordítás között igen 
nagy különbség van. — A ki az eredetit híven, jól, 
mindeu sajátságaival adja vissza : ha az eredeti becses 

v mű becses müvet alkotott. 
Különös nehézségek fordulnak elő a szent könyvek, 

s kivált az ó-testamentomiak fordításánál. Hogy az 
ezekben előforduló minden sajátságot tökéletesen ad-
hassunk vissza, mind e sajátságokat a lehető legtöké-
letesebben kell ismernünk. Ez tárgyi szempontból. Alaki 
szempontból nehéz e müvek helyes fordítása a héber 
nyelv oly sok sajátságánál fogva, mely nyelvsájátságo-
kat viszont csak magából e sajátságos, nyelvből tanul-
hatunk meg. 

Ama szempont nagy archeológiai és népismei 
jártasságot kiván, emez jeles nyelvészeti képességet 
igényel. — Kinél e kettő hiányzik, hagyja addig abba 
a fordítás munkáját, míg ismeretei a tanulmány által 
eléggé bővülnek; ki azonban fordítási feladatának he-
lyesen felel meg; szorgalomról és képességről ád ta 
nuságot. 

Örömmel mondhatjuk Ruth fordítójáról ez utóbbit, 

ki bár nem a legnehezebb feladatot tüzé is maga elé, 
ez eléggé érthető nyelvű történeti müvet választván, — 
ennek azonban meglehetősen megfelelt. 

Az egész fordítvány. nyelvezete általában tiszta, 
szabatos, s nem hiányzik belőle azon szentirati zamat 
sem, melyet a bibliai irály igényel. A legtöbb helyen a 
tárgy maga is hiven, érthetően, világosan van előadva, 
a figyelmes összehasonlító azonban javítást kivánó 
helyekre is akadhat. 

Nézzük a müvet fejezetenként és versszakonként. 

I. Fejezet. 
7-ik vers. --H2. n ^ S n i fordító egyszerűen utaztak-

kal fordítja. E helyen szivesebben olvasnók a szószerinti: 
útra keltek- et. 

10-ik vers. fordító. Minden áron 
veled vissza akarunk térni népedhez. 

Szükségtelen hosszabítás; elég egyszerűen i s : 
Bizonynyal visszatérünk veled népedhez! 

13. v. Fordító ezen körülmények-et is hoZ bele, holott 
erre semmi szükség. 

E három megjegyzett eltérés magában véve igen 
csekély, s csak annyiból róható fel hibául, hogy a for-
dító, kivált ott, a hol bővítésre vagy más szavakra 
szükség nincs, adja vissza az eredeti szöveget úgy, a 
mint azt találta. Kivált a szent könyveknél hagyjuk a 
szöveget úgy, a mint van , s ne erőszakoljuk bele saját 
magyarázatunkat. A magyarázat külön rovatban a leg-
illőbben foglalhat helyet ; de a szöveget ne másítsa. 

13. v. De van e versszakban még tetemesebb elté-
rés is. 

Az egész szak így van ford í tva : 
Váljon ezen körülmények között várakoztok-e 

addig, míg megnőnek ? Váljon ezen esetre visszatartóz-
tat játok-e magatokat, hogy férfiúé ne legyetek ? Nem 
lányaim; mart igen kesergek miattatok, hogy Jahve keze rám 
sulyosodott. 

Itt e mert nek semmi helye. Mondat elején a o 
valóban-1, bizonynyál-1, csákugyan-1 is tehet ; a ösz-
szebasonlító -je pedig csakugyan nem teszi a szót 
miattatok értelművé, hanem tőletek, vagyis e helyen 
inkább : mint ti alakot ad. 

S ha átgondoljuk, hogy keleten nem volt egyha-
mar nagyobb csapás képzelhető, mintha valaki magta-
lanul marad t , — tüstént megértjük ezen egész mon-
datot. 

Nóomi elküldi magától menyeit. „Ti még nők és 
anyák lehettek, — ti csak fér jei teket veszítétek el, — 
de én anya már nem lehetek, s a kik gyermekeim vol-
tak, azokat is elvesztém ; így tehá t : - o ittn !»->3 
niiT"V "a nN^i teljes értein.üleg: Bizonynyal keserűbb * 
az én sorsom, mint a t ietek, (a tieteknél) valóban 
Jahve keze rám sulyosodott. 

így ez felkiáltás, és nem következménye (a mint-
hogy nem is lehet) a : Bizonynyal nem, leányaim ! szavakat 
tartalmazó előbbi mondatnak. 

Így fogja fel Martin i s : „Certes, je suis dans une 
plus grandé amentume que vous." 



Hasonlóan fordítja Diodat i : „Benclié e'o mi sia 
cosa molto piű amara clie á voi." 

így szinte Riegler i s : „Ich bin weit unglückseli 
ger als Ihr!« 

1G. v. r>Síí ^ h n íordító : A hol te mulatsz, I • t • • T V - ' 
én is ott akarok mulatni. 

E szívreható jelenet fordításánál hogyan volna 
szabad e szót használni! — Valóban ez egyetlen szó 
lerántja az olvasót egéből, ama gyönyörből, melyet, az 
eredeti remek egyszerűségének olvastánál érez. 

Nóomi helyzete, és múlatás! 
Még ha a mulatni-t (elégroszul) időzni értelemben 

veszszük is, még akkor sem állhat meg e helyen; xh 
Rokkal inkább letelepülést, vagy szinte megpihenést tesz. 

17. v. stb. ^nűJ^niD a magyarban vissza nem 
adható, héber esküforma, s ez esetben már inkább enged-
hető , ha így fordítnók : Jehovára esküszöm : csak a halál 
választ el tőled engemet! 

18. v. A i n n i szó i -ját nem fordítanám De-ve 1; az 
egésznek menete így van : Ruth a legforróbban ragasz-
kodik Nóomihoz, s ez látván e ragaszkodást, nem inti 
többé. 

21. v. í j niy MiPM fordító. J. ellenem működött; al-t T i r 
kalmazbatóbbnak vélem a megalázott igét. 

II. Fejezet. 

1. v. 1Í35 fordító vitéz csatár. — K é t s é g -
telen , hogy e két szó ezt is jelenti. Hanem jelent 
mindkettő egyszersmind derék, jeles, vagyonos, tehetős, 
előkelőt is, — s ha átgondoljuk a következőket, Boáz 
bőkezűségét, szívességét r tekintélyét stb., inkább for-
díthatjuk derék, tehetős férfiúnak; ennek legalább okát 
lehet adni magából a tá rgyból ; de a vitéz csatárnak nem ! 

2. v. N-TPD7N : ford. el szeretnék menni. A fen-t T : •• ' 
tebbi I. Fe j . 10. 13. v. szerint itt is Jobb az egyszerű 
hadd menjek, vagy elmegyek. 

4. v. A nini szó i -ját elhagyni nem szabad. 
Az iró mind az előbbi, mind pedig ime versben a 

véletlenre fekteti a fősúlyt. Ruth véletlenül Boasz föl-
dére jött, s Boasz is véletlenül ugyanazon időben érkezik 
földére a városból. E két véletlen összekötéséhez az és 
kötszócska okvetlen szükség. 

Magában véve csekélynek látszó hiány ugyan, 
hanem igen érezhető az előadásban. 

5. v. DnsiprrSy aian ford. az ara tókra ügyelő 
ifjú. 

A a héberben is ép oly különféle jelentésű 
mint más nyelvekben. Péld. a magyar legény-nek mondja 
a legényt, s ugyan így nevezi p. o. a bolti segédet is. A 
francia garQon-nak is több jelentése van. A német 
Bursch hasonlag legényt és szolgát is tesz stb. 

Az aratók fölé ri tkán van iíjú felügyelő gyanánt 
helyezve; s így itt is hivebb a fordítás és tárgyszerűbb, 
ha így a d j u k : az aratók fölé helyzett szolgát, vagy 
magyaru l : az arató-gazdát. 

6. V. Ford. ez, a Nóomival Moah vidékéről idejött, 
miaóbi lány. 

K hosszú mondatban minden inkább meg van, 
csak az eredetinek színezete nincs. A héber ily hosszú 
mondatot sohasem irt, s nem is írhatott. — Szó szerinti 
fordítás: 

Moabi asszony, a ki Nóomival jött Moab mezejéről. 
Igaz ugyanis, hojíy Ruth már asszony volt, s nem 

leány; ha irodalmi nyelvünkben is ugylan oly értelem-
ben vehetnök a cseléd nevet, mint a közbeszédben, (a 
magyar ember gyermekeit is: kis cselédeinek nevezi, 
az asszonyokat és leányokat hasonlóan fehér-cselédnek, 
a nélkül, hogy a szolgai minőséget értené) ügy leg-
jobban e szóval fordíthatnék a 

7. v. u y a i r an nnrm nr ford. ekkép ő honn keveset 
tartózkodik. 

Sem hü , sem helyesen alkalmazott ige fifipw 
nyugodott. 

Ekkép (vagy inkább : csak) keveset nyugodott honn. 
10. v. Ford. Mért találtam kegyet nálad, hogy úgy 

megtiszteltél. 
, piel je: idegeníteni, de Hifiiben ta lá l juk: 

=gondoskodód; a ki rólad gondoskodik, nem ad-e 
tehát, jobb értelmet, ha így teszszük : hogy gondoskodol 
rólam, holott idegen vagyok? 

12. v. Ford. Jahve jutalmazza meg cselekedetedet; s 
legyen jutalmad Jahve Izrael Istenétől tökéletes azért, 
hogy szárnyai alá menekültél. Hiányos felfogás; az 
eredeti szerint az v s p - n n n nionS fítkSTTps nem egyéb, 
mint a nirT> mellé vetett mondat, — lesz tehát az eredet i : 

Jahve jutalmazza meg tet tedet , s legyen a te 
jutalmad tökéletes, Jahve tó l , Izrael Is tenétől , kinek 
szárnyai alá menekültél (jöttél menekvést találni). 

így fogja fel Martin : 
L'Eternel récompense ton oeuvre, et que ton 

salaire sóit eutier de la part de PÉternel , le Dieu 
d'Israel, sous les ailes duquel tut'es venue retirer. 

í gy az angol fordítás : 
The Lord recompense thy work, and a full reward 

be given thee of the Lord God of Israel, under whose 
wings thou art come to trust. 

Hasonlóan Diodati : II Signore ti faccia la retri-
buzione delle tue opere, e siati il premio renduto 
appieno dal Signore Iddio d'Israele, sotto alle cui ale 
tu ti sei venuta a riooverare. 

Hasonlóan Riegler : Jehowa möge vergelten dir 
was du gethan, ertheilen dir vollkommenen Lohn; der 
Gott von Israel, unter dessen Flügeln du Schutz dir 
suchtest. 

13. v. í]níTO nS hp fi^űl ford. szolgálód szivére 
beszélél. 

aS Sy -a*i_ héber szójárás és annyi, mint felbá-
torítani. 

Itt t ehá t : Kegyet találtam nálad uram, megvigasz-
talál s felbátorítál (az ott maradásra, a kalászszedésre). 

A szivére beszéltél nél még Károlyi Gáspár is jobban 
fordítja „szive szerint beszéltél"lel. 

Az angol : that thou hast spoken friendly. 
Diodat i : tu mi hai consolata, e hai usate benigne 

parole. 



Luther : Freundlicb angesprochen-t ir. 
20. v. Ford. Kiváltónk egyike; kiváltóink egyike 

(egyik rokonunk). 
22 v. w x n é s w i s * igéket jobb jelennel fordítani 

mind értelnji, mind nyelvtani szempontból. 

III. Fejezet. 

6. v. pJifi *nm ford. l eszá l la a szérűre; bizony az 
egyszerű aláment vagy lement ép oly jól kifejezte volna, 
s nincs semmi szükség az e helyen tulköltői leszálla-ra 

7. v. ntt^yn zsvb ÍO1*! ford. lefeküdt kévéi 
h e g y i b e ; senki jobban, mint Károlyi Gáspár : s elment; 
hogy az asztagnak szélin hálna. 

11. v. "\Wi~h2 ford. minden honfi, itt is régiebb 
z a m a t u k é r a egész városa (tulajdonkép kapu ja , tanácsa). 

13. v. nim TI ford. a hogy Jahve él: ha már sza-
bad hozzá tennünk, — adjuk vissza legalább jól ez 
eskü formát ilykép : ha ki nem akar váltani (ha nölil 
nem vesz), majd kiváltlak én, oly igaz, minthogy Je-
hova él! 

Itt tegyünk felkiáltójelt, s ne pontos veszszőt az 
előbbi mondat után ; a hogy Jave él, aludjál 
reggelig; — ez nem világos fordítás. 

18. v. i i n Ss\ ford., hogy sül ki a dolog; 
nem ide illő kifejezés; jobb hogy üt ki, hogy esik ki a 
dolog. 

IV. Fejezet. 

E fejezetben van a legkevesebb megróvható. 
10. v. üVm cn&í ford. Ti tanúk vagytok mos-

tanában. Talán inkább : ti tanúk vagytok ezennel. 
12. v. Ford. Legyen (házad) családod azon magzat-

ból, melyet Jahve adand ezen nőből, a Tamar Jehudának 
szülte Per esz házához hasonló. 

így ez homályosnak látszik; inkább érthető i lykép: 
Legyen házad azon magzatból , melyet Jahve 

ezen nőből adand , hasonló Peresz házához, melyet 
Tamar szült Jehudának. 

15. v Ford., mert menyed, a ki szeret, szülé 
s a ki neked jobb hét fiúnál. 

Ismét nem a legvilágosabb ; inkább : Mert menyed 
szülé, a ki szeret téged, a ki jobb (hozzád) irántad (jobb 
szívvel, több jósággal viseltetik irányodban) hét fiúnál. 

16. v. Ford. Nóomi pedig fogván a szülöttet, ölébe 
tevé és ringatá. 

mcNS nem ringatá-1 jelent. 
ölbe venni a gyermeket symbolum keleten, s azt 

teszi, hogy a gyermek adoptálva v a n ; midőn tehát 
Nóomi Obedet ölébe veszi, ezzel azt fejezi ki, hogy 
mintegy saját gyermeke gyanánt tek in t i , s ő lesz neki, 
t. i. a gyermeknek raftiíS 

jen = gyámolí tani , (sttitzen , unterstützen) ne-
velni stb. 

Tehát AJEítS 1 h \nril nem ringatá, hanem s lön gyá-
molává, felnevelőjévé stb. 

A fönebb idézett tekintélyek is mind ez értelem-
ben veszik. 

S ezzel röviden átfutottunk e különben csinos 

munkán, s minden hosszasabb befejezés helyet t , még 
egyszer szívesen kezet szorítunk a tehetségdús szer-
zővel, kinek, hogy az irodalom e terén tekintélyes sze-
rep juthasson, e három szót óhaj t juk m é g : tanulmány, 
tanulmány és harmadszor is tanulmány. 

Jobb tíz év alatt egy oly munkát teremteni, mely 
tízszeres tizedekig éljen, mint egy év alatt tíz oly 
mtivet hozni napfényre, mely sem hasznot, sem nyomot 
nem hagy maga után. Győri Vilmos. 

B E L F Ö L D . 

A haza minden részeiből érkeznek hozzánk 
tudósítások a sept. 1-ői legniagasb nyiltparancs 
ügyében egyházkerületektől, egyházmegyéktől 
úgymint egyes gyülekezetek részéről; mind azok 
irányában kötelességünknek tartjuk kinyilatkoz-
tatni, hogy felsőbb helyről érkezett tilalomnál 
fogva nem vagyunk oly helyzetben, hogy eddigi 
mód és szokás szerint tartott akárminemű egyházi 
gyűlés határozatait kiadhassuk. Szerk. 

Az „Ev. Wochenblatt" 9. száma Szilágyi Ferenc is-
kolatanácsos urnák egy levelét közli, melyből mi e kö-
vetkező sorokat közöljük: 

„Azt írja ön tisztelt barátom, lapja 7-ik számában: 
„A sopronyi superintendentiából tudósítás nélkül va-
gyunk. Ha mégis a kerületi gyűlésnek a pátens ügyében 
való mérsékelt magatar tását s az összevágó tudósítá-
sunk szerint c tárgyban itt uralkodó hangulatot szem-
ügyre veszsziik, bizonyára teljes reménynyel lehetünk, 
hogy a gyülekezetek többsége a maga testületi jogát a 
martiuson túli időre is rnegóvandja !K Sajnálom, kedves 
bará tom! de meg kell vallanom, hogy ezen szép , de 
mint hiszem, merész reményét teljességgel nem osztha-
tom, sőt a sopronyi közigazgatási területen lévő két 
superintendentiában az evangélikus kérdés állását illető 
nézetem olyan, hogy ön bizalomteljes felfogásával meg-
lehetősen ellenkezik. 

Igaz ugyan, hogy a sopronyi egyházkerületi 1859. 
oct. 5 diki gyűlésének magatartását a pátens kérdésében 
mérsékeltnek lehet nevezni, mivel hallgatólagos volt, a 
mennyiben az irányadón és a pátens ellen ellenséges 
indítványt tevő szónok Sz. úron kivül a gyűlésnek csak 
négy tagja nyilatkozott a pátens ellen s az administra-
tor urnák a pátens érdekében felhozott jó indulatból 
származott felszólalása s emlékeztetései figyelembe sem 
vétettek és egy köteles, általános hallgatás fent említett 
indítványt határozattá emelte. Ha ez nemcsak nem mér-
sékelt, sőt ellenséges, akkor az egészen közönyös dolog, 
váljon a gyűlés zajongva, vagy hallgatólag viselte magát. 

Nem vagyok ugyan azon helyzetben, hogy az új 
egyházi rendezés felől itt uralkodó kedvező hangulatról 
önnel közölt tudósítások értékét megítélhetném, de ta-



pasztalásom s az itteni egyházi s iskolai viszonyokróli 
meglehetős tág ismeretem jogosítnak, fájdalom azon vé-
leményre, hogy az itteni két egyházkerületben általában, 
hogy többet ne mondjak a pátens iránt nem igen ked-
vező hangulat uralkodik, cs hogy a martius utólson túli, 
söt még későbbi időre is a gyülekezeteknek csak igen 
nagy kisebbsége fo» j a a maga testületi jogát megóvni." 

A testületi jogról lapunk jövő számában tüzete-
sen szólandunk , mert miut a hozzánk érkezett tudósítá-
sok tanúsítják, a több mint két millió lelket számláló ref. 
gyülekezetekből még eddig egyetlen sem szervezte ma 
gát a pátens szerint s így Dem tudjuk elgondolni, mi fog 
történni azon gyülekezetekkel, ha a magas kormány 
csakugyan el vau határozva a jan. 10-diki rendelet sú-
lyát egész kiterjedésben alkalmazni azokra. 

Szerk. 

Hatvan (Somogy) vagy Kámány egyházi 
oldalról nezetve. 

(Yége). 

9. §. Csuknyai István halála után ismét kénytelenek 
iskolamestereket hozni. Azért-e, hogy prédikátort még 
a népesebb egyházak igazgatására és tanítására is alig 
leheteti találni, vagy másé r t ? nem bizonyos, Ilyen volt: 

6-or Valami Kállai nevű, — ki két év múlva el-
menvén, követte ö te t : 

7-er Vári nevű, ki is egy évet töltött itt szolgá-
latban. 

10. §. Harmadik prédikátor volt itt Torma János, 
ki is ide hozatott 1746-ban, és itt csak egy évig szolgált. 

Az eddig mondattakból most már következik : 
1 ör, hogyha Óvári István szolgált 10 évig (5. §. 

Samu Deák 2-ig, Erdéli 2-ig; Péter Deák 2-ig; Csok-
nyai Mihály 3-ig ; Samu Deák ismét 3-ig ; (6. §.) űsoknyai 
István 8-ig (8. §.) Kállai 2-ig és Vári egyig (9. §.) tehát 
1713-k esztendőtől, és így majd egy századtól fogva 
folyvást hallattatik itt az Isten igéje, a tanítók szájok-
ból , és növekedik a helvét vallástételt tartók serege. 
Továbbá szinte annyi ideje lehet annak is, mióta néhai 
ns. Gál Gergely ú r , megszánván az ekklésia szegény 
sorsát, keresztyéni jóindulatból, az Isten dicsősége mel-
letti buzgóságból javainak bizonyos részét örökbe és 
örökre a hatvani ekklésiának testálta. (7. §.) 

2-or. Ha a Samu Deák, ki mintegy 1725. év táján 
szolgált itt, — és szolgálatát folytatva először ugyan 
Bécre, azután pedig 1735-ben Tót Sz.-György re ment,—kö-
vetkezik : hogy a nevezett helyeken is virágzó egyhá-
zaik voltak a belv. hitv. tartóknak. Pa ta pedig minde-
niknél, söt még Hatvannál is előbb kezdette le jé t föle-
melni (§. 5 — 6) 

11. §. Negyedik prédikátor volt, Császári Péter, ki is 
hatévi kedves hivataloskodása után, meghivatott Gigébe, 
ahová el is ment 1752-ik esztb. és igy: 

12. §. A prédikátorok seriesében ötödik lett itt 01-
nadi István, ki is négy évi szolgalatja után meghalt itt 
szélütésben 1756-ik esztendőben. 

13. §. Hatodik volt Huszár István, ez is négy évi 
itt szolgálata után Kadarkútra hívatott 1760-ik eszten-
dőben. 

14. §. Hetedik prédikátor volt Nánási Mihály, ki is 
ide jött 1761-ik esztendőben és egy év múlva itt meg 
is halt. 

15. §. Ezután következett Vasas István, ki is há-
rom éves hivataloskodása után Magyar-Újfaluba ment 
jszép hivatallal. 

16. §. Ennek utódja lett Újhelyi Mihály, kit ide-
hoztak volt a darányi egyházból , és szolgált itt 
két évig. 

17. §. Tizedik lelkipásztor volt Czégény András, 
ki hasznosan szolgált itt 12 évig, innét ment Gy.-
Mellékre, 1778-ik évben. 

A föntebb elősorolt tiszt, tanítókról semmi különös 
dolgot nem mondhatnak az öregek, hanem ennek idejé-
ben annyira népesedvén az ekklézsia, hogy az a fa-
templom, mely Csoknyai István idejében épült , szük 
volta miatt alkalmatlannak találtatván a nép befoga-
dására, — azt mondják, hogy abba egy kart (Chorus) 
akarván építeni, midőn ez iránt a tek. ns. vármegye 
előtt esedeznének, kérvényökre ilyen választ nyertek: 
„Statum tamen antecedentem, nec superantem permitti 
jubet comitatus." 

18. §. Tizenegyedik prédikátor volt Simonyi Ist-
ván, ki is a debreceni anyaiskolában végezvén tanpá-
lyáját , let thedrahelyi káplán azután a j tó nyilván hivata-
loskodására, idehivatott , és itt az egyház költségén föl-
szenteltetett, de hirtelen egy év múlva ugyan itt meghalt, 

19. §. Követte őtet Cziriák Mihály, a kit Kis-Asz-
szondról hívtak magokhoz. Ez a tiszt, tanító — mint 
mondják, igen igen ékesen szóló és szép tudományú 
ember volt. Tanult néhány évig a debreceni collegium-
ban; — Kis-Asszondon udvari pap volt tek. Sárközy An-
talné assz. mellet t ; — és mikor ide hozatott, akkor 
szenteltetett fel az egyház költségén. — Nagy kedves-
séggel hallgatta ennek tanítását a hatvani ekklésia, de 
csak kevés ideig, mert két év múlva seniori hatalommal 
magának és az egyháznak szomorúságára Kutasra ren-
deltetett, hova el is ment 1781-ik esztendőben. 

20. §. Mind a taní tásra , mind az igazgatásra elő-
állott ő utána Sebő Pál, ő is itt szenteltetett fel, két év 
múlva ment Magyar-Atádra 1783. Utóbb az alsó segesdi 
ekklésiának tanítója lett. 

21. §. Tizennegyedik lelkitanító volt itt Borsodi 
Borsáthy Sámuel, ki is udvari szalamegyei születés volt. 
Atyja prédikátor volt Udvariban, s haláláig ott is lakott. 
Tanult Debrecenben. Innen ment Hold-M.-Vásárhelyre, 
hol is tiszt. Szónyi Benjámin úr gyermekeinek 2 évig volt 
nevelőjök. A burkus hadjáratkor, — mikor a nemes se-
reg is fölfegyverkezett, ő i s , mint nemes, katonává lett, 
és viselte a fegyvert egy évig. Azután ment Sárospa-
takra tanulni. lenét 3 év múlva Köveskálon iskolatani-
tóvá lett, — honnét 6 év múlva Somogyba Kis-Aszon-
don praeoráus le t t , — innen Balhásra ment szinte 
praeoránsnak, honnét 8 évi szolgálata után Hatvanba 
hozatott, itt fel is szenteltetett 1784 ik évben — és szol-



gált 1787-ig, iimét Zs.-Kisfaludra hivatván, ott meg 
is halt. 

Dicsérendő ezen b. e. tiszt, férfiúban a z , hogy az 
ekklésia anyakönyvét, mely 1761. esztendőtől kezdődik, 
s mely nem kellÖ gonddal vezettetett , — újra más 
könyvbe szép tisztán leirta, s az ekklésiának, mintegy 
drága kincsét, újabb fényre hozta. Ezenkívül ez ekklé-
siának régibb állapotjáról is irt egy kis jegyzést. 

22. §. 1787-től 1791-ig szolgált itt Banai Mihály, ki 
szinte itt szenteltetett föl papi hivatalára. Ennek idejé-
ben épült a most is meglévő kőtemplom, melyet a tem-
plom mennyezetén lévő irat is bizonyít. 

Nevezetes az is, hogy 1745-ik évtől íogva, nem 
volt itt iskolatanító. Az ö idejében hozták Szikszai Mi-
hályt, ez is egy év múlva elment Kis-Tamásiba, — így 
maradt a lelkipásztorokra a gyermekek tanítása. — 
Banai Mihály ment innen Nemes Dédre, innen pedig 
Visontára prédikátornak. — 

23. §. Banai Mihály után, újabban meghivatott 
Cziriálc Mihály Bürüsről, de ez a nagykedvességü tanitó 
itt egy év múlva bevégezte földi pályájá t . 

24. §. Tizenhatodik prédikátor volt Csákvári János, 
ki is 1793-ban hozatott ide Gy.-Mellékről, s itteni 6 évi 
szolgálata után elment az örök nyugodalomba. — Meg-
jegyzendő felőle, miszerint eddig ő volt a 7-ik prédiká-
tor, ki itt becses életét bevégezte. 

25. §. Tizenhetedik prédikátor volt itt Rimaszom-
bati Mezey István, ki is ide hozatott Kis-Kovácsiból 
1799. és itt is szenteltetett föl a papi hivatalra. Innen 
4 év múlva ment Komlösdra. Ennek idejében öntetett az 
egyház számára egy-két másás és 16 fontos harang, ily 
fölirat tal : Ekklésia orthodoxa hatvaniensis J. Comtu 
Simegiensi fieri curavit Anno 1800. 

26. §. Tizennyolcadik prédikátor lett Simon Pál, 
Magyar- Atádi születés, hol a ty ja t. Simon István prédi-
kátor volt. Tanult Kecskeméten a logicáig; subscribált 
Debrecenben 1797., honnét Darányba jött iskolatanító-
nak 1801-ben, innét két év múlva Hatvanba hozatott, 
hol föl is szenteltetett az ekklésia költségén 1803. — 0 
volt 7-ik pred iká tor jok , kit ők szenteltettek föl. És így 
hetet bocsátottak el az örök nyugodalomra, — hétnek 
nyúj tot tak újra alkalmat a szent hivatalra. 

Ennek idejében 1805-ben megesvén a földmérés, 
noha illő serénységgel volt az iránt az ekklésia, hogy a 
birtokos urak egy iskolatanító számára megkívántató 
fundussal , szántó földdel és réttel ajándékozzák meg ; 
és noha eziránt mind szóval mind Írásban is beadta je-
lentését : mégis mindez napig is sikeretlen lett minden 
könyörgésök, és iskolafundusok s illetőleg iskolaházuk 
mai napig sem épülhetet t , hanem a gyülekezet 1850-től 
fogva, mióta rendes isk. tanítót tart, mindig bérelni 
kénytelen mind a tanító, mind a gyermekek számára 
drága pénzen évről évre más más helyiséget. — Az 
újabbi időkben is, szinte 9 év óta mindig könyörgünk 
iskolahelyért, mégsem nyerhetünk! 

27. §. Tizenkilencedik prédikátor volt t. Vecsey 
Dániel, s itt szolgált 18 évig; Az ő idejében épült a 
templom kőtornya 1824-ben. 

28. Huszadik prédikátor lett Elek István, ide jött 
Pet tendről ; innen 6 év múlva Hobolba ment 1833. 

29. §. Huszonegyedik pap volt Becsák István, ide 
jöt t Istvándiból, hol káplán vol t , innen 4 év múlva Bö-
hönyére ment. Az ö idejében épült a kertbel i méhes, ta-
nuló-szobával. 

30. §. Huszonkettődik papja ez egyháznak volt Sal-
lós György, ki is ide Nagy-Bajomból jött , hol mint káplán 
szolgált. Apr. 22. 1837. Innét Tót-Sz.-Györgyre ment. 

Megjegyzendő, hogy az ö idejében kezdették épí-
teni a most is meglevő paplakot, szalma fedélre, és igen 
szabálytalan felosztásra. 

31. §. Huszonharmadik lelkipásztor volt itt Sáray 
Gábor, ki is ide M.-Ujfaluból hozatott , hol káplán volt. 
Innen N.-Kisfaludra távozott. Idejében itt mi történhe-
te t t? Nem bizonyos, mert ő semmi jegyzést a jegyző-
könyvben nem hagyott. 

32. §. Huszonnegyedik pap lett Vincze Benő, ki is 
7 éves pályája után, itt meghalt 1850. tüdővészben. 

33. §. Huszonötödik lelkész lett Bélaváry István, 
ki is 1850-től hirdeti itt az örök élet igéjét. 

Tiz éves itteni működésem ideje alatt, mik történ-
t e k ? Jegyzőkönyvünk róla tanúskodik , melyeket mind 
itt elősorolni a tér nem enged. 

Csak annyit ér intek, hogy az én idejövetelemkor 
kértek a hatvaniak állandó rendes isk. tanítót az espe-
resi hivataltól. Kérelmök mégis adatott. 1850. nov. hó-
ban jött az első rendes isk. tanitó Tóth Sándor, ő utána 
Benkő János ezután Yecsei Lajos, ki után mostanra 
Berhidai Sándor. — Tiz év óta 4 tanító. Okozza e gya-
kori kellemetlen hurcolkodást, változást a tanitók ré-
szére ama nagy alkalmatlanság, miszerint rendes, kellő 
isk. fundus nem létében, bérelt alkalmatlan hélyiségen 
kénytelenek a tanítók lakni és tanítani. A mi az egy-
háznak is alkalmatlan, de tetemes évi áldozatába is 
kerül. 

Iskolafundust , melyre épülhetnénk, — mint fön-
tebb is érintettem — minden több évi könyörgésünk 
dacára is nem nyerhettünk, — minek az az oka, hogy 
itt nem egy földes úr van ; — hanem közbirtokosság. 
Föbirtokos jelenleg Batthyáni Fülöp ö Hercegsége, ő 
utána a nevezett nemes Gál család. Ez utóbbi ma már 
igen elszaporodván, s kevés birtoka lévén — ha akarna , 
sem segíthet az egyházon, úgy, hogy iskolának helyisé-
get ad jon ; — ezt csak az elsőbb tehetné , ha több évi 
folytonos könyörgésiinket meghallgatni kegyes lenne. 
— Méltányos is lenne a meghallgatás, mert a lelkész-
ről, annak földbeli illetösségéröl, már a Gál birtokosság 
egyik ős előde gondoskodott , ennek haszonélvezetéből 
él mai napig is a lelkész. 

Jelenleg a gyülekezet azon van, hogy minden 
áron fog iskolaházat épít tetni; már a tégla egy része 
ki is van égetve. Ha valami helyiség eladó lenne, mindig 
szemmel kisérik, azonban még most sincs kilátás. — 
Oda jutottunk m á r , hogy jövőre iskola- s tanitólakot 
bérben sem kaphatunk, mivel nincsen helyiség. 

A ref. lakosság száma 458 lélek iskolaköteles 
gyermek jelenleg 61. 



A gyülekezet föntart ja magát évenkénti részara-
tás által. 1858-ban is szereztek aratással 500 pf'tot; 
1859-ben is szinte annyit arattak5, de a jövedelem eddig 
még nem tudatik, mivel a termékek még eladva nin-
csenek. 

A lelkészt illető haszon földbirtok az 1846—47-ki 
úrbéri végleges rendezés által a főbirtokos urasság által 
kicseréltetvén, nemesi ősi természetét elvesztet te; és a 
volt jobbágyok földei között szinte 4 helyen adatott ki, 
fél teleknyi mennyiségben, de egész telek utáni legel-
tetési járaudóssággal. 1859-ben pedig a faizás érdemé-
ből szabad egyesség után, szinte egy egész telek utáni 
erdőrészlet, 3 hold kiadatott . 

Dicséretes jó tulajdonsága a hatvani lakosságnak 
az, hogy szereti látogatni — mennyire lehet — az úr 
házát, kevés polgárlak van, hol biblia nem volna, s 
irást olvasást többnyire tudnak ; végre a sz. egyházban 
páratlan szabályszerű jó énekesek. 

Engedje is a jó i s t en , hogy a honnak e régen ke-
letkezett ref. gyülekezete az időbeli indifferentismussal 
alább sohase szálljon, hanem mind anyagilag, mind 
szellemileg a jóban, mind végiglen őröködjék !! 

Január 24. 1860. Bélavári István, ref. lelkész. 

A magyar-kakucsi 185 lélekből álló helv. hit-
vallású egyház Dél-Biharmegyében, Élesnek dél-, K.-
N. Révnek észak felöl — a sebes Körös völgyében — 
egy mértföldnyire, körítve sok román falvaktól, testvé-
reitől elszigetelten, a kevés szám s szegénység miatt, 
annyira szánandó nyomorult helyzetben volt és van, 
hogy belső hivatalnokai vagy nem voltak, vagy ha 
találtattak oly szerencsétlenek, kiket a sors viszontag-
ságai ide vonulni kényszerítettek, a legnagyobb Ínség-
ben tengették itt nyomorult életöket; mert nem elég az, 
hogy fizetésök felette csekély, — a lelkészé mintegy 
17 köböl rozs és 7 forint a. é., az iskolatanitóé öt köböl 
rozs és 3 forint a. é . ; szántóföldjeiket nem említve, 
mert reá fordított költségeiket sem térítik meg, hanem 
lakóhajlékaik is régóta annyira elavult roszak, hogy a 
lég változásai s viszontagságai ellen őket épen nem 
védelmezhetik , ezért gyakran megtörtént, hogy a gyen-
gébb testalkatúak — mint alólirt lelkész, csak két havi 
házas neje — rövid idői itt lakás után oda költöztek, 
„hol nem szenvednek többé." E nyomorult helyzeten a 
nagytiszteletti visitáció többszöri sürgetésére az elöl-
járóság valahára segíteni akarván , lelkészlakot építeni 
határozott ; minthogy azonban e cél elérésére teljesség-
gel elégtelen: folyamodott ezen nt. bihari egyházmegye 
á l t a l a főtiszt, superintendentiához segedelmezés végetti 
kihirdetése megrendeléséért , mit több egyházakkal 
egy vasárnapon kihirdettetni méltóztatott is megren-
delni ; mi fog részünkre kegyes hitfeleink sokfelől 
igénybe vett jóltevői buzgalmukból hárulni? ezután 
leendünk szerencsések tapasztalni ; folyamodott továbbá 
gróf Zichy Domokos ö méltóságához a szükséges épület-
fák ajándékozásáért s ö méltósága nem tekintve feleke-
zetiségre, s ezen népnek iránta érdemetlen voltára, 

kegyesen megajánlani méltóztatott. Mely kegyes jótéte-
ménye által lekötelezettek , midőn buzgó imánkban 
esedezünk köz mennyei jó Atyánknak, hogy ő méltóságát 
e haza javára sok időig megtartsa, s lelki, testi áldásai-
val halmozni meg ne szűnjék, egyszersmind hálánkat 
s alázatos köszönetünket az egész haza színe előtt 
nyilvánítani kötelességünknek i smer jük . A m.-kakucsi 
helv. hitv. egyház elöljárói, s azok nevében 

Szabó József lelkész. — Barabás István gondnok. 

D e b r e c e n b ő l i r ják a „Wanderer"nek s a „Wan-
derer"böl átveszi a „P. Lloyd," hogy Vay Miklós b. 
szombaton délben oda érkezett s a ref. egyház tanácsa 
ünnepélyesen fogadta ; a lakosság pedig vasárnap este 
fáklyásmenetet rendezett, mely a városon keresztül a 
báró lakához vonulván, ott hymnust éneklének s az ün-
nepeltet felköszönték. A báró kissé roszul levén, szemé-
lyesen nem jelenhetett meg tisztelői előtt s főtisztelendő 
Balogh Péter úr által fejezteté ki e miatti sajnálatát . Ba-
logh úr födetlen fővel megható beszédet monda, szavait 
éljenzések és karénekek követék s azzal vége lett az 
ünnepélynek. 

D e b r e c e n b ő l i r ják, hogy február 20-kán a ref. 
főiskola időrongálta fedele javítására a casinó díszes 
teremében táncvigalom rendeztetet t , mely a jótékony 
célra 385 forintot jövedelmezett. Jelen voltak főtiszt, 
helyettes superintendens Balogh Péter ur, a tanári-karból 
többen, a megyei törvényszék számos tagja, a római 
katb . papság egyrésze, több katouatiszt s más világiak, 
mi debrecen lakóinak békés egyetértését elég híven 
jellemzi. P. G. 

E<S®3 — 

KÜLFÖLD. 
Skótországból. Az egyház lelki bíráskodása fe-

letti kérdést sohasem vitatták oly nagy hévvel, mint 
épen jelenleg. Okot szolgáltatott ezen élénk vitatkozásra 
az úgynevezett „Cardross" eset. A dolog menete rövi-
den ez : A Glasgowhoz nem messze eső cardrossi szabad 
egyház lelkészét (M' Miilant) a presbyterium *) 1858-ben 
erkölcstelen magaviseletéért bűnösnek nyilatkoztatta. A 
lelkész a presbyterium határozatát a zsinathoz felleb-
bezte. A zsinat glasgowi gyűlésében nagy többséggel 
megsemmisítette a presbyterium határozatá t , mire a 
presbyterium ezt az ügyet fellebezés utján az 1859. 
Edinburgban összeült közgyűlés elé vitte. Ez a gyűlés 
az egész ügyet új vizsgálat alá bocsátotta, melynek 
eredménye az lett, hogy M' Millan a neki bűnül felrótt 
kihágásokban bűnösnek nyilváníttatott s ennek követ-
keztében hivatalából kitétetett. Az elitélt lelkész meg-
kísértette a skótországi legfőbb polgári törvényszéktől 
nyerni egy oly végzést, miáltal a közgyűlés letevő ha-
tározatának végrehajtását meg lehetne akadályozni. E 
kísérlet nem sikerült , mert lord Benholme a fötörvény-
szék egyik birája a kérelmet visszautasította. Azon 

*) A bkot egyházban presbyterium az, mi nálunk esperesség. 
Szerk. 



hirre, hogy M' Millao ilyen lépésre vetemedett, másod-
szor is a szabad egyház közgyűlése elé idéztetett s azon 
kérdés intéztetett hozzá, hogy váljon azon polgári tör-
vényszékbezi fellebbezést saját indításából tette-e. Mi-
után igen-nel felelt, a szabad egyházban létező egyik 
törvény alapján az egyházi szolgálatból örökre ki-
záratott. 

M' Millan egyszerre két panasz-levelet nyújtott be 
a közgyűlés ellen a főtörvényszékhez és pedig felleb-
bezte az alsó háztól , mely azokat újra visszautasította, 
a törvényszék felső osztályához, a felső házhoz. Az első 
folyamodás egyenesen s általábau a közgyűlés ellen 
volt irányozva s nemcsak az azáltal hozott letevési 
határozat megsemmisítését célozta , hanem 500 
font kárpótlási summa megtérítését is követelte. A má-
sodik a közgyűlés elnöke (D. Gunningbam), a letétel 
indítványozója s keresztül vivője, ellen volt irányozva 
különösen, s indítványozta 3000 font kárpótlási összeg 
letételét, mivel illető személyeket az ö letételénél rosz-
akarat vezérelte. Midőn említett törvényszék ezen osz-
tálya e panaszokat felvette s tárgyalás alá bocsátotta, 
kijelentette a szabad egyház 1. Hogy ezen panaszok, 
mivel a pusztán lelki dolgokbani egyházi Ítéleteket egy 
ismételt vizsgálat alá vetni próbálták, egyszerűen eluta-
sittattak és 2. hogy illető Ítélet kimondásakor a közgyűlés 
tökéletes egyetértésben s az egyházi törvények szelle-
mében járt el, hogyha még nem az eset adta volna is 
magát elő, M' Millannak nincs joga polgári törvény-
székhez fellebbezni, mivel ez ellenmondásban áll a szi-
bad egyház törvényeivel, s alkotmányával. Ezen nyilat-
kozatának alapos támogatására több oklevél közt azon 
esküt is a főtörvényszék elé terjesztette a szabad egy-
ház, melyet M' Millan lelkészi hivatalba léptekor tett le. 
Ellenben vonakodott a közgyűlés a M' Millan ellen ho-
zott Ítéletet a főtörvényszék vizsgálata alá bocsátani. 
Múlt évi december 23-dikán azt határozta a főtörvény-
szék, hogy a szabad egyház mindenesetre köteles, mind 
a két ítéletet ö eléterjeszteni s Ítélete alá bocsátani. És 
a feltörvényszéknek ezen Ítélete az, mely egész Skótor-
szágot oly nagy izgatottságba hozta. A szabad egyházra 
nézve abból származható veszély oly ^ a g y n a k tetszik, 
hogy a közgyűlés bizottmánya az elnök által azonnal 
összehívatta a gyűlést. Ezen gyűlés , melyre az utólsó 
közgyűlés tagjai közül is számosan jelentek meg, jan . 
18-dikán tartatott Edinburgban. Fontos tanácskozás 
után abban egyezett meg a közgyűlés bizottmánya a 
„Cardross" ügyet illetőleg, hogy említett ítéleteket a 
főtörvényszék elé terjeszti ugyan, de a mellett világosan 
kijelenti, hogy a szabad egyház ezáltal semminemű 
jogot sem ad a polgári törvényszéknek, hogy oly ítéle-
teket, melyeket tisztán lelki fegyelmi ügyekben hozott, 
saját helybenhagyása vagy megsemmisítése alá vesse. 

Nagy szorongással várják most a főtörvényszék-
nek ez ügyben való további eljárását. Már csupán azon 
tény, hogy az M. Millan fellebbezését elfogadta, nagy 
nyugtalanságra szolgáltatott alkalmat. Ugy találják, 
mintha azon nézet volna ezen eljárásban kifejezve, hogy 
Skótország szabad egyházát a polgári törvényhatóság 

főfelügyelete alá akarják vetni. E mellett szól leginkább 
lord Deas beszéde, ki azon állítást fejezte ki, hogy az 
állam az illető egyházi bíráskodást ráruházta ugyan 
Skótország állam egyházára (established Church), de 
a szabad egyház , midőn az államegyháztól elszakadt, 
ezáltal ezen bíráskodás gyakorlatának jogát is elvesz-
tette. A szabad egyház csalódásban van azért, ha az 
egyházi bíráskodást tisztán lelki fegyelmi ügyekben a 
polgári hatóság kizárásával magáuak akarja igényleni. 
Ezen állítás, melyet említett osztály másik három lordja 
is magáévá tett, minden skót egyházban, kivéve az 
államegyházat, könnyen megfogbatólag nagy ingerült-
séget okoz, sőt a szabad egyház több egyházi és világi 
tagja által egyszerűen elvettetik. Meg vagyok győződve, 
hogybacsak megkísértenék is ezen nézetet érvényre 
juttatni, ez nyilvános mozgalmat idézne elő, melyhez 
hasonló erejűt s terjelmüt a skótországi hajdani ilynemű 
események nem mutathatnak fel. Kristusznak saját egy-
háza fölötti kizárólagos uralma volt azon elv, melyért 
Skótország convenanterei annyit és oly nagy kitartással 
küzdöttek. Vonakodtak — és pedig készek voltak ezért 
életüket is feláldozni — az állam tekintélyét pusztán 
egyházi ügyekben elismerni. Ok semminemű világi 
hatóságnak sem engedtek valami jogot, hogy az egyház 
belső rendét illető ügyekbe beavatkozhassék. Ezen elv 
jelentöségérőli meggyőződés volt az, mely az ismert tíz 
éves összeütközésre vezetett, s a szabad egyháznak az 
állam-egybáztóli elszakadását megelőzte. Még most is 
érzi Skótországban minden ember, hogy mennyire szük-
séges ez elv az egyház felvirágzására nézve. Es épen ezért 
nyilatkozik mindenfelé a legnagyobb aggodalom, mi-
helyt a polgári hatalom részéről azon nézet nyilatkozik, 

hogy ezen elvet megakarja sérteni. N. E. K. 

— • — 

r ü n MM A • 

Kérelem tisztelt levelezőinkhez. 
Több felőlről érkeznek hozzánk bérmentet-

len levelek, melyekért természetesen a vitelbéren 
kivül még büntetést is kell fizetnünk. Ez hagyján 
volna még, de sok ily levél tökéletesen használ-
liatlan tartalmú. Felkérünk azért mindenkit, hogy 
csak bérmentett levelet intézzen hozzánk, mert el-
lenkező esetben nem fogadjak el s visszautasítjuk. 

Szerk. 

G y á s z h í r . 
Kisasszond, febr. 27. 1860. A belső-somogyi nt. 

egyházmegyének köztiszteletben állott felejthetlen se-
gédgoudnokát ngs. Nádasdi Sárkösy Albert urat 
f. é. február 20 ik nfipjási a halál angyala az élők közül 



kiragadta, 8 a nemesen lobogott életszövétneket elol-
totta. Tizenegynapi kinos de keresztyéni megnyugvás-
sal viselt szenvedése után, 70 éves és V/a hónapos 
életpálya bevégeztével huoyt el a szép tettekben meg-
őszült kormányos melívizkórban. Ékessége nemzetünk-
nek, erős oszlopa egyházunknak, büszkesége Somogy-
megyének. 

Mely megyének minden rendii és vallású lakosai, 
gyász-tiszteletüket megadandók készséggel siettek volna 
összeseregleni az egykor e nemes megye javára műkö-
dött al- és főjegyzőnek, országgyűlési követnek, ál- és 
főispánnak busán ragyogó koporsója körül. De a sors 
úgy a k a r t a : hogy a mily elvonult s igénytelen volt utol-
só pályája , épen oly csendes legyen temetése is. Mert a 
febr. 22 kére kitűzött temetést a zord orkánszerü hózi-
vatar, s öles fuvatagok nem engedték megtartani, s 
csak 23-án lehetett eltakarítani a dicsőült lélek porte-
lemeit a szomszédos kis-korpádi község sírkertjében, 
ott nyugvó több jeles vérrokonai közé. 

A duló fergeteg dacára mégis szép számú tiszte-
lök, bánatos részvétü uri családok és nép gyűlt össze. 
Kik is a temetést megelőzőleg a háznál nt. Mezei Pál 
egyházm. tanácsbiró, s csökli helv. hitv. lelkész ur meg-
ható rövid beszédében és buzgó imájában vettek búcsút 
a szeretett kormányostól. A kisasszondi ref. egyházban 
pedig Összeseregelvén fájdalom-könyei közt hallgatták 
nagy tiszt. Kacsóh Lajos esperes urnák szivet megható s 
könyeket fakasztó gyászbeszédét e szent igék után : 
Látá Jézus Natanaelt Ö hozzá menni, és monda Ő felőle: 
ime ez az igaz Izraelita, kiben nincsen álnokság." (Jan. J . 
48.) rajzolván az igaz Natanaelt. 

A sírnál pedig áldást kért megtör t , de hőntisztelő 
kebelből jött imájában Falusi János helybeli helv. hitv. 
lelkész a nyugvó porokra, — vigaszt a megsebzett 
szívű úri család öt férfi s egy nő, mint felejthetlen ked-
ves atya gyermekeinek , legközelebbi, — és a távoli 
szeretett rokonok fájdalmaira. Kérte Isten a sorsintéző 
atyát , hogy adjon drága véren vett örökségének oly 
csüggedetlen munkásságu kormányzókat mint elhunyt 
vala, s hogy e magasztos emlékű sírhalom legyen köz-
tünk zálog az egyetértésre, buzgó törekvésre, reményre, hitre, és 
a Jézus Krisztus dicsŐsségének forró szeretetére, 

S miután egy új sírdomb állt előt tünk, — még-
egyszer visszatekintve fölsóhajtánk mindnyá jan : hogy 
a csak még nem rég t. Sárközy Józsefné, ngs. Sárközy 
Kázmérné, mint jó rokonok halálával, s most ez új kese-
rűség poharával a még élők szívein ejtett sebekre 
küldje Isten enyhítő balzsamát magas egeiből! hogy 
neveljen szeretett gyermekeikből az egyháznak, a ma-
gyar hazának és az emberiségnek hasznos tagokat és 
ú j oszlopokat 

Lassanként elhagyva a holtak hazá já t : minden 
kebelből e hangok törtsk ki „legyen közöttünk minden-
ha dicső szelleme az elhunytnak ! Áldás és béke lengje 
körül hamvait mígnem ő is meghallva az emberfijának 
szavát: kijövend az életnek fóltámadására. F. 

A Szeberényi Lajos és Vincze Sándor szerkesztése 
8 kiadása mellett ujolag megindult „Néptanítók könyve* 
prot. növ. közlöny I. kötetének I. füzete a napokbán 
jelent meg következő tar talommal: „Irányunk," a szer-
kesztőtől; „A néptanítói értekezletekről," Imre Sándor-
tól ; „Stöckel Lénárd" (a „Magyar tanférfiak csarnoka" 
első képe), G—ytól ; „Olvasás-tanmódom," Tjnikody 
Gedeontól; „A h. h. négy egyházkerület népiskolái 
egyetemes választmánya által kimunkált s a négy egy-
házkerület jóváhagyásával 1858-ban sept. 28,. 29. és 
30 ik napján megállapított népiskolai szervezet s pár 
igénytelen szó a fölött,'' V. S.-tól; Crüger népszerű 
(németül irt) természettanának ismertetése, Zs. I.-tól ; 
Szeberényi Lajos legújabb szerkezetű fali olvasó-táblái-
nak bemuta tása ; ezután — a tárcában — belföldi, meg 
külföldi tanügyi szemle, növelési könyvészet stb. A 
hasznos, — mi több — szükséges vállalatot nem ajánl-
hat juk eléggé protestáns néptanítóink figyelmébe. Tá 
mogassák azt mind szellemi közremunkálásukkal , mind 
anyagilag is, előfizetés által. Csak nekik kár, csak ne-
kik szégyen, ha másodszor is elejtik. Az előfizetés 
egész évre 2 uj forintot tesz, mely összeg bérmentesen 
a szerkesztő-kiadóhoz küldendő Makóra. Minden két 
hónap alatt egy-egy 3—4Mvnyi jelenik meg. 

Nemcsak a gyermekek vezéreinek, magoknak a 
gyermekeknek való könyv is van előttünk, melyre a 
szüléket fiegyelmeztetni sietünk. Ez : „Kis brúgó. 
Magyar dalok kis gyermekek számára. (A Kis Hegedű, 
Kis Trombita, Kis Cimbalom párja .) Készíté Horkai 
Bácsi." A marmarosszigeti nyomdából került ki 16 rét-
ben s 78 lapon 50 dalocskát tartalmz. Ara 25 uj kr. 
Ugyanazon szerzőtől e napokban várhatni a „Kis Cim-
balom" megjelenését is,-mely már ki van nyomtatva, s 
mihelyt az eléje gördült akadály elhárul, szintén 25 
uj kron kapható lesz. 

Melcher, freienwaldi ev. főpásztor, ki „Adalékok 
az írás helyes felfogásához" című munkájában azt az 
állítást vitte keresztül, hogy az evangyéliomok az ó-tes-
tamentomi oda vonatkozó helyek felbasználásával csak 
Pál négy igazeredetü levelei nyomán és azok után 
keletkeztek, a bádenburgi consistorium által vagy állí-
tása visszavonása, vagy hivatala letételére szólíttatott 
fel. Melcher föltételesen az utolsót választotta. Szépen 
haladunk visszafelé, és ha a consistorialismus áldása 
soká tart, még visszanyerhetjük a középkor egyházi 
egész rendszeré t ! ! 

Túrkeve, sept. 21. 1859. Midőn korunkban sok 
felől s gyakor ta „és pedig — fájdalom,! — sok tekintet-
ben nem ok nélkül , panaszok emeltetnek népünk anya-
giassága, világhoz ragaszkodása, önzése, sztikkeblüsége, 
vallás- és egyház iránti közönyössége, lágymelegsége 
ellen; valóban jól esik i lyenkor , ba némely egyes ti»z-



teletre és követésre méltó példáit tüntethetjük fel a 
közjó, a vallás és egyház iránti kegyes buzgóságnak és 
nemes áldozat tételrei készségnek. És ámbár a nemes 
tett mindig önmagában — az öntudatban — találja fel 
legszebb ju t a lmá t : de hogy az ily példák hirlapilag is 
felemlítessenek, az, nemcsak a hálás elismerés tekinte-
téből méltányos; hanem szükséges és hasznos dolog 
márcsak azért is, hogy mások is hasonló nemes tettekre 
lelkesitessenek, buzdítassanak. Hiszen ide is alkalmaz-
ható Idvezitőnk amaz intő figyelmeztetése: úgy fényljék 
a ti világosságtok stb. Máté 5, 16. — Ily tiszteletre és 
követésre méltó példa gyanánt vélem és hiszem felem-
líthetni túrkevei birtokos és h. ügyvéd tek. Hajdú Imre 
úrnak azon nemes tettét, mely szerint ő a túrkevei helv. 
hitv. egyházat és gyülekezetet közelebb Bochamban 
(Westphalen) öntetett 3, együtt felszerelve 67 mázsa 52 
font súlyt nyomó — ékeshangú acélharangokkal volt 
szíves — és pedig minden felszólítás és kérés nélkül 
egyedül saját nemes szíve súgallatát követve — meg-
ajándékozni — kerülvén neki a 3 harang öntetése hely-
ben Dochumbau — a szállítás költségén kivül, melyet 
az egyház vállalt magára — 1412 porosz tal lérba, 12 
garasba és 3 fillérbe. — Valóban az ily nemes tett, 
valamint nem szorúl hízelgő magaaztalásra: úgy annak 
felemlítése sem magyaráztathat ik alacsony liizelgésnek, 
vagy hiú dicsekvésnek. — Egyébiránt szabadjon itt és* 
ezúttal — ismét hiú dicsekvés nélkül — felemlíteni azt 
is, hogy a nagykún túrkevei ref. egyház már több évek 
óta szerencsés kebelében oly tagokat és elöljárókat 
szemlélhetni, kik az Isten dicsőségének előmozdítása, és 
sa já t egyházuk jóllétének és díszének emelése tekinte-
téből minden tőlök telhető nemes áldozattételekre ké-
szek. így ajándékoztak egyházunknak — több, kisebb-
szerű adományozásokat nem említve — ez előtt néhány 
évvel: a fentisztelt Hajdú Imre úrnak idveziilt édes 
anyja, néh. nt. Patay Ilona asszony, egy az úri sz. va-
csora kiosztása alkalmával a sz. kenyér alá való nagy-
szerű, belől egészen és gazdagon aranyozott, a szélén v. 
kar imáján kinyomott kalász- és szőlőfürtökkel ékesített, 
több mint egy fontnyi súlyú ezüst tálat — mely Szent-
péterink remek müve. Néhai Eördögh Erzsébet asszony 
nagyt. Kenéz Mihály úrnak ezelőtt mintegy 3 héttel 
megdicsőült kegyes neje, egy ugyancsak az űr asztalá-
hoz való szép ezüst —> belől hasonlóképen aranyozott 

— kelyhet ; midőn maga nt. Kenéz Mihály űr a tanítók 
szorgalmát és ügyességét évenként , több évek óta, ta-
vaszi közvizsgák alkalmával, egy pár aranynyal szokta 
— ösztöndíj gyanánt — jutalmazni. — De ugyancsak 
ennek , az Isten dicsősége, vallás és egyház virágzása 
iránti buzgóságnak gyümölcsei gyanánt említem fel, 
hogy alig két évtized lefolyása alatt, — a mellett, hogy 
templomának nagyobbítására, belső díszes elrendezése-
és felszerelésére , néhány évek előtt 70—80 ezer 
váltó ft. közti öszveget költöt t , — templomát csinos és 
elég nagy orgonával — mely a nagykúnsági népes ref. 

egyházakban még eddig egyedül áll — ékesí tet te : 
ugyanezen időközben egy elég téres emeletes magtárt, 
díszes paplakot — még pedig mind téglából és cserép 
tetővel, — két leányiskolájához, egy szinte igen szép 
és jó izlésti 3-dik leányiskolát épí te te t t ; sőt jelenleg is 
egy, ezelőtt mintegy 3. hónappal kezdett emeletes fiúis-
kolája van építés alatt, s már tető alá is elkészülve. 
Mind ezeket pedig nemcsak minden kívülről kért vagy 
jött segélyezés, de még nagy részben a gyülekezet 
egyes tagjainak is megerőltetése nélkül t e t t e ! holott pe-
dig az egyháznak egy száraz malmán kivül semmi más 
jövedelmező fekvő birtoka sincsen! — nyilvánosságos 
bizonyságául a n n a k , hogy lelkes és bölcs elöljárók buz-
gósága — minővel egyházunk a többek közt városunk 
sok évek ótai érdemdús és tevékeny főbirájában, Tóth 
Mihály úrban szerencsés dicsekedni — s a kölcsönös 
egyetértés, mily sokat képesek a közjóért, egyházért és 
vallásért tenni ! ! Közli Kocsa István, lelkész. 

Adakozások 
a rnakai ev. egyház részére. 

(Negyedik közlés.) 
Arnóti ev. egyház 5 for. — Pesti helv. hitv. egyház 

8 for. — Helybeli asztalos-céh 10 for. — Gyúrász 
Zsuzsi, szolgáló 1 for. — If j . Strba István és Bujdosi Já-
nos 4 for. — Hornyánszky Viktor úr által 8 for. 5 kr.— 
Orosházi ev. egyház 124 for. 85 kr . — Szentesről utóla-
gosan 30 kr. — B.-csabai ev. egyház 86 for. 55 kr. — 
A bécsi cs. kir. ág. és helv. hitv. consistoriumtól 37 for. 
12 kr. — A negyedik közlés összege 284 for. 87 kr. o. é. 

Makó, 1860. febr. 28. Szeberényi Lajos, lelkész. 

Előfizethetni a Sárospataki Füzetek első folya-
mának második felére 2 ft. 50 kr. Második folyama 
egészen 5 ft. A harmadik évfolyam 2 ft. 50 kr. 

Előfizetések Pesten Osterlamm Károly könyvke-
reskedő úrnál is fogadtatnak el. 

Sárospatak, jan . 18. 1890. 

Előfizetés i felhivás. 
A kővetkező évnegyedre, april, május, 
junius hónapokra előfizetést nyitunk la-
punkra 1 ft. 85 krral u. p. 

A januári; februári és martiusi fo-
lyamból is lehet még teljes példányokat 
kapni. A „Prot. egyházi és isk. lap" 

szerkesztősége. 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Bal lagi Mór. 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-

h i v a t a i : 
Lövészutca, 10. szám-, 1- emelet. 

E L Ő F I Z E T ESI DIJ : 
Helyben : házhozbordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: póstán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 
-í^Nf5 

M E I A N C I T O N - U N N E P E I Y . 
» 

Bécsi lapok e következő tudósítást hozzák : 
„A magas cultusministerium f. hó 3-dikán a bécsi cs. k. consistoriumok megkeresése következtében 

kinyilatkoztat ta, bogy Melanchton Filep halálozása napjának háromszázados ünnepét az összeg császári biro-
dalom evangélikus gyülekezetei akadály nélkül megünnepelhetik. Ennek következtében a bécsi cs. k. consisto-
riumok egyházkerületei evangélikus egyházaiban Melanchton halála napja (april 17.) után következő vasárnapon 
a célnak megfelelő ünnepély fog tartatni. Ausztria reformált gyülekezetei is csatlakozni fognak a Melanchton-
Ünnepélyhez." 

Két évvel ezelőtt az 1858-iki protestáns naptárunkban felhittuk a magyar protestáns közön-
ség figyelmét az emlékezetes napra e szavakkal: „1860-ban háromszázados évfordulati napja lesz 
Melanchton Fülöp halálának. Ez alkalommal a nagy férfiúnak, ki lelke volt a németországi reformá-
tiónak, emlék-szobrot akarnak emelni Wittenbergában , hol is e végre bizottmány alakult, mely a 
kegyelet e szép müvét létesítendő, működését már meg is kezdette. A bizottmány H e c k e n a s t 
G u s z t á v kiadó úr által a hazánkbeli prot. testvéreket is felkéri, liogy a dolog létesítésében segéd-
kezet nyújtsanak. Minket arra Melanchtonnak a reformátió körül gyűjtött általános érdemei mellett 
különös hála is kötelez, a mennyiben tudva levő dolog, bogy ő volt egyik, ki befolyása által 
Magyarhonban a reformatiót meggyökereztette, ki levelezésben állott a magyar főurakkal, mint 
például Nádasdyval, Perényivel, s nagyjaink közül általában sokakat egyenesen az ő lelkesítő szavai 
vezettek a tisztított tanra." így irtunk két évvel ezelőtt. — Most pedig midőn a szellem szárny-
csattogása mindenütt érezhető, midőn a nagy, szép s dicső iránti lelkesedés villanykép hatja 
át a nemzet minden rétegét, palotában, úgy mint kunyhóban, gyermekies kegyelettel ragasz-
kodnak mindenhez, mi a miénk: azt hiszszük, nem hiú álomban ringatjuk magunkat, ha reméljük, 
hogy felszólításunk után mindenki sietni fog a nemzetélet szűkebb köréből kiemelkedve az általános 
szellemvilág hősének is megadni a tartozó tisztelet és kegyelet hálaadóját. 

Melanchton Filep a reformátió szive, lelke és esze megérdemli azt. A nagy és széles tudo-
mánynyal, szilárd, tántoríthatlan jellem, a tiszta reformátori szellemmel páratlan lélek egyesült e 
nagy férfiúban. O volt az, ki a mindjárt kezdetben pártokra szakadt s eszmeharcra kelt reformátoro-
kat a béke s egyetértés lobogója alá igyekezett vonni. O volt az, ki a világosság előllobogtatott 
zászlójára azt irá: „A betű megöl, egyedül a lélek az, mely elevenít." Vajha azon kor reformátorai 
megértették volna azt, ki legtisztábban fogta fel a reformatio szellemét, s meghajoltak volna céljai 
magasztossága előtt, most századokkal elébb állana a protestantismus. Vajha az ő békítő s egyességre 
hivó szelleme uralkodnék most is s lebegne a megszaggatott magyar protestantismus fölött!."..! 

De itt az idő okulni; tanulni soha sem késő. Ünnepeljük meg e nagy reformátor emlékét 
folyó évi april 19-én, s ez ünnep legyen azon kapocs, mely összefűzze a most megzilált magyar 
protestántismust; ez ünnep legyen azon kenet, mely megszentelje s hitre, buzgóságra lelkesítse a ma-
gyar protestáns hiveket; ez ünnep legyen azon kánai menyegző, melyben a lanyha víz erős borrá 
változzék; ez ünnep legyen azon nap, mely egy testvérekké olvaszsza szeretetben, egységbe^rp 
akarat- és lélekben a magyar protestáns gyülekezeteket. 



Figyelmeztetés gymnási urnáink ügyében. 
Nem lehetvén irnom arról , mi lelkemet 

leginkább nyomja, s miről úgy hiszem, mindenki 
leginkább óhajtana hallani valamit, sokáig két-
ségeskedtem a felett, ne némuljak-e el a jelen 
körülmények közt egészen? de végre megfontolva 
azt, hogy egyházi iskolai életünkben van még 
igen sok fontos tárgy, mely a tisztába hozatalt 
várja, s melyet semmi okon elhanyagolnunk nem 
szabad, elhatározám magamat, hogy szóba lio-
zom egyikét, a szerintem legfontosabb tárgyak-
nak, megkísértendő a szakférfiak figyelmét és 
munkásságát felhívni, kik egyedül lehetnek ké-
pesek az ezen tárgy irányában fölmerülhető 
eszméket és nézeteket tisztába hozni. 

Alig hiszem, hogy legyen hazánkban gon-
dolkozó és buzgó prot. ember, ki ne érezné 
gymnasiumaink és főiskoláink újra és minedeiiütt 
egyenlő főelvekre leendő re ndezésének szükségét. 

Ezen intézeteknek a kor igényei s hitfeleke-
zetünk szükségeihez mért rendezése okvetlenül 
egyik főtényezője leend egyházunk felvirágzásá-
nak, bárminő körülmények között, mert csak 
ezáltal érhetjük el, hogy mind lelkészeink, mind 
világi férfiaink olyanokká nevekedjenek, kik mind 
egyház iránti buzgóságuk , mind tudományos 
miveltségiik által képesítve legyenek, fontos hi-
vatásuknak megfelelni. 

Régentén ez könnyebb volt, mert egy felől 
kevesebb volt a mivelt emberek száma, és így 
nem volt az egyházában megnyugodt lelkész 
annyi mindennemű birálgatásnak kitéve, más felől 
pedig azért, inert sokkal kevesebb kívántatott 
arra, hogy valaki miveít embernek tartassák, s 
az egyház iránti buzgalom is több évtized óta 
nem volt már kísérteteknek kitéve. Az akkori 
igényeknek tanintézeteink hihetőleg kellőleg meg 
is feleltek, de váljon így van-e az most? 

Vannak nekünk ma is, és ezt nagyobb öröm-
mel nem hirdeti senki, mint én, még pedig nagy 
számmal vannak lelkészeink, vannak világi fér-
fiaink, kik mind a buzgóság, mind a tudományos 
miveltség tekintetében képesítve vannak arra: 
hogy fontos hivatalaikat betölthessék, de azt hi-
szem, hogy kivált az ujabb időben képzettek, ha 
őszintén nyilatkozni akarnának, kénytelenek len-
nének bevallani, miszerint ezt sok küzdelemmel, 
az iskolán kivül kellett, s gyakran nem az ott 
nyert képződés alapján, de annak ellenére meg-
szerezniök. 

Ellensége vagyok én annak, hogy az egyhá-
zunk kebelében mutatkozó hiányokat túlzott szí-
nekkel festve kikürtöljük, és segélyt nem látva, 
felettük sopánkodjunk, mert ezzel nem egy fegy-
vert adtunk már is kisebbítőink kezébe, de ba-
rátja vagyok annak, hogy a mutatkozó hiányokat 
felismerjük, őszintén bevalljuk és sopánkodás he-
lyett a bajon segíteni igyekezzünk. 

Őszintén bevallom most is, hogy iskoláink 
jelen rendezését hiányosnak, célhoz nem vezető-
nek tartom. -

Kimondhatom ezt, úgy hiszem, a nélkül, liogy 
a jelenleg működő tanárokat sérteném, kik közt 
igen sok első jelességü férfit tisztelek, mert hiszen 
a hiba épen nem is bennök, hanem a rendezés-
ben van. 

Gymnásiumaink, nem szükséges feszeget-
nem, mi okon, kisebb-nagyobb mértékben min-
denütt, s nem az egyház igényeihez képest újra 
alakíttattak, és egyebet nem is említve, két főlii-
bában lélekzenek, az egyik az, hogy a felekezeti 
irányra nincs bennök elegendő tekintet fordítva, 
holott ez oly intézeteknél, melyekben főleg s az 
általános papság elvinél fogva mondhatni, kizá-
rólag papok neveltetnek, okvetlenül szükséges, 
másik pedig az, hogy mind a humanisticus-, mind 
a reálirány igényeinek megfelelni akarván, egyik-
nek sem tehetnek eleget, miután a tudományok 
mai fejlődött állapotában egyiknek jól megfelelni 
is nehéz feladat. 

Ezen gymnasiumok felett állanak, még pe-
dig sok helyen a philosophiai osztály kihagyásá-
val, közvetlenül a tlieologiai intézetek vagy főis-
kolák, melyek még ott is, hol ez megkisértetett, 
azt a mi a gymnasiomokban elmulasztatotfc, többé 
ki nem pótolhatják. 

Ezen hiányokat át is látták már az egyház-
kerületek, sőt a baj orvoslására is tettek némi 
intézkedést, nem feszegetem tehát tovább azokat, 
hanem e fontos ügy helyes elintéztetése érdeké-
ben, e lapok tisztelt szerkesztőjéhez és a hazabeli 
szakférfiakhoz fordulok egy kérelemmel, az első-
höz ugyanis azért, hogy becses lapjában helyet 
adni, az utóbbiakhoz pedig, hogy azt ezen tárgy 
kifejtése céljából felhasználni szíveskedjenek. 

Csak ha a szákférfiak általi nyilvános meg-
vitatás utján megáll api ttatnak azon elvek, melyek 
szerint gymnasium- és főiskoláinknak rendeztet-
niök kell, s ott kifejtetnek főbb vonásokban leg-
alább a részletek is csak akkor lehet reményleni 



hogy a kormányzó egyházi testületek, melyeknek 
minden tagjai n#m bírhatnak tökéletes szuk avatott-
sággal e tárgyban, célcszerüen fognak intézkedhet-
ni, lesznek oly iskoláink, melyekben igaz buzgó 
magyar protestáns és a mai kor által igényelt 
miveltséggel bíró férfiak fognak növekedhetni. 

Mit is adjon Isten. 
Geszt, mart. 8. 1860. Tisza Kálmán. 

Az 1791-ben Pesten tartatott ágost. vall. zsi-
nat végzései. 

Fölséges Császár s Ap. Király, legkegyelmesebb Urunk ! 
Nincs istenibb, nincs a fejdelmeket halhatatlaní-

tóbb annál, mint midőn ők az Is teni , kinek helyettesei, 
utánozván, a gondja ikra Istentől bízott népeket egy 
családnak tekintik s egyenlő atyai indulattal szeretik 
mindannyiát. 

Dicső tettek beszélik, nemzetek, Európa hirdetik, 
a jövő kor pedig hálásan említendi, hogy Fölséged lel 
kéuek is ez volt magasztos törekvése. 

Mihelyt ugyanis örökölt t rón já ra szólítá Fölsége-
det az öröködési rend , nem volt Fölségednek nagyobb 
gondja annál, hogy azok, kiket egyazon családban 
ugyanazon családfő kormányoz, egyazon haza táplál, 
ugyanazon törvények védnek, ugyanazon igazságszol-
gáltatás ötalmaz, s mindannyian közös törvények alatt 
élnek a közhazában, kölcsönös testvéri szeretetben ve-
télkedjenek egymással . 

Mivel pedig úgy látszik , hogy ezen, valóbau ki-
rályi célok elérését leginkább a mindkét vallású evan-
gélikusoknak visszaadott törvényes szabadsága mozdí-
taudja e lő: Fölséged, testvérének, II. József halhatatlan 
császár és királynak ritka nyomdokait követve, a koro-
názás végett országosan összeült karokat és rendeket 
egyéb királyi előterjesztvényei között a vallásügynek 
tárgyalásával s a bécsi és linci békekötések alapjára 
visszahelyezésével kegyelmesen megbízni s azt, miután 
a törvények értelmében hozandó legfelsőbb ítélet a fe-
lek által Fölségedre bízatott, véglegesen eldönteni, és 
hazai törvények közé, jelesül a legújabb országgyűlés 
26-ik törvénycikkébe beiktatni méltóztatott. 

Valóban isteni , bárminő diadalemléknél sokkal 
magasztosabb s épen azért az egész világ örök és hálás 
magasztalására méltó volt e vál lalat! Mert Fölséged 
ótalma alatt megvagyunk ; megvan a lelkiismeret sza-
badsága ; megvannak az evangélikusok és polgároknak 
fölélesztett jogai . 

A tettek teljességéhez pedig, hogy ne látszassék 
hiányozni valami, s hogy az egyházi kormány és más 
ügyek megszilárdításával minélelőbb megszilárdíttat-
liassauak a visszaállított királyi jogok is, Fölségednek 
nagy müve az, hogy alázatos könyörgésünk folytán 
Budáu és Pesten september 12 kén zsiuatilag összegyűl 
keléiik s az ágost,. Vállásuaknál korompai gr. Brunszvik 
Józsefnek, Fölséged valóságos belső államtanácsosának, 

tek. Pest, Pilis és Solt törvényesen egyesült vármegyék 
főispáni helyettesének s a nmélt. hétszemélyes tábla 
ülnökének, mint királyi biztosnak s Fölséged szándo-
kát buzgón támogató férfiúnak jelenlétében tanácskoz 
hatáuk. 

Istennek segélyül hivása után mit tevénk és liatá-
rozáuk az ígyen engedélyezett s Összegyűlt zsinaton : ta-
nusitják az alább megirt s Fölségedhez, a legfelsőbb fel-
ügyelési jog erejénél fogva megillető megerősítés végett 
fölterjesztett következő kanonok. 

Első rész. 

Az egyházi kormányról. 

1. Kanon. A magyarországi ág. és helv. vall. ev 
egyházaknak, az 1G08. és lG47-ben hozott országos 
törvények erejénél és az azokban említett lGOG-ki bécsi 
s í 645-ki linci békekötések értelménél fogva mind a két 
ev. vallás bevett vallás levén s hogy vallásuk és áz ahoz 
tartozó jogok gyakorlata örökre megállapítassék és az 
említett 1608. és 1647-ik évi törvények által kiszabott 
karba visszaáll i tassék, ugyanazon békekötések a folyó 
1791-ki országgyűlés 26-ik törvénycikkében is alapul 
vétetvén és megujíttatván s ugyanazon egyházak, mert 
törvényes vallástársulatokat képeznek, vallásukat sza-
badon és mindenhol nyilvánosan gyakorolhatván — jo-
guk van egyházi kormányza tuka t , királyi legfelsőbb 
felügyelet s megerősítés mellet t , megjavítani, rendezni 
és megállapítani. 

2. Kanon. Az egyházi kormányzat ezen rendezési 
és megállapítást jogát valamennyi egyházkerületből 
törvényes zsinaton egybegyűlt képviselők és követek 
által gyakorol ják. 

Mivel pedig az egyházak világiakból és a hivata-
lukkal összekötött mindennemű eselekvények végrehaj-
tására meghívott lelkészekből á l lnak ; minden egybáz-
tagnak az egyházi kormányzathoz egyenlő joga van ; e 
jognak gyakor lása pedig vagy az egyházi kormányzat 
az egyházak beleegyezésével és hasznuk tekintetéből a 
papságnak is, a bevett szokás szerint, megadatik. 

3. Kanon. Továbbá mivel mind a két vall. evangé 
likusok, kik már magokban véve szoros kötelékkel van-
nak egymáshoz kapcsolva, a köztök kezdet óta létezett 
testvéri atyafiságban élni s azt még szorosabbra fűzni 
óhajt ják és a kormányzatra vonatkozólag ellenkező el-
veik nincsenek: abban egyezett meg mind a két feleke-
zet, hogy mind a két vallású egyházak az egyházi kor-
mányzatban s elöljáróik rendezésében , érintetlenül ha-
gyatván a felekezetek sajátos hitágazatai és szer-
tartásai, legalább a főbb dolgok körül egyenlően és 
egyenszerűen jár janak el. 

Az egyes vagy helyi egyházak. 

4. Kanon. Minden helyi egyháznak joga van s kö-
telessége is, hogy magát, helybeli gyűlése által egyházi 
kanonok szerint kormányoztassa : mely gyűlés az egy-
háznak, az övével egyazon vallású pártfogóiból , kik 
alatt a földesurak is értetnek, lelkészekből, iskolák ta-



nítói- vagy tanáraiból, felügyelő- és vénekből áll. Eme-
zek, t. i. a felügyelő és vének, eddig szokásos módon 
választatnak. A pártfogók uralmat az egyházak fölött? 

azoknak ápolói ugyan, de egyszersmind tagjai is levén, 
semmikép sem gyakorolhatnak, hanem azokat tanács-
csal és tettel védeni és gyámolítani kötelesek. 

5. Kanon. Némely egyházakhoz, melyeknek a val-
lásgyakorlat minden ágában hivatalkodó saját lelkészeik 
vannak, mások csatolvák, melyek részint imaházzal és 
az istenitisztelet némely részeit elvégező iskolatanítóval 
vannak ellátva, részint vagy az egyiket vagy a másikat, 
vagy mind a kettőt nélkülözik: mind e két rendbeli 
leáuygyülekezetek az anyaegyház lelkészének szolgá-
latával élvén , valamint emennek fentartásához a szer-
ződésileg és az elöljárók által megállapított arány sze-
rint járulni kötelesek : úgy az anyaegyhaz helybeli gyű-
lésében aránylagos részök legyen. 

6. Kanon. A helybeli gyűlésnek, mely mindig illő 
helyen üljön össze, kötelességei ezek: 

1. Gondoskodás, hogy a nyilvános istenitisztelet 
helyesen s illően végeztessék s arra az egyháztagok 
járjanak. 

2. Gondoskodás az iskolákról s azokra való fel-
ügyelés, mely kivált oda is irányzandó, hogy azokba 
mind a kétnemű tanképes gyermekek jár janak a sze-
gények pedig ingyen oktattassanak. 

3. Gondoskodás a mindennemű szegények és ár-
vák alamizsnáiról. 

4. Gondoskodás a templomok-, épületek-, egyházi 
és iskolai telkek — s bármi néven nevezendő javak — 
és jövedelmekről, nem különben az egyház joga i -és 
kiváltságairól, melyeket a templomok, paplakok és is-
kolák birnak, és azoknak helyes kezeléséről azon köte-
lezettséggel, hogy rólok mind magok közt mind az egy-
házmegyei consistoriumnak számot adjanak. 

5. Mindaz, mi az egyházi fegyelemhez, a mennyi-
ben ez nem terjed túl a helybeli gyűlés határain, 
tartozik. 

6. A felsőbb consistoriumok parancsainak megtar-
tása és végrehajtása s az azokkal való levelezés. 

7. A lelkészek, iskolatanítók és kántorok fizetései-
nek , legyenek ezek akár készpénzben akár termeszt-
ményekben megállapítva, a szerződés szerint és kötele-
zett minő- s mennyiségben behaj tása: mikről úgy intéz-
kedjék a gyűlés, hogy a hátralékok halomra ne szapo-
rodjanak s midőn a hívek azokat fizetni egyáltalában 
nem akarnák a polgári hatóság hatalmához folyamod-
jék : erre azonban előbb az egyházmegyei consistorium 
beleegyezését kérje ki s nyerje meg. 

8. Joga az egyháznak lelkészeket, iskolatanítók-
és kántorokat híni és elbocsátani, e jogot azonban a 
felső 3ég tudtával eddig szokásos módon ügy gyako-
rolja, hogy a nagyobb egyházakban, a hol ez szokás-
ban volt, nem valamennyi családfő, hanem az egyház-
nak csakis azon képviselői, kik azzal régi szokásnál 
fogva megbizvák, szavazzanak. 

9. Az egyház peres ügyeit az egyház nevében an-
nak felügyelője, úgy fel- mint alperesileg folytatja, fen-

maradván a helybeli gyűlésnek, ha neki úgy tetszenék, 
azon hatalma, hogy helyette az egyházmegyei felügyelő 
perelhessen. 

10. Bármely egyháznak akár már hozott, akár 
ezentúl hozandó végzéseiről ugyanazon egyház gyűlése 
köteles az egyházmegyei consistoriumot tudósítani. 

11. A nyert kegyes alapítványokat minden egyház 
köteles az esperességi consistoriumnak esetről esetre 
bejelenteni. 

12. A helyi egyház végzései- és tetteiről, a dolgok 
fontosságához képest azoknak szükséges előadásával 
is , pontos jegyzőkönyvek vezettessenek, az okmányok 
kellő rendben és gondosan őriztessenek s azoknak tel 
jes jegyzéke készen tartassék. 

13. Mivel ezeken kivül az egyes egyházakban van 
nak még más különféle, a gyűlés vagy egyház egyes 
tagjaira bízott kötelességek, minő többi közt a kiadások 
és bevételek kezelése; s a különböző egyházaknak sa-
já t temetőhelyeik vannak: szükséges, hogy azoknak 
gyűlése úgy a kezelőknek , mint a szolgálatban állók-
nak, egyházfiak-és sírásóknak különös, az egyházme-
gyei consistorium által átvizsgálandó és helybehagyandó, 
azok által pedig, a kiket illetendnek, pontosan megtar-
tandó utasításokat adjon , melyekkel az egyház biztos-
sága és java eszélyesen mozdíttassék elő. 

14. A hivatalukban, mig egészségesek voltak, hí-
ven eljárt lelkészek, ha hosszas betegségbe esnek vagy 
élemedett korukban kötelességeiknek mindenben meg 
nem felelhetnek, e miatt hivataluktól nyomban meg ne 
fosztassanak, hanem az egyházmegyei consistorium, de 
az egyházak beleegyeztével], adjon hozzájok a papi 
teendők elvégzésére képes helyetteseket, vagy kápláno-
kat (ilyeket azonban maga a lelkész az egyháznak és 
egyházmegyei consistoriumnak engedélye nélkül hosz-
szabb időre soha nem helyettesíthet), kiknek , ha más-
ként nem szerződtek, a rendes jövedelem harmadát s az 
egész palástdíjt rendelendi az esperességi consistorium, 
melynek a barátságos szerződés bejelentendő és annak 
jegyzőkönyvébe beiktatandó. 

15. Az egyház nevében panaszokat, vagy bárminő 
folyamodványokat a polgári hatóságnak vagy kormány-
széknek az esperességi vagy egyházkerületi avagy leg-
főbb consistorium előleges átnézése és beleegyezése nél-
kül benyjútani (ha nem veszélyes a halasztás) nem szabad. 
Az egyházkerületi consistorium pedig a maga beleegye-
zésével az országos kormányszékekhez fölterjesztendö 
folyamodványokat mindenkor jelentse be a legfőbb 
consistoriumnak. 

16. Az egyszer megállapított s esperességi jegyző-
könyvbe beiktatott lelkészi és iskolatanítói fizetést az 
egyházak meg ne változtassák az esperességi consisto-
rium tudta és beleegyezése nélkül. Midőn pedig ilyesmi 
följelentetik a consistoriumnak, ez az ügyet igazságo-
san döntse el minélelőbb. De a lelkész vagy iskolata-
nító személye iránti jóakarat, vagy jótékonyságból 
adott javadalmak a rendes fizetésbe ne számíttassa-
nak be. 

7. Kanon. Az ág. vall. evangélikusoknak megen-



gedte tbet ik , hogy belv, vall. templomot, a helybeli gyű-
lés beleegyeztével, úgy közösen, mint rendkívüli, sa já t 
vallású lelkészek által végzendő istenitiszteletre, vala-
mint viszont a h e h . val lásuaknak is, hogy ág. vall. 
templomot, hasonló módon, épségben maradván a meg-
engedő fél tulajdoni j o g a , használhassanak. Továbbá 
olyan helyeken, hol mind a két vallású evangélikusok 
élnek, közös templomot közös erővel és költségen, hoz-
zájárulván mind a két fél beleegyezése , építeniök sza-
bad legyen. 

8. Kanon. Az ág. vall. lelkészek, midőn ar ra felhí-
vatnak, helv. val lásuaknak s viszont a helv. vall. lelké-
szek az egyházuk körében élő ág. vallásuaknak keresz-
telés, házasok esketése és temetés körül, a másik lel-
kész jogsérelme nélkül, papi szolgálatot tenni, valamint 
a szolgálatukkal élni óhajtó foglyoknál megjelenni s 
őket a halálra előkészíteni kötelesek. 

Az esperesség. 

9. Kanon. Az egyes egyházak közötti kölcsönös 
kapocs és közös kormányzat tekintetéből egyazon köze-
lebbi felügyelet alá rendelt egyházak esperességet vagy 
egyházmegyét képeznek. Ennek elöljárója az esperességi 
„világi felügyelő és esperes, kikhez az esperességi con-
sistorium megalakítása véget t , a helyi gyűlések szava-
zataival mind a két rendből egyenlő számban válasz-
tandó ülnökök adassanak. Rendkívüli, az egész egyház-
megyét vagy annak nagyobb részét érdeklő esetekben 
pedig választathatnak, de az egyházkerületi consisto-
rium tudtával, a felügyelő és esperes által olyan rendes 
esperességi gyűléseken, melyekre minden egyház, vagy 
ha többnek úgy tetszik , több gyülekezet is egy vagy 
több követet ktildend. 

Az esperességi consistorium kötelességei. 

10. Kanon. 1. Házasságügyekben nem fog ugyan 
bíráskodni, de kötelessége lesz a háborgó házasfeleket 
megbékéltetni s nem sükerülvén a megbékéltetés, ha az 
egyik vagy mind a két fél elválni vagy elkülönlttetni 
akarna, mind a két fél részére vizsgálatot tenni és a fe-
leket, tudtul adván nekik azokat, a mik előtte történtek, 
a házassági törvényszékhez utasítani. 

2. Az esperességbeli egyházak-, azoknak helybeli 
gyűlései-, le lkészek-, iskolatauitók- s minden alsóbb 
hivatalnokra ügyeljen fel. 

3. Az egyházakat és iskolákat egyszerre, vagy 
külön-külön is, néha váratlanul az esperes és egyház-
megyei felügyelő, vagy ezek helyett más, az esperes-
ségi consistorium által kiküldendő szakértő férfiak által 
utasítás szerint úgy látogattassa évenként, hogy azok, a 
melyek ott és miképen végeztettek és talál tat tak ugyan-
azon consistoriumnak följelentessenek s e jelentés az-
után az egyházkerületi consistoriumnak küldessék, 
melynek úgy az anya- mint a leánygyülekezetek, lelké-
szek, iskolatanítók, továbbá az esperességi felügyelet 
alá tartozó közös és különös a lapí tványok, telkek és 
javadalmak jegyzéke is terjesztessék föl évenként. 

4. Azoka t , melyek a felsöség parancsából kihir-

detendők és végrehajtandók, hirdettesse ki s hajtassa 
végre. 

5. Mindazokról, mik a consistoriumbao indítvá-
n y o z t a l a k , előter jesztetnek, bejelentetnek, tárgyaltat-
nak, végeztetnek és kiadatnak, jól elkészített, rövid, de 
célszerű, hü és körülményes előadást magában foglaló 
jegyzökönyvet , melybe a beadványok sorban és szá 
mozva vezettessenek be, írasson s azt a végzésekkel a 
jegyző által jó rendben ta r tassa ; a megelőzött gyűlés 
jegyzökönyvét olvastassa fel s a végzések végrehajtat-
tak-e kellően s időközben a fölmerült ügyekben mit tőn 
az esperes és felügyelő, ezeknek jegyzőkönyveiből 
vizsgálja meg s a mi mindezekben netán helyrehozandó 
vagy pótlandó mutatkoznék, azt hozza helyre és pó-
tolja ki. 

6. Az egyes egyházak számadásait azoknak hely-
beli gyűlése által vizsgáltassa meg s ha az egyházláto-
gatók által, vagy máskép hiba vétetnék bennök észre, 
azokat vizsgálja meg, a hibát pedig igazítsa k i ; nem 
különben az egész esperességet illető alapítványokról 
beadott számadásokat vizsgálja meg, s ha úgy kellene, 
igazítsa k i , vagy az egyházkerületi consistorium elé 
terjeszsze. 

7. Az esperességbeli egyházaknak vagy egyes 
tagoknak sérelmeit s akár a lelkészek vagy iskolataní 
tók, akár az egyházak vagy ezeknek tagjai ellen tá-
masztott s egyházi hatóság elé tartozó panaszokat és 
pereket mint első fokú törvényszék folyamatba tegye, 
vizsgálja meg s mind a két fél kihallgatása után Ítéletet 
hozzon ; midőn pedig az egyik vagy mind a két fél, meg 
nem elégedve az Ítélettel, egyházkerület i eonsistoriumra 
fölebbezne, a maga Ítéletének végrehajtását felfüggeszt-
vén, a periratokat, visszaküldetés fejében, az egyházke-
rületi consistoriumnak küldje el. 

8. Minden egyházi perben, nehogy hosszú perle 
kedéssel terheltessenek a gyülekezetek, szóbeli vagy 
summás eljárást kövessen : de ha a felek irva akar ják 
peröket előadni vagy védeni, azt nekik engedje meg. A 
szóval történteket pedig jegyző által irassa fel, jegyző-
könyvbe iktattassa s itélethozás előtt felolvastassa. 

9. Egyházi fegyelmet, a mennyiben ez az esperes-
séget illeti, helyesen gyakoroljon, a kötelességmulasz-
tókat vagy kicsapongókat az ügy fontosságához képest 
intse és dorgálja meg, vagy, ha szükséges, az egyház 
kerületi consistoriumnak jelentse fel s erre fölebbezni a 
végrehájtás előtt engedje meg. 

10. Az egyházak, lelkészek, iskolatauitók jogait, 
kiváltságait, jövedelmeit és javadalmai t , a lelkészek és 
iskolatanitók becsületét is azok ellen, a kik őket mél-
tatlanul megsértenék , törvényes és célszerű módon 
védje , a súlyos bántalmakat pedig, a körülményék 
szerint , az egyházkerületi consistoriumnak is je-
lentse fel. -

11. Midőn a leánygyülekezetek összekapcsolása 
vagy elválasztása, avagy teljes vallásgyakorlat behoza-
tala kéretik, a kérelem okait vizsgálják meg, tanácsot 
az ügy és igazság szerint adjon, jogos, de a polgári 
hatóságtól függő dolgokat, kérelmezőket ahhoz utasít-



sori, másokat szándokukról beszélje l e , épségben 
maradván az egyházkerületi consistoriuiura való fö-
lebbezés. 

12. Midőn az esperesség vagy egyházmegyei con-
sistorium, avagy polgári perben pártfogást kérő, bár 
uiely egyház nevében polgári törvénszék előtt törvénye 
sen kell megjelenni, pervitellel a felügyelöt bízza meg, 
ki azonban az ellenféllel csak a consistorium helybeha 
gyásával egyezkedhetik. 

13. A lelkésznek, ka hivatnék is máshova, három év 
lefolyta előtt egyházát ennek akara ta ellenére elhagyni 
ne engedje meg: midőn pedig azt fontos okoknál fogva 
megengedi, elsőbb megbivatása alkalmával a lelkészre 
tett költségeket téríttesse meg. 

14. A lelkészek elbocsátására nézve mind a két 
vallású felekezet a következő lényeges, eddig is követett 
elvekben egyezett meg : 

a) Lelkészt hí ni az egyház joga. 
b) De azt a felőség tudta és belegyezése nélkül 

elbocsátania nem szabad. 
c) Azonban a lelkészek sem hagyhatják a felsöség 

tudta nélkül egyházukat el. 
d) Beleegyezését a felsöség a lelkésznek akár 

meghívásától akár elbocsátásától fontos okok nélkül 
nem tagadhat ja meg. 

e) A leirt módon hivataluktól elmozdított lelké-
szek, ha hivataltóli felfüggesztést vagy elmozdíttatást 
nem érdemeltek meg, más egyházakba, ezeknek bele-
egyeztével, behelyezendők. Ezek így levén úgy tetszék, 
hogy az ág. vall. egyházak tartsák meg az eddig gya-
korolt szokásukat s az egyházmegyei consistoríumok 
az elbocsátás valamennyi esetét eldöntés végett az egy-
házkerületi consistoriumnak eleve jelentsék fel. 

15. Az esperességi consistorium annyiszor, meny-
nyiszer az ügyek kivánandják , évenként legalább két-
szer gyűljön össze; egyházmegyei gyltlés pedig éven-
ként csak egyszer tartassék. 

11. Kanon. Az esperességi consistorium ülnökeinek 
az egyházak- és egyénekhez arányzott számát megha-
tározni az egyházmegyékre bizat ik, úgy mindazáltal, 
hogy az , oda tudva a felügyelőt és esperest, a jegyzőn 
kívül ne álljon 6-on alul, sem 12-őn fölül. 

A felügyelő, esperes , úgy világi mint egyház iü l -
nökök és jegyzők következőleg választassanak : minden 
egyháznak gyűlése, hova a lelkész is számítandó, jelöl-
tekre szavazzon; összegyűjtetvén a szavazatok a leg-
több szavazatot nyert négy egyén jelöltektíl tűzessék 
ki s ezek közöl a megürült hivatalra ugyanazon módon 
a helyi gyűlések szavazataival , melyek mindig pecsét 
alatt beküldendők be, egy választassák s az egy-
házkerületi consistoriumnak tudomásul följelentessék. 
• < t( oAírto", K , -aió-Mf ; • Íi í iuü vi-y í , , SS 
Ugy a kijelölés-, mind választáskor őszinte vallás-
szeretet, eszély és tekintély vétessék tekintetbe. 

Ugy kívánván a körülmények, az egyházi ülnökök 
egyike alesperessé a világi ülnökök egyike pedig alfél 
ügyelővé választassák, a k ik , meghalálozván az espe-
res vagy felügyelő, másnak választásáig, azokat helye-
tes í t sék: a hol pedig alfelügyelő és alesperes szükség-

telenek volnának, ott a hivatala szerint legidösb ülnök, 
még pedig amazt világi, emezt egyházi , helyettesí tse; 
mi betegség, vagy bárminő akadály esetében is meg 
tartandó. 

Midőn valamely lelkésznek nyilvánosságra hozott 
eltérése az egyháznak az ágost. vallásban foglalt nyil-
vános tanától, vagy az isteni tisztelet lényeges része 
tárgyalandó, az esperes, máskor mindig a felügyelő 
elnököl. 

(Folyt, követk.) 

Adalékok a prot. irodalom történetéhez. 
Igaza van Ballagi. Mór barátomnak, valahányszor 

a magyar prot. irodalom nem honi alakbaui képviselte 
tése miatt följajdul. S ha valahol, nagyon helyén van ez 
magyar prot. egyháztörténelmünkre a lkalmazva; — 
mert nemcsak, hogy nem biruuk egy kiegészített ma 
gyar prot. egyháztörténelmet, — d e még azon töredé-
kek is, melyek ez ideig e nemben sok tudós és valóban 
érdemes egyéniségek által szerkeszte t tek , mind meg-
annyi német kaptafára szabott munkák, melyekből hi-
ányzik azon szellem, mely az eseményeket időrüi időre 
létre hozta. Pedig sehol e földön az evangyéliomi új-
vallás első keletkezése óta oly nemzeti typust nem öl-
tött magára, mint honunkban; melyet szerencsés, vagy 
szerencsétlen napja iban, győzve vagy vesztve magán 
hordozott, s mai napig megtartott. És midőn ezt igno-
ráljuk, nem csuda, ha a legjobb akara t mellett is insti-
tutioink némely részeiben, bizonyos logikai hiányt, vagy 
következetlenséget vélünk fölfödözhetni j annál inkább 
nem csuda, ba elleneink ignorálásunkat felhasználva 
minket előttünk ismeretlen ösvényre akarnak terelni, 
vészt jósolva ha meg állunk, vészt ha az eddigi tört uton 
folytatjuk haladásunkat ; sőt a m i több, azon szirtet, 
melyre honnunkbau prot. egyházunk épül t , agyagboli-
nak lenni állítják , és a történelem dacára bebizonyítani 
aka r ják , hogy egyházunk keletkezése óta a két elsőbb 
század alatt csak is egyházi személyeink erélyessége 
által tartatott fön. 

Ily ferde nézetek s történetellenes balfogalmak 
keletkeztek a múlt század végén is, épen azért, mert 
prot. egyházunk fejlődését nem honi szempontból te-
kintve mindenkor szomszédaink fogalmaihoz s elméleti 
rendszeresítési elveikhez mérve ítélték s akar ták mások 
által is megítéltetni. 

Ezen ferde nézetekkel ellenkezőleg, mi, kik a tör-
ténelmi fejlődést elfogulatlan szemekkel tekintjük, azt 
állítjuk, hogy némely külföldi tudósok, mint például : 
Carpzovius, Tomasius , Moser, Puffendorf stb., sőt az 
ujabbkori Pfáff K. Mátyás által fölállított episcopale, 
terti toriale, collegiale elméleti rendszerek prot. egyházi 
kormányrendszerünk elnevezésére soha és semmi tekin-
tetben alkalmazhatók nem voltak, mert azon tényező 
elemek, melyeket a külföldi tudósok fölállított rendsze-
rük alapjául használtak , egyházunk kormányza t i fej-
lődésénél hiányoztak. — De nem is volt annyira szűk 



sége keletkezésben a terjedésben levő egy házunknak arra, 
hogy kiilsöleg rendszeres formát nyerjen, mert indigen-
tiája inkább abban ál l t , hogy magát a folytonos külvi-
harok ellen védje és fenntar tsa , mely védelem koron-
kéut más tényezőket igényelvén, nagyon természetes 
bel kormányzási formájának is idő szerint változnia 
kel let t ; mely változás azonban soha nem kívülről, hata-
lom vagy kényszer á l ta l , hanem belőlről az egyházból 
indulva részint tekintélyes nagyjaink s értelmiségben 
kitűnő vi lágiaink, — részint munkás s buzgó egyhá-
ziaink közreműködésével , mindenkor a nemzeti alkot-
mányos szabadság phasisait kisérve fejlett ki. 

Meglevén ezek szerint arról győződve, hogy prot. 
egyházunk fejlesztésében s mai napiglani föntartásában, 
úgy világi mint egyházi egyéneink szilárd akara tának 
s szellemi képességének egyesült akara t s erővel egy 
célra működése szülé a legsikeresebb eredményeket : 
nem lesz felesleges tehát, ha részrehaj latlan igazság sze-
retettől vezéreltetve, egyházi történelmünkre honias vi-
lágot vetve, ezt röviden vázolandjuk. 

Midőn a német föld egy kis városában Luther a 
prostántismus nagy apostola barátköntösben, kihívó ih-
letett arccal jelent meg a várkápolna a j t a ja előtt, s erre 
vas kalapácsával tett ütései a messze félsziget hét he-
gyébe megütközve, egész Európát viszhang alakjában 
rezgék á t : akkor Magyarhonban csak a mulatságnak 
élő gyermekkirály alatt a pártokra szabadt nemesség 
— a hivatalt viselő egynehány főbbeket kivéve, — 
gyanús szemmel kisérte az udvar működését, mely már 
akkor a szomszéd hatalmassággal s ennek szerencsésen 
terjeszkedő családtagjaival örökösödési és házassági 
szerződésre lépvén, oly összeköttésben állt, melynek 
következtében mind a császári követnek, mind a csak 
hamar megérkezett iljú királynő.nek s őtet kisérő német 
hivatalnokoknak elég tér és alkalom nyilt a magyarhoni 
kormányzásba avatkozhatni ; ugyanazért igen természe-
tesnek tűnik fel, hogy az alkotmányosság szinét ugyan 
magánhordó, de német honból beszivárgott új-vallás, 
mely már azon időben Erdélyben a német nyelvű szá-
szok s Magyarhonban is a szepességben c nemzetbeliek 
nél gyökeret kezde verni, s a királynő és hivatalnokai 
által az udvarnál is pártoltatok, a különben minden 
szabad kifejlődést fölkaroló s alkotmányos életet hön-
szerető magyar nemzetnél az elsőbb években nemcsak 
hogy rokonszenvre nem ta lá l t , de már az 1523 dik évi 
budai országgyűlésen az 54 dik t. cikkben megrendelte 
tett, hogy a lutheránusok mint a bold. szűz Mária ellen-
ségei üldöztessenek s halállal büntettessenek; két évvel 
későbben azon elégedetlen nemesség, melynek élén a 
német nemzetiséget s német befolyást gyűlölő Verböczy 
István állt, azon végzést hozá a 4. t. c. 4. §-ban, hogy 
minden lutheránus széles e hazában bár ki által meg-
fogható és megégethető. De meg kell jegyezni, hogy 
ezen törvénycikk elején az is á l l , hogy a külföldi tiszt-
viselők a honból kiutasí t tassanak , — lejebb pedig a 3. 
§-ban a császári és vallon követeknek eltávoztatása 
megrendeltetik. — Ezen t. c. valóban viszhangja volt 
azon 60 személyből álló küldöttségnek, mely 1525 dik 

év Máj. 13 án a király előtt azon nyilatkozattal jelent 
meg: hogy ők, (a törvényhozó test) csak akkor bocsát-
koznak az ő Felsége által kivánt adó tárgyalásába, ha 
ez a többek közt megígéri, hogy az udvari szolgálatban 
levő németséget egytől egyig elbocsátja, mint szinte 
Ferdinánd főherceg a neje Anna főhercegnő szolgálatá-
ban álló magyarokat elbocsátotta, mert hiszen ezen né-
metek mind megannyi lutheránusok. l) De növelte a 
Verbőczy-féle pártnak gyanúját az i s , bogy Henkel Já-
nos, a királynő udvari papja, — Gryniius Simon budai 
egyetemi tanár s Mátyás király hires könyvtárának őre, 
—Winsheim Yid szinte budai tanár, mind a hárman német 
nemzetbeliek, a királynő által szerfelett pártoltattak; s 
épen e gyanú okozá, hogy ők már 1523-dik évben, mint 
Luther tanaihoz szítók bebörtönöztettek, de 1525 ben a 
királynő közbenjárásával kiszabadulván, az országból 
kiűzettek. 2) A győztes Verböczy a hatvani országgyű-
lésen pártja által nádorrá választatván, németek és lu-
theránusok elleni harcát folytatandó a bánya városok-
ban nyugtalankodó új-vallásuak fékezésére magát Rás-
kaival együtt elküldeti, kiket annyira mennyire lecsilla-
pítván, sietett az 1526-dik évben Budára kitűzött 
országgyűlésre. — De már ekkor az új-valláshoz szító 
Thurzó Elek, a kalandosok vezére, ,r) s mivel a Ver-
böczy pártja által a hatvani országgyűlésen annyira 
meggyaláztatott, 4) különben is Verbőczynek esküdt el-
lene a kormány és rendek előtt Verbőczynek a forrót 
alá önlé, s ennek alig juta elég ideje nádorságát a ki-
rály kezébe letenni és rögtön illannia kellett. Hova? 

') Lásd Pray: Epist. Procerum R. Huug. in app, pag. 180. 
2) Lásd Klein Sámuel : Nachrichten von den Lebensumstan-

den und Schriften evang. Prediger 110—112 lapon 
I. Band. 

Kik voltak ezen kalandosok s mi célra voltak fölállítva, 
Kovácsis M. György „Suplernentum ad vestigia comitio-
ruma című müve 3-dik kötete 59-dik lapon Battyányi 
Ferencnek Nádasdyhoz irt levelét idézvén, ezt deákból 
magyarra áttéve közöljük, s mely így hangzik : Ba mi-
ről pedig nagyságod értesülni óhajt, hogy azon szövet-
ség, mely „kalandosának neveztetett, ő felsége Lajos ki-
rály tudtával és beleegyezésével jött-e létre? jelenthe-
tem nagyságodnak, hogy az ugyanazon fölséges királynak 
tudtával és helyeslésével keletkezett, és pedig János 
király ellen, ki akkor erdélyi vajda volt, és Budán erő-
síttetett meg sok nemesek és urak beleegyezésével. De 
én ebben részes nem voltam, és a mint kezdődött, még 
akkor nem volt a királyra nézve veszedelmes, de midőn 
a dolog a költségvetésre és fizetésre került, ki tehette, 
félre vonult, némelyek kényszerítve tettek valamit, de 
kevesen voltak állhatatosak. Ezen dologról sokat tudnék 
irni, de arra most nincs szükség. Kelt a mi Németujvá-
runkban nov. 2. 1589. Szolgája Battyányi Ferenc. 

4) Lásd Kovácsis M. György: „Sammlung kleiner* ele. című 
müve 1. kötet 99. lapon, hol említve van, hogy a Ver-
böczy pártján levők következő szidalommal illették 
Thurzó Eleket: tizenhatfeleségü parázna lengyel pór kut-
vafi patyikárius. 
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nagyon természetes a vele egy célra dolgozó szapolyai 
erdélyi vajdához. 

Az igaz, hogy a bekövetkezett országgyűlés, úgy 
ment végbe mint a király és udvara kivánta, s a kibé-
külés a király és rendek között annyival inkább fogana-
tosíttatni látszott, minthogy a szökevény Verböczy és 
Szobi még azok által is bűneiket magukon hordozó bá-
rányok gyanánt mutattattak be, kik előbb velők egy 
tálból mártottak. S ezért nemis késett Verböczy és Szobi 
ellen az elmarasztaló Ítélet, mely annyira elhamarko-
dottnak látszik , hogy az éles látású törvénynyomozó 
Kovácsisunk fejébe sem fér, hogy mi módon lehetett, 
egy legfelyebb 15 napig tartó országgyűlésen valakit 
idézni s egyszersmind elmarasztalni is l). Ezen ország-
gyűlésen tehát semmi kormányt ingerlő határozatok 
nem hozattak, sőt a király nemcsak jogaiba visszahe-
lyeztetett, hanem még mit ezután tenni fog előre helye 
seltetik, — s a sánta Bátori az öreg nádor nemcsak 
hogy hivatalában ú j ra megerősíttetik, de ebben örökö-
sittetik i s ; s a királynő német hivatalnokai elbocsátá-
sára többé nem szorít tat ik, csak szépen kére t ik , bogy 
ezek helyébe érdemes magyar hivatalnokokat méltóz-
tassék kinevezni. így álltak a dolgok a mohácsi vészt 
megelőző időben, s látni való, hogy a német földről be-
szivárgó új-vallásnak terjesztése Magyarhonban azon 
ellenszenvnél fogva, hogy ez a nemzetiséget és függet-
lenséget is netalán veszélyeztetné, csekély eredményű 
jövőnek nézett elébe. 

Bekövetkezvén azonban honunkra az aug. 29-diki 
mohácsi gyásznap, az ország csakhamar két részre sza-
kad t ; nevezetesen hazánk főbbjeinek egy része, a töb-
bek közt Thurzó Elek, Szalaházy Tamás veszprémi püs-
pök, Bornemisza János, Bátori István nádor , Nádasdy 
T a m á s , Révay Ferenc ctc. az özvegy királynő, s így I. 
Ferdinánd részére álltak s Pozsonyba sereglének, — a 
másik rész mint Váradi Pál egri püspök, a két Artándi, 
Petrovics Péter, Bodó Ferenc, Kismarjai Lukács, Dóczi 
Gerge ly , Gerendi János a kalandosok még életben ma-
radt egyik vezére, Martonosi Pöstyényi Gergely, Peré-
nyi Péter, Bátori Endre, Drugeth Ferenc, Drágíi Gás-
pár, Dóczi J á n o s , Enyingi Török Bálint, Podmaniczky 
István nyitrai püspök, Verböczy István és Szobi Mihály 
s többek a Székes Fehérváron megkoronázott Szapolyai 
János ügyét karolták föl. Ez időben ugy az egyik, mint 
a másik részen hatalmas pártfogói támadának azúj-val-
iás ter jesztőinek; mert például az özvegy királynő és 
I. Ferdinánd pártjából, Thurzó Elek, Nádasdy Tamás, 
Révay Ferenc — Szapolyai pártjából pedig Török Bá-
lint, Petrovics Péter, a király rokona, Perényi Péter, 
Drágíi Gáspár etc. úgy tűntek föl , mint, az evangyéli-
omi vallást hathatósan előmozdító pártfogók. Igaz, hogy 
Magyarbonban a rom. katholikusság kátója Verböczy 
újra meg új ra ú j ra íölszölítá János királyt a lutheránu-
sok üldözésérc, s sikerült is neki , hogy fogadott a ty j a 
Szobi Mihály a király által 1527-dik évben ú j ra kikül-

') Láad Kovácsis M. György 3. pont. alatt idézett müve 
60—69. lápot. 
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detett a bányavárosokban terjeszkedő ú j bittan kővetői 
ellen, — igaz, hogy urát reá birta, hogy Váradról az 
ország zászlósaihoz s nemességéhez küldött levelében 
I. Ferdinándot a keresztyén vallás fölforgatójának ne-
vezze ') de midőn belátná, hogy ez idő szerint a vallási 
harcnak helye nincs, sőt ezáltal ura trónját is veszélyez-
teti, fölhagyott az evangyéliomi egyház ellenes minden 
további kísérleteivel. — Ferdinánd pedig elég eszélyes 
volt az újvallásbeliek ellen szigorúan föl nem lépni, s a 
mi rendeleteket részint általánosan, részint egyesekhez 
bocsátott, azokat is foganatba nem vétette. S igy elég 
alkalom és tér nyilt mind a ké t félen levő nagyoknak 
akár meggyőződés akár érdekböli vallásos nézeteiket 
követni és terjeszteni, s mások által is terjesztetni 2), 
melyet látván az ország lakosai, tárt karokkal fogadák 
az alkotmányosságot lehellő s szabadabb lelki mozgást 
engedő új-vallást. 

Komjáthi Benedek. 1533. Komjáthi Benedekről Bod 
Péter emlékezik Magyar Athenásában. Hogy hol szüle-
tett, hol tanult, azt úgy látszik, maga Bod sem tudta, 
legalább nem említi. Annyi bizonyos róla, hogy a XVI-ik 
század első felében élt s nevelői hivatalt viselt Frange-
pán Kata, a kegyes özvegy Perényi Péternő udvarában, 
annak fia Perényi János mellett. Úrnője ösztönzésére 
hozzá fogott a már korábban magyarra fordított Pál 
apostol leveleinek a fordítási hibáktóli megtisztításához, 
a melylyel azonban kevésre ment, részint, mert annak 
irása a régiség miatt csaknem olvashatlan volt, részint, 
mert az abban levő nyelvezet igen darabos volt; — 
elhatározta tehát e régi fordításnak megjavításával nem 
vesződni, hanem azt egészen újból fordítani. E tervezett 
újra fordítást ki is vitte, s neve alatt megjelentek 1533-
ban, Krakkóban nyomva Pál apostol levelei magyar 
fordításban. 

Gálszécsi István. 1538. Gálszécsi István egyike 
volt a magyarországi hit tanjavítás első bajnokainak, 
kinek születése-, ideje- és helyéről az ötet megemlítő 
Bod mitsem szól. Tanulását Legyeiországban, az akkor 
hires krakkói egyetemen kezdte meg, honnét Német-
országba, Wittenbergbe ment, hol ő volt az első magyar 
tanuló, mint ezt róla Szkaricza Máté Szegedi István 
életirója följegyezte. Elvégezvén tanulói pályáját , haza-
jött, magával hozva az uj hittant, melyet azután sike-
resen terjesztett mindenütt, hol működött. Hogy a ha-

') Lásd Pray: Ep. Procerum. Pars I. 309—310 lapon , hol a 
többek között, ez áll: „nihil enim aliud molitur (érti I 
Ferdinándot) „quam quod (ut) hoc regnum armis suis 
subigat vosque in perpetuam servitutem redigat. Nam 
praeter alias calarnitates vestras contumeliasque et lu-
dibria fidei et religionis christianae quam una cum liber-
tate vestra pessum dare nititur." etc. 

Ide céloz Pázmán Péter is, a mostan támadt új tudományok 
hamisságáról irt müve 18-dik lapján mondván: „a mi or-
szágunkban Lajos király veszése után, midőn a két 
király visszavonása támada, mindenik szájára bocsátá 
az urakat, hogy így könyebben magához kötné őket; — 
elterjede az új tudomány." 



záriak melyik tá jékán működött, azt Bod i^mét nem 
említi, annyit azonban mégis tudunk róla, hogy a gyulai 
egyház iskolatanitója volt. 0 adott ki egy müvet 1538-
ban Krakkóban 8-ad rétben ily cím a l a t t : „A keresz-
tyén tudomáuyról való rövid könyvecske." Gálszécsi 
István mestertől szereztetett. E könyv tar talmát is adja 
Bod, s azt mondja, hogy e műben a szerző beszél: 1-ör 
a parancsolatokról, 2-or az apostoli credóról, 3-or az 
imádságról, 4-er a gyónásról, 5-ör a sakramentomokról, 
6-or a keresztyéni szabadságról. — Azt is megjegyzi 
Bod, hogy e könyv tar talma még nem egészen tiszta a 
régi szertartásos fogalmaktól, bár a megigazulás fogal-
mát eléggé tisztán adja. 

Farkas András. 1538. Fa rkas András t , a m. akad. 
tudós t i tkára Toldy Ferenc a magyar nyelv és irodalom 
kézikönyve címii munkája első kötetében a XVI-dik 
század Íróiról szólván, legelőször említi meg. Eszter-
gámban születettj 1531-től a wittenbergi egyetemben 
tanult,, idővel Calvin értelmére tért, s a hazában papi 
hivatalt viselt. Tőle egy érdekes verses krónikát birunk, 
melyet 1538-ban 8-adrétben Krakkóban nyomatott ki 
magyar nyelven, ily latin cím mellet t : „Cronica de 
introductione Scytbarum in Ungariam et Judaeorum de 
Aegypto." Ezt irány-költeménynek mondja Toldy, mely-
ben a két nép történeti főpliasisainak párhuzamai csak 
a költő dorgálásai és intései kiinduló pontjaiul szolgál-
nak. Álláspontja hazafiúi, protestáns és erkölcsi. 

Batizi András. 1530—1550. Batizi András, Szatmár 
Batiz nevü falvából vette eredetét, s jókorán mestere 
Gálszécsi István, a hires reformátor által az uj tudo-
mányba beavattatván, maga is egyike lett az első refor-
mátoroknak, ki a „magyar Luther" Dévaival együtt 
nyerte meg Drágfi Gáspárt a hitújítás ügyének , s 
ennek ótalma alat t Uj helyt reformálta, utóbb a Szilágy-
ságot is ; — így ir Batiziról Toldy a magyar nyelv és 
irodalom kézi-könyvében. — Szikszói iskolatanitósága 
után, Uj helyen, Erdődön s Tokajon paposkodott, idő-
közben Wittenberget kétszer is (1542 és 1550) meglá-
togatván. Jelen volt az Erdodi zsinaton 1545. Később 
Kálvin értelmére tért, mi abból is kitetszik, hogy a 
beregszászi zsinat cikkelyeiben ő is megegyezett. — 
Batizi sok szép énekeknek szerzője gyanánt ismeretes, 
ezek^valamint fenmaradt epikai költeményei őt a ma-
gyar költők sorába helyezik. Epikai költeményeit nem 
birjuk eredeti kiadásaikban. Müvei ily sorozatban je-
lentek meg : 

1) 1540-ben adta ki „Az drága és istenfélő Gedeon-
ról, szép história" cimü- költeményét. 

2) 1541-ben jelent meg tőle „Az Istenfélő Zsu-
zsanna asszonynak históriája." 

3) 1541-ben pedig kiadta „Jónás prófétának histó-
r iá ja" cimü versezetét „Ninive városáról és Jónás pró-
fétának az tengerben bevetéséről, az cethalnak elnye-
léséről és kiokádásáról, és Istentől megfeddetéséről". 

4) 1544-ben jelent meg tőle „Meglőtt és megle-
endő dolgoknak teremtéstül fogva mind az Ítéletig való 
história". 

5) 1544-ben szinte tőle jelent meg „Más histo-

ria az Nabugodonozor királyról és az négy birodal-
makról". 

G) 1546 ban adta ki „Izsák pátr iárcbának szent 
házasságáról való szép história". 

7) 1550-ben Krakkóban nyomatott ki „Keresztyén 
tudománya,," mely 1555 ben Kolozsvárott Heltainál n j ra 
nyomatott, mely könyv még a XVI-dik század végén is, 
a Szikszai Siderius Jánoséval együtt a ref. egyházban 
elemi tankönyvül rendeltetett. 

Ezeken kivül Batizinak a XVI-dik század énekes-
könyvében több egyházi énekei maradtak fen, vala-
mint övé „A házasságról való ének" címti tandal is. Az 
1549-ki krakkai „Ortographia Hungarica," melyet Szom-
bathy János s utána mások, Batizinak tulajdonítanak, 
már csak az abban tanított, s másfelül a Batizi által 
ugyanakkor keresztyén tudományában követett lénye-
gesen különböző helyesirásnál fogva sem övé. 

Székely István. 1538—1558. Székely István szüle-
tett Bencéden, Udvarhelyszéken Erdélyországban, Hol 
tanult, hol készült jövő pá lyá já ra , azt nem tudjuk, 
hanem hogy jeles készültséggel, szép tudományossággal 
birt , azt működése tanús í t ja , mely működése őt úgy 
tünteti föl, mint egyik buzgó és erélyes terjesztőjét a 
hitújításnak , a Lengyelország felöli Magyarország-
ban. Szikszói iskolatanitósága után Liszkán és Göncön 
paposkodott. — Hogy mennyire szivén feküdt ember-
társai s hitfelei fölvilág&sodása, azt következő müvei-
nek sorozata is megmutatja. Neve alatt lát tak nap-
világot : 

1) 1538-ban Krakkóban ily cím a la t t : „Keresz-
tyénség fundamentomáról való tanúság." E müvét mint 
szikszói iskolatanitó ottani tanitványai számára irta s 
ajánlta. 

2) 1538-ban Krakkóban adta ki az általa magya 
rosított ^énekeit az egyháznak, mely énekek Hymnus 
néven voltak ismeretesek. Ajánlta ezt Prini Péter nagy 
urnák. 

3) 1544-ben 8-rétben adta k i : „a keresztyén-
ség fundamentomáról való rövid tanúság" cimü müvét, 
melyet Régi Kelemen vitéz urnák a j á n l t , s hogy fiát e 
szerint taníttatná e célbői könyve elejéhez A. B. C.-t 
csatolt az olvasni tanuló gyermekek számára. Midőn e 
mtivet irta, Liszkán lakott. 

4) 1546-ban 8-rétben — adott ki egy a tudomá-
nyokban nagy jár tasságot tanúsító müvet a „hit funda-
mentomiról." 

5) 1548-ban Krakkóban adta ki az általa magya-
rosított soltárokat. Hogy mily magyarságú e fordítás, 
tanúsít ja e következő egy pár idézés. Nevezetesen a -
XLII-dik soltár első versét így fordítá „Miképen a gim 
szarvas rikkolt a folyó vizekre: akképen az én lelkem 
te hozzád kívánkozik Isten" — a XCIV-dik soltár 2. 
versét pedig így : „ki szerzi az ő nyári házának geren-
dáit a vizekbe és csinálja a felhőkből az ö szekereit." 

6) 1558-ban Krakkóban 4-rétbeu nyomatá ki 
„cronica Mundi" cimü müvét, melyben mind egyházi 
mind polgári főleg Magyartörténelmi adatokat gyűjtöt t 
össze, — Midőn e müve világot látott, gönci főpap volt 
s mint ilyea igen hires ember volt, 



Erdosi János; mint maga említi grammatikája 
34-dik lap ján , —Szinnyérváral ján Szatmámak nagy-
bányai járásában nemes és birtokos szüléktől született. 
1526 ban tudományszomja Krakkóba vitte ő t ; honnan 
hazajővén, hihetőleg a reformatió iránti hajlandósága 
miatt hónából kibujdosni kénytelenült s külföldön gyer-
mekek tanításával foglalkozott. 1534-ben már mint nős 
ember meglátogatta a Wittenbergi egyetemet, hol Me-
lanehton rokonszenvét megnyervén, ennek ajánló leve-
lével hazajött , és sok viszontagság után végre Nádasdy 
Tamás által mint iskolatanító alkalmaztatott, honnét 
1542-ben Bécsbe ment, s ott, — bár németül nem tudott, 

— az egyetemi üres héber nyelvtanszéke általa töltetett 
be, melyet utóbb a történelmi tanszékkel váltott fel. Ha 
valaki Erdősi Jánosró l , ki közönségesen lo. Sylvester 
Pannoniusnak neveztetett, bővebb ismeretet akar sze 
rezni, olvassa meg Toldy magyar nyelv és irodalom 
kézi könyvét, de különös a Révész Imre debreceni ref. 
lelkész által 1859-ben külön füzetben Erdősi Jánosról 
kiadott értekezést, s ugyancsak a „Prot. Egyh. és Isk. 
lap" több számaiban R. Ensel Sándor urnák erre tett 
észrevételeit. — Erdősitöl a következő müvek jelen-
tek meg : 

1) 1539-ben Uj-Szigeteu adta ki magyar nyelvta-
nát, ily cim alatt „Grammatica hungaro-latina in usum 
puerorum recens seripta." E mü nyomtatási költségeit 
pártfogója Nádasdy Tamás fedezte. 

2) 1541-ben Uj-Szigeten adta ki görögből magyaro-
sított „Ujtestamentomát," a melyért, mint Toldy mondja, 
— az itészet á, hűség és szabályos nyelvezet pálmáját 
nyúj tá neki, századabeli társai közt. E müvét ajánlá I. 
Ferdinánd fiainak Miksa és Ferdinánd főhercegeknek. 
— E mü címlapján láthatók Nádasdy Tamás és neje 
Kanizsai Erzsébet címereik. E műnek egy igen szép 
kötésű s épségben megtartott példánya van a kecske-, 
rnéti főiskolai könyvtár birtokában. 

^Ezeken kiviil Erdősi úgy is ismeretes mint költő, 
mert a többek közt tőle van az oly igen elhíresült: „az 
magyar népnek, ki ezt olvassa" eimü azon verse, mely 
így kezdődik: Próféták által szólt régen neked az isten. 

E É a i S É G E E 

Hagy- és kjs dobszai egyesült reformált egy-
ház rövid története (belső-somogyi egyházme-

gyében, Szigetvártól egy mérföldre), 
A nagy- és kis-dobszai egyház történetét, hogy 

összefüggésben közölhessük, szükség erre nézve mint 
községnek is keletkezését tudnunk. 

Nagy- és Ki"-Dobsza alkalmasint még azon idő-
ben vette eredetét, a midőn a magyar nép legelőször 
állandó Jakokat kezde építeni, már 1277-ről erre vonat-
kozó történeti adattal bírunk. Ugyanis 

4 dik vagy Kun László any j a , Erzsébet királynő 
ezen két falut (Legusdvármegyében két Dobszát.) Ponith 

vagy másként Ponics J akaboak adta., s így egy család 
birta a két Dobszát és Kálmáncsehit (nevét Kálmán 
király cseheitől ve t te , kiket ide ő telepített, e falu 
Dobszávai határos), vagy csak Csehit (Lásd Budai Fer. 
polg. hist. Lex. Ponith név alatt). Nagy- és Iíis-Dobsza 
hát a lkalmasint cseh colonia volt, ide mutat e népnek 
mind e mai napig a magyar fajtól elütő kiváló magas 
termete, erre mutat talán neve is e két helynek, erre 
Cserépi Gergely (Cserépi Gergely 1765-diki évben volt 
Nagy- és Kis-Dobsza lelkésze) nagy-dobszai lelkésznek 
az itt alább következő előadása: „Zsigmond király 
alatt, 1422-ben a magyarokkal közös királyt birván a 
c s e h e k , sokan vándoroltak be hozzánk, különösen 
pedig azon helyekre, hol már az előtt is testvéreik lak 
tak, kik a hol megtelepedtek, azonnal templomot is 
építettek, ezek pedig ily buzgó templom építők azért 
vol tak: quia hi fuerunt nimis strenui in religione sua 
propaganda, erant cnim Hussitae qui postea vocabantur 
fratres Bobemi. így már a dobszai kőtemplom is az ő 
munkájuk volt, melynek romjai a mostani temetőben 
máig is láthatók (az említett temető ma már nincs, 
helyén házak és belsőségek vannak, de mintegy tizen-
két évvel ezelőtt, e romokat még én is láttam, e romok 
körül talált Kis István polgár egy török patkót is), e 
templomot a török az itt körűlbelőli templomokkal el-
pusztíttatta, s tégláiból a most is fenálló szigetvári 
ujabb várat csináltatta." 

Csak egy lépés ke1 lett hát, hogy a dobszai már 
elmagyarosodott csehek fölvegyék az uj vallást, mi 
meg is lett. 

Ugyanis : Tolna, Somogy, Baranya a török bejö-
vetelével ezen felsőség alatt levén, a reformátio itt 
inkább-inkább terjedett , különösen Perényi Péter (Pe-
rényi Siklósi Török Bálint Szigetet birta) és Enyingi 
Török Bálint hatalmas főurak eszközlésére, kivált Peré-
nyi udvari papjai , Siklósi és Sztár a i Mihály által, kik 
közül ez utóbbi különösen nevezetes ránk nézve, tudjuk 
ugyanis , hogy Perényi 15427beu (lásd Budai Esaiáa 
Magyarország tört. stb.) fogságra vitetvén, Sztárainak is 
távozni kellett tőle, ő hát a Drávavidékén magánosan 
eljárván, szívreható énekeivel különösen sokakat meg-
nyer t ; így jelent meg ez egyházban is, s ezt mint két-
ségkívül mutatja ez egyháznak kéziratu Passiós könyve 
(Passiós köDyvnek neveztetik azért, hogy Máté evan-
gélista Jézus szenvedéseiről írott könyve 26. részét 
magyar fordításban közölve, címiratul ez á l l : „Passió 
nostri. Domiui Jesu Christi 2-dum Mathiam Evangéli-
stám), hol a 94. zsoltár fordítása,első verseiből—Michael 
Starinus contra imp ios— diák mondat jő ki, moly zsol-
tár felett közvetlen ezt olvashatjuk : „Ez éneket szer-
zettük ennyi időben, ezerötszáznegyvenötben szivünk 
bánatjában , hogy emberek ne bízzanak, az ö ér-
demökben, csak bízzanak erős hittel Krisztus érde-
mébeu," 

Sokat írhatnék e könyvről, melyben talál tatnak 
igen nagy gonddal irott zsoltárok,ó-tqstamentomi prófétai 
helyek, p. o. Jer. siralmai, Athanasius symboluroa, az 
apostoli hitforma stb 



E Passiós könyvet jelen alakjában összeszedte és 
beköttette boldogult atyám 1834-ben, az ezelőtti borí-
tékán ezen felirás volt lá tha tó ; „ Sum per Johannem 
Dobsza renovatus Anno Dni. 1643." 

Voltak ez egyháznak kétségkívül több régiségei 
is, de ezek az 1770-ben történt ttiz alkalmával elham-
vadtak, így lett semmivé régi matriculája, legrégibb 
időktőli lelkészeinek névsoraival. Az 1681-dik évről 
azonban lelkészeinek nevei a fentemlített Passiés 
könyvben följegyezve voltak ily renddel: 1) Szemlaki 
1681. — 2) Kulcsár Gergely 1698 ig. 3) Kulcsár János 
1728-ig, itt meghalt. 4) Szőnyi András 1736-ig. 5) Sós 
Dániel 1738-ig, itt meghalt. 6) Komáromi József 1741-ig. 
7) Debreczeni István 1745-ig. 8) Szőllősi András 
1751-ig. 9) Ziger János 1765-ig. 10) Cserépi Gergely 
1770-ig. 11) Tóth Ferenc 177í-ig. 12) ismét Cserépi 
Gergely 1774-ig, itt meghalt. 13) Csákvári 1779-ig. 14) 
Császári 1780 ig, itt meghalt. 15) Kasoki Kovács Ferenc 
1799-ig, itt meghalt. 16) Erős József 1811-ig. 17) So-
mogyi Sándor 1815-ig. 18) Vincze Mihály 1820 ig, itt 
meghalt. 19) Nagy János 1825-ig. 20) Kovács István 
1832-ig itt meghalt. 21) Barla Szabó Is tván 1858 ig, itt 
meghalt. 22) Barla Szabó István — Isten kegyelméből 
mai napig — de már csak Nagy-Dobsza papja, Kis-
Dobsza is, a kegyes rendi szerzet, mint uraság, nemes 
és felekezetességen felül álló áldozatkészsége által 
oly állapotba jö t t , hogy egy külön álló lelkészséget 
minden erőtetés nélkül is létrehozni képesült, s ezért a 
superintendentiához folyamodot t , mit meg is nyert, 
első lelkésze Odor József, volt csurgói tanár. 

Többet is irnék ez egyház-történetéről, de részint, 
mert időszaki iratban többet közölni nem lehet, hacsak 
szaggatva uem, részint, mert ez élet oly rövid s annyi 
veszi igénybe, részint, mert egy elszigetelt falu s 
ennek igénytelen pap ja a régiség buvárlatába s annak 
kellő megismertetésére hívatlan, s többeHiát egyelőre 
nem közölhetek. 

Hozzátok szólok még, kikre az Ur két vagy há-
rom talentumokat is bízott, hogy vegyétek íel Sztárai 
fentebb általam röviden ismertetett könyvét, keressétek, 
és megialál játok benne azt, a mit én még íel nem leltem. 

(Bárki Pesten Sztárai könyvét , mint egyházam 
tulajdonát olvasni és tanulmányozni akar ja , a pesti 
református seminarium facultásának közbenjárására s 
illetőleg térítvéuyére egy vagy legfelebb két havi időre 
a dobszai ref. egyház elöljáróságától elvitetheti.) 

Nagy-Dobsza, febr. 23. 1860. 
Barla István 

nagy-dobszai ref. pap. 

ISKOLAÜGY. 

Vasárnapi-iskolák falusi egyházainkban 
„Elvész a nép, mely tudomány nélkül való!" 

tanítja megdönthetlen örök igazságul a Biblia (Hos. 
4. 6.). 

Alkalmazzuk e tanítmányt a tulajdonképi föld-
népre, 8 kérdezzük: ha el fogna veszni csakugyan, mit 
nem hiszünk, s mitől Ó7jon Isten, — tudomány nélkül, 
tudatlanság miatt a nép ; — hol találna még a nagy 
világon létezhetési alapot a közönséges földmivelő nép-
osztályon felülemelkedett, kivált az ő magát attól meg-
különböztetni, talán sokszor távolra is elkülönözni sze-
rető, mívelt és magasabb rendű többi osztá ly? 
Mindnyájan ez utóbbiak — úgy hiszem, ép ez okból — 
nem szűnünk meg naponta imádkozni: „Népuevelés! 
jöjön el a te országod." — Es ha jönne , — mert ngyan 
közéig is; — ha tőlünk függne: mily — ? többé vagy 
kevésbbé teljes arányban , később avagy korábban 
legyen-e az ! „Ora, labora!" Sehol nem nyomatékosabb 
jelentőségű, mint épen itt. 

Magas önérzetre kelti mindnyájunk kebelét a mi 
népünk jóravalósága; ezen alapul evangy. egyházunk 
azon dicsekvése is, hogy kitünöleg értelmes közönség-
gel bir. Viszont, a mely üdvös intézkedések ujabb idők-
ben életvidor lendületre hozzák népiskolai nevelés-
ügyünket, bizonyára az Úrban örvendező jó reményekre 
jogosítanak bennünket. Ez a remény pedig az, mely 
meg nem szégyenít. — Csak egy lépéssel odább kisérjtik 
még tovalendületében az iskolai népnevelés ügyét. 

Hitbuzgó atyáink egyházi belrendtartásaik közé 
már századok elő't fölvevék azon jeles intézményt, 
mely a közelebb mult időkben oly hangzatossá lett, 
divat-eszméből általánossá születni kezd vala, a vasár-
napi iskolázást. A sz. gyülekezetek helyiségén tartatni 
szokott katechetikai tanítások már a geleji kanonok 
L-dikében „De officio Catechizandi" megalapítvák, s 
minden hihetőséggel nem épen akkor és egészen újból, 
miután a címfelirat szerint is, az ilynemű intézkedések, 
mint régi korból származottaknak egybegyűjtése, kor-
igényekhez alkalmazott tökélyesbítése volt az összeszer-
kesztés feladata. Korigények pedig tán soha nem voltak 
— ránk nézve és ily tekintetben — követelőbbek, 
mint jelenleg. Ezek kielégítése a városi, népesebb egyh. 
községekben már több év óta megalakult vasárnapi 
iskolák, különös figyelemmel, mint a dolog természete 
hozza magával, az iparos, kézműves osztály hivatása 
szükségeire; továbbá a Buda-Pesten Keletkezeit mester-
legény , vagy csak általában legényegylet, — és a bel-
missiónak épen szive alatt viselt édes magzata — az 
ev. árvaház ugyanott. - - Üdv reátok, a többé nem távol 
jövendőben dúsan virulandó, áldással gyümölcsözendő 
reménybimbók, az emberi kegyeletek, a ker. tan és 
erkölcsiség ápoldái! —• üdv reátok innét is mi tőlünk, 
hol most még egyenlőre csak a földréteget előkészíte-
nünk, tenyészeröre segélnünk kell, hogy aztán behint-
hessük ugyanazon fa jú magvaival a jónak. — Ilyen 
viszonyok közt lélekre ható kedves, nagy hír volt nem 
régiben hallanunk „az irlandi vasárnapi iskolai társaság 
fenállásának 50 éves örömünnepéről" (S. Pataki F. III. 
évi f. 389. 1.). — Nem áhitoznak-e hasonló örömre a mi 
sziveink ? Csak érdemesüljünk r e á ; bizony semmi sem 
zár el annak megnyerhetésétől. 

Ám a távolinak melléje állítandó itthoni egy élő 



példa vezesen bennünket a falusi egyházainkban létező, 
vagy jobbára még ezután létesülendő, mert csakugyan 
nélkülözhetlen, vasárnapi iskolák ügyének komoly át 
gondolására. 

Az tény, hogy több kis egyházainkban itt a vidé-
ken — tán egykorulag a szószékről lenémult biblia-
magyarázásokkal , kiévültek a katechetikai tanítások 
is. A viszont beállításnak ujabb időkben itt-ott nem 
sikerült több rendbeli próbái mutatják, hogy szilárd 
akaraterő, jézusi szeretetnek csodatevő hatalma, és er-
kölcsi túlsúlyra épült tekintély kivántatik a lelkipásztor 
részéről, míg az elszokás által némileg el is vadult 
ifjúságot visszaterelje a régi jó ösvényre. Nyerve lőn 
már az, p. o. itt nálunk, hogy a templomi tanításokra, 
több kevesebb érdekeltséggel, kisebb-nagyobb szám-
mal benmaradíunk még a mult nyár utolján. — Hanem 
ekkorra már közel, hogy lejár a kedvező évszak j rövid 
napok, liüs levegő miatt oda kell hagynunk a templo-
mot. Mintha épen előmondatnék, oly természetesen folyt 
az előzményekből, hogy legszebb móddal rábírandó a 
férfinemü ifjúság, miszerint jövőre is vasárnaponként 
szíveskednének betérni az iskolaházhoz. Mind ezen köz-
ben lehetőleg figyelemgerjesztő érdekességekről kell 
vala gondoskodni. Ez így levén, egy hónapnál tovább 
látogattuk, mintegy szoktatóban, az iskolát, minden 
iskolából már ki-, de házasságra még nem lépett ifjú, 
és tudvágyból többen az idősek és családapák közül. 
Advent első vasárnapján meghirdetve lön a szószékből, 
hogy tüstént az isteni tisztelet végeztével az iskola-
szobában ünnepélyesen fog megnyittatni — énekléssel 
és imádkozással — a vasárnapi iskola. — Nem tiszta 
égből alá lövellt sugár volt ez; már jóval korábban 
elnépszerüsített eszmének életrehozása, hasonlang az 
Ur szavaihoz: „Lázár, jöjj ki!" — És mi lett az ered-
mény? A hivek figyelmesekké lesznek, a történendőkre 
várakozva megállapodnak: ám az illető ifjúság körében 
nem találkozik, ki magára értené, vagy inkább: jól 
értve mindnyájan, csak egy sem birja még közülök 
amaz erkölcsi öntudatot, melylyel akaraterő párosul. 
Mindegyig haza oszolottak! Rögtönzött elöhivatás után 
voltunk annyian, hogy mégis elkerülve lőn a legsajno-
sabb megszégyenülés, mely tiszta, önzetlen jó akaratot 
valaha érhetett. — Ilyeténképen létesült a mi vasár-
napi iskolánk, mely azóta nyert jogcímével előfizetést 
is tudott küldeni a „Lelki Kincstárira. Máshol máskép; 
de mindenképen csak létesülni kell hasonlónak. 

De most már mikép boldoguljunk tovább ? 
A szószékről akkoriban lelépő lelkipásztor-e egye-

dül, vagy a növendékeivel szintén csak akkor végzett 
iskolatanitó bánjanak el, összesen-e vagy elkülönítve, 
osztályonként vagy tán egyének szerint? Oly 25—30-ból 
álló szép ifjú sereggel, melyből 3—5 értelmes olvasónál 
több nem válik ki. A többi alig tudja kibetűzni a szót; 
attól annálfogva igen távol esik, hogy meg is értse, 
nemhogy épiiletességre felhasználni, elsajátítani képes 
volna a tartalmat. Kettő-három, néhol több is fog talál-
kozni, kik olvasásra tanitandók. — És az Írásgyakorla-
tok, vagy egész irni-tanítás, a számtudományban leg-

szükségesebb készség szerzése, úgyszinte a jelen pénz-
viszonyok ismertetése oly nép körében, mely a néhai 
váltópénzzel számítást birva ugy a mint, már a közelebb 
volt konvenciós értékről alig tud valamit, s az osztrák 
pénzláb-keletnél annyi szégyen és kárvallás éri, hogy 
meg nem sajnálni lehetetlen: mindezek, n e m d e ? e té-
ren legkövetelőbb korigényeink. Volna még elutasít-
hatlan szükségünk népszerű , természet- és gazdaság-
tudományi oktatásokra, — kiválólag Gönczy P. „Okta-
tás a gyümölcs és eperfatenyésztésben" című jeles 
müvének ily módon közhasznúvá tétele kiszámíthatlan 
jó eredményű lenne falusi köznépünknél, együtt Hoffman 
V. F. „Mezőgazdasági szemléleti o k t a t á s i v a l , mély 
utóbbi magyarra téve kiadatott a „Gazdasági Lapok" 
szerkesztősége által. Bécs, 1857. 4-drét 147 lap. Ara 
50 kr. Mindketten nálunk eddigelé a Bibliához, mint az 
egyetlen és legfőbb szükségü dologhoz csatolt mellék 
tanulmányok szerepelnek. - - Még egy , a mit nem 
mulaszthatok el hathatósan ajánlani, mely által sajátlag 
Isten képére a Krisztusban ujjászülve leendő a mi né-
pünk, melynélfogva aztán érdemlegesen ruházzuk reá 
az „értelmesség" gyönyörű tiszteletcímét, egyenesen a 
vasárnapi iskola utján legsikeresebben adományozható 
javadalom: „Kurze Seelenlehre, gegründet auf Schrift 
u. Erfahrug v. Christ. H. Zeller, Calv, Stuttgart. III te 
Aufl. 1857." — Ezen jó könyvnek test-, vér- és csontok 
ízéig ható átmagyarítása, és ez uton vasárnapi isko-
láinkban leendő közhaszonvétele egy értékű nálunk a 
mindennapi kenyér-szükséglettel (Mellékesen szólva, 
egyszersmind azon szerencsés helyzetben vagyok, je-
lenthetem a t. közönség előtt, miszerint közelebb felho-
zott lélektani munka —- úgyszólva — csonka tollas ál-
lapotban ül szekrény fészkében nálam; a közfigyelem 
s buzgó részvétnek hozzájárultával azonnal szárnyra 
kelve, kirepíteni kész). — De hogy a fődolgot ne fe-
ledjük : 

Vasárnapi , — már az mindegy akár templomi, 
akár iskolai tanításainknál nem látszhatik ajánlatosnak, 
elég baj, ha szükséges, hogy a lelkipásztor túllépjen a 
sz. biblia-, az evangyéliom tankörén, s az egy olvasás-
gyakorlaton kivül egyebet alig egyeztethet alkalmasan 
katechetikai leckeadásaival. — Az iskolatanitó, egy-
szersmind énekvezér is levén, ismét legcélosabban 
szentelhetné buzgalmát, — ha ugyan eléggé képes és jó-
akaratú — a r r a , hogy harmóniás éneklést tanítson a 
vasárnapi iskolai ifjúságnak, még az irás-gyakorlatok 
és számtani oktatásban legfölebb segédkeznék papja 
mellett. — Légritkábbnak méltán gondolandó azon 
helyzet, mely a miénk, hogy egyetlen erő küzd annyi 
erőtlenséggel. 

Mit cselekedjünk immár, atyámfiai, férfiak ! ? 
Szívélyes bizodalommal fordulunk hozzátok, ne-

meslelkü jobbjai , dísze és dicsekedése hazánknak és 
felekezetünknek, uri rendű képviselői a prot. értelmi-
ségnek, áldott emlékű kegyurak utódai, munkakedvvel 
s ily téren hivatással biró jeles ifjú testvéreink az Úr-
ban, — kivált a még sok részben szabadságolt nőtlen 
állapotúak! 



Nem több, csak hetenként egy rövid félórai időt 
szenteljetek ily tanítói magasztos fá radságra , — bi-
zonyosan a legédesebb Öntudat fog ju ta lmazni — bő-
kezüleg — érette. Egyakara tu lag a lelkipásztorral, 
szövetkezzetek az Ur kicsinycinek, az értelmi és er-
kölcsi tekintetben kiskorú nép serdülő fiainak növelése 
sz. munká já ra , s hihetlen könnyűséggel jutandunk egy 
jókora előlépésre a ker. tökély végetlen nagy céljához; 
és a ti vasárnap-szenteléstöknek kettős becse lészen, 
isten és emberek szemeiben. „Mint anyasas fiait szár-
nyán hozdozva segéli," a költő szavai : így fogjátok ti 
magatokhoz nemesíteni a minden szépre és jóra fogé-
kony népet, — ily módon a legérzékenyebb oldalról 
fiizenditek — hála-kegyeletnek szálaival —magatokhoz 
a z o k a t , kiknek körében és munkasegélyével úgyis 
mindennap élvén, jólétetök tényezői közt; első helyen 
kell, hogy érdemesítsétek őket. — Felebaráti szeretet-
nek, hol nyithatnánk gyönyörűbb munkaiér t? „A böl-
csek, és a kik sokakat igazságra vezetnek, miként a 
csillagok, örökkön-örökké fénylenek" (Dán. 12. 3.). — 
Azonban a korábbi időkben közmondásilag baljóslatúvá 
lett „Dominasta ekklézsiák," milyeknek bővében va-
gyunk ilyes faluhelyeken , ez uton fognának emelkedni 
prot. egyházunk beléletének, történeti fejlésében idősza-
kot alkotandó nagy fontosságra, egyszersmind kéz alá 
szolgáltatván az alkalmat arra is, hogy nőnemű ifjúsá-
giink vasárnapi iskolázása ügyét felfogják, s mielőbb 
foganatba vegyék pap- és tanítónők, és erre hivatásos 
úrhölgyek. 

Igtassuk hát azonnal jó reménybeliscgeink sorába 
ez igénytelen indítványt, kisérve illető figyelemmel az 
idevágó olasz példabeszédet : "Dal detto al fatto v'é un 
gran (?) tratto. Gonda László. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Észrevétel nt. Tatai András hittanár urnák azon cikkére 
{Prot. egyh. s isk. lap 6-iJc sz. 1860) , melyben debreceni 

hittanár nt. Tóth Mihály umak válaszol. 

Nem célom az egész cikket taglalni, csak a 4-ik 
pontra akarok rövid észrevételt tenni. Ezen pontban a 
többek közt ez á l l : 

„Szerintern végleges meggyőződés nem logicai 
demonstratio szüleménye, hanem öntudati tény, mely 
commonstratio t á rgya ; — dc amaz ennek csakugyan 
kifejtője, hogy tudattá emelkedjék." 

Hogy ezen állítás igazságát annál világosabban 
megérthessük, tudni kell, hogy a meggyőződés két uton 
lehetséges, nevezetesen vagy analyticai, vagy synthe-
ticai uton. 

Analyticai ut a meggyőződésre a z , midőn közvet-
lenül tapasztalunk valamit; p. o. hogy a vas kemény, 
erről külérzőeszközöm tapintás által közvetlenül győz 
m e g ; hogy vagyok, erről közvetlenül öntudatom győz 
meg, vagyis ériemet közvetlenül tapasztalom. 

Syntheticai ut a meggyőződésre a z , midőn felsőbb 

igazságból alsóbb igazságot következtetünk; p o. az 
Isten bölcs, ezt következtetjük azon felsőbb igazságból, 
hogy az Isten miden tökéletességekkel bír. 

Ez tehát azon axiómából következik: az egész ma-
gában foglalja a maga részeit. Az ily eljárás közönségesen 
nevezfetik megmutatásnak ; ez az úgynevezett logicai 
demonstratio. 

Immár Tatai ur, fentebbi állításában azt mondja, 
hogy végleges meggyőződést csak analyticai uton lehet 
szerezni, a syntheticai vagyis logicai megmutatás csak 
eszközli, csak kifejti a belső közvetlen tapasztalásból, 
tehát az öntudatból szülemlő meggyőződést. 

Ezen állítást egy példával is igazolja Tatai u r ; 
nevezetesen azt mondja, hogy ezen igazságról van Isten, 
nem a logicai megmutatások (argumentum cosmologi-
curn, theologicum stb.) győznek meg, hanem velem szü-
letett az Istenrőli tudat , de homályba burkolva; immár 
az említett logicai megmutatások ébresztik föl lelkem-
ben az Isten létérőli tudatot mély álmából, s addig 
táplál ják, míg utoljára a velem született Isten lételérőli 
homályos érzelem elébb hitté, végre öntudattá érik meg. 
Oly formán van ez gondolva, mint p. o. a földbe vetett 
buzaszemben benne rejlenek beburkolva a buzanövény 
gyökere, szára, levelei, kalásza stb.; de mindaddig ki 
nem fejlődhetnek, positiv létre nem jöhetnek, míg a 
földben nedvesség, melegség, világosság stb. hozzá nem 
férkezhetnek. A nedvesség, világosság, melegség tehát 
csak eszközlői, csak kifejtői a buzaszemben rejlő ala-
koknak, gyökérnek, szárnak stb. — Épen így a logicai 
megmutatások csak kifejtői, öntudatra hozói az emberi 
lélekben homályban szendergő, Isten létérőli, érzelem-
nek vagy tudatnak. 

Valódi igazság ez, tisztelt olvasóim, csakhogy 
nem minden példára illik ez ; mert nem általában igaz 
azon állítás, miszerint az analyticai ut volna egyedül a 
meggyőző; sőt analyticai uton csak feltaláljuk az igaz-
ságot, meggyőződést pedig syntheticai uton szerzünk 
arról. Azaz, ha valamely gondolat fölvillan öntudatunk-
ban, ennek igazságáról csak akkor győződhetem meg, 
ha azt a syntheticai vagy logicai megmutatás is iga-
zolja, akár a külső, akára a belső tapasztalásból merített 
tételek összfüzéséböl. 

Igaz tehát az, hogy az öntudatnak közvetlen ada-
tai t , igazságait logicai megmutatások fejtik ki, s eme-
lik tudománynyá: de az — engedelemmel legyen 
mondva — nem igaz, hogy az öntudat közvetlen adatai 
meggyőző erővel bírnának logicai megmutatások, igazsá-
gok ereje nélkül ; sőt inkább a két út együtt szükséges. 
Öntudatomban sok igazságok talál tathatnak analyticai, 
vagy belső tapasztalás á l ta l , de azok közül csak azok-
ról lehetek meggyőződve, melyek a syntheticai úton is 
igazaknak ta lá l ta tnak, vagy is a logicai igazságokkal 
nem ellenkeznek. Örökös igazság az , hogy az analyti-
cai út csak heuristica, a syntheticai út a convictiva. 

11a az öntudat igazságainak egyéb eriteriuma nincs 
anná l , hogy azokat öntudatunkban közvetlenül látjuk, 
tapasz ta l juk: úgy a képzelő tehetség borongós felhői-
ből sok oly látszó, és tetsző villámok szülemlenek , me-



lyek a rajongás, babona, mystioismua főidét terméke-
nyítik. 

A buzaszem kikél, kicsirádzik a nedves pincében 
is, de az ily buza-növény nagyon fog különbözni a szán-
tóföldön lévőtől. Az öntudat analyticai igazságainak is 
tehát a meggyözödési érvényt a syntheticai igazságok 
nyúj t ják. 

Vannak ugyan oly közvetlen adatai az öntudatnak, 
melyek alapigazságok , melyek — első tekintettel úgy 
látszik — nem szorulnak logicai vagy syntheticai de-
monstratiora, mint a milyenek : vágyókén, vannak nem-
ének, de bizonyára, ha jól u t ána j á runk , meglátjuk, hogy 
ezen közvetlen meggyőződésre syntheticai úton jutot-
tunk, A syntheticai út győzött meg arról, hogy ezen 
igazságokat logicai megmutatás nélkül is elhigyjük. 

Egyébiránt ha nt. Tatai András urnák fent leirt ál 
lítását érintetlenül meghagynánk is, bajos volna azt a 
kijelentett keresztyén vallásnak minden hitágozataira 
alkalmazni. Az általa felhozott példára, az Isten lételére 
igen is , de a paradicsomi esetre, Jézus vál t ságára , s 
több e félékre épen nem a lka lmazható ; mert az ily hit-
ágozatokróli meggyőződést Öntudatunkban nem a logi-
cai megmutatások, hanem a keresztyén vallás positiv 
tételeinek összefüzései fejtették ki. 

Most egyelőre csak ennyi az észrevételem, ha a 
körülmények kiváuni fogják, többször fogok tenni észre 
vételt azon valódi protestántismussal össze nem férhető, 
mysticismusra való hajlam ellen, melyet Némethonban 
a túlságos rationalismus szükségképpen szült magának, 
ellenpólusul a Jakobi-féle gefühisphilosophiából, mely 
mysticismus honunkban is kezdi mutatni magá t ; még 
pedig, úgy látszik idétlenül, mert itt a rationalismus 
sohasem fejlett ki tudományosan, rendszeresen. 

Reménylem azonban, hogy a debreceni theologíai 
tanárkarnak, különösen nt. Tóth Mihály urnák érdeké-
ben álland az igen tudós nt. Tatai András hittanár úr ál-
tal a 3-dik pont első felében irt kárhoztató állításokat 
megcáfolni; illetőleg azok ellen óvást tenni. 

Szálai István, 
szentesi ref. lelkész. 

Sárospataki füzetek. Protestáns és tudományos folyó-
irat egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében. Kiad-
ják Erdélyi János és Hegedűs László. Szerkesztik Antalji 
János, Arvai József. Sárospatak. 1S60. Negyedik évfolyam. 

I. és II. füzet. 

Minap mutattam be a t. közönségnek e becses fo-
lyóirat „harmadik évfolyamát," elmondván, hogy az a 
megindulása óta folyvást tanúsított, határozott s komoly 
irányával a szó teljes értelmében „meritálta" magát 
egyházi életünkben. Megemlítettem egyúttal azt is, hogy 
még mindig nem vált fölöslegessé a t. közönséget 
„anyagi pártolásra" fölhívni. 

Legyen elég ezeket csak „emlékezetbe hozni ;"midőn 
most az ú j folyamnak már megjelent „két" füzetét egy-
szerűen ismertetem: 

Az I. füzet a „szerkesztőség előszavával" meg-
nyitva következő cikkeket hozza: 

„Merengések" Nagy Józseftől. Emelkedett lélek-
kel, s szép költöiséggel irott kis mtt a vallás s hit me 
zejéiől. Közel rokona a Vajda Péter imadalainak. 

„Vermigli Mártyr Péter" Pápay Imrétől; már ne-
gyedik, s nem lankadó szorgalommal dolgozott közlés, 

„Ének új év reggelén" Filep Mihály-tői, csinos 
kis mü. 

A „tárcában" közöltetnek: az 
„1791. évben Budán tartott nemzeti zsinatban ho-

zott egyházi kanonok" Z . . . . Y-töl fordítva. 
„Szeremlei keresztyén vallástudományjának is-

mertetése" Hegedűs László-tói ; gondos , és a szerzőt sok 
tekintetben tolmácsoló i smer te tés ; mely azt tanúsítja, 
hogy dolgozata igen érdekessé válandott , ha egyszer-
smind „bírált" volna i s ; — folytatása és vége a „II 
füzetben." 

„A fölszentelendő papok eskü formája a tiszánin-
neni ref. egyházkerületben." 

„Világ k rón ika" : A füzet végén jelentik a szer-
kesztők, hogy tett Ígéretükhöz képeát örömmel, s a n él-
tóságos gróf Vay család iránti hálával folyó évi julíus 
havában a nagy Vay József arcképével s életirásával 
kedveskednek előfizetőiknek; azon dicső férfiéval, ki 
milliómos alapítványával főiskolájukat a fenmaradás 
nyommasztó gondjától megmenté. 

A I l ik füzet ta r ta lma: „Róma és Franciaország-
viszonya a múltban" 1752— 1832 Somosy István „Hnsz 
János reformátori működési és végórai": Nagy József. 

„Templomban" : Kiss Áron. 
„Adatok a tiszántúli ref. egyházkerület múltjá-

ból" : Révész Imre. 
„Kivonat Végh János csehországi ref. prédikátor 

emlékiratából : Szentpéteri Sámuel. 
„A bázeli egyetem anyakönyvéből" : Zsindelyi 

István, 
„Végszó az egyházi zene érdekében. Sz. G. úr-

hoz." Ivánka Sámuel. 
Szeremlei vallástudományja ismertetésének foly-

tatássa Hegedűs Lászlótól. 
„Világ krónika." Hogy e most megjelent füzet 

tar ta lma is, mily é rdekes : mutat ja a tá rgysorozat ; de 
„belső" becsükről is kezeskedik a folyóirat hitele. 

Előfizetési á r : Egész évre postai szétküldéssel 
6 ft. posta nélkül 5 ft. félévre : felényi díjért. P. 

BELFÖLD. 

( B é k é s ) . Nsgos Dobossy Lajos ur, a békés-bánáti 
egyházmegye, egynegyed évszázadon át, lelkismeretes 
készség , kitartó buzgalommal viselt s.-gondnoki hiva-
taláról, agg kora, s ezzel együtt járó gyakori beteges-
kedése miatt lemondván; s lemondása, érdemei hálás 
elismerése, s jegyzőkönyvbe igtatása, örökítése mellett 
elfogadtatván; a kebelbeui minden egyházközségek — 



egynek kivételével, melynek szavazata , az elkésés, 
vagy eltévedés miatt, a kitűzött időre be nem érkezett 
— teljesen öszhangzó szavazata által, mely szavazatok-
ban 139 ezer lélek óhaj tása fejeztetik ki, a megürült 
s gonduoki állomásra nsgos Lónyay Menyhért úr 
választatott . Küldöttség fogja , ez általános örömöt 
gerjesztett választást, uj s. gondnokunknak tudomására 
juttatni. Hajnal Ábel 

helv, hitv. lelkipásztor. 

Debrecen, mart. 5. (Egyházi ügy). A Wanderei"^ 
nek i r j á k : „F. hó 1-én és 2 kán itt a protestáns ügye-
ket illető zárt tanácskozások tar tat tak, melyekben a 
helybeli nevezetesebb protestánsokon kivül még több 
vidéki is részt vet t , u. m. Degenfeld gróf, Tisza Kálmán, 
Csanády János és Sándor, Ujfalusy Miklós és Paksi M.y 

mely utóbbi csupán a f. évi j anuár 11-én itten tartott 
superintendentialis gyűlésben neveztetett ki seniornak 
a bereg-ugocsai kerületben. Úgyszintén néhány erdélyi 
mágnás is jelen volt, hogy a tanácskozás eredményét 
földieikkel tudathassák. A f. évi jan. 11 kén tartott 
gyűlés azon határozata, hogy april 20-kán ismét su-
perintendentialis gyűlés fog tartatni , mind ekkorig 
fentartátik. Báró Vay Miklós ő excellentiája még m. 
hó 29-kén utazott el Miskolcra, hol hir szerint szintén 
tanácskozások fognak tartatni a protestáns ügy érde-
kében." — Hasonló tanácskozás tartatott Tatán is min-
den esperességek részvétele mellett. 

Az ágost. hitv. eperjesi superintendentiában a 
derecsényi, murányi, hosszuréti s ujvásári egyházköz-
ségek, Remete és Szomolnok kir. bányavárosok, valamint 
a kislomnici egyházközség az 1859-ik sept. 1-ről kelt 
legfelsőbb nyiltparancs alapján már szervezték magukat . 

Más felől bécsi és hazai lapok azt jelentik, hogy 
az ágostai hitv. budai , pozsonyi , iglói egyházköz-
ségek martius 4-dikén tartott conventi gyűléseikben 
az 1859-ik sept. 1 én kelt császári pátens és ugyanazon 
hó 2-án kelt miniszteri rendeletnek maglikat, aláren-
delni majdnem egyhangúlag megtagadták. 

Az evang. árvákat ápoló egyesület Pesten m. hó 
29-dikén tartá idei rendes közgyűlését,, melyre az egy-
letnek több mint száz tagja jelent meg. Az évi jelentés-
ből, melyet Hornyánszky Gy'ózö alelnök ur olvasott, föl, 
értesültünk, miszerint az egylet a mult év végével 307 
reudes és 244 rendkívüli, összesen 551 tagot számlált, 
kik közül hét nyolcadrész Budapesten l ak ik ; a bevétel 
volt 4296 ft 96 kr. és egy darab öt f rankos készpénz-
ben, továbbá 160 pft. névértékű államkötelezvény és 
egy 15 ftról szóló takarékpénztári könyvecske; a kiadá-
sok tettek 1572 ít. 31 krt. Az egylet ápolása és ellátá-
sában 10 árva részesül (8 fiú és 2 leány) , kik közül 3 
helvét, a többi ágostai evangélikus, bárom pes t i , kettő 
budai, és egy fóti, szabadszállási, győri, prágai és stad-
lói (Galíciából.) Mindezek Pesten egy lisztes családnál 
Fleiscber urnái (a nagy mező-utcában 47. sz. a.) vannak 

elhelyezve és az itteni reform, iskolába járnak. A bi-
zottmány indítványozá, hogy a folyó évben, midőn az 
egylet 2798 fttal rendelkezik, az ellátandó gyermekek 
száma 10-ről 15 re emeltessék, és egyszersmind figye-
lembe ajánlja, vájjon nem volna-e már ideje s az egylet 
céljainak megfelelő, ha egy sa já t ház vételéről goudos-
kodnék. A tar talékalap a f. évben már alkalmasint el-
éri a három ezer ftot. Mint a jelentés szól, a budai ma-
gas helytartótanács a 19., 20., 22., 26. és 28. alapsza-
bályi cikkelyeknek a tavalyi rendk. közgyűlés által 
elhatározott módosítását jóváhagyta, a 4. §. változtatá-
sára mindazáltal , a mi az egyletnek az egész biroda-
lomra kiterjesztését illeti, hiteles okmányokkal kívánja 
az eddig tényleg kivívott siker kimutatását, valamint a 
körülmények részletes előterjesztését, mely után azon 
célzott szélesb hatáskörnek kedvező eredménye vára 
tik. . . A jelentés fölolvasása után a novemberi gyülés-
beu már szőnyegre hozott, de akkor bárcsak csekély 
többséggel visszautasított indítvány ujíttassék meg a 
bizottmánynak 7 tagból 12-re szaporítását illetőleg: 
mindazáltal most is még hat szavazat (a szavazatképes 
tagok két harmada) hiányzott, az alapszabályszerű több-
séghez, s miután a bizottmánynak erre következett újra 
választásánál többen a megválasztottak közöl azért 
mondottak le, mivel egy 7 tagú bizottmányt elégtelen-
nek tartanak, ennélfogva a bizottmány szaporítása, va-
lamint más napirenden lévő kérdések eldöntésére, mikre 
nézve az időből k i fogytak , f. hó 28-kán egy ujabb köz-
gyűlés hivatik össze. Addig is a régi bizottmány 
működik. 

— - # § ® 3 — 

KÜLFÖLD. 
Poroszország. Jónás alap. A Gusztáv Adolf egy -

let nov. 16-dikán Berlinben tartott gyűlésében elhatá-
rozta Jónás lelkész emlékét egy külön tőke alapítása 
által örökíteni, mely Jónás a lapnak neveztetik. Jónás 
lelkész meghalt, mint mi is jelentettük 1859 sept. 19-kén 
rövid, de jól betöltött életpálya után. Dr. Jónás az igen 
tisztelt le lkész, — mint korunk német theologusainak 
nagy része ú j ra felelevenítette Schleimachert, ő azok 
közül való volt, kik az orthodox reactió korában is hí-
ven megmaradtak annak zászlója alatt . A berlini válasz-
tók bizalma őt küldte a képviselők hazába azon válasz 
tások alkalmával, melyek a Manteuffel minisztérium 
bukását követték. Ő volt a Gusztáv Adolf egylet egyik 
legtevékeuyebb alapítója s legbuzgóbb ápolója. 

Reményük, hogy össze lehet gyűjteni mintegy 
5000 tallér külön a lapot , melynek jövedelme a katholi-
kus országokban élő lelkészek és tanítók felsegéllésére 
fordíttassék. Gyűlés folyama alatt két adakozó 1100 
tallért alapított. Szóval a Gusztáv Adolf-egylet, teljes 
jólétben van s működése tere folyvást tágul. Az utolsó 
jelentésből az világlik k i , hogy 134,782 tallért osztott 
ki 494 kisebb vagy nagyobb szükségtől szorongatott 
gyülekezetek közt. 127 protestáns gyülekezet segély érti 
folyamodása olvastatott fel. 

-<»£fr|̂ »<K)<> - — 



Hálanyilvánítás. 
Árva, mártius 3. 1860. Tudva van, hogy az igaz 

keresztyéni szeretet nem puszta szavakban s üres mu-
togatásban áll, hauem nemes tettekben s azon jóaka-
ratban nyi la tkozik , mely az emberiség mlvelésére s 
szellemi úgy mint anyagi jóléte előmozdítására van 
irányozva. Hogy ilyen nemeslelkü keresztyén hazafiak 
a mi vidékünkön is ta lá lkoznak, annak tanúságául fel-
hozom tek. Kubingi Kálmán úr isztebnei közbirtokos 
urat, ki ily nemes keresztyéni szeretet áital lelkesítve, 
a néptauítók, mint az i f jabb nemzedék nemesitői s ido-
inítói számára a „Prot. Egyházi s iskolai lapra" előfi-
zetni szíveskedett. Midőn ezen szép áldozatért forró há-
lánkat nyi lvání t juk , egyszersmind buzgó szívvel óhajt, 
juk, hogy bőven részesüljön ama jutalomban, melyet 
Idvezítőnk sz. Máté 10: 41, 42 igért. 

A néptanítók nevében. 
B. L. 

Magyar lap a külföldön. Előttünk fekszik a „Buku-
resti magyar közlöny" programmja. „Az oláh ̂ fejedelemsé-
gek, Bukovina és Beszszarabiában századok előtt lete-
lepült magyarság, bármily vendégszeretetben részesít-
tessék is a magyar és oláh nemzetiség közös érdekeit 
felfogó oláhság á l t a l , nem honosulhat meg a magyar 
határokon túl. A vándorcsoport tagja i most inkább 
mint valaha szükségét érzik egy kapocsnak, s az öntu-
datra ébredt magyar szellem őket is átvillanyozván, 
eszközről gondoskodnak, mely lételüket az anyanemze-
téhoz szorosában csatolja. Ily eszközül a bukuresti ma-
gyar egylet elhatározta egy sa já t ellenőrködése mellett 
megindítandó magyar közlönyt alapítni meg, a melynek 
rovatai ezek lesznek: az ottani magyarságot érdeklő 
kormányrendeletek rövid kivonatban ; politikai szemle; 
keresk. és iparüzleti közlemények ; az oláh tartomá-
nyok ismertetése; a magyar telepek s azok mostani 
helyzetének ismertetése, ki ter jeszkedve a bukuresti 
magyar könyvtár és iskolaügyre; vegyes közlések; e 
jótékony célú lap bevételei és kiadásai félévenkénti 
pontos számadása." A „B. M. Közlöny" megjelenik he-
tenként egy nagy negyedrét ivén. Ara postabérrel fél-
évre 6 ft. Megjelenik marc. 1 én. Szerkesztője Várady 
Ádám, a lapot kiadó egylet elnöke Tíoos Ferenc. Külö-
nösen a jánl juk olvasóink figyelmébe. 

Halálozás. 

Lapunk 9-ik számához mellékelve volt előfizetési 
felhívás az „Akadémia könyve" cimü Albumra, me-
lyet nyomdászunk t. Wodjáner F. úr az építendő magyar 
akadémiai palota j avá ra ad ki. Szerkesztő és kiadó két-
ségkívül azon lesznek, amaz hogy belbecs, emez hogy 
pompás kiállítás által a nagy nemzeti ügyhöz méltó 
munkát ad janak . A közönség pedig kétség kivül sietni 
fog ezen uton is kegyeletét bemutatni a nemzet ügye 
iránt. Szerk. 

F. hó 9-kén reggeli 5 órakr az itteni ügyvédi kar-
nak egy kiválóan tisztelt tagja hunyt e l , kis jókai 
Ágoston József úr életkora 60-ik évében, ki mint 
több előkelő családok jeles jogvéde, Pestmegye tábla-
bírája, s több hazai intézet tagja s alelnöke tisztelettel-
j e s emléket vívott ki magának. 

Most vesszük távirati nton a lesujtó gyászhírt, hogy 
meghalt. 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. 

Lapunk első lapján Melancliton Filep halálá 
nak háromszázadás ünnepére hívtak fel olvasóin-
kat, illetőleg1 prot. hitsorsosinkat, itt pedig1 egy 
alkalomszerű könyvre figyelmeztetjük, mely mint 
(Jsterlamm Károly tulajdona sajtó alatt van s 
Melancliton Filep az iinneplendő hős életét s tet-
teit tartalmazza. Igyekezzenek megszerezni, hogy 
a nagy férfiú életét abból megismerve/ annál na-
gyobb kegyelettel ünnepélhessék. Ugyanez alka-
lommal felhívjuk olvasóink figyelmét arra, hogy 
a vallás és közoktatási rninisterium a Wittem-
bergai comité megkeresésére engedélyt adott, mi-
szerint Melancliton Filep számára felállítandó 
szoborra a magyarországi protestánsok közt is 
adakozásokat gyüjthetni. Szerk. 

Pályázati hirdetés. 
A kecskeméti ágost. hitv. evang. egyház fiútanítói 

állomása megürülvén 1 az egyháztanács e helyett egy 
főtanítói állomást alapított 4ő0 a. é. készpénzbeli évi 
fizetéssel, két díszes szoba, konyha , kamra és padlás 
szabad használata mellet t , melyeken kivlil mellékjutal-
mazásul 10 véka rozsot , 10 véka á rpá t , 2 öl puhafát 3 
szekér sza lmát ; — bor helyett 5 ft. 25 krt., minden 
fiútól 1 frt. 5 krt., énekszós temetéstől 42 krt., prédiká-
tiostól 1 ft. 5 k r t . , búcsúztatóért 2 ft. 10 krt. uj-évi és 
nagypénteki offertoriumnak felét nyerendi. Ezen álló-
most betölteni óhajtóktól megkívántatik az orgonázás 
és éneklésbeni tökéletes j á r t a s ság ; kellő tudományos 
kiképzettség, és hogy született magyar legyen. Egyenlő 
körülmények közt előny adatik azoknak a kik nősek, s 
nejeik a leánygyermekeknek különös díj mellett a női 
kézi munkákban oktatást adhatnak. — Egyik különös 
feltételül tűzetik ki, hogy a főtanitó a másodtanító mű-
ködése felet t , — a kit az egyház külön fizet, — mint 
felügyelő gondosan őrködjék, s reá e tekintetben teljes 
felelősség háríttatik. 

Folyamodók kellőleg felszerelt folyamodványaikat 
alólirt lelkészhez f. 1860 évi april 15-ig bezárólag bér-
mentve intézni felhivatnak. 

Kecskeméten, 1860 martiusban. 
az egyház elöljárósága nevében, 

Torkos István, lélkész. 
Gömöry Frigyes, iskolafelügyelő. 

snperint* A p o s t o l P á l ur 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Bttllagi Mór. 

Pest, 18G0. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 
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minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

Ismét egy figyelemre hivő szó az egy-
házi segély-alap ügyében. 

Valahányszor forrón szeretett nagy csalá-
dom, a magyar protestáns egyház összes szolgái-
nak nyomorúságos anyagi helyzete felett elme-
rengek s vizsgálódó tekintetemet közös öröksé-
günk, evangyéliomi egyházunk közszegénységére 
fordítom: ellágyult szivem, szent fájdalmából egy 
könyíít tol szemembe s egy sóhajt kelt ajkamon, 
melyet megértetni hitem sorsosival oly igen sze-
retnék! De mikor e szóhoz akarnék kezdeni, 
felhangzik azonnal emlékezetemben és előmben 
tűnik száz meg száz iratban hozzánk intéztetve, 
édes Idvezetö'nk amaz intése: „Keressétek először 
az Isten országát és annak igazságát, és minde-
nek megadatnak nektek!" melyre már-már elné-
mulok, „mert az ég és föld elmúlik, de az ő igéi 
soha el nem múlnak." Azonban tőle vettük azt is, 
liogy szegények mindenkor lesznek mi közöttünk 
s hogy a gazdag ifjú adja el minden marháját, 
osztogassa a szegényeknek, és kincse lészen 
menyben: alkothat tehát evang. egyházunk is 
közszegényeinek olyan közvagyont, mit velők 
megosztva, hasonlag öröklő kincset nyer az Úrtól. 
Nem pirulok azért többé én sem szólani az anya-
giakról, nem még e válságos korszakot nézve is, 
mert szellemi cél, az Ur dicsö'sége az, mely még 
e téren is keblemet indítja. 

Bizonyára magyar protestáns egyházunknak 
nemcsak jólét- és életáldozatokra van szüksége: 
— meghozzák ezt is kétségtelenül azok az erős 
lelkek, kik fájdalomkönyükkel is szemökben, tud-
nak dicsekedni a nyomorúságok között, kiknek 
Isten előre el nem láthatott bölcsesége szerint, 
szükséges volt e világi jólétet nélkülöző helyzet, 
hogylelkök ereje a kísértés felett annyival inkább 
kitűnjék, — de szüksége van kétségtelenül arra 

is, hogy a nehéz idők nehéz feladatát mindenben 
készséggel teljesítse és elődök jobb hiszemmel 
ejtett mulasztását, saját szellemi és anyagi szilár-
dításában kipótolja. 

Kell tehát, — hogy a kisebbekről térjek na-
gyobbakra — kell, hogy az egyház szolgái, — kik 
közül ugyan szegénységét csak egy jóravaló sem 
szégyenli, de lelki fegyvereinek, szellemi mivelő-
dése s hatása eszközeinek meg nem szerezhetése, 
szeretett családának szomorú kilátást nyújtó jövője 
miatt méltán fájlalja, — kell, mondom, hogy az 
egyház szolgái, e helyzet nyommasztó súlya 
alul kiemeltessenek s legalább Isten országához 
vezető utjokban, az igazság keresésében s hir-
detésében, a legsztikségesbek nélkülözése, ked-
veseik kétségbe helyzett jövője által ne gá-
toltassanak. — Én mint egyszerű ember, az 
emberi tapasztalatok mezejéről kérdem, hogy 
habár minden szűkölködő egyházszolgatársam 
érett előfontolás után biztosan várhatta is magára 
pályája szigorú sorsát: van-e mégis csak egy is 
közülök, ki nem egy csalódott jobb remény fejé-
ben ízlelte meg a családi élet istenszerinti örömeit, 
melyeket talán, borús jövője nehézségeit előre tudva, 
soha nem is élvezett volna? — Az egyház ezt 
tovább így nem hagyhatja, szolgáit és azoknak 
árváit Isten dicsőségére, nyomorogni nem enged-
heti; különben kevéssel cselekszik jobban, mint 
ama másik, mely e baj forrását, a családi élet 
tiszte- s örömeivel együtt nőtlen állapotba fojtotta; 
az egyháznak önfelvirágzása s üdve tekintetéből 
képesítenie kell magát, hogy szolgáinak e nehéz 
sorsa megenyhüljön. 

Kell továbbá, sokkal inkább, hogy az evan-
gyéliomi egyház, mely Isten dicsőségét saját szel^ 
lemi emelkedésével , erkölcsi fenségével < 
jobbban tündököltetni köteles, birjon mm 



alkalmas helyiséggel, hol ez Ő nevében többen 
egybe gyűlhetnek, hol szent igéje elegyítés nélkül 
hirdettessék, — birjon egyenlő módokkal s elő-
nyökkel az üdv keresésében; — kell hogy az ily 
istentiszteleti helyek és eszközök előállításában, a 
mindenekkel, de főként saját hite sorsosival való 
jótéteire köteles evang. keresztyén, kisebb körű s 
szegényebb helyzetű hitfeleit folyvást gyámolítsa: 
mert csak ekkor sáfárkodand kiki a talentumok 
mértéke szerint az ajándékokkal; a kinek több ada-
tott, több is váratván attól. 

Es kell hasonlag, hogy a saját üdvét már 
érett öntudattal keresni képes nagykorú egyház-
közönség, gondoskodjék híven, miszerint jövő 
fenmaradásának kedves zálogai, a tanodák folyvást 
terjedjenek, több anyagi erőn magasabb szellemi 
haladást, nagyobb virulást nyerjenek: különben 
a test és világ folytonos ellenhatása miatt soha 
nem fog beszámolhatni a birónak gyermekeiről, 
kiket nékie az Ur adott, hogy az ő hibája miatt 
csak egy sem veszett el azok közül. 

Mindezért nemcsak „egy szót," hanem száz 
meg száz szót kérünk „még az egyházi segély-
alap ügyében," melyhez, hogy az oly jól számító, 
mint keresztyéni bölcseség és szeretet kincseiben 
gazdag Lónyay Menyhért s a vele együtt érző tu-
dós Tatai András úr után én is, szeretett egyhá-
zam egyik közszolgája, szólani kivánok, legyen 
csak annak bizonysága, hogy e közügy, nagyok 
és kicsinyek előtt egyiránt fontos és tovább nem 
halasztható, sőt már is — mint alább érintendem 
— részben késik: azért munkálkodjunk benne 
míg időnk van, az erő az ajándékok mértéke sze-
rint, melyeket vettünk az Úrtól. 

Én, teljesen osztván a mélyentisztelt indít-
ványozó L. M. úr elvét s győző értekezésének előz-
ményeit, csupán a következőkre nézve kivánom 
tiszta meggyőződésből eredett, de csalhatatlanok-
nak épen nem követelt észrevételeimet itt elsorolni. 

1) A szükségleteket illetőleg, melyekre a ter-
vezett segély-alap fordítandó lenne, — bár azok-
nak kijelölése a javaslott bizottmány által min-
denesetre legcélszerűbben teljesíttethetnék — 
mindenek előtt óhajtanám, hogy a megnevezett 
lelkészi, tanitói, iskolai s más közös egyházi cé-
lokra fordítandó segélyezés és tőkésítés sorába 
iktattatnék be kellő helyére, az indítványban tü-
zetesen nem említett nönöveldék Ugye, hogy a 
magyar protestáns egyház jövő tagjai, felsőbb 
értelemben vett magyar protestáns neveltetésű 

anyák ölén nyerhessék minél több helyen legelső 
képeztetésoket. Mert valljuk be, hogy e tekintet-
ben is igen nagy a mi Ősi mulasztásunk, hogy ne 
mondjam, bűnünk. S még azt sem eléglem pedig 
e célra, hogy kerületenként egy vagy csak két 
ily intézettel bírjunk. A nőnemet emáncipáló-, 
dicső hivatásának magasztos tudatára emelő ke-
resztyénség lelke követeli tőlünk, hogy a meny-
nyivel gyengébbek ők, — a családi házhoz annál 
közelebb, tehát mentül több helyeken nyerhesse-
nek felsőbb oktatást. Ki e tárgyat komoly figyel-
mére méltatja, más tekintetből is igazat fog adni 
e szavaimnak. 

Talán a segélyezendő egyházak 200 lélek 
számtól feltételezett kategóriáját is magasabb 
számig kellene kiterjeszteni: mennyiben némely 
helyen 300 lélek sem bir több anyagi jóval, mint 
más helyen 200. De hisz ez az indítványozott bi-
zottmány dolga lenne, mely a segélyerő megosz-
tásának minimumát, s felsőbb célból tán némely 
apró egyházak társítását s másoknak viszont el-
különítését is, veendő adatai alapján javallatba 
tehetné. 

2) A kűtforr ásókat illetőleg. -— Említettem, 
hogy a nemes szívből eredt szó ez ügy fölött, 
már most is késik; — késik ránk, tiszántúliakra 
nézve annyiban, hogy itt a szertartási vagyis pa-
lástdíjak ép a lefolyt évben emeltettek, s óhaj-
tandó lett volna, hogy együtt szabattassanak 
meg azok a segélyalapot illetőlegi s, mert a gyakori 
végzésmásítás mindig nehézségekkel jár. Azon-
ban még e körülmény nem baj, hanem talán, alá-
zatos véleményem szerint méltányosság elvén, a 
lelkészekre is némi teherosztást lenne vonandó, 
pedig épen rajtok is kellene segíteni. De én tár-
saim felöl mégis merem hinni, hogy e szertartási 
díjak fölemeltetése után s tekintetéből, palástdí-
jaik fölemelt részéből ők is szívesen engednek 
vissza néhány fillért szűkölködő testvéreik fölse-
géllésére. Es ha még a szegényebb helyzetűek is, 
az így alkotandó pótdíjszabály azonságánál 
fogva hasonlag engedni fognának: kész szívvel 
tehetnék ezt azon tudat mellett, hogy a segély-
alap sokkal többet biztosít viszont nekik és utó-
daiknak. 

Van azonban a t. Lónyay Menyhért úr 
által jelölt szertartások között egy, melynek tel-
jesítésénél én , segélyre felhívni a szertartást 
igénylőket, — bár szinte vallom is, hogy a föllá-
gyult szív kétszeresen áldozatkész — sok esetben 



alig ha bírnám. És ez a temetés. Meghal például 
a kereső szüle, s a kiskorú árva nyer ön nevére 
kárpótlásul, elvesztett apja s anyja helyett valami 
csekély vagyont, és e nyomorú kárpótlásért is 
fizetnie kell: váljon hát még mi is kérjünk-e tőle? 
A részvevő szív e kérdésre csak tagadólag ad-
hatja feleletét. — S hiszem is, hogy a halálozás-
nál! fizetésjavaslat felvetésénél, nem is ily drasti-
kus esetekre célozott a t. indítványozó úr, és 
csak azért bátorkodtam ez észrevételt tenni, mert 
az ily esetek gyakoriak. — A Tatai úr szoboszlói 
példája viszont, az élet utóhatárán nyilvánuló 
kegyelet teréről, méltó figyelem tárgya marad, a 
sirnál jelölt segélyforrás megnyitása alkalmával. 

E kegyeletes példához hasonlót tudok én is 
a tiszapartjáról s a bükkek köréből. Itt a faesz-
köz-árusok jó vásáraikról, ott a szálasok (tutajo-
sok) nehéz utjokról szerencsével megtérvén, szok-
ták nyereményök egy részét „Istendicsőségére" 
vinni a lelkészhez. Ily példák felkarolása s után-
zási utjának és módjának megegyengetése is, hi-
szem méltó forrás lenne az indítványozott segély-
alaphoz. Áttérek már 

3) a forrásból merítő kezekre, a belső mis-
sióra vagyis missionáriusokra ; — s hálával kö-
szönöm itt meg elsőben is a szép elismerést, me-
lyet L. M. úr lelkészi testületünk irányában nyil-
vánított,— nem érdemünkért, csak kötelességünk 
teljesítéséért , melylyel anyaszentegyházunknak 
tartozunk: de egyszersmind őszinte meggyőződés-
ből vallom, hogy ez elismerésnek az indítvány-
ban foglalt eredményre juttatása, illetőleg az ösz-
szes segélyalap létrehozása körüli előmunkálat, 
világi híveink buzgalmának leszen hévmérője. Az 
egyház minden osztályú szolgái, nem veszendő 
egyéniségök iránti önzésből — sőt sokkal inkább 
az egyház szellemi s anyagi megszilárdulásának 
szent érdekéből várják ő tőlök ezt. Bevallják ezek 
bizton, hogy ők minden tisztök hű teljesítése mel-
lett is haszontalan szolgák, mert csak azt cselek-
szik, a mivel tartoznak: de — bár hallgassanak 
is — arcukon hordják e kérdést, hogy hát világi 
testvéreik, mivel szeretik s mennyiben építik egy-
házuk hányatott hajóját? Buzgó köszönet a hű 
utmutatók és jó kormányosoknak; várjuk az 
evezők gyors munkálkodását! 

Es ezekre nézve is, több szót kérünk még a 
közsegélyalap ügyében s jövőt a L, M. úr életre 
méltó indítványának. Kiss Aron. 

Az 1791-ben Pesten tartatott ágost. valL zsi-
nat végzései. 

(Folytatás). 
12. Kanon. A szabad királyi városok egyházai 

köztörvény, tehát esperességek alá úgy rende l jék , hogy 
a tiszai egyházkerületben azon hat egyház, t. i. a kassai, 
eperjesi , lőcsei, kézsmárki , bártfai és szebeni, melyek 
már régóta esperességet képeznek , úgy maradjanak ; a 
nagybányai pedig a hegyaljai egyházmegye alatt álljon ; 
a bányakertiletiek tar tsák meg különben is már meglevő 
esperességeiket, a körmöci pedig a Bars- és Esztergom-
megyékben létező egyházakkal esperességet alkosson. 
A dunamellékiben a trencsini és szakolcai ezentúl is 
egyházmegyéikkel összekötve maradjanak. A pozsonyi 
a mosonmegyei német egyházakkal , a modori a bazini-
val, sz.-györgyivel és a többivel, melyek pozsonmegye 
városai- és falvaiban létezuek, esperességeket képezze-
nek. Végre a dunántúliban a sopronyi a rusztival, kol-
dus- vagy petőfalvai- , ágfalvai- , megyesi - , balti- vagy 
farkasdi- és harkaival , a kőszegi a vasmegyei egyhá-
zakkal, a győri megyéje egyházaival szintén esperessé-
gekké a iakul jannak; a komáromi pedig sa já t és Fe jér -
megye egyházaival összekötve maradjon: épségben 
maradván mindazáltal mindegyiknek házi ügyeinek ke-
zelése, felügyelőt és esperest sa já t tagjai és lelkészei 
közöl polgári kiváltságokra tekintet nélkül választási 
joga, végre annyi szavazata, mennyi egynek-egynek 
lelkésze van. 

Házasságügyi törvényszékek. 
13. Kanon. Minden egyházkerületben házasság-

ügyi törvényszék állíttatik fel, mely minden ág. és helv. 
val lású, bárminő rangú evangélikusok házasságügyi 
pereiben biráskodandik és ítéletet hozand, honnan a fö-
lebbezés ugyanazon egyházkerület consistoriumára 
történjék. 

Ezen törvényszék székhelyei im ezek : 
A bányakerületben, Beszterce. 
A dunántúli kerületben, Győr. 
A tiszai kerületben, Eperjes. 
A dunamelléki kerületben, Pozsony. 
14. Kanon. E törvényszékek egy világi elnökből, 

négy ülnökből, t. i. két világi és két egyháziból, s egy 
jegyzőből á l landnak; választják őket az egyházkerületi 
gyűlésre egybeseregelt esperességi követek, minden 
harmadik évben megújí t ják avagy megerősítik, az idő-
közben megürült helyekre másokat helyettesítvén. 

E törvényszékek ugyanazon ha tárnapokon, me-
lyeken az országos törvényszékek (a sz.-mártonnapinak 
kivételével), ülnek össze, mig a fölszerelt pereket elin-
tézik, oda hivatván új ra az elnök által össze, hova a 
szükség kivánandja. 

E törvényszékek tagjainak rendes fizetésök nem 
lesz, banem napdijaik, melyekről minden egyházkerület 
fog a maga körében gondoskodni. 

Tagja ikul mind a két vallású evangélikusok kö-
zöl mindenki s mind a két rendből választható. 

Közösek e törvényszékek a perlekedőkre nézve 



is, ügy, hogy mind a két vallású házasfelek kényelmök 
szerint a másik felekezetű törvényszék előtt, de azon 
egyházkerületben , a melyben laknak perlekedhetnek, 
fölebbezésüket pedig saját vallásuk egyházkerületi con-
sistorinmaihoz intézzék. 

Az egyházkerületek. 
15. Kanon. Az egyházkerületek superintendens, 

főfelügyelő, egyházkerületi jegyzők és consistoriumi 
ülnökök választása s más rendkivüli és fontosb ügyek 
elintézése végett gyűléseket tartandnak, melyek a főfel-
ügyelőből, superintendens-, alfelügyelő-, két jegyzőből, 
egy világi-és egy egyháziból, egyházmegyei felügye-
lők- és esperesekből s ezekhez minden egyházmegyé-
ből csatolandó két követből állandnak, kiken fölül úgy 
a világiak mint a lelkészek közöl egy vagy más érde-
mes, higgadt, okos és tapasztalt férfiú is híbató össze. 

Superintendenst választó gyűlést a főfelügyelő, 
emezt választót pedig a superintendens hirdetend ki. 

A superintendens, főfelügyelő, consistoriumi ülnö-
kök és jegyzők ugy választassanak, mint az esperes-* 
ségi consistorium tagjai. 

A választott superintendenst Ő Felségének, mint 
eddig, a főconsistorium jelenti fel. 

Az egyházkerületi consistoriumok. 
16. Kanon. Egyházkerületi consistoriumban olyan 

Ügyekben, melyek valamely lelkésznek az ágost. vallás-
ban foglalt nyilvános evangélikus tantól való nyiltan 
kifejezett eltérésére és az istenitisztelet lényeges részeire 
vonatkoznak, a superintendens, a többi, u. m. közigaz-
gatási, gazdászati , egyházi és házassági ügyekben pe-
dig a fő- vagy alfelügyelő, avagy ezeknek gátoltatása 
esetében a világi ülnökök közt a legidösbik elnöklend. 

Lesz pedig négy világi, négy egyházi ülnök, eme-
zek neve alatt a tanárok is értetvén ; a törvényszék tel-
jességéhez pedig, az elnökön kivül, hat ülnök jelenléte 
szükségeltetik. 

E consistorium ülnökeit és jegyzőjét az egyház-
kerületi gyűlés választandja, minden három évben meg-
ujítandja vagy megerősítendi, az elnök és ülnökök joga 
maradván a meg nem jelenteket másokkal helyette-
síteni. 

A választott ülnökök esküt tesznek le, melyről a 
hitvallásra nézve a következő kanon van hozva. 

17. Kanon. Az egyházi hivatalnokok az egyes 
egyházkerületekben szokásos minta szerint esküvend-
nek. A világi hivatalnokok pedig az ágos t vallásnak, 
mely meilett az evang. vallás Magyarországban befo-
gadtatott, nyilvános formulája szerint teszik le a hitet. 

18. Kanon. Az egyházkerületi consistorium 
teendői: 

1. Mindazokra, miket az esperességi consistoriu-
mok tárgyal tak , felügyelend s az onnan f'ölebbezett pe-
reket s más ügyeket felülvizsgálandja. 

2. A könyveket, minden könyv számára kiküldött 
követek által megbiráltatja. 

3. Az egész egyházkerületet illető alapítványokra 
közvetlenül ügy el end, a többiekre felülügyelend. 

4. Az egyházkerület területén levő valamennyi, 
anya- és leánygyülekezetröl, iskolák-, lelkészek-, isko-
latanítok-, alapítványok-, közös és különös egyházi tel-
kek- és javadalmakról tökéletes lajstromot készítend és 
szemmel tartand. 

5. A leánygyülekezeteket egybeköti, vagy szétvá-
laszt ja , mit az egyházkerületi consistorium mindenkor 
felül vizsgáland. 

6. Az esperességi és egyházkerületi egyházlátoga-
tások sorát s azokat, melyek azok nyomán a köznek, 
vagy valamely gyülekezetnek javára teendők vagy ki-
javítandók volnának , elrendeli és kijavítja. 

7. Az esperesek és felügyelők ellen, hivataluk 
szempontjából, indított perek első fokon ide tartoznak. 

8. A házasságttgyi törvényszék fölebbezett Ítéletét 
házassági perekben megvizsgálja. 

9. Nemcsak a consistoriumnak, hanem különösen 
s magának vagy a superintendensnek, vagy főfelügye-
lőnek, vagy egyházmegyei felügyelő- és esperesuek a 
szerint, a mint valaki közölök közelebb lakik, hatalmá-
ban álland a házasodókat a háromszori hirdetés alól föl-
menteni s azt halasztást nem engedő esetekben egysze-
rire leszállítani. 

10. A lelkészek megvizsgálása és felavatása, mely 
ezentúl is csak a superintendenseket illetendi, kik a 
papjelöltet a consistoriumban vagy egyházkerületi gyű-
lésben úgy az istenészetböl, mint keleti nyelvekből s a 
papi hivatal helyes betöltésére szükséges tanokból úgy 
kérdezendik ki, hogy nem annyira sokféle tudományos-
ságot, mint ép értelmet, alapos vallásismeretet, kegyes-
séget és jó erkölcsöket kívánjanak tőle, E végre a pap-
jelöltnek elöbbeni életéről hiteles bizonyítványokat 
követelendnek, e vizsgát azonban stirgősb esetekben 
rendes consistoriumon kivül is egy vagy más esperes és 
néhány lelkész, nem különben akár egyházkerületi, 
akár esperességi felügyelők és világi ülnökök jelenlété-
ben megteheti a superintendens s ily vizsgának mago-
kat alávetni mindazok, kik akár az egyetemekről visz-
szajöttek, akár iskolai hivatalban álltak, de papi hivatalt 
vállalni óhaj tanak, kötelesek lesznek. A papjelöltek 
jegyzőkönyvébe csak azok iktatandók, kik a lelkészi 
hivatalra jó lelkiismerettel s minden kedvezés nélkül 
alkalmasaknak fognak Ítéltetni s erről az egész ország-
ban érvényes bizonyítványnyal ellátandók, az egyház-
nak pedig szabadjon akár ezek, akár mások, de hasonló 
vizsga alá vetendők közöl lelkészt választaniok és hí-
niok. Egy papjelölt sem avatassék fel előbb, mint meg-
hívatnék valamely egyház által. Maga a felavatás pedig 
ne magánházban, de nyilvánosan a templomban a gyü-
lekezet előtt történjék: minek megtörténtével a felava-
tott a felavatottak jegyzőkönyvébe Írassék s erről neki 

szokásos alakban bizonyítvány adassék. 
11. Ülés végén a jegyzőkönyvek mindig hitelesít-

tessenek s a következő Ülés elején újból olvastassanak. 
12. Minden kiadvány az egyházkerület pecséte 

alatt s az elnök, t. i. a főfelügyelő vagy superintendens, 
a mint vagy vegyes, vagy merőben hitágazati a tárgy, 
és valamelyik jegyző által aláirva adassék ki. 

* 



13. Egy kiadvány sem érvényes, ha a consisto-
rium közvégzésileg nem rendelte el. 

14. Rajta legyen a consistorium, hogy mind a 
maga körében, mind másokkal való viszonyaiban és 
azok közt, a kik felügyelete alá advák , béke uralkod-
j é k ; e végre minden szava-, végzése- és iratában szelid 
és önmérséklő legyen. 

15. Az egyházat polgári törvényszék előtt fel-
vagy alesperesileg érdeklő bárminő per rő l , ha szüksé-
ges, e consistorium , de a tulajdonnak épségben és sér-
tetlenül hagyásáva l , intézkedik. 

16. Az egyházkerület tudomány- és iskolaügyeinek 
e consistorium legfőbb felügyelője. 

17. Felügyelő társaságában a superintendens meg-
látogatja az egyházmegyéket, szükség esetében az egy-
házakat is. 

18. Mivel a némely esperességeknek eddigi , ke-
vésbé helyes aránya s több vármegyére kiterjedő nagy-
sága sok hátránynyal van összekötve: minden egyház-
kerület a maga esperességeit , melyekre fel van osztva, 
azoknak fekvése szerint az egyetemes gyűlésen helye-
sebben rendezendi. 

Az egyházkerületek egyetemes gyűlése vagy foconsistorium. 

19. Kanon. Hogy az egyházkerületekben, lényeges 
ügyek körül, egyenlő egyházi kormányzat legyen; hogy 
fontos esetekben, midőn az egyházkerületek vélemé-
nyeinkben megoszlanak, nézeteik és szavazataik össze-
egyeztessenek s az ügy közakarat tal elintéztessék; 
hogy legyen legfelsőbb törvényszék, hova az egyház-
kerületi consistoriumok által megvizsgált perek fö-
lebbeztessenek is azokban, mik az evangélikusok egy-
házügyére bármikép vonatkoznak, a kölcsönös kapocs 
megkönnyit tessék; végre, hogy az országos k o r m á n y 
székekkel közlekedni és levelezni lehessen, az ág. helv. 
vall. egyházkerületek egyetemes gyűléseket vagy fő-
consistoriumot is tar tandnak, 

E gyűlés azonban nem lesz valami állandó vagy 
folytonos t á r su l a t , avagy kormányszék , hanem az 
egyházkerületek képviselői- s követeiből állaud. 

Elnöke lesz az egyetemes felügyelő, ennek távol-
léteben, az egyetemes alfeltigyelő, ki különben is hiva-
talánál fogva lesz jelen ; azon ügyekben pedig, melyek 
valamely lelkész- vagy iskolatanítónak az ág. vall. 
egyház nyilvános tanától nyilvánosan kijelentett elté-
résére és az istenitisztelet lényeges részeire vonatkoz-
nak, a superintendens vagy a jelenlevő esperesek közt 
a hivatala szerint legidősbik elnöklend. 

Az egyházkerületek képviseletét minden egyház-
kerülntböl két követ, egy világi s egy lelkész képezen-
dik, kiket az egyházkerület közgyűlése, de csak egy 
évre választ , s kik az egyetemes eonsistoriumban meg-
jelenni kötelesek, hol az egyházkerületek főfelügyelői 
és superintendensei is, midőn tehetik, ülés- és szavazat-
joggal jelen leendnek. 

E gyűlés hol köz-, hol kis gyűlés lesz. Közgyűlés 
évenként kétszer bizonyos határnapokon, melyek maj. 
és sept. elsején kezdődnek, tartassék. Közgyűléshez, az 

elnökön kivül 16 követ, kisgyüléshez az elnökön kivül 
10 követ kívántatik : t i tkárok mind a két vallású budai 
ügynökök lesznek. 

Az egyetemes consistorium ugy köz, mint kis-
gyüléseinek székhelye szabad kir. Pest városa leend. 

A közgyűlésben az egész ev. egyház kormányzá-
sára vonatkozó s az egyház jogainak felügyelete- és 
ótalmazására tartozó ügyek tárgyal ta tnak s azok érde-
kében levelezések tönténnek: miért is e gyűlések gya-
koribb tar tásának szüksége fen nem forog. 

20. Kanon. Midőn az egyetemes consistorium egy 
vagy más kerületi consistorium végzéseit vizsgálja, ez 
esetben a superintendens és főfelügyelő , kik azon 
ügyekben már bíráskodtak vagy másképen érdeklettek, 
az ülésből eltávoznak. 

Mi az egyetemes consistoriumok nevében kiadatik, 
az az elnök vagy helyettese és a t i tkár aláírásával 
megerősítendő. 

Szavazattöbbség esetében is egy vagy több tag-
nak, a többségtől eltérő véleményét, szabadjon irásba 
foglalt okaival óvásul a jegyzőkönyvbe iktattatni. 

Ha valaki, a kinek ügyét a consistorium tárgyalja, 
a consistorium tagjai közt egyet avagy többet bezáró-
lag másodfokú rokonoknak, vagy pontos, magának a 
consistoriumnak Ítélete szerint is érvényes okoknál 
fogva részrehajlóknak t a r t a n a ; szükséges, hogy ily 
esetben mind azok az ülésből eltávozzanak s helyökbe 
más alkalmatos férfiak választassanak. 

Ezen egyetemes consistorium 

21. Kanon. 1. Végére járand a superintendensek 
vagy főfelügyelők választása körül netán fölmerült hiá-
nyoknak s azokat a körülmények szerint elintézi. 

2. Az egyházkerületi consistoriumoktól fölebbezett 
ügyeket az egyetemes consistoriumnak maj. l-jén s 
folytatólag sept. l - jén , és úgy hozván magával a szük-
ség, az egyetemes felügyelő által kitűzendő más határ-
napokon is tartandó kis-gyülésében megvizsgálandja. 

3. Az egyházkerületi consistoriumok jegyzőköny-
veit csak akkor küldeti meg magának, midőn azoknak 
hiányáról vagy hibás voltáról panasz terjesztetett eléje 
s akkor, ha vannak kijavítandók, azokat kijavít ja. 

4. Uj egyház alapí tásának vagy a leánygyiileke-
zetek megváltoztatott bekebelezésének eseteiben s más 
ezekhez hasonlókban az egyházkerületeknek hozzá fö-
lebbezett határozatait megvizsgálandja. 

5. Az ösztöndijak s úgy az egyházakat , mint az 
iskolákat és evang. szegényeket illető alapítványok 
kezelésére felügyelend. 

6. Hasonlóan a nagyobb gymnásiumokra s mind a 
két vall. evang. papnöveldékre is. 

7. Midőn az egyházak rendkívüli közszükségeire, 
iskolák és növeldék építésére önkéntes adakozások 
hazaszerte gyűj tendők, azt ö Fölsége engedélyével, 
elrendelendi. 

8. Midőn valamennyi vagy három ugyanazon vallású 
egyházkerület zsinatot kér összehivatni: köteles ő Föl-
ségéhez engedélyért folyamodni s ezen óhajtást a más 



vallású egyházkerületnek is bejelenteni, hogy emigy, ha 
azoknak is úgy tetszenék, mind a két vallású zsinat egy-
azon időben és helyen tar ta tbassék. 

22. Kanon. Ezen egyetemes eonsistorium tekin-
télye, hogy uralommá vagy hierarchiává ne fajulhas-
son, úgy korlátoztatik, bogy 

1. Semmi új-egyházi törvényt nem hozhat , hanem 
csak a hitvallások és kánonok szerint Ítélhet és kormá-
nyozhat. 

2. A gyülekezetek és egyházkerületek jogai és 
szabadságai ellen vagy azoknak megcsonkítására mit-
sem szabad tennie vagy parancsolnia. 

3. Tagjai csak az egyházi, házassági s más rendes 
Ügyekben szavazhatnak sajá t belátásuk szerint ; de más 
rendkívüli, fontosb ügyekben egyházkerületeik utasítá-
sait várják be, s nem más, hanem csak azoknak szava-
zatait nyilváníthatják és tőlök csak ezeket lehet elfogadni. 

23. Kanon. Nem látszván igazságosnak, hogy va-
lamely vallást követők ügyei egy egyházkerületnek tet-
tével három egyházkerület akarata ellenére intéztesse-
nek : abban lőn megállapodás, hogy valahányszor a 
vegyes egyetemes consistoriumban három, ugyanazon 
vallású egyházkerület egy véleményen van , ugyanazon 
vallású negyedik kerület ellenvéleménye semmi tekin-
tetbe se vétessék, hanem a háromnak tette mind a négy-
nek tette gyanánt tekintessék. 

Midőn pedig bármely tárgyban hat egyházkerület 
egyetért, az az egész vegyes egyetemes eonsistorium 
tette gyanánt tartandó. 

24. Kanon. Vagy az egy ik , vagy a másik vallást 
tulajdonkép il lető, tisztán hi tágazat i , szertartási és is-
tenitiszteleti tárgyakban ezen egyetemes coüsistorium-
nak ugyanazon vallású tagjai külön ülnek össze. 

25. Kanon. Ezen egyetemes eonsistorium köteles 
a zs ina tnak , ha ez azt kivánandja, végzéseiről számot 
adni. 

A zsinat. 

26. Kanon. Összehivassék-e avagy nem s minő 
tárgyakban ez vagy amaz , avagy mind a két vallású 
zsinat, az nem az egyetemes eonsistorium önkényétől, 
hanem valamely felekezet valamennyi, vagy három egy-
házkerületének egyetértésétől függ. Azonban ha az 
egyetemes eonsistorium szükségesnek vélné a zsinattar-
tást, előbb a zsinat tárgyai t s a maga indokait megírja 
az egyházkerüle teknek, helyet és határnapot, ezt is in-
dokolva, indítványozand, hogy mindezekre nézve köve-
teiket utasíthassák s általok az egyetemes consisto-
riumban szavazhassanak az egyházkerületek, követeik-
től pedig csak az utasításul adot t , nem pedig más 
szavazatok fogadtatnak el, s ezek összeszámíttatván, a 
többség határozand. 

27. Kanon. Mivel minden emberi intézmény gya 
korta rejlő hiányokban (melyek amazoknak behozata-
lakor a legszemesebbek éberségét is kikerülik s csak a 
tapasztalat hozza napfényre) léledzhetnek; mivel to-

I vábbá bármily jó törvények idő haladtával s változott 
körülmények közt, javíthatók, söt jav í tandók; mivel 
végezetre a legjobb intézmények is, roszul vagy hanya-

gul tartatván meg, erejökből kivetkőztethetnek s el-
avulhatnak : ez okból, hogy egyházi törvényeinket is 
az idő kívánalmához képest kijavíthassuk s azoknak 
pontos megtartása fölött őrködhessünk, a zsinat minden 
tizedik évben a legújabb törvény szabta föltételek alatt 
annálinkább hivassék össze rendesen, mivel magának 
a fejedelemnek és országnak is érdekében áll, hogy 
mindennemű társulatban jó rend tartassék fen. Rendkí-
vüli esetekben pedig, ha szükségesnek tartatnék a zsi-
nat, ez, az említett föltételek alatt, időközben is meg fog 
tartatni. 

28. Kunon. Az egyetemes felügyelöket rendszerint 
az egyházkerületek közgyűléseiben vá lasz tandják; de 
ha a zsinat összeültekor úgy történnék, hogy az egyház-
kerületi főfelügyelők valamelyike a zsinaton egyetemes 
felügyelővé válasz ta tnék, ennek helyébe az illető egy-
házkerület más főfelügyelőt választand. 

29. Kanon. Mivel az ezen országban létező ág. és 
helv. vall. e g y h á z a k n a k , mint vallástársulatoknak jo-
guk van egyházi kormányzatukra, tanaik t isztaságának 
védelmezésére, a tanítás-, egyházi fegyelemre- s az egy-
házat bármikép érdeklő ügyekre vonatkozó egyházi 
kanonokat a legközelebbi országgyűlés 26-dik tör-
vénycikkében megirt módon alkotniok, az ezen tör-
vény szabta módon alkotottakat pedig senki más, 
csak a zsinat változtathatja meg: mivel továbbá a ka-
nonok egyetemes, vagy nemzeti zsinatokon magoknak 
a gyülekezeteknek és egyházkerületeknek követei és 
képviselői által, következőleg az összes egyházak sza-
vazatával a lko t ta tnak; ez okból azok valamennyi egy-
házra s ezeknek egyes tagja i ra nézve kötelező erejűek, 

30. Kanon. A zsinat miként leendő összehívása- s 
tar tására nézve jövőre a következők rendel te tnek: 

1. Valamely vallású zsinatra küldendő világi kö-
vetek és lelkészek száma száznál több ne legyen, ennél 
lehet ugyan valamivel kisebb, de 72-tön alul nem. 

2. Követek minden egyházkerületből egyenlő 
számban küldessenek. 

3. Ha a zsinaton szavazatokkal kell valamely kér-
dést eldönteni: minden egyházkerület a maga körében 
szavazatokat gyüjtend s az, mi a szavazatoknak (oda 
értve azokéit is, kik a zsinaton személyesen lesznek je-
len) többségével eldöntetik az egyházkerület szavazata 
gyanánt fog vétetni; ha pedig nem lesznek teljesek az 
egyházkerületek szavazatai , a z , mi a többség határo-
zand, a zsinat végzése gyanánt fog ta r ta tn i ; egyenlő 
szavazatok esetében pedig az elnöké döntend. 

4. A követek egyházmegyei gyűléseken az egyes 
gyülekezetek szavazataival választassanak s esperessé-
geik altal megbízó levelekkel lát tassanak e l ; de a su-
perintendensek és főfelügyelők már hivataluk erejénél 
iogva követekül tekintendők. 

5. Ha pedig ezek a zsinatra nem jöhetnének, kö-
vetet magok helyett nem ök , hanem az egyházkerületi 
gyűlés küldend* 

6. Követekül nemcsak nemesek, lelkészek és taná-
rok, hanem más, bármily rendű alkalmatos és jámbor 
férfiak is küldhetők. 



7. Ugy az egyházi mint a világi követek elnökvá-
lasztás előtt sa já t vallásuk főfelügyelőjénél esperessé-
gök megbízólevelével igazolandják magokat. 

8. Az egyetemes felügyelő a felügyelők és egyház-
kerületek közös tanácsa és értelme nyomán mindenek 
előtt a követek ülésrendét intézi el. 

9. A zsinatot is ö nyi t ja meg. 
10. Elnököt a világi rendből, nem különben világi 

és egyházi jegyzőt maga a zsiuat mindjár t az első ülés-
ben választand; de hitágazati s istentiszteleti lényeges 
tárgyakban superintendens vagy esperes hivatalosan 
elnöklend. 

11. A zsinat mindenkor az egyházak jogai- és sza 
badságainak fentartására törekvendik. 

12. A zsinat végzéseit és határozatait valamennyi 
jelenlevő tag aláír ja s pecsétévei megerősíti. 

Második rész. 

A lelkészek és hallgatók kötelességeiről, a szent cselekvények 
körül megtartandó rendből s egyházi fegyelemről. 

I. A lelkészek kötelességeiről : 
1. Kanon. Egyházat bármikép ha jhászni , magát 

reá feltolni vagy azt világi hatóság segélyével mintegy 
erőszakosan elfoglalni vagy megtartani, t i los: az ez el-
len cselekvök az ügy és körülmények fontosságához 
képest hosszabb vagy rövidebb ideig hivataltól felfüg-
gesztendők vagy épen el is mozditandók. 

2. Kanon. Ha bármely egyház önhatalmúlag moz-
dítaná el hivatalától a lelkészt , ennek utódául magát a 
superintendens beleegyezése nélkül adn i , ha hivatnék 
is az egyház által, senki se merészeljen. 

3. Kanon. Ki szolgálatát a megürült egyháznak 
felajánlotta, de időközben kedvesb, vagy jövedelmezőbb 
állomás akadván nekie, szavát visszahúzta; az, ha nincs 
papi hivatalban, azon évben egyházat nem k a p : ha pe-
dig mint lelkész tettleg hivatalkodnék, félévi fizetésé-
nek, mely az egyház nyugalmazott lelkészei számára 
teendő alapítvány pénztárába fizetendő, elvesztésére bün-
tettessék. 

Viszont az egyház is az esperességi consistorium 
beleegyeztével meghitt lelkészt elfogadni köteles. 

4. Kanon. Érvénytelenné válik a papul meghívás, 
ha ez a hirány kézhezvétele után egy hónap alatt el 
nem fogadtatik. 

5. Kanon. Az üdvnek a szentiratban kijelentett 
tana s Jézus Krisztus erkölcsi parancsai legyenek a 
szent beszédek legfőbb célja. 

6. Kanon. Minden vasárnap s az ág. vall. ev. egy-
ház által elfogadott ünnepeken szónokoljon. Az ünnepek 
pedig ezek: ú j év , vízkereszt , gyertyaszentelő s gyü-
mölcsoltó B. A., nagypéntek, áldozó csütörtök, Pé ter és 
Pál n a p j a : úgy szintén húsvét, pünkösd és karácson, 
melyek csak két nap ünneplendök. 

7 . Kanon. Hallgatóinak a más vallásúak iránt 
nemcsak barátságot, hanem keresztyéni szeretetet is min-
den kitelhető módon ajánljon. 

8. Kanon. A nép előtt ismeretlen eretnekségeket 

ne is emlegessen, más vallásuakra tévtanokat, melyek 
nekik nincsenek, rájok ne fogjon, annál kevésbé illesse 
őket gúnyszavakkal . 

9. Kanon. Hogy a rend és béke az egyházban fel 
ne zavartassék, az istenitisztele és szertartások adia-
phoráit az egyház akara ta nélkül önkényesen meg ne 
változtassa. 

10. Kanon. Istenészetjelölteket, iskolatanitókat 
vagy tanulókat a szószékről ne ne szónokoltasson, ha 
az elmondandó beszédet előbb át nem olvasta s meg-
nem vizsgálta. 

11. Kanon. Karácsonkor vagy bármikor máskor 
éjjeli vagy hajnali istenitiszteletet ezentúl se tartson. 

, 12. Kanon. Nyilvános bűnöket nyilvánosan dor-
gáljon ugyan, de azt téve a személyek megnevezésétől 
vagy bárminő kijelelölésétől ovakodjék ; magát bántal-
mais pedig, legyenek azok bár igazak vagy képzeltek, 
a szószékről sohase boszulja meg. 

13. Kanon. Mivel bizonyos, hogy kivált a ker. val-
lás elveivel felruházandó köznépnél sokkal többet lehet 
katechizálással , mint félbeszakítás nélkül elmondott 
hosszú beszédekkel elérni, ez okból a káté kivált a fa-
lusi gyülekezetekben vasárnapokon és ünnepeken délu 
táni órákban a legszorgalmatosabban taníttass ék s e 
célra Luther káté ja használtassék. 

14. Kanon. Másnak teendőibe ne avatkozzék, de 
maga se engedje meg , hogy beleegyezése nélkül az ö 
gyülekezeteben bárki is szónokoljon vagy más papi cse 
lekvényeket végezzen, kivéve a hivatalosan eljáró su 
perintendenst s esperest s más rendkívüli eseteket. 

15. Kanon. A nyilvános istenitiszteletet a helybeli 
gyűlés hozzájárultával megállapított órákban kezdje s 
azt maga kényelme vagy magánkedvezés tekintetéből 
se ne késleltesse, se ne siettesse. 

II. A szent keresztség kiszolgáltatásáról. 
16. Kanon. A csecsemőket a lelkészek haladék 

nélkül kereszteljék meg, e szentséget halasztgatókat 
pedig a helybeli gyűlés intse meg s ha a szükség úgy 
hozza magával, az egyházi f'elsőség is fenyítse meg. 

17. Kanon. A kitett csecsemőt, kinek megkeresz-
teltetése nincs tudva, a lelkész föltétel nélkül keresz-
telje meg. 

18. Kanon. Keresztszülő legalább ke t tő , t. i. egy 
férfi és egy nő, de négynél több soha se legyen, ezek 
pedig kell, hogy becsületes állapotúak legyenek. Szent 
vacsorával még nem élt felavatandókat (catechumeni) 
komákul híni ne engedjen. 

III. Az úri szent vacsora kiszolgáltatásáról. 
19. Kanon. Az uri szent vacsorához járulni akaró-

kat, legyenek azok sajá t hallgatói, vagy idegenek és 
utazók, a lelkész önkényesen el ne távolítsa, de ha mél-
tat lanoknak tar t némelyeket, azokat az espercsségnek 
jelentse fel s az az által hozandó Ítélethez alkalmaz-
kodjék. 

20. Kanon. Az úri szent vacsorát senki re , legyen 
az egészséges avagy beteg, akarata ellen fel ne erő-
szakolja ; hanem e szentség megvetőinek megtérítésén 
más kegyes férfiak közreműködésével is dolgozzék. 



21. Kanon. Az íelavadandó a keresztyén tudo-
mányban megbatározott időben szorgalmatosan oktassa 
s az úri szent vacsorához csak akkor bocsássa , midőn 
őket e szertartásokban megirt minta szerint előbb meg-
vizsgálta és felavatta. 

22. Kanon. Ragályos be tegeknek, vagy undorító 
ábrázatuaknak az úri szent vacsorát külön szolgál-
tassa ki. 

IV. A házasoknak egyházi megesketéséről. 
23. Kanon. Helv. vall. jegyeseket , kik egyháza 

körében élnek, az ág. vall. lelkész; viszont helv. vall. 
lelkész szintén az egyháza körében élő ág. vallásuakat, 
ha úgy akar ják a felek, kihirdetni és megesketni köte-
lesek. 

V. A temetésről. ' 
24. Kanon. Kereszteletlenül meghalt csecsemőktől 

tisztességes eltemetést másokkal ugyanazon sírkertben 
megtagadni nem kell. 

(Folyt, következik.) 

R É G I S É G E K . 

II. 
A rohonci evangélikus protestánsok ákosházi Sár-
kány János a dunántúli rész és Kanizsa ellen ve-
tett végvárak vice-gerieralis kapitányjával szer-
ződésre lépnek, melyben prédikátorjok és iskola-
házoknak a katholikusok által történhető elüzetése 
és elfoglalása ellenébeni oltalomért az előbb adott 
80 munkás helyett 20 forint védpénz fizetésére 
kötelezik magokat. Bozsoki kastélyban, april hó 

24-én, 1667-ik esztendőben. 

En Akosházi Sárkány János u : Adom tuttára min-
deniknek, a kiknek illik, ez levelemnek rendiben. Hogy 
jüttenek ellömben Rohonci Német Várossi Augustana 
Evangél ikusok, az Predicátorioknak és Iskola Házok-
nak oltalmaért i l lyenképpen végeztennek vellem, mivel 
ennek előtte való Bossoki Alsó Castelbéli Uraknak 
azon oltalmaért Annuatim Nyólcvan muükást at tanak, 
de mivel hogy megh nevezet munkássokat az el mult 
Esztendőben igen késsedelmessen és rendetlenül be 
szolgáltották, a kivel Contentus nem lehet tem, hanem 
Pénzben alkudvan vellek, ugy hogy Annuatim Ilusz fo-
rintot két izben valamikor kivanyi fogom, fodgyatkozás 
nélkül tartoznak le tennyi, le tevén pedigb, Enis tarto-
zom le tételékor mindgyárt iiket arrul quietalni, és vala 
mint annak ellőtte való Urak oltalmazták Predicatorio-
kat és oskala mesterieket oltalmazni. Mellynek nagyob 
bizonyságára, attam ezen Pőtsétes Levelemet, kezem 
irássával megh erösitven. Dátum in Castello Bosok. dje 
24 Apr. Anno 1667. 

(Pecsét helye.) 
A következő lapon Ákosházi Sárkány János sajá t 

kezével irt e sorok olvashatók: 
„Pro Anno 1667 megvan füzetve, azon busz forint, 

meliről quietalom. Akoshazj Sárkány János mk.ft 

A Zárt alakú s veres ostyába nyomott tojásdad 
gyürüpecsét köriratának csak felét lehet kivenni, úgy-
mint I S D A S C R M a cimerpaizsbol azon-
ban semmitsem. A fennebbi magányos betűket követke-
zőleg kell olvasni: „ Joannes Sárkány De Ákosháza 
Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis" sat. 

Ruhonc Vasmegye éjszaknyngoti részén fekszik, 
szomszédságában éjszakkeletre vau Bozsok, ez időben 
Ákosházi Sárkány János Dunántúli kerületi kapitány 
(a mint Győr megye eredeti IV ik számú jegyzőkönyve 
bizonyítja) rész birtoka, mert a felső kastélyt a helység 
egy részével Szarvaskendi Sibrik-család birta. 

Az oklevélhez különben nem kell magyarázat, 
azon szomorú korból való az, a mikor a protestáns gyü-
lekezeteknek mindent el kellett követniök, hogy papjaik 
és oskoláikat megvédhessék, s a Rohonciak szerencsére 
oly egyénnel alkudtak meg , a ki parancsnoka volt a 
Dunántuli kerületben, a templomfoglalásra gyakran ki-
küldött zsoldosoknak. 

Ezen védszerződés eredetie a győri evangélicus 
protestáns gyülekezet levéltárában őriztetik. 

Nagy-Győr, sept. 1. 1859. Ráth. 

ISKOLAÜGY. 

Glósius Dániel és Sámuel alapítványbeli ösz-
töndíjak. 

Néhai Glósius Dániel úr által „Glósius Sámuel és 
Dániel-alapítványa cime alatt végrendeletileg hagyomá-
nyozott és a pesti ágost. hitvallású magyar-német egy-
házgyülekezet rendelkezése alá helyezett következő 
kétféle ösztöndijak osztandók ki 1860 évi augusztus 
hó folytában, úgymin t : 

a) Évenként i 105 osztr. ért. forintból, vagy 70 da-
rab egyesületi tallérból (Vereinsthaler) valóságos 
ezüst pénzben álló ösztöndíj, ág. hitv. ev. theologusok 
számára, kik valamelyik magyarországi theologiai inté-
zetben két évig tanultak már , oly kikötéssel, hogy az 
elnyerő azt, két egymásra következő évig, — ha t. i. 
a r ra érdemes marad, — csak valamely külföldi protes-
táns egyetemen, s csak úgy élvezhesse, ha ottan a hit-
vallási tanulmányokon kivül a philosophiát, beleértve 
természetesen a philologiát, s kivált az erkölcstani phi-
losophiát is szorgalommal tauulja, s magát előre köte-
lezi, két év után külföldről hazatérve, ezen pesti egy-
házgyülekezet tanodájában —• ha az tőle kívántatnék 
— egy évig méltányos dij mellett, segédtanári hivatalt 
viselni. 

Ilyen theologusoknak szánt ösztöndíj ez idén tiz 
lesz elosztandó. 

b) Egy évenkinti 84 osztr. ért. forintból álló, szinte 
két egymásra következő évig élvezhető ösztöndíj egy 
oly joggyakornok részére, ki az első évi ösztöndíj el-
nyerése előtt már legalább egy esztendeig pesti tör-
vényszéki ügyvéd mellett fogalmozói minőségben dolgo-
zott, és az állam-vizsgálatokra készül. A másodévi 



ösztöndíjat azonban csak úgy nyerheti el valaki, ha 
legalább egy állam-vizsgát már jó sikerrel letett. 

Valamennyi ösztöndijak elnyeréséhez fő kellékek, 
hogy az illető 

1. Magyarországi születésü (értvén a végrendelet 
kelte, t. i. 1838. esztendőkori politikai területet) , — s 
ágostai hitvallású legyen. 

2. A magyar nyelvet tudományosan értse és 
beszél je; 

3. Feddhetetlen erkölcsi jellemű és jeles szorgalmú 
legyen. 

Az ösztöndíjat elnyert theologus tartozik magát, 
az ösztönpénz fölvétele végett, — mely azonban neki 
csak közvetlenül a külfödre kimenetele előtt adathatik 
át, — személyesen az alólirtnál Pesten bemutatni. 

A folyamodni akaró i f jak ezen fonkitet t kelléke-
ket minden kétségen felül tanúsító iskolai és egyébb bi-
zonyítványaikkal ellátott, a magyar nyelvbeli jártassá-
gokról pedig az illető tanári karnak különös bizonyság-
levelét előmutató, s a fentkített fogadalmakat tartal-
mazó magyar nyelven sajátkezüleg i r t , és a folyamodó-
nak lakhelyével, s az ehhez legközelebb eső postaállo-
mással megjegyzett kérvényeiket küldjék be 1860 évi 
május végéig bérmentesen az alulírott stipendium-
osztó bizottmány elnökéhez. 

Pesten, 1860. március hó 13-kán. 
Ilunfálvy Pál, 

mint a Glósius Sámuel és Dániel-féle ösztöndíjakat kiosztó 
bizottmánynak elnöke. Lakása: 7. sz. Szervitatér. 

L o s o n c . A losonci ágost. hitv. evang. egyház és 
gymnásiüm az utolsó napokban ismét tetemes jótétemé-
nyekben részesült. Kapott ugyan i s : a Gusztáv Adolf-
féle egylettől 2000 f t . ; a báseli evang. egyházi segély-
egylettől 121 ft. 95 k r . ; T. Desewffy Ottó úrtól 10 f t . ; 
az eperjesi német a jkú egyháztól 12 ft. 60 kr . ; a sopronyi 
Gustáv Adolf-féle egylettől 8 f t . ; a szügyi ev. egyháztól 
20 f t . ; t. Plachy Zsigmond úrtól 10 f t . ; t. Fáy Albert 
úrtól 10 f t . ; t. Szakall asszonytól 2 ft. t. Mauks, Divényi 
és Veres József uraktól 4 f t . ; a csasisvay leányegyház-
tól 86 k r t . ; a mohorai fiókegyháztól 3 ft. 72 kr. Össze-
sen : 2203 ft . o. é. 

Sztehló András, evang. lelkész. 

Mikó Imre gr. a szepsi szent györgyi új gymná-
siumra 2000 ftot ajándékozott . 

Nyárady János közelebb elhúnyt hazánkfia 
összes vagyonának örökösévé a csurgói ref. gymnásiu-
mot tette, s a többek közt 4 alapítványt tett győr vidéki 
tanulók számára is. (P . hírnök.) 

— 

BELFÖLD. 
•• t o r t .w-ű f 'Mii k)*cJinfij r. . f t . • -

Nyíltlevél t o. Ballag! Mór úrhoz. 
Sopron, mart. 17-én 1860. Tisztelt szerkesztő u r ! 

Ön jónak látta a „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
idei 10-ik számában az „Evangelisches Wochenblatté-

ban kijött levelemet annak egy része idézésével lapja ér-
demes olvasói tudomására juttatni. Kétséget nem szen-
ved, hogy ön teljes jogával élt, midőn egy hírlapban 
álló cikkemből valamit idézet t , s még azzal sem hibá-
zott, hogy az t , mit én mondottam, saját érdekében kí-
vánta használni, de épen azért a méltányosság kivánta 
volna, hogy ez necsak egyoldalulag tör ténjék, hanem az 
is megemlíttessék, mit én a közlésben szemem előtt tar-
tottam , s a mi célom nekem azon levél Írásában volt. 
Megragadá t. szerkesztő ú r ! az a lka lmat , ön és elvba-
rá t ja inak egy kedvelt themáját variálni és bővítni, s a 
magyarhoni evangél. egyházban a tavalyi sept. 1-én 
kelt csász. pátens i ránt i , mint önök szeretik mondani 
általános ellenszenvet egy az én levemből kivett érdekes 
adattal is bizonyítni. A sorok közé rejtett megelégedés-
sel mutatott mintegy r á m : imé! hogy e hangulat a 
215,036 református, 189,592 lutheránus , s így összesen 
404,628 evangélikus lelket számláló soproni közigazga-
tási területen is túlsúlyra emelkedet t , ezt egy evangéli-
kus iskolai tanácsos és isk. felügyelő mondja ! Termé-
szetes, hogy ezáltal én oly szinbe vagyok ön lapja érde-
mes olvasói elé ál l í tva, miszerint ezek némileg jogosít-
vák, engemet a csász. nyiltparancs ellenének, levelemet 
pedig azon törvény irányában izgatásnak tekinteni, ho-
lott a dolog egészen máskép áll, s azért nekem sem ál-
lásom, sem a mi ennél több, keblem tiszta meggyőződése 
iránti tekintetből is hallgatnom nem szabad. Lehet-e t. 
szerkesztő ú r ! valakinek az Isten létele tagadásában 
helyesen a sz. irásra hivatkozni, mivel sz. Dávid XIV. 
zsolt. 1-ső vers mondja : „Nincsen Is ten?" A mit az ily 
idéző tenne, elhagyván azon vers e le jé t , hogy t. i. azt 
„a balgatag mondja az ő szívében," hasonló történt ve-
lem is levelemnek hijányos és annak valódi célját elhall-
gató közlésével. 

Én tiszt, szerkesztő úr! egy a csász. nyiltparancs, 
általában az evangél. egyházi kérdés ügyében a német-
ajkú evangél. népet felvilágosítni akaró röpirat terjesz-
tését illető csekély áldozatomról tettem említést az „Ev. 
Wochenblatt"ban, s mivel e lap azon száma nekem al-
kalmat adott, mellesleg érintettem a sopronterületi két 
evangél. superintendentiában a pátens iránt uralkodó 
nem kedvező hangulatot is, de világosan megjegyeztem, 
hogy az erre vonatkozó adatokat későbben köztudomásra 
juttatom. Ez adatok fentartott közlése épen arra szol-
gálandott, hogy a csász. pátens iránt támasztott, s mes-
terségesen elterjesztett rosz hangulatot, s az ebből fej-
lődött, és a kormány irányában kötelesség ellenes, az 
egyházra nézve kártékony engedetlenséget maga valódi 
színében állítsam az olvasó közönség elé. Imé, mily 
különböző volt a levélírásban az én célom attól, melyet 
ön lapja érdemes olvasói a kissé elsietett és hijányos 
közlés folytán nekem tulajdoníthatnak. Mennyire igaz 
itt i s : „duo cum faciunt idem, non est idem." 

Hogy a sopronterületi két evangél. Superinten-
dentiában, — nem ugyau a népség, — de annak vezetői 
körében pátens elleni szellem uralkodik, — e részben 
elég azon tudva lévő hivatalos adatra hivatkoznom, 
hogy a múlt octoberben itt Sopronban az ágostai, Pá-
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pán pedig a belvét hitvallásuakuak tartott egyházkerü-
leti közgyűlése a pátens ellen nyilatkozott. Tudva van 
azonban , hogy mind két gyűlésen egy, számra nézve 
csekély minoritás döntött az egyetemes egyház nevében, 
a uélktil, hogy szükségesnek tar tot ták volna, az egyes 
egyházi megyéket és gyüleke.ieteket megkérdezni, véle-
ménytik kijelentésére felszólítni, s azok utasítása szerint 
cselekedni. Természetes, hogy rövidebb, s pártérdeket 
tekiníve , hasznosabb is 10—11 embernek végezni , de 
hogy vájjon egy ily életbe vágó és nagyfontosságú 
ügyben ezt tenni jogosan lehetet t -e , s az a protestáns 
egyház szellemében és érdekében történt-e? egészen 
más kérdés. Kétséget nem szenved t. szerkesztő ú r ! 
hogyha azok, kiknek az kötelességében állott, a csász, 
pátens jótékony tartalma felől a népet felvilágosítni, a 
közvéleményt, az egyházi ügyet illető vitában helyes 
útra és i rányba vezetni akar ták volna, a helyett, mi 
ezzel ellenkezőleg történt, mindenek fölött, ha a papság 
csupán az Idvezitő parancsát, a császár iránt tartozó 
engedelmességet és az evang. egyház érdéket tartva 
szeme előtt, az Ur Jézustól ajánlott „békesség" (Ján. 
X I V : 27.) szellemében működik, ba nem feledi, „mely 
igen jó és mely gyönyörűséges dolog, az atyafiaknak 
egyességben való lakásuk" (Zsolt. CXXXIII , 1.), ha 
eszében t a r t j a , a mit az Istennek fia oly bölcsen, mint 
igazán mondott : „Minden ország, a mely maga ellen 
meghasonlik, elpusztul, és a mely ház magával ellen-
kezik, elromol" (Luk. XI. 17.), s így az evangyéliomban 
többször említett „jó pásztó." hivatása szerint, azon 
boldogságot keresi, hogy „az ő tiszti szerint cseleked-
j é k " (Máté XXIV. 46.) s követi Sz. Pál tanácsát, azért 
marad idegen a karcolástól, semmit nem cselekszik 
részrehajolva és el távoztatja a beszédekben való ha-
szontalan újságokat és a hamis-nevü tudománynak el-
lenvetéséi* I. Tim. III. 3 . : V. 21., VI. 20.), ha tehát a 
papság úgy teszen, mint a szent-könyv parancsolja, 
akkor ma az evang. egyház szervezve, és a zsinat tar-
tása küszöbén volna, midőn az üdvös útról eltérés foly-
tán az jelenleg zavar, versengés, háborúság, sőt némileg 
fejetlenség tömkelegébe jutott, a miből kibonyolódni 
épen oly nehéz, mint könnyű volt abba belé döntetni 
azok által, kik aligha kellőleg megfontolták e helyzet-
ből rájok báromló felelősség súlyát. 

Venio nunc ad rem gravissimam. Ha a Sopron-
területi két evang. superintendentiában a fenebb állított 
értelemben vett, s az egyházi kormányzást kezében 
tartó minoritás által képviselt kedvetlen hangulat a cs, 
pateuB irányában nem tagadható tény, épen oly igazság 
másfelől, hogy e jelenség főokát itt is abban kell és 
lehet keresni, miből általában a pátens elleni egész 
oppositio keletkezett, s látszólag oly nagy dimensiot 
n y e r t : t. i. „hogy a fenforgó egyházi kérdés politikai 
célok és érdekekkel vegyült össze, vagyis tétetett kap-
csolatba," mely körülménynek itt a soproni ágost. hitv. 
superintendentia nyelvkülönbségben gyökerező s abból 
fejlődő sajátságos viszonyai igen nagy jelentőséget 
kölcsönöznek, a mennyiben t. i. mellőzve az itteni vend 
és tót, mintegy 20,000-ből álió s teljesen magára hagyott 

evang. népséget, a számra nézve csak nem egyforma, 
magyar és német ajkú evang. két egyház között, (az első 
mintegy ötezer lélekkel számlál többet az utolsónál), a 
valóságban mégis nagy különbség van , mert a magyar 
a jkú egyházat „az egyházi és iskolai ügyek körében," 
ha nem is ura lkodónak, de minden esetben elsőnek és 
sok előnynyel bírónak lehet mondani. Hiszem t. szer-
kesztő ú r ! örömest felment ön engemet e viszonyokra 
vonatkozó igen érdekes „s a pátens Ugye támogatására 
döntő fontossággal biró ada toknak" ön lapja hasábjain 
közlésétől, jobb megkímélni ön olvasóit azoktól, nehogy 
rám kiáltsák, mit J a k a b apostol mondja : „A nyelv kicsiny 
tag, — s oly gonosz állat ." ( Jak . III . 5. 8.) 

Midőn tiszt, szerkesztő ú r ! én fenebb azt állítám, 
hogy az evangél. egyházban a pátens kérdéséből kelet-
kezett oppositio politikai érdekekkel áll kapcsolatban, 
világosabban: hogy az egyházi versengés háta megett 
„a magyar kérdés," tehát politika szerepe], ezt nem oly 
értelemben mondom, mintha a késmárki , soproni, pápai, 
miskolci, pest i , debreceni egyházkerületi gyűléseken a 
magyar kérdést vitatták, avagy csak fel is hozták volna, 
— távol vagyok ily balgaságot hinni, vagy erősítni, — 
azt is jól tudora, s természetesnek találom — hiszen ön 
lapjában is olvastam, — miszerint, az egyházi mozgalom 
politikai szine ellen minden alkalommal hathatósan til-
takoznak, de azért mégis bátran állítom, hogy az „evan-
gélikus egyház" ugyan „nem opponál" de igenis az 
„evang. egyházban" világi célok és politikai pártérde-
kek „opponálnak." Ön mondá, hogy a több mint 2 millió 
lelket számláló refor. gyülekezetek közöl magát még 
„egy sem szervezte," „a magyar egyház" tehát „egye-
temesen" opponál, midőn tud juk másfelől, hogy a tót és 
német ajkú gyülekezetek igen nagy része a törvényes 
utat követ te; — vájjon mit jelent t. szerkesztő ű r ! e 
hangosan beszélő sajnos körülmény ? ki tagadná, hogy a 
tavalyi sept. 17-én Kézsmárkról útnak indított egyházi 
oppositioban, nem az egyház joga és érdeke volt a fő-
rugó nem a pátens iránti ellenszenv a főtényező, de 
politikai jogok és érdekek, s nemzeti célok állottak hát-
térben, — ki ezt tagadná, az nem olvasott hírlapokat, s 
bizonyosan az olasz kérdés és gr, Cavour létezését is ta-
gadni képes volna! Még csak azt jegyzem meg t. szer-
kesztő ú r ! bogy a magyar kérdés megemlítésével én csak 
egy el nem vitázható tényt akarok constatirozni, de távol 
vagyok e „nagy tényről," úgy is nem a lapba tartozó, 
bármi véleményt, Ítéletet, yagy nézetet nyilvánítni , b 
szavaimnak minden ilyforma félreér tése , vagy elferdí-
tése ellen ünnepélyesen tiltakozom. 

Második levelemben előadom a pátenst és egy-
házkérdést illető nézeteimet. 

Szilágyi Ferenc, 

Mintán a tanácsos úrnak az „Ew. Wochen-
blatt" egyik számában megjelent levelét közöltem 
és tanácsos úr úgy találja, hogy azt félre vezető érte-
lemben és más célra használtam fel, mint a melyre 
irányozva volt, ezáltal pedig t. úr úgy tüntettetett 



volna fel, mintha említett levelében a cs. k. nviltpa-
rancs ellen agitálni akart volna: mindenekelőtt kije-
lentem , s arról biztosítom is tanácsos urat, hogy 
széles e hazában bizonyosan nem találkozott jó-
zan eszű ember, ki önt a nyiltparancs elleni izga-
tással gyanúsítaná, valamint magam is követelem, 
hogy senki felőlem föl ne tegye, hogy lapomat 
valaha akármilyen körülmények közt törvény 
elleni izgatásnak megnyitnám ; sőt miután mindég 
azon voltam és leszek, hogy a „Prot. egyházi és 
iskolai lap" mindenekelőtt a nyilatkozó közvéle-
ménynek legyen hű visszatükröztetője, az agitatiót 
a lap kitűzött irányával össze nem férhetőnek is 
mondhatom. Mind e mellett tanácsos úr azt kí-
vánta, hogy önvédelmére irt levelét közöljem: én 
ámbátor levele az önvédelem határán jóval túlmegy 
és vádakkal terhel bennünket, melyeket ránk fo-
gottaknak bebizonyítani nem nehéz, megnyugta-
tására mégis íme közlöttem azt. Azonban ta-
nácsos úr avval be nem érvén, azt követeli, 
hogy még egy másik levelét is vegyem fel s így 
engedjem, hogy tanácsos úr az én és elvbarátaim 
nézeteit saját lapomban lehordja és ránk fo-
gott föltételekből kiindulva lepiszkolja. Ezt meg-
engednem gyávaság volna. — Ha loyalitas volt 
részemről az első levél közlése , illoyalitás 
tanácsos úr részéről követelni, hogy további 
közlései által az általam védett elveket kite-
gyem megtámadásainak oly viszonyok között, 
hol önnek szabad mindent mondani, míg nekem, 
a mint igen jól tudja, felelnem nem lehet, mert — 
nem szabad. Azért is ezennel kijelentem, hogy 
miután e levél közlése által alkalmat szolgáltattam 
önnek a maga igazolására, e vitát befejezettnek 
tekintem, annyival inkább, miután levelében ki-
fejtett állításainak igaz, vagy nem igaz volta fe-
lett e hó lefolytával tények fognak döntő Ítéletet 
mondani. Szerkesztő. 

konyság egyházaink gyarapí tását illetőleg soha egymá-
után f 1 nem merült, mint a legújabb időkben. „Térjetek 
meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa" : de ne 
vegyük e szót kifejezéséül a n n a k , mintha eddig el let-
tünk volna távozva Is tentől ; a jó tékonyságban , mely a 
hitbuz^óság gyarapodásának mindenesetre magasztos 
jele, csak intő példát ügyekezzünk fölismerni, mely hí-
vogató legyen mindnyájunknál a vallási buzgóságbani 
közelebb egyesülésre. 

Legkisebb ref. egyházközségeink egyikét akarom 
fölmutatni az ő küzdésében közügyi gyarapulása körül. 
Ez szomszédságunkban Hatvan. Összes lélekszáma 
400 at alig halad meg. Épen tíz évvel ezelőtt különítvén 
el a lelkészséget a tanítói állástól, rendes tanítóságot 
alapított. De nem volt képes ugyanekkor még iskolát s 
tanító-lakot is építeni , ugyanazért azóta haszonbéres 
házban kényszerült lakást adni tanítójának s ugyanott 
tartani iskoláját. Most már a dolgok annyira értek, a 
népben a közbuzgalom annyira növekedett, hogy egyház 
és nevelésügyének tanító- s iskolaházzal teljes kiegészí-
tésére is egész elhatározottsággal vágyik. Az építésre 
szánt téglának egy nevezetes része már készen van. 
Csupán a helyiségen van még felakadás, miután az egy-
ház eddigelé még ilyszerü helyiséggel nem birt. Azon-
ban a legjobb kilátás és remény van , hogy herceg 
Batthyányi Fülöp ő nagyméltósága, kihez mint földes-
urához a község folyamodott, ily ügyekben több alat ta 
álló községek iránt nyilványosan tanúsított kegyességé-
nél fogva, ez irányban is kisegítést nyújt , hogy a buzgó 
egyházközség legnemesebb iigyekezete föl ne akadjon. 

És miből teheti s fogja tenni e csekély népszámú 
egyházközség a nagy költséget , melynek ez építkezés-
sel eléje néz , holott népessége a csekély mellett régi 
jobbágy szegény földmivelőadózókból á l l ? T ő k é j e egye-
dül a szorgalommal párosult hitbuzgóság; ennek ka-
mat ja az, mi a jövedelmet adja. Nem pénzzel adózik-e 
célra a nép, mert pénze nincs, hanem idejével és szor-
galmával, mert az van, mely szorgalom köztudomás 
szerint minél hűségesebben vétetik gyakor la tba , annál 
nagyobb tökének képes beadni kamat já t , mig gyakor-
lat nélkül a töke jövedelmetlenül vesztegel. Hogy vilá-
gosabban megmondjam a dolgot, munkát szokott az 
egyházközség vállalni idegenektől s ezt közakarat tal 
községileg végezteti el, mely munkát a nép egyesei szí-
vesen s lelkibuzgósággal végeznek, s ime az ebből kerülő 
bevétel az, mely az egyháznak jövedelmet ad. 

Szigetvár, mart. 2. (Némi egyházi ügyek Somogy-
ból.) Mindenfelől lelkes buzgalom mutatkozik a vallás- Tiszanánán, mely esik a tiszamelléki egyház 
ügy körül; a mintegy villámhatás által föltámasztott új kerületnek alsó-borsodi egyházmegyei járásában, a helv. 
élet szívesen feszíti meg erejét, hogy a törzsnek, mely- utv. egyház, régi leányiskolái é.dilete helyére, hitsorso-
nek árnyában, melynek felsősége alatt századok óta s a i által birtokarány utján öszvetett ajánlatából, igen 
megelégedve nyugodtunk, élvezvén a hit magasztos ta- kényelmes tanítói lakot és tág leányiskolát épít tetett , — 
nai által részünkre jutott lelki gyönyörűséget , új és ú j és a hitsorsosok által mindez egy közös mulatsággal, 
gyökereket hajthasson. Azért-e, hogy mostanság az iro- melyet helyb. lelkész úr sok jókiváuatok mellett nyitott 
daiom is több figyelmet fordít egyházi és vallási ügye- m e g m. hó febr. 12-én fejeztetett be. 
inkre, mint csak néhány évvei is ezelőtt, vagy ténylege- Óhajtandó! hogy máshol is , hol a helyzet engedi, 
sen is csakugyan úgy van a dolog, hogy valójában több a székek , a napbevilágosításíinak igényei szerint reo-
buzgóság fejlik k i : de annyi valóság, hogy annyi jó ié -deztetnének; mind a tanulókhoz képeBt lennél ek to-



vatovább magasabbak; miad egyszersmind egymástól 
szélyelszedhetők ia, — bogy is többféle célirányosságai 
mellett, az altalános tisztogatás is annál könnyebben 
eszközöltethetnék. Óhajtandó egyszersmind, hogy máshol 
is, oly buzgó-, munkás- és szelid magaviseletű hitsorso-
sokkal dicsekedhetnénk. Isten á ldja és védje még utó-
daikat is. _ . . 

H o l d m e z ő v á s a r h e l y , 1860. martius 10. Hogy 
korunk a haladás korszaka, megértette ezt ref. egyhá-
zunk presbyteriuma, mely is idöszakonkint egy-egy 
gyöngyszemet tűz erélyes intézkedései által áldozat-
kész nemes tettei közé. — Ha visszatekintünk a lezaj-
lott közelmúlt évekre, önkényt a hála s elismerés szent 
érzete tölti be keblünket, egyházunk kormányzó testülete 
iránt. — íme alig végzé be egyik igen köl tséges , kor-
szerű leányiskolája felépíttetését, s illően felszerelését; 
most ismét azon áldást árasztó eszme lobbant fel kebe-
lében, hogy a jövő évre egy, még eddig nem létezet t , de 
már jelenben égető szükséggé vál t , — nagyobb leány-
gyermekeket képző iskola állíttassék fel ; továbbá elha-
tározta, hogy jövő iskolai évre, szintén a fokozatos kép-
zés igényeinek eleget téve, a második elemi iskolát , — 
mely eddig egyházunkban beosztva pótoltatott — kü-
lön képző alatt lépteti életbe. 

De mind ez ily rövid idő alat t nem elég! ernyedet-
len s buzgó törekvésű presbyteriumunk keblében azon 
forró óhaj testesült meg, hogy négy osztályú algymná-
siumunk, a közel jövőben, koronkint szaporittassék 
mind addig , mig elöször hat osztályra növelkedvén; 
később nyolc osztályú felgymnásiummá egészíttetik ki. 
— S hála az örök mindenség u r ának ! az elhintett mag 
jó földbe vettetvén; már a legközelebb lefolyt tanévben, 
szakavatott jeles tanáraink , az ötödik osztályban szép 
sikernek örvendve, képezték az annyi szépreményre jo-
gosító ifjú nemzedéket ; bizton remél jük, hogy a kitű-
zött szentcél elérésében, az illetők buzgó törekvése 
után, nem fog megrövidülni az urnák segítő szent kar ja . 

Tovább haladva a népnövelés szent ügyének elő-
mozdításában, buzgó lelkipásztoraink havonkint f'árad-
hatlan szorgalommal látogatják meg a népiskolákat. 

Mint követésre méltó nemes tényt, — mely pres-
byteriumunk felemelkedett szellemének korhoz mért 
intézkedését tünteti fel — , teszem közzé e becses lapok 
hasábja in , hogy a múlt évben a főtiszteletti tiszántúli 
egyházkerületi közgyűlés által hozott azon határozatot, 
miszerint jövőre a halott temetési szolgálat té telér t , az 
illetők osztr. értékben díjaztassanak , készséges akarat-
tal jóvá hagyva, életbe léptette. 

Hol az úrban hívők seregének népe előtt, ily köz-
jóért fellángoló Isten sz. lelkétől áthatott keblű kalau-
zolok , lobogtatják a korszellem világító fáklyáját , a 
legforóbb hála s elismerés hangján mondhatjuk ezt : 
„Ott mindenek ékesen és szép renddel folynak. — 

Verböcy József. 

S z e p é s s é g b ö i . Jelen évi febr. 7-dikén a szepes-
ségi városok egyikében egyházmegyei gyűlés tartatott, 
mely alkalommal kitűnt, hogy e városok múlt 1858/9-ben 
mennyivel járul tak a kerületi iskolák felsegéllésébez. 
Jelesül az iglói egyház adott 130 ft-, a leibici 50, a bélai 
40, felkai 50, majirkoi 2 , rusquinoci 5 , durandi 6, men-
hardi 15, zsakoci 13, mülenbachi 8, matheoci 25, szom-
bati 30, strázsai 20, poprádi 20, mindössze 415 forintot. 
Ez nem lévén elég, lélekszám szerint 600 forint vettetett 
ki. Óhajtható, hogy ez összeg minden erőltetés nélkül 
mielébb önként fizettessék be a gyülekezetek által, s va-
lamint az is, hogy ily jelentések más esperességböl is 
közöltetnének, mert ez mintegy buzdításul szolgálna. 

A mi a cs. k. pátens illeti a XI I I szepességi város 
csendes és hallgat. 

Vitchen János, 

• r 1 J L « ® A . 

Miskolcról a következő gyászjelentést 
vesszük: 

„Mély szomorúsággal jelenti a miskolci helv. 
hitv. szentegyház, örökre felej thet len, buzgó lel-
kipásztorának s a tiszamelléki helv. hitvallású 
egyházkerület superintendensének, főtisztelendő 
A p o s t o l P á l u rnák , folyó hó 14-kén reggeli 
7 órakor, agyszélhüdésben történt gyászos ki-
multát. Elte 73 évre terjedt s ebből papi hiva-
talában 46 , miskolci lelkipásztorságában 33, 
egyházkerülete vezérletében 12, s boldog házas-
ságában 40 évet számlált. Ha a megdicsőültek 
neve önmaga alkot legszebb siroszlopot a kiham-
vadt élet porai fölöt t : akkor elég az ő nevét 
egyszerűen említnünk, hogy maradandó fény 
ragyogjon reánk , a körülte fűzött érdemek 
koszorújából. Ajkának mézzel folyó beszéde, 
melylyel a hivők seregét örökéletre táp lá lga tá ; 
lelkének ellenállhatlanul vonzó szelídsége; fő-
papi hivatalában tanúsított buzgósága a bölcses-
sége mély tiszteletre ragadta még azokat is, a 
kik öt csak távolról ismerék. Hív és csüggedetlen 
volt mind halálig. Viharok és szélvészek között 
kormányzá a reá bizott szent hajót; s midőn már 
ellankadának megaggodt kar ja i : dicsőséggel 
omla össze annak evezője mellett. A szent egy-
ház méltó fájdalmához olvad, .a megdicsőült csa-
ládjának mély keserve is. Özvegye, Szathmári 
Borbála, gyermekei József Pál, Emilia tiszt. Hé-
zser Endréné, Borbála tisz. Futó Sámuelné sírnak 
koporsója fölött. Az ünnepélyes gyász-szertartás 
folyó hó 18-án délelőtti 9 órakor, a reform, uj 
egyházban kezdődvén, az avasi nagy templom-
ban végeztetett. Ki a vésztől zaklatott hajóra, 
sötét éjben is őrszemekkel v igyáz: ki az elsírt 
könyeket híven megszámlál ja , nem veendi el a 
hitet és reményt, a vesztesek szivéből. 

Miskolc, martius 14. 1860." 



Ismét egy szilárd oszlopát veszté el a magyarhoni 
protestáns egyház; — előkelő férfiút a magyar nemze-
tiség szent ügye. 

Nagyságos Fálóczi Horváth Simon cs. kir. 
tanácsos; az ungi helvét hitvallású egyházkerületnek 
31. évek során segédgondnoka ; Ungmegyének 1827— 
1831 ldg másod, — majd 1831—1841-dik évig első al-
ispánya s 184%-dikben, országgyűlési követe ; — a 
haza közméltánylását méltán kiérdemlett ó conservati-
vek egyik tekintélyes tagja, — nincs többé!! 

A jobb létre szenderült született 1792-ki febr. 
6-án; meghalt, hosszas és súlyos szenvedések után f. é. 
martius 6-án. Hideg tetemeit folyó hó 8-án mélyen ér-
zett fajdalommal kisértük örök nyugalomra, a család-
nak bátfai sírboltjába. Mély fájdalommal mondjuk : mert 
az elhúnyt azon szilárd jel lemek egyike volt , ki széle-
sen kiterjedett birtokai s dús jövedelme mellett, a büsz-
keséget csak híréből látszott ismerni s a legkisebbek 
irányában is nyájas és leereszkedő s az ős magyar szo-
kás szerint a szó teljes értelmében vendégszerető volt ; 
— ki ellenei irányában tettleg követé azon nehéz , de 
fenséges tant „a ki téged kővel, te azt kenyérrel f — ki 
mint bíró, minden körülmények között igazságos; — 
mint országgyűlési követ , hideg megfontolás s a fenál-
lott körülmények között az idővel számot vetett tiszta 
meggyőződéssel munkált a haza boldogságán. —Végre, 
mint egyházkerületi segédgondnok, tiszteletre keltő te-
kintélylyel, vallásos buzgalomtól áthatott erélylyel, 
haj that lan tisztalelküséggel, valamint szakavatott ala-
pos értelemmel teljesité kötelességét. 

A megboldogult egyedüli örököse, kegyeletes jóté-
konyságairól , már eddig is — vidékszerte tisztelettel-
jesen ismert tes tvére: nagyságos Pálóczi Horváth Mária 
kisasszony. 

Az elhúnyt feletti ünnepélyes istenitisztelet f. é. 
május 6-án délelőtt fog Ungmegyében Pinkócon megtar-
tatni. — Béke hamvain! ! ! 

Öröm- és hálanyílatkozat. , . ,, • ^ • « . 
Harmadik éve, hogy a „Prot. egyházi és iskolai 

lap" szerkesztését viszem, s azóta soha személyem 
ügyeivel nem untattam a t. c. közönséget; midőn tehát 
most az egyszer a közönség figyelmét e tekintetben 
igénybe kell vennem, annál inkább hiszek kegyes el-
nézésére számot tarthatni , minél bizonyosb, hogy a tény, 
melyet köztudomásra hozni magamat ösztönözve érzem, 
nem kevésbé a közügy, mint személyem iránti tekinte-
teknek kifolyása. 

Ugyanis e napokban e következő sorokat ve t tem: 
N e s z m é l y mart. 15. 1860. Kedves Barátom! 

Pestről hazajöttöm után, bizonyos alkalommal, egyház-
megyénk több tagjaival öszszejövén, elbé^zéltem nékiök 
ettei közgyűlésünkre vonatkozó cikkem által okozott 
kellemetlen baja idat és ezekből folyó anyagi károso-
dásodat. < Egy gondolat ébredt elménkben, s cz azonnal cse-

lekedetté is vált. Az említett cikk ugyanis kiadási rend-
kívüli költségeket okozván, mi e költséget az ide zárt 
összeggel megtérítni óhajt juk. 

Ez összeg anyagi értéke csekély, ne e szempont-
ból nézd hát. Inkább tekintsd úgy, mint a „Prot. egyh. 
s iskolai lap" sok baj jal járó szerkesztése körüli érde-
meid méltánylásának némi jelét. E szempont az ide zárt 
csekély összegnek (51 ft . o. é.) erkölcsi becset ad. 

Minden óhajtható áldások kívánása mellett ma-
radtam őszinte barátod 

,ít Lászlá József\ 
kocsi helv. hitv. lelkész. 

Midőn én ezen elismerő részvétért legszívesb há-
lámat nyi lvánítanám, megengedendik az illetők , hogy 
szükségben szenvedő egyházaink egyikét örömömben 
részesíteni akarván, a küldött összvegnek fele részét 25 
frt . 50 krt. a l apunk 10-számában említett m a g y a r k a -
kucsi egyháznak juttatom ; a másik felét pedig egy rég 
nélkülözött becses munka megszerzésére f'ordítandom, 
hogy az kedves feleim becses elismerésének emléketíl 
családomban maradjon. , .. 

í( Dr. Ballagi Mór. 

A pesti ev. árvákat ápoló intézet tagjai 
ezennel tudósí t ta tnak, hogy e hó 28-dikán délután öt 
órakor az ev. iskola épület vizsgateremében az egyesü-
let közgyűlése fog tar ta tn i , mint folytatása a febr. hó 
29-dikén tartott gyűlésnek, melyben 

1. a 14 és 16-ik szabálymódosí tása tárgyaltatik. 
2. A bizottmány ú j választása vétetik foganatba. 
3. Az ezen évben ellátandó gyermekek száma s 

ellátási költsége meghatároztatik és 
4. más, az intézet célja előmozdítását illető javas-

latok s ajánlatok tárgyal ta inak. 
Alólirt bizottmány meghí minden rendes tagot, 

hogy a 7. §-nál fogva nyert jogát élvezze s az oly fon-
tos tá rgyak felőli tanácskozásban részt vegyen. 

Az egyesületi bizottmány. 

A „Kecskeméti protestáns Közlöny"1860 ik 
évifolyama lóíft Jozse/kecskeméti tanár szerkesztése mel-
lett jelenik meg, ki e folyóiratot eddig is számos figye-
lemreméltó cikkel érdekesítette. A szerkesztéstől visz-
szalépő Fürdős Lajos ezentúl a folyóirat főmunkatársa 
lesz. A Közlöny állandó rovata i : 1) vezéreszmék az 
egyházi életből; 2) értekezések úgy az elméleti, mint a 
gyakorlati lelkészet mezejéről; 3) bölcseimi értekezé-
sek; 4} nevelési s iskolaügyi c ikkek; 5) könyvismerte-
tések s bírá la tok; 5) egyháztörténelmi okiratok. Az 
egész évi folyam 30 ivre fog 6 füzetben terjedni 8 má-
jusban indul meg ; ára 3 újfrt . ,mely összeg az első füzet 
vétele után Kecskemétre Szilády Károly kiadóhoz kül-
dendő. A kiadó nem előfizetési, csak aláírási fölhívást 
bocsátván ki, az aláírási iveket — nehogy fölös példá-
nyokat legyen kénytelen nyomatni — húsvétig kéri ma-
gához beküldetni. - » J •; -' -

.. iliO • .!•• • J l . 



A Szint Károly által szerkesztett és kiadott „Uj 
idő" cimti hetilap első száma megjelent. 

N e k r o 1 o g. 
Győr, jan. 23. 1860. Múlt csütörtökön, ugyanis jan. 

hó 19 én a győri ágost. evang. gyülekezet, mint erkölcsi 
család, egy gyászünnepnek volt tanúja, melyet a szigorú 
kénytelenség egyik legkedvesebb s igazán jelentékeny 
tagjának temetkezésére szerveztetett vele. Komoly 
megilletődéssel gyültünk össze T. Turcsányi János volt 
győri iskolai igazgatótanár ravata la körül , — ki egy 
szép s csendes halál la l , — még a délelőtti iskolát ki-
tartva, délben épen ebédnél jan. hó 17-én 67-ik évében a 
jobb mennyei lakomára átszenderült. Rég szerettünk 
volna már roskadozó vállainak terhéből levenni, — 
mert pár év óta csakugyan mint roskadt testű, roncsolt 
egészségű já r t körül, — bár if jú lelke, igazi kedélyes-
sége most is még gyakran mutat ta m a g á t , — épen, 
midőn megérő félben volt az eszme s több lelkesek eré-
lyesen sürgették nyugalmazni őt, im! megjött a nyugdíj, 
megnyugtatni, nyugalmat adni a férfias küzdelem s mun-
kásság után, eljött érette a halál, — mint érett gyümölcs 
lehullott szemeink előtt. Mi, kik közelebbről ismertük a 
megboldogultat semmitsem nagyítunk a dolgon, ha azt 
mondjuk: Turcsányink, a mindenektől szeretve tisztelt 
Turcsányi felöl, hogy ö nem tartozott azok közé, kiket, 
ha ma látunk, holnap könnyen elfelej tünk,— soká, úgy 
hiszem soká fogják öt emlegetni közel s távolban hálás 
tanítványai, baráti s tisztelői. Mint mély tudományu fér-
fiú, ha nincsenek is halomra kiadott művei, de ezek is 
lehetnek még, — soká fog ő szerepelni a miveltebb kö-
zönség előtt. Mint valódi if júságbarátnak, mint kedvelt 
tanítónak, kinek még utolsó név-napján, mint maga jól 
megjósolta a reá nézve utolsó János-napon is, egész se-
rege jelen s régibbb tanitváuyinak gyűlt öszve hálás 
űdv-kivánatokkal, — s mint a társalgási körök utolér-
hetlen é l c - d ú s , s csak igen keveseknek adatot t kedé-
lyes mulattatójának, — s mi mindennél több, az igazán 
szilárd jellemű hazafinak, kinek szív-vérévé vált bu-
zogni a haza, a hazai nemzeti nyelv s mivelődés szent 
ügyéért, — az érdemet méltányló hálás közvéleményre 
számot lehet tartania még a halálban is. — Egész élet-
rajzot adhatnánk itt az elhunyt férfiúról, de tért kiméi-
vén, csak annyit legyen még szabad elmondanunk: mi 
érzékenyen meglepő volt a 43 évi, s így a közel félszá-
zadon át tanítóskodott elhunytnak temetkezési ünne-
pén látni a kísérők, az utolsó tisztelet megadók roppant 
tömegét ,—jól esett meggyőződnünk, hogy ő édes mind-
nyájunk halottja vala, — s elég jellemző az, hogy a 
minden rendű és vallású kísérők megjegyzése u tán : fe-
lette, az elhunyt felett saját felekezetének i f jabb lel-
késze mosdot ta a halotti gyász-imát, — sírja szélén, az 
elhunytat egészen talált jel lemzéssel , szólt velős beszé-
dében a reformált egyház lelkésze, — énekelt felette 
gyülekezeti ideiglenes énekvezetőnk énekeseivel ve-
gyest a rom. kath. képezde tanítványinak egész tömege, 

— énekeltek felette külön, szívhez ható szép öszhang-
zás által mindnyájunkat meglepve, a győri rom. katho-
likusok közt, s ezeknek is előbbkelőiből alakult da-
lárda-kör jeles tagjai , kiknek midőn ajkaikból efbang--
zott volna a síri-dal, egy-egy maroknyi földet hintve 
sokan az elhunyt fö lé , megilletődve vettünk a temető 
új lakójától búcsút. 

Vajha sok ily le lkes , ily képzettségű tanári , ily 
hazafit, — de még, nem szabad kifelej tenem: ily hálás 
fiút rendelne utóbbra is a gondviselés az élők sorai 
közé! Ő, mint teljes éltében nőtlen, árvák helyett, egy 
özvegy 90 éves édes anyát, s két tes tvért , kikből csa-
ládja állt, s kiknek gyámoluk volt, hagyott maga után. 
Turesáuyinkat a hideg sir vánkosán , több jeles tulajdo-
naiért, nemcsak az „Isten nyugoszsza megtf szó, hanem 
a szívből, a legtisztább szívből f a k a d t : „Isten á ld ja 
meg!" kivánat is teljes mérvben megilleti. Mi sem fe-
jezhe t jük be gyászjelentésünket a nélkül, hogy ne ismé-
te lnők: öt az Isten nyugoszsza, s még sír jában is az Is-
ten á ld ja meg! ! 

Horváth Sándor 
győri ágost. ev. lelkész. 

* 

Harmadik közlés a sárospataki ref. főiskolai 
uszodáról. 

A sárospataki ref. főiskolai uszodára múlt év ápril 
12-ik napjától mai napig ismét következő kegyes ada-
kozások té te t tek: 26. szám. Fáy Gusztáv földbirtokos, 
10 pengő forint; lakása Nyusztya. 27. sz. Miklovics 
Ferenc földbirtokos, 10 pfrt. 1. Rimaszombat. 28. sz. 
Lengyel Sámuel földbirtokos, 10 pfrt . 1. Rimaszombat. 
29. sz. Bató István földbirtokos, 10 pfrt . 1. Miskolc. 30. 
sz. Ragályi Ferenc földbirtokos, 10 pfr t . 1. Dövény. 31. 
sz. Szemere István földbirtokos, 10 pfrt . 1. Berzék. 32. 
sz. Borbély László földbir tokos, 10 pftr. 1. Jánosi. 33. 
sz. Szathmáry László földbirtokos, 10 pfrt . 1. Szárazbő. 
34. sz. Ragyőci Csorna Sámuel földbirtokos, 10 pfrt . 1. 
Rásony. 35. sz. Mezősy László földbirtokos, 10 pfrt. 1. 
Tolesva. 36. sz. Karácsondy András földbirtokos, 10 pfrt . 
1. Tiszakeszi. 37. sz. Báró Vay-Geymüller Katalin 10 
pfrt. 1. Golop. 38. sz. Pilisy Ferdinánd földbirtokos, 10 
pfrt. 1. Kis Rozvágy. 39. sz. Yisnyói ref. egyház 10 pfrt. 
40. sz. Ragályi György földbirtokos, 10 pfr t . 1. Borsod. 
41. sz. Beregszász város 10 pfrt. 42. sz. Miklós Ferenc 
földbirtokos, 10 pfrt. 1. Nagy falu. 43. és 44. sz. Dókus 
József földbirtokos, 20 pfrt . 1. Sátoralja-Ujhely. 45. sz. 
Keresztszeghy Albert mérnök, 10 pfrt . 1. Gebe. 46. és 47. 
sz. Pa tay József földbirtokos, 20 pfrt . 1. Báj. 48. sz. Ti-
szauánai ref. egyház 10 pfrt . 49. sz. Mudrány András 
földbirtokos, 10 pfrt . 1. Szabolcs. 50. sz. Vattay Sándor 
földbirtokos, 10 pfrt. 1. Szabolcs. 51. sz. Dercsényi Kál-
mán földbirtokos 10 pfrt . 1. Rákóc. 52. sz. Bernáth Dá-
niel földbirtokos, 10 pfrt . 1. Málca. — 

Részletekben adakoz tak : Csismadia József hardi-
esai lelkész 5 pfrt. Szekeres János lúci lelkész 4 pfrt . 
J anka Péter somi lelkész 1 pfrt . Bari János hivatalnok 
1 pfrt . 1. Som. Poroszlóról egy valaki egyszer minden-



korra küldött 1 pfrt . Újhelyi Lázár Rozsályból 1 pfr t . 
Orbán József bátyúi lelkész 5 pfrt. Lukács István ko-
csordi lelkész 1 pfrt. Kis József s pataki ref. tanító, s 
lelkész 4 pfrt. Pallai István bogáti lelkész 2 pfrt. Szalai 
Antal Darócról 4 ú j frt. Daróci egyház 73 % krt. Katona 
Gerzson orvosdoctor Hadházról 1 pfrt. Szabó József 
ügyvéd Tályáról 5 pfrt. Pátrohai egyház 1 pfrt. Berceli 
egyház 1 pfrt . » 

Főiskolánk jóltevöi ismét 322 új forint és 88 V3 

krajcárral szaporították az uszoda alapját. Az eddig 
begyült öszveg 606 azaz hatszázhat új forint és 38'/, 
k ra jcár . — 

Egyházkerületi küldöttségünk a bevett pénzt, az 
uszoda létrejöbetségeig tökésítteté. — 

Sárospatak, február 22. 1860. 
Antal fi János. 

Adakozások 
A torvaji ág. hitv. gyülekezetnek templomépítésre 

t. c. Szontagh István ur küld 1 ftot. Isten áldása érte. 

Megjelent s Osterlamm K. és minden könyvárusnál 
kapható : 

A szent-föld, különösen Jeruzsálem-képe föld-
rajzi és történeti tekintetből. 

Plitt Iheodor után irta Fábián Mihály, reform, 
segédlelkész. — Ára 80 kr. a. é. — A 182 lapra terjedő-
s Palesztina hazánktól fekvésére nézve tiszta átnézést 
szolgáltató földabrosza mellett, Jeruzsálem városa térraj-
zával is ellátott könyv érdekesen tárgyalja urunk szü-
letése, élete, szenvedése és halála által megszentelt he-
lyiségek múlt és jelen á l lásá t , megismertet az ottani 
egyházi élettel, társadalmi szokásokkal sat. 

Ha tény az , hogy szépség s érdekességen kivül 
szükséges is bármely földrész történeti múltjának és 
helyirati á l lapot jának ismerete : keresztyén emberre 
nézve nem lehet szebb, érdekesebb és szükségesebb mint 
múltban és jelenben bővebben ismerni a földet, a helye-
ket, hol a nagyszerű események végbementek ; az em-
beriség megváltásának nagy munkája elvégeztetett. Az-
ért e munkára — hiveik közti terjesztés végett a t. lel-
kész és tanító urak figyelmét tisztelettel felhívom. 

Előfizetés i feihivás. 
A következő évnegyedre, april, május, 
junius hónapokra előfizetést nyitunk la-
punkra I ft. 85 krral n. p. 

A januári, februári és martiusi fo-
lyamból is lehet még teljes példányokat 
kapni. A „Prot. egyházi és isk. lap" 

szerkesztősége. 

Pál y ázati hirdetések. 
A kecskeméti ágost. bitv. evang. egyház fiútanítói 

állomása megürülvén, az egyháztanács e helyett, egy 
főtauítói állomást alapított 450 a. é. készpénzbeli évi 
fizetéssel, két díszes szoba, konyha , kamra és padlás 
szabad használata mellett , melyeken kivül mellékjutal-
mazásul 10 véka rozsot, 10 véka á rpá t , 2 öl puhafát 3 
szekér sza lmát ; — bor helyett 5 ft. 25 krt., minden 
fiútól 1 frt. 5 krt., énekszós temetéstől 42 krt., prédiká-
tiostól 1 ft. 5 k r t . , búcsúztatóért 2 ft. 10 krt. uj évi és 
nagypénteki offertoriumnak felét nyerendi. Ezen állo-
most betölteni óhajtóktól megkívántatik az orgonázás 
és éneklésbeni tökéletes j á r tasság ; kellő tudományos 
kiképzettség, és hogy született magyar legyen. Egyenlő 
körülmények közt előny adatik azoknak a kik nősek, s 
nejeik a leánygyermekeknek különös díj mellett a női 
kéz imunkákban oktatást a d h a t n a k . — E g y i k különös 
feltételül tűzetik ki, hogy a főtanitó a másodtanító mű-
ködése felet t , — a kit az egyház külön fizet, — mint 
felügyelő gondosan őrködjék, s reá e tekintetben teljes 
felelősség báríttatik. 

Folyamodók kellőleg felszereit folyamodványaikat 
alólirt lelkészhez f. 1860 évi april 15-ig bezárólag bér 
mentve intézni felhivatnak. 

Kecskeméten, 1860 martiusban. 
az egyház elöljárósága nevében, 

Torkos István, léikész. 
(3—2) Gömöry Frigyes, iskolafelügyelő. 

Helyreigazítás. 
A kecskeméti ágost. hitv. evang. egyháztanács 

legújabban egy|főtanítói állomást, 450 új ft. s jelentéke-
nyebb mellékjövedelmekkel ellátva akként alapítot t : 
hogy a leányiskola-tanító állomás, a főtanitó felügyelete 
és felelősége alatt, segédtanítóság legyen; minél fogva a 
főtanítói állomás betöltésére nyitott hirdetményben e 
kitétel: „másodtanító" „segédtanítóa helyett bibásan sze-
repel .— Kecskemét, mart. 17-én 1860. 

Egyház elöljárók megbízásából 
Gömöry Frigyes, 

mint iskolafelügyelő. 

A Hosszufalusi ág. ev. egyházközségben megürült 
a) felszegi tanítói h iva ta l ra , egyszersmind segédlel-
készi és énekvezetői kötelezettséggel, — évi fizetés.- 1. 
szabad l a k á s ; 2. 300 ft. o. é.; 3. némely stoláris jöve-
delmet; 4. a minden tanítványtól a téli hónapokban is-
kolafütésre adatni szokott fából a maradvány ; 

b) Alszegi második tanítói hivatalra — évi fize-
t é s : 1. szabad, az első tanítóval ideiglenosen megosz 
tandó, lakás ; 2. 240 ft. o. é . ; 3. az iskolaftttésre el nem 
kelő famaradvány. 

A pályázni kivánók erkölcsi s politikai magukvi-
seletét s említett hivatali szépességöket és illetőleg or-
dináltatását igazoló bizonyítványaikkal ellátandó fo-
lyamodványaiknak f. évi april 15-kéig az alulirt pres-
byteriumhozi beküldésére tisztelettel fölkéretnek. 

Hosszufalu (Brassó mellett) Márt. 15. 1860. 
(1—2) Az ág. ev. presbyterium. 

SegédRzerkeRztok: Or. SíékttCS Töröli P. FeleWn szerkesztő s kiadó: ö r Bnllaffi Hór. 



I R I N Y I 
Kil iá l l G y ö r g y könyvárusnál megjelent, s általa minden hiteles könyvárusnál kapható: 

Az 1790—91-ki 26-dik 

. vallásügyi törvény keletkezésének történelme. 
Közjogi észrevételek a bécsi és linci békekötések alapján. Irta Irinyi József. Nagy 8-rét. Fűzve 

(6—1) 8 0 krajcár uj pénzben. Olcsó biblia" és uj testamentomok! 
Az ö s s z e s pro te s táns k ö z s é g h e z , k ü l ö n ö s e n a pro tes táns egyház i k ö z s é g e k tiszt* 

le lkésze ihez s tanítóihoz ! 
Azon buzgó óhajtástól vezéreltetve, hogy a szentirás a prot. népnek, kivált alsóbb s kevésbbé vagyonos 

osztályaiban minél nagyobb e l t er jedés t nyerhessen , alólirt a szentírásnak és u j testamentomnak uj 

rendkívüli olcsó kiadását eszközlötte. 
Ezen különféle kiadású és kötésű szent-könyvek, kiadó-hivatalomban (himző-utca 1. szám) mindenkor kaphatók 

következő árakon : 

S E S jH 

T I I L I V O azaz : 

Istennek ó és uj testamentomában foglalt egész szent-irás. 
Magyar nyelvre fordította 

K A r o i l i « A s * 
IVyoleailrét 1356 lap. 

D kiadás vászonba kötve, ára . , — ft. 9 0 kr. u j p 
E „ bőrbe kötve, ára . . . . 1 „ 5 „ „ 
F „ „ „ aranyvá-

gással ára 2 „ 15 „ „ 

N a g y - n y o l c a d r é t 1 1 8 0 l a p . 

Cr kiadás vászonba kötve, ára . . 1 ft. 5 0 kr. u j p 
H „ bőrbe kötve, á ra . . . . 1 „ 7 5 „ „ 
I „ „ „ aranyvá-

gással 3 „ — „ „ 

Ü J T E S T A M E N T O M 
azaz 

a mi urunk Jézus Krisztusnak uj szövetsége és a zsoltárok könyve. 
Magyar nyelvre fordította KÁROLI GÁSPÁR. 

r<3 

( 2 - 1 ) 

N y o l c a d r é t 544 lap . 
| K kiadás vászonba kötve, ára 3 0 kr. uj pénzben. 
í* „ bőrbe kötve, ára 4 0 „ „ „ 
M „ „ „ a r a n y v á g á s s a l ára . ; 9 0 „ » „ 

A pénzöszletek beküldetése \b ér mentesen kéretik. A szállítás a megrendelő költségén 
történik. "'<' 

P e s t , 1 8 6 0 . H e c k e n a s t G u s z t á v , k ö n y v k i a d ó h i v a t a l a 
j himző-utca 1-sö szám. 

Épen most jelent meg és O s t e i i a m m K á r o l y n á l kapható Pesten 
9 m 

'M 1 
Wí 

s> 
JÍC? 

M3 sm 

( l - l ) 

itUA m m 

X l s ö í i i m e t e , 

A földművelő házánál és házán kivül. 
Közli 

D O B O S j á n o s . 
Ára fűzve 1 ft. 8 0 kr. 

I ímk mi 

Pest, 1860. Nyomatott Woilianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. m. 

Melléklet: Előfizetési felhívás »Melanchton Fülöp élete" Boross Mihály tói. 



Harmadik évfolyam. í^f'13 ^te Pest,martms30.1Ö60. 
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PROTESTÁNS 

S Z E R K E S Z T Ő - É S KIADÓ 
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet 

"ni ^ • 
H ELŐFIZETÉSI DIJ : 

H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : póstán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. -10 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

• - • , i -a 

HIRDETÉSEK D I J A ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásinál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkf. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A köve tkező é v n e g y e d r e , apr i l , m á j u s , ju i i ius h ó n a p o k r a előf izetést nyitunk 

lapunkra 1 ft. 8 5 krra l n. p. 
A j a n u á r i , februári é s martlusi f o l y a m b ó l is lehet m é g te l jes pé ldányokat 

kapni . A „Prot. egyházi és isk. lapu 

szerkesztősége. 

Lelkipásztorkodás Helvétiában. 
Tapasztalás tanítja , és az igen természetes 

is, hogy a nép ott viseltetik legmelegebb részvét-
tel az egyház-, legbuzgóbb lelkesedéssel a vallás 
iránt, hol az egyházügyek igazgatásába legna-
gyobb befolyással bír. Igen, mert ekkor közelebb 
érzi magát az egyházhoz, az egyházhivatalt nem 
tekinti fölötte önkéntesen parancsoló bureaucratiá-
nak, hivatalnokait bureaucratáknak, hanem amazt 
erkölcsi , általában szellemi üdvét előmozdító 
intézetnek, ezeket kettős jóléte fölött őrködő mun-
kásainak. Váljon a történelmi viszonyok kívánal-
ma mellett nem néztek-e ide is előrelátó apáink, 
midőn az egyházigazgatást népképviseleti presby-
teri rendszerre fektették ? Annyi mindenesetre áll, 
hogy a németországi protestánsoknak ez eszme 
s helvét rokonaink példájában fényesen bebizo-
nyított igazság lebegett főleg szemök előtt, 
midőn a köztök legközelebb lezágott forradalmi 
időkben oly hatalmasan sürgették a consistoriale 
régimén presbyteriveli fölcserélését. És habár 
nem lehet is mondani, hogy Helvétián kivül a 
magyarhoni prot. egyház élete is igazolja e néze-
tet, a mennyiben egyházunkban sok közönyös-
séggel , rész vétlenséggel , hidegséggel is kell 
találkoznunk; mindazáltal azt mondom, hogy el-
hallgatva az ezeket előmozdító és mentő okokat, 
nincs okunk prot. népünk fölött e tekintetben 

keserves jeremiádokat irni. PTalotti-, hétköznapi, 
és pedig sok helyt kétszer tartott istenitisztelet 
mellett is nem hiszem hogy legyen Magyarhon-
ban prot. templom, mely vasárnap üresen marad-
jon, mi pedig Németország nem egy templo-
mában megtörténik. 

Ne gondoljuk azonban, hogy a népképvise-
letre fektetett egyházalkotmánynyal legfőbb osz-
lopait állítottuk föl az egyházi vallásos erkölcsi 
életnek; mert igaz, hogy ez által sok jó eléretik, 
ha a képviselők az egyház ügyeibe belátással, 
ker. jámborsággal, általában egyházias érzülettel 
birnak: de ellenkező esetben a fegyver, melylyel 
Sión emelkedő falai fölött őrködni kellene, annak 
szétrombolására fordíttatik. Tehát még többnek 
kell történni, az egyházat a néppel, a népet az 
egyházzal szorosabb kapcsolatba kell hozni, vagyis, 
mennyire lehet a népegyház eszméjét kell meg-
testesíteni. A lelkész azért necsak tanító , de 
nevelő is legyen, necsak az összesre, hanem 
egyesekre is hasson. „Az elveszettet megkeresse 
és az eltévelyedettet visszahozza, a megsérültet 
bekötözze, a beteget megerősítse." Ezek. 34: 16. 
Szóval, „mint jó pásztor ismerje az ő juhait és 
ismertessék azoktól." Ján. 10: 14., mi egyedül a 
lelkész nehéz, de eredményeiben áldásdús műkö-
dése a lelkipásztorkodás által történik. 

Lelkipásztorkodás! szép szó, de a melye£jm 
magyar theoiogusok és lelkészek, fáj dalom jt ; 

T 1 1 



inkább csak az iskolaíüzetekbői ismerünk. Lel-
kipásztorkodás ! szép mező, de a mely Magyarhon 
klímája alatt, itt-ott feltűnő oáz kivételével siva-
tag puszta. „Noli me tangere" volt ez eddig ná-
lunk, s oliajtottam volna, hogy most is az enyiin-
nél illetékesebb és avatottabb toll érintse. 
Azonban én nem akarok sem korbácsoló Esaiás, 
sem siralmas Jeremiás lenni, hanem csak Hel-
vétiában gyűjtött adataim, s különösen Güder 
berni lelkész után a helvét, ref. lelkészek lelki-
pásztorkodását akarom felmutatni. 

Mit tett az Idvezítő e téren, miként adott 
tanítványainak utasítást és hatalmat, miként tel-
jesítették azok a reájok bizottakat, ismeretesebb 
az evangyéliomból, mint sem elbeszélnem kellene. 
Az apostolok utáni korszakban is, mint ez külö-
nösen Smyrnai, Polykarp és Chrysostomus mun-
káiból látható, szivökön hordozták az egyházi 
atyák, s szivökre kötötték a lelkészeknek Idvezí-
tőnk idevonatkozó parancsait. Lassanként azon-
ban az egyházhivatal a nép minden befolyásától 
elszigetelt bureaucratiává válván, az üdv külső 
cerimoniák véghezvitele s pénz által megszerez-
hetővé tétetvén, a lelkipásztorkodás mindinkább 
elenyészett. Csak a reformátió s annak tudomány -
és szellemerős bajnokai fogták fel ismét kellőleg 
a nagy eszmét. Zwingli, a nagy reformátor, a zü-
richi második vitát megnyitó beszédében (1523.) 
így szól a jelenlevő, több mint 350 lelkészhez: 
„Mint a pásztor némely juhokat üt, némelyeket 
kezével , másokat lábával lökdös , némelyeket 
síppal hajt, másokat sóval csalogat, némelyeket, 
melyek gyengék, hordoz, másokat otthon hágy> 
míg megerősödnek, s mind ezt gazdája javáért 
teszi, hogy a juhok sokasuljanak, tisztán és 
egészségesen tartassanak : úgy a lelkipásztornak 
is minden dolgokat szeretetből kell tennie, hogy 
Isten juhait sokasítsa és erősítse, most szelídnek, 
majd keménynek kell lennie, mint a juhok kíván-
ják és Isten akarja." Hasonló szellemben nyilat-
kozott a németországi nagy reformátor; hasonló 
szellemben Calvin, hatalmasan sürgetvén mind-
egyik általában minden hivek, de különösen a 
betegek megkeresését. A helvetica confessio 18-ik 
fejezete is szivökre köti a lelkészeknek: „Docere 
imperitos, hortari item, et urgere ad progredien-
dum in via domini céssantes, aut etiam tardius 
procedentes, consolari item et coníirmare pusil-
lanimos, munireque contra satanae tentationes 
varias, corripere peccantes, revocare in viam er-

rantes, lapsos erigere, contradicentes revincere, 
lupos denique ab ovili dominico abigere, scelera 
item et sceleratos prudenter et graviter increpare, 
neque connivere aut tacere ad conscelerationem.,.. 
pauperum necessitatem commendare Ecclesiae, 
aegrotantes et variis impexos tentationibus visi-
tare, instruere et in via vitae retinere." Továbbá 
25-ik fej.: „Nunquam sane convenit pastores ec-
clesiarum saluti suae gregis invigilare accuratius, 
quam in morbis et iníirmitatibus.Visitent ergoma-
ture aegrotantes, vocentur item mature ab aegro-
tantibus etc." E kötelességet, mely ujabb-ujabb 
egyházrendeletek által időnként megujíttatott, 
teljesítették is helv. lelkészek; időről-időre meg-
keresvén egy presbyter kíséretében házanként a 
liiveket, különös gonddal pedig a betegeket. — 
Azonban a reformátió által uj organumokat ka-
pott egyházi élet csakhamar ismét lankadni kez-
dett; az üdv megszerzésére elégnek tartatott a 
rideg külsőség véghezvitele, istenitisztelet meg-
keresése, zsoltár, katechismus könyv nélkül tu-
dása, veszélyes irányú könyvek kerülése. A pász-
tor lassanként ismét ur, s szeretet helyt törvény 
kezelője lett. A pietismus csak itt-ott is sokkal 
kisebb mérvben lépett fel, mintsem hogy-—mint az 
Németországban történt — kivánt hatást gyako-
rolhatott volna. A testvér-gyülekezet (Herrnhute-
rek) a minden oldalú lelkipásztorság ez élénk 
organismusa Baselen kivül alig méltatott figye-
lemre. A lélek nélkül betűvé, élet nélkül forma-
sággá vált ortliodoxia száraz vitái, az álfelvilá-
gosodás vallásgunyoló művei meredtté tevén az 
egyházi élet hajdan gyorsan keringő életereit, a 
mívelt osztály részint szándékosan, részint szán-
déktalanul szakasztott a ker. vallás- s ker. élet-
móddal. A francia forradalom, mely Helvétia 
fölött oly pusztító viharral vonult át, a nép min-
den osztályainak ez általi megaláztatása , sőt 
Lavater dörgő pásztori hangja sem volt képes a 
bajon segíteni. Erényt, erkölcsi megjobbulást, 
észszerű nevelés és felvilágosodás, nem a testté 
lett ige, nem újjászületés és megtérés által lehete 
szerezni. Ily körülmények közt a lelkipásztorko-
dás a szó teljes értelmében elenyészett, s csak a 
hivatalos ház-megkeresésekre szorítkozott. 

Jött a juliusi forradalom, melynek jelszava 
volt: szabadság minden egyházi és világi tekin-
télytől, népámítóktól, aristokratáktól. Romba dölt 
a helvét alkotmány, s romjaival eltemette a val-
lásosság élő fáját is. Templom helyeit borház, 



biblia helyett újság, szent beszéd helyett politicai 
szónoklat, egyház helyett iskola, s abbani modern 
képzettség kellett az embereknek. Nem csuda, ha 
a tekintélyt vesztett, sajnálattal lenézett lelkészek 
a lelkipásztorkodást lassanként félbehagyva, hí-
veiktől alig ismertettek. 

Lássuk a jelenkort, s először is a lelkipásztori 
hádátogatást. 

Ha, mint lelkészek a cathedrai szónoklatnál 
többet nem teszünk, menydörgés és villámlás 
vagyunk jótékony eső nélkül; hasonlatosak a 
hanyag kertészhez, ki elülteti a gyönge csemetét, 
de nem néz többet rá, nem öntözi, nem tiszto-
gatja, nem gyámolítja. A jó pásztornak tehát 
ismerni kell az ő juhait. Semmisem hozza pedig a 
lelkészt híveivel közelebbi érintkezésbe , mint 
azoknak saját tűzhelyöknéli fölkeresése. Mert míg 
egyfelől itt láthatja, ismerheti föl legjobban gyü-
lekezete anyagi és szellemi állapotját, annak 
szerző okait, elősegítés vagy elhárítási módját, 
másfelől ez legrövidebb, legbiztosabb ut az egyes 
tagok bizalma, szeretete megnyerésére. Teljesítet-
ték is a helvét lelkészek e kötelességet. Genfben 
ősidőktől fogva lelkismeretességgel meglátogatja 
a lelkész évenként legalább egyszer gyülekezete 
minden családját, melynek eredménye nyáj és 
pásztor közti kölcsönös bizalom és részvét, min-
den üdvösnek egyedüli alapja. Ugyan ezt teszik 
Aargau lelkészei, különös gonddal a szegényekre 
és confirmandusokra. Elfogadtatásuk csaknem 
mindenütt barátságos, házi és nyilvános isteni-
tiszteletre intő beszélgetésök eredménye a tem-
plom szorgalmas látogatása. Sz. Gallen, Appenzel 
nem marad hátra, csakhogy ez utóbbi nagyobb 
községeiben idő rövidsége miatt a külső formali-
táson nem igen terjed túl. Zürichben, Bernben a 
szilárd egyházgyakorlat nagyon meggyérült. A 
lelkész csak hivatalbai beállításakor látogatja 
meg hiveit. Zürichben szokásban van még az u. 
n. ünnepi látogatás, mely abban áll, hogy a lel-
kész ünnep előtt meglátogatja gyülekezete azon 
tagjait, kik kor vagy betegség miatt templomba 
nem jöhetvén, a legközelebbi alkalommal otthon 
akarnak urvacsorában részesülni. A berni canton-
ban, míg némely vidékeken lelkismeretesen s 
eredménynyel látogatnak a lelkészek, másutt 
csudának tartatnék, ha hiveik küszöbét átlépnék. 
Thorgau lelkészei a nem örömest fogadtatással 
mentik magokat. Bazelland a bernihez hasonlít, 
egyébiránt, hol szokásban van, a lelkész télen 

szokta látogatásait végezni. Bázel város is a 
ritka lelkészi látogatás ellen panaszolkodik. Áta-
lában Genf kivételével nagyobb gyülekezetekben 
a lelkipásztorkodás ezen ága nagyon hátra van, s 
eredményezi, hogy a lelkész hivei bizonyos része 
előtt ismeretlen. 

„Betegek látogatása." A szegénység nem 
akadályoz templomban a vigasztalás forrását fel-
keresni, a betegség ágy fenekére szegzi a szenve-
dőt. S csak azért, hogy beteg valaki, melynek ő 
talán nem oka, ki legyen zárva az egyház, a val-
lás jótéteményiből, vigaszaiból? Nem, sot a beteg 
testben rendesen beteg lélek kétszeresen megkí-
vánja a lelki orvost. Azért a szenvedők és hal-
doklók legjobban igényt tarthatnak a lelkészláto-
gatásához. S valójában a lelkipásztorkodás min-
den ágai közt ez áll legnagyobb virágzásban. 
Thorgau lelkészei itt is nagyon hátra vannak, 
habár nem örömest fogadtatással nem menthetik 
magukat. Általában mindenütt örömmel veszik a 
lelkész látogatását, sőt mint Waadt, úgy a többi 
cantonokban is jól esik a híveknek, ha a lelkész 
hívatlanul is megjelen. Graubündtenben legkisebb 
alakalommal is hivatik, fontosabb esetekben pe-
dig, p. o. halál közelítésekor, napjában kétszer-
háromszor is. Aargau sem marad a többitől hátra. 
Mi történik Bázel városban a betegek látogatá-
sára nézve, az „Erfahrungen am Kranken- und 
Sterbebette" cimű tanúságos munkából olvasható, 
mi az eredménye , annak szemtanuja voltam. 
1859. jul.lO-kén d. e. tömve volt Bázelben a (ref.) 
Sz. Péter templom. A szép zengzetü éneklés után 
magas, őszbevegyűlt férfiú lépett a szószékbe, 
Kündig Eucharius diaconus, a fentebbi munka 
szerzője. Sz. Pétertől a Münster nevü nagy tem-
plomba tétetvén át. „És én (Jézus) ti veletek va-
gyok minden napon e világ végezetéig." Mát. 28: 
20. alapigékről búcsúbeszédet mondott.Beszéde szo-
ros logicai rend, belső kellem nélküli száraz homilia 
volt. Előadása hideg, érdektelen, s még sem lehe-
tett hallani kicsiny és nagy, öreg és ifjú zokogá-
sától. Igen, mert több mint 30 éven keresztül 
volt ő e gyülekezetnek, ha nem jó szónoka, jó 
lelkipásztora, s hivei közül nem volt egy is, kit 
vagy mint confirmandust ne tanított, vagy mint 
beteget, szegényt ügyefogyottat stb. meg ne láto-
gatott, s így mindegyikkel lelki rokonságban ne 
lett volna. Példa, hogy a gyülekezet bizalma, ra-
gaszkodása, szeretete megnyerésére a dörgő han-
gon kivül más utak és módok is vannak. De 



menjünk tovább: Genfben a betegek hetenként 
egyszer-kétszer, súlyosabb betegségben három-
szor-négyszer, a halálhoz közel napjában kétszer-
háromszor is meglátogattatnak. Nem ritkán r. 
katholikusok is kívánják evang. lelkészek látoga-
tását, részint, mert a házmegkeresések által velők 
ismeretesek, részint, hogy megszabaduljanak egy-
házuk latin imádságaitól. 

Az üdveszköz csaknem mindenütt egyforma. 
Az evangyéliomi szellemében rövid társalgás után 
következik egy szabad ima. Genfben egy bibliai 
fejezet olvasása, ennek rövid alkalmazása után 
ima és beszélgetés. — Mindenesetre az ima 
minden körülmények közt, de főleg betegeknél 
fő és nélkülözhetetlen üdveszköz, vagy hogy Vi-
nettel szóljunk: „La priére o'est la prédication 
par excellence auprés du lit des malades, et dans 
laquelle on peut tout dire." Haldoklóknál alkalmi 
bibliai helyek mellett számos esetekben ez az 
egyedüli, melyet még alkalmazni lehet. De külö-
nösen hosszú, tartós betegségben jól választott 
bibliai helyek , egyházi énekek felolvasása is 
figyelmet érdemel. A franciául beszélő helvét 
lelkészeknek szokása a betegnek bibliai helyet 
adni föl gondolkozásra, vagy hozzátartozóiknak 
bibliai darabot felolvasásra. 

Meg kell említenem, hogy a Genf városi 
lelkészek mellett tanulók, papjelöltek, diaconusok, 
ker. érzületű férfiak és nők állanak segédül, kik 
részint magok ajánlják magokat részint a beteg-
egyletből vétetnek. A lelkésznők is megteszik a 
magukéi Bernben a társaság fő és alsó osz-
tályaiból kerülnek látogató-, olvasó nők és férfiak, 
csakhogy többen a lelkésztől függetlenül birvágy-
tél vezettetve. 

Lássuk már tapasztalati hasznát a betegek 
látogatásánajc. Megtérés oly betegség után, melyet 
gyógyulás követ, ritkán jön elő. Hitben, vallásos-
ságbani növekedést csak ott vehetni észre, hol a 
hitélet már az előtt is csirában volt. A halálos 
ágyon sokan lelki vakságot, egy meglehetős szám 
az örök élet reményébeni hitet építhető jellemet 
r^utat, de kevesen hordozzák magukon a diada-
lomig elnyert halál győzelmi bélyegét; sőt sokan 
vannak, kiknek lelkét sem a közelgő halál retten-
tései, sem a kegyelem Ígéretei meg nem indítják. 

Jóltevő befolyással van azonban a betegek 
látogatása a többi családtagokra nézve is. A 
megpróbáltatás és meglátogatás aggodalmas órái 
legalkalmasabb idő az újjászületés magvait el-

vetni. A lelkipásztorkodás egy ága sem szerzi 
meg annyira a gyülekezet szeretetét, eredményei-
ben egy sem áldásdűsabb, sem a hivekre, sem a 
lelkészre nézve, mint a betegek látogatása. Ugy 
hogy a helvét lelkészek Vinettel ezt mondják : 
„Si les malades n'ont pas besoin de nous, nous 
avons?

sbesoin d'eux." 
Szokásban van itt-ott, p. o. Genfben temetés 

alkalmával, a szokott halotti ima vagy homilia 
szerű temetési beszéden kivül lelkész vezérlése 
alatt a szomorú háznál családi istenitiszteletet 
tartani, mely vagy a temetés előtt való estve, 
vagy pedig közvetlenül a temetőbe menetel előtt 
történik. 

A szenvedők másik főosztályát a szegények 
teszik. Hogy a gyülekezet pásztorai a szegények 
állapotját társadalmi állásokhoz képest enyhíteni, 
a kedvező körülményeket részökre felhasználni, 
az adakozásban vagyoni állásokhoz mérve elsők 
lenni tartoznak, ezt az általános ker. hivatás a 
lelkésztől, mint a nyáj előképétől kétszeresen 
megkívánja. Csaknem minden órán szegény ko-
pogtat a lelkész njtaján, hogy tanácsát, szolgálatát 
kérje. Ki fogja föl ügyüket, ha még a lelkész sem 
hallgatja ki ? A lelkipásztor legkedvesebb feladata 
tartozik lenni a szegényt az isteni kegyelem gaz-
dagságához vezetni, de legelső és legfőbb köteles-
sége is, mert ha a templomkerülőket, erkölcsileg 
elsülyedteket, elvetemedetteket vizsgáljuk, ezek-
nek nagy része áll első sorban. Mit keresnek 
ezek a lelkésznél? Megingatott istenbem bizodal-
muk visszaállítását? Fájdalom! nem, hanem el-
jönnek a keserű irigységtől ösztönöztetve, keres-
nek nála élelmet, ruházatot és semmi mást. Itt 
tehát ismét egy tövisekkel benőtt földet talál a 
lelkész, s kérdés miképen mivelje azt? 

Csak méltányos s a közjólét érdekében tör-
ténik, ha a lelkész, mint a humanitás született 
képviselője , az uralkodó szükségek legjobban 
ismerője a polgári szegényápolda vezetésében, 
-— mint az Aargauban és Bernben történik — be-
folyással bir. Minden ily alkalom gazdagítja a 
lelkész személy- és körülmény-ismereteit. De 
másfelől meg kell vallani, hogy ezen befolyás 
járulékilag összefér a lelkészi hivatallal, de fogal-
mának ellene van. A lelkésznek az üdvről kell 
gondoskodnia, mely a szegénység átkát áldásra 
fordítja s megszenteli. Azonban a különös lelki-
pásztorkodás ez ágáról csak mellékes, kevés ada^ 
taink vannak. Aargauban 1856-ban hót község-



ben jöttek össze a szegények különös istenitisz-
teletre. Bernben a fővárosban s más helyeken is 
estveli istenitisztelet, bibliai órák állíttattak, me-
lyek igen látogatottak. Sz. Gallenben a szegények 
körüli lelkipásztorkodás növekedőben van. Ha 
azonban a szegényeket, mint olyanokat tekintjük, 
kiken egyedül a Krisztusbani élő hitre fölemelés 
által segíthetni, meg kell vallani, hogy a lelki-
pásztorok részéről még többnek kell történni 
mint eddig történt. De ez csak akkor lehetséges, 
ha szegényeiről gondoskodást minden gyülekezet 
elvállalván, diaconusok állíttatnak, kik az anyagi 
ügyeket átvéve, a lelkésznek csak a lelkiekre 
lehet gondja. Ezen körülmény azonban a lelkészt 
föl nem meríti, sőt ellenkezőleg ennek hiánya 
hatalmasan sürgeti gondoskodni a szegények lelki 
és testi jólétéről. 

A lelkipásztorkodás körében tartoznak to-
vábbá a conjirmandusok és eskütevök. 

Ha a lelkésznek szivén fekszik gyülekezete 
erkölcsi állapota, akkor nem lehet közönyös az 
ifjúság vallásos nevelése iránt. S ha valaha, most 
kötelessége a lelkésznek a vallás tanítás fölött 
kettős gonddal őrködni, nehogy a sok kenyér-
tudományok által méltó helyéről leszoríttassák. 
Célszerű, sőt szükséges tehát, hogy a lelkész, ha 
nem az egész vallás-tanítást, a confirmatióra ké-
szítést vegye át. Teljesítik is ezt a helvét lelké-
szek rövidebb vagy hosszabb tanfolyammal. S 
hol e tanfolyam két évre terjed, mint Aargauban, 
a berni canton legnagyobb részében, vagy hol a 
lelkész ezenkivül iskolában is ád vall ás tanítást, 
mint Zürichben, Basellandban: ott jókor megvet-
tetik alapja a növekedő nemzetség-, hajlam- s 
jelleméveli ismeretségnek. A confirmandusok ta-
nításával még más lelkipásztori teendők is össze-
jönnek. így p. o. a lelkészek csaknem minden 
cantonokban fölkeresik a confirmandusok szüleit, 
mely alkalommal a ker. gyermeknevelés s evangy. 
házi rend bő themát ád a társalgásra. A confir-
mándusokkal az elbocsáttatás előtt négy szem 
közti beszélgetések csak itt-ott jönnek elő. Aar-
gauban tétettek kisérletek , de ismét félbeha-
gyattak. 

Mi az eskütevőket illeti: kivételesen egy, 
kettő kérd tanácsot a lelkésznél. Aargauban az 
esküdt hivatalnokok oktatják magukat az es-
küben. 

Ennyire terjednek a helvét ref. lelkészek 
lelkipásxtorkodásáróli fidataim. Sok, igen sok még 

itt is a miveletlen föld. Mennyire terjeszti ki 
gondját a lelkész a vétkekben elsülyedt városi és 
falusi béres-cselédekre, pincérnőkre, gyakorno-
kokra, mesterlegényekre, gyári munkásokra és 
munkásnőkre, foglyokra, elbocsátott fegyencekre, 
csalókra, kevélyekre, hazugokra, részegesekre, 
kéjnőkre, tudatlanokra, álfelvilágosultakra, babo-
násokra, jóslókra, kétkedőkre, hitetlenekre s több 
ily eltévelyedett vagy elvetemedett pásztor nél-
küli juhokra, nem említtetik. Jele, hogy igen 
kevéssé. 

Visszatekintve eddigi adataink nyomán a 
helvétiai lelkipásztorkodás jelen állására, látjuk, 
hogy az a betegek megkeresése körül legjobb 
lábon áll s itt-ott kielégíthetőnek mondható. Más 
oldalról nem lehet tagadni, hogy a nép egy nagy, 
jelentékeny osztályára alig terjed ki. A hibázók 
megintése, a tévelygők oktatása, másfelől a lel-
késznek vallásos indokbóli megkeresése csak itt-
ott tűnik fel. Nemcsak cantononként, de kerü-
letenként, sőt gyülekezetenként is szembetűnő 
különbség mutatkozik. Itt a lelkész látogatását 
óhajtják, intéseit örömmel veszik, amott az egyéni 
szabadság, családi körülményekbei avatkozásnak 
tekintik. Általában meg kell vallani, hogy a lelki-
pásztorkodás jelen állapota az evangyéliom s a 
lelkészi hivatal kívánalmainak egyáltalában nem 
felel meg. Örvendetes előjel azonban a helv. ref. 
egyház minden részeirőli azon tudósítás, hogy e 
szép működési tér egy idő óta észrevehető növe-
kedésben van. A lelkészi hivatal több tagjaiban 
uj ösztön ébredt hivataluk ez ága iránt. Látják 
mennyire kárára volt az a népnek, hogy oly so-
káig egyoldalulag csak szónokok voltak. — Más-
felől a gyülekezet értelmesebb része is örömmel 
látja a lelkészt házánál, mint nevelőjét, tanítóját, 
vigasztalóját. 

Tudtommal a helvét lelkészek tesznek leg-
többet a lelkipászkodásra, és mégis látni való, 
mennyire elmaradnak Ők is az evangyéliom kívá-
nalmaitól. De hát elitéljük őket? „Ne itélj, nem 
ítéltetek" Mi történt régebben egyházunkban e 
téren, volt-e szokásban a hivek s különösen a be-
tegek házankénti megkeresése stb. nem tudom, 
de hogy kotelességökké volt téve a tiszántúli lel-
készeknek, azt a Katona Geleji kanon LXXV-ik 
fejezete bizonyítja „Inter praecipua Pastorum 
Ecclesiarum officia non postremum etiam est 
visitare et consolari aegrotos, supplicioque affi-
ciendos, fidei potissímum domesticos: quod ut 



rogati et vocati faciant, tum pietas erga Deum, 
tum vero charitas erga proximos svadét, consci-
entia autem ipsa etiam instigat Quicunque 
igitur eaquoque in parte ofticio suo defuerint 
publica reprehensione digni sünt." Miképen. tel-
jesíttetik ez ma több egyházakban ? Exempla sunt 
odiosa! Ne csudálkozzunk rajta, hogy széles, 
mély dörgő hangja után mérik a lelkész becsét s 
legtöbb helyt tiszteletben csak addig tartják, míg 
e tulajdonnal bir. Ne csudálkozzunk, mert . . . . 
stb. A magyarhoni protestantismus jelen viszonyai 
tekintetbe vételével, hol ? miképen ? mily terjelem-
ben volna a lelkipásztorkodás életbe léptethető, 
azt avatottabb toll fejtegetésére bizom. 

Katona Endre. 
h.-uánási segéd-lelkész 

Az 1791-ben Pesten tartatott ágost. vall. zsi-
nat végzései. 

(Folytatás). 
25. Kanon. Az öngyilkosok, kik búkór vagy más 

lelki ba j miatt végzék ki magokat , tisztességesen 
ugyan, de csendben temettessenek el. 

26. Kanon. Idegenek- vagy vidékiektől az elteme-
tés ugyanazon egyháznak, melynek körében meghaltak 
temetőjében ne tagadtassék meg. A szegények pedig, 
legyenek bár helybeliek vagy v idékiek , ingyen temet-
tessenek el. 

27. Kanon. Az ev. egyház körében meghalt rom. 
katholikusoktól s mind a két szertartású görögöktől sem 
a temető, sem a harangozás , sem a temető lelkésztől a 
temetőbe szokásos szer tar tásokkal való belépés ne ta-
gadtassék meg : ellenben a külön sírkerttel nem biró 
evangélikusok a rom. katholikusokkal vagy mind a két 
szertartású görögökkel egyazon temetőben tulajdon 
szertartás szerint saját lelkészek által takarí t tassa-
nak el. 

VI. A beteg foglyok ellátásáról. 
28. Kanon. A lelkész főbb hivatalos teendői közé 

számítsa a beteg foglyok s kivált a halálra itéit gonosz-
tevők gyakori meglátogatását és vigasztalását s ne 
várja, míg hívatnék, hanem kötelességét hívatlanul is 
önként teljesítse. 

29. Kanon. Azon szolgálatért , melyet a gonoszte-
vőnek a halál békés elviselésére való előkészítés végett 
tön, jutalmat a lelkész ne követeljen. 

VII. A lelkészek rendes fizetése- és palástdíjáról. 
30. Kanon. Midőn a szomszéd egyházban, melynek 

lelkésze hazulról eltávozott vagy meghalt, az eltávozott-
nak kérelmére vagy felsőség parancsából szolgál, ma-
gának semminemű jövedelmet se tartson meg, mert az 
az eltávozott lelkészé, vagy a megholtnak özvegyéé 
avagy örököseié. 

31. Kanon. A lekésznek joga van a palástdíjhoz ; 
kész fizetéseért pedig az egész egyház felelős. 

32. Kanon. A lelkészek fizetései és évi járandósá-
gai magoknak az egyházaknak, nem különben az espe-
rességi és egyházkerületi consistoriumok jegyzőköny-
veibe pontosan és hiven beiktatandók. 

VIII. Az egyházak anya- és jegyzőkönyveiről. 
33. Kanon. A lelkész az egyház naplóit, t. i. anya-

könyveit a legpontosabban irja s a megkereszteltek, 
halottak és házasságra léptek vezeték- és keresztneveit, 
valamint a keresztszülőket , a házasságra lépés tanúit s 
magát a napot a megszabott minta szerint nyomban je-
gyezze be. 

34. Kanon. Az egyház ezen anyakönyveit hivatal-
kodása alatt híven őrizze s azok változás vagy halál 
esetében az egyház felügyelőjének vagy gondnokainak 
adassanak át. 

35. Kanon. A mely gyülekezetnek nincs alkal-
matos jegyzője annak lelkésze hasonló hűséggel 
i r ja és őrizze azon jegyzőkönyveke t , melyek az egy-
házi számadásokat, a felsőség bárminemű parancsait , és 
az egyház házi történelmét foglalják magokban s azokat 
változás vagy halál esetében ő, vagy özvegye avagy 
örökösei a helybeli gyűlésnek haladék s kérdés nélkül 
az anyakönyvekkel együtt szolgáltassák át. 

36. Kanon. Az anyakönyveket senkinek, ki azokat 
a paplakon kivül forgatni akarná, térítvény mellett is 
átadni ne merészelje. 

37. Kanon. A születés, házasságralépés és meg-
halálozás beigazolása végett kért anyakönyvi kivonato-
kat szóról szóra , bárminő változtatás és hozzáadás nél-
kül ir ja le s neve aláírásával és pecsétével erősítse meg. 

38. Kanon. A szüléskor meghalt, e szerint meg 
nem keresztelt csecsemőket az anyakönyv illető rova-
taiba iktassa be. 

39. Kanon. A zabgyermekek s kivált kitett csecse-
mők szülőit szorgosan ne kutassa s olyan magzatok 
anyja inak , midőn valakit apúl neveznek, ne higyjen, 
annál kevésbé i r ja az anyakönyvbe nevét az olyan meg-
nevezett a t y á n a k , hacsak őmaga nem vallja be ma-
gát apának. 

IX. A lelkész házi életéről. 
40. Kanon. Hiveit becsülje meg, irántok minden-

kor nyájas , szelíd és türelmes legyen, uralmat fölöttök 
ne gyakoroljon, viszálkodás- és perlekedéstől komolyan 
ovakodjék, midőn ideje és a lkalma van, velők tisztessé-
gesen társalogni ügyekezzék ; a rosz életüekre gondosan 
ügyeljen s őket minden alkalommal eszélyesen és sze-
líden megjobbítani törekedjék. 

41. Kanon. A szomszéd lelkészek- vagy tiszttár-
saival s valamely lelkésztársával testvéri egyetértésben 
éljen, tisztelje őket, gyarlóságaikat a szeretet palástjá-
val takargassa, a tudományban vagy szellemi tehetsé-
gekben gyöngébbeket megvetés helyett inkább ok tassa ; 
akár beteg, akár hazulról eltávozott szomszéd társai he-
lyett, fölkéretve vagy felsősége pa rancsá ra , készség-
gel szolgáljon. 

42. Kanon. Az iskolatanítókat tisztelje és szeresse; 
uralmat fölöttök ne gyakoroljon s őket se szóval se tet-
tel ne bántalmazza; a helybeli iskolát gyakran látogassa 



meg s a tanuló ifjúságot kérdezze ki s emigy mind a 
tanítókat, mind a növendékeket tanulásra s a tudomá-
nyokban nagyobb elöhaladásra ösztönözze, kötelességet 
pedig, a melylyel nem tartoznak, se a tanító-, se a ta-
nítványoktól ne követeljen. 

43. Kanon. Háznépe iránt önmérséklő, békeszerető, 
jámbor, viszálkodást kerülő, mértékletes legyen, család-
ját tisztességesen táplálja s gyermekeit az úr félelmé-
ben nevelje. Kötelességei- és tanulmányainak akadá-
lyozása- és elhanyagolásával összekötött világi foglal-
kodásoktól óvakodjék s polgári ügyekbe, melyek úgy 
sem tartoznak reá, ne avatkozzék. Időnkivüli és kelle-
ténél gyakoriabb kirándulásoktól tartózkodjék; midőn 
csak egy a lelkész az egyházban, ennek vagy legalább 
az előkelőbbek akarata ellenére egy vagy két napra se, 
ha pedig több a lelkész, tiszttársának tudtával távozzék 
s azt, midőn hosszabb ideig távol lenni szándékozik, az 
esperesnek bejelenteni mindenkor kötelességének tartsa. 

44. Kanon. Tisztességes lakomákon megjelenhetik 
ugyan a lelkész, de minden, hivatala méltóságával ösz-
sze nem férő tettektől őrizkedjék. 

45. Kanon. Ugy erkölcsei-, mint öltözetében illő 
diszt tartson s ez okból állásához illő, papi cselekvé-
nyekkor pedig mindig fekete ruhát viseljen, meg-
vetve a ruháknak minden kevésbé illő fa já t s minden, 
fényűzés- és hiúságra mutató ékszert ; hasonlóan család-
jának se engedje meg, hogy rendetlen, fényliző és botrá-
nyos társalgásu életet éljen. 

46. Kanon. Zsinati végzéseknek kivétel nélkül en-
gedelmeskedjék, az esperesek- és superintendenseket, 
esperességi és egyházkerületi felügyelőket, mint elöl-
járói t , és a consistoriumokat köteles kegyelettel tisz-
telje, minden parancs- és Ítéletnek vonakodás nélkül 
eugedelmeskedjék, egyházi gyűlésekre, midőn hivatik, 
szorgalmasan járjon s azokon annál inkább, midőn idéz-
tetik, jelenjék meg s ott szerényen és alázatosan vi-
selje magát. 

X. A hívek kötelességeiről. 
47. Kanon. Minden ág. vall. evangélikus, ki az 

anya- vagy leánygyülekezet körében állandóan letele-
pedik, hat hét lefolytával hallgatónak tekintetik. 

48. Kanon. A superintendenst, főfelügyelőt, espe-
reseket , egyházmegyei és helybeli felügyelőket, mint 
törvényes egyházi felsőséget, illően tiszteljék s rendele-
teit köteles engedelmességgel fogadják és teljesítsék. 

49. Kanon. Az egyháznak bárminő terhei, jelesül a 
fizetések és más adózások alól, melyek közakarattal, 
vagy a helybeli consistorium rendeletéből vettettek ki, 
senki se vonja ki magát, máskülönben kétszeresen fog 
elmarasztaltatni. 

50. Kanon Ki a jó erkölcsök és szeméremmel ellen-
kező öltözetben vagy testét szokatlanul felcicomázva 
megy a templomba, mint botrányt okozó a helybeli gyű-
lés által intessék vagy a körülmények szerint büntet-
tessék meg. 

51. Kanon. Az egyház ingó vagy ingatlan vagyo-
nához jogot magának mások fölött senki, még az sem, 
ki azt ajándékozta, ne követeljen, azt, mint magán sze-

mély, az egyház beleegyezte nélkül ne használja s róla 
ne rendelkezzék. 

52. Kanon. A családatyák és anyák parancsolják 
meg, hogy gyermekeik, szolgáik és szolgálóik a rendes 
istenitiszteletre, katechizálásokra j á r janak . 

58. Kanon. Ki a lelkésznek nyilványosan ellene 
szólni, őt bármely szent cselekvényekben háborgatni, 
vagy nyilvánosan meggyalázni, vagy bármely egyházi 
felsőségnek ellenszegülni, azt befeketíteni, becsmérelni 
vagy más hasonló módon megsérteni merészel, mint 
megvető, a vallás szentségeit kinevető, vagy nyilváno-
san bűnös életű az egyházi íelsőségnek följelentendő, 
hogy maga utján és módon ítéltessék el. 

(Folyt, köv.). 

R É G I S E 6 E K . 

Paria Litterarum. Philippi Melanchtonis ad 
illustr. et Magnificum Principem Thomam de 
Nádasd, Regni Hungáriáé Palatinum Lipsiis 
nonis octobr. Anni 1537. manu propria exara 

tarum 

S. D. Illustris Princeps. Etsi ignotus sum Celsitu-
dini Tuae, tamen petenti Mathiae litteras ad Te non 
invitus dedi, et ut Mathiae gratum facerem et ut me in 
amicitiam insinuarem Tuam, quorum alterum judica-
bam officium esse necessarium ne voluntati amici de-
essem, alterum vero mihi optatissimum est. Nam bono-
rum Principum amicitia magnopere nobis adversus in-
eruditorum judieia expetenda est. Intelligo autem ex 
Mathia Te magnó Sumptu scholam constituere, et opti-
marum Artium Studia excitare. Quae res cum per se 
magnam laudem merentur, tamen hoc tempore, cum 
belli cladibus Litterae in vicinis locis delentur, multo 
ampliori laude digna est, videris Te prospicere posteri-
tati, ut cum alibi deletae fuerint bonae artes, tamen 
Seminaria reliqua sint conservata Tua virtute, unde 
iterum propagare in Pannonias doctrina vitae utilis 
possit. Itaque bac in re, et voluntatem Tuam Cupientem 
in re praecipua bene mereri de patria, et singularem 
prudentiam iure probaveris. Ego vero etiam omine de-
lector; cum Tu tali tempore cogites de studiis, ostendis 
Te non desperare Pacem, efc meliorem Pannoniae Sta-
tum. Quis, e re si arbitretur perpetuam fore dilace-
rationem regni, aut venturam pátriám in Servitutem, 
adjicere possit animura ad s chJas exstruendas. Proinde 
hoc meum consilium, quasi divinationem aliquam fu-
turae pacis interpretor: de qua idem ut sentiam, non 
levibus argumentis moveor, ae saepe Mathiae dixi, me 
bonaui spem habere futuram, ut aliquanto post iterum 
fiat tanquilla Pannónia, et quidem ejectis Turcis. Quare 
quod pio, et ut arbitror Divino Consilio moliris, ut 
ruentibus Studiis opem feras, hoc Institutum ne abjicias, 
nec Te deterreri temporum difficultatibus sinas: Spero 
Deum etiam Tuis conatibus ah turum esse, praesertim, 
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si dederis operám ut EcctfSlsle pitrius doceantur. 



Neque enim dubium est, haee bel la, et baue Turcicam 
servitutem poenas esse peccatorum nostrorum et idolo-
latriae. Cum autem tantopere faveas bonestis artibus, 
qnaeso ut me quoque complectarc iíiter caeteros Btu 
diosos. Oiim graeci Herculem addiderunt musis, earnm-
qtie ducern vocabant, Significantes defendi Oppor'ere 
Litteras auotoritate bonoram Principinn. Coustat autem 
maiores Vestros Poenas ab Hercule ortos esse. Quaro 
Geutiliciam et domesticam virtutem esse putabis tueri 
Litterarum Studia. Et est praeclarum imitari niaiores. 
Sed haeefortasse prolixius, quam conveniabat. Matbiam 
Tibi Commendo virum praedituui egregia doctrina pru 
dentia, et pietate. Joannem Sylvestrem etiam bominem 
doctum Celsitudini Tuae Commendo. Deus Servet Celsi-
tudinem Tuam aa Salutem publicam. Lipsiae nonis 
Octobris 1537. 

Celsitudini Tuae addictissimus 
Philippus Melanchton *). 

Viszontlátás a szüléknél s az egyházban. 
Mikor az ember oda, honnan gyermekies tarka 

goudolatokkal lépett ki a távolabb világba, az oly drága 
ismeret és sokszor még drágább tapasztalatgyűjtés vé-
gett; évek múlva megszűrt kedélylyel s férfiasultan 
visszatér, sajátságos édesen fájó szivérzet szorítja a 
keblet. A munkás atyának fejét megfehéredett hajszálak 
borítják. Mi fehérítette meg azokat? Az ismeretes vidor 
arcról a déli napderü eltűnt, Mi vitte azt el ? s hová 
lett? A homlokon csendes esti borúlat ül, mely bánato-
san vonz és megdöbbent. Honnan támadt e borúlat? A 
jó anyának csak gyermeke felé repedő szíve maradt 
meg az első érzelem ugyanazon ifjúságával, mely a te-
hetetlen kisdedet fölkarolta. A kedves arcon barázdá-
kat vont az anyai s házasszonyi gond, rendben egymás 
mellé, mintha egy titkos kéz a busulás magvait akarná 
azokba elhinteni. Miféle kéz az ? Néha egy pár köny 
mosódik el a szelid szempillák közt. Mi okozta köny 
az ? Oh a szerető anyai szív egy óceán. Ki tudja öröm-
nap sugár-e ? vagy a rá borúit felleg fátyoléból fejlett 
szivárvány itta fel azt a két cseppet, mi annak mérhetlen 
mélységéből fel gyöngyözött. Mondhatlan édes, mond-
hatlan fájó érzelem csodás vegyülete ömlött el keble-
men, midőn akaratlan ötletem e kérdést intézé lelkem-
hez : Nem te vagy-e egyik osztályosa a gondnak ? mi a 
haj-szálakat megfehérítette, az arcot barázdákra vonta, 
a homlokra borút hozott s a borúból harmat cseppe-
ket hullat alá, ez a jó szillék titka mit ök gyermekeik-
nek nem beszélnek ki, s ha ki beszélnek szemrehányássá 
vagy mi roszabb kényeztetéssé fajúi a szép titok. Oh a 
gyermek sok örömet sok gondot és bút okozhat szü-
leinek. 

Menjünk a szüléktől a templomba mély sugár tor-
nyával, magasan álló kakasával büszkén áll a körében 
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) E levél most jelenik meg először nyomtatásba^^ Sz^fi.^ 

széljel szórt alacsony kunyhók közt. — Ismeretes meg-
változott kis világ. Itt vannak a gyermeki játszótársak, 
szemök rajtam függ. Ok hal lgatókká; én ige hirdetővé 
nőttük ki magunkat. A jó öregek, kik éretlen korom 
bohóságain n-cvettek, vagy apró csinain boszankodtak, 
imámat a buzgóság hallható fohászaival — beszédemet 
az állítat feaziilt íigyelmével kisérik. Eszembe jat az 
Idvezitő kit már gyermek korában a jeruzsálemi temp-
lom vénei hallgattak, s hivatalom méltóságának ma-
gasztos érzete szent hálával tölti be keblemet. Egy me-
rengő visszapillantás multamra bámulatossá-, imádan-
dóvá teszi előttem a gondviselés ösvényét, a mindenható 
újját, mely engem más választott pályámról e békés 
irányú munkatérre vezérelt : Csak a z , ki harc pusztító 
viharát látta, ott hol az fényes tornyokat, tiszteletes 
szent egyházakat s virágzó iskolákat rombolt le a láng-
özönbe fúladt városokon s falvakon; csak az képzelheti 
mily öröm, midőn itthon az egyházat, mint szellemi 
édes anyát nemcsak épségben, semmit nem vénülten, 
hanem új erőben megifjodva találja a hónába térő. A hü 
pásztor megőszült. A nyá j öregéből sok tisztes vének 
nincsenek már. Üresen hagyott székeiket i f jak töltik 
be. Ott ültek jámbor arccal, ott énekeltek ó és új éneke t ; 
most amott a fold emelkedések alatt nyugszanak és 
hallgatnak. Mily édes mily fájó emlékezet! A ván-
dor gólya kelepelve köszönti az elhagyott s viszontlá-
tott fészket pedig az csak tört gályákból, tövisekből 
összehányt idomtalan gabalyiték és üres. Ne csudálja 
hát senki, ha én is, midőn költő nem vagyok, meg nem 
énekelhetvén , úgy a mint tőlem telik megbeszélem Ti-
szatarjánt, ha nernis mint a bájló énekü Tompa Mihály 
ároni zengzettel, legalább a viszontlátás örömétől buz-
dúlt szívből egyszerű tiszaparti gólya kelepeléssel. 

Itt nekem minden hely tele van a viszontlátás 
örömével. 

Tiszatarján a Tisza jobb par t ján Borsodmegyében 
eredeti egyenszőrü szűrös bundás, természettel értelmes 
vallásos, irni olvasni tudó, magyar köznép hazája. A 
ref. egyház jelenleg 987 lélekkel. Rom. katb. mintegy 
90. és az izráeliták 47 lelket számlálnak. Vallásos sze-
lid jellemének kiemelésére legyen elég megemlítnem 
mikép itt ezelőtt egy évtizeddel a lakosok egymás közt 
ingatlan birtokot is minden irás nélkül vettek és adtak, 
pénzt hiteleztek és kölcsönöztek. A haldokló összehi-
vatta szomszédit, komáit néha a b í r áka t ; azok előtt 
végakarat já t elbeszélte, kint lévő pénzét mely többször 
5, 10, 20, 50 forintos részletekben négy öt száz váltó 
forintra ment és sokfelé kiadva volt, előszámlálta, és 
nem volt rá eset, hogy az adósok közül csak egy is ta-
gadást tett volna. Értelmiségének legszembetűnőbb jelét 
adá az úrbéri köteleztetés alóli felmenekülés évében. 
Tudjuk mikép a nyeremény nagyságától, mit a szolga-
ság igája alatt sírba szált elődök nem reményleni de 
óhajtani sem mertek, megszédült n é p , sok helyen nem 
elégedvén meg a rendkívüli szerencsével, erkölcstelen 
bújtogatók izgatására a földesúri magán tulajdont is 

s ^ e g r o h a n t a . A t iszatarjáni nép felfogván a kor nagy-
szerűségét, csupán barátságos felszólításra az erő nél-



kül maradt földesúri gazdálkodást még azon évbeni 
szántás vetés bevégezésével teljes erővel gyámolította. 
A nagy történet emlékére köz adakozással egy fontot 
nyomó 13 próbás ezüstből gazdagon aranyozott kelyhet 
készítetett az úr asztalához, melynek talpán következő 
rá metszett irat olvasható: „az 1848- IX. t. c. által az 
úrbéri szolgaság alól fölmentő szabadsági év emlékére, 
a tiszatarjáni egyház tagjai Isten iránti hála jeletil .— 
Mivel fizessek az úrnak jótéteményiért ? a szabadulásért 
való hálaadás poharát veszem. Ki az én köteleimet el-
szaggattad, te neked áldozom bálaadásnak áldozatával. 
CXVI. Zs. 12—17. 

Az 1852-ik évben egy 625 fontot nyomó haran-
got öntetett közadakozásból, melynek akkori értéke 
816 ezüst forint. — Következő években két mellék épü-
letet építetett a paróchiához, melyek értéke 1600 ft. 

1857-ben egyik iskolája leégett, mindjárt felépí-
tette közadakozásból. 1858 ban templomát 630 pfs. or-
gonával díszesítette. E nép nem gazdag sőt altalánosan 
szegény, de nincs emlékezet, hogy valaha egyházi szük-
ségeinek fedezésére más egybázakhoz,vagy mi időnkben 
oly sürü eset országos segélyhez folyamodott volna. 
Mert elöttök van az ősök példája, kiknek nyomdokát 
követik. Ugyanis 1778-ban a tiszafolyam a helység alá 
kerülvén, miután a lakosoknak házaik — templom, 
paplak, alól a földalapot elnyalta és egész sor utca el-
tűnt, sok utánjárásra, esedezésre új templom építéshez 
engedélyt nyervén az akkori lakosok, azt termésköböl 
tömör fa lakkal , felsőbb parancs által megbatározott 
nagyságban két év alatt felépítették s felszerelték, — 
1790-ben megnagyobbították s toronynyal díszesítették, 
majd új paplakot s két új iskolát építettek, 1827-ben is-
mét új paplakot emeltek, 1834-ben a templomban tüz-
ellenes vakolt menyezetet. 1848-ban a régifakarzatok he-
lyett diszes, bólt iveken nyugvó kőkarzatokat állítottak, 
s a templom újonnan fedetett, a hivek saját erszényök-
ből fizetvén saját tüzhelyökről sorban főzéssel táplálván 
az építőket, s saját erejökkel födözvén minden napszá-
mot és anyag szállítást. 

Érdekes az 1784—1814-ig volt néhai jeles lelkész-
nek az egyházi jegyzőkönyv 224. lapján olvasható kö-
vetkező jegyzéke: »Egy kőoszlop már 
a templom hátulsó részéből a tiszába be is szakadt, a 
mely oszlop azon helyen néhány esztendőben, mikor a 
víz leapadt, kilátszott; de most (1808.) midőn e sorokat 
irom, azon a helyen, hova a kőoszlop bedűlt, a közepe 
is innen van a tiszának. Mégis a vizsgálatra kijött 
homo dioecesaneus , akkori viceesperes, most pedig 
nagyváradi püspök, Miklós Ferenc a nemes vármegyére 
tett relátiójában néhány Ölre tette a templomnak a ti-
szától való lávolságát; mert nem a part szélitől, hanem 
oda alant az apadásban volt víz szélitől mérte. Dicső 
papi ész és szeretet! De az akkori időben sok ezekhez 
hasonló példákat szült a fanatismus stb. 
Midőn pedig ezen romlásokat irom, semmi sem hatja 
meg annyira szivemet, mint az, hogy a régi temetőről 
is emlékezetet kell tennem, és arról azt kell ide irnom, 
hogy annak sorsa is az lett, a mi a templomnak, kopor-

sók láttatak a partból kiállani és azokból a meghol-
tak koponyái, csontj i a part alá lehullottak, és a víz 
megáradván, elvitte azokat." — Eddig a jegyzet. Mit 
midőn a viszontlátás élvezetével az egyház-történetei 
körül búvárkodva olvadék, végig futott elméletem a 
bal parti nagy költséggel művészileg épült tiszai töltés, 
vonalon, s elgondolom, hogy a természetnek rontva 
épitő hátalma mi könnyen teheti semmivé azt, mit em-
beri ész és erő alkotott. írva van a tiszatarjáni egyház 
jegyző könyvében, hogy a nép a maga templomának a 
Tisza elleni megvédésére, mi felöl tudta, hogyha a Ti-
szába dől , nem egyhamar nyerend újnak építésére 
engedélyt, hitelt fölül muló erőfeszítéssel és költséggel, 
vastag, hosszú tölgyfa-gerenda leverésével, egész fűzfa 
erdőnek rőzse kévékbe kötözésével, közbe vert kő- és 
földtöltéssel, erőre fektetett vízvető sarkantyúkkal igye-
kezett ellentállani a romlásnak. És a folyamjátéknak 
véve az ellenébe hányt gátakat, meg sem ütközve a 
vele szembeszállani akaró merényleten, játszva söpörte 
el azokat. Mondom, végig futott elméletem a tiszai rop-
pant töltésen, s elképzeltem, hogy mi történhetik, ha a 
Tisza völgyére siető , több mint harminc nagyobb 
folyam a Kárpátokból lehömpölygŐ hóolvadás, s vele 
párosodó esőzés miatt tengerárrá dagad a rakoncátla-
nul makacs vén Tisza: ha eszébe jut ösjoga, melynek 
korlát nélküli birtokában, széles jó kedvében, mint 
valami ittas húsvéti locsoló, három mértföldnyi széles 
téren Újlaktól Tittelig minden határt megí'ürösztött, mint 
jött, télen, nyáron, őszszel, tavaszszal egyiránt ? mi fog 
történni, mondom, ha a jobb parti töltés is megvonat-
ván, a vízroham által sodort iszapnak nem lesz más tér, 
hol leülepedjék, mint a két töltés köze ? Az, hogy ez a 
meghatározott szük tér, apródonként a töltéssel egyenlő 
magasra emelkedvén, a Tiszafolyam medre, az ala-
csonyból, hol most fekszik, a védett tér színvonaláig nő 
ki, mint ezt kicsinyben a malomgátaknál lehet látni. 
A mikor aztán egy mindent visszafoglaló áradat győze-
delmes diadallal meg fogja hirdetni, ki a legnagyobb úr 
Hortobágyon. — De térjünk vissza a régebben éltek 
porához, a Tiszába hullott temetőhöz. Kérdés, mi érzés-
sel nézhették a fiak és unokák , a magas partok besza-
kadtával, az elődök csontjainak ily sajátságos kihábor-
gattatását? Elég volt-e téve minden utódi kötelesség-
nek azzal, hogy mikor az atyák elaludtak, a hátra-
maradtak[koporsóra borulva végig-végig siratták azo-
kat, az énekvezérrel elénekeltették, s a lelkészszel el-
mondatták felettök a mulandóság leckéjét? Vagy tán 
kegyeletsértés lett volna a hült porokat a pusztulni 
indult temetőből kiszedni és bátorságosabb nyugvó-
helyre fektetni. Vagy tán belátták, „hogy nincsen itten 
maradandó helyünk még a temetőben is," s a szent-irás 
szava iránti vallásos tisztelet, nem engedte, hogy az 
isteni végzet változatlan akaratával dacoljon a gyermeki 
hála és szeretet? Ugy vélem! Mert nem akarom ezt a 
jó népnek hideg részvétlenségtil róni fel. Vagy tán el-
mondotta elöttök a krónika, hogy azok a már temetőben 
rothadt hamvak, miket a hajdani erős ősökben a Kaspi-
és Feketetenger partjaitól a nép hullámáradata sodort 
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ki e íöltl teréig; n forgó vUzoutagsiig örökké munkas 
hatalma nyomán, a szőke Tisza s ősz Duna hempelygő 
habjai által a régibb rokon porokhoz sodortatnak vissza 
az iszap s fövény szemekkel. Mindenesetre hiszi és 
tudja e nép, hogy nagy a te hatalmad Isten! és a te 
utaid végére mehetetlenek. Ki nem csak az élőknél, 
hanem a szélylyelszórt bajotti poroknál is csodásan 
rendezed a viszontlátást és találkozást addig is, míg 
„az uj eget és földet meglátjuk, és a tenger többé nem 
lészen (Jelen. XXI ). Édes Vince 

tiszatarjáni segéd-lelké.-z. 

ISKOLAÜGY. 

Felvilágosító észrevételek „nevelésünk 
ügyében,, 

(Vége). 
A „Prot. egyházi és iskolai lapok" mult évi 52-ik 

számában tett igéretemet, „Nevelésünk ügye44 cimü 
cikkemnek a t. olvasó közönség fóruma elébe terjesz-
tésével, beváltván, alig marad még hátra 'egyéb a nyá-
jas olvasó figyelmére való hivatkozásnál. — Bizonyos 
vagyok ugyanis abban , hogy ezen cikksorozatból 
senki el nem vonhatja azon egyoldalú következtetést, 
mintha én a reáliskoláknak, avagy a reáliskolák ha-
zánkban való keletkezésének bará t ja nem volnék; — 
senki reám nem foghatja, mintha én az olyan egyént 
tartanám általános míveltséggel b i rónak , a kire „a 
gymnasium kony halatinságából valami ragadt, a többi 
pedig bármily társadalmi, politikai (a latin nyelvtudása 
nélkül politicai tudományos képzettség nem is lehetsé-
ges), művészeti, irodalmi s tudományos képzettségre 
tett legyen szert, különben mind paraszt és közönséges 
napszámos." — Ellenkezőleg igenis meg vagyok győ-
ződve, hogy „Nevelésünk ügye" cimü cikksorozatom 
világosan terjeszti elő nemzetem nevelése általános kö-
rét, tisztán k imuta t j a , kinek-kinek minemű nevelési 
feladat^ vau ; előadja, hogyha valaki a kimutatott utak 
bármelyikén jndul el, hová jut, mi célt érhet el. — És 
midőn az összes nemzet nevelése fokait így kívántam 
körvonalozni, igyekeztem egyúttal a reáliskolákat e 
fokok sorába kellő helyökre igtatni be, s megmutatni, 
quid hae valeant quidve recusent. — Egyenesen állítot-
tam, hogy reájok igenis szükség van, s tőlök joggal meg 
is követeljük, hogy a mesteremberek, gyárosok, keres-
kedők, építők, mérnökök, mezei gazdák alapismereteit 
uaega4j4k; de arra, hogy az általok nyújtott alapisme-
ret nypmán, a belőlök kikerült egyének realistico-hu-
pianisticus képzettségre tehessenek szert, s így egy 
nemzet közügyeibe alaposau beleszólhassanak , más 
nemzetek irányá-ban a nemzet képét méjtólag viselhes-
sék, semminemű igényt nem tarthatnak. 

Kimutattam, hogy ^ ki a mindennapi élet körén 
felül akar emelkedni, s a közönséges embernél több 
akar lenni, — mint a milyeneknek tartom a nemzet 

sziue gyermekeit, — íxl nagy tévedésben van, ha célját 
a reáliskolai nevelés utján véli elérni. 

É ten tá rgyra vonatkozó célzataim nagyon is vilá-
gosak levén, szükség feletti idő vesztegetésnek tartanám, 
a t. olvasó közönség figyelmét tovább is, egészen az 
unalomig igénybe yegpi. 

Épen ezért régibb határozatomnál fogva nevelé-
sünk ügye olyan ágaira fogok áttérni, jnelyek az érte-
kezés nem miudég gyümölcsöző teréről, a? iskolai élet 
mezején annyira szükséges gyakorlat i jcselekvények 
fogásaira vezéreljék el azokat, kiknek az ilyenekben 
kedvök telik, vagy kiknek az ilyenek tudására szüksé-
gük van. 

A „Pot. egyh. és isk. lap" megindulása kezdetén 
hosszan fe j teget tem, milyeneknek kellene lenni nép 
iskoláinknak , hogy egyfelől a köznép míveltségére 
kellően ha tha tnának, másfelöl biztosan készíthetnék 
elő a föntebb álló iskolákba lépő növendékeket. — Ez 
iránt ugyan a helv. hitvallásuak négy egyházkerülete 
már megtette a szükséges lépéseket, mind e mellett — 
legközelebbi cikkeimben ismét ide térek vissza s 
az ott felemlített tantárgyak fontosabbjai tanítása mód-
já t fogom tárgyalui. — Ezek bevégeztével pedig áttérek 
a reáliskolák ügyére általánosan, és megkisértem ki 
fejteni azon általános nézetek terjedelmesebb részlete-
zését, melyeket „Nevelésünk ügye" cimü cikkemben 
csak körvonalozhattam, hogy ezen fejtegetések során 
még világosabban kimutathassam, hogy én a reálisko-
láknak feltétlen barát ja v a g y o k , annyira, miszerint 
lételök nélkül nemzetem egyik nevezetes osztálya kellő 
és sorsához illő kiképeztetését nem is reményiem. 

Gonczy Pál, 

KÖNYVISMERTETÉS. 
A szent föld (,) különösen Jeruzsálem képe (,) földrajzi 
és történeti tekintetből. Plitt Theodor után irta Fábián Mihály 
ref. segédlelkész. Pesten 1860. kis 8-adr. 182 l. Jeruzsálem 

térrajzával, bolti ára 80 kr. o. é. 

Igen kedves kötelességet s egyszersmind hasznos 
szolgálatot vélek a t. olvasó közönség irányában telje-
síthetni, midőn figyelmét rövid soraimmal oly jeles 
munkára i rányozhatom, mely eddig — tudtommal — 
népies egyházi irodalmunk terén csaknem egyedül áll. 
Hála Isten a vallásos buzgóság, a munkás hit, valamint 
egyházi életünk, úgy egyházi irodalmunk terén, kivált ez 
utóbbi évtizedekben igen szép és számos gyümölcsöket 
te rmet t ; de ezen irodalmi termékek legnagyobb része 
a nép előtt élvezhetlen marad t , minthogy magasabb rni-
veitségü egyének lelki vágyainak kielégítésére voltak 
szánva. Pedig népünkben épen oly nagy talán még na-
gyobb mértékben megvan az egyháza s vallása iránti 
buzgalom, érdekeltség, mint a milyen magasabb művelt-
ségű liitsorsosaink körében tapasztalható. És e nagy 
tömeg lelki szükségeinek az egyházi irodalom termékei 
általi kielégítésére mily kevés tápanyag nyújtatott 
mind ez ideig! E hiányt úgy hiszem mindenki sajuosan 



tapasztalta: ugyanazért örömmel kell üdvözölnünk 
minden olyan kÍ3érletet, mely népies egyházi irodalmunk 
üresen álló mezején néhány hasznos növényt igyekszik 
meghonosítani. E tekintetben jelen munka átdolgozója 
kettős igen hasznos szolgálatot tett egyházi irodalmunk-
nak azáltal , hogy a német egyházi irodalom ezen egész-
séges termékét a mienkbe átültette és azt oly müvé ido-
mította át, mely a mellett hogy magasabb műveltségű 
olvasó igényeit is képes kielégíteni, a nép előtt sem hozzá-
férkezhetlen, hanem az által is egész terjedelmében ért-
hető, élvezhető. Nagy lelki gyönyörűségemre s épüle-
temre szolgált e munkácska olvasása nekem is, a ki már 
a Szent föld jelen viszonyairól egyet mást imitt amott 
olvasgattam, mennyivel nagyobb hatást niivelhet azon 
nép előtt, a ki Jézus jövendöléseinek teljesültét csak a 
zsidó nép általa is tapasztalt szétszóratásából sejtette: 
de azon helyeket, melyeket a bibliából tejjel, mézzel fo-
lyóknak, rózsákkal liliomokkal ékeskedőknek, városok-
kal, falukkal, legelő csordákkal benépesítve tanult meg-
ismerni , most is csak olyanoknak lenni kepzeli. Pedig 
mennyire megváltozott itt minden. A paradicsomi átok, 
mely a földet sújtotta az ember vétkeért, mennyire meg-
fogamzott Izrael felett, e munka átolvasásából tapasz-
talhatjúk. 

Arra nézve tehát, ki a Szent föld jelen viszonyait 
nem ismeri, sőt talán annak hajdani állapotáról sincs 
világos fogalma, — mint ezt a népről jobbára feltehet-
jük — érdekes e munka átolvasása, minthogy az ott 
utazó Plitt — kinek útleírása szolgált e mü alapjául, 
nemcsak azt irja le, a mit utazásában látott, hallott, 
tapasztalt , hanem a nevezetesebb helyeknek érdekes, 
főként a bibliára alapított történeti ismertetését is 
közli. 

Azt mondja az átdolgozó úr előszavában, hogy 
munkájának célja azon vallásos kegyeletből származó 
érdeknek némi kielégítése, melyet a szent föld mint az 
egész emberiség üdve bölcsőjének megismerése kétség 
kivül minden emberben ébresztett. Hogy oldotta meg a 
feladatát? meglátandjuk ha a munka tartalmán rövide-
den keresztül futunk. 

A szent földre vivő ut rövid s a phoeniciai tenger 
parti városok hoszszasabb leírásával kezdődik a munka, 
természetesen a Libánon, mint a mely e pompás vidék 
körrajzát képezi 3 nem marad említetlenül. Majd követ-
kezik a Jafifába, az első szentföldi városba való megér-
kezés, a hajdan gyönyörű sároni síkságon való ut Jeru-
zsálemig ; végre az utazás célja, Jeruzsálem feltűnik a 
láthatáron. — Azon benyomás, mit a szent város megpil-
lantása a kegyes vándorra tesz , megragadó! Nagy 
péntekre érkezvén a szent városba, Plitt leirja a jeruzsá-
lemi ünnepi szokásokat, a latinok , görögök és protes-
tánsok isteni tiszteletét a Sionon. -— Ez ünnep leírása 
annál érdekesebb, minthogy a három hitíelekezet egy-
mástól lényegesen elütő sajátsága tűnik szembe általa. 
— Az ünnep elmúltával kivezeti az olvasót az olajfák 
begyére, a getsehemane kertbe, hol urunk a keserű po-
harat frriíté, tanét tekint a keleti nap élénk ragyogása 
által aranytengerben úszó Jeruzsálemre, annak pompás 

kúpjaira , karcsú minaretjeire. Míg az utas az olajfák 
begyén pihen, jól esik hallani azon viharok történetét, 
melyek Jeruzsálem felett elvonultak; jól esik tudnia, mily 
változásokon ment keresztül, mire szent városává lett a 
zsidóknak, keresztyéneknek s muhamedanoknak. E ki 
vánsága kielégíttetik Jeruzsálem történetének attól a 
kortól kezdve, midőn Ábrahám fiát a Morián felakarta 
áldozni, egészen korunkig való előadása által. Jeruzsá-
lem, nüg csak kelet volt a világtörténetek szintere, foly-
vást a háború viszontagságainak volt kitétetve. Alig 
vivta meg Dávid falait, alig épített Salamon a Mórián 
pompás templomot, midőn rövid évszázadok múlva ha-
muba dönté a világcsodálta várost Nabugodonozor. Ne-
hemiás alatt kiemelkedett ugyan újra romaiból, de ha j 
dani fényére még a pompakedvelő Heródes alatt sem 
juthatott el, bár ö uj pompás templomot, királyi palotát, 
gyönyörű kerteket s erős bástyákat rakatott is hal-
maira. A Heródes Jeruzsáleme színhelye urnnk műkö-
déseinek. — Rövid ideig tartott ezen virágzása is, már 
Titus alatt 70 évvel K. u. ismét nem maradt kő kövön a 
pompás templomból, mint ő megjövendölte volt. Egy 
millió s száz ezer ember vesztette el életét ezen ostrom 
alatt, a melynek párját nem birja felmutatni a történe 
lem. Ehenhalók kezeiből ragadták ki az utolsó falatot a 
vad védelmezők, sőt a mi még borzasztóbb, anyák saját 
gyermekök húsával csillapították éhöket. — Jeruzsálem 
elestével szűnt meg az ó testamentomi áldozat; azóta 
Izrael nem áldozik t ö b b é ! — L a s s a n lassan újra feltá-
madt hamvaiból Jeruzsálem^ de alig tisztíttattak meg a 
szent helyek azon építményektől, melyekkel a pogány 
bálvány-imádók által megfertőztettek, midőn ismét a 
muhamedánusok uralma alá jutotott a sz. város, s az 
alatt is van mind e mai napig. — 

Ez volna Jeruzsálem története fő vonásaiban. 
Ezután a Jeruzsálem körülfekvő vidékkel, Getshe-

mane, Siló, Hinnon, Sión s a város nyugoti s északi ol-
dalaival ismerteti meg az olvasót s minthogy még a 
keresztesek diadaláról s rövid ideig tartó uralmáról nem 
szólott, a város északi oldala leírásánál festi le élénk 
színekkel ezen a keresztyéuség történetében fontos ese-
ményt. Ezután következik Betlehembe, Jézus születése s 
Bethaniába, kedvenc mulató helyére való kirándulás. 

Hosszasan időz Jeruzsálem egyes nevezetesebbb 
épületei, helyi s történeti ismertetésénél, az arabok, zsi-
dók szokásainak, városrészeiknek leírásánál; szinte 
bőven leirja az egyes kolostorok s egyházak alakját, 
történeteit s az azokban találtató nevezetesebb tárgyak-
róli hitregéket. Elmosolyodik az ember, mikor olvassa, 
hogy akad ember a ki elhiszi az együgyű görög bará-
toknak, hogy azon kő, melyet ők mutogatnak, szólalt 
meg, midőn Jézus mondá, ha ők hallgatnak, a kövek 
fognak kiáltani s a melyet az építők elvetettek, de azért 
a szegelet kövévé lett. 

A jeruzsálemi prot. község, annak püspöke, a 
zsidó térítő missió szinte hosszasan, körülményesen 
vau ismertetve. 

Nevezetes részét teszi a munkának a keresztyén 
városrész, annak ?árdúi; a Krisztus szenvedéseinek 



halálának tanúja, a Golgotháuak, a szent-sír temploma 
alakjának leírása s a sz.-sír valódiságának bebizo-
nyítása. 

Befejezi a munkát néhány a szent-történelemben 
fontosabb szerepet játszott városnak helyi s történeti 
ismertetése. 

E rövid tartalomjegyzékből is látható, mennyi 
érdekes adatot tartalmaz e munka a szent-föld, különö-
sen Jerusálem ismertetésére nézve. Úgyhogy az átdol-
gozó munkájának tartalma által azon célt, melyet maga 
elé tűzött, nagy részben elérte. Nagy részben, mondom, 
mert ámbár teljes elismeréssel tartozunk csak azon 
igyekezetéért is, melylyel Jerüsálemet, mint ídvezítőnk 
fő- és legáldásdúsabb működésének színterét megismer-
tette; de mennyivel nagyobb lelkitáplálékot s megelé 
gedést szerzett volna olvasóinak, ha a Szent föld, Jeru 
sálemen kivül még néhány nevezetesebb helyeinek 
futólagos megemlítése helyett azoknak tüzetesebb is-
mertetésébe bocsátkozik. És ha már ezen néhány hely-
nek megismertetése által úgyis többet tett az eredeti 
munka szerzőjénél — a ki csak Jerüsálemet ismertette 
— mennyivel tanulságosabb olvasmányt bocsátott volna 
világ elé, ha a szent írásban említett országok általános 
és Urunk s az apostolok főbb működési helyeinek tü-
zetesebb ismertetésébe bocsátkozik. — Minden ker. 
ember előtt érdekes dolog volna annak megtudása, vál-
jon állanak e, virágzanak-e azon helyeken ker. egyházak, 
hol a lánglelkű Pál, a szelíd János gyülekezeteket 
alapítottak. Minő viszonyok közt áll ma fen Damaskus, 
Antiochia, Sinyrna, Laodicea, Effezus, Perea, Athén, 
Korinth stb. — Azonban mind a mellett is, hogy ezen 
helyekről említés nem tétetik is, az a mit Jerusálemről 
s még néhány sz.-földi városról megemlít, önmagába 
véve is érdekes olvasmány. 

Szóljunk még valamit a munka alaki oldaláról, 
nyelvezetéről, styljáról. Mindenki bevallja, hogy a for-
dítás nem könnyű dolog. Az eredetit a lehetőleg híven 
visszaadni, a mellett azon nyelvnek, melyre a fordítás 
történik, sajátságait szem elöl nem téveszteni, egy szó-
val úgy fordítani, mintha eredetit írna az ember, nem 
kis feladat. Azonban e feladatát is elég becsülettel 
teljesítette az átdolgozó. Munkájának nyelve meglehe-
tősen szabatos, az eredeti eszméket híven visszatükröző, 
hanem néhol ö is beleesett a fordítók rendes hibájába: 
a magyar nyelv sajátságait szeme elől eltévesztette. 
Annak fölemlítése által, hogy e hibába más fordító is 
beleesett, nem akarom fölmenteni, a hiba, ha többen 
teszik is, hiba marad. Azonban úgy hiszem, ha munká-
ját figyelmesebben átnézte volna, mint egyebütt, azon 
néhány helyen sem hagyta volna meg a németes gondo-
latokat s kifejezéseket. Ily nyelv hiba még néhol a 
névszócska a-nak helyen kívüli szükségtelen használata 
8 a többes raggali gyakori élés. E hiányok azonban, 
mint említém, nem botráayosak, s a tartalom gazdag-
sága az előadás kelleme által egészen háttérbe szorít-
tatnak. 

A munka kiállítása elég csinos, mint szinte a 

hozzá mellékelt térkép is, mely a munka megérthetését 
könnyítvén, becsét még inkább neveli. 

És most azon óhajtással zárom be rövid ismertető 
soraimat, vajha e munkácska oly részvétnek örvend-
hetne, a milyenre méltó, va jba a lelkész urak a nép 
közt való terjesztését minél nagyobb mértékben eszköz-
lenék. Ideje már, hogy népünk a Sigfrid és Kartigám 
kisasszonyok történetein kivül egyebet is olvassou ; és 
midőn azt ily munka olvasása által teheti, kettős haszna 
van belőle, idejét kellemesen, hasznosan töl t i ; továbbá 
vallásos ismeretekben gyarapodik. Ezt pedig minden 
igaz vallásos^embernek kívánnia kell. öreg János. 

BELFÖLD. 
Miskolc, mart. 21. (Apostol Pál f.) Súlyos vesz-

teség érte a tiszamelléki helv. hitv. egyházkerületet, sőt 
mondhatni, az összes magyarországi protestáns egyhá-
zat, főtiszt. Apostol Pál urnák f. hó 14-én történt vélet-
len kimultával. Szombaton még hatalmasan küzdött az 
akaraterő a test gyöngeségeivel; még a lelkiismeret és 
kötelesség szózatát oly híven tolmácsolta a buzgó fő-
pásztor ékes tolla s már szerdán reggel kiröppent por-
sátorából a földi láncokat többé nem tűrhető szellem, 
sokszoros gyászt hagyván maga után e válságos idők 
hullámzásai között. 

A miskolci szentegyház, melyben a megdicsőült, 
ékesen szólásának elragadó bájával, 33 éven keresztül 
nagy sikerrel hirdeté az igét , mindent elkövetett , hogy 
a gyászszertartás minél ünnepélyesebbé tétessék. Jó 
eleve szétküldettek igen számos példányban a nyoma-
tott gyászjelentések s egyéb utakon is mindenfelé tudtul 
adatott a szomorító veszteség. Nevelte a leendő gyász-
ünnepély érdekét , hogy ez egyházkerületi tanácskoz-
mány épen azon napra hivaték és gyülekezett egybe 
Miskolcra, midőn az idők terhei alatt összeroskadt 
főpap koporsóba szállott. És e körülmény, mondhatom, 
több tekintetből szerencse volt a szerencsétlenségben. 

Folyó hó 18-áu vasárnap reggeli 9 órakor vette 
kezdetét a temetési ünnepély. Soha nem volt még e vá-
ros tanuja ily nagyszerű gyásztiszteletnek; soha sem 
áldozott még itt a közrészvét, a végtisztelet adójával 
ily nagy mértékben egy-egy koporsó mellett. — Az 
úgynevezett ú j templomban már 9 órakor nem lehetett 
helyet kapni, emb^r ember hátán, sőt még a templom 
környéke is minden oldalról körülhullámozva tengernyi 
sokaság árjától. Számosan jelentek meg a távolabbi vi-
dékekről is. A papság különösen nagyszámmal volt 
képviselve. Debrecenből nemcsak a lelkészek és a col-
legium, hanem maga a polgárság is képviselteié magát 
egy derék polgár által. Patakról néhány tanár és a meg-
hívott collegiumi éneklő kar je lent meg, — Miskolc 
pedig lelkészeivel, tanáraival, céheivel, polgári és ka-
tonai tisztikarával — egyszóval mind az egész város 
résztvett a gyász-ünnepélyen. — Nem mondunk sokat, 
ha a végtisztességtevő sereg számát legalább is 10—12 
ezerre teszszük. 



A templombau, — melynek egyik tornácán a ko-
porsó kitéteték — először az összes gyülekezet éneklé 
orgona mellett a „Te benned biztunk eleitől fogva" kez-
detű szomorú éneket; majd a pataki collegiumi éneklő-
kar zengedezett. Ezután nagyt. Ferenczy József kassai 
prédikátor s abauji esperes monda egy könyörgést, 
mire a miskolci gymnásiumi éneklökar gyászéneke mel-
lett a közönség távozni kezdett. 

A roppant tömegből álló menet, mint egy megindult 
tenger húzódott végig az úgynevezett Cikó-utcán és 
a piacon s az avasi temető felé tartott. Az utcák és 
utak előre föltakaríttattak és elkészíttettek s még mie-
lőtt a menet az Avasra, ért volna, már a nagy templom 
körül egy új roppant néptömeg várta a koporsóval csen-
desen haladó sokaságot. 

Miután a feledhetlen főpap és páratlan szónok ál-
dott hamvai, gyászzengedezések mellett, földbe tétet-
tek : az igen tágas, öreg szentegyházba özönlött a nép 
azon része, melynek odajutni módjában állott. Nemcsak 
a székek, de a székek közötti ösvények is a zsúfolásig 
elfoglaltattak. — Itt a pataki és miskolci éneklökarok 
felváltó éneklése mellett nt. Édes Albert alsó-borsodi 
esperes monda tárgyhoz és viszonyainkhoz alkalmazott 
egyházi beszédet; több izben könyekre fakasztván a 
közönséget. — Az oratiót Kónya Pál m. csáthi lelkész 
tartotta. 

Véget érvén a gyászszertartás, a csillagvendéglő 
teremében gyülekeztek össze igen számosan a végtisz-
tességtevök közöl; ősi szokás szerint halotti torozásban 
emlegetvén a megholt érdemeit. — Nem lehet a legtel-
jesebb méltánylás nélkül emlitenünk a miskolci ref. 
egyházközségnek, különösen egyes buzgó tagjainak fá-
radatlanságát és áldozatkészségét e gyásyünnepály kö-
rül. —• A fekete posztók , melyekkel a templomokban a 
karzatok és szónokszékek bevonattak e pillanatban is 
ott vannak s még nyolc napig hirdetik ott a dicsőült 
főpap utáni közfájdalmat. 

A fönnebb érintett egyházkerületi tanácskozmány 
egyéb a vallásügyre tartozó intézkedései között felem-
lítendő az, hogy épen módjában esett tudomásul venni, 
főtiszt. Szakái L. sajóvámosi léikész urnák, mint legi-
dősb esperesnek a megürült superiutendensi hivatalba 
ősi gyakorlat szerint, ideiglenesen történt belépését. 

Kolos-kalotai egyházmegyei gyűlés. 
Erdélyi reformált anyaszentegyházunk e megyéje 

martius 13-ik s következő napjain tartotta Gyaluban ta-
vaszi rendes zsinatát, melyre a 39 anyaegyházak lel-
készei kötelezettek valának mindnyájan megjelen-
ni, de fájdalom, jelenben is öszvesen csak 19-en je-
lentünk meg! Mikor érünk már oda, hogy közügy iránti 
érdekel tségünk, mindeneket mellőzve, mindnyájunkat 
egybevonjon ? Uram, jöjjön el a te országod ! 

Zsinatunkat, mint illet, istenitisztelettel nyitottuk 
meg, a templomban szónokolván középlaki lelkész főt. 
Sámuel úr, esperesünk által előlegesen alapigéül tű-
zetvén Máté 5. 43. 44. 

Az istenitisztelet végeztével első teendőnk volt az 
özvegy-árvai pénztárnokságról még a múlt zsinaton le-
mondott t. Benedek Sándor úr helyébe más pénztárnok 
választása, mi meg is történt. Adja az ég, hogy ez újon-
nan választott is, oly tiszta és világos számadással 
nyugtassa meg, a lehető özvegyeik, s árváik érdekéből 
filléreiket évenkint öszvetevő megyei papságunkat, mint 
a sok zavar és pénz-erisis után leköszönt pénztárno-
kunk, három év a lat ta már csüggedezőket, s kétke-
dőket megnyugtatta! Özvegy-árvai pénztárunk évi be-
tételeink következtében ma már megközelíti a négy ezer 
váltó forintot, ebből a régibb betételek kamatjai évenkint 
papi özvegyeink s árváink közt osztattak ki , öt év óta 
pedig újabb betételeink kamatjai is tőkósittettek, s ha 
még egy év eltelik, az öszves töke kamatjai lesznek 
folytonosan kiosztandók, a tőke a rendes évi betételeic 
folytatásával növeltetvén. 

lndítványoztatott ez úttal egy megyei domestica 
életbeléptetése, gyűléseink tartása helyisége meghatá-
rozásával összekötötten, továbbá fölhívás történt népis-
koláink lehető szervezése, és egy megyei egyházi könyv-
tár létesítése érdekében. Mind három tárgy egy három 
tagból álló bizottmánynak adatott át , hogy a jövő gyű-
lésig készítsen kimerítő munkálatokat. 

Mind három tárgy, nézetem szerint, egyházme-
gyénk életkérdése, melyet ép azért nem szabad többé 
sem közönyösen vennünk, sem hanyagul tovább taszi-
gálnunk. 

Ugyanis egyházmegyénknek nincs, s nem is volt 
egyetlen fillérből álló pénztára eddigelé, már pedig míg 
emberek leszünk, társulat nem lehet szilárd közöttünk 
anyagi kútforrások nélkül; csak kicsiny tőkével is 
gyakran segíthetnénk magunkon, szegényebb egyhá-
zainkon, de ha koldusok maradunk, önállóságra soha 
sem vergődhetünk, és ha nem kezdjük hangyaszorga-
lommal összerakni a filléreket, hogy azok a jövő kor 
kezelése alatt majd megnövekedjenek : unokáink is csak 
könnybe lábbadó szemekkel nézik a nyomort, 8 küz-
dendnek a tornyosuló szükséggel, a nélkül, hogy se-
gíthetnének. 

A domestikával kapcsolatban hozott gyűléseink 
tartása helyisége is meghatározandó már valahára, mert 
Kolosvár megyénkbőli kiszakadása óta csak is vagy két 
egyházak lelkészei voltak leginkább kitétetve azon sze-
rencsének, hogy gyűléseinkkel egy két nap szűk lakhá-
zaikat lefoglaltuk, s kosztoztunk ez idő alatt náluk any-
nyiért, a mennyiért jó ebédet vendéglőben tán egyszer is 
alig kaphatnánk. Sokat az igaz , mi sem fizethettünk 
volna, mert pénztárunk nem levén, az ülnökök számára 
is csupán a válóperek vékony csatornái voltak a jö-
vedelmek. 

Ámbár előlegesen lehetett hallani oly nyilatkoza-
tot, miszerint iskolatanitóink csekély fizetése mellett 
nem lehet nyakukba, egy jobb iskolai rendszerrel ujabb 
terhet nyomni; mindazáltal népiskoláink sorsa éberebb 
figyelemmel kisérése gondolatom szerint köztanácsko-
zásainkat valahára jobban kell, hogy érdekelje. Mert 
ha vannak is gyenge egyházaink, mindazáltal legtöbbek 



olyanok, melyek négy öt száz, s föltil levő gyülekezete-
ket alkotnak. És népiskoláink általán hogy állanak? 
iskolai könyvünk, a hány iskola, annyiféle. A vizsgáló-
szék nyilatkozata szerint az egész egyházmegyében 
alig van három négy iskola, hol meglehetősen foly a 
tanítás, s mi ennek oka? Elismerem, hogy részben isko-
latanitóink képzetlensége, s csekély fizetésök, de leg-
inkább az, mert az iskola felügyelete és rendezése 
csnpán a helybeli lelkész eljárására van bizva, kik kö-
zül némelyik, ha nem élhet jól a tanítóval, nem látogatja 
csak azért is az iskolát, hogy ujabb ok ne álljon elő a 
versengésre; némelyik pedig, ha jól él, ép azért nem láto-
gatja, mevt a hiba látása, s fölfedezésével, gondolatja 
szerint, megszakadna a jó viszony. Hogy iskolatanitóink 
dijjazása általában csekély, és ez nagy gátul szolgál 
mind önképzésük, mind tanításaikra nézve, azt ki tagad-
hatná? De hogy e mellett is egy alkotandó iskolafel-
ügyelői jobb rendszerrel, az iskolatanitók azou leendő 
kötelezettségével, miszerint bizonyos időben a tanítási 
mód- s rendszerről értekezni egybegyűljenek, sok jót 
lehetne eszközölni; részemről nem tartom elég oknak 
azt, hogy iskolatanitóink szegények, tehát nem kell 
őket jobb rendszerre szorítani, mert ha a szegényes 
pályát bárminő célból elvállalták, azon pályának köte-
lezettségeit is el kellett vállalniok ; sem azt, hogy kép-
zetlenek, tehát velők nem boldogulhatunk, mert arról, 
miután a próbát megtettük, és nem sikerült, mondhatjuk, 
kitapasztaltuk eredményét. 

Az egyházmegyei könyvtár életbeléptetése is élet-
szükségeink közé tartozik. Ugyanis az egyes lelkészek-
nek minden jó igyekezetök mellett sincs módjuk az egy-
házi irodalom ujabb termékeit megszerezni, s e miatt a 
mindenkitől gyámolitást igénylő egyházi irodalom végre 
nagyon kevesektől pártoltatik. A sárospataki és Kecs-
keméti füzetek, Papi dolgozatok, Debreceni könyvtár, 
e beeses lap stb. stb. némelyek által ismeretlenek és 
sohasem is olvastattak. Össze kell tehát tennünk fillérein 
két egy megyei könyvtár létesítésére, hogy bár összesen 
szerezzük meg azon becses dolgozatokat , melyek 
nekünk élvet, ismeretet, tudományt és korszerű elöhala-
dást nyújtsanak. 

Hogy ezen tárgyakban a bizottmány miként esz-
közlendi a megoldást, és nyári zsinatunk minő erélylyel 
igyekezend ezeket életbeléptetni, majd annak idejében 
e becses lapban — ha helyet nyerendek — a nyilvános-
ságnak átadni el nem mulasztandom. 

Gyűlésünkön egy kedvetlen tárgy is fordult elő. 
Egyik egyháztrnk lelkészére feladás után tett nyomo-
zás következtében oly vádak nehezedtek, melyek alkal-
masint közkeresetet vonnak maguk után, s félő, hogy 
elkövetett tényei hivatala- s kenyerétől fosztandják 
meg; pedig az ily ex-lelkészek hivataluk elvesztése 
után is holttemei maradnak testületünknek, é.s néha oly 
tényt idéznek elő, mely botránykőül szolgál, mint kö-
zelebbről élőpélda merült fel reá Míg zsinatunkon 
szónokló lelkésztársaink egyházától távol tolt, addig egy 

Segédszerkesztők : Dr. Széftács J. és Török P, 

szabadsággal hon levő katona egy hivatalától rég meg-
fosztott lelkészt kerítvén elő, magát egy leánynyal 
minden hirdetés, dispensatio s egyéb kellékek nélkül 
egybeeskettette, mely ellen aztán másnap a dolog nyo-
mára jött, gendarmok válópert inditváu, a párt egymás-
tól elválasztották, de azért a dolog megtörtént, már 
nem lehet meg nem történt. 

Végezetre értesülvén egyházmegyénk testülete, 
miszerint fötiszteletü püspöki helyettesünk T. T. Bodola 
Sámuel úr közelebbről tanárságának 40-ik évét örömtel-
jesen érte, s ünnepelte meg, határozottá l ön : miszerint 
egy bizottmány vigye meg főpásztorunknak, egyház-
megyénknek azon nyilatkozatát, miszerint ennek összes 
papsága is —• habár későbbre is — osztozik örömében, 
s óhaj t ja , hogy még sokáig éljen anyaszentegyházunk 
boldogítására! 

Zsinatunk többi tárgyait inkább egye» panaszok, 
folyamodványok és válóperek tevéu, ezennel berekesz-
tem különben is hosszadalmas tudósításomat. 

Herceg Sándor. 
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Báró Prónay Gábor urnák, mint a fenforgó pro-
testáns ügyben bécsben já r t küldöttség egyik elnökének, 
névnapja előestéjén, mintegy 95 tagból álló küldöttség 
vitte meg a hitfelekezet nevében szives üdvözletét. 

Nt. Székács J. tartá hitfelei nevében az üdvözlő 
szónoklatot, s megköszönte egyháza nevében a báró hü 
és önzéstelen szolgálatait, hitbuzgóságát, erélyét s Ön-
feláldozását. A theologiai intézet evang. ifjúsága érzel-
meit Győri Vilmos tolmácsolá szerény rövid előadásban. 
Ezekre a báró a felriadó éljenek közt tőrhetlen hűségé 
nek felajánlása mellett szokott szerénységével vála-
szolt. 

A Békés, Csanád , Csongrád, Temes és Torontál 
megyék reformátusaiból álló úgynevezett békésbánsági 
egyházvidék, egyetlen szavazatkülönbség nélkül Lónyay 
Menyhért urat választván világi elnökévé, ez elválasz-
tást tudtára adni s a f. hó 29-én Békésen tartandó egy-
házvidéki gyűlésre meghívni , egy fényes küldöttség je-
lent meg mart. 27 dikén itt Pesten Lónyay Menyhért 
urnái, ki a választást elfogadva, a gyűlésre holnap uta-
zik el a küldöttséggel. Az egyházvidék 150 ezer lelket 
számlál. 

Megjelent a „Magyar Nyelvészet" ötödik évfolya-
mának második füzete következő érdekes tartalommal: 
Dunántúli nyelvjárás, Vaus Józseftől (vége) utójegyze-
tekkel Hunfalvy Páltól. Könyvismertetés: Cicero de ora-
tore: Finn nyelvtan; Egy vogul monda; A mássalhang-
zókról általában. Végre egy nyíltlevél a szerkesztőhöz 
Fábián Istvántól. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Balla-gi Mór. 
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A Hosszufalus i ág. ev. egyházközségben megürült 
a) felszegi tanítói h iva ta l ra , egyszersmind segédlel-
készi és ének vezetői kötelezettséggel, — évi fizetés: 1. 
szabad l a k á s ; 2. 300 ft. o. é.; 3. némely stoláris jöve-
delmet; 4. a minden tanítványtól a téli hónapokban is-
kolaflitésre adatni szokott fából a maradvány ; 

b) Alszegi második tanítói hivatalra - - évi fize-
t é s : 1. szabad, az első tanítóval ideiglenosen rnegosz 
tandó, lakás ; 2. 240 ft. o. é . ; 3. ^az iskolaf'litésre el nem 
kelő famaradvány. 

A pályázni kívánók erkölcsi s politikai magukvi-
seletét s említett hivatali szépességöket és illetőleg or-
dináltatását igazoló bizonyítványaikkal ellátandó fo-
lyamodványaiknak f. évi april ló-kéig az alulirt pres-
byteriumhozi beküldésére tisztelettel fölkéretnek. 

Hosszufalu (Brassó mellett) Márt. 15. 1860. 
(2—2) Az ág. ev. presbyterium. 

Egyesült Török Becse és franjevai prot. egyház-
ban egy vegyes tanítói kötelezettséggel egybefoglalt 
lelkész helyettesi állás betöltendő, lakáson kivül 400 
auszt. ért. forintra menő évi fizetés mellett. Német és 
magyar-, s ha lehet tót nyelvberji jár tasság is szük-
séges. 

Az ezen állást elnyerni kívánók ezeonel tisztelet-
tel fel kéretnek , küldjék által folyamodványaikat, nem 
különben iskolai-, erkölcsi-, politikai- és egyéb eddigi 
életfolyamukat igazoló bizonyítványaikat bérmentesen 
legfeljebb folyó év április hónapnak 21-ig napjáig, 
címezve: 

Dániel Kreszmann urnák, 
(2—1) prot. egyház felügyelőjének Uj-Becsóre. 

KIVÉTELES ÁRLESZÁLLÍTÁS. 

H o g y a helv. hitv. t. lelkipásztorok s taní tóknak alkalmat nyúj tsak 
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sokkal olcsóbban juthatni, mint a hogy azok egyenként kaphatók, ezennel van szerencsém tudatni, 
hogy a ki az alább közlött munkákat egészben megrendeli, melyeknek összes ára frt. 2 3 kr . 
oszt. ért. — 11 osztrák értékű frt. bérmentes beküldése mellett azonnal megszerezheti, a ki 

pedig 10 frt. értékűt rendel, csak ö frtot fizet. 
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Jegyzéke a könyveknek: 
Baksay Dániel. Köznapi-Imádságok templomi hasz-

hálatra, kemény kötésben 2 ft. 10 kr. 
„ „ Szent Hajdankor-Énekei csinos kö-

tésben . . . . 84 kr. 
Földvári Halotti beszédei . . . 84 kr. 
Kis Bálint, közönséges Egyházi-Beszédek 1 ft. 25 kr. 
Lakatos József, vasárnapi és alkalmi 

egyházi beszédek . 
„ „ Halotti egyházi beszédek 

Révész Eálint, Egyházszertartási beszé-
dek Liturgiák kemény 
kötésben 

„ „ Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádsá-
gok templomi használatra 2 ft. 30 kr. 

Összesen 22 frt. 

90 kr. 
90 kr. 

2 ft. 30 kr. 

Szoboszlai Pap István, ünnepi, alkalmi és közön-
séges egyházi beszédek 4 füzet 1 ft. 
40krral . . . . 5 ft. 60 kr 

„ „ Haloti beszédek 3 füzet 
1 ft. 40 krral . . . 4 ft. 20 kr. 

TojnoryvSzabó Sándor Szentírás magya-
rázástan első kötet álta 
lános elöjegyzetek, Phi-
lologiai általános nézetek 
és Bibliai archaeologia 1 ft. 

Vitéz János és Mihály, egyházi beszé-
dek, népszerű modorban, 
fűzve . . . . 80 kr. 

23 kr. osztr. ért. 

A fentirt jutányos feltételek csak május hó végéig állanak, a 
megrendeléseket egyedül az alólirtnál tehetni. 
Debrecen, martius hó 1860. 

TELEGDI K. LAJOS, 
könyvárus. 



IRINYI J. 
K i l i á n G y ö r g y könyvárusnál megjelent, s általa minden hiteles könyvárusnál kapható: 

Az 1790—91-ki 26-dik 

vallásügyi törvény keletkezésének történelme. 
Közjogi észrevételek a bécsi és linci békekötések alapján. Irta Irinyi József. Nagy 8-rét. Fűzve 

(6—2) 80 krajcár uj pénzben. 

Olcsó biblia és uj testamentomok! 
Az összes protestáns községhez, különösen a protestáns egyházi községek tiszt. 

lelkészeihez s tanítóihoz ! 

Azon buzgó óhajtástól veiéreltetve, hogy a szentírás a prot. népnek, kivált alsóbb s kevésbbé vagyonos 
osztályaiban minél nagyobb elterjedést nyerhessen, alóhrt a szentírásnak és uj testamentomnak uj 

rendkívüli olcsó kiadását eszközlötte. 
Ezen különféle kiadású és kötésű szent könyvek, kiadó-hivatalomban (himző-utca 1. szám) mindenkor kaphatók 

következő árakon: 

azaz : 

Istennek ó és uj testamentomában foglalt egész szent-irás, 
Magyar nyelvre fordította 

K A JECWJÜJE 
Nyolcadrét 1356 lap. Nagy=nyoIcadrét 1180 lap. 

D kiadás vászonba kötve, ára . . — ft. 9 0 kr. uj p. G kiadás vászonba kötve, ára . . 1 ft. 5 0 kr. uj p. 
E „ bőrbe kötve, ára . . . . 1 „ 5 „ „ H „ bőrbe kötve, ára . . . . 1 „ 7 5 » „ 
F » „ „ aranyvá- I 

gással ára 2 „ 15 „ 
„ „ aranyva-

gással 3 „ 

U J T E S T A M E N T O M 
azaz: 

a mi urunk Jézus Krisztusnak uj szövetsége és a zsoltárok könyve. 
Magyar nyelvre fordította KÁROLI GÁSPÁR. 

Nyolcadrét 544 lap. 

K kiadás vászonba kötve, ára 3 0 kr. uj pénzben. 
X, „ bőrbe kötve, ára 4 0 „ „ „ 
M „ „ „ aranyvágással ára . 90 „ „ „ 

A pénzöszletek beklildetése bérinentesen kéretik. A szállítás a megrendelő költségén 
történik. 

Pest, 1860. Heckenast Gusztáv, könyvkiadó hivatala 
(2—2) himzö-utca 1-ső szám. 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél. Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 

Mai lapunkhoz három melléklet van csatolva. 



PROTESTÁNS 
v r 

SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ 
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T ESI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: póstán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 
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HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A következő évnegyedre, april. májns. junius hónapokra előfizetést nyitunk 

lapunkra 1 ft. 85 krral u. p. 
A januári, februári és martiusi folyamból is lehet még teljes példányokat 

kapni. A „Prot. egyházi és isJc. lapu 

szerkesztősége. 

Az egyháztestületi joga. 
(B. M.) Ki a viszonyok nagy változását ko-

runkban az események zajlása s az élet tarka 
tüneményei között tisztán felfogni nem tudná, 
azt arra már csak azon egyetlen egyszerű körül-
mény is rávezethetné, hogy a társadalmi nyelv 
sok oly elnevezéseket vett fel és hozott forga-
lomba , melyekkel ez előtt nem találkoztunk, 
melyeket nem hallottunk, nem ismertünk. -—Ilyen 
a többek közt az egyházi ügyben nem rég óta 
hallható „testületi jog" kifejezése. 

Poroszországban az újonnan alakuló vallás-
társulatok, s azoknak adandó testületi jogok kér-
dése épen most van szőnyegen, s miután, a mint 
épen említők, e kifejezés ujabb időben nálunk is 
fölmerült, azt hiszszük, nem teszünk fölösleges és 
érdektelen dolgot, ha a berlini tárgyalásokat egy 
illetékes külföldi lap szerint közlendők, elöljáró-
ban a kifejezés teljes fogalmát és értékét fejte-
getjük. 

Testületnek jogi szempontból mondatik az 
álladalomtól jóváhagyott és erkölcsi személynek 
elismert oly egyesület, mely valami egyetemes 
érdekű cél elérése tekintetéből fenáll. A társada-
lom javára irányozott ezen egyetemes cél külön-
bözteti meg a testületet a magán társulattól, mely 
csupán egyesek érdekit tartja szem előtt. Az oly 
alapon megalakult egyesület, mindég ugyan az 

marad, ha idők folytán tagjai változnak is, és 
mint jogi személyt törvényes szempontból mind 
azon igazak illetik, melyek társadalmi rendelte-
téséből Önként folynak, s melyek nélkül fenállása 
lehetséges nem volna. 

E szempontból az egyház sajátságos céljai-
hoz képest különbféle testületeket képez, u. m. 
egyházgyülekezeteket, egyházmegyéket, egyház-
kerületeket stb., melyek mind megannyian egy-
formán részint külső, részint belső viszonyaikat 
illető jogokkal birnak. — Kívülre, joguk van 
önálló létezésre és céljaik elérése tekintetéből 
lehető szabad működésre: hogy törvényesen bir-
tokot szerezhessenek, kötelezettségeket vállalhas-
sanak , melyekért a testület, mint testület felelős, 
nem pedig annak egyes tagjai, kivévén, ha ezek 
különösen kötelezték magokat. Ide tartozik az 
is, hogy pöröket folytathatnak s törvényesen 
idéztethetnek, mely célra képviselőket választ-
hatnak és általában feljogosítvák külügyeik vite-
lére saját hivatalnokokat tartani. •— Belül a tes-
tület az autonomia jogával bir, azaz, hogy az őt 
illető jogkörön belül szavazattöbbséggel hozott 
határozatai által a társulat tagjait kötelező sza-
bályokat hozhat és érvényesíthet. Magától értetik? 
hogy azoknak az államjoggal ellenkezésbe jőniök 
nem szabad, sőt hogy igazi, a testületen kívüliek 
által is tiszteletben tartandó törvény erejükké váll-
hassanak, az állam egyenes helybenhagyása is 



megkívántatik. Ez által lesznek e szabályok tör-
vényekké, és különböznek magán-társulattól köz-
megegyezéssel, de egyedül maga tagjai részére 
hozott határozmány októl, melyek a társulaton 
kiviül még csak tekintetbe sem jőnek. 

Az ily módon elrendezett alkotmányhoz ké-
pest minden testületnek joga van benső ügyei 
vezetésére elöljárókat választani, uj tagokat föl-
venni, úgyszintén a hozott szabályoknak maka-
csul ellenszegülőket kizárni; joga van belügyei-
ben a maga módja szerint intézkedni és testületi 
érdekei tekintetéből rendes és rendkívüli gyűlé-
sekben tanácskozni és határozni. Az államnak 
pedig kötelessége, illetőleg joga a testületet mind 
ezen törvényes működésekben gyámolítani, és 
megtámadtatás esetében védeni (jus advocatiae). 

Nálunk a protestáns egyháztestületei a dolog 
lényegéből folyó e természeti jogokat kedvezőt-
len történelmi viszonyok következtében csak 
hosszú küzdelmek után bírták magoknak kivívni; 
de miután azok örökérvényű békekötések és az 
Ő Felségétől is kegyelmesen megerősített 1791-ki 
vallástörvény által elismertettek, az egyház ebbeli 
jogai többé semmi nemű körülmények között 
kétségbe nem vonható érvényt és erőt nyertek. 

S most már nézzük a vallási társulatoknak 
adandó testületi jogokról folyt tárgyalásokat Ber-
linben, a mint azokat a „Protestantische Zeitung 
ftir das evangelische Deutschland" című újságban 
Krause ff. körülményesen előadja. 

„A képviselők háza martius 2-iki ülésében 
az Uhlich és társai által a vallástársulatoknak 
adandó testületi jog iránt beadott kérvénye meg-
lehetős terjedelmes vitatkozásra szolgáltatott al-
kalmat, s köszönettel lehet venni, hogy a bel- és 
vallásügyministerek is nagyon határozottan nyi-
latkoztatták e tárgybani nézetüket. Jelesül a 
cultusminister kimerítoleg előadta nézetét e 
tárgyról. 

Mult évi beszéde végfonalát felfogván, kinyi-
latkoztatta, hogy még most sem bánja, hogy az 
általános vallásszabadság mellett s minden kény-
szer és minden politiai beavatkozás ellen oly 
határozottan kimondta véleményét. — Jelenleg 
egészen általános vallásszabadság uralkodik Po-
roszországban j a politiai rendelkezések s beavat-
kozások egészen eltöröltettek, s ezen intézkedés-
ből semmi kár sem hárult az államra, sőt mond-
hatni, lényeges nyeremény. A két nagy egyház-

ról a vallási üldözésvágy gonosz színe elvétetett, 

s a szabad gyülekezetekről azon gyanú elhárítta-
tott, mintha a vallás leple alatt politikai célokat 
űznének, sőt az lett az eredmény, hogy a szabad 
gyülekezetek mintegy becsületbeli kötelességökül 
tűzték ki, hogy kizárólag csak társadalmi és val-
lási egyházügyekkel foglalkoznak. A ki csak fel-
szólalt, a cultusministerrel egyetértőleg nyilatko-
zott s dicsérte a politiai intézkedések eltörlését, 
még a jobb oldal is, melyet Blankenburg kép-
viselt. 

Azonban egészen más a politiai kényszer 
eltörlése s más a testületi jog megadása. Itt is 
egy igen fontos pont fölött csakhamar megegyez-
tek. Nevezetesen a két ministeri rendelet abban 
tér el egymástól, hogy az elébbeni különbséget 
tesz a testületi jog és egy törvényes személy joga 
közt s az utóbbinak megadását hatósági uton 
lehetőnek tar t ja ; az utóbbi ellenben ezen meg-
különböztetést törvényszerűleg nem alaposnak 
nyilatkoztatja. — A kormánybiztos kimutatásaiból 
kiviláglott, hogy ilyen megkülönböztetésnek a 
törvényben semmi alapja nincs, és hogy a tör-
vényes személy jogai tulajdonképen a testületi 
jog fogalmát képezik, a minek csak valamivel 
szűkebbnek, vagy tágabbnak lehet lennie. Ugy 
szinte a másik is világosan bebizonyíttatott, hogy 
az alkotmány 13. cikke a testületi jognak vallás-
társulatoknak való megadására nézve a törvény 
útját követeli, és hogy ezen cikknek megállapítása 
által egyenesen az volt célozva, hogy a vallás-
társulatokra nézve a testületi jog nyerlietése 
megnehezíttessék, nehogy ezen fontos jogok pil-
lanatnyi tartóssága egyesületeknek is megadat-
hassák s jelesül, hogy a vagyon holt kezek 
közt nagyon meg ne szaporodjék. Hogy váljon 
jó-e a vallástársulatokra nézve, ezen csaknem 
nélkülözhetlen jogok megnyerhetését annyira 
megnehezíteni, hogy a mostani körülmények közt 
csaknem lelietlenséggé vált; hogy váljon bölcs 
dolog-e valamely törvényt ugy alkotni, hogy bi-
zonyos tekintetben annak mellőzésére van kény-
szerítve az ember, mint mostani esetben minden 
tulaj donnyer hetesnél látható, és hogy épen azért 
nem parancsoló szükséggé vált-e azon, az alkot-
mányban kilátásba helyezett törvényt beigtatni, 
mely azon föltételeket határozza meg, melyek 
alatt testületi jogok adhatók, nehogy a vallás-
társulatoknak a 12. cikkben kimondott szabad 
vallásgyakorlata a 13. cikk által nagy részben 
megsemmisíttessék ? ezt mind kérdésbe lehet tenni, 



jelenleg azonban kétségen kivül van, hogy az 
alkotmány szerint úgy áll a dolog, miszerint min-
den testületi jog megnyerhetésénél különös tör-
vény alkotandó. És épen ez az a pont, melyben a 
képviselőház egy értelemben volt. 

Hanem most jön a különbség, a vélemények 
megoszlottak, mihelyt arról volt szó, hogy mi-
csoda alapon, micsoda feltételek alatt s micsoda 
törvényes szempontból lehet és kell ezen jogok 
megadhatását meghatározni. Az ellenkező véle-
ményiiek azon régi vádat hozták fel legelsőbben 
is, hogy ezen gyülekezetek nem vallástársulatok, 
mert hiszen nincs is vallásuk s ismét hosszas, 
áradozó, unalmas szónoklatok tartattak Uhlich val-
lásáról, Istenrőli fogalmáról s más ilyenekről. 
Mathies különösen állította, hogy azt kézzel fogha-
tólag be lehet bizonyítani: Uhlich vasárnapi újsá-
gában ez áll: „Az Istenrőli hit a szabad gyülekeze-
tekben nyilvános kérdés"; a hol ez áll, ott nem 
lehet istenitiszteletet tartani, és a hol nincs isteni-
tisztelet, ott nincs vallástársulat. Igen egyszerűen 
hangzik , hanem tnlajdonképen bárgyuságnak 
mondható. Mert hiszen Mathies urnák és elvba-
rátinak nincs joga az Uhlich vasárnapi újságában 
levő nézetet — akarom, nem akarom, törik, sza-
kad — a szabad-gyülekezetek hitvallásául keresz-
telni. De meg ha a szabad-gyülekezetek ilyen 
nyilatkozatot tennének is, mégis minden józan 
ember tudja, a kinek nem csupán államvallási 
Istenről való fogalma van, hogy a vallás a legkü-
lönbözőbb Istenrőli fogalmakban, sőt még olya-
nokban is létezhetik, melyekben némely ember 
Istenrőli való fogalmat nem képes felfedezni. Ezen 
joggal és fogással, mint Mathies ár okoskodott, 
állíthatják az orthodoxok, hogy a ki a szent-
háromságot nem hiszi, annak nincs vallása, ninc s 

Istene. Techow előadó úr azonban túlságosan szí-
veskedett Mathies úrnak bebizonyítani, liogy a 
magdeburgi szabad-gyülekezet szabályai közt — 
a mi pedig döntőbb, mint egyes ember nyilatko-
zata — ez áll : „Istenség iránt való tisztelet" stb. 
Ugy látszik, hogy a vallásügyministert sem tán-
torították meg az ily Matliies-féle elvek, ő elis-
merte a szabad-gyülekezetek vallásos jellemét, 
miután egyszerűen, de kézzel foghatólag így okos-
kodott. Ha az államegyház annyi tagja minden 
istenitisztelet nélkül elvan, a szabad-gyiilekeze-
tek tagjai pedig épületes gyülekezetben összejön-
nek : ezen ösztönnek valami fogyatkozás érzeté-
ben kell alapulnia, s ezen érzületnek vallásosnak 

kell lenni, mert más alapokot épen nem tehetünk 
fel. Ok ugyan még keresők, hitöknek s vallásuk-
nak minden határozottsága hiányzik ugyan, de a 
vallásos érzületet nem lehet tolök megtagadni, s 
ezért nincs jogunk tőlük a vallástársulat jellemét 
elvitatni. 

Mindennek dacára is kijelentette a mmister, 
miszerint nem érezheti magát hajlandónak, hogy 
ezen gyülekezetek közül bármelyiknek is már 
most testületi jogot adjon. Ismételte, a mit mult 
évben mondott, hogy ezen gyülekezeteknek sza-
bad vallásgyakorlat mellett „a lélek és erő bi-
zonyságát" kellett volna felmutatniok , mi-
előtt ilyen jog megadathatnék nekik. O különösen 
foglalkozott azzal, olvasta irataikat s nem bor-
zadt annak néhány tagjával személyes érintke-
zésbe jönni, de nem ismerhette fel, hogy Ők ezen 
lélek és erő bizonyságát adnák. Mily csekély 
az ő hitvallásuk álláspontja, mily csekély vagy 
semmi sejtelmük sincs vallásos újjászületésről s 
erkölcsi kívánalmak fenségéről; hogyan nyithat-
nának vigaszt a szorongattatottak-, szenvedők-
nek, haldoklóknak!! Buzgóság és gyakorlati te-
vékenység nem tagadható meg tőlök, de ez különö-
sen s túlnyomólag ügyeik rendezése és szabályo-
zására vonatkozik, benső vallásos állapotukban 
nem tűnnek fel valami olyasoknak, kiknek ezen 
fontos jogot meg lehetne adni, mint ezt szilárdabb 
testületektől, mint a baptisták, irvingiánosoktól is 
megtagadta. Ez volt a ministeri beszéd veleje. 

Sajnáljuk, hogy a cultusminister ezen okos-
kodását senkisem cáfolta meg a házban; mi leg-
alább nagyon ingatagnak állítjuk ezen nézpontot, 
mely azonfelül aggasztó következményeket von-
hat maga után. Mi azt gondoljuk, hogy a minister 
itt két különböző álláspontot nem vett figyelembe, 
jelesül nem különböztette meg az államministert 
és az evangélikus keresztyént; nem különböztette 
meg, hogy milyen követeléseket tehet egy evan-
gélikus keresztyén, hol élő evangélikus buzgósá-
got akar találni s milyen követeléseket tehet a 
törvény embere, hogy polgári és politikai jogokat 
adhasson. 11a neki, mint valamely evangélikus 
közönséges zsinat elnökének , vagy valamely 
evangélikus egyházi hatóság fejének arról kellene 
ítéletet hozni, hogy váljon más vallású felekeze-
tekből keresztyén gyülekezeteket fel lehet-e 
venni az evangélikus egyházba, vagy valóságos 
evangélikusoknak elismerhetok-e? akkor volna ala-
pos oka a lélek és erő bizoyságára hivatkozni. 



Mint államministerre nem tartozik a lélek és 
erő bizonysága, mint államminister nincs hivatva, 
hogy vallásos alapnézeteit — ha mindjárt nélkü-
lözhetleneknek tartja is azokat — akármikép 
zsinórmértékül vegye, melytől függjön valamely 
jog megadása vagy megtagadása. Ha neki jogá-
ban állana ez, akkor egy másik államminister, ki 
orthodoxabb mint ő, épen úgy jogosítva lenne, 
hogy bizonyos ó egyházi dogmáknak az ő egyéni 
meggyőződése szerint a valódi vallásos életre 
mulhatlanul megkivántatósága szerint határozza 
meg, hogy kit illetnek testületi jogok és kit nem, s 
azzal egy tárgyilagos jog személyes nézet alanyi-
ságába helyeztetnék. 

Ismételjük, a mit már mondottunk s még 
többször fogjuk ismételni: az állam nincs hivatva, 
hogy a vallástársulatok benső vallások értéke és 
tartalma fölött Ítéljen, sőt arra sincs hivatva, 
hogy a vallásról való határozott fogalmát zsinór-
mértékül állítsa fel, mely szerint polgári jogokat 
ad, vagy megtagad. „Ha az állam valamely val-
lásos fogalmat, vagy valamely vallásróli fogalmat, 
mint föltételt elfogad, akkor a vallásszabadságá-
nak pontos meghatározása az, hogy minden pol-
gárnak azon vallást van joga gyakorolni, melyet 
az államkormány üdvösnek, vagy legalább nem 
ártalmasnak tart." Mert az államkormány jogo-
sítva volna akkor a szűkebb vagy tágabb vallásos 
fogalmak szerint többnek, vagy kevesebbnek a 
szabad vallásgyakorlati jogokat korlátok közé 
zárni, vagy megtagadni s ezen megtagadás váltva 
mindég az ellentett pontokat érintené, a szerint^ 
a mint az ország orthodox vagy rationalista, 
katholikus vagy protestáns kormánynak volna 
alávetve. 

Véleményünk szerint a jog terén csupán ez 
az egyetlen helyes nézpont. Az államhatalom 
minden társulatot vallástársulatul ismer el, mely 
magát annak jelenti, mindaddig, míg az ellenkező 
nem bizonyíttatik be, jelesül, hogy a társulat 
nyiltan más célra állt össze. Az államhatalom 
ekkor a testületi jog megadását nem valamely 
vallási vagy értelmi feltételtől, hanem a tettleges 
és jogi kívánalmaktól teszi függővé. Azt kérdi, 
hogy váljon az állampolgárok nagy részének 
szüksége van-e arra, hogy ilyen gyülekezetekké 
egyesüljön, s váljon ezen szükség oly körülménye-
ken alapul-e, melyeknek tartósságára számíthatni ? 
Ha ezt olyannak találja s azt tapasztalja, hogy a 
polgárok egyébiránt jó polgári és törvényes rend-

ben élnek, akkor nincs joga a testületi jogot meg-
tagadni. 

Ha így a vizsgálódás csupán a közjó s nyilvános 
rend tekintetéből történik, akkor nehéz azon vé-
leményt elnémítani, hogy bizonyára jogos dolog 
volna a szabad-gyülekezetek közül némelyeknek 
testületi jogot adni. Mert azok rendkívül nagy 
számú becsületes jó polgárt foglalnak magukba 
s keletkezésük azon szükségességből fakadt, mely-
nek benső okai hihető még soká fenfognak állani, 
vagy talán sohasem fognak elenyészni, és az se 
nem bölcs, se nem igazságos dolog ilyen nyilvá-
nos tartós szükségességtől azon eszközöket meg-
tagadni, melyek annak kielégítésére mulhatlanul 
megkívántatnak. 

Es épen azért sajnáljuk, hogy a képviselők 
többsége a napi rendet eltűrte és csak a Vinke 
párt nagyobb része szavazott a ministeriunihoz 
való utasítás mellett; de még jobban kívánnunk 
kell, hogy a testületi jogok megnyerhetése felté-
teleit szabályozó törvényre ne igen soká kelljen 
várakoznunk. 

R É G I S É G E K . 

Honestissimis viris prudentia et virtute prae-
stantibus, Judici et Senatoribus inelytae Urbis 

Bartphae Dominis BUÍS colendis. 
I. 

S. D. Honestissimi viri. Utrumque praedixit vox 
divina, ia hac languida et delira mundi senecta, et 
majores fore confusiones generis humani, quam fuerunt 
antea, et tamen filium Dei etiam inter imperiorum 
ruinas semper aeternam Ecclesiam collecturum esse, et 
servaturum aliqua Ecclesiae hospitia. Hac consolatione 
inter tantos tumultus ubique nos consolemur; ac ipsi 
filio Dei gratias ago, quod hactenus clementer Ecclesiam 
vestram contra Turcia latrocinia et contra aliorum sae~ 
vitiam texit, et eum oro, ut deinceps etiam poenas 
mitiget et inter vos Ecclesiam colligat, servet et prote-
gat. — Nec dubitate Deo grata esse officia, quae prae-
statis ad Ecclesiae et doctrinae conservationem. 

Cumque Salomonis Scherers, qui parentes apud 
vos habét, studia, vestra pietate adiuta sint, et virtus 
ejus digna sit auxilio, nunc tantum hoc petit, ut cum 
spe auxilii vestri in Academia hoc semestri vixerit, 
mittatis sibi Joachimicos sedecim. Tantum nempe debet, 
et aliqui conterranei pro eo spoponderunt. — Ipse quia 
non vult se onerare majoribus debitis, Vratislaviam 
rediit. Obsecro, ut virum honestum et eruditum Salo-
monem, qui patriae utiliter servire poterit non desera-
tis, eaque in re nostrae petitioois etiam rationem habete, 
cum profecto vestris hominibus libenter, ubi possumus, 



gratificeranr. Bene et feliciter valete. Die 10. Augusti 
Anno 1555. Philippus Melanthon. 

II. 
Melanchthon Filep mint wittenbergai egyetem titok-

noka , az egyetem nevében a hazautazandó eperiesi 
Kun Ferencet dicséretes bizonyítványnyal a jánl ja , saját 
keze aláírásával. Reetor Academiae Wittenbergiensis 
Adolphus comes in Nassau etc. omnibus lecturis has 
literas S. D. 

Cum propter difficultatem sumptuum necessario-
rum quos studia liberalium artium requirunt, hic hone-
stus et eruditus juvenis Franciscus Cunius Epperiensis 
diutius in nostra Academia commorari et cursum suorum 
studiorum continuere non posset, coactus est se alio con-
ferre ubi eius usus in docendo juventutem esset. Recte 
enim et pie judicavit, se nullum maius munus gerere 
posse, quam ut ipse bene institutus juventutem erudiat 
et instituat. Haud enim ignorat, utilem et necessariam 
esse hanc literariam militiam, in qua praeparanda sunt 
juvenilia ingenia ad rem omnium in vita maximam et 
difficillimam, scilicet ad Ecclesiae et vitae civilis guber-
nationem, ad explicationem doctrinae coelestis et diju-
dieationem gravissimorum negotiorum vitae humanae. 
Ut enim Deo, Ecclesiae, politiis utiliter servire possi-
mus, amandae et excolendae suut literae, inquirenda 
veritas et adhibenda cura e s t , ut integre et ordine 
doetrinam vitae hominum necessariam discamus. Ac 
singulare Dei donum esse et veram sapientiam, sta-
tuamus, quae in cognitione honestarum artium et doctri-
nae coelestis consistit. Est autem hic Franciscus ad 
multa honesta vitae officia asvefactus et in iis artibus 
quibus ingenia ad superiores disciplinas praeparantur, 
praeclaram operám posuit et se exercuit, quod testantur 
eius poemata, oratio pura et elegáns. — Porro vera 
invocatione Dei, pietatem colit, et in Academia nostra 
doetrinam Ecclesiae Christi integram, stúdiósé didiéit, 
eiusque consensum traditum in seriptis propheticis et 
apostolicis pie amplectitur. Atque hanc animi sui pieta-
tem et alias virtutes, integritate et gravitate morum, et 
honesta vitae gubernatione ita o r n a t , ut merito ab 
omnibus sit amandus. Quare ei hoc nostro testimonio 
nolimus deesse, ut ipsi aditus sit, ad doctos et hone-
stos viros, quibus esset ignotus. Cum autem ad Ecclesiae 
et politiarum conservationem pertineat, bona ingenia 
juvari et provehi tamquam seminaria, ut habeat Res-
publica homines idoneos ad varia totius in vita guber-
nationis officia, et dubium non sit, hunc Franciscum 
utiliter scholis inservire posse, commendamus ipsum 
omnibus honestis et doctis viris tuendum et ornandum, 
nos vicissim nostra studia et officia singulis deferimus. 
Et speramus huius Francisci integritatem et gratitudi-
nem quibus cum vixerit probaturos esse. Oramus autem 
filium Dei Dominum nostrum JESUM Christum, ut sibi 
inter nos aeternam Ecclesiam collegat et studia doctri-
narum non sinat ext.ingui, et faciat hunc Franciscum 
vas misericordiae et orgánum salutare Ecclesiae et 
animae suae. Ac ne quis de fide harum literarum dubi-
tet, Bignavimus eas sigilla Academiae nostrae. Datae 

Wittebergae sexto Idos Octb. Anno Millesimo quinten-
tesimo quinquagesimo octavo (L. S.) Philippus Me-
lanthon. 

(Ex cimeliis Samuelis Székely de Doba) *). 

TÖRTÉNELMI ADATOK. 

A magyarországi helv. hitvallású superinten-
dentiák hajdani felosztásáróli nézetek bővebb 

felvilágosításául. 
A „protestáns egyházi és iskolai lapok" 1860. 

mart. 2-ik 9-ik száma alatt Rézsö Ensel Sándor úr a ma-
gyarországi protestáns superintendentiák hajdani fel-
osztásáról egy cikket közlött. 

Nem célom Rézsö E. S. úr cikkjét ostromolni. Szán-
dékom csak ennyi, hogy a hézagokat némileg én is 
igyekezzem kipótolni; továbbá, hogy részben okmá-
nyokra, részben tényekrei hivatkozás mellett bebizo-
nyítsam ezen két ál l í tást: 

a) a helv. hitv. felekezet autonomikus működése, 
a superintendentiák hajdani felosztásakor sem szakadt 
meg soha , söt inkább folytonosan élt, hatott, intéz-
kedett ; 

b) azon vál tozta tásokat , melyek a superintenden 
tiák területén alkatrészein és nevein, valamint azon 
módosí tásokat , melyek a superintendentiákba kebele-
zett tractusok területén, alkatrészein s nevein a refor-
matiótól kezdve 1860. évig tör téntek, mindig a hitfele-
kezet egyházi belkormánya te t te , még akkor is, midőn 
efféle változtatásra vagy módosításra a polgári állam-
kormány által szólíttatott fel a hitfelekezet. 

Én az alább közlendőkben, „csupán a tiszántúli 
helv. hitv. superintendentiára" szorítkozom. Cseleked-
jék ezt a többi superintendentiák részéről felszólaló 
egyének is. Csak akkor dolgozunk célszerüleg, ha min-
denki annyi tért fog fel, a mennyit bejárhat, és csak azt 
ir ja le mások tá jékozása végett, a mit be is tud bizo 
nyítani. A hiányos ismereteken épült történelmi előadá-
sok, — kivált ha nem egyének, de közügy érdeke forog 
kérdésben, — több kár t tesznek mint hasznot. 

I. Debrecenben 1567. február 24-én tartatott amaz 
áldott emlékezetű z s ina t , melyben tizenhét espe-
resség bevette és aláirta a helvét hitvallást. Ugyanezen 

*) Ezeknek eredetije az ev. egyhás bányakerületi levéltárá-
ban őriztetik. Az elébbi számban kijött levélre nézve 
fáradhatlan régiségbu várunk, Révész Imre arra figyelmez-
tetett, hogy közöltetett az már Klanitziusnál, Ribininél, 
söt a Corpus Reformatorumban is meg van, ennélfogva 
az ott tett jegyzet, miszerint az sehol nyomtatásban nem 
közöltetett, nem áll. 

Meg kell még jegyeznünk, hogy a névaláírás Me-
lanthon nem sajtóhiba, hanem az eredetiben is tisztán 
olvashatólag így van, és miután életének később szaká-
ban kelt más levelei alatt is Melanthon és nem Melanch-
thon van, úgy látszik, hogy a Schwarzerd-bői általa 
görögre fordított Melanchthon nevét később jobb hangzás 
kedveért Melanthonra rövidítette. Szerk. 



XVII esperesség bevette és aláirta ismét Debrecenben 
1567. aug. 22 kén az „Articuíi majores" eimtí egyházi 
törvényeket; melyek közlil a 20-ik cikk Így szól: „Non 
solum ecclesiis Pastores , sed et Pastoribus praefici 
— ex verbo Dei — superintendentes et seniores volu-
mus, qui coetui pastorum praesint. 21. c. Superintendens 
ex consensu seniorum omnia faciat, et nihil affectu pri-
vato tentet." 

Ettől az időtől fogva a tiszántúli superintendentia 
szakadatlanul a superintendens és seniorok kormánya 
alatt állott. 

Ezen egyházi kormányhatóság küldötte a Nagy-
Károlyban 1605. jun . 5-én tartott generális synodusból 
I—VII. pontokban foglalt kérelemmel Bocskaihoz Vári 
Tamást és Pataki Bálintot. „Tandem consultatum est et 
conclusum ; ut Dominum Thomam Várium et Valonsinum 
Patakhyum ecclesiae Kis-Várdaieusis Pastorem ad 
Principem Illustrissimnm ablegaret sancta synodus, qui 
sequentia postulata exponant stb. superintend. Protoc. 
609. 1." Majd 1608. jun. 29-én a szatmári generális sy-
nodusból Egri Miklóst és Decsi Istvánt, kik, a Bocskai 
István Fejedelem által ekklézsiáinknak adott privilé-
giumokat, ratibabeálva és confirmálva el is hozták. — 
A bécsi békekötés azon pontja, „quaelibet religio suae 
professionis superiores seu superintendentes habeat" a 
mi superintendentiánkban egészen 1715-ig soha meg 
nem sértetet t ; s a sérelem 1734-ik évig tartott . 

A mi a superintendentiánk consistoriumát illeti: 
az 1567-ben együvé állott tizenhét esperességből három, 
úgymint „a zempléni, újvári, és borsodi," minden pol-
gári hatalom befolyása nélkül önkényt elszakadt. Ezek-
nek independens senioratusok alatt i életéről, s majd 
1734-ben a tiszáninneni superintendentiába olvadásáról, 
közöljék az adatokat az illetők. — A többi „tizennégy 
tractus együtt maradt" 1567-ik évtől kezdve 1821-ik 
évig. Ekkor a szilágysági tractus az Erdélyi superinten-
dentiához csatoltatott. 

Ezen átkeblezés, „egyik országtól a másikhoz," 
azért igen nagy fontosságú történelmi szempontból, 
mert „ez is" tisztán és egyenesen „a hitfelekezet egy-
házi kormányának intézkedése folytán tör tént ;" azon 
General-Convent végzése szerint, mely a magyarországi 
4 superintendentia képviselőiből alakult, s mely mint 
az akkor uralkodott felség által „delegált judicium" 
intézte az akkor fenforgott egyházi ügyeket. 

A tiszántúli superintendentia 1821. oct. 5. 97. sz. 
határozata, e t á rgyra nézve így hangzik : „Méltóságos 
Consiliarius Laskai Sámuel úr, az Erdélyi mélt. főcon-
sistorium részéről érkezvén, jelentette, hogy a partium-
beli ekklézsiák átvételére kiküldetett legyen. 

„Ehhezképest, minthogy a Generalconvent által 
ezen superintendentiára bizódott, hogy elérkezésével a 
tisztelt deputatus urnák, ezen tárgyat vele együtt intézze 
e l : a Krasznas , Középszolnokvármegyékben és Kővár 
vidékén, úgyszintén Belsőszólnokvármegyében fekvő, 
eddig ezeu superiptendentiához tartozott ekklézsiák, 
ezennel az erdélyországi ekklézsiákhoz általbocsáttat-
nak, és azon subordinatio alól, melylyel eddig ezen 

superintendentiához tartoztak, f e lo ldoz ta tnak . . . Melyek 
után senior tiszt. Héczei Pál atyánkfia azon ekklézsiák 
nevében minden illendőséggel el is búcsúzott." 

Szolgáljon ez kétségbevonhatlau bizonyságul arra 
nézve, hogy a mi superintendentiánktól szinte 300 év 
elforgása alatt, egyetlenegy ekklézsiát sem szakasztott 
el polgári államhatóság parancsa ; és hogy a superin-
tendentián történt területi változás mindig autonomikus 
intézkedés ut ján tétetett. 

II. „Nehéz idők 1714—1734. 
Jegyzökönyvünk tartalma szerint a tiszántúli su-

perintendentia (mely kezdetben „cistibiscana" nevet vi-
selt) 1567-től kezdve 1714-ig kilencvenkét (92) gyűlést 
tartott , körülményszerüleg „Generál is ," vagy „Semige-
neralis," synodusokat. 1714-ben megszűnnek a gyűlés-
tartások, s a jegyzőkönyvben ily igék olvashatók: 

„Notandum probe e s t : anno 1714 indicitur syno-
dus generális „Mediomontem. Ex officio tum episcopus 
ejns temporisR. ac Cl. Duus „Tbomás Veresegyházi tum 
RR. DD. seniores et deputati properant ad locum indic-
tum. Verum propter insidias Cl. R. et germanorum a V. 
Dioecesi N.-Bányaiensi detectas , siue mora deputatis 
redeuntibus, cassatur synodus." 

„Ex illo tempore articulariter probibitae sunt sy-
nodi generales, ut et partiales in Diaeta Posonieusi 
A. 1715." 

„Anno 1716 mense martio obiit R. ac Cl. Thomas 
Veresegyházi Episcopus. Cujus vice functus est officio, 
jure successionis, ejus temporis Nótárius R. ac Cl.Domi-
nus Sámuel Huszti, ex mandato aliquot seniorum; qui licet 
extra juramentum seu adjurat ionem, tameu a plebe 
titulo Episcopi insignitus est, et etiam a superattenden-
tia, in defectu convocationis synodalis talis agnitus est. 
Obiit 1721. jun. m.« 

„In hujus exequiis scriba constitutos est Cl. ac 
R. D. Stephanus Helmeci, et „ab aliquot Senioribus 
electus est" pro Episcopo R. ac Cl. D. „MichaelRápóti." 
Verum, eum ad termiuum instellationi ejus indictum se-
niores venissent Debrecinum: ab instituto suo prohibiti 
sunt, ab Inclyto Senatu Debrecinensi, „certa de causa," 
atque ita re infecta domos suas repetiverunt. 

(Folyt, következik.) 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 
Nt. szerkesztő úr! Protestáns egyházunk egyik 

legbuzgóbb híve, tántoríthatlan támasza, ügyünk fárad-
hatlan és meleg kebelű ba rá t j a Tisza Kálmán ú r , nem 
régiben e lapok hasábjain figyelmeztete bennünket gym-
násiumaink ügyére, s ama közös óhaj tásunkat fejezi k i : 
va jha találkoznának férfiak, kik gymnásiumaink rende-
zése főbb és részletesebb vonásait kifejtenék, s ezek 
megvitatása mellett az egyház kormányzó testülete ke-
zébe mintegy biztos fonalat nyúj tanának, olyan gymná-
siumok rendezésére, melyekben igaz buzgó magyar pro-



testáns és a maikor által igényelt miveltséggel biró fér-
fiak nevekedhetnének! 

Távol vagyok attól, mintha én ezen nehéz feladat 
mególdására képesnek hinném magamat; de mégsem 
tartózkodom szerény nézetemet ezen ügyben a nagy-
tiszteletü úr előtt s általa a nagy közönségnek bemu-
tatni; mindenesetre szolgáltathat ezen mutatványom 
némi anyagot a további gondolkodásra, s a nagy kö-
zönség és az egyházat vezérlő férfiak vonhatnak el be-
lőle valamit, mely mások véleményével egyesíttetvén, a 
középület felépítése egyik darabka anyagául szolgálhat. 

Őszintén jegyzem meg előlegesen, hogy bármely 
iskolatervet dolgozzék is ki valaki, és bármiként részle-
tezze is dolgozatát, azt úgy a mint kidolgozza nem lehet 
minden hely és körülménybe tökéletesen beilleszteni. A 
gymnásiumi tervet tehát minden iskola a maga autonó-
miai jogánál fogva, saját körülményeihez alkalmazni 
kénytelen, meghagyván abban a terv lényegét. 

De meg kell jegyeznem másrészről azt is , hogy 
ámbár nem lehet elvitatni, hogy a jó terv készítése és 
összeállításától igen sok függ, de egyenesen állíthatom, 
hogy a legjobb terv sem pótolhatja ki a tanítói buzgó-
ság hiányát; ez a hiány, az mely megöl minden magasz-
tos törekvést. — Ezen buzgóságoa nem az egyes taná-
rok egymástól független, hanem az egyes tanárok ki-
tűnő buzgóságát egyenként és kivált azon buzgóságok 
együvé hatásában nyilvánuló buzgóságot értem. — Tisz-
teltszerkesztő úr! s a t . közönség mindazon része, kiket 
ezen ügy avagy csak egy kis részben is érdekel! keres-
sük, kérjük, kívánjuk, ébreszszük és tartsuk ébren a 
tanárok egyenkinti de főleg együvé ható tántoríthatlan 
buzgóságát; meglátjuk hogy még a hiányos rendszerrel 
is nagy eredményeket mutathatunk fel.—Irtsuk ki ellen-
ben az olyan tanárt, sőt ha kell az olyan tanári testüle-
tet is, kik a szolgai kötelesség és nyomorult kenyérke-
resetből gyötrik önmagokat, megrontják a társadalmat, 
elorozzák lelketlenül az egyház drága kincseit, a fej-
lődni kivánó , de mesterségesen megrontható ifjak szel-
lemét. 

A tanterv helyessége mellett mindenekfelett az 
egyes tanár és az összes tanárikar tehát az a fontos té-
nyező, kik nélkül minden törekvés híjába való erőlkö-
dés, haszontalan erő és pénzpazarlás. 

Azért én, ha százszor fognék terv készítéséhez, ha 
ezer jó tervet adnának is elémbe, mindenkor azt mon-
danám, hogy lelkes tanítók nélkül az mind semmit 
sem ér. — 

A tanárnak feddhetetlen életű, példás jó erkölcsű 
és ezek alapján tekintélyt tartani tudó s ezzel biró férfi-
nak kell lenni. Megkívántatik benne, hogy a nevelés és 
tanitás szent ügye iránt mindenek felett lelkesülve le-
gyen, — és ezen benső hivatás — nem pedig a puszta 
kenyérkereset érzésétől ösztönöztetve lépjen e tisztes 
pályára. Komolyan fel kell gondolnia, hogy a növendék 
gyermeket és ifjút, mint erkölcsi egyént, az élet sikamlós 
és nehezen járható ösvényére, „a nevelés iránti kiváló 
előszeretet, lelkiismeretes becsületesség, határt nem is-

merő türelem, pontosság és megfeszített szorgalommal 
lehet előkészíteni, elvezérelni. 

A tanárnak ezen benső erkölcsi tulajdonságon ki 
viil nemcsak az általános nevelés tudományában és azon 
tantárgyban, melynek tanítását magára vállalta, kell ki-
tűnő jártassággal birni, hanem otthonosnak kell lenni 
a gyermekek is itjakkal való tapintatteljes bánás mód 
mellett, a tantárgyak, és azok megtanulása iránti sze-
retet felébresztése, ébrentartása fogásaiban s általában 
a tanítás sikeresen való eszközlésébeo. 

Ismételve mondom: ki ezen komoly és fontos fel-
adatok betöltésére, mególdására magát képesnek és 
elég erősnek nem érezi, az ne lépjen a tanári tisztes 
pályára, ne rontsa meg magát és ne dúlja fel a kezére 
bizott nemzedék boldogságát. 

Még több hasonló megjegyzést szeretnék az el-
mondottakhoz csatolni, de nem tartom tanácsosnak, úgy 
is még igen sok mondani valómat a beszéd árjába fu-
lasztani. Jelenleg nincs is más módom, mint a reductio 
elvéhez folyamodás, mely szerint a mondottakra száz-
szor is visszavezetem az olvasó becses figyelmét. — 
Mert a tanári kar az iskola rendíthetlen sziklája, melyen 
az iskola erős vára felépíthető és melyen az virágzólag 
megállhat. 

És ezek után már át kellene térnem ígért gym-
násiumi tervemre. Ezt óhajtanám is tenni azonnal, ha 
nem tartanék attól, hogy tervem olvasása közben s 
utána a nyájas olvasó sok olyan kérdést s ellenvetést 
tenne hozzám, melyre nem győzném adogatni a feleletet. 
— Hogy tehát ne legyenek a kérdések s ellenvetések, va-
lamint a feleletek is elcsuppogatva, és főleg hogy az egész 
terv szervezete okaival egyetemben egész világosságban 
álljon az olvasó előtt, jó lesz némely ide vonatkozó fo-
galmak értelmezését előre bocsátani. 

Ilyen ide vonatkozó fogalom, maga a „gymnásium 
fogalma." Ha azonban ezen fogalom értelmezésébe kí-
vánnék bocsátkozni, a helyett, hogy az értelmezés sza-
bályai szerint, a fogalom tartalmát mutatnám fel teljesen, 
históriai elbeszélésekbe kellene bocsátkoznom. Elő kel-
lene adnom az athenaei gymnásiumok idejétől a Pan-
taenus és Origenes alexandriai iskoláin, a zárdai éd a 
középkori városi latin iskolákon át, a reformatio idejé-
ből hozzánk leszármazott középtanodák leírásait; és 
előadásomból végre mégis az tlinnék ki, hogy a gymná-
sium fogalmát, még a história segítségül hívásával sem 
birtam szabatosan értelmezni. 

De mivel értelmi tehetségünk a fogalmakat épen 
abstractio utján képezi; a gymnásium történelme tükö-
réből anynyit mindenesetre látnánk, hogy ezen iskolák 
mindenkor azon nemzet, melynek kebelében állottak, s 
azon idő, melyben léteztek, szellemi s anyagi szükségei, 
valamint kivánaimaiból keletkeztek , s ugyancsak ezek-
nek kívántak eleget tenni. — Valamint pedig a nemze 
tek s velők együtt az idő kívánalmai folytonos fejlődés-
nek örvendettek, azonképen a gymnásiumok is legfe-
lebb általános typicus jellemmel bírhattak, de mind 
belső mind klilső accideutalis jegyeikre nézve kénysze-



rülve voltak a nemzetek fejlődése és az azzal együtt 
járó idő kivánalmaihoz alkalmazkodni. 

Nem lehetvén ezen tény igazságát kétségbe vonni, 
könnyű következtetni, hogy a mai gymuásiumoknak is 
a nemzet élete fejlése s az ezzel kapcsolatban járó kor 
kívánalmai és szükségeiből kell kiemelkedniök s ezek 
kielégítéseit kell céljaikul tüzniök ki. 

Ezen elismert históriai ténynél fogva, a gymná-
siumok szervezésében nem lehet arra hivatkozni, hogy: 
a gymnásiumok régebben, avagy a mi közelbe esö gyer-
mekkorunkban jobbak vagy roszabbak voltak a mosta-
niaknál.— Olyanok voltak azok mindenkor, a milye-
neknek akkor lenniök kellett, s a milyenek az akkori 
kor igényeinek lehetőleg meg is feleltek. — Mivel ha 
nem olyanok lettek volna, sem a nemzet, — melynek 
fejlése és mivelésére hatottak, — lételöket meg nem 
törte volna, sem az akkori kor szerint a bennök képző-
dött egyén, az élet semminemű pályáján meg nem áll-
hatott volna. 

Nem lehet azonban tagadni, hogy a gymnásiumok 
folytonos küzdelmi teréül szolgáltak, két phantasmának 
a humanismus és realismus phantasmáinak', melyek kö-
zül majd az egyik, majd a másik kerekedvén felül, a 
győzelmes fél a leküzdött phantasma parazsát csak egy 
egy rövid időre vala képes hamva vékony rétegével el-
fedni, hogy az azután a hamutakaró alól annál erősebb 
lángokban törjön ki. 

Ezen kor ragálya egészen a mi korunk légrétegébe 
átnyúlt s miután a közelebbi évtizekben bebarangolta a 
német földet, százrétü betegségét hazánk földébe is kez-
dette beplántálni. 

így van az, egy kis félreértés, hihetetlen veszélye 
ket tud okozni. 

Egy pár jámbor és jó akaratú philanthrop, bele 
kiáltotta a világ fülébe : „Neveljetek az életnek" ! De 
míg ők a magok kicsiny körében e kimondott szó felett 
experimentálgattak, azalatt a helyes és a további gya-
korlati magyarázat nélkül hagyott eszme, a mellett, 
hogy az idealismus ködfátyolán fenakadt, azon bal fo-
galommal is jött nem épen szerencsés combinatioba, 
mintha az életre nevelő tanok pusztán a természettudo-
mányokhoz volnának kötve. — Ezen eszmét és combi-
natiot vakon követők száma lassankint egész táborrá 
nevekedett, mely tábor nem látta, nem is kereste az em-
beri namzet boldogságát a föld rögén túl, s úgy elálmél-
kodott a reáltudományok csudálása és életrevalóságán, 
mint az olyan szájongó csoport, mely az erdőre nézté-
ben nem látja a fákat. — A hógulyaként növekedő cso-
port köréből kinn szorúlt másik falka nép egész figyyel-
mét a tisztán spirituális s erkölcsi dolgokra fordítván, 
catoi szigorral sürgette s követelte az artes naturales 
delendam esse-t., s így megkövezve a természettudo-
mányokat, mint a vastag anyagiság szülő okait, az ide-
alismus másik, épen olyan egyoldalú betegségébe esett; 
ez meg ugyancsak nézte a fákat, de a fáktól nem látta 
az erdőt. 

Ezen kettős értetlenség szolgáltatta alapját a tisztán 
realista és tisztán humanista iskoláknak, melyeknek el-

keseredett küzdelmeiből, alig bira ezen legközelebbi 
évtizbeli ember kiverekedni. — Mit mondék ? — Kivere-
kedni? — Aligha!? Még nincs befejezve a csata, a tér 
központjától eltávozott felek, a mint a tér egyik vagy 
másik szélső zugában véletlenül találkoznak, azonnal 
hallatják vak töltéseik puffanásait. 

Hozzánk, kik e küzdelmi tér szélére estünk, a 
csata hullámainak utolsó gytirüi csak mostanában jutot-
tak el. De mivel mi valánk a part, melyhez e hullámok 
ütődtek, csapásaik súlyát éreznünk is kellett s az ennek 
következtében történt part, vagy allegória nélkül szólva, 
— agyrázkódásba gymnásiumo&ról való helyes néze-
teinket, nem csekély mértékben zavarta meg. 

Ezen zavart fogalmakat kell nekünk tisztáznunk, 
s visszavezetni elménket a tisztaság azon tájára, mely-
nek egéről a phantasmagoriák — az elvontan álló hu-
manismus és realismus — barangoló fellegei eloszlottak, 
s a hol az ész világánál egész tisztaságban látjuk állani 
a tárgyakat, s nyugodtan ítélhetünk és határozhatunk 
a gymnasium fogalma megállapítása felett. 

Ezen fogalom tisztázására indulok én is elsőben, 
s bár nem látszik ezen feladat egészen könnyűnek, 
igyekszem mégis megoldását, tehetségem szerint meg-
kísérteni. 

Az ember testi és szellemi, s ezen utóbbi állomá-
nyánál fogva, egyszersmind erkölcsi lény. 

A testi lét, leköti őt az anyagi világhoz, szelleme 
felül emeli azon; de egyúttal ugyanez összekapcsolja 
embertársaival. — Fölemelkedni törekvő szellemi erejé-
nél fogva hág fel az erkölcsi világba, a hol keresi az 
igazat s az általánosan jót. 

A testi lét feutarthatása kényszeríti őt, azon dol-
gok ismerete és megszerzésére, melyeknek ismerete 
és birása nélkül meg nem élhet. 

A történelmi adatok nyomán az emberi nemzet 
állapotáról való ismereteink ott kezdődnek, midőn az 
emberek már tarsaságban éltek, s kifejlett testi ügyes-
ségük mellett magasabb szellemi culturával is birtak. 
De ha ugyancsak a történelmi adatok, valamint a lelki 
tehetségekkel biró, de jó ideig tehetetlenségben élő 
gyermeken tett tapasztalatok nyomán, a gondolkodó 
ész visszafelé is következtetni tudó világánál, az első 
emberek állapotára visszapillantunk; nem kétkedhe-
tünk, hogy amaz ős korban a testi lét íentarthatása az 
embernek sok erőfeszítésébe került. — Ezen erőfeszítés-
nek kiválólag kellett hatni, az emberrel született szel-
lemi erő fokozatos fejlesztésére, s bizonyosan ennek 
hatása alatt emelkedhetett fel azon bámulatos tökéletes-
ségre, melyben Hornért, a görög nemzet nagy költőjét, 
Herodot, Tukydidest, az emberi nemzet cselekvényei 
kitűnő commentatorait, Socratest, Platót, Aristotelest, a 
szellemi nagyság felső fokára emelkedett bölcselőket 
álmélkodva csudáljuk. 

Most, miután a több ezer éven át fejlődött emberi-
nem között a társadalmi élet kifejlett; miután a meg-
állapodott társadalmi közszellemnél fogva nemcsak 
nemzetek fölött őrködik a társaság minden egyes tagja, 
hanem ezenkívül minden egyes szüle gondoskodik az 
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élet reggelére viradt új családtag léte fentar tásáról ; 
miután a társadalmi és az ettől elválhatatlan szellemi 
élet, nálunk még a kunyhókban is, a haladás bizonyos 
fokára emelkedet t ; miután az eszmélő gyermek jelen 
helyzetünkben egyfelől lelke ingere, másfelől szülei, s a 
körülte forgolódók felhívására figyelmét, s ezáltal szel-
lemi erejét a tápszer keresése helyett a tárgyak ismer-
getésére, az azokkal való bánásra fordítja, s ezeknél 
fogva azon primitív állapoton, melyen az első emberek 
évszázak, talán évezreken tudtak áthatolni, négy, öt 
éven balad á t : oly körülményekben él a mai gyermek, 
melyek között szellemi életét léte kezdetén csakhamar 
megkezdheti. 

De bárha szellemi irányt nyer is a mai gyermek 
élete reggelén; mégis kényszerülve van fejlődő lelki-
tehetségeit a testi életre tartozó dolgokon gyakorolni, 
és csak is ilynemű huzamos gyakorlatok után lehet 
képes a tapasztalat felettiekre felhágni. Sőt, ha egy és 
másban már oda felhágni vala is képes, gyakran le kell 
onnan szállania ismét a tapasztalat iakra, hogy az eze-
ken gyűjtött u jabb alapismeretek szárnyain a szellemi 
világba újra fölemelkedhessék. 

Így találkozik az ember testi és szellemi fejlése 
egymásutánjában nemcsak életpályája kezdetén, hanem 
annak egész folytán át a tapasztalati világ a tapaszta-
lat feletti vagy az értelmi világgal, s így bat benne a 
kettő kölcsönösen egymásra. 

De ha az ember ezek körében magánosan mo-
zogna, nem lehetne egyéb egyes embernél ; pedig ő 
egyedül álló lenni nem akar . — 0 egy nagy társaság 
tagja, és mert szellemi viszonyok ftízik e nagy társa-
sághoz , — társadalmi ember akar lenni minden áron. 
Ezen viszony már az, melynek kapcsai hosszú láncolattá 
fűződnek együvé, mely láncolat egyik végével az emberi 
nem múltjába vissza, másikával annak jövőjébe nyúlik 
előre és ezen láncolat közepe képezi az ő jelenét. 

Ez a jelen ismét az, mely miatt a legíölemelke-
dettebb szellemű ember is, bármely körülményeiben, 
kénytelen az anyagi világra támaszkodni, és az anyagi 
világra való ezen nehézkedésből foly azon szükséges-
ség, hogy az ember úgyis mint testi, úgyis mint szellemi 
lény, az anyagi világ közelebbről való ismergetésére 
van feltétlenül és folytonosad utalva. 

És ha igaz az, hogy a tudnivalók ezen legalsó 
fokára kell hogy lépjen az ember először; ha igaz, 
hogy ezen alsó lépcsőről hághat fel a tapasztalat fö-
löttiekre ; ha igaz végre, —• mit kétségbe vonni nem is 
lehet, — hogy a tapasztalat fölöttiekről gyakran le kell 
szállani ismét és ismét a tapasztalatiakra, s csak így 
lehető amazok ismeretlen régióiban a szellemnek ujabb 
hódításokat tenni : bizonyos az is, hogy az anyagi dol-
gok körül szerzendő ismeretek gyűjtögetésére — mint 
a melyekre mint biztos alapokra építheti fel magasabb 
ismereteit — az embernek mellőzhetetlenül szüksége 
van. „Ezeknél fogva az emberi lé leknek—a tárgyak isme-
retére vezérlő, iskolailag úgynevezett reáltudományok, 
folytonos gyakorlatában kell lennie." 

De mivel továbbá az ember minden áron társa-
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dalmi tag is kiván lenni; ugyancsak kényszerítve van a 
társadalmi viszonyokból fűződött láncolat múltba nyúló 
ágán az emberi szellem tanulságos hagyományaira 
visszahatolni, azért, hogy megérthesse a maga társa-
dalmi jelenjét s e jelenben öntudatos biztossággal áll-
hasson m e g ; de kénytelen egyszersmind e láncolat 
jövőt érintő ágán szellemi és erkölcsi vágyai kielégítése 
miatt végcélját is keresni. — Amoda elvezérlik őt a 
história s ennek megértésére szolgáló ó nyelvek, ide a 
philosophia és a vallás. „Ezek nyomán az embernek, 
mint társadalmi és erkölcsi lénynek az emberi nemzet 
összes ismerete (legalább vázlatban), egybegyűjtése és 
feladata, s ezen ismeretei azok, melyeket iskolailag a 
humanismus szóba szoktak foglalni." 

Úgyde ugyanezen ismeretek azok, melyeket, mint 
tapasztalat fölöttieket, a tiszta értelem és ész vizsgá-
lódásai ut ján kell az embernek megszerezni; de egy-
szersmind ezen ismeretek is azok, melyeknek gyökér-
szálai az anyagi világ tárgyaiban, mint legjobb termő-
földben állanak és ebből táplá lkoznak; világos tehát, 
hogy midőn ezek birtokába kívánunk jutni, amazok 
ismeretét nemcsak nem mellőzhetjük, sőt ellenkezőleg, 
kényszerítve vagyunk minden erővel mivelni. 

A „realismus és humanismus" teszik tehát együtt 
az emberi ismeret szerves egységét, épen úgy, mint a 
test és lélek teszik együtt az élő embert. 

Áll ennél fogva az, és a kifejtett alapigazságoknál 
fogva állani kell annak, hogy annak, ki az emberi feladat 
igényeinek — emberileg szólva — tökéletesen meg 
akar felelni, mind a realisticus, mind a humanisti-
cus irányban egyszerre kell haladnia, és ezen ket-
tős feltétel kívánalmainak meg kell felelnie. 

Es mivel az emberi nemzet általános felfogása 
szerint, „ez a mai kor igénye"; mivel elvitázhatatlan 
psychologiai tudat, hogy a lelki tehetségek a tárgyi 
világban szerzett tapasztalat i ismeretek lépcsőin hág-
hatnak fel a transcendentalis tiszta fogalmak és esz-
mékre ; a mostani nemzedék, számára olyan iskolák 
felállításáról kell gondoskodni , melyekben a lelkite-
hetségek ezen fokozatos és természetes fejlesztése biz-
tos uton ha ladhasson , azaz, olyan tanitó helyekről, 
melyeken a reáliák alapos tanításával folytonos testvé-
ries ölelkezésben ál l janak a humanisticumok. 

„És ilyen iskola a gymnasium." 
Sebessi János nevelő *). 

(Folyt, követk.) 

*) Felbívjnk a hozzáértők figyelmét e cikksorozatra, 
mint a mely iskoláink életkérdéseit r i tka avatottsággal és 
gyakorlati készültséggel tárgyal ja . Óhaj tandó, hogy az 
Írónak megjegyzései ne maradnának pusztában kíálltó 
szózatok. 

Szerk. 



KÖNYVISMERTETÉS. 
Egyházi beszédek. Első füzet. A fóldmivelö házánál 
és házán kivül. Közli Dohos János. Pest, kiadja Ráth 

Mór. 1860. Ára 1 f t . 80 kr. 

Ismertetésem, melyet a eimzett egyházi beszédek-
ről ezennel megirni készülök, előre is megmondhatom 
— hogy ama kedves benyomás, s nem csekély hatás 
szüleménye, melyet e beszédek ép úgy egyenként, olva-
sás közben, mint most a visszaemlékezés kert jébe 
összefoglalva, együtt, egyetemben, gyakoroltak reám.— 
Nem ámítom magam azon hiú reménynyel, mintha talán 
ezáltal sikerülhetne csak egygyel is szaporítanom az 
ily féle ismertetések gyér számú olvasóit; de sőt inkább 
készen vagyok rá, hogy többen lesznek olyanok, kik 
pusztán ez első pontnak olvastára fölfognak kiáltani — 
ismételvén azon mindenfelé elterjedt, mindenkitől emle-
geti véleményt: „hiába! nálunk magyaroknál , csaku-
gyan nincs még valódi itészet! a mi birálóink nem tud-
nak egyebet , mint vagy gáncsoskodni, a kákán is cso 
mót keresni ; vagy ha ezt nem — dicsérni, égre földre 
magasztalni!" — Hogy e vélemény oly általánossá lett, 

— hogy e miatt az itészetnek alig van valami hitele; 
hogy azt közönségesen a leghálátlanabb munkának 
tart ja mindenki: mindezek oly tények, a melyek a meg-
szokás, s belenyugvás által is mintegy szentesítve 
vannak. — Ezért van aztán, hogy az ismertetéseket s 
bírálatokat lapjaink is csak holmi hézagpótlókul s 
szükség esetében kénytelenek használni. 

És mi mindezek dacára nem ijedtünk vissza e há-
ládatlan munkától ! ! 

Sőt a jelen esetben ellenállhatatlan ösztönt ére-
zünk arra valódi szellemi szükségünk az. Ugy va-
gyunk mint azon szenvedélyes utazó, a ki valamely szép 
vidéket beulazván, még később is visszaidézi lelkének 
panorámájában a látott szépségeket , s egy új élveze-
tet keres és szerez is magának azáltal, hogy mind 
maga, mind mások előtt meg a k a r j a magyarázni : „mi 
tulajdouképen azokban a szép?" 

Hasonló célunk van nekünk is Dohos kézalatti be-
szédeivel. — Mire nézvést ismertetésünk sem nem 
puszta száraz ismertetés, sem nem voltaképeni kritika, 
hanem ha szabadna úgy szólnunk : — inkább szépmti-
tani fejtegetés leend, a mennyire tudniillik egyházi iro-
dalomban ilyesmiről szó lehet. — Valóban! csak így 
fejezhet jük ki magunkat , és nem másként egy oly mü-
vei szemben, mint a mely előttünk feksz ik ; — a mely-
ben mintegy versenyeznek egymással az érdek a becs-
csel, a szépség a hasznossággal. — S nem is csupán a 
szokott, elvont értelembeni vallás s egyház mondhatja 
azt magáénak ; hanem a szónak teljes és igazi értelmé-
ben vett nemzeti irodalmunk is besorozhatja fénylőbb 
lapjai közé; — azon lapok közé, melyeket egyszer-
smind, mint önálló fejlődésének hajtásait , a legtulajdo-
nibb joggal bátran mutathat föl. — Egy oly virága, 
gyümölcse ez a prot. egyház szellemkertjének, melynek 
illata bizonynyal kiebb is eljut a ker í tésen; legalább 
méltó igénye van hogy eljusson. 

Megkísértem tehát fönebb kitűzött feladatom meg-
o l d á s á t ; — előadom Dohos egyházi beszédeinek szép-
ségeit. 

* 
* # 

I. A legelső, mely e beszédekben a figyelmet legott 
megkapja s teljesen megnyeri, — a mit azok szellemé-
nek legfőbb jellemvonásaként ki kell emelnünk, — a 
mi magában ugyan nem érdem, de egyebekkel hason-
lítva mégis azzá vá l ik : hogy a vallás s annak magasz-
tos világa bennök és általuk, mint valami derengő fény, 
száll az emberi lélekbe vagy mint valami folyondár, 
szeretettel simul szívüük fölé; s a hallgató úgy talál ja 
magát, mint az üditő tavaszi lég lágy rezgése közöt t ; 
ugy találja, hogy azon beszédek legkisebb porcikája 
neki s értté mondat ik ; sőt mintha testéből vétetett test, 
csontjából való csont volua; mintha azok ön szivéből 
olvastatnának ki. 

Kiszínezzük legott bővebben is e fönséges jellem-
vonást ; részletesebben is fölfejtendjük, mit kelljen 
alatta érteni. 

Nem azt, mintha szerző a vallás isteni igazságai, 
— az erkölcs szigorú törvényei s egyetemes elvei he-
lyett a humanismus e világból való s az emberi öntudat 
nak hízelgő eszméit, — vagy talán társadalmi s törté-
nelmi sajátságú életünket részletesen, s csiklandozva 
érintő kötelességeket fejtegetne. Azt s em, mintha az 
emberi tetszetősség, s minden áron hatni s érdeket ger-
jeszteni akarás szempontjából, a vallásnak komoly és 
egyszerű a lakjá t , bizonyos vidám s kikeresett színnel 
festené. — Vagy talán eszmejárása annyira megszokott, 
a közönséges emberi gondolkozással egy vágásban, köz-
egyenesen mozogna. — Végezetre azt sem, mintha talán 
oly annyira tárgyilagos volna , hogy sajá t egyéniségét, 8 
az ige méltósága általa követelt magosabb álláspontját 
közönségének földiesebb, alantabb járó szellemvilá-
gába elmerítené ! Ezek közül akármelyik egy-
formán hiba lenne. — Első esetben a keresztyénség, má-
sodszor általában a vallás, végre pedig az igehirdetés 
méltóságának rovására. 

Dobos beszédei e hibáktól nemcsak hogy távol ál-
lanak, — hanem valódi példányul szolgálnak mind a 
tiszta evangéliomi keresztyénség, mind az egyszerűen 
fönséges, és fönségesen egyszerű vallásos nyelv, mind a 
prédikátori h ivatotUág, s szellemi atyáskodás tekinte-
tében. Különösen ez utóbbi, a prédikátori hivatottság, 
ennek minden részletes tulajdonaival, a sajátosság, erede-
tiség s teremtÖképességgel, egyike szerző azon tulajdonai 
nak, miket csak igen kevesekkel oszt meg az egyházi 
téren. 

Hanem a mi fönebb adott jellemzésünknek értelme 
legközelebb az, hogy e beszédek, illetőleg a bennök le-
rakott eszmék, s felfrissítő harmat cseppekként rakód-
nak le öntudatunkba; meglátszik bár rajtuk, hogy a szel-
lemi légkör magosabb sphaeráiból verődtek a l á : de 
egyszersmind oly jótékony hatást gyakorolnak a figye-
lemben föltáruló lélekre, hogy lehetetlen nem érezni, 
mikép a val lás , s annak igazságai az embernek üdvére, 



boldogságára, j avára a d a t t a k ; hogy azok a szeretet 
megáldó lényegét lehelik az emberiség lelki életébe. 

A keresztyén vallásnak istenisége, s világboldogító 
mivolta, köztudomás szerint, abban áll, hogy az a szere-
tet eszméjével ftlzi össze az összes teremtettséget; s fő 
igazsága ez : „Krisztusban az isteni lényeg emberré lett." 
— Ez ugyan is azt teszi, hogy az örökkévaló istenség, 
túlvilági íönségéből leragyogtatá a boldogság sugarait 
az emberi lelkek világába is, elküldé egyetlen szerelme-
sét, hogy emberi alakot öltvén magára , megismertetné 
az istenélet igényeit ; hogy míg egy részről az ö egyet-
len fia volt, addig mi is a mienknek, magunkénak, testvé-
rünknek mondhassuk, s ekkép szellemét felöltözhessíik, 
és magunkat Isten fiaiul tudhassuk. 

Valamint a megváltás nagy t i tka Krisztusnak ez 
emberré lételében á l l : azonképen ettől függ a vallásta-
nításnak is egyedüli biztos sükere , — megemberíteni az 
isteni igazságokat ; hogy ki azokat ha l lga t ja , ily mago-
sabb értelemben mondhassa azokat magáéinak lenni. 
Alapföltétele, elengedhetetlen postulatuma volna ez az 
igehirdetésnek; de ha az igazat meg akar juk vallani, 
minél kevesebb azoknak száma, kik a mennyei és földi, 
a szellemi és érzéki , az egyetemes és egyéni élet egy-
másba olvadásának, s ez egybeolvadás eszközlésének 
nagy ti tkát é r tenék; kik ama közvetítői, közbenjárói 
szerepre hivatva volnának, mely a papi munkásságnak 
valódi lényegét alkotja. — S épen ez az, a mi Dobosnak 
— kézalatti beszédeiben — oly nagy mértékben sike-
rült. — Valójában! Ki ezeket hall ja (olvassa) lehetetlen 
nem éreznie, hogy lelkét valami jóltevő szellem lengi 
körü l ; oly eszmék környékezik, melyek a szeretet nagy 
igéjének harmathullásaiként tekinthetők. 

Lehetetlen nem érezni, hogy a hirdetett igazságok 
az emberi boldogság — sőt az örök élet alapföltételei; 
és hogy azok oly emberi formát öltöttek magukra, me-
lyet lehetetlen meg nem érteni , meg nem szeretni , s a 
lélekben meg nem honosítani; szóval lehetetlen azt nem 
mondani, hogy azok a mieink. 

S hogy ezt példából is láthassuk : idézzük a többek 
közül a 139. 141 lapoka t ; hol az isten afo/a-ságának esz-
méjét hozzá illő fönséggel kifejtvén — így folyta t ja azt 
tovább: 

„Valamint Jézus a hitnek szerzője és elvégezője, 
úgy Isten a vallásnak fő elve és végcélja; következés-
képen, mikor mi Istent a tyánknak mondjuk, kifejeztük, 
hogy miben áll egész val lásunk; ez egy szóban minden 
benne van. Nem találunk egyetlen egy hitágazatot, nem 
találunk egyetlen egy vallásos reményt , melynek ezen 
eszme, hogy Isten a mi atyánk, ne lehetne forrása ma-
gyarázata és bizonysága. Így például: Ha Isten a mi 
atyánk, a teremtés munkája egy nagy jótétemény leend ; 
Isten teremtett jósága és szeretete ösztönzésére, hogy 
lehető boldoggá tegye mindegyik te remtésé t : Isten 
mindegyik teremtése számára tehetségeihez mért bol-
dogságot t a r toga t , és szenvedéseihez, harcaihoz mért 
jutalmat osztogat. 

„Ha Isten a mi a t y á n k , ugy az egész emberi nem-
zet egy cseléd, egy háznép; az emberek egyenlősége és 

testvériségének alapja magában Istenben van ; az a 
szent és édes lánc, mely minket mint embereket egy-
máshoz csatol, legelső szeménél fogva a mennyei a tya 
királyi székéhez van akasz tva ; ennél fogva megsérteni 
a testvéri szeretet törvényét, annyi, mint kiválni az Is-
ten házanépe szövetségéből. 

„Ha Isten a mi a tyánk , úgy maga az isteni gond-
viselés nem egyéb , mint az egyetemés emberiség neve 
lése. — Minden örömünk fájdalmunk-, a szeretet szövet-
sége és boldogsága, a válás mindegyik könyje és kese-
rűsége nem egyéb, mint erkölcsi és vallásos tökélye -
sedésttnk egy-egy lépcsője, és földi vándorlásunk 
mindegyik bármi nevezetes története nem egyéb, mint 
egy foka ama la j tor jának , mely földünkről égbe vezet." 
(139—140.1.) 

Ismét le jebb: 
„Most már szedjük egy csomóba és vegyük számba 

egy ül egyig a mi hitünk igazságait és rendeltetésünk 
nagy reményei t ; teremtés, gondviselés, idvesség, halál 
öröklét, örök boldogság, ezek a keresztyénség és embe-
riség nagy kincsei, és nincs ezek között egy is, mely 
megmagyarázva és kifejezve ne volna e gondolatban, 
„hogy Isten a mi a tyánk." ímhol van keresztyé-
nek! az istenség keresztyén eszméje a maga egyszerű 
nagyságában, dicső szépségében. Magában foglalja min-
den tudományunkat , békességünket, örömünket és ke-
gyességünket ; és valamint felölel minden igazságot, 
reményt és vigasztalást , úgy megszentel minden köte-
lességet." (140—141 1.) sat. sat. 

II. A mi tovább Dobos beszédinek becsét, szinte 
nem kis mértékben emel i : az az ő előadásának festői 
szépsége. Nem esetlegesen, sőt egyenesen jellemzésül hasz-
náljuk e kifejezést Dobos iskolájának jelölésére. 

Valamint a festészet jelleme a nyugodt egymás-
mellettiség, — az eszméknek a világos s sötét elem 
használatával szemlélhető kifejezést adni, a gondolatokat 

-maradó képekben tárgyilagosítani: úgy Dobos előadása 
is a csendesen szemléltető, a minden részleteket gondosan 
összeállító kidolgozás jellemével bir. Távol legyen! 
mintha ez alatt azt értenök, hogy előadása hideg elmél-
kedés , a vallás-erkölcs-igazságok száraz komoly trac-
tálásában állana, mint ez például a rationalis morális 
theologusoknál van .— Dobos noha maga rationalistának 
vallja magá t : mi ön maga ellenébe merjük állítani, hogy 
nem az, s erről alább tüzetesen is szólni fogunk. — Most 
azonban a dologhoz visszatérve, festőinek mondjuk mi 
az ő előadását a szoros értelembeni szónoki, az az annak 
ellenében, mely inkább érzelemzaklató formákat használ 
a helyett, hogy egy-egy eszménél sokáig — mindaddig 
időzne, mig az teljes, s hű képet nem nyer az előadás 
által — e helyett gyorsan szökell eszméről eszmére s 
akként érinti azokat, hogy a szívben, érzelemben visz-
hangozzanak; szóval minden áron hatni, indítani, fölrázni 
törekszik. Dobos előadása egy kiterített festői vászon; 
szépen egymás mellett tűnnek elő ra j ta az eszmeala 
k o k ; egyik a másikat nem fedi e l ; együtt egyszerre is 
szemlélhetők, mert úgy rajzolódnak le lelkünkbe, s nem 
csupán egymásután. — S így van ez még a történeti el-



beszéléseivel i s ; mint p. o. a húsvéti tanításban (105 — 
107. 1.) 

Az ekként értelmezett festői és szónoki előadást 
azonban nem úgy kell ér teni , mintha egyik a másikat 
k izárná ; s hol az egyik v a n , ott a másik teljességgel 
nem lehetne; mintha p. o. a festői előadás a szívhez, az 
érzelemhez épen nem szólna; s a szónok is ezt mindig 
és egyedül az eszme- s gondolat-rohamok, érzelem-
zaklató pathetikus fordulatokkal akarná elérni. — Sem 
egyiket, sem másikat nem állítjuk. S a fölebbiekben 
elég bőven kimutattuk, hogy igen is Dobos előadása 
o lyan, melynek tartalma okvetlen eljut a szívig, — 
mienkké válik. Festői mivolta tehát abban határozó-
dik, hogy főleg a szemléltetés formájában közli a vallás 
igazságait ; mintha csak tájképeket közölne veled a lé-
lek láthatatlan világából. S hogy ez iskola a közvetlen 
nézlet világában, az isten szabad ege alatt élő, és a ró-
nák ki ter í te t t , nyílt képéhez szokott népre minden 
egyébnél jobban ha t : az a dolog természetéből önként 
következik. 

(Vége következik.) 

— — 

BELFÖLD. 
Kisújszállás, martius 27. 1860. A kegyeletes 

érzésii szív, a tiszta vallásos buzgalom mindig talál ma-
gának méltó t á rgya t , melyért lelkesüljön, keres alkal-
mat, mely által nemes áldozattételeiben a közjó iránti 
érdekeltségét megbizonyíthassa. S bár az ily ke-
gyeletes szívből, s vallásos buzgalomból eredő nemes 
tettnek ön magában van legfőbb ju ta lma , legnagyobb 
dicsérete mégis méltó az, hogy követendő példányul 
köztudomásra hozassék, s vélekedésem szerint megér-
demlik azon jelesek, kik napjainkban az egyház s is-
kolák érdekében tehetségök szerint áldozatokat tesznek, 
hogy nevök felemlíttessék , s irányokban a tartozó elis-
merés, s köszönet nyilváníttassék. 

Ily szempontból említem én fel e lap tisztelt ol-
vasó közönsége előtt kisújszállási földbirtokos Polgár 
István úr nevét, ki az 1859-ik év elején legelői illetmé-
nyéből 12 hold föld nyári haszonvételét , mely 113 osz-
t rák értékű forintot tett, a helybeli szentegyházban ál-
lítandó orgona alapjául nemes szívvel felajánlotta. Majd 
ugyan ezen említett 12 hold földet a múlt őszszel búzá-
val bevettetvén, a már szépen kizöldült vetést ismét az 
egyháznak rendelkezése alá bocsátotta azon kijelentés-
sel, hogy annak tiszta jövedelmét a három leányiskolá-
ban tanúló szegénysorsú, s jó erkölcsű gyermekek se-
gélyezésére alapítvány képen óhaj taná az egyházi elöl-
járóság által kezeltetni. Mely ezen nemes ajánlattételhez 
képest az egyházi elöljáróság akképen intézkedett : 
hogy a vetést holdanként elárvereztette, s a bejött 276 
osztrák értékű forint , mint alapítvány évi kamatait az 
emiitett segélyezésre forditandja.— 

Iraé így sáfárkodik a nemes szívű Polgár istentől 
nyert világi javaiból! így tudott az ő minden szépért, 

jóért lelkesülni tudó buzgalma, a mostoha időjárás, sok 
házi szükségei , jóreményü gyermekei nevelésére fordí-
tott sok költségei mellett egy rövid év elforgása alatt 
majd 400 forintot áldozni egyháza javára , isten di-
csőségére. 

Jól tudom nem szorúlt erőtlen dicsérésemre az ő 
nemes szívből, szent célból eredett a j á n d é k a : de mivel 
hogy itt nálunk csakugyan r i tkák az ily megható szép 
je lene tek , nemes tettek engedje meg a tisztelt adomá-
nyozó úr szerénysége, ha méltó elismerésemet, valódi 
tiszteletemet, az egyházelőljáróság nevében pedig há-
lás köszönetemet nyilvánítom jótékony célú adomá-
nyáért, azon óhajtásom mellet t , hogy a jó Isten, ki az 
ily áldozatokban gyönyörködik, áldja meg öt lelki, testi 
áldásaival, hosszú élettel, gyermekeiben pedig a legbol-
dogítóbb szülei örömökkel! Presbyter. 

Bibliaterjesztés M.-Keresztesen. Nt. szer 
kesztö ú r ! Tudom u g y a n , hogy becses lapjának hasáb-
ja i nagyobb érdekű tárgyakkal vannak elfoglalva: 
mégis nagyon szeretném, ha ez ügy végett méltóztat-
nék egy parányi tért jelen soraimnak áldozni. 

Nem hallgathatom el, a mező keresztesi helv. hitv. 
sz. egyházunk tagjainak buzgóságát s vételkedvét a 
szentbiblia i r á n t , a mennyiben múlt hó február 26-án a 
temlomban történt egyszeri kihirdetésre, ez ideig, száz-
nál több példány kelt e l , a hívek mintegy vetélkednek 
a vételben, s többen vannak olyanok, kiknek minden-
napi kenyerök alig van , s a szentbibliát mégis megvet-
ték. Mig szent könyvünk s ez által vallásunk iránt ily 
buzgóság, s megvétele iránt ily készség nyilatkozik hí-
veinkben, addig nem lehet okunk kétségbe esni elpusz-
tulásunk felöl ; sőt inkább biztos reményünk lehet na-
gyobb erőre s virágzásra jutásra, mit adjon is a kegye-
lemnek istene. 

Borsodmegye mező-keresztes, márt. 28. 1860. 
Gubás Ferenc, 
ref. népoktató. 

B"-Somogy. A b.-somogyi ref. egyházmegye 
Kálmáncsán, vidékünk ez ős evangéliomi tűzhelyén 
közgyűlést tartott. A mintegy 2—300 tagot számlált 
gyűlés jegyzőkönyvének következő pontjait kívánom 
közönség elé jut tatni . 

Múlhatatlan teendőink elintézése végett a lelkész-
lakon martius 6. 7. 8. 9-dik napokon consistorium tar-
ta ték; melyben először is a régebben megürült egyházi 
tanácsbirói szék, a gyámolda pénztárnoki s az egyház-
megyei aljegyzői hivatalok betöltésire megrendelt sza-
vazatok eredménye jelentetett . Eredmény: tanácsbiró 
t. Bosznay Sándor hedrahelyi , pénztárnok Beko Benő gi-
gei lelkész, kik is he lyöke t , eskületétellel elfoglalták. 
Aljegyzöségre általános szavazatot ki sem nyert. 

Majd üresedésbe jött csoknyai gyülekezet által, 
lelkészül, consistoríalis helybe hagyással , t. Csire István 



k.-kovácsi lelkész úr választatott Zs.-Kisfaludra, — min 
tán a gyülekezet, a cousistorium keze közé lielyezé 
szintén megürült lelkészi állomása betöltését — régeb-
ben csurgói gymnásiumban tett tanári fáradozásainak 
habár késői némi megjutalmazásaért , Kutasról t. Ma-
tolcsi József r. lelkész úr rendeltetett . —- Kutasra —• szin-
tén a consistoriumra bizotván a lelkészajánlás — t. 
Horvát József csurgói, 7 év óta szorgalom és képesség-
gel működött gymn. tanár úr rendeltetett. K.-kovácsiba, 
Í8tvándi h. lelkész t. Szűcs Mihály úr tétetett át. 

Ezek után a csurgói 185!)/60-dik első félévi gymn. 
közvizsga — felügyelői aláirással ellátott értesítvénye 
olvastatott; melyből örömmel értesült a szent-szék, hogy 
Csurgón a tanügy kívánatos haladásban van, s így, mi-
kéntrégebbi, úgy ujon választott tanáraiban t. Zöld Fe-
renc, Nemes Ferenc és Szabó Ijajos első n.-enyedi, második 
s.-pataki, harmadik pápai s kecskeméti növendékekben, 
csak nyert az egyházmegye. 

Továbbá esperesileg jelenteték, hogy az egyház-, 
megye csurgói tanintézetének tanárai számára alkalmas 
lakokróli gondoskodás szempontjából , az intézet köz-
vetlen szomszédságában, egy lakház belsőségivei együtt 
1200 pfrton. megvétetett, s a tanintézet pénztárából, s 
egyes nagy lelkűek, mint t. Csépán Antal, Madarász Lajos 
világi tanácsbirók szíves áldozatukból, ki is fizettetett. 

Kis-dobszai ujon alakult anyagyülekezet múlt 
egyház évi lelkészi dí j jának első fele, — minthogy 
csak év közepin nyerhetett lelkészt; úgy darányi gyüle-
kezet lelkészi dijjának hasonlóan fele része , szintén év 
közepin választván l e lk ipász to r t ,—amot t 200, ez 400 
forintban, régi szokás szerint, a csurgói gymnásium 
számára fizettetni határoztatott. Természetinél fogva, 
nem inkább illetné e két s egyéb ily összeg a papi Öz-
vegy-árva gyámolda pénztárát ? , . . . . 

Olvastatott pápai főiskolai igazgató tanár nt. Kis 
János úr hivatalos levele, melynek kíséretében, a pápai 
egyházkerületünkben főiskolának egy évtized óta kér-
déses pénzügyi állását kimutatni hívatott vizsgálat ered-
ménye, általánosságban mutattatikbe. Mennél inkább szí-
vén viseli az egyházmegye fő iskolá jának, — melyért, 
csurgói közvetlenül kebeléről táplálkozó tanintézeteért 
hozni szokott valódi áldozata mellett is, évenként szá-
zakban viszi filléreit — jólfelfogott é rdekét ; annál in-
kább fáj la l ja ama hanyag avagy ügyetlen vagy tán még 
lélekismeretlennek is nevezhető eljárást, mely az intézet 
pénzügyi kezelőire szennyet, jóakarói útjába akadályo-
kat hoz; s annál sürgetőbben kívánja, hogy derüljön ki 
valahára a való; mely szempontból a közlött munkála-
tot, számvevőinek véleményezés végett kiadta az egy-
házmegye. 

Bemutattatott t. Falusy János kisasszondi lelkész 
és lelkes neje Héjjas Julianna alapít /ánylevelők, mely-
ben f. évi jan. 10-diki reménytel jes egybekelésök alkal-
mából : „Falusy Héjjas alapítvány, Kazinczy Ferenc emlé-
kére" cím alatt, az egyházmegye csurgói gymnásiumának 
magyar történelem, s irályban legjártasabb növendéke 
számára, kamataiban kiadandó 100. frt. ajánltatik meg, 
azon kijelentéssel, hogy ha az egyházmegye gymnásiuma 

megszűnnék , a pápai főiskolának lessz az összeg 
átadandó. 

Csurgóról, s alapítványról levén szó, szenteljünk 
előlegesen is néhány pillanatot t. Nyárády János még 
nem rég b.-somogyi egyházmegyei tanácsbiró, immár 
csak néhai emlékének; ki ha életében nem , halálakor 
tanúsítá, hogy mint igaz keresztyénnek kezei között, a 
gondviselés istenétől nyert világi javak, közhaszonra 
gyümölcsöztetni tartozott szolgatalentomnál nem egye-
bek. Takarékos élete szerzeményéből, fél részt, tán nem 
kevesebb mint 7000 pfrtot hagyományozott csurgói tanin-
tézetünknek. Ha majd az indítványozásra megállapított 
hálaünnepély, az adományozott intézet kebelében meg-
tartatik, bővebben szólandunk még e tárgyról. Áldásunk 
s hálánk addig is e m l é k é r e ! . . . . 

Egyházmegyénk lelkes fiai s mások is, nem feled-
keztenek meg a prot. egyház lelki szomja s éhiről sem; 
mert csak t. Körmendy Sándor kálmáncsai lelkész gyűjtő 
ívén is, idáig már 65 frt. áll bei rva , mi biztos kilátás 
határidőig legalább is 100 frtra. Í g y , így atyánkfiai az 
Úrban! ki aka r j a a célt, ne feledkezzék az eszközök-
ről sem. 

Kell hogy értesítsem a közönséget, miszerint 
a népnövelés léhán haladott ügyének lendületet esz-
közlendő felállított iskolai körfelügyelők jelentései 
is komoly figyelem tárgyává tétettek. Örömmel érte-
sültünk néhány előretörő jeles tanító, mint például 
még segédtanító Varasdy Sándor munkasikeréről: vajha 
szomorúságra ne változtatta volna örömünket a sok-
kal több hátramaradó tanítóról vett értesülés. 

Tavai egy tanító, most egy lelkész Komjáthi Can. 
K. III. R. XLYI. XLVII. Cau. értelmében, utasíttatott el, 
a nem hivatás szerint választott pályától. Tisztíttatik, 
irtás gyomlálás által, ra j ta vagyunk, hogy nemesíttessék 
plántálás, díszíttessék építés által a szent mező, mely 
szempontból papi kört alapítottunk. Miről azonban ki-
merítőleg legközelebb*).—Addig is Isten velünk, s aztán 
bárki leszen is ellenünk 1. . . 

Drávavidék, mart . 15. 1860. r. l, 

r 

KÜLFÖLD. 

Chemnitz. A „D. A. Z." azon csaknem hihetlen 
tudósítást hozta, hogy Chemnitzen Schneider nevű kán-
tort a lutheránus papság lakása és hivatalából elűzte, 
mert reformált módon confirmáltatott. Azonban e bír 
csakugyan megvalósul, mert Drezdából a „Nat. Z."-nak 
következőleg i m á k : 

„A chemnitzi evangélikus városi iskolába nem 
sokkal ezelőtt Schneidur ur, a híres Schneider Frigyes fia, 
a városi község által meghívatott. Természetes , hogy 

*) Az iskolai kői-felügyelők és papi körök az egyházi szel-
lem és a nevelésügynek oly szükséges élesztői, hogy 
b.-somogy azoknak életbeléptetésével nagy lépést tett 
előre; a miért is szívesen kérjük a kimerítő tudósítást. 

Szerk. 



mint Németországban nem is lehet máskép, bizonyít-
ványait elő kellett mutatnia. Miután már hivatalába lé-
pett, lakába költözött , polgári jogot nyert stb., kisül 
hogy Lipcsében lutheránus módon kereszteltetett ugyan, 
de Dessauban reformált módon confirmáltátott. Ezokból 
azt hiszi a chemnitzi lutheránus papság, hogy nem lehet 
megengedni miszerint lutheránus hivatalos lakban tar-
tózkodjék s az evangélikus egyházbeli zenét vezérelje. 
Falkenstein cultus-minister ezen aggodalmat helyeselte 
s Schneider kántornak a további hivataloskodást megtil-
totta. Falkenstein miniszter űr előtt senkinek sem jutot t 
eszébe a reformáltakat eretnekeknek állítani s például 
a mostani drezdai evangélikus superintendens dr. Kohl-
schütter, huzamos ideig második reformált lelkész volt 
ugyanott. Drezda városának első evangélikus papja 
elébb pap lehetett a reformált egyházban a nélkül, hogy 
most képtelen volna jelenlegi evangélikus egyházi hi-
vatalára, és egy vidéki egyház kántora nem viselheti 
hivatalát, mivel reformált módon confirmáltatott! Váljon 
kiteszik-e most a drezdai superintendenst? Nehezen! 
De hát hol marad akkor a következetesség ? 

P. K. 

T T H C C ? 

Naptár jelentés. 
Miután a hazai lapok széltire hirdetgetik 

már az új naptárak megjelenését; nehogy hosz-
szas hallgatásunkat valaki oda magyarázza, 
mintha a „Protestáns Naptár" ez idén nem 
fogna megjelenni, ezennel eleve tudatjuk annak 
megjelenését.Megjelenik pedig díszesebb alakban, 
több jeles tehetségek közbe működésével, válto-
zatos gazdag tartalommal, mint alolirt szerkesztő 
tulajdona. Legfőbb becset fog kölcsönözni nap-
tárunknak — mint hiszszük — az, hogy azon 
jeles protestánsok díszesen kiállított arcképét s 
terjedelmes életirását hozza, kik szent vallásunk 
ügyében a múltban is, de különösen jelen körül-
mények közt kitűnő érdemeket vívtak ki maguk-
nak. Ilyenek néhai boldog emlékezetű Báthory 
Gábor superintendens, Balogh Péter hely. sup. 
báró Prónai Gábor, néhai Szontágh ev. sup. báró 
Vay Miklós. Ezen jeles arcképek mellett adjuk a 
debreceni főiskola rajzát és történeti leírását. 

Ennyi az, mit eleve elmondani szükségesnek 
véltünk, terjedelmesebb programinot lapunk jövő 
száma fog hozni. 

Ballagi Mór, 
mint a Prot . naptár kiadója s szerkesztője. 

Magyar-Nyelvtan és olvasókönyv népiskolák 
számára. Irta Papp Lajos h. nánási ref. tanító. 
Debrecen 1860. kis 8-adrét , 168 1. Bolti ára 60 
kr. o. é. 

Figyelmeztetjük az irodalom barátait lapunk múlt 
számához csatolt, ily cimü mellékletre „Magyar irodal-
mi közlöny", mely minden második hónapban megje-
lenve, a megjelent új munkákat ismerteti s ing j en kap-
ható. A kiadó Osterlamm Károly i\r ezen korszert! vállala-
tával az irodalom terén nagy hiányt tölt be s megér-
demli buzgalmáért az elismerést. 

Necrolog. 
Az utolsó országos vészben oly sokat szenvedett 

Alsó-fehér megyénk volt karai- és rendeinek immár na-
gyon megritkult soraiból ismét egy jelesünket ragadá 
ki a kérlelhetlen halál, néhai mlgos J a b l a n c z a y P e t e s 
Elek, megyénk egykori főjegyzője, később országgyű-
lési királyi hivatalos és nyugalmazott cs. kir. tarto-
mányi biztos személyében. . . . Idvezült hazánkfia a 
nemzetét és családját ért súlyos csapások által testben, 
lélekben megtörve, az utolsó éveket teljes visszavonnlt-
ságban marosszent-imrei jószágán töltötte; a mélyen 
sajgó veszteségekért nemzete múltjában s vallása vigasz-
talásiban keresve enyhülést, és minduntalan azon nemes 
gondolatokkal elfoglalva: hogyan rója le megyéje, nem-
zetisége és vallása iránt tartozó kötelességeit , mi egy-
szersmind a benne fiágban kihaló családjának is emlé-
két örökidőkig fentartsa. 

Ily nemes, ily lélekemelő gondolatok, tervezések 
között, megsulyosodván a tisztes öreg régen készülő 
mellbaja, február 23-dikán ünnepélyesen is megerősít-
teté üdvös intézkedéseit tartalmazó végrendeletét, s már 
azon hónap 25-ikén reggeli 7 óra tá j t egy csendes szél-
hűdés véget vete szenvedéseinek élete 60-dik esztendő-
jében. — Február 27-kén a vidék nagyszámú részvevő 
sokasága nt. Elekes Karoly fehérvár-vidéki ref. esperes 
és t. Elekes György magyarigeni ref. lelkész szívreható 
gyászszónoklataik után elsiratott kedvesei mellé ki-
sérték. 

Hogy ki volt a mi nemes elhánytunk, miként ér-
zett és gondolkozott létünk egyedül biztos palládiumá-
ró l : nemzetiségünk- és nevelőintézeteinkről; hogyan igye-
kezett e szent nevekkel családja nevét örökre összefor-
rasztani, szóljon végrendelete. 

Ezen végrendeletben minden javainak (a körül-
belől 20,000 pengő forintot érő maros-szent-imrei ősi és 
szerzeményi birtoka) általános örököséül hagyja a nagy-
enyedi ev. ref. főiskolát azon föltétel a la t t , hogy a vég-
rendelet minden pontjait szigorúan teljesítse; mit ha neta-
lán nem tenne, a hagyomány szálljon a szászvárosi ref. 
gymnásiumra, s ha itt sem lenne pontos a teljesítés, a 
maros-vásárhetyi ref. tanodára, végre ha tán itt is ha-
jótörést szenvedne a végrehajtás", akkor a debreceni ev. 



reform, collegium váljék általános örökössé, mint a hol 
a boldogult eldődei tanultak. . . . Mindezen tanodák te-
hát mintegy ellenőrzőkül rendelvék, hogy a nagyenyedi 
fÖtanodai elöljáróság a lehető szigorral a hagyományozó 
akaratának szellemében ha j tsa végre az itt következő 
föl té teleket : 

1. Köteles a hagyományos főiskola évenként nyolc 
alsó-fehér megyei és csak a nemesi, azaz lovagi (equestris) 
rendből való tanulót 100 pforint stipendiummal látni külön-
külön el] ezenkivíil köteles a maros-szent-imrei reform, 
papnak évenként. 150 pengő forintot, az iskolatanítónak is, ha 
leszen , ,aztán tanít is' — szintén évenként 50 pforintot 
adni. — Ha ez utóbbi nem lenne, az is a p a p r a , és ha 
tán a papság is megszűnnék Szent-Imrén, a 200 pengő 
forint is a nyolc stipendiatusra szálljon egyenlően el-
osztva. 

2. A stipendiumokra az i f jakat teljesen függetlenül 
szigorú igazság szerint magok a tanulótársak választják 
a fötanodai díszteremben az összes elöl járóság, szülék 
és i f júság jelenlétében titkos szavazás utján. A választás 
eredménye azonnal ünnepélyesen kihirdetendő, s az ösz-
töndíj '/4-de az illetőknek még a hely szinén kézbesí-
tendő. 

3. A választás a gymnásium négy alsó osztályából 
tör ténik , és a megválasztott ösztöndíját, rosz tanulás 
vagy erkölcstelen magaviselet esetén kivül , az iskolai 
tanulás teljes bevégzéseig kapják , — sőt azok, kik jogta-
nulásra mennek, azután is k a p j a , míg nem egy olyan 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. ós Török P. 

„régi cancellaria forma helyen" (a végrendelet szavai) 
végeznek. 

4. Az örökös iskola köteles leend Szent-Imrén a 
reform, templomhoz nyúló Csegely nevű földje végén 
egy tisztességes sírboltot épitni, hová az idvezült néhai 
szüléi, fiútestvére és saját porai teendők. 

5. A végrendelet pontos végrehaj tásával s további 
ellenőrzésével tekintetes Sárpataki János, Veres Bálint 
és Szilágyi Sándor barátait bizza meg. 

Ezek a nevezetes végrendelet lényegesebb pontjai, 
melyeket e lapok tisztelt olvasóival megismertetni óhaj-
tottam. 

Végezetül egy pár szót a fennvázolt végrendelet 
teljesítési stádiumáról. A mint biztos forrásból tudom, 
az enyedi fötanodai elöljáróság, mihelyt értesült a fehér-
vári cs. kir. kerületi törvényszékek által annak tartal-
máról, azonnal kiszállt a helyszínére, s a kiküldött cs. 
kir. törvényszéki biztossal érintkezésbe tevén magát, 
míg a hagyatéki tárgyalás és á tadás megesnék is, meg-
tette a szükséges gazdasági intézkedéseket — a családi 
sírbolt tervét megkészít tet te , s a n n a k i d e j é n a hagyo-
mány elfogadásának a mltgos egyházi főtanács általi 
megerősítése u tán , első gondja leend az elkészítendő 
sírboltba az idvezült derék hazafi földi maradványait 
valamint szüléi és testvére porait ünnepélyes szertartás 
sal elhelyeztetni, s a végrendelkező akara tá t lelkiisme-
retesen teljesíteni. 

Nagy-Enyed márcz. 18. 1860. r. I. 

Felelős szerkesztő s kiadó: Dr Ba l lag! Mór. 
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119 . 
A kecskeméti ágost. hitv. evang. egyház fiútanítói 

állomása megürülvén, az egyháztanács e helyett egy 
főtauítói állomást alapított 450 a. é. készpénzbeli évi 
fizetéssel, két díszes szoba, konyha , kamra és padlás 
szabad használata mellet t , melyeken kivül mellékjutal-
mazásul 10 véka rozsot , 10 véka á rpá t , 2 öl puhafát 3 
szekér sza lmát ; —• bor helyett 5 ft. 25 krt., minden 
fiútól 1 frt. 5 krt., énekszós temetéstől 42 krt., prédiká-
tiostól 1 ft. 5 k r t . , búcsúztatóért 2 ft. 10 krt. uj-évi és 
nagypénteki ofifertoriumnak felét nyerendi. Ezen állo-
most betölteni óhajtóktól megkívántatik az orgonázás 
és éDeklésbeni tökéletes j á r t a s s á g ; kellő tudományos 
kiképzetfség, és hogy született magyar legyen. Egyenlő 
körülmények közt előny adatik azoknak a kik nősek, s 
nejeik a leánygyermekeknek különös díj mellett a női 
kézi munkákban oktatást adhatnak. — Egyik különös 
feltételül tűzetik ki, hogy a főtanitó a másodtanító mű-
ködése felet t , — a kit az egyház külön fizet, — mint 
felügyelő gondosan őrködjék, s reá e tekintetben teljes 
felelősség háríttatik. 

Folyamodók kellőleg felszerelt folyamodványaikat 
alólirt lelkészhez f. 1860 évi april 15-ig bezárólag bér-
mentve intézni felhivatnak. 

Kecskeméten, 1860 martiusban. 
az egyház elöljárósága nevében, 

Torkos István, léikész. 
(3—3) Gömöry Frigyes, iskolafelügyelő. 

A z é p e r j e s - k e r ü l e t i ágost. hitv. collegiumnál a 
Józephy-féle, külföldi egyetemes látogató evang. hittan 
hallgatók számára rendelt stipendium a folyó 1859—60-
diki iskolai évre kiosztandó. Az azt elnyerni kivánó, 
külföldi egyetemen lévő hittanhallgatók, ebbéli folya-
modványukat a szükségelt egyetemi bizonyítványnyal 
együtt, az „eperjesi collegium igazgató bizottmányához-
címezve f. év april végéig az alólirt jegyzőhöz küldjék 
be. — Eperjes , mart. 23. 1860 Haitsch Lajos 

bizottmányi jegyző. 

Egyesült Török-Becse és franjevai prot. egyház-
ban egy vegyes tanítói kötelezettséggel egybefoglalt 
lelkész helyettesi állás betöltendő, lakáson kivül 400 
auszt. ért. forintra menő évi fizetés mellett. Német és 
magyar-, s ha lehet tót nyelvbeni jár tasság is szük-
séges. 

Az ezen állást elnyerni kívánók ezennel tisztelet-
tel fe lkéretnek, küldjék által folyamodványaikat, nem 
különben iskolai-, erkölcsi-, politikai- és egyéb eddigi 
életfolyamukat igazoló bizonyítványaikat bérmentesen 
legfeljebb folyó év április hónapnak 21-ig napjáig, 
címezve: 

Dániel Kreszmann urnák, 
(2—1) prot. egyház felügyelőjének Uj-Becsére. 



Az alólirtnál e napokban fog megjelenni: 
.A. magya rhon i ágostai és helv. liitv. 

evangélikusok 
szabad és nyilvános vallásgyakorlatát biztosító — 8 1 0 ^ 

tmwwmi 
Közre bocsátotta 

SZÉKÁCS JÓZSEF. 
Magyar és német nyelven (függelékül a latin szöveg). 
Ára fűzve 40 uj kr. Postai szétküldéssel 50 uj kr. 
Tíz példány lefizetése mellett (4 ft .) bérmentett szállí-
tás egy tisztelet példány. 

Pest, apr. 2. 1860. Osterlamm Károly. 
(Erzsébettéren). 

a nagy reformátor háromszázados halála (1860. 
apr. 19-én) emlékünnepére 

K g d m i T O © t T á * ! , 
irta 

BOROS MIHÁLY. 
Ára fűzve 20 uj kr. Postai szétküldéssel egyes példány 
3 0 uj kr. — Tíz előfizetésnél a könyv bérmentve szállít-
tatik. — Jutalomkönyvül ajánlva ! 

Az előfizetési ivek mielőbbi beküldésére egész 
tisztelettel felkérem az illetőket. 

Pest, april 2. 1860. Osterlamm Károly. 
(Erzséttéren). 

IRINYI J. 
Kilián György könyvárasnál megjelent, s általa minden hiteles könyvárusnál kapható: 

Az 1790—91-ki 26-dik 

vallásügyi törvény keletkezésének történelme. 
Közjogi észrevételek a bécsi és linci békekötések alapján. Irta Irinyi József. Nagy 8-rét. Fűzve 

(6—3) 80 krajcár uj pénzben. 

Előfizetési felhívás 
RÉVÉSZ BÁLINT 

K Ö Z N A P I I M Á D S Á G O K 
t emplomi haszná la t ra készí tet t imakönyv. 

S í i k k iadására . 
Sokszoros sürgetésére a t. közönségnek van szerenesém jelenteni, hogy a fentirt Imakönyv l í- ik javí-

tot t kiadása sajtó alatt van, s már 10 ív belőle ki is nyomatott, a hátra lévő ívek is folytonosan nyomatnak, s így 
reménylem, hogy 6 hét alatt az egész meg fog jelenni. 

Előfizetési ára kemény kötésbe kötött példánynak 1 ft. 80 kr., bérmentesen elküldve 
2 ft. 10 kr. oszt. ért. 

Gyűjtőknek 8-ra egy tisztelet példány ajánltatik. 
Debrecen, apr. 1860. Telegdi K. Lajos. 

könyvárus. 

RÁTII MÓR kiadásában, Pesten a Vastnskóhoz, megjelent: 
V V 

B 

a földmivelő házánál és házán kivül. 
Közli 

D O B O S J Á N O S . 
101 legnagyobb 8-rét lap• Ara 1 ft. 80 kr. 

Alólirt a kézirat átolvasása alkalmával ezen szebbnél szebb egyházi beszédekben oly élvezetet t a l á l t , 
hogy annak a lehető legdíszesebb kiállításban akar t kifejezést adni. 

Szerény nézete szerint csakugyan r i tka — nem egyházi — munkánál is párosul a nyelv oly velős 
szépségével, annyi ragyogó költészet és emelkedettség. Midőn tehát alólirt azokat díszes öltözetben, üdvös és 
áldásos vándorlásukra hazánk bércein és völgyein keresztül bocsátja, azon kívánattal kiséri őket, bárha nemcsak 
a lelkészek hajlékaiban, de minél több polgári és földmivelő házánál is találnának szíves fogadtatást. 

(2-1) Ráth Mór. 
Pest, 1860. Nyomatott Wodianer P.-nél, Erzsóbettér (Ujtér) 3. sz. 



PROTESTÁNS 
r r 

SZERKESZTŐ-ES KIADO-
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S 1 DIJ : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 Irt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 

| félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
I minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A következő évnegyedre* april, május, junius hónapokra előfizetést nyitunk 

lapunkra I ft. 85 krral u. p. 
A januári, februári és martiusi folyamból is lehet még teljes példányokat 

kapni. A „Prot. egyházi és isk. lapu 

szerkesztősége. 

Szózat a protestánsokhoz Németországban és Németországon kivül Melanchthon 
Fülöpnek állítandó emlék iránt. 

Midőn 1817-dik nov. 1-én Luther Márton emlékének alapját tevék le városunkban, a szivek még mind 
bálaérzettel voltak eltelve, hogy Isten a drága hazát megszabadította, még pedig kétszeresen megszabadította: 
mert nemcsak a német apák földje lett függetlenné, de az apák régi hite is visszatért ; szerte az egész országban 
köszönetet és imádságot rebegének a királyok királyához és urak urához, kiről sokan oly sokáig megfeledkeztek 
volt. Valamennyi protestáns elevenebben és hőbben emlékezék ama hatalmas reformátiói korszak te t te i re : még 
egyszer átélék azon Isten választottjaival az örömriadást, melyben az ezer meg ezer kereső lélek kitört, midőn 
Luther az oly sokáig elrejtett evangyéliomot ismét napfényre hozá s az egyedül igazoló hitről szónokolván, a 
kiátkozás alól és bilincsekből való fölszabadulásra mondá ki a je lszót ; még egyszer átélék az ellenség 
dühöngését, de a hosszú küzdés után Istentől a jándokul kapott győzelmi napokat is. 

Azután megünneplők az öröm és a gyász nagy emléknapjait, az ágostai hitvallás háromszázados 
évnapját, s a sok győzelem után is még korán elhuuyt reformátor halála napját. A lelki szem pedig — csak 
akarjon látni — könnyen észreveheti, mily áldásteljesek voltak mindez ünnep- és tiszteletnapok egyházunknak 
beléletére is. 

Most azonban gyors léptekkel azon halálozási nap emlékünnnepéhez közeledünk, mely ama vallásbeli 
virágzás egész korát berekeszte t te ; és sokan fakadnak e ké rdés re : micsoda ünneplés, minő alapí tvány, mily 
emlék által ülhetjük meg 1860-ban Melanchthon Fülöp halála napjá t legméltóbban ? 

A wittenbergi vásártéren Luther ércszobra mutat ja a nyitott szentírást mindenkinek, ki mellette 
e lha lad; Wormsban is szobrot áll i tnak neki ; a Luther-alapítvány, Luther-tanoda, Luther-kút, Luther-tölgyfa 
közöttünk, a Márton intézet Erfurtban, a Luther-ház Eislebenben hirdetik nevét, Mansfeldről, Wartburg váráról 
és más városokról nem is szólván. — Hát Melanchthon nevét? — Egy vas-emléklap a házon, melyet mint városunk 
polgára birt, egy régóta nem méltónak itélt porcellán mellszobor szülővárosa templomában, s még egy szobor a 
nürnbergi tudós-iskola előtt — ezek mindössze (ha számba nem vesszük a festvényeket) a csekély küljelek, 
melyek eddigelé a vándort Németország legnagyobb oktatójára emlékeztetik. 

Ö maga igaz hogy sa já t érdemeiről tudni sem akar t . „Egyetmást világosabbá tettem, mint azelőtt 
volt", — többet sohasem engedett meg a kérdezőknek és magasztalóknak. De halljuk csak, Márton doctor maga 
hogyan itél szerény bajtársáról . A „magas" férfinak nevezi őt egy bizalmas levelében, a „nélkülözhetlen"nek, a 
„tiszta, ár ta t lanénak, kiben szinte semmi sincs, a mi emberinél több nem volna. A legböszültebb ellenek pedig azt 
irták, hogy „nem Luther, de a sima s ügyes mester vakította és csábította el a nemzetet." Ugy van, a híres 
fegyverkovács , Scbwarzerd igazi fia, Fülöp segítette a bányász fiát, Luthert a legnemesb érc kiaknázásában, ő 
kovácsolt neki belőle mind ótalmazásra, mind megtámadásra való derék fegyvereket , ő fej tegette tanát a 
császár- és nép előtt világosan és meggyőző erővel, ő védelmezte gyakran mindkettőt — a barátot és tanát — $ 

dm 



gyalázások ellenében, melyek a különben bátrakat is elnémították. Az evangyéliom fölvételét s elterjedését a 
tudósok osztályánál főképen Melanebtbonnak köszönték, ki tudománybeli tekintély s dicsőség dolgában Erasmus 
örököse, különösb értelemben ő volt a reformátió tolmácsa s ügyésze, azon hittudós, ki tudományos alakban adta 
elő azt, mit Luther alkotó lelke napfényre hozott. 

Luther és Melanchthon együvé valók, s az igaz hála nem engedi, hogy az előbbi mellett az utóbbiról 
megfeledkezzünk. Nem lehet pedig tagadni sem azt, hogy emléke mindeddig nincs méltóképen megtisztelve, sem 
azt, hogy a protestáns egyházban itt-amott elhomályosodni engedték azon férfi képét, ki minden harcában és 
bajában, kivált a mióta egyedül állott, semmit sem áhított és keresett úgy, mint a protestáns egyház egyességét, s 
ki még halálos-ágyán is többször sohajtott fel: „Legyenek egyek mibennünk, valamint mi is egyek vagyunk!" — 
Igenis, a protestáns Németország hálával és tisztelettel tartozik a hit ezen sokat szenvedett hősének; a hol pedig 
Luther messze látszó emlék által lett megtisztelve, a hála Melanchthon számára is kíván külső jelt, mely a 
jövendő nemzedékek előtt tanúskodjék s őket hasonló érzület tanúsítására szólítsa. 

Kibocsátjuk tehát kérelmünket minden országokba, hol a tiszta evangyéliomot hallgatják: legelébb is 
az ige szolgáihoz, a tudós-iskoláknak, melyeknek alkotójául még most is világszerte őt hirdetik, tanítóihoz és 
tanulóihoz, végre pedig mindazokhoz, kik az egyháznak az evangyéliom általi fölelevenítése, valamint általában a 
tudomány és műveltség fölébresztése iránt hálás szívvel viseltetnek. És nemcsak a hazánkhoz, de határain kivül 
tihozzátok is fordulunk, németek és nem-németek a világtengeren innen és túl, hozzátok svájciak és hollandiak, 
brittek és skandinávok, hozzátok magyarok, és mindnyájatokhoz, kiknek ősei a hit és tudás ujon megnyitott 
kincseiből innen vitték haza osztályrészöket honi földjük üdvére. Különösen pedig hozzátok fordulunk ma, a négy 
folyó országának lakói: magyarok voltak, a kiknek Melanchthon husz éven át vasárnaponként latinul papolt, s a 
kiket különös előszeretettel méltatott oly tanulságos társalkodására j kiváltkép magyar deákok is voltak 
ennélfogva, kik — míg itt egyetem volt — az ő még most is fenálló házában szállásoltak. Segítsetek nekünk 
wittenbergieknek — a legcsekélyebb adományt is köszönettel fogadjuk — segítsetek nekünk ércszobrot állítanunk 
Melanchthonnak e városban, hol ő ifjúságától kezdve, negyven évnél tovább élt, tanított és szenvedett, hogy 
ezentúl ugyanazon falak környezzék mind a szelídség és béke, mind a vitézség és harc emberét, az éjszaki 
Németországból szakadt hitszónokot szintúgy, mint a délszaki határok felől jött hitoktatót, az életben külön nem 
vált reformátori párt. 

Míg az 1817-diki emlék az apáknak ujon föléledt jámborságáról tanúskodik, az 1860-diki april 19-dik 
napján hadd vessük meg alapkövét oly szobornak, melyet a gyermekek és unokák hálája állított. 

Kelt Wittenbergben, januárban 1857. 
Franké igazgató; Gerischer városi képviselők elnöke; Helldorf báró ezredes és parancsnok; Jagow országos 
tanácsos ; Lehmann oktató ; dr. LommatzscJi a papnövelde igazgatója; Manteuffel báró ker. törvényszéki igazgató ; 
dr. Niedner tanár; Praedikow tanácsos; dr. Sander superintendens és papnöveldei igazgató; dr. Schmidt gymnasiumi 
igazgató ; dr. Schmieder papnöveldei igazgató ; M. Seelfisch esperes; Steinbach polgármester; Stier Teofil gymnasiumi 

oktató ; Wensch aligazgató és tanár. 

Ezen fölhíváshoz hozzájárulnak s maguk is adakozások átvételére készek 
Magyarországon: Ballagi Móric, Greguss Ágost, Heckenast Gusztáv, Székács József Pesten ; Révész Bálint Debrecenben • 

Hegedűs László Sáros-Patakon ; Páljy József Sopronban; Kemény Mihály Békés-Csabán. 
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Miképen lehetne Melanchthon halálának há-
romszázados évfordulati napját — úgy Isten a 
a mi atyánk, mint nem kevésbbé az anyaszent-
egyház dicsőségének legmegfelelőbb módon — 
a remélhető legnagyobb sikerrel és áldással 

megülnünk ? 

Nyilatkozott erre nézve már painden honunkbeli 
protestáns közlöny , s a magas kormány is 
kegyesen megengedé ez ünnepnek megtartá-
sát az egész császári birodalomban. — De a 
legnagyobb liáladatlanság is volna tőlünk, ma-
gyarországi protestánsoktól, ha annak emlékeze-
tét, — ki a megtisztult tannak ezen országbani 
elterjesztésére, tudtunkra minden külhoni refor 
mátorok közt legtöbbet tett, s ki nemcsak egyes 
magyar főurakkal, de sok a reformátióhoz szító 
különösen felső magyarországi városokkal is — 
kiknek minden fontosabb egyházi dolgokban 
tanácsadójuk volt — holta napjáig levelezésben 
állott — , igen megbocsáthatlan háladatlanság 

Hogy váljon e föntebb nevezett s már oly 
közel eljött, mindnyájunkra nézve oly nevezetes 
és nagy napot, melyet mint a külföldi lapokból 
tudjuk, nemcsak Európában, de többi földrészek-
ben is felekezeti és nemzetiségi különbség nélkül 
ünnepélyesen megiilend az egész protestáns világ, 
— mi is megtartsuk és megünnepeljük-e Magyar-
honban? ez szerintünk nem is lehet kérdés immár. 



lenne tőlünk, ha ügyünkben oly sokat fárad ott ezen 
nagy reformátornak emlékezetét kegyeletteljesen 
megünnepelni vonakodnánk. 

Tűzzünk ki tehát országszerte e nagy napon 
egy olyan zászlót, mely alá összeseregelni, és a 
melyhez hozzáeskiidni — ne lehessen Magyarhon-
ban protestáns, ki vonakodhatnék; és a mely 
zászló alatt — ismét kezet fogván minden német, 
tót és magyar protestáns, a bánat és öröm vegyí-
tett könyei közt vallják és fogadják meg: „mi 
mégis egy testvérek vagyunk a mi urunk Jézus 
Krisztusban, egy a hitünk, egy a multunk, egy a 
reménységünk is; igen, mi mindnyájan csak egy 
test vagyunk, melynek feje maga az Ur Jézus 
Krisztus. Már pedig a mi egy tagnak fáj, az fáj 
az egész testnek is." Oh szenvedjük el egymást a 
szeretetnek általa, igyekezvén megtartani a lélek-
nek egységét a békességnek kötele által. Egy 
test és egy lélek vagyunk; egy az Ur, egy a hit, 
egy a keresztség, egy az Isten és mindeneknek 
atyjuk" — ; vagy mint ugyanazon szent apostol 
irá a Galatiabeliekhez: „Itt nincsen sem zsidó, 
sem görög; nincsen sem szolga, sem szabados : 

mi mindnyájan egy vagyunk a Jézus Krisz-
tusban. " 

De mi legyen már most e nagy ünnepi és 
nagy egységi szellemi zászlónknak fölirása ? e 
szent zászlónak, melyet Melanchthon szelleme 
lobogtasson — a mindig közvetítő, mindig bé-
kéltető és mindig engesztelő, szelídlelkü Melanch-
thonnak szelleme; és a mely zászlónak a magyar-
honi protestánsok millióinak fejei fölötti lobogása 
— dacára fajaink és felekezeteink különfélesé-
gének — büszkén és fennen hirdesse még a pro-
testáns külföld előtt is, egységünket nemcsak 
hitben, de az ezután áldozni és ezután cselekedni 
is elszánt igaz keresztyén felebaráti szeretetben. 

„Országos Gusztáv-Adolf-féle egylet nem-
zetiségi és hitfelekezeti különbség nélkül" legyen 
a szent-zászlónak fölirása. 

Pest az ország szíve legyen a középpont. 
Minden protestáns esperességekben legyenek 

fiókegyletek. 
Minden protestáns keresztyén, ki bárcsak 

egy garasnak havonkénti fizetésére kötelezi is 
magát, szavazattal és így az egylet ügyeibe be-
folyással biró tag lehessen. 

A középponti elnökség fölváltva választas-
sák a két protestáns testvér egyházból; akár pe-

dig, ha a többségnek úgy tetszenék, legyen iker-
elnökség mind a két egyházból. 

Reméljük nem lesz senki sem oly hiu, sem 
oly szűkkeblű, ki mivel az indítvány nem tőle 
származott, vagy pedig mivel szűkmarkú és sze-
retetlen, azt mondja, hogy: „időnek előtti pisz-
toly elsütés!?" 

Gusztáv-Adolf-féle egylete van már minden 
protestáns országnak, és csak mi volnánk-e azok, 
kik örökkön-örökké csak venni, de adni soha nem 
akarnánk ? Lám már Erdély is megelőzött ben-
nünket ! 

De ne feledjük azt se: ily szép alkalom az 
egyletnek mind a két protestáns egyházba kinál-
kozó behozatalára csak egy század múlva tér 
ismét vissza. Nincs a reformátorok közt egy is ily 
közös, mint épen Melanchthonunk: ez egyformán 
mindkettőnkké úgy a helvét, mint az ágostai 
hitvallásuaké. Hiszen „ő volt az, ki a mindjárt 
kezdetben pártokra szakadt s eszmeharcra kelt 
reformátorokat a béke s egyetértés lobogója alá 
igyekezett vonni." 

De minek is halasztanók még továbbra is, 
mi már eddig is kötelességünk lett volna? Meny-
nyivel tartozunk már a protestáns anyahoni 
Gusztáv-Adolf-féle egyletnek?! Mi azt „becsület-
beli adósságnak tekintjük": becsületes ember 
pedig adósságát mielőbb le szokta fizetni. 

Félre tehát mindenféle kislelkü és szűkkeblű 
ellenvetésekkel! és prédikáljuk ki april 22-kén, 
de prédikáljuk lelkesen, buzdítólag, hathatósan 
és nagy méltósággal: a Gusztáv-Adolfegyletnek 
valahára már nálunk is fel kell állania, meg kell 
alapulnia, ha azt akarjuk, hogy a reformátiónak 
szent míve minden időkre biztosítva legyen. Ne 
késsünk tehát tovább vele, ragadjuk meg az oly 
szépen kínálkozó szent alkalmat, s mondjuk ki 
Melanchthon napján: „nekünk is legyen mától 
fogva országos G.-Adolf-egyletünk;" és ha a 
protestáns anyaország kőből emel emlékoszlopot 
Melanchthonnak: emeljünk neki mi is, de már-
ványnál tartósabbat, emeljünk neki olyat, hogy 
beszéljen róla a külföld, de még az utókor is! 

Jól tudjuk, hogy mindez a magas hatóságok 
engedélye és befolyása nélkül meg nem történhet, 
de nem is arról van itt a szó, mintha már Me-
lanchthon napján akarnók a szervezést is elvé-
gezni : mi e nagy és szent napra csak a kezde-
ményezést és semmi más teendőt nem ajánlunk 
és nem indítványozunk, mint csakhogy: 
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1-ör üljük meg a, szent napot, ahhoz illő 
szentséggel, méltósággal és ünnepélyességgel. De 
üljük meg 

2-or evangyéliomi hitünkben és vallásunk-
bani megerősödéssel és ebben való növekedéssel. 
Itt különösen helyén lesz a protestáns önérzet és 
öntudat, ébresztése. Üljük meg 

8-or „a közönséges keresztyén anyaszent-
egyház- és a szentek egyességének" hivését pa-
rancsoló apostoli hitvallásnak szellemében, vagy 
akár így formulázzuk: az igazi Jézusi és Me-
lanchthoni szeretetnek és türedelmességnek szel-
lemében —, és tehát minden szeretetlen replikák 
és excommunikációk nélkül, akár katholikus fele-
barátink, akár pedig a magas pátens miatt néme-
tek-, tótok- vagy magyarok ellen. 

Egyáltalában megérintendőnek látjuk e szén* 
napon, hogy bár egymás közt most meghasonlot" 
tunk: mindazonáltal hit- és vallásban egy vagyunk 
— és épen ennek bebizonyítására az egész pro-
testáns világ előtt, testvéri szeretettel üljük 
meg. 

4-er Melanchthon napját Isten és anyaszent-
egyházunk dicsőségére a szeretetnek egy nagy-
szerű cselekvésével is, igen egy oly cselekvéssel^ 
mely a mint egyrészt a nagyérdemű reformátor-
nak, ki iránt minket, magyarhoni protestánsokat, 
a legszorosabb hála kötelez, minden márvány-
oszlopoknál szebb és dicsőbb emlék leendene, 
úgy másrészt a magyarhoni protestantismus tör-
téneti évkönyveibe a legdicsteljesebb lapot adná. 

így hiszszük és reméljük a nagy napot a 
legnagyobb és legmaradandóbb sikerrel, és áldás-
sal, de egyszersmind Istennek és az anyaszent-
egyház dicsőségének legmegfelelőbb módon meg-
tarthatni s megülhetni. 

Mi alólirottak már a legközelebbi vasárnap 
és utána következőn is a szent-szószékről ki fog-
juk hirdetni az ünnepet; ugyan ez alkalommal 
röviden meg fogjuk ismertetni híveinket a Gusz-
táv-Adolf-féle egylettel is, s természetesen azt is 
megérinteni: mennyi jót tett máig magyarhoni 
szegény protestáns gyülekezetekkel és iskolákkal; 
valamint azt is, hogy „az ünnepnapon a többször 
nevezett egylet számára mi is collectát eszközlen-
dünk egyházunkban. 

De nemcsak a szent-szószéken , hanem a 
presbyteriumban és privátim is, a hova és a med-
dig csak kezeink és viszonyaink érnek, buzdítani, 
ösztönözni és lelkesíteni fogunk e szent ügyünkben. 

Engedje a minden kegyelemnek és áldások-
nak Istene és kútfeje, hogy szerény és egyedül 
csak Isten és Krisztus a mi Urunk dicsőségéért, 
emelt gyenge szózatunk, a szeretetlenség és egye-
netlenség kopár pusztájában meghallgatlanul el 
ne hangozzék; hanem a mint szívből jött, úgy 
Isten kegyelméből ismét szívhez találjon, és so-
kak sziveit meglágyítsa, megmelegítse és fóltü-
zelje a mi közös anyánk, hőn szeretett protestáns 
egyházunk iránt. 

Midőn még azt is kijelentenők, miszerint 
szerény indítványunkat ugyanazon egy órában 
indítjuk útra, minden honunkbeli protestáns köz-
lönyök szerkesztőségeihez nemzetiségi különbség 
nélkül, valamint azt is, hogy az ünnepnapon 
begyülendő adományokat szinte a lapok szer-
kesztőinek fogjuk megküldeni, lelkünk mélyéből 
üdvöt óhajtva, valamint boldog és áldásdús ün-
neplést is — úgy a szent húsvét — mint a fön-
tebb nevezett reformátori ünnepre is hitünk min-
den sorsosainak, s úgy részükről, mint a t. c. 
szerkesztőség részéről is szerény felhívásunknak 
kegyes pártfogásáért esedezve teljes tisztelettel 
vagyunk a nt. Szerkesztőségnek. 

Dunántúlról, mart. 23. 1860. 
Alázatos szolgái egy német ágostai és egy magyar 

helvét hitvallású lelkész Dunántúlról. 

Melanchthon szónoki beszéde a philosophia 
hasznosságáról. 

(Tartatott néhány tanuló magisterré lett avattatása alkalmá-
val 1536.) 

Reménylem, mindnyájan ismeritek annyira maga-
viseletemet saját tapasztalatotokból, hogy nem kell 
hosszasan bizonyítgatnom előttetek; miszerint nem sze-
rénytelenségböl, vagy tehetségem túlbecsüléséből, vagy 
bizonyos kéretlen munkássági viszgetegböl vállaltam 
újólag magamra ezen szónoki foglalatosságot. Mert mi-
dőn collegiumunk jeles dékánja MilicHus Jakab — a ki 
előttem részint mindent felülmúló igazságszeretete, ré-
szint különféle tudományos és baráti szolgálattételek 
által szőtt viszonyunknál fogva különösen kedves — 
ezen tisztességet rám ruházta — csupán az ő iránta való 
lekötelezettségemre való tekintetből gondoltam, hogy 
kérésének helyt kell adnom. — Mert nem vagyok holmi 
Suffenus-féle*) ember, sem oly nevetséges önhittség 
nincs bennem, miszerint be ne látnám, hogy ezen főis-
kolában sokan vannak, a kik nálam részint a természet-
től jelesebb szónoki tehetséggel vannak megáldva, ré-
szint kitűnőbb tudományos készültséggel birnak, mint 

*) Túlságosan dicsekedő róm. költő. 



én; és valóban örömmel adózom ezeknek a szellemi te-
hetségeket s tudományos készültséget megillető babér-
koszorúval. De el akartam az önfejti vonakodásnak 
még árnyékát is távoztatni magamtól, midőn az én leg-
kedvesebb barátom e tiszt teljesítésére felkért. Azonban 
félre minden további mentegetőzésekkel! Mert ugy hi-
szem életemmel eljárásomat önök előtt eléggé igazol-
tam. Épen erre céloz e következő vers is: 

„A szónoknak erkölcsi magaviselete szüli a meg-
győződést s nem beszéde." 

Azonban az már rendszabály—-még pedig nagyon 
bölcs, hogy ily ünnepélyes alkalmakkor vagy a tudo-
mányok vagy az erények követésreméltó voltáról 
szokott dicsbeszéd tartatni. — Ennélfogva, hogy e hely-
hez illendő tárgyat válaszszak beszédem alapjául és 
hogy valamit szólhassak a tudományok hasznairól, te-
kintélyéről, azt tűztem ki beszédem feladatául, misze-
rint megmutassam, hogy: az egyházban szükség van 
szabad tudományos képzettségre, nem csupán grammati-
cai ismeretekre, hanem más tudományágak, nevezetesen 
a philosophia értésére, tanulmányozására. Miután ezen 
állítás igaz voltáról mindenki meg van győződve, kínál-
kozzék bár más tárgy is a szónoknak; de minden jó ér-
zésűnek arra kell még pedig minden erejét irányoznia, 
hogy törekvéseit az egyház gyarapítására, ékesítésére 
szentelje; mert a nemes kebelnek nem lehet semmi ked-
vesebb az egyház dicsőségénél; semmi sem lehet előtte 
becsesebb az egyháznál. Ez ok serkentsen különösen 
mindnyájunkat arra, hogy szellemi erőink teljes rászen-
telésével oly teljes tudományos készültségre tegyünk 
szert, a melyből mind az államra, mind az egyházra 
valami haszon háramoljék. Valamint mi tanítók méltóbb 
tárgyról nem beszélhetünk; úgy jó indulatu, nagytörő 
ifjakra nézve sem lehet semmi hasznosabb, mint ha ily 
cél lebeg szemeik előtt, — mely egyszersmind minden 
szellemi igyekezeteinknek koronája, — ily célra töre-
kesznek teljes erejökből. Egyébiránt a tudományok 
becsét s befolyását sem lehet másból annyira megítélni, 
mintha azt tapasztaljuk, hogy reájok az egyháznak 
szüksége van, ha látjuk mily homályba burkolja a tu-
datlanság a vallást, mily pusztulás, az egyházak mily 
rettenetes szétszakadozása, az emberi nemnek mily dur-
vasága, zűrzavara származik a tudatlanságból. Csak a 
ki mind ezt megfontolja, Ítélheti meg mily nagy a tudo-
mányok és tudományosság becse s befolyása. 

Ámbár nem lehet oly szónoki beszédet még csak 
gondolni is, mely ily fontos dolgoknak megfelelő le-
hetne; mindazonáltal, — minthogy a tudatlanok gyak-
ran igen káros hatású véleményt terjesztenek e tárgy-
ról, — szükség van arra, hogy az ifjakat intsük, figyel-
meztessük. És ámbár naponként megteszik ezt előadá-
saik alkalmával a tanárok, mégis úgy hiszem, hogy e 
helyen, mindnyájok nevében mondott beszédnek na-
gyobb tekintélyűnek kell lenni. Mert ez mintegy köz-
meggyőződését mondja ki ezen tisztes körben össze-
gyűlt nagytudományu férfiaknak, melynek megvetéséhez 
valóban a legnagyobb önhittség kívántatnék. 

Minthogy ennélfogva arról akarok szólani, a mi az 

államra nézve szükséges és nektek üdvös, s minthogy 
beszédem csak az általános meggyőződést akarja tol-
mácsolni, kérlek benneteket, figyeljetek reám szokott 
jóindulatotokkal, és miután figyelmeztetésemet megér-
tettétek, ti is dugjátok be füleiteket, mint Ulysses társai 
a sirenek éneke előtt, azoknak balga okoskodásai hallá-
sakor, a kik azt állítják, hogy az egyháznak szabad tu-
dományos műveltségre nincs szüksége; sőt irtózzatok 
az ilyen emberektől, mint valami undok szörnyetegtől, 
mint valami rettenetes epemirigytől. Gyulaszsza, erősítse 
tanulási buzgalmatokat annak meggondolása, hogy tu-
dományotokra számot tart az egyház, a haza s nem csu-
pán az egyes húz abból hasznot, gyönyörűséget. 

Ugyanis a theologia általában tudományosság nél-
kül magában már elég szerencsétlenség ; mert annélkül 
zűrzavarral teljes tudomány, a fontos tárgyakat nem 
magyarázza meg eléggé, a mit külön kellene választani, 
inkább összevissza hányja ; ellenben azt választja külön, 
a mit a dolog természeténél fogva össze kellene kötni. 
Gyakran bukkanunk egymással ellenkező állításokra, a 
hasonlót választjuk az igazi a lényeges helyett, egyszó-
val az egész tudománynak oly különös formája lesz, 
mint Horác ama festésének, melyben 

„Lónyakat a festész ha ragasztana emberi főhöz," 
nincs benne semmi összefüggés, se eleje, se hátulja, se 
közepe. Ily tudomány szükségképen beláthatlan tévely-
géseknek, végetlen szétforgácsolódásnak lesz szülő-
anyjává, s minthogy ily zűrzavarban mindegyik máskép 
fogja fel a dolgot s mindegyik saját álomképeit akarja 
érvényre emelni, küzdelmek, szakadások állanak elő. 
Azonközben a lelkiismeret a habozó kétkedés martalé-
kává lesz s minthogy semmiféle Erynniák sem kínozzák 
annyira a lelket, mint vallásbeli kétségek, a vallás iránt 
ellenséges indulat származik az emberben, kerüli a val-
lást; a kedélyek vallástalanná, epikuri gondolkozásuvá 
lesznek. 

Miután a nem tudományos theologiának ily sok 
káros oldala van, könnyen megítélhetni, hogy az egy-
háznak, a tudomány több oldalú, fontosabb ágaira van 
szüksége. Mert hogy az ember valamit jól megvizsgál-
hasson, hogy bonyolódott, homályos tárgyakat helyesen 
s világosan kifejthessen, nem elég a grammatica s dia-
lectica általános szabályainak ismerete, hanem több ol-
dalú tudományosságra van szükség. Sokat kell ugyanis 
a természettanból kölcsönözni, sokat a bölcsészeti er-
kölcstanból s a keresztyén tannal párosítani. 

Különösen két dolog megszerzése igényel sok 
oldalú tudományosságot, a tudományok különféle ágai-
bani hosszú gyakorlatot; nevezetesen a módszertan és 
az előadási külalak. — Mert senki sem lehet ügyes 
rendszernek mestere, hacsak a philosophiát derekasan 
nem érti, még pedig olyat, a mely minden sophistikától 
távol szigorú rendben s egyenes uton keresi és közli az 
igazságot. A ki ezen studiumot sajátjává tette, s oly 
ügyességet szerzett, hogy a mit megismert, vagy mások-
kal közleni akar, módszeresen birja tárgyalni; képes az 
vallásos tárgyak feletti vizsgálódásokat is módszeresen 
rendezni, összezavarodott anyagokat rendbe szedni. 



szétdaraboltakat együvé vonni, s a homályba burkolt 
kétesek fölé világot deríteni. Mindenki tudja, a ki csak 
egy kissé jártas a tudományokban, hogy nagy és gaz-
dag tartalmú tudományos képzettség kívántatik a máso-
dik dologhoz, nevezetesen a gondolatok rendezéséhez. 
—. De ezen ügyesség megszerzése nem kis szorgalmat 
igényel. Sőt nem is sajátíthatja el senki, hacsak előbb 
a philosopbia különféle szakaiban otthonosságot nem 
szerzett; ennek szorgalmas tanulmányozása nélkül még 
az is csak a módszernek némi árnyékát teheti sajátjává, 
a ki elébb dialektikával foglalkozott. — És senki sem 
fogja fel a dolgot oly gyakran hibás szempontból, mint 
épen az ilyen, jóllehet azt hiszi, hogy ügyes rendszere-
sítő, igen gyakran hamis útra téved és — hogy e Ho-
meri kifejezéssel éljek — „vak vezető." — Továbbá 
nemcsak e módszer, vagy mint Plátó mondja: a gondo-
latok irásbani kifejezésének múlhatlan művészete vé-
gett szükséges a philosopbia; hanem mint már feljebb 
említve volt, sokat kell a természettanból *) kölcsönöz-
nie a theologusnak, a mely tudományban az egyes ré-
szek oly szoros viszonyban vannak , hogy annak, a ki 
tökéletes tudomány megszerzésére törekszik, nem elég 
belőle egy keveset kiválasztani, hanem a mennyire le-
hetséges, egész terjedelmében kell tanulmányoznia az 
egész tudományt. Nagy halmaz készlet van elzárva azon 
theologus előtt, .ki a lélek, az érzékek, a kívánságok és 
hajlamok okai, az ismeret és akarat feletti tudományos 
vizsgálódásokat nem ismeri. És még dialectikusnak is 
csak nagy önhittséggel nevezheti magát, a ki az anya-
goknak azon osztályozását nem ismeri, a mely csupán 
a természettanban taníttatik s melyet természettan nél-
kül érteni nem lehet. Általában van a tudományoknak 
bizonyos köre, a melyek oly szorosan össze vannak egy-
mással köttetve, hogy egyiknek megérthetése végett 
sokat kell a másikból kölcsönözni. Azért van szüksége 
az egyháznak amaz egyes tudományok egész körére. 
Nem hiszem, hogy akadna oly balga, a ki be ne látná, 
hogy a bölcsészet-erkölcstani készültségü egyén sze-
rencsésebben képes tárgyalni a keresztyén vallástudo-
mány körébe vágó dolgokat is. Mert miután mind kettő-
ben sok a rokon tárgy, mint p. o. a törvény, polgári 
szokások, szerződések és életmód felőli nézet, a philoso-
phiát nemcsak a tárgyak rendezése, rendszerbe fogla-
lása körül fordíthatjuk hasznunkra; hanem a tárgyak 
mélyebb felfogására nézve is világosságot deríthetünk 
rájok általa. Továbbá nem birja különben kezelni a böl-
csészeti-erkölcstant, a ki a természettanhoz nemért, 
mint a sánta a labdát. — Hogy a történelemben pontos 
legyen az időszámítás, szükséges a számtan tudása. A 
tudomány ez ágát azonban a természettannal össze kell 
kötni. Mert abból folyik, mint valamely forrásból min-
den a természettanban. — S z i n t e , — hogy többet ne 
mondjak —valóságos barbárság megvetni az égi testek 
mozgásáról szóló tudományt. Ez jelöli ugyanis az esz-

*) A physika aion időben a philosopbia három főrészéhez 
számíttatott s metapliysicai s psychologiai feladatokra is 
kiterjedt. 

tendő forgását, az idő folyását, tudtul ad sok fontos jö-
vendőbeli eseményeket s gyakran hasznos intéssel út-
mutatással szolgál. — Jól tudom, hogy más tudomány a 
bölcsészet, más a theologia, s épenséggel nem akarom, 
hogy e kettő úgy összeelegyítessék, mint midőn a sza-
kács többféle folyadékot összekotyvaszt; hanem csupán 
azt akarom, hogy legyen a theologus keze ügyében va-
lami segédeszköz anyagai rendszerbe szedésénél; és e 
végett sokat kell a bölcsészetböl kölcsönöznie. — Ha 
valaki e most kimondott nézetnek nem hajlandó hitelt 
adni, vizsgálja elébb meg, a tudománytalan emberek the-
ologiáját s fontolja meg váljon hihető-e, hogy a világra 
nézve hasznos ha az egyházba ily zavart sophistica, ily 
kétértelmű ingatag theologia vitetik be. Tudománytala-
noknak pedig nemcsak a minden tudományos képzettség-
nélkülieket nevezem, mint a milyenek az újra kereszte 
lök; hanem azon együgyűeket is , a kik bár cifra sza-
vakkal pompáznak, de nem bírnak semmi biztos alapon 
nyugvót napfényre hozni, részint mivel rendszerhez nin-
csenek szokva, részint mivel az anyagok forrása nem 
tökéletesen sajátjok; minthogy járatlanok a philosophi-
ában, nem látják be tisztán részint azt, hogy mit tartal-
maz a theologia, részint azt, miben egyez meg a böl-
csészettel. 

Szükségtelen e helyen felhordanom azokat a régi-
eket, a kik a keresztyén tant kopott elménckedés álar-
cába burkolták. Bölcsészeti képzettséget követelek én s 
nem azon hiú mesterséget, a mi mögött utoljára is nagy 
semmi rejlik. Azért mondtam, hogy meghatározott böl-
csészeti rendszert kell választani, pedig a mennyire le-
hetséges olyat, a mely távol van minden sophistikától s szi-
gorú módszerrel bír. Ilyen az Aristotelesi. De még ehhez 
is hozzá kell kapcsolni az égi testek forgásáróli ama 
jeles tudományt. — A többi bölcsész felekezetek tana 
tele van sophistikával, Ízetlen, sőt hamis nézetekkel, me-
lyek az erkölcsiségre is rontólag hatnak. Mert a stoiku-
sok azon túlzása: nem kell az egészséget, vagyont és 
több efféléket javaknak tekinteni, merő sophista állítás. 
Hideg közönyösségök tettetett csupán, s nem igaz, a 
vaksorsróli bal vélem ényök hamis és veszedelmes. Epi-
kur nem bölcselkedik, hanem tréfál, midőn azt állítja, 
esetlegesség által állott elő minden. Megsemmisíti az 
első okot s a physikusok tanával merő ellenmondásban 
áll. Az akadémiától is őrizkedni kell, az sem ragaszkodik 
szigorúan bizonyos módszerhez, s féktelen szabadságot 
tulajdonít magának a végett, hogy mindent felforgathas-
son; természetesen a ki ezt az irányt akarja követni, 
sokat kell sophistai szempontból felfognia. Jóllehet az 
is vehet fel néha néha más mesterek tanából is egyet 
mást, a ki különösen Aristotelest vallja vezérének és le-
hetőleg sophisticától ment bölcsészeti képzettségre tö-
rekedik. Mert miként a Múzsák koszorút kötöttek a Si-
renek tollából, midőn őket az ének dijjáért tartott ver-
senyben legyőzték; hasonlóképen a mi a bölcsész fele-
kezeteket illeti, habár különösen egy birja is tetszé-
sünket, néha néha mások tanából is kell valami igaz-
ságot kölcsönöznünk, hogy azzal meggyőződésünket 
ékesítsük. 



Azonban a bölcsészet meghatározott fajáról, s a 
különböző felekezetekről más alkalommal kell szólanom, 
Sőt az erkölcsiségre nézve is lidvösebbnek látom olyan 
felekezet választását, mely nem a versengéseknek , ha-
nem az igazság keresésének szenteli egész erejét; to-
vábbá a mely mérsékelt véleményt követ s nem kapkod 
szemfényvesztő vitatkozások, kalandos állitások által a 
tanulatlanok tetszésének megnyerése után. Felette ár-
talmas az ily dolgokhoz való szokás, és a kik ezeket a 
szent tudomány szolgálatára alkalmazzák, általa való-
jában rettentő viharokat támaszthatnak. — E mellett 
azon egyszerű bölcsészet, a melyről én beszélek, még 
különösen arra törekszik, hogy semmit ne állítson kellő 
okadatolás nélkül; ez által könnyen elkerüli az össze 
nem vágó állításokat, minthogy az ilyeneket bebizonyí-
tani nem lehet, csupán sophistai szemfényvesztések ál-
tal oltalmazni. Végezetre azon okból is kívánatos a tu-
domány általában az egyházban, minthogy a tudomány-
talan emberek ép oly mértékben hetykék és elbizottak, 
mint a mily mértékben hanyagok. A tudomány zabolát 
vet az emberi indulatokra s pontossághoz szoktat. Mert 
a tudományos embernek is sok olyas ötlik elméjébe, a 
mely a keze alatt levő anyaghoz hasonló; ebből belátja, 
mily könnyen tévedhet s más tudományokkali foglal-
kozása alkalmával hozzá szokik a dolgok kútfejének 
felkereséséhez, a látszólagos nehézségek megoldásához. 
A tudományos törekvések pedig csakhamar elhatnak az 
erkölcsiségre i s , minthogy épen azon gondosság szüli a 
szerénységet, a mely tudományos vizsgálódásokra for-
díttatik. Mily nagy veszedelmet képes okozni a ha-
nyagsággal összekötött önhitt gőgösség, mutatja min-
den korok példája az államban és egyházban, melyek 
az oly tudománytalan emberektől, a kik meggondolatla-
nul mindent csak rombolni szeretnek , nemcsak hajdan, 
hanem korunkban iszonyatosan szétszaggattatnak. 

Azért legelőször is arra intelek benneteket igen 
tisztelt hallgatóim, gondoljátok meg, hogy az igazság 
utáni tudományos törekvéstek, befolyással van mind 
az egyházra, mind az álladalomra. Ugyanis a tudomány 
tisztasága és egyszerűsége szüli általában az emberek, 
legkivált pedig az egyház jóllétét és egyszerűségét. — 
Azután pedig kérlek benneteket az isten szent nevére, a 
melyet mindenek elébe kell tennünk, az egyház jóllé-
tére, melynek mindnyájunk előtt legbecsesebbnek kell 
lennie, győződjetek meg arról, hogy kötelességtelc mind 
azon dicső tudományok megszerzésére kettőztetett szor-
galommal igyekeznetek, melyeket a philosophia magába 
foglal; hogy ezáltal jeles, és mind magatok, mind pedig 
az egész emberiségre nézve hasznos tudományosságra 
tehessetek szert. Midőn azt kérdezték Epaminondás-
tól, minek örült leginkább életében, azt felelte: annak, 
hogy hazáját még szülői életbenlétekor szabadíthatta 
meg a szolgaságtól, azáltal, hogy a Lakedemoniakat 
erős csatában legyőzte. Mindegyik legnagyobb örömére 
szolgált, mind a hazának megmentése, mind szülőinek 
azon öröme, melyet nekik győztes fiók hősi dicsősége 
szerzett. 0 bárcsak mindnyájan oly érzelemmel viseltet-
nénk az egyház iránt, melynél fogva azt tartanók leg-

főbb gyönyörűségünknek, hogy az egyház, - - a mely 
sokkal inkább hazánk, mint azon föld, azon atyai tűz-
hely, mely születésünkkor bennünket befogadott, — bé-
kességben virágozzék; s úgy munkálkodnánk, hogy az 
egyház, azaz a mennyei angyalok és a dicsőült seregek, 
a kiket szülőinkképen tartozunk tisztelni és szeretni, 
nemes tetteinkből teljes örömöt meríthetnének! De ne 
is tekintsetek semmi fájdalmat keserűbbnek, mint ha a 
mi érzéki kívánságaink által az egyhás szétszakadoz-
nék, s az angyalok és dicsőült seregek szomorú gyászba 
borulnának! Nem beszélek én itt jutalomról; mert az 
erénynek önmagában serkenteni kell bennünket; mint 
szinte az egyház iránti szeretet, az Isten iránt tartozó 
tisztelet, kell hogy becscsel bírjon előttünk. De nem is 
marad teljességgel jutalom nélkül a ki derekasan tanul-
mányoz ; mert Isten ezt mondja: *) „a ki engemet tisz-
tel, azt megtisztelem." És hogy ha keresztyének va-
gyunk, abból a reménységből s meggyőződésből kell 
teljesítenünk kötelességünket: Isten gondoskodik ró-
lunk, hogy gyermekeinkkel együtt ne szűkölködjünk. 
Igen miértünk, nem a zsarnokért, nem olyanokért, a kik 
a*szelid tanulmányokat megvetik, tartotta fenn Isten az 
egész természetet, mi értünk jő fel a nap s jelöli az idö 
forgását , termékényíti a szántóföldeket. — Igazán 
mondták a stoikosok, minden istené, — a bölcsészek 
(vagy bölcselkedők) pedig Isten barátai, és így minden 
a bölcsészeké is. — Oltalmazzuk ennélfogva teljes 
erőnkkel ezen tanulmányokat, s meg levén győződve 
arról, hogy Isten állított bennünket erre a helyre, tel 
jesítjük minél szorgalmasabban kötelességünket, Isten-
től várván fáradságunk jutalmát. 

Az 1791-ben Pesten tartatott ágost- vall- zsinat 
végzései. 
(Folytatás). 

XI. Az iskolatanítók és kántorokról. 
54. Kanon. Az iskolák veteményes kert jei levén az 

egyháznak s érdekében állván a polgári tarsaságnak, 
hogy az iskolai i í juság jól neveltessék, kötelességök az 
iskolatanitóknak , hogy a reájok bizott ifjúságot a tudo-
mányokban s vallástanban serényen oktassák s életök-
és példájokkal jó erkölcsökben neveljék. 

55. Kanon. Gondosan ovakodjanak, hogy vallásuk-
kal és jó erkölcsökkel ellenkező elveket a reájok bizott 
i f júság közt se nyiltan, se alattomban ne hintegessenek, 
hanem az ifjúságot híven oktatva magok is az isten igé-
jének-szabályai szerint viseljék magokat egészen. 

56. Kanon. Az egyház által meghívatva, a tanító 
jelenjék meg az espere- avagy gyűlés előtt, hogy tan-
képességéről vizsgát álljon ki s bizonyítványokat előb-
beni életéről terjeszszen elő . Képtelenség vagy kifogá-
sos élet esetében tanítói hivatalra ne bocsáttassék. 

57. Kanon. A vasárnapi s a mennyire lehet , hét-

*) 1. Sam. 2, 30. 



köznapi istenitiszteletet se maga ne mulaszsza el, se meg 
ne engedje, hogy tanítványai elmulaszszák. 

58. Kanon. A tanítók munkatársai levén az egy-
házban a lelkészeknek, kötelességök ezeknek a könyör-
gések elvégzésében és szónoklatokban, szükség eseté-
ben, segítségül lenniek. 

59. Kanon. Az öltözetben való fényűzéstől s mind-
attól, mi hivatala méltóságával s keresztyéni élettel ösz-
sze nem fér, mind maga háznépével együtt gondosan 
ovakodjék, mind a reá bizott i f júságot tiltsa el. 

60. Kanon. Az iskolai törvényeket bizonyos időben 
az iskolai i f júságnak évenként hirdesse k i ; tisztessé-
ges bizonyítványt nélkülözőket az iskolába ne fogadjon 
be , az iskoláját elhagyóknak pedig érdemök szerinti 
bizonyítványt adjon. 

61. Kanon. Az i f júság oktatására kiszabott nyilvá-
nos órákat fontos, az elöljáróknak bejelentendő ok nél-
kül el ne mulaszsza, annál kevésbé merészelje a szün-
napokat akár megszaporítani akár meghosszabbítani. 

62. Kanon. Hogy nyilvánossá legyen az i f júság 
előmenetele, a felsőség rendelete szerint nyilvános vizs-
gákat adjon s azokra a pártfogókat eleve hi ja meg. 

63. Kanon. Tanítványait magán munkáira ne hasz-
nálja. 

64. Kanon. Egyházi felsöségének egész tisztelet-
és engedelmességgel alárendeltje maradjon s ha köteles-
ségét elhanyagolja vagy bűnökkel fertőzteti meg ma-
gát, az egyházi fegyelem szabályai szerint büntettessék. 

65. Kanon. Minden kántor ra j ta legyen, hogy miu-
denkor a lelkész által idő- és alkalomszerűen kijelölendő 
szent énekek úgy a templomban, mint a temetéseken il-
lően és vallásosan énekeltessenek. 

66. Kanon. A kántor és orgonista a lelkésznek 
szintén a lá ja rendelvék s öt tiszteljék és neki kellően 
engedelmeskedjenek. 

XII . Az egyházi fegyelemről. 
67. Kanon. Egyházi hatóság lelkész fölött más fe-

gyelmet nem gyakorolhat , mint a mely az ö állása- és 
papi hivatalára s az ezzel összefüggő ügyekre vonatko-
zik, t. i. meginti , megdorgál ja , hivatala- és fizetésétől 
felfüggeszti vagy hivatalától véglegesen megfosztja öt. 
Ez okból 

68. Kanon. Olyan egyházi vétséget, mely magával 
a vallással nem ellenkezik, vagy az egész egyháznak, 
melyet a vétkező lelkész szolgál, ár talmára nines, vagy 
közbotrányt nem okoz, továbbá csak gyarlóságot vagy 
hibás kihágást elkövető lelkész Krisztusnak Mát. 18, 
15—17. megirt törvénye szerint előbb magánosan, 
csendben, csak szóval vagy az esperes levelével, azután 
a superintendens által, ha pedig ez mind nem használ, 
az egyházmegyei gyűlésen nyilvánosan intessék és ko-
molyan dorgáltassék meg; ha így javulni nem akarna, 
az esperességi consistorium a fenforgó hiba vagy vétség 
szerint ítélje őt el. 

69. Kanon. Magával a vallással ellenkező vagy az 
egész egyháznak, melyben szolgál, ártalmára váló, vagy 
közbotránynyal összekötött vétséget elkövető lelkész 
egyenesen az egyházmegyei consistoriumnak jelentes-

sek fel s megidéztetvén és kellően kihallgattatván vét-
sége szerint büntettessék. 

70. Kanon. Polgári vétséget elkövető lelkész pe-
dig, midőn a miatt elitélte s elmarasztalta öt a pol-
gári hatóság, előbb a papi rend méltóságától fosztas-
sék meg. 

, 71. Kanon. Az, ki paposkodni megunva, hivatalá-
val felhagy, vagy más életnemre ad ja magá t , az egy-
házmegyei consistorium által minden papi eljárástól 
tiítassék el s nyilvánosan hirdettessék ki, hogy az többé 
nem hivatalkodik. 

72. Kanon. Az egyházi büntetések az egyházi vét-
ségeket elkövető hallgatókra is kiterjednek, mert ők tag-
ja i a vallástársulatnak, mely az öt megillető jognál 
fogva büntetést szab törvényeinek áthágóira. E bünte-
tések azonban a személyileg polgári hatóságnak alá-
rendelt egyénekre nézve olyanok legyenek, hogy belö-
lök polgári büntetés következménye ne származzék. 

73. Kanon. Egyházi vétségeket elkövető egyén 
személy- és rangválogatás nélkül előbb ugyan az evan-
gyéliom értelmében magánosan megintendő s a helybeli 
lelkész által, ha lehet , jó útra térítendő: de ha nem hasz-
nál e lépése a lelkésznek, a bűnöst jelentse fel a hely-
beli gyűlésnek, mely öt előhivatván, komoly intéssel jó 
útra téríteni ügyekezzék, minek ha nincs foganata, je-
lentse őt fel az egyházmegyei consistoriumnak. 

74. Kanon. Ily bűnöst az egyházmegyei consisto-
rium komoly beszéddel intse m e g , hagyjon fel bűnével 
s megtérítése végett mindent kövessen e l ; de ha közben-
já rása foganatlan, a bűnöst forma szerint Ítélje e l , ép-
ségben maradván a terhelt félnek birtokon belől föleb-
bezhetése. 

75. Kanon. Ha így sem engedelmeskedik a bűnös, 
az egyházkerületi consistorium Ítéleténél fogva nyilvá-
nosan intessék meg az egész gyülekezet , hogy az oly 
nagy vétségek megjavíthatlan elkövetőjét ne tar tsa 
egyháza tagjául s minden vele való egyházi társalgástól 
gondosan ovakod jék ; ily bűnös azonban a templomba 
járástól, mint a megjobbulás és kiengesztelődés helyétől, 
soha se tiítassék el, nehogy elvétessék tőle az isten igéje 
hal lgatásának, következőleg a bűnbánat föléledésének 
alkalma. 

Harmadik rész. 
A házasságügyelcr'ól. 

I. Az eljegyzésről. 
1. Kanon. Az eljegyzés házasságra képes szemé-

lyek, t. i. férfi és nő közt azon célból, hogy házasságra 
lépnek egymással, legalább két alkalmatos tanú előtt 
kötött szerződvény, mely bárminő ünnepélyességekkel 
erősíttetett is meg, a házasság megkötése- vagy bevég-
zésére nem köteles; kánoni ünnepélyességet nélkülöző 
eljegyzéstől pedig büntetlenül lehet visszalépni. 

2. Kanon. A teherbeejtés, történt legyen az az el-
jegyzés után vagy azt házasságigérettel megelőzte le-
gyen, a teherbe ejtettnek nem ad jogot házasságra 
kényszeríteni a leánykérőt. 

(Folyt, köv.) 



ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 

(Folytatás). 
Az előre bocsátott deductio nyomán elvonhatja a 

nyá jas olvasó a gymnásium tiszta fogalmát. — Átért-
heti, hogy a gymnásiumnak nem lehet olyan félszeg 
feladata, mely szerint az akár kizárólag a mindennapi 
életre, akár különösen az abstract tudományosságra ké-
szítse elő az ifjú nemzedéket ; hanem igenis a gymnási-
umnak olyan előkészítő s gyakorló intézetnek kell lenni, 
melyben a gyermeki s i f j ú i , testi és lelki tehetségek 
egyaránt és öszhangzatosan fejlesztessenek ki s készít-
tessenek elő ügy a mindennapi életre, mint az általános 
míveltség és tudományosság megszerezhetésére. 

A gymnásium feladata t isztázása után, át kell 
mennünk a gymnásiumok ellen intézett azon általános 
ellenvetés nem annyira megvitatása mint a gymnásium 
feladatában kimutatott alapon való legyőzésére: mintha 
„a gymnásiumok a tudományok mai fejlődött és nagy 
terjedelmű állapotukban, mind a reál, mind a humanisti-
cus iránynak meg akarván felelni, egyiknek sem tehet-
nének eleget." 

Ezen ellenvetést absolute véve, helyesnek és töké-
letesen igaznak kellene elismerni, ha a felvetett thesis 
általános értelmezésében benne nem volna a hibás fel-
tétel. 

A hibás feltételen alapuló el ter jedt nézet ugyanis 
abban á l l : hogy a gymnásiumokat par excellence, olyan 
intézeteknek fogalmazzák, melyekből kész tamilt fér-
fiak léphetnek ki. 

Ebben a feltételben van a hiba. 
A gymnásiumoknak, s általában az iskoláknak ez 

nem lehet feladatok, mert ha ezt tűznék ki feladatokúi, 
akkor lehetetlenséget követelnének önmagoktól. — Ad 
impossibilia vero nemo obligatur. A gymnásiumok nem 
lehetnek egyebek, mint a közmiveltség és a tudomá-
nyosság iránti szeretet felébresztői, s az ide elvezérelő 
utak helyes és biztos egyengetői. 

Ha már ezen feladatnak megakarnak felelni, tan-
tárgyaik sorából sem a reá l iakat , sem a humaniorakat 
ki nem hagyhatják, sőt, mint fenebb kimutat tam, a reá-
liák kihagyása esetében, a humaniorak tökéletes átért-
hetése, magasabb világmíveltség megszerezhetésére al-
kalmat nyújtani nem is volnának képesek. 

De fel kell venni tantárgyaik sorába mind a kétféle 
tan tárgyakat még a következő okoknál fogva is : 

1-ör Mert a lélek érző , értelmi, eszeskedő és ér-
zelmi tehetségei arányos kifejtésére csak az említett 
kétféle tantárgyak segítségével lehet sikeresen hatni. 

2-or Paedagogicai szempontnál fogva, mert a reál-
tudományok, az ész komolyabb járását követelő huma-
nisticumok nehézségeit változatos könnyebbségöknél 
fogva, enyhít ik, s ezek biztos megérthetésére lépcsőül 
szolgálnak. 

3-or Mert a mai kor kivánata épen abban áll, hogy 

a benue felnövő és élő if jú egyaránt értse a világ és a 
tudomány reál és humanisticus irányú mozgalmait. 

4-er Mert ezen formális okokon kivül az életpá-
lyára készülő i f jat következő materialis és igen neveze-
tes ok is érdekli. A gyermek ugyanis jövő életpályája 
iránt, nem levén még ezekről helyes fe l fogása , s nem 
ismervén saját haj lamait sem, — biztosan nem határoz-
hat. — Pályaválasztásra csak 16—18 éves korában szo-
kott gondolni. — Tegyük fel, hogy valamely ifjú gyer-
mekkorán á t , t isztán humanisticumban vezéreltetett, s 
ifjú korában valamely véletlen impulsus következtében 
az ipari pályához ha j l i k .—Bizony nem kevés akadály-
lyal kell neki az e végre álló polytechnicumban küz-
deni, hogy az ott futókkal nem mondom lépést tarthasson, 
hanem csak hátok megett utánok kulloghasson. — Leg-
több esetben, megerőlteteti magát s vagy megszökni 
kénytelen hivatása elől, vagy bele hal. — Mind két 
esetre vannak példák. — Ellenben, ha a gymnásiumban 
mind kétféle tudományban egy iránt megvetette az ala-
pot, bátran léphet akár a polytechnicumba, akár a tu-
dós iskolákba, s könnyen győzi le az ott elébe gördülő 
akadályokat . 

De nem is olyan rémkép ez a sokféle tantárgy, 
mint a milyennek egyelőre látszik. Ugyanis, ha az isko-
lában a fenebbi jellemmel biró tanárok műkődnek, 
mindenik azon van, hogy tanítványaival egyik úgy, 
mint a másik tantárgy egyiránti szükségességét megér-
teti, mindenik tárgy iránt kellő előszeretetet, a tanulás 
iránti buzgóságot fel tudja köl teni ; ekkor már dimidium 
facti, quia bene coepit, habét. — Ugyancsak a tanári 
testület összemtiködése, valamint egyes tanár ügyességé-
től ftlgg az is , hogy ne tanítsanak minden tan tárgyat a 
betű után, — mert itt, ha valahol, az igaz, hogy a betű 
megöl. — Igenis a „vallás, a nyelvek könyvből" és sok 
tekintetben „szóról szóra" tan í tandók; — de a „törté-
nelem" és „mennyiségtan" már csak részben esnek a 
könyvből való betűztetés alá, mindenesetre ezen betüz-
tetést a történelem tanításában meg kell előzni a tanár 
elbeszélésének, és a mennyiségtanban pedig az értelmi 
előmunkáltatásnak és a gyakorla tnak. — A „természet-
tan" kísérletekből elvont és számtani bebizonyítások 
alapján készített törvények tudománya levén, „betűzte-
tés nélkül tanítható. — A „természetrajzot," — ásvány, 
növény, állat, fö ld tan , vegytan, — melyek mindmeg-
annyi tapasztalati tudományok, a tárgyak folytonos 
szemlélése s velekvaló bánás tudása nélkül, „betűből 
soha senki meg nem tanulhatja. Ezek sorába tartozik a 
„földra jz" is. 

így tehát a rémtől való félelem alapoka el levén 
hárítva, a legyőzhetlenség kétsége is elhárittatik. Elhá-
r í t ta t ik , mert a reáliák nagyobb része folytonos szem-
lélet és gyakorlat t á rgya i , melyeket a tanuló látás, hal-
lás és saját jegyzete után megtanulhat ; a humanisticum 
egy része s némely abstract jellemű reália esik a 
betűzés alá, melyeket reál tan tárgyak felvétele nélkül 
is csakugyan könyvből kellene megtanulni. 

Tudom én hitfeleim, hogy ez a félelmet nem ok 
nélkül előidéző baj másik alapoka, — hogy ezen ok hol 
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és miben fekszik, ki is mondom egyenesen: abban, hogy 
a tanár urak legnevezetesebb része, vagy tiszta tudat-
lanság és egyligyüség, vagy lelkiismeretlen kényelem-
ből, a reál tudományok szemléletivé tételével és folyvást 
tapasztalat alatt tar tásával nem gondol semmit , ha-
nem a kézikönyvek dolce far niente kényelmes pamla-
gára ülve a szegény gyermeket az úgynevezett exact 
tudományok betűs megmagolására kényszeríti, és mi 
természetesebb, mint az , hogy a szegény elkinozott 
gyermek, sőt az ifjú is, nem érthetvén a dolgot, s nem 
látván kínlódásának semmi sikerét, egyik tantárgy miatt 
megutálja a másikat is, s mint az önbizalmat vesztett lélek 
következetes tulajdonságától tud juk , hátat fordít min-
dennek, földhöz vágja könyvét s menekülni igyekszik 
az iskolától. 

Keressük meg hitfeleim a dolgok valódi okát és 
Ítéljük el az okfőt, de soha se hárítsuk a baj okát a tan-
tárgyakra , vagy azok sokaságára , mert nemezekben, 
hanem rendesen ezeknek roszúl kezelőiben van az ; és 
ama feltolt okot, mintha a tantárgyak s azok között a 
természeti tanulmányok volnának a tanítás sikerének 
akadályai, — aligha az iskolából nem suttogták át a 
közönség hiszékeny fü le ibe?! 

Harmadik súlyos vádként róvják fel a gymna-
siumra, hogy sok levén bennök a tantárgy, sok a taní-
tási óra is, és e miatt a gyermek „rettenetesen el van 
foglalva." Nézzünk a szemébe egy kissé ezen vádnak 
is. Nekem úgy látszik, hogy ezen vád alapoka a mai 
gyermekek iránt túlságosan elkényeztetett szülei érzel-
mek kényeskedéseiben feneklik ; meglehet, hogy a fej-
lődő civilisatio azon nemében, melyet vulgo eltörpülés-
nek neveznek, vagy azon nemzedékben, melyet Kölcsey 
így énekelt m e g : „Völgyben ül a gyáva kor s határa 
sztikköréböl őse saslakára, szédeleg, ha néha felpillant" 
keresendő; azonban gyaní tom, hogy a nevelés törté-
nelmében feltűnt philanthropismus beteges hagyomá-
nyából is maradt fen ilyesmi. — Ezen utóbetegség 
meg-meglep némely családot, és az ilyenek aztán szen-
teskedö sopánkodással a gyermek hallatára kérik a 
nevelöket; „az Istenért meg ne erőltesse a tanítással a 
szegény gyermekeket ." — Aztán meg más a l a k b a n : 
„Kérem nevelő vagy tanár urat, csak úgy já tszva tanít-
gassa a mi kis fiunkat." Utána gondolva, s ha szóval 
nem, magaviselettel ki is nyi la tkoztatva: „hiszen úgy 
sincs annak a sok tanulásra szüksége, lesz annak miből 
elélni!" — Végre némelyek hallanak még arról is va-
lamit, a könyves boltokban pedig a kalmárkodó tanár 
irók játszva tanító tankönyveik cimeit lá t ják is, — hogy 
ma már nagyon meg van könnyítve a tanítás ; — tehát 
az a negélyező és gyávasággá sülyedt úgynevezett 
szülei szeretet kifundál ja mágának, hogy a gyermeket 
mai időben nem szükséges a sok munkával megterhelni. 

De ezen ferde felfogásokban igen sok a tévedés. 
Ugyanis : 

Nem tagadhatni, hogy a tanmódszer (methodica) a 
tanítás tudományában igen magas fokra fejlett ki, de 
nem arra való az, hogy a gyermekeket kevés munkára 
vagy épen munkátlanságra vezérel je; sőt ellenkezőleg 

arra való, hogy a gyermeket folytonosan ingerelje a 
munkásságra s azt meg is szerettesse vele; főképen 
pedig arra való, hogy a szó alatt levő tantárgy minden 
részleteit tökéletesen világossá és könnyen érthetővé 
tegye. Továbbá 

Játszva tanítani nem lehet. Midőn tanítunk, akkor 
a lelki tehetségek fejtegetésével foglalkozunk. Ez ko-
moly munka. — A hol já tszanak, ott egyszersmind 
komolyan foglalkodui nem lehet. A tanítási órák köziben 
adott néhány perc arra való, hogy a gyermek akkor 
játszék. — Ludus aliquando animo debet dar i , ad 
cogiiandum melior ut redeat sibi. — Ebből is látható, 
hogy játszaui és ugyanakkor komolyan gondolkodva 
tanulni lehetlen. 

Végre azt hitették el az emberek magokkal , 
hogyha a gyermek huzamosan van az iskolában, egész-
ségében megromlik. — Arra, hogy ép, egészséges test-
alkatú gyermeknek e miatt ba ja lett volna, nincsen 
példa. Eu emlékszem, hogy gyermekkoromban reggeli 
8 órától déli 12 óráig, s télen délutáni 2 órától 5-ig, 
nyáron 3 órától 6-ig ültem naponként iskolában. — Ez 
csupán a hét hat napján át, pedig vasárnap is mindég 
fen voltunk , — teszen hetenként 36 — 40, a vasárnapot 
hozzá számítva, 45 órát. Nem volt példa reá, hogy öt-
hatszáz gyermek között egyetlenegy is beteggé lett 
volna e miatt. 

A folytonos foglalkodás tehát sem a testnek, sem 
a léleknek nem árt. 

Nem kell elfelejtenünk, hogy a rendszeres elfog-
laltatás a gyermek- és i f júra nézve valódi védőszer az 
erkölcsi megromlás ellen. 

Hogy nemcsak nálunk, hanem más nemzeteknél is 
és épen Némethonbau , Helvéciában a gyermekek 
30—38 órát töltenek hetenként iskolában, azt hátrább 
néhány külföldi iskola tervében lesz szerencsém kimu-
tatni. 

H á t r a v a n még a gymnasiumokat sújtó egyik fel-
kapottabb közvád „a szakrendszer ügye." 

Hazai prot. iskoláinkban egészen a legújabb idő 
kig az úgynevezett osztály tanítási rendszer divatozott. 
— Nem csuda, ha mi mindnyájan, kik ezen rendszer 
szerint nyertük nevelésünket és tudákonyos előkészüle-
teinket, ezen rendszer iránt kiváló előszeretettel visel-
tetünk és természetes, ennek ellentétével a szakrend-
szerrel , — mivel sem előnyeit, sem hátrányait nem 
ismerjük, — nem egy könnyen barátkozunk m e g , — 
még azon sem ütközhetünk meg, ha ellene mérges kifa-
kadásokat hallunk. 

Lássuk egy pár vonással a mi volts osztályrend 
szerünket. — Collegiumi, fensőbb tudományokat vége-
zett i f j a ink , — mert elvégezték a tanpálya folyamot, 
— úgynevezett academica promotio szerint, részint to-
vábbi önképzés, részint szerzett tudományok gyakor-
lativá tételére, részint és főleg egy kis pénzszerzés 
kedvéért, vagy magában a főiskolában (itt ugyan nem 
igen jutalmazták pénzzel az efféle fáradságot , csak 
igényt és reményt nyújtottak általa hozzá), vagy a 
vidéki városokba praeceptorok, vagy rectorokká lettek. 



— A praeceptor vagy rectorrá lett egyén lelke tudta azt 
legjobban, tud-e ö azon felvállalt szakmájához vagy 
nem. ? — elég az hozzá, hogy ez a pályafutás routiuejá-
boz tartozván, ennek igy kellett lenni. — Egy ilyen 
academicus promotus, ha a collegium gymnasiumában 
volt, magára vállalt egy classist, ha vidéki iskolában, 
kénytelen volt vezérelni a gymnásium legkevesebb 3—4, 
legtöbb esetben 6 osztályát. — Tanított „vallást" (hit-
erkölcstant, heidelbergai kátét) , „latin nyelvtant", a 
rhetorica és poesisig, „vers és chria irást," egy kevés 
„számtant" (négy speciest, hármas társaság szabályt, 
törteket ritkán) erre volt szánva a szerda és szombat, 
különben szabad délután. — Egyébféle tantárgyat csak 
kivételképen, s csak akkor, ha neki magának valame-
lyikhez ezeken kivlil kiváló hajlama volt. 

Nem akarom én ezzel az akkori eljárást pellen-
gérre állítani. — Azon idő kívánalmaihoz mért volt ez, 
és ezen az alapon sok derék ember képezte magát 
kitűnővé. — De a nélkül , hogy tovább folytatnám, 
merné-e valaki ezen eljárást ma már akár jónak ne-
vezni, akár alkalmazni? Bizonynyal nehezen. 

Hanem, elgondolva ettől, képzeljünk magunknak 
egy olyan osztály-tanitót, ki egészen a tanári pályára 
készült, s elhatározott szándéka egész életét ezen pá-
lyára szentelni. Gondoljuk hozzá még azt, hogy buzgó 
és lelkiismeretes tanár és nevelő. — így aztán vegyük 
fel, hogy egy ország erkölcsi vezetése mellett 
neki a mai kor igényei szerint, egyforma kedvvel s 
jártassággal tanítani kell. Vallást, történelmet és föld-
rajzot, mennyiség- és természettant, természetrajzot, 
magyar-, német-, latin nyelvtant, — a többieket nem 
említve í— kérdezem: hol azon lelki és testi erő, mely 
ezen tudomány-ágaknak nemcsak kellő birtokában van, 
hanem mindenik iránt egyenlő és kitűnő szeretettel 
viseltetik, nemcsak, hanem mindenik iránt egyenlő 
buzgalmat tud a gyermekekben felkölteni? — Bizony -
nyal mondom, ilyen emberrel egy ország sem dicsek-
szik, avagy csak kettővel sem. 

De mondják, hogy megteheti ezt egy jóravaló 
ember, kivált a gymnásium alsóbb osztályaiban, mert 
hiszen ott még nem szükséges a gyermekeket mélység-
es tudományra vezérelni, csupán az elemeire, s így 
annyit a mennyi a kézi könyvben van, megtaníthat 
belőle. — Csalódás ez hitfeleim !—• Annak, ki valamely 
tudomány elemeit alaposan akarja megtanítani, sőt még 
iránta szeretetet is kiván ébreszteni, a tudományban 
kellő jártassággal kell birni , annyira , hogy képes 
legyen abból kiválasztani épen azon momentumokat, 
melyeken az egész alapszik, és ha ilyen az, a ki tanít, 
mert bizonyosan szereti tárgyát, a gyermekbe is bele 
öntheti az iránt való előszeretetet. Azt is mondják, 
hogy az osztály-tanitó jó rendben tarthatja az iskolai 
fegyelmet s az erkölcsöket — míg a szakrendszeres 
sok szakács elsózza a levest — ez a legplausibilisebb 
argumentuma ezen rendszer védőinek, de majd meg-
lássuk igaz-e ez egészben? 

Az osztályrendszer ellentétese a szakrendszer, 
az ujabb idők szüleménye. Ez mere\t állapotában, mint 

az universitásokon veszik, annyit tesz, hogy minden 
tudománynak más-más tanára van, s a hány a tudo-
mány, azokat annyiféle tanár tanítja. A gymnásiumi 
szakrendszert nem így kell értelmezni. E szerint a 
rokon tantárgyakat veszi egy ember át s azokat azután 
nemcsak egy , hanem legalább is négy, némelyeket 
nyolc osztályban is tanítja. 

Például a „vallásttant" a nyolc osztályon át tanítja 
egy tanár. — „A történelmet és történelmi földrajzot" 
legalább négy osztályon át egy másik. latint és 
görögöt" egy harmadik legalább, négy osztályban. — 
„A magyar- és német nyelvtant" ismét egy négy osz-
tályban. — „A mennyiség- és természettant" ismét egy 
másik legalább négy osztályban. „A természet- és föld-
rajzot" ismét egy négy osztályban. 

E szerint az osztály-tanitó, bárha a legjobb aka-
rattal bir is, az 1. osztályban a tantárgy elemeibe 
vezetheti be a tanítványt, s úgy kénytelen átbocsátaui 
a II. osztályba. Itt egy egészen más tanár veszi őt által, 
kinek feladata azon tárgyakat, miket az első osztály 
tanár megkezdett, mindazon ponton fogni fel, hol amaz 
elhagyta, s tovább vezetni. — Ezen osztályban sem 
végezhetvén el a gyermek egyik tudományt sem, megint 
darab ismerettel lép át a III. osztályba, hol ismét azon 
experimentumon megy át, mint a melyen már kettőn 
átjárt; — s igy azon képzelt erkölcsi haszonért, mintha 
az osztály tanára erösebben tudná fegyelmezni, mint 
több tanár, aligha szellemi veszteségbeli tetemes adót 
nem fizet. 

De azt mondják, hogy az alsó osztályt tanítani 
kezdő tanár menjen előre tanítvány ival! Ez nem rosz 
gondolat, de váljon lehető-e? Hát egy embert, a ki va-
lamely osztály sokszerli tanulmányaiba bele tanulta 
magát, arra kárhoztassunk, hogy minden évben más-
más feladat megtanulásával kínlódjék. Lenne-e ehhez 
kedve? Leune-e ennek sikere? — Nem természete-
sebb-e, hogy azokat, a miket egyszer át meg áttanult, 
mindég nagyobb-nagyobb sikerrel fogja megtanítani. — 
Aztán, hitfeleim, ez még így is azon suppositumon 
alapulna, hogyha valamely tanár minden tantárgy iránt 
kitűnő előszeretettel viseltetnék, és hogyha mindenik 
tantárgyban kellő jártassággal birna ! Ilyen pedig nem 
sok van. 

Ellenben a fenebbi szakokat választott és kedvelő 
tanitó az osztálylyal való különös, mesterséges ambu-
latio nélkül vezeti a gyermekeket a megkezdett sza-
kokban mind a négy, sőt néha több osztályon keresztül, 
s bizony ezen idő alatt felismerheti, a gyermeknek 
mind erkölcsi, mind értelmi képességét, és sok ideje levén 
reá, kellőleg javíthatja is. 

Az osztályrendszerben minden osztály erkölcsi 
és értelmi képezése egy zártkörben, egy emberben van 
központosítva s mindenik magában teszen egy-egy 
iskolát, s így az egész iskola, egy megszaggatott — 
nem organicus —- névszerinti egészet. A szakrendszer 
szerinti iskolában legalább négy osztály erkölcsi s 
értelmi állapota alakít egy szerves egészet. 

Amott egy tanitó akar lenni minden, itt néhány 



egyén egyesíti szellemi erejét, hogy egyesített erejökkel 
együvé hatva, munkásságuk eredményét a gyermek 
lélek helyes kifejtésében biztosítsák. 

De hát mi is a tanitó s egyszersmind nevelő fel-
adata ? 

1-ör. Kiismerni minden egyes gyermek „erkölcsi 
jellemét", s azt, ha jó, megvédeni, tökéletesíteni; ha rosz, 
igyekezni megjavítani. 

2-or. Felfedezni minden egyes gyermek „képessé-
ségét" s a gyorsat tartóztatni, a középszerűt támogatni, 
a gyengét fejtegetni s felemelni. 

3-or. A különféle erkölcsi jellemeket buzdítás, 
elismerés , mél tányosság, igazságszeretet és szeretet 
gyakorlása, feddés s olykor büntetés által, együvé tar-
tani, fegyelmezni. 

4-er. A különféle képességek kifejtésében oda 
törekedni, hogy midőn a jobb tehetségek a fejlettség-
kitűnő fokára ju tnak el, a gyengébbek az értelmiségnek 
legalább is azon lépcsőjére hághassanak, melyen, ba 
nem képesek is ismereteiket készséggel önteni szavakba, 
azokról legalább tiszta felfogással bírjanak. 

5-ör. A jó tanitó és nevelő munkálkodásának 
végeredményben azon szellemi és erkölcsi t isztásra kell 
kijutni, melyen az összes növendéksereg között a tudás 
kívánását közszellemmé varázsolja s a gyermek vágyait 
ezen irányban folyvást ébren t a r t j a (sarkilag ellentéte-
sen azzal, mely most és régóta már iskolai közszellem), 
s ezzel kapcsolatba oda mivelje az erkölcsöket, hogy az 
i f júság egymás-, a tanárok és szülék i rányában kellő 
tiszteletet és szeretetet érezzen s ezen kötelesség érzete 
ter jedjen ki az egyház- és honra egyaránt. 

Ezek után ismét az a kérdés, egyetlen tanár ér-
hetne el ezen célokat biztosabban, avagy többek lelkes 
és őszinte jó akaratú közremunkálása ? — A felelet ezen 
kérdésre nem nehéz. Ezen célt csak többek kitartó buz-
gósága és lankadatlan szorgalma által érheti el, mely 
munkálkodás a szakrendszer által reménylhetö. 

A szakrendszer azonban nemcsak abban áll, hogy 
a szaktanítók szerepeit kiosztjuk, aztán a kitűzött órán 
kiki előáll és t an í t ; még nem is abban, hogy kiki tan-
tárgyát ér tvén, tanítói buzgalommal s lelkesen tanít, 
ehhez még más valami egyéb is kell. Mert valamint a 
legkitűnőbb zenészek sem képesek valamely zene-dara-
bot vezér nélkül tökéletesen előadni; épen úgy, bármi-
lyen ügyesek legyenek is a működő tanárok, ügyes 
vezérre van sziikségök, ki a tá rsak között kiosztott 
szerepek végrehaj tását figyelemmel kiséri, vezeti; a ki 
körül forognak minden cselekmények; a kiből hat ki a 
szellem mind a tanárok működésére, mind az egész 
iskolára; a kihez tér vissza, — mint szívbe a vér, — az 
iskolai élet minden mozzanata. 

Az igazgató ezen kihatása, a cselekmények ő 
hozzá való visszahatása, az egész tanári személyzet 
munkálkodásának egybevágása, teszik az igazi szak-
rendszert, melyben mind az igazgatót, mind a többi 
tanárt egy szellem lelkesíti. 

Ilyen összehatás mellett nem lehet a tudományos 
mivelödésnek előre nem haladni, mert mindenki azon 

van, hogy a reá bizott tantárgyat a gyermekek meg-
kedveljék , átértsék; de egyszersmind azon is van, 
hogy a tanártársak vezetése alatt álló tantárgyak iránt 
is minden alkalommal lelkesítse a tanítványokat, 
saját tanításában mutatván fel, hogyha mindenik tan-
tárgy iránt egyenlő lelkesedéssel nem viseltetnek, egyi-
ket a másik tudása nélkül meg nem érthetik ; mert a 
tudomány végeredményben nem elaprózott darabok 
halmaza, hanem egyetemes egész. Ugyancsak ily össze-
működés által lehet az egyéni tehetségek különböző 
felfogási képességét helyesen kikutatni, s ott a hol 
hiány avagy gyengeség mutatkozik, vállvetve segíteni. 
Végre az erkölcsi állapotok helyes felfogására is több 
ember juthat el. — Igen egyoldalulag ismeri az a gyer-
meki természetet, ki azt hiszi, hogy a gyermek erkölcsét 
egy ember könnyen felismerheti. Sőt inkább a ravasz 
gyermek egyesek irányában sokkal jobban eltudja tit-
kolni kiségét, mint 4—5 irányában. Annyi bizonyos, 
hogyha 4—5 figyelmes vizsgáló észlel egyetlen tárgyat, 
biztosabban határozhatja meg annak minden apróbb 
bélyegeit, mint egyetlen vizsgáló. 

Ne kicsinyeljük tehát a szakrendszert, feleim, a 
nélkül , hogy annak a másik felett álló többszörös 
előnyeit ismernők. — Nekem úgy tetszik, hogy ennek 
minden kicsinyelői hasonlítanak azon emberhez, ki 
midőn valamely műszerrel boldogulni nem tud, ügyet 
lenségét számba nem véve, a hibát a műszerben keresi. 

Sebessi János nevelő. 
(Folyt, követk.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
„Melanchthon Fülöp élete," a nagy reformátor háromszáza-
dos halála emlékünnepére kegyelet oltárául irta Boross Mi-
hály. Kiadja Osterlamm Károly, Pest, 1860. Ara 20 új kr. 

Minden kornak meg van saját jelleme, mely annak 
tulajdon színezetet kölcsönöz; minden kornak vannak 
saját férfiaí, kik felléptökkel az egyház, állam, tudomá-
nyok vagy művészet mezején méltánylandó buzgalmat, 
tevékenységet, eredményt fejtettek ki, s mi az emberi-
ség legszentebb kötelességét sértenők meg, ha elfelejt-
keznénk azon jelesekről, kik az élet viharai, az emberek 
szívtelensége dacára megharcolták jó vitézséggel a 
nemes harcot, kik megőrizték keblökben édes idvezítőnk 
ezen szavait: „légy hív mind halálig." 

Mily visszaélések, erkölcstelenségek merültek fel 
néhány századdal ezelőtt Krisztus egyházában, mily tu-
datlanságban lélegzett a tömeg nagy része, mutatja a 
körülmény, hogy a kornak jelszava volt az egyházat in 
capite et membris reformálni, de azért a kik ezt megki- -
sérték, részint a vérpadon és máglyán végeztek életöket, 
mint Huss és Hieronymus, részint pedig az egyházkebelé-
ből kitiltattak mint Wiklef. De az isteni gondviselésnek 
itt is egy magasztos alakjával találkozunk, mely míg 
egyfelől ront és pusztít, másfelől épít. Keleten egy világ-
birodalom dől romba míg uyugoton annak elszórt ham-



vaiból az egyház üj életerőt nyer, mert annak oka, hogy 
egyesek a szentírás eredeti szövegének vizsgálatára 
fordíták íigyelmöket, nagy részben Konstantinápolyt el-
hagyott müveit férfiak classicai tudomány-szeretetében 
gyökerezik. 

Ily előzmények mellett közeledett az emberiség a 
XVI-ik század közepéhez , midőn a reformatio létre jöt-
tévél a hit és lelkiismeret szabadságának szívet s lelket 
lekötő bilincsei szét lőnek törve. Ezen nagyszerű munka 
s küzdelemben találkozunk Melanchthon Fülöppel, kinek 
háromszázados emlékünnepét e hóban vagyunk meg-
ülendők németországi hitfeleinkkel együtt, s hogy ezen 
nagy férfiú életkörülményeivel közelebbről és bővebben 
megismerkedhessünk, feladata ezen munkának ; meny 
nyiben felelt meg az a népszerűség igényének, célja le-
vén az igazságot a maga egyszerűségében állítani elő, 
ezt az olvasó bírálatára bizom, mert célom azt, pusztán 
úgy a mint van, rövid vázlatban tüntetni fel egyes esetek 
kivételével. 

Boross úr munkáját Melanchthon Ftilöp gyermek 
és ifjúkora rajzolásán kezdi, egyszerű de találó voná 
sokkal ecsetli őt, midőn az istenfélő, kegyes s tiszta 
erkölcsű atya, vagy ennek távollétében a szerető anya, 
— ki Mártha munkásságát és Mária vallásos buzgósá-
gát egyesíté magában — ültették a jó, szép s nemesre 
egyiránt fogékony gyermeki szívbe a vallás első ele-
meit, minek az lett eredménye, hogy legkedvesebb ta-
nulmányát a hittan képezte. Ezután Fülöppel a witten-
bergi egyetem nyelvtani cathedráján találkozunk, hova 
Fridrik választó fejedelem által hivatott meg, kit mint 
tanárt tanítványi „wittenbergi csalogány" névvel tisztel-
tek meg és a kinek előadásait távol országok fiai láto-
gatták meg. 

Elismerésre méltó a szerző törekvése, ki mindent 
elkövetett tárgya élénkké s érdekessé tételére, s a férji 
hűségnek, atyai szeretetnek, baráti ragaszkodásnak s 
keresztyéni alázatosságnak több vonzó jeleivel találko-
zunk, melyek olvasása oly jól esik hányatottt kedé 
lyünknek. Hány ember van — irja a szerző — ki nagy, 
kikiáltott névvel bir s mégis oly parányinak tetszik, ha 
lakó helyén, munkaszobájában, családja körében keres-
sük fel. Melanchthon az országgyűlésen egyházi gyűlé-
seken, vitatkozások közben, szószéken, könyvei közt, 
családja körében, baráti társaságában mindenütt egy-
forma tiszteletreméltó alakban jelenik meg." Lehetet-
len a szív és ész emberének meg nem hajolni e nagy 
férfiú előtt, ki élte végperceig a szó teljes értelmében 
ember és keresztyén volt. Majd úgy tünteti fel őt, mint 
az ön-mérséklet példányképét, ki Luthernek valódi 
nemtője volt, ki épített ott, hol az csak rombolt volna. 
Melanchton nagy tudományos készültséggel lépett a si-
kamlós pályára, de hiányzott nála — a szerző szavaival 
élve — a jellemszilárdság, teremtői erő, merész elhatá-
rozás, de kipótolta ezen hiányokat Luther egyénisége; 
e két férfiúnál csak a tett volt különböző, de a lélek 
egy; csak a jellem volt elütő, de a törekvés egy, csak az 
eszközök tértek el egymástól, de a cél mindig egy és 
ugyanaz volt. 

A tisztelt szerző Luther vállalatának kezdetét, fo-
lyamatát kalandosnak mondja, mintha egész élete har-
cias és győzelmes költemény lett volna. Szerény véle-
ményem szerint ez állítás nagyon merésznek s túlzott-
nak mondható, s talán maga Boross úr sem akart itt 
annyit mondani, mint a mennyit a kifejezések jelent-
hetnek ; mert ha Luther a tett embere volt is, s jobbra 
balra nem tekintve merészen rohant ellenére : meg volt 
benne a tántoríthatlan hit, fáradhatlan buzgalom, s azon 
szent cél hatotta át egész lényegét, melyet életfeladatul 
tűzött ki magának. Minden rendkívüli, a mindennapiság 
körén felül emelkedett esemény az ész emberének ka-
landos színben tűnik fel, de nem azoknak, kik annak 
horderejét értik s érzik. Mi, kik Luther cselekedeteinek 
rugóit a bitben gyökereztetjük, a kik Luther lelkületét 
sajátunknak mondhatjuk, soha nem fogjuk vállalatát ka-
landosnak tekinteni s nevezni, hanem a mindenható Is-
tenben helyezett rendületlen hit nagyszerű eredményé-
nek. Magával következetesen fejti tovább az iró gondo-
latmenetét s a nagy férfiúnak — ki mint a tudomány-
műveltség ritka tüneménye egész Európa figyelmét ma 
gára vonta — a hitújítás mezején szerzett érdemeivel 
nem az elismerés, hanem a halhatatlanság babérját fűzi 
homlokára. Ott áll előttünk a nemes bajnok az augusti-
nus barátokkali küzdelem mezején , a rajongásuk 
miatt szakadársággal fenyegetett zwikauiak ellenében, 
ott látjuk őt a béke olajágával kezében a pórlázadás vi-
harai közt, s az augsburgi országgyűlés munkás ténye-
zői sorában, mint azon nevezetes vallástétel megjavítója 
és módosítója, ott áll előttünk, mint a lassanként elha-
rapódzui kezdő szakadás fájdalom csak eredménytelen 
közvetítője. 

Én pedig úgy hiszem, nem a magam, hanem összes 
magyarhoni protestáns testvéreim véleményét fejezem 
ki, midőn Boross úrnak köszönetemet nyilvánítom buz-

Nem oszthatom továbbá Boross úr véleményét, mi-
dőn azt állítja, hogy Melanchthon az isteni kijelentés 
által adott egyszerű vallás visszaállításának képét nem 
fogta fel a maga tisztaságában, mit ő a kor hibájának 
tulajdonit. Melanchthon, — mint már fentebb is állítók 
— ugyanazt akarta mit Luther, csak az eszközök vol-
tak különbözők, melyeket a kivitelre választott. Me-
lanchthon mérsékelt lelkületénél fogva még az elleféllel 
is kész volt kezet szorítani, ha látta, hogy az az igazság-
gal összefér, bár sokan öt ezen törekvésében félre értet-
ték , néha talán legbensőbb barátja maga Luther is. 
Még a lipcsei Interim sem vet legcsekélyebb foltot is 
büszkeségünk s dicsekvésünk tárgyára, mert hogy ez 
nem félelemből, állhatatlanságból s jellemtisztátalan-
ságból vette eredetét, eléggé bizonyítja azon körülmény, 
miszerint Ő maga fájdalmasan elismerte ezen elhamar-
kodás okozta tévedést, s ez ismét egy új szép jellemvo-
nás a nagy férfiú életéből, melyet ő a legnagyobb nyu-
godtsággal, szelíd türelemmel végzett be. S annak neve 
a ki ily nemesen fejezte pályáját, valóban méltó arra, 
hogy nemcsak századok, hanem évezredek múlva is há-
lás tisztelettel ünnepeltessék meg. 



galmáért, melylyel egyházunk s széni vallásunk oltá-
rára újabb áldozatot hozott. 

-ftÜDí 

KÜLFÖLD. 

Toskána. A vallásos mozgalom Floreneben nap-
ról-napra jelentékenyebb. Három, ötszáz, néha ezer 
olasz is gyűlik össze vasárnaponként egy teremben, 
mely nekik templomul szolgál. A 300, úrvacsorájával 
élni kívánót számláló gyülekezet óhajtva kiván egy tá-
gasabb helyiséget. Legközelebbi vasárnapon legalább 
30 pap volt a hallgatóság közt. Hiszszük, hogy az így 
elszórt mag s bibliák és vallásos iratok osztása nem 
marad gyümölcs nélkül. Ezen mozgalom nem csupán 
Floreneben mutatkozik, hanem Toskána minden vidékén 
örömmel veszik és olvassák a bibliát. Ezen újonnan 
alakult gyülekezeteknek még nincs meghatározott hit-
vallásuk, csupán azt val l ják , hogy hitök az evangélio 
mon alapul. Sajnos, hogy nincs köztük ember, ki az igét 
hirdetni képes volna. Legjelentékenyebb ember közöt-
tük gróf Guicciardini Péter, ki már börtönt s száműze-
tést is szenvedett hitéért. Reményleni lehet, hogy más 
keresztyének is csatlakoznak hozzájuk, kik közt talál-
kozni fognak Isten igéjének hirdetői. A. K. Z. 

Edinburg. A skót reformáltak darab idő óta 
azzal foglalkoznak, hogy a reformátió harmadik jubi-
leumát méltólag ünnepeljék meg Skótországban. A skót 
parlament, mely 1560. october 1-én gyűlt össze, azon 
hó 17-dikén ünnepélyesen kimondta a protestáns vallás 
bevitelét. Azt jelentik, hogy folyó évi augustus 14—17. 
Edinburgban gyűlések tartatnak, melyre a világ minden 
protestánsai szívesen láttatnak s meghivatnak. Egy 
programm már ki van nyomva, mely azon tárgyakat 
tartalmazza, melyek ezen gyűlésen vítattatnak, s azon 
emlékbeszédeket, melyek felolvastatnak. Az ezen ün 
nepélyre vonatkozó közlemények Badenock úrhoz, a 
bizottmány titoknokához utasítandók. Edinburg 6. York 
place. A. K. Z. 

j S l . a c C ; * 

Egyházi takarék-magtár. 
A téti (Győrmegye) evang. gyülekezet. — Cs. P. 

felügyelő indítványára, — részint szükség esetébeni 
kölcsönös kisegítés tekintetéből, részint, hogy a gyüle-
kezetnek némi tartaléktőkét szerezzen, egy takarék-
magtárt alakított, és azt több mint 100 mérő gabonával 
már e folyó év tavaszán meg is kezdette. Nem tart juk 
felesleges dolognak, mások példájára azon szabályokat 
közölni, melyeket a magtár kezelésére nézve bozott. 

1 ször A ki a takarék-magtár alakításához, ne-
gyed, fél vagy egész mérőnkint hozzájárul, elsőséget sze-

rez magának, a takarék-magtárból arányos kölcsönben 
részesülhetni. 

2-szor A ki a takarék-magtárból kölcsönöz , tarto-
zik kölcsönét a jövő termésből új évig, az attól járó egy 
negyedrész kamattal együtt tiszta és száraz gabonából 
megtéríteni. 

3 szor Ha ki kölcsönét új évig meg nem térítené, 
azon tartozása haladék nélkül megvétetik; hanem ha 
kellő biztosítékot mutat, megengedhető egyizben , hogy 
kölcsönét kamatostól együtt, még egy évre nevére be-
írassa, ennek elteltével azonban, a megtérítés okvetlenül 
követeltetik. 

4-szer Az elsőséggel bíró alakítók részére a mag-
tári kölcsönzés kezdetét Józsefnapkor veszi; de a 
mennyiben a magtárnak egész tartalma ezek által bi-
zonyos, a helybeli presbyterium állal körülmények sze-
rint, meghatározandó határnapig igénybe nem vétetnék, 
szabad leend a többit hason feltételek és kellő biztosí-
ték mellett másoknak is kiadni. 

5-ször Kezelőül a gyülekezet által évenkint egy 
felelős tárnok választatik, kiuek kötelessége leend a 
gabonának épségben maradásáról mind mennyiségileg, 
mind minőségileg gondoskodni; úgy szinte a bevételek-
ről és kiadásokról egy, szinte a gyülekezet által válasz-
tandó ellenőrnek ellenjegyzése s nem különben a köl-
csönzőnek is elismerése mellett rendes naplót vezetni. 

6-szor Fáradozása jutalmául a tárnok, az évi jöve-
delem tized részének két harmadát, az ellenőr pedig egy 
harmadát nyerendi. 

7-szer A kezelési rendet a gyülekezeti felügyelő 
helybenhagyásával körülmények szerint, évenkint a ke-
zelök határozandják meg, oly formán, hogy a magtár-
hoz juthatás károsan ne korlátoztassék s annak heten-
kint legalább egy bizonyos órája legyen. 

8-szor A gyülekezeti elöljáróságnak felügyelete 
ide is kiterjedvén, szabadságában és kötelességében ál-
land a felügyelőnek vagy gondnokoknak egy vagy több 
presbyteriumi taggal a magtárt időnkint megvizsgálni, 
s hiányt tapasztalván a tanácsnak jelentést tenni, vagy 
szükség úgy hozván magával, a halaszthatlanok iránt a 
gyülekezet jóváhagyása reményében rögtön is intéz-
kedni. 

9-szer Előfordulható nehézségek esetében a bírás-
kodás az egyháztanácsot illeti, melynek minden a mag-
tárral viszonyba lépő magát alávetni tartozik, ellenkező 
esetben elesvén a inagtári kölcsön javadalmától. 

10-szer Minden év elején vízkereszt napkor szá-
moltató és választó gyűlés tartatván, ekkor a tárnok 
számadását kötelességszerüleg beadja, a gyűlés pedig 
annak megvizsgálásáról, a jutalom kiadásáról, a jövede-
lem további kezeléséről, vagy hova fordításáról intéz-
kedik, s az új választást eszközli, a gabona átvételénél 
a beszáradásra legfolebb két százalék számíttathatván. 

11-szer A gyülekezetet illető örök alapítványkint 
beadott gabona összegek, a gyűlés szabad rendelkezése 
alá nem esvén, az évenkinti jövedelmeknek egészbeni 
hozzáadásával három száz mérőig nevelendők, azontúl 
a jövedelemnek bárom negyedrészéből gyülekezeti 



rendkívüli szükségletekre tartalék tőkék alakítandók ; 
egy negyedrész azonbau folyvást az alaptőkéhez csa-
tolandó. 

12-szer Azon ese t re , ha hely szűke, vagy egyéb 
körülmény mia t t , a magtár tartalmát egészben, vagy 
részben eladni kel lene, a bejövendő gabonát örök ala-
pítványképen szinte tőkésítendő leszen, hogy így a gyü-
lekezetnek ugyanazon elvek szerinti felelős kezelése 
mellett az egyház és iskola javára örök időkig jövedel-
mezzen. *) Közli K. S. 

A temesvári protestáns egyház múlt hó 29-én tar-
tott gyűlésében D ö m ö t ö r N . urat választá ielkészeül, 
ki igen jeles magyar és német egyházi szónoklattal mái-
be is köszöntött. 

Debrecen 1860 apr. 4. — A Melanehthon em-
l é k ü n n e p é l y a helv. bitv. tiszántúli superintendentia 
a helv. hit. debreceni főiskola s a helv. hitv. debreceni 
ekklésia részéről együttesen, folyó april hó 20-án reg-
geli 8—10 óráig fog tartatni a főiskolai épületben. 

Nagytiszteletü szerkesztő ú r ! A „Schwarc alapít-
ványra (egy Convict nyi tására az eperjesi evang. egyház-
kerületi collegiumban) szépen gyűlvén a kegyes ado-
mányok, t. szerkesztőség engedelmével az e célra tett 
adakozásokat a „prot. egyh. és isk. lapban" évnegye-
denkint fogom summásan közzé tenni. A letűnt évnegyed 
(Január —• Martius) folytában bejö t t : 

I. Egy névtelentől Eperjesen 10 fr. — II. F t . To-
pertzer Lajos superint. Administrator úr által N.-Zerda-
helyröl, többektől 8 fr. — III. Ugyanazáltal az árvái 
evang. ágost. vall. esperességből 7 ft. 15 kr. — IV. ft. 
Tessényi János, mint bács-szerémi ág. evang. esperes úr 
á l t a l : a nevezett esperesség több egyházaitól, valamint 
több egyesektől 26 ír. 80 kr. — V. Tek. Jakobs Ottokár, 
vas-gyártulajdonos úr által Gölnitzbánya mellett sa já t 
nagylelkű adománya 200 fr., ugyan az által a környé 

*) A „Vasárnapi Ujságrt érdemes szerkesztője kéretik ezen 
cikk közzétételére. Közlő. 

ken eszközlött gyűjtés eredménye 104 fr. Összesen 304 
fr. — VI. Tek. Hornyánszky Vidor úr, mint az „Ewang, 
Wochenbl." szerkesztője ú t j án , több egyesek adomá-
nyai, 14 ft. 25 kr. — VII. Főt. Lőysch Jónás gölnitzbá-
nyai ev. lelkész úr ú t j á n , egyes adakozóktól 15 fr. — 
VIII. Nagyt. sopronyi lelkészi hivatal utján, a sopronyi 
G. A. egylettől 8 fr. — Összesen t ehá t : 393 fr . 20 kr. a. é. 

Isten áldása a kegyes adakozókkal ! 2 Korintb. 
IX. 7. 

Kelt Eperjesen, april 2-kán 1860. 
Sztehló János, evang. lelkesz. 

A múlt számban közlött „egyházi beszédek" fe-
letti bírálatra, melynek folytatását a jövő számban ad-
juk, szerző, Dobos János következő nyilatkozatot küldött 
be szerkesztőségünkhez. 

„Biráló dicsérete csak annyiban tartozik reám , a 
mennyiben van a gyűjteményben magam munkája is. A 
többi, az előszóban is megemlített francia egyházszóno-
koké, kiket én meg nem közelíthetek. — Ezt kívánom 
közzétenni, nehogy idegen tollakkal ékesítsem maga-
mat. Dobos János." 

(Gr. Ráday Gedeon és P. Szathmáry Károly), mint a 
m.-szigeti ref. egyház és iskola javára múlt hó 25-én 
tartott hangverseny rendezői, jelentik, hogy e hangver-
seny általános jövedelme 534 ft. 50 kr t . tesz, mely ösz 
szegből a hangverseny kiadásait (97 ft. 70 krt.) s a n. 
Muzeumot illető harmadrészt (145 ft. 60 krt.) levonván, 
az említett célra fenmaradt tiszta jövedelem 291 ft. 20 
k r ra megy. Egyszersmind köszönetüket nyilvánít ják 
mindazon t. művésznők és művészeknek, kik a nemes 
cél tekintetéből e hangversenyben minden díj nélkül 
közreműködni szíveskedtek. 

Sajtóhiba igazítás. 
E lapok 14. számában Dobos egyházi beszédeinek 

ismertetésébe egy pár hiba csúszott be. A 435.1. 5. sor-
ban kert jébe hibásan áll keretjébe helyett; 436. i. 33. sor. 
általa óZfo^helyett. 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Bal lagi Mór. 

Egyesült Török-Becse és franjevai prot. egyház-
ban egy vegyes tanítói kötelezettséggel egybefoglalt 
lelkész helyettesi állás betöltendő, lakáson kivül 400 
auszt. ért. forintra menő évi fizetés mellett. Német és 
magyar-, s ha lehet tót nyelvbeni jár tasság is szük-
séges. 

Az ezen állást elnyerni kívánók ezennel tisztelet-
tel fe lkéretnek, küldjék által folyamodványaikat, nem 
különben iskolai-, erkölcsi-, politikai- és egyéb eddigi 
életfolyamukat igazoló bizonyítványaikat bérmentesen 
legfeljebb folyó év április hónapnak 21 ig napjáig, 
címezve: 

Dániel Kreszmann urnák, 
(2—2) prot. egyház felügyelőjének Uj-Becsére. 

prot. növelészeti közlöny 

első és második füzete megjelent. A folyó évi folyamra, 
mely 6 füzetből áll, folyvást előfizethetni Makón a szer-
kesztő-kiadónál és Pesten Osterlamm K. könyvkereske-
désében. 

Előfizetési ára 2 ft. o. ért. 



Az alólirtnál épen most jelentek meg és minden könyvárusnál kaphatók: 
-A. magya rhon i ágostai és helv. hitv. 

evangélikusok 
szabad és nyilvános vallásgyakorlatát biztosító 

KK 

YO&fS 
Közre bocsátotta 

SZÉKÁCS JÓZSEF. 
Magyar és német nyelven (függelékül a latin szöveg). 
Ara l'üzve 40 uj kr. Postai szétküldéssel 50 uj kr. 
Tíz példány lefizetése mellett (4 ft.) bérmentett szállí-
tás egy tisztelet példány. 

Pest, apr. 2. 1860. Osterlamm Károly. 
(Erzsébettéren). 

MelanoMion Fülöp élete 
a nagy reformátor háromszázados halála (1800. 

apr. 19-én) emlékünnepére B̂ miTŰ ©ILTAIRAÍDíL 
irta 

BOROSS MIHÁLY. 
Ára fűzve 2 0 uj kr. Postai szétküldéssel egyes példány 
30 uj kr. — Tíz előfizetésnél a könyv bérmentve szállít-
tatik. — Jutalornkönyvül ajánlva! 

Az előfizetési ivek mielőbbi beküldésére egész 
tisztelettel felkérem az illetőket. 

Pest, april 2. 1860. Osterlamm Károly. 
(Erzsóbottéren). 

K i l i á n <íyf t rgy könyvárusnál megjelent, s általa minden hiteles könyvárusnál kapható: 
Az 1790—91-ki 26-dik 

vallásügyi törvény keletkezésének történelme. 
Közjogi észrevételek a bécsi és linci békekötések alapján. Irta Irinyi József. Nagy 8-rét. Fűzve 

(6—4) 80 krajcár uj pénzben. 

IRINYI J. 
T e 1 e g d i K. L a j o s debreceni könyvárusnál kapható : 

- E G Y H Á Z I KÖNYVTÁR. 
A magyar reformált vallású nép számára 

szerkeszti 

RÉVÉSZ BÁLINT 
I-ső év folyam 4 füzetben előfizetési á ra 1 ft. 5 kr. o. ért. I l i k év folyam I. füzete előfizetési ára a 4 

füzetnek 1 f t . 5 kr. o. ért. 
Jegyzés. Ezen árér t egyedül helyből elvitetve, vagy a megrendelő költségére küldött példányok 

adhatók, vidéki könyvkereskedőknél a 4 füzetből álló év folyamnak ára 1 ft. 40 kr., a kik pedig a füzeteket meg-
jelenésökkor postán kereszt-kötés alatt a k a r j á k kapni, minden füzet bérmentesítése 15 kra jcárba kerül. 

Továbbá k a p h a t ó k : A sárospataki füzetek. Ára egész évre 6 ft., fél évre 3 ft. o. ért. 

RÁTH MÓR kiadásában, Pesten a Vastuskohoz, megjelent: 
W . V WHP1 

IBEIB s s ö f ü z e t 

a földmivelő házánál és házán kivül. 
Közli 

D O B O S JÁNOS. 
t f í l legnagyobb 8-rét lap• Ara 1 ft. 80 kr. 

Alólirt a kézirat átolvasása alkalmával ezen szebbnél szebb egyházi beszédekben oly élvezetet ta lá l t , 
hogy annak a lehető legdíszesebb kiállításban akar t kifejezést adni. 

Szerény nézete szerint csakugyan r i tka — nem egyházi — munkánál is párosul a nyelv oly velős 
szépségével, annyi ragyogó költészet és emelkedettség. Midőn tehát alólirt azokat díszes öltözetben, üdvös és 
áldásos vándorlásukra hazánk bércein és völgyein keresztül bocsátja, azon kívánattal kiséri őket, bárha nemcsak 
a lelkészek hajlékaiban, de minél több polgári és földmivelő házánál is találnának szíves fogadtatást. 

(2-2) ' Ráth Mór. 
Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. ss. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP. 
ír 

SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ 
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T É S I DÍJ: 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA". 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s . 
A k ö v e t k e z ő é v n e g y e d r e , apr i l , május , jun ius h ó n a p o k r a e lőf izetést nyi tunk 

l a p u n k r a 1 ft. $ 5 krra l u. p. 
A j a n u á r i , februári é s niartiusi f o l y a m b ó l i s lehet ínég te l jes p é l d á n y o k a t 

kapni . A „Prot. egyházi és isk. lapu 

s z e r k e s z t ő s é g e . 

Melanchthon Fülöp mint tanitó. 
(Szül. február 16. 1497 . , meghalt april 19. 1560.) 

Ha Melanclitlion Fülöpről, kinek e héten 
háromszázados évfordulati halálozási napját ke-
gyeletes megemlékezéssel ünnepli meg , mint 
hiszszük, széles e földön, a protestáns világ, sem-
mit sem mondhatnánk is egyebet, mint azt, hogy 
ö Luthernek nemcsak kor-, hanem egyszersmind 
méltó bajtársa, szellemének kiegészítője, -az ő 
küzdelmeinek és dicsőségének osztályosa volt: 
már ez is elég indító ok lehetne, hogy mi is, 
magyarhoni protestánsok, hálás kegyelettel újít-
suk meg azon nagy férfiú emlékét, ki mint egy-
házunk egyik leghívebb reformátor bajnoka, 
csüggedetlen bátorsággal , kitartó erélyiyel és 
páratlan bölcseséggel segítette kivívni azon igaz-
ságokat, lelki és szellemi kincseket, melyeknek 
mi is részesei, élvezői vagyunk. 

Hanem Melanchthont nemcsak az egyház-
történelem jegyzette az első bajnokok sorába: az 
ő neve az egyház elválasztliatlan testvére, az is-
kolák, a nevelés- és oktatásügy történelmében is 
mint reformátornak neve vau fényes betűkkel 
felirva; őt, mint tanitót, kora és hazája, e dísz-
névvel tisztelte meg: „Németország tanitója." 

Az igaz, hogy mindeddig hiányzik még egy 
külső jel, egy nagyszerű emlékoszlop kőből vagy 
ércből, mely a Lutheré mellett felállítva, méltó-

képen tanúskodnék mind Melanchthon egyházi és 
tanitói érdemeiről, mind pedig az utókor elisme-
réséről, — s épen e hálaadó, e kegyeleti tartozás 
lerovása is egyik feladata a jelen százados ünne-
pélynek; de ha Melanchthont, mint egyházi re-
formátort egészen elfeledte, vagy fényes érdemei 
iránt hálátlan, vagy félreismerő lett volna is a 
világ, mint volt is bizonyos időben: e cím, ez 
önkéntes tisztelet, melylyel őt mint tanitót nemcsak 
Németország, hanem az egész mivelt emberiség 
elismerése jutalmazta meg, mindenkor kiengesz-
telhette volna sértett szellemét. 

Oly élő szobor az, mely tartósabb mindazok-
nál, miket a művészet kőből faraghat, vagy éréből 
önthet; oly emlékoszlop, melynek talapzata az 
igaz kegyelet és őszinte hála termőföldjén a szi-
vekben nyugszik, — mely állni fog örökké és 
halhatatlanítani hőse nevét mindaddig, míg a 
jónak és igaznak, az emberiség szellemi haladása 
érdekében tett nagy szolgálatoknak és érdemek-
nek az emberek között cultusa leend. 

Mi is e szobornál állapodunk meg, s midőn 
Melanchthon egyházi érdemeinek méltatását ava-
tottabb kezekre bizzuk, mi csak mint tanítónak 
emlékét igyekszünl^e sorokban megújítani, s mint 
olyannak emlékoszlopára egy fris koszorút tenni, 
összefűzvén azt az ő nevelői és tanitói érdemeibffijQ^ 

És e koszorú, tőlünk, magyar p ro tes táns ta - / ; ^ . 
nitóktól, mit a nagy férfiú emlékének a mai nipon 



nyújtunk, nemcsak azon kegyelet kifejezése lészen, 
melylyel az emberinem szellemi nagy munkásai-
nak, bármely nemzetből valók legyenek is azok, 
tartozunk, lianem tanítványi megemlékezés taní-
tóink tanítójáról. Hiszen mindazon férfiak, kiket 
honi egyháztörténelmünk mint reformátorokat és 
zászlóvivőket, mint a megtisztított uj tan hirdetőit 
és meghonosítóit, mint a reformátió kezdetén isko-
láinkban az ujabb nevelés és tanítás apostolait 
tisztelettel említ, mind az ő tanítványai voltak, 
mind az ő szellemétől nyertek táplálékot, biztatást 
és bátorítást. 

Ő a mienk is volt, — mi az ő tanítványainak 
tanítványai vagyunk. 

Mielőtt azonban egyenesen Melanchthonra 
térnénk, hogy az ő érdemeit kellő szempontból 
méltányolhassuk, szükségesnek látjuk egy futó 
pillantást vetni azon korra, melyben ő született, 
s röviden vázolni az akkori iskolák állapotát, és 
jellemezni az irányt, mely a nevelés és oktatás 
terén mutatkozott. 

A 15-dik század, különösen annak második 
fele a nevelés történetében is átmeneti időszakot 
képez. Az ó és uj idő elemei állanak egymással 
harcban. A scholasticismus, mely annyi ideig 
uralkodott a bölcselésben , egyházban és iskolák-
ban, erősen ostromoltatik s mindenütt szabadabb 
nézet és irány követel magának jogot. 

A javítás szükségét érzik mindenütt, úgy az 
egyházban, mint a nevelés terén, s megkezdődik 
a harc itt is, amott is, kezdve és folytatva ugyan-
azon férfiak által. 

Az egyházi tusával a nevelés és képzés 
harca egyesül s a régi classicusd k ismét feléled-
nek. Dante, Petrarca és Bocaccic járnak elől s 
utat törnek az uj classicai nevelési iránynak a 
középkor scholasticus irányával szemben. — 
Azon mértékben , a mint a classicai formák 
szépsége iránti érzék felébred, hatalmas ellen-
szenv támad a scholasticai nyelv barbarsága el-
len. Sokan egészen elbájoltatnak a régi által, s a 
pogányságnak hódolnak, s csak kevesen fordítják 
nyelvtudományi képességüket a biblia magyará-
zására. — Nem így a német alföldiek és németek. 
A mit ezek a világi írók tanulmányozása által 
nyernek, az egyház s z o l g á l t r a használják. Az 
új testamentum magyarázatát előmozdítja annak 
latin fordításban Erasmus által eszközölt kiadása; 
a réginek magyarázatára pedig Reuchlin tör utat. 

* A régi irány pártolói „theologusoknak" 

vagy artistáknak, az uj% mellett harcolók pedig 
„poétáknak" majd juristáknak neveztetnek. A 
győzelem az utolsók részére csak a reformátió 
diadalával díil el. 

A nevelés uj iránya maga után vonta az 
iskolák átalakítását is. Lange, Hegius, Dringen-
berg, Busch, Wimpheling stb. mindent elkövet-
nek, hogy a scholasticai tanmódot kiszorítsák, s 
a classicait megállapítsák. Hanem mind az csak 
kezdet volt, — a régi rendszer szerint képzett 
tanitók magok is kezdők voltak. Még az oly jeles 
Hegius is kéntelen Agricolától felvilágosításokat 
kérni görög és latin szók jelentései felett. 

Az uj rendszer uj tanítókat, uj könyveket 
kivánt. 

Felsőbb tanintézetekben nem volt ugyan 
hiány, mert a rómain, bolognain és párisin kivül 
a 15-ik század végén már fenállani látjuk a prá-
gai, heidelbergai, bécsi, würzburgi, lipcsei, báseii, 
wittembergai, freiburgi, tübingai és hazánkban a 
pécsi egyetemeket is. Középtanodák is szintúgy 
léteztek, bár már ezek aránylag kevesebb szám-
mal, vagy keletkezőben voltak; ilyenekül tekint-
hetjük az úgynevezett városi és klastromi iskolá-
kat. Hanem mindenütt hiányzott a célszerű 
szervezet, arányos beosztás és jó tankönyvek. 
Míg az egyik szakra vagy egyes tudományra túl-
ságos erő és idő pazaroltatott, a másik egészen 
mellőztetett vagy legalább alig miveltetett, s a/ 
is, a mit tanultak, annyival hiányosabb volt, a 
mint mindinkább feledték vagy szándékkal mel-
lőzték a kútfőket és eredetit. — A középtanodák 
ismeretes tanulmánytárgyai, az úgynevezett hét 
szabad művészet között, mint grammatika, rheto-
rika, dialectika (=trivium) s az ezekre következő 
arithinetika, geometria, musika és astronomia 
(=quadrivium) között a dialectika mindeddig a 
főtekintet tárgya volt, a grammatika pedig egé-
szen háttérbe szorult. 

Népnevelésről, népiskolákról e korban még 
szó sem lehet; annak legfölebb itt még csak 
nyomait találhatjuk. Es ez igen természetes. 
Nyomtatott könyvek és nemzeti nyelv nélkül 
népnevelés csaknem lehetlen vagy legalább ter-
mészetellenes. Amazok még nem létezhettek, — 
az utóbbira pedig még nem is igen gondoltak. A 
népoktatás némi kezdetét ismerhetjük ugyan már 
fel a Hieronumianusoknál a 14-ik században, kik a 
népet a bibliával ismertették meg, — de e jó kez-
detet a többi papok és barátok, kiknek már Nagy 



Károly rendelete szerint kötelességük lett volna 
a népet oktatni, nem folytatták, s a mit nem is 
annyira magok tettek, mint tudatlan segédek 
által tétettek, és az annyira rosz hírbe jött „ván-
dor mesterek és kolduló" barátok által végeztet-
tek, abból állott, hogy a nép megtanult roszul 
olvasni, — irni már nagyon ri tkán, és a mi-
atyánk-ot, hiszek egy Isten-t s a tíz parancsolatot 
latinul elmondani. A népnevelés nemcsak refor-
mátióra, hanem megkezdésre várt. 

A nevelés- és oktatásügy ezen átmeneti kor-
szakában született Melanchthon. 

A nevelés uj iránya, a classicusok tanulmá-
nyozása, ki volt már tűzve; mindenfelé jó akaratú 
törekvések munkálnak annak követésében, s a 
haladás is mindinkább érezhető lett; de csuda-e, ha 
itt is, mint mindenütt, a jó akarathoz és buzgóság-
hoz ferdeség és egyoldalúság járulnak s tétovázás 
és bizonytalanság uralkodik a nézetekben, az esz-
közök és cél helyes megválasztásában. A schola-
stica-iskola nyűgeiből kiszabadult szellem annyira 
el volt ragadva a latin és görög irók nyelvének 
szépsége, a gondolat és költés szabadsága és bája 
fölött, hogy elragadtatásában nem ismert maga-
sabb feladatot, mint azon classicusokhoz hasonlót 
tenni, azokat elérni. A nyelvtudás cél lett, nem 
eszköz. A forma volt a fő s ennek szépségeért 
nem sokat ügyeltek a tartalomra, lényegre. Minél 
hamarább úgy beszélni, mint egykor Cicero, — 
oly verset irni, mint Horatius, — ez volt a főtö-
rekvés, s olyanokul elismertetni: a munkajutalma 
és dicsősége sokaknál. Hogy latinok és görögök 
lehessenek, elfeledték nemzetiségüket , s hogy 
inkább beüljenek Róma és Athén polgárai közé, 
latinra és görögre változtatták neveiket. E ferde 
irány nemcsak a középkor barbarismusa ellen 
való reactió, ez a classicismus mániája volt. 

E mániát egészen kigyógyítani, az igaz, re-
formátoraink dicső szellemének sem sikerült egé-
szen ; de hogy azt nagy mértékben szelídítették, 
s a nevelés uj irányát helyesen felfogva, a clas-
sicusok tanulmányát csak képzőeszközül, ném 
pedig célul tűzték ki, — az az ő dicsőségük. 

Elődeiknél ők már tisztábban fogták fel, 
hogy az ember szellemi és erkölcsi kifejlődése 
csak is helyes és természetes fokozatokban esz-
közölhető, s e fokozat már a gyermeki korban 
kezdődik; s hogy az ember valamely tudomány-
ban a kellő képzettség fokát elérhesse, arra nézve 
a tanítás módját és menetét is kell rendezni, az 

iskolákat a szerint szervezni s taneszközökről és 
kézikönyvekről gondoskodni. 

Ily elvből kiindulva fogtak egyházi reformá-
toraink az iskolák- és nevelésügy átalakításához, 
s ily szellemben ápolták a tudományokat is. Ta-
nították a grammaticát, hogy nyelvet tudjanak, s 
a nyelv utján a tudományok kútfejéhez juthassa-
nak ; olvasták a classicusokat, hogy azokból szép 
ízlést, értelmes kifejezéseket és műformákat sajá-
títhassanak el, hogy annál érthetőbben kifejez-
hessék, — mivelték a tudományokat, hogy meg-
találhassák, — és tanították a dialectikát és rhe-
torikát, hogy annál meggyőzőbben és ékesebben 
hirdethessék és védelmezhessék, nem pedig elfer-
dítsék, az igazságot. — Az embert egész lényében 
fog t ák fel, s a n n a k e g y e t e m e s k iképezésé r e fo rd í -
tották figyelmöket. Átlátták, hogy a tudományok 
nem zárják ki, sőt kiegészítik és felvilágosítják 
egymást, s a mi az egyházi embernek nélkülöz-
hetlen, az másnak is hasznos, s a mi világi élet-
pályán szükséges, az az egyházinak sem árt. 

Ily szellemben alkotott, hatott és tanított 
Melanchthon is, s így fogta fel nagyszerű feladatát, 
midőn oly ifjonta bár, de tudománynyal és böl-
csességgel gazdagon felruházva nyilvános pályára 
lépett. 

S ha a népnevelés és népiskolák alkotóiul 
Luthert és Zwinglit kell elismernünk : akkor 
Melanchtlionban a tudományos képzés és felsőbb 
iskolák alkotóját és megalapítóját kell tisztel-
nünk. 

Melanchthont a gondviselés azon fontos hi-
vatáshoz mért tehetségekkel és buzgalommal is 
áldotta meg, melyre már kijelölte volt. 

Mint gyermek, már érett ifjú, s mint ifjú, 
már kész tudós volt, milyen akkor Európában 
senki más. 

A latin- és görög nyelv elemeit részint ott-
hon a szülei háznál, részint Pforzheimban a tudós 
Reuchlin nővérénél laktában, kitűnő sikerrel vé-
gezvén , mint 12 éves iíju már a heidelbergai 
egyetembe ment, s ott két év alatt baccalau-
reussá lőn. 

Azonban az egyetemi előadás ki nem elégít-
vén a nagyra törő if jút , minthogy „akkor — mint 
maga mondja — még csak fecsegő dialectikát és 
egy kevés physikát tanítottak az egyetemen," a 
rendes tantárgyakon kivül még magán tanul-
mánynyal is foglalkozott, s különösen költőket, 



történelmet és meséket olvasott. — Ugyanitt már 
magán tanítója volt két ifjúnak s azok számára 
görög grammatikát irt. 

Heidelbergában a „magister"-ségetfiatalsága 
miatt el nem nyerhetvén, de mert beteges is volt, 
tanulmányai folytatása végett 1512-ben Tübin-
gába ment. 

A fiatal tiibingai egyetem hű képét viselte 
akkor az időnek. Ott is harcban volt az uj idő a 
régivel; nominalismus és realismus állott egymás-
sal szemközt s két táborra szakítá úgy a tanáro-
kat, mint a tanítványokat. Az ifjú Melanchthon is 
csakhamar e harcba keverődött; azonban felvilá-
gosult szelleme gyorsan megmutatá az irányt, s ő 
Reuchlinista lett. 

Tübingában hat évet töltött, s folytonosan 
tanulva és tanitva, a tudományoknak nem volt 
oly ága, melyet ez idő alatt egyetemes képzettségre 
törekvő szelleme fel ne Ölelt volna. 

1514-ben, tehát már 17 éves korában, ma-
gisterré levén, Virgil és Terentius felett, tartót^ 
felolvasásokat, s ez utolsót 1516-ban ki is adta 
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különösen ajánlván azt az ifjúság számára, mint 
az élet és beszéd oktatóját. 

Hasonló hévvel dűlt a görög nyelvnek is s 
Oecolampadiussal Hesiodust olvastva s Plutarch-
ból, Luciánból és Ara tusból fordított. 

1518-ban kiadta görög grammatikáját. 
Bébel tanár halála után, bár még mint 19 

éves ifjút, a rhetorika tanításával bizták meg, 
minek következtében Cicero- és Liviusból tartott 
felolvasásokat. 

Philologián kivül hallgatott még dialectikát, 
matheinatikát, jogi és orvosi tudományokat. 

A theologiában leginkább saját erején ké-
pezte magát, s különösen a biblia exegesisét, ta-
nulmányozta Erasmus uj-testamentuma után. 

így felkészülve, magát ily sokoldalulag ki-
képezve kapta a meghívást, melynél fogva Reuch-
lin ajánlatára őt bölcs Fridrik 1518-ban a wittem-
bergi egyetemben a görög irodalom tanszékével 
kínálta meg. S midőn ő e meghívást elfogadta, 
Reuchlin egész büszkeséggel és jósló lélekkel 
Írhatta a fejedelemnek: 

„Melanchthon eljön, s úgy hiszem, a főisko-
lának becsületére váland. En legalább senkit sem 
ismerek a németek között, a ki őt felülmúlná, 
kivévén Erasmust, a ki hollandus. Ez mindnyá-
junkat felül halad a latinban." — Erasmus ha-
sonlóan méltán nyilatkozhatott így : „O még 

egykor elhomályosítja Erasmust;" mert a husz 
éves fiatal tanár fényesen igazolta mindkettőjük 
jóslatát. O csakhamar dísze és dicsősége lett 
Wittembergának s világhírűvé tette annak nevét. 

A fiatal tudós, mint tanitó, akár azt tekint-
jük, mit tanított, akár azon óriás hatást, melylyel 
működött, csakhamar megmutatta, hogy már 
képes és méltó „Németország tanítója" lenni. 

Az általa előadott tantárgyakban is ugyan-
azon egyetemességet látjuk, mint fiatalsága tanul-
mányaiban. Tanított jelesül új, és egy ideig ó 
testamentomi exegesist; magyarázta a görög és 
latin classicusokat, s felolvasást tartott az ethiká-
ból, dialectikából és physikából. S hogy mily ala-
possággal és világossággal kellett előadnia mind-
ezen tudományokat, fényesen igazolja azon törté-
neti tény, miszerint tanítványainak száma, mi 
addig Wittembergában hallatlan volt, néha meg-
haladta a 2000-et is. 

És e nagyszámú hallgatóknak, kiknek jó 
részét a németeken kivül franciák, angolok, len-
gyelek, magyarok, dánok, sőt olaszok és görögök 
is tették, ő nemcsak tanítója volt, rájok nemcsak 
tudományával hatott; mint tanitót tisztelték és 
bámulták, mint barátjokat, atyjukat és tanács-
adójukat becsülték és szerették mindnyájan. 

És ő meg is érdemelte azt, mert a történeti 
adatok szerint, szerénytelenség nélkül, őszinte 
hittel mondhatta el magáról egy egyetemi beszéd-
jében : „En igaz lélekkel mondom, hogy e főisko-
lának minden polgára iránt atyai szeretettel és 
hajlandósággal viseltetem, s minden érzékenyen 
érint, a mi Őket veszélylyel fenyegeti." 

Hanem nemcsak mint nyilvános tanár, s 
mint ember és barát munkált ő feláldozó kész-
séggel az ifjúság nevelésén és oktatásán; ezeken 
kivül még magán-nevelő s saját házában szinte tíz 
évig egy magán-intézetnek, az úgynevezett „schola 
privata"-nak is tulajdonosa volt. 

Hogy az annyi teendőkkel elhalmozott, s 
annyi oldalról igénybe vett Melanchthon egy 
magán-intézet terheit is hordozta, arra részint 
anyagi kényszerűség, — mert határt nem ismerő 
jótékonysága, vendégszeretete és családa szüksé-
gei hamar felemésztették csekély fizetését —, 
részint pedig nemeslelkének sugallata s az ifjú-
ság tanítására vonzó határtalan hajlama kénysze-
ríték : látta, hogy egy része az ifjúságnak kellő 
előkészület és alaposság nélkül lép az egyetemi 
tanpályára, s e miatt siker nélkül vesztegeti el 



az időt; az ilyenek számára nyitotta ő meg há-
zát, hogy pótolja egy gymnasium helyét, milyen-
nel akkor még kevés város s ezek közt Wittem-
b t rg sem birt, s képesítse növendékeit a nála 
nyert oktatás által a felsőbb tudományok sikeres 
hallgatására, 

r 

Érdekes volna e „schola privata" szerveze-
téről kissé hosszasabban is szólanunk; azonban 
térünk nem levén erre elégséges, csak annyit 
említünk meg , hogy ez intézetben a főtantár-
gyak voltak: a latin- és görög nyelv előadva 
következő fokozatokban: Etymologia, syntaxis, 
prosodia és ,versirás. 

Ezeken kivül taníttattak még valószínűleg a 
földrajz, történelem s mennyiségtan is, — sőt a 
jogi és orvos tudományokban is nyertek néme-
lyek segédoktatást; de ezek már nem oly tüzetes 
tanulmány-tárgyak voltak, s inkább csak egyéni 
szükség szerint fordultak elő. 

Dicsérendő és ma is követendő szokásaihoz 
tartozott az intézetnek, hogy a rendes foglalkozást 
mindég biblia-olvasás előzte meg, s mindenhez 
imádsággal kezdtek s mindent azzal végeztek. 

Az asztalnál rendesen az asztal-főnök (=:Proe-
dros, rex poeticus in convivio) foglalta el az első 
helyet, s e tisztelet azt illette, a ki legjobb mun-
kát írt. Az ilyent rendesen költeménynyel üdvö-
zölték, melyet rendesen maga Melanchthon írt. 

A rendre, fegyelemre a házfőnök ( = rex 
domus vagy puerorum) ügyelt fel; ezt időnként 
szavazás utján választották, s irányában mindenki 
feltétlen engedelmességgel tartozott. A házfőnököt 
is, midőn székét elfoglalta, rendesen üdvözlő 
költeménynyel tisztelték meg, melyekből néhány 
példány máig is fenmaradt. 

Nem különben a schola privata szokásaihoz 
tartozott az is, hogy annak növendékei időnként^ 
különösen ünnepélyes alkalommal, nagy számú 
hallgatóság előtt, „színdarabot" adtak elő, még 
pedig a classicus korból választva azokat is; 

milyenek voltak Euripides és Seneca tragoediái 
és Terentius s Plautus vígjátékai. Hogy mily 
hévvel karolta fel s mennyi fontosságot helyezett 
Melanchthon ezen a fiatalság ízlésének és erkölcsi 
mívelődésének fejtésére, s a classicai nyelv és 
műformák elsajátíthatása végett rendezett szinjá-
téki előadásokra, mutatják azon 10 prologus, 
melyeket az egyes darabokhoz írt, s melyek a 
Corpits reformatorumban olvashatók. 

S ha még ezekhez teszszük, hogy ő azután 

is, a mint schola privata-ja 1530-ik táján felosz-
lott, rendesen két-három fiatal embert tartott há-
zánál részint szívességből, részint mint azok fel-
ügyelője és mentora, s azokat még utazásaiban is 
mindég magával hordozta; hogy egyetemi elő-
adásait rendesen ingyen tartotta, hogy az idege-
nek s azok között számos magyar számára, mint-
hogy ezek a német nyelvben való járatlanságuk 
miatt a német prédikációkat nem érthették, va-
sárnaponként délelőtt különféle vallási tárgyakból 
latin nyelven magán-előadásokat (lectiones ma 
tutinas, scholas privatas) tartott: bámulat és tisz-
telet ragad meg bennünket ezen önfeláldozó 
munkásság és fáradhatatlan apostoli buzgóság 
láttára s megilletődve érezztik, hogy Melanwhthon 
egy, az ő hivatását igazi keresztyén szellemben 
teljesítő tanitó nyugodt Öntudatával mondhatta el 
magáról, hogy neki „scholastici labores semper 
dulcissimi fuerunt." 

Hanem nemcsak mint tanitó és tudós hatott 
jótékonyan Melanchthon; mint buzgó gyakorlati 
és született paedagog hatalmas befolyást gyako-
rolt ő az iskolák átalakítására is. Hogy mily 
nagy volt ^tekintélye az iskolaügyekben, s mily 
széles-körben hatott e tárgyban tanácsával, uta-
sításával és buzdításával, mutatják fenmaradt 
levelei, milyenek hazánkra vonatkozólag már e 
lapokban is közölve voltak, 

A wittembergi egyetem és a csak később 
ugyanott felállított gymnasium nagy részt neki 
köszönik szervezetüket; az 1526-ban megnyitott 
nürnbergi gymnasium egészen az ő utasításai 
nyomán rendeztetett, valamint Albert porosz her-
ceg a königsbergi egyetem felállítása körül az ő 
tanácsával élt. 

De mindezeknél fontosabb és az iskolák 
ügyére közvetlenebb befolyást nyert ő azon meg-
bízás által , mely szerint 1527-ben állhatatos 
János választó fejedelem rendeletére az egyháza-
kat és iskolákat látogatta meg. E látogatás s 
egyszersmind a fejedelem rendelete következtében 
írta ő 1528-ban híres „Látogatási könyvhét, az 
első alap- és tantervet, melynek nyomán rendez-
ték aztán a pápától független s a tanítás és külső 
rendtartásra nézve önálló első evangélikus egy-
házat és iskolákat. Szászország ezen példáját 
követték később más államok is. 

Nemkülönben igen hathatós befolyást gya-
korolt még Melanchthon az iskolák és az ujon-



nan föléledt classicai nevelés előmozdítására 
„tankönyvei" által, melyek azon időben s még 
később is, minden iskolában használtattak s szá-
mos kiadást értek. 

Irt jelesül egy görög, egy latin grammatikát, 
két dialectikát, egy rhetorikát, egy ethikát és egy 
physikát. 

Tankönyvei mindenikét világos, egyszerű elő-
adás és érthetőség jellemzik; a tiszta meghatáro-
zások és helyes szerkezet, pedigkivált gramma-
tikáiban, későbbi gramm aticusoknak is hosszú 
ideig mintául szolgáltak. 

Grammatikáinak jelesség és célszerűsége felől 
fényesen tanúskodik azon körülmény, mely sze-
rint görög grammatikája huszonöt, latin gramma-
tikája pedig ötvenegy kiadást ért s egész a mult 
század elejéig kisebb-nagyobb elterjedésben még 
a cath. iskolákban is divatban voltak. 

Végre azon módokhoz és eszközökhöz, me-
lyek által Melanchthon kora tudomány os nézeteire 
és paedagogiai irányára hatott, sorolhatjuk még 
az ő „akadémiai beszédjeit," milyenek „declama-
tiók" cím alatt egész gyűjteménye maradt fen, s 
a melyeket különböző időkben és alkalmakkor^ 
különféle tárgyakról részint maga tartott, részint 
általa készítve, mások tartottak. 

E beszédek is mindnyájan a remekművek 
bélyegét viselik: egyszerű köntösben örok-becsü 
igazságokat tartalmaznak. Különösen ismételve, 
de mindannyiszor helyesen és meggyőzőleg tár-
gyalják a tudományoknak az egyházhoz való vi-
szonyát s Melanchthonnak nagy igazságú thémá-
ját, hogy a tudományosság áldása, a tudatlanság 
pedig átka az egyháznak. — Ugyanezen tétel 
alapján mondja székfoglaló beszédében a scho-
lasticusoknak , hogy ők anti-Socratesek , mert 
Socrates azt vallotta: „ő csak azt az egyet tudja, 
hogy semmit sem tud, ők pedig csak azt nem 
tudják , hogy semmit sem tudnak." — Ezek 
folytán hathatósan ajánlja a wittembergi egyetem-
ben tanítandó tárgyakul: az igazi Aristotelest 
eredetiben, Quintilíanust, Pliniust, mathematikát, 
a költőket, szónokokat, történelmet és a valódi 
philosophiát. „Mert — úgymond — ezek azon 
tudományok, melyekre a papnak épen úgy szük-
sége van, mint a jogtudósnak. — Ezen tudomá-
nyok hanyatlásával sülyedt alá az egyház s fer-
díttetett el emberi tételek által." 

íme előttünk áll a férfiú, csaknem félszáz 
éves nyilvános pályájának hosszú utain kisérve s 
eredménydús működésének és hatásának minden 

irányában, egy hírlapi cikk korlátolt terjedelmé-
hez mérve röviden, de tőlünk telhetőleg hiven 
föltűntetve. 

Az igaz, csak halvány körrajz ez azon kép-
hez képest, mely művészileg színezve és árnyalva, 
Melanchthon egész életét méltóképen ábrázolhatná; 
de mi tehetségünk gyengeségének érzetében nem 
is akartunk nagyon színezni, hogy árnyalnunk se 
kellessék. 

A mondottakból is eléggé kitűnik, hogy 
Melanchthon, mint tanító is eléggé érdemes azon 
kegyeletre, melylyel a protestáns világ az ő em-
lékének, mint reformátornak, e héten elismerő 
hódolattal adózik. 

S bárha ő, mint nevelő és tanító a nevelés 
történelmében uj rendszer felállításával korszakot 
nem képez is, el kell ismernünk, hogy a létezett-
nek helyes felfogása s annak célszerű módon 
tovább fejtése által Németország mai nevelési 
rendszerének Lutherrel együtt alapját ő veté 
meg s azon férfiak, kik azt utána felépíték, az ő 
iskolájából kerültek ki. Különösen pedig, mint a 
legvalódibb keresztyén humanismus felkent bajno-
kának, mint az igazi classicitas képviselőjének, mint 
az egyetemes tudományosság buzgó apostolának 
emléke előtt hálás tisztelettel hajlunk meg s méltó 
hódolattal ismerjük el, hogy ő korának egy legna-
gyobb embere, Németországnak Socratese volt. 

Hanem hogy azzal végezzük, a mivel kezd-
tük, mi a babért, a hálás elismerés adóját ezennel 
is a tanitó érdemeinek nyujtjuk, azon tanítóéinak, 
milyen a szó legmagasztosabb értelmében Me-
lanchthon volt. O nemcsak hivatalból volt tanitó, 
ő születve, hivatva volt arra, s e hivatás köteles-
ségeit senki sem teljesítette hívebben és lelkeseb-
ben mint ő. S az, kiben a kötelesség érzettel 
annyi lelkiismeretesség, a hivatással annyi buzgó-
ság, önfeláldozás és szeretet párosult; kinek min-
den tette, egész élete a legszebb és követésre 
méltóbb tanitás volt, ki egy hosszú élet ideje 
alatt a legszentebb ügyben, az erkölcsi és szel-
lemi előhaladás mívelésében annyi képességgel 
és oly áldásdús sikerrel működött, mint Melanch-
thon, az nemcsak Németország tanítója: az az 
emberiség tanítója, dísze és jóltevője volt. 

Mint ilyennek emléke fölött viraszszon örök 
időkig a nevelés-történelmének geniusa ; mint 
ilyennek emléke éljen közöttünk az övé is; mint 
ilyennek példányképe hasson, lelkesítsen és buz-
dítson mindnyájunkat! Kerekes József tanár, 



A magyarországi helv. hitvallású superinten-
dentiák hajdani felosztásáróli nézetek bővebb 

felvilágosításául. 

(Folytatás). 
„Ita dum grex Pastorum sine Episcopo, ut oves 

sine Pastore, per annos fere tres, gemens multis ataxiís 
distraheretur et premeretur : ex intimatione R. ac Cl. 
Dni. Micb. Rápóti Ven. Diaeceseos Debreciniensis no-
mine, mittuntur legati ad seniores ven. superattendentiae, 
ad ineundam rationem , qua binc deíéctui quirent 
mederi. Tunc collatis seniorum sententiis rationem hanc 
ineunt , üt seniores per legatos suos ad ecclesiarum 
ministros ablegatos colligerent suffragia ad constituen-
dum Episcopum seu Superintendentem." 

„Collectis suffragiis conflunnt Debrecinum aliquot 
dioecesani seniores, iisque apertis eligitur superinten-
dens snb titulo „Generális Inspeetoris" (Episeopi enim 
et superintendentis titulus offendebat . . . ) , R. ac Cl. Dnus 
Micbael Rápóti. Ejusdemquem superattendentiae scriba 
seu nótárius constituitur suffragio communi R. ac Cl. D. 
„Georgius P. Zoványi; ea lege, ut decedente R. Cl. D, 
Micbaele Rápóti, immediate succederet in ejus locum et 
officium Cl. D. Georgius Zoványi." — Haec facta sunt 
anno 1724. mense 9-bri." 

„Decessit Cl. D. Mich. Rápóti a. 1726 mense Fbri , 
cujus vice ju re sucessionis jarn a R. et Cl. D. senioribus 
anno 1724 declarato, obiit et gessit, R. ac Cl. D. Geor-
gius Zoványi." 

„Qui tandem anno 1728. 11-a. Február requisitus 
per Legatos V. superattendentiae Lucám Keresztúri 
seniorem v. dioeceseos Szabolcsiensis; JStephanum Bes-
senyei seniorem v. dioe. Érmellékiensis, et R. D. Ste-
phanum Oroszi pastorem ecclesiae Mibályfalvensis ; ut 
una cum titulo acceptaret honorem superattendentiae, 
curamque arcae et supellectilium v. superintendentiae : 
se promisit hac lege : ut colligerentur denuo suffragia, 
et si priori instituto inbaerere v. superattendentiae 
Primores ofíiciales, aliosque ministros noveri t , ample-
ctetur oblatum officium et honorem." 

„Ita demum, eodem anno 1728. apr. 25-a per 
eosdem supra specificatos deputatos allatis et apertis 
suffragiis , aceedente quoque ven. collegatus Debreci-
nensis calculo, unanimi consensu praedeclarato consti-
tuitur et adjuratur „superintendens" R. ac Cl. D. Geor-
gius Zoványi p. t. senior V. Dioec. Sylvaniensis, et 
Pastor ecclesiae Zilahiensis, in aedibus Parochialibus 
Zilahiensibus Cui Deus Spiritu suo forti opitu-
le tur!" 

„Eodem die, communi RR. DD. seniorum suffragio 
scriba constituitur et adjuratur R. D. Stepbanus Bes-
senyei." 

Alighogy superintendenssé eskettetett Zoványi 
György, szétkiildötte 1728. jun. 16-ról ama Pastoraleját , 
melynek kezdete igy van : 

„In spe et silentio sit fortitudo vestra! Respicite 

ad Jehovam! Exspectate Deum salutis nostrae, audiet 
nos Deus. Mik. VI I : 7. nam Hanuibal ad portás. Caesar 
in foro. Catilina in senatu. Estote igitur succincti lumbos 
vestros baltheo veritatis" stb. 

Míg ezek tör téntek: már 1725. sept. 10-kén ki-
adattak az úgynevezett „Puncta Interrogatoria." 

1. Cujus autkoritate et per quem sit superintendens 
pro superintendente constitutus ? 

2. Cum quali jurisdictione et praerogativa ? 
3. A quo in rebus professionem suam respicienti-

bus habét dependentiam ? 
4. Quot sub sua directione habeat ministros 

suos ? 
5. Quot sunt nomine superintendentis gaudentes? 
6. Quot item Archi-vel Vice-Diaconi ? • 
7. Quot quilibet ipsorum sub sua directione habeat 

Praedicantes ? 
8. Qui sunt illi, denominet. 
Ezen pontok közül a három első kérdőpontra 

adott választ, melyet úgy látszik, az akkor élt superin-
tendensek közmegegyezéssel készítettek, méltó, hogy 
megismerje, a ki még nem ismerné. 

„Ad primum." Authoritatem superintendentiae, 
primum quidem et immendiate accepi a capite ecclesiae, 
Salvatore mundi, Domino nostro J. Christo, qui trium-
pbabundus in coelos ascendens, sedensque ad dextram 
Patr is sui, militantem in terris ecclesiam suam, ad 
consummationem seculi, se recturum promisit, consti-
tuitque post Apostolos,Evangelistas, Prophetas, Doctores, 
Presbyteros et Episcopos, simulque voluit ut omnia 
ordine et decenter in eadem fierent. Cujus ordinationi 
ego quoque, „Mediate per generalem consensum Pre-
sbyterorum seu Ministrorum Verbi Dei, reformatae seu 
helveticae confessioni addictorum (denominandi tractus 
ad vei inter Danubium et Tibiscum adjacentes) ad (hoc 
et hoc) ad officium superintendentis electus sum, suc-
cessique alteri praemortuo (nomen praemortui) idem 
superintendentiae munus exercenti. Q u o d , licet a 
coepto reforinatíonis tempore semper ac continue vi-
guer i t : nihilominus tamen anno 1608. a Rege et Regno, 
utpote Sacr. olim Principe Matthia II-do gloriosae me-
móriáé, nec non St. et ord. regni tum diaetaliter simul 
constitutis, majori cum solemnitate per art. I-um, stabi-
litum est, haec expressa verba ad calcem habentem: 
„Quin imo ad praecavenda etc. quaelibet religio suae 
professionis superiores seu superintendentcs habeat." 

Hoc modo authorisata reform, ecclesiarum supe-
rintendentia suum vigorem in Hungaria obtinuit, ste-
titque inturbata haetenus. Cui mea quoque pariter 
innititur. 

„Ad secundum." Praerogativa et Jurisdictio mea 
non consistit in aliqua bőrárum possessione, seu quo-
rumpiam redituum vei salariorum beneficio, quae 
superintendentiae nulla prorsus sunt a d n e x a ; verum in 
ordinatione ecclesiam penes antiquos receptos canones 
administranda, ut tum ministri tum et auditores pas-
sim, secundum praescriptum eorum, contentaque re-
ceptae confessionis helveticae constitutionibusque Pra-



gmaticis quoad liberum religionís exercitium stabilitae, 
pie in Deum, jus te erga proximos, respectuque sui 
sobrie, vitám traducant. 

„Ad tertium." Patet dependentiam meam esse 
partim a praememoratis canonibus, ubique per ecclesias 
receptis; partim vero sí necessitas quaedam ardaa 
exposcat a generali tate superintendentiae rnac, quo in 
easu pleno consilio deliberare solitum est. 

„Ad quartum." A superintendentia területi fekvése, 
alkatrészei stb. adatnak elő. 

(Folyt, következik.) 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 

(Folytatás). 
Az előre bocsátottak értelmezése után átmehetünk 

magára a tantervre. 
Minthogy azonban felfogásom szerint gymnásiu-

mot jó elemi iskola nélkül épen úgy nem lehet képzelni, 
mint jó főiskolát jó gymnásium nélkül ; szükségesnek 
tartom a gymnásium terve elébe bocsátani egy négy osz-
tályú „elemi iskola" tervét is. 

Az elemi iskola terve épen azon alapnézetekre 
van állítva, melyeket legközelebb a négy egyház kerü-
let a népiskolákra nézve kihirdetet t , csakhogy a dolog 
természetéhez képest szélesebb körre tágítva. 

A gymnásiumnak 8 osztálya van , melyből a két 
felsőbb osztály megfelel az 1818. év előtti collegiumi 
novitium és bienniumnak. 

Ezek szerint következik 
Az elemi iskola és gymnásium tanterve. 
I. Általános nevelési és tanítási elvek. 
1. A testi, szellemi és erkölcsi miveltség kifejtése 

és megszilárdítására nézve a prot. elemi iskola és gym 
násium legfőbb feladatai következők: 

a) Hogy növendékeit „munkásság" és „szorga-
lomra" kell szoktatnia. 

b) A munkásság és szorgalom kifejtésével, a „tu-
dásvágyat" és a „tudás szükségességének érzetét" a 
gyermeki lélekben fel kell ébresztenie és folyvást ébren 
tartván azt iskolai közszellemmé kell tennie. 

c) E kettős törekvés mellett, a „jó erkölcsiséget" meg 
kell szoktatni, megvédelmezni, és meg kell szilárdítania. 

d) Minden növendéket ezek alapján „vallásossá" 
és egybáziassá kell nevelnie. 

2. Hogy azonban a miveltség ezen benső mozgató 
erői alaposan és biztosan i l leszte thessenek, a prot. is-
kola részeinek szerves egységet kell képezuiök, vagyis 
mind a testi, mind a szellemi, mind az erkölcsi és vallá-
sos nevelésnek és tanításnak az elemi iskola alsó osz-
tályától kezdve a gymnásium felső osztályáig folytono-
san egymásból fejlődőnek és egymásból folyónak kell 
lenni. 

3. A munkásság és szorgalom kifejtésére a közi is-
kola legfőbb segítő eszköze a tanulmányok helyes tani ' 
tása. Eunek úgy kell vezetve lenni, hogy a gyermeki 
lélek az iskolai első benyomások által kedvre derüljön, 
derültsége munkálkodása által nyert előmenetelével éb-
ren t a r i assék , a munkája sikerén való öröm észrevét-
lenül juttassa szellemi ujabb szerzeményekhez; ezek 
által elébb elébb törekvésekre ingereitessék , mindad-
dig, míg ezen elébb elébb törekvése munkássággá és 
szorgalommá nem fejlődött. Ezen fejlődés és törekvés 
közben ébred fel aztán a tudásvágya és a tudni kívánás-
nak szükségérzete. 

4. Épen ezért a prot. iskolában a gyengébb korú 
gyermekek képezése ós tanításában a túlsúly a szemlél-
tethető tárgyakon való vizsgálódtatásra van fektetve, 
ezen vizsgálódások nyomán fokozatosan van a lélek át-
vezetve az elvont és gondolati dolgokra és csak a fejlet-
tebb korúak képezése és tanításában megyen át termé-
szetes elöbaladásban a túlsúly az ethicai és a philoso-
pbiai tanulmányok tudományos alakú tanítására. 

5. Az elemi iskolai tauítás a gymnásiumi tanítás-
nak szolgál ugyan alapúi ; mindazál tal , az elemi-
tanulmáuyok az elemi iskolában úgy vannak rendezve, 
hogy azok már magokba véve is egy kerekded egészet 
képeznek, azon oknál fogva, hogy az elemi iskolából 
netalán kilépni kivánó tanuló egészded ismeret birtoká-
val távozhasson. — Hasonló módon vannak a tanulmá-
nyok beosztva a gymnásium alsóbb osztályaiban is , te-
kintettel levén azon tanulókra, kik ezen osztályok bevé-
geztével vagy ipariskolába vagy egyenesen az ipar-
mezejére kívánnak menni. 

A gymnásium nyolc osztályát bevégezett tanulóra 
nézve pedig, minden gond arra fordíttatik, hogy ha pá 
jyájá t becsülettel megfutja, nemcsak egyoldalú, hanem 
minden abbeli tudományos előkészülettel léphessen ki 
az iskolából, mely őtegyiránt képessé tegye akár a tu-
dományos, akár a műtani egyetemekbe való átlép-
hetésre. 

6. Ezen célok biztos elérhetése végett a tantár-
gyak folytonosan egymás mellett vannak vezetve, az 
iskolázási idő egész folyama alatt többször bevégezve, 
sokszor ismételve; hogy így a mostani idők kívánalmai 
szerint a különféle tan tárgyakkal körül fogott tanuló a 
hátrahagyott években tanultakat emlékezetében ú j ra 
feléleszthesse és egyúttal szerzett ismereteit szélesbít 
vén maradandóvá tegye. — Gondoskodva van arról is, 
hogy a különféle ágazatú tanulmányokkal ne legyen a 
tanuló kedve elölve, a mennyiben a szemléltethető tan 
tárgyakat nem annyira a tankönyv betűihez kötve, mint 
a tapasztalat , önvizsgálódás és öngondolkodás út ján ta-
nulhatja meg és iskolai pályáján át mind ezeknek foly-
tonos szemlélése s így gyakorlatában tar tat ik. Szoro-
san könyvből való tanulásra a nyelvek, részben pedig 
az ethicai és mennyiségtani tudományok vannak utalva; 
mely intézkedésnél fogva a hetenkint soknak látszó órán 
való elfoglaltatássM a tanuló épen nincsen terhelve. 
Nincsen pedig terhelve azért, mert a szemlélet és gya-
korlat utján vizsgálódása alá terjesztett tantárgyak a 



helyett, hogy szellemi erőfeszítésre szorí tanák, inkább 
felvidí t ják, fellelkesítik. Míg tehát ezen tantárgyakat , 
úgy szólván az iskolában, vagy kirándulások alkalmá-
val gyakorolja, megtanulja addig az iskolán kivtil levő 
minden idejét az úgy nevezett komoly, észét megfeszítő 
tantárgyak tanulására fordítani. 

7. Az elemi iskola mindenik osztályát egy egy 
tanító vezéreli s tanítja. A gymnásium osztályaiba a 
szakrendszer van behozva. 

8. A tanitási nyelv a magyar. 
II. „A tantárgyak általánosan." 
1. Ethicai tanulmányok 
a) Vallástan. 
b) Történelem, a hozzá megkivántató földrajzzal. 
2. Philosophiai tanulmányok. 
A) Philologicumok 
a) Kötelező élő nyelvek. 
a) Magyarnyelvtan, — gondolkodás beszéd , olva-

sás, irás és fogalmazási gyakorlatokkal. 
/9) Németnyelvtan. 
b) Nem kötelező élő nyelvek 
a) Francia nyelvtan 
/?) Angol nyelvtan. 
c) Classieai nyelvek 
«) Latin nyelvtan 
/?) Görög nyelvtan. 
B) Reáliák. 
a) Mennyiségtan, — számtan , algebra, geometria, 

trigonometria, math. geograpbia és astronomia. 
b) Természettan (physica) 
c) Természetra jz , á l l a t , növény, ásványtan és 

geologia. 
d) Vegytan (chemia) 
e) Földrajz (geographia) 
C) Aestheticumok. 
a) Rajzolástan, mely alapjában a mennyiségtan-

hoz tartozik. 
b) Ének- és zenetan. 
c) Testgyakorlat . 
III . „A tan tárgyak részletezve." 
1. Ethicai tanulmányok. 
a) „Vallástan." A vallástan első körét az I. osztályú 

elemi tanuló kezdi meg és a III . osztályú gymnásialista 
végezi be. Azonban a negyedik osztályú elemi tanuló 
vallástanbeli tanulmánya felfogásához mért egészet 
foglal magában. Továbbá a III. osztályú gymnásialisták 
közül azok, kik a gymnásium IV. osztályából, vagy a 
mindennapi életbe, vagy valamely ipariskolába átlép-
nek, confirmáltatnak, azok pedig, kik a gymnásiumi 
rendes pályát megfut ják, hogy annál érettebb észszel 
foghassák fel a vallás benső erejét és a vallásosság 
gyakorlása fontosságát, a gymnásium V. osztályában 
bocsáttatnak confirmatióra. A VI.—VIII. osztály confes-
sionalis könyveink és az egyház jog tanítása a feladat. 

A vallástan osztályonkint következőleg osztatik 
f e l : az 

I. „elemi osztály," tanúi heten kint 3 órán gyer-
meki elméhez alkalmazott előadásban, „6 szövetségi 

szent történeteket, Jézus élete történetéből néhány fon-
tosabb eseményt," kezdetben mindjárt következő okok-
nál fogva: 

1-ör Hogy a bibliai történelemről mint egészről, a 
kezdő gyermeknek is helyes felfogása legyen. 

2-or Hogy tanulási pá lyá ja kezdetén mindjár t 
megérthesse szent ünnepeink célját. 

A tanító ezen osztályban előbeszélés által tanít, 
melyet a növendékek hallás után mondanak fel. A ta-
nitó vezérkönyvül használhatja addig, míg más lesz, 
„Hübner sz. történetek című könyvét. •— A 

II. „elemi osztály az ó és ú j szövetségi szent tör-
téneteket" terjedelmesebben tanulja, betenkint 3 órán s 
bevégezi. Ezenkivül tanul néhány könnyen értbető zsól-
tár verset könyv nélkül, — de értelmesen és vallásos 
buzgósággal. 

A tanító ezen osztályban is a nevezett vezérköny-
vek nyomáu elboezélés által taní t ; azonban a gyerme-
kek a majdan készítendő „Bibliai történetek" cimu ol-
vasókönyvből fel is olvassák az előbeszélt s átértett 
történetet s után gondolkodás ut ján előbeszélését meg 
is tanúlják — A 

III. „elemi osztály" tanúi hetenkint 3 órán „keresz-
tyén hittant„ összekapcsolva némi bibliai ismertetéssel ; 
ezenkivül zsoltár és dicséret verseket könyv nélkül, de 
ugyan csak értelem- és vallásos buzgósággal —. 

A tanitó magyarázza a gyermek kezébe adott rövid 
utmutatás a ker. vallásra czímü könyvet. — A „IV-elemi 
osztály" tanul hetenkint 2 órán „keresztyén erkölcstant" ; 
ebhez já ru lnak folytatólag a zsoltár és dicséret versek 
fennebbi modorban mondott könyvnélkülözésé. 

A tanúló kezébe adandó a fennebbi utmutás stb. 
melyet ezen évben röviden be is végez. 

„A gymnásium I. osztálya" tanulja, hetenkint 2 
órán, „a keresztyén hittant" terjedelmesebben mint az 
elemi iskolában; tanúi továbbá ez is zsoltár,-és dicséret 
verseket értelmesen s vallásos buzgóságtól áthatva. 

A tanító magyarázza és a szükséges jegyzetekkel 
világosítja a debreceni utmutatás a ker. vallásra II. da-
rabját . — A 

„II. osztály" tanulja a „keresztyén erkölcstant" 
terjedelmesebben, hetenkint 2 órán, ugyancsak zsoltár, 
és dicséret verseket. 

Kézikönyve a debreceni utmutatás I I I . darabja. 
„III. osztály" hetenkint 2 órán tanúlja ismerni a 

sz. bibliát, tanúi ugyancsak zsóltár és dicséret verseket. 
Kézikönyve a biblia. A tanitó olvastatja a tanúlóval 

s magyarázza. Használhatják kézi könyvül, még a s. pa-
taki tanár Zsarnay Lajos Bibliai ismertetését — mind 
kettő nyomán meg kell ismerkedniük mind az ó mind az 
ú j szövetségi szent Írókkal. — 

Azok, kik a IV. osztály bevégeztével a mindennapi 
életbe kívánnak kilépni, confirmatióra készíttetnek el. 

„IV. osztály" hetenkint 2 órán tanúlja az „egyházi 
történelmet röviden , tanul zsóltárokat és dicséreteket 
könyv nélkül. 

Kézikönyve a Sopronban megjelent egyházi történ-
elem vagy Dierner Endre egyházi történelme. 
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„V. osztály" hetenkint 2 órán tanulja az egyházi 
történelmet terjedelmesebben ; e mellett elkészül a con 
firmatióhoz. 

Kézikönyve afennebbi, jegyzetekkel bővítve, ott hol 
a könyv híjános. — 

„VI. osztály" hetenkint 2ó rán tanulja a „heidelber-
gai káté t" magyarázat tal kisérve, könnyebb stylusba 
foglalva. 

Kézikönyve a heidelbergai káté. A 
VII. osztály hetenkint 2 órán tanúlja a „Helvetica 

confessiót." A 
VIII. osztály hetenkint 2 órán tanúlja a „Magyaror-

szági reformátió történelmét" és a „protestáns egyházi 
jogtant." 

Kézikönyve addig, míg ilyen dolgozat jelenik meg 
nyomtatásban, kézirat. — 

A vallástant az elemi iskolában az osztály tanító, 
a gymnasiumban felszentelt lelkész egyszersmind szak-
tanár tanítja. — 

b) „Történelem és a történelmi földrajz." 
A történelem tanítása az elemi iskola harmadik 

osztályában kezdődik s taní tása első főköre a gymnasi-
um IV. osztályában van bevégezve. A történelem tanítása 
második főköre a VIII. gymnasiumban éri végét. Az ál-
talános világtörténelemre fordított kellő figyelem mellett 
a tanítás főcélja a magyar nemzet történelme tanítására 
esik. — A történelem tanítását mindég megelőzi és vele 
folytonos kapcsolatban tartatik a törtenelmi földrajz azon 
része, mely épen a tanítás alatt levő történelemre vonat-
kozik. 

A történelem osztályonkint következőleg osztatik 
f e l : a 

III. elemi osztály hetenkint 2 órán, az elbeszélés 
további (mert eddig a bibliai történeteken tanúit) gya-
korlása végett is, a hazai történelemben kitűnt neveze-
tesebb férfiak életrajzát tanulja. 

A tanító Budai Ferenc, vagy Kerékgyártó Árpád ide 
vonatkozó munkáiból válogatja ki néhány nevezetesebb 
honfi életrajzát. — Tanítási módja az előbeszélés, azután 
utánmondatás. — 

IV. elemi-osztály hetenkint 2 órán, folytat ja a hazai 
nevezetesebb férfiak életrajzát ; ezek mellett ugyan ilyen 
módon tanúi a világtörténelemben feltűnt legnevezete-
sebb férfiakról. 

Kézikönyv és tanitásmód a fenebbi. — A 
Gymnasium I. osztálya, hetenkint 3 órán tanúlja 

a „világtörténelem lehető rövid átnézetét," olyan röviden, 
hogy egy két év alatt bevégezze; tehát a történelem leg-
főbb momentumain kell a gyermeket átvezetni, hogy az 
emberi nemzet történelmének á l ta lánosegészképét lássa ; 
e mellett a második félévben megtanulja a „Magyarok 
történelmét a mohácsi vészig," az ide vonatkozó föld-
rajzokkal . 

A história tanításához minden iskolának meg kell 
szerezni, a Holle által kiadott ó világ történelme tanítá-
sára vonatkozó és a Spruner nyomán Brettschneider által 
készített történelmi fali abroszokat. 

Kézikönyv a világtörténelem áttekintésére ne 

levén még, a tauító szerkeszt i lyet ; a magyarok történ-
elme tanítására használható Rajcsányi János magyarok 
történelme. — Tanításmodor a fennebbi. — A 

II. osztály tanúlja hetenkint 3 órán a „Magyarok 
történelmét" végig; e mellett a világtörténelemből az ó 
kort, és az ehhez szükséges földrajzot. 

Kézikönyve a Magyarok történelmére Rajcsányi, 
a világtörténelemre Beck magyar fordítása, fordították 
a n. körösi tanárok. A 

III. osztály tanúlja hetenkint 3 órán a világtörtén-
elemből a középkort, kiemelve és ismételve benne a ma-
gyarok történelméből azt a részt, mely ide esik. Az ide 
vonatkozó földrajzokkal. 

Kézikönyve Beck és Rajcsányi . — A 
IV. osztály hetenkint 3 órán tanúlja a világtörtén-

elemből az ú jko r t , a Magyarok történelméből ismétli 
azon részt, mely az újkorba esik — az ide vonatkozó 
földrajzokkal. 

Kézikönyve Beck és Rajcsányi. 
Minthogy azonban Beck kézi-könyvében itt ott 

nagyon sok a hézag, vagy igen röviden van némely fon-
tosabb esemény, jó ha a tanár az ilyen helyeket előa-
dásában kipótolgatja. 

A tanmódra nézve még egy pár szót. Előbeszelés 
közben szoktassa a tanár növendékeit arra, hogy azok 
próbálgassanak jegyzeteket készíteni, s aztán heti fela-
datképen ezen jegyzetek nyomán dolgoztassa ki az azon 
héten bevégzett történelmet, s meg fogja látni, hogy nem 
csak a történelmet fogják biztosabban és ügyesebben elő-
adni, — hanem a stylisticában is tetemes előhaladást 
teendenek. Nem kell pedig elfelejtenünk tanárokúi soha, 
hogy minden tanulásnak és tanításnak végcélja a z : hogy 
a mit magtanultunk azt öntudatosan tudjuk, másodszor, 
és ez a tudás legfőbbike, hogy a mit tudunk, ne csak 
biztosan tudjuk előadni, hanem egész szabatossággal tud-
j u k papírra is tenni. — Ezen mód szerint igen nehéz az 
első hetekben a gyermekeket a tanulásba belevezetni, 
de biztosíthatok róla mindenkit hogy ha egyszer beleka-
pattuk növendékeinket, nemcsak mi magunk fogjuk nagy 
élvezettel nézni őket, hanem ők magok is örvendezni fog-
nak önmagoknak, és ezen örvendezés a tudomány iránti 
fellelkestiléssé válik. — 

V. osztály hetenkint 3 órán tanulja az „ó kor t" 
terjedelmesen és okfejtegetőleg, különös figyelmet fordít-
ván az emberinem mivelődése történelmére. — Áttekinti 
röviden, ismétlés kedveért a közép és újkori történelmet, 

így a z egész történelemről újra egész átnézettel 
bírjon. 

A történelem tanítása, valamint elmondatása idején 
az oda vonatkozó földabrosz ki legyen terítve, s a beszélő 
mindent megmutasson a földabroszon. — 

Kézikönyvet készíteni kell, mert még nincsen; — a 
mik vannak, azokat nem ajánlhatom egészben. — A 

VI. osztály hetenkint 3 órán tanulja a „középkort" 
terjedelmesen és okfejtegetőleg, az emberi nem mivelő-
dése történelmére különös figyelemmel lévén; újból kie-
melendő itt a Magyarok történelmének ide eső része. — 

J Á földrajz h&eonlóúl. 
PÁPA 
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Kézi könyvet ezek számára is készíteni kell. 
VII. osztály hetenkint 3 órán tanulja az , ,újkort" 

terjedelmesen és okfejtegetöleg, valamint „Magyarország 
e korba esö történelmét." 

Kézi könyvet mint fennebb mondva volt, készíteni 
kell. — 

VIIL osztály hetenkint 3 órán átnézetíleg ismétli 
az egész „világtörténelmet", valamint a „Magyarnemzet 
históriáját" is, — az eddigi kézikönyvek nyomán. 

2. Philosophiai tanulmányok. 
A) Philologicumok 
a) kötelező élő nyelvek. 
„a) Magyar nyelvtan." 
A magyar nyelvtani előismeretek tanítása az elemi 

iskola első osztályában a gondolkodás, értelem és beszéd-
gyakorlatokon, iráson, olvasáson kezdődik; mely átmegy 
a III. elemi osztályban a fogalmazás és nyelvtan elemei-
be, mígnem a IV. elemi osztályban a nyelvtani alakok 
általános megtanulásán végződvén, az elemi iskola négy 
osztályában a magyar nyelvtan tanításának első köre 
bev égződik. A magyar nyelvtan tanításának második fő-
köre kezdődik az I., és végződik a IV. gymnasiumban, 
áll pedig a szorosaft vett nyelv-, mondattani és stylisti-
cai gyakorlatokban. — A magyar nyelv tanítása harma-
dik főköre az V. és VII. gymnasiumra, és magában fog-
lalja a nemzeti irodalom tanítását, a milyenek a remek-
írók olvasása, é r tése , könyv nélkül tanulása, egyes 
themák feletti gondolatok prózai és kötött beszédbeli 

« formulázása és az irodalom történelmének megtanulása ; 
ehhez já ru l rövid tapasztalati lélektan. — A negyedik 
főkör átmegy a VIII. gymnasiumba s tartalmazza a ta-
pasztalati lélektani alapon fejtegetett logicat, aztán az 
alap philosophia főbb vonalait. 

Miután az egész iskolai pálya alatt a tanítási nyelv 
a magyar, miután csaknem mindenik tanár a reábízott 
tantárgy megtanítását írásbeli dolgozatokkal s ezeknek 
átvizsgálásával és így magyar nyelven szerkesztett sty-
listicai és helyesírási gyakorlatokkal köteles, a fentebb 
előadott oknál fogva, összekötni, s így a gyermek minden 
óldalról az anyai nyelv gyakor lására van szorí tva; nem 
szükséges a gymnasiumban a magyar nyelvtan tanítá-
sára hetenkint 2 óránál többet fordítni. 

Sebessi János nevelő. 
(Folyt, követk.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Egyházi beszédek. Első füzet. A földmivelö házánál és 
házán kivül. Közli Dobos János. Pest kiadja Ráth Mór. 1860. 

Ára 1 f t . 80 kr. 

(Folytatás és vége). 
Roszszul fejeztem volna ki magamat, ha legköze-

lebbi jellemzésemből azt az értelmet vonta el az érde-
mes olvasó, mintha talán külön-külön mindegyik beszéd-
ben és a beszédek mindegyik részében, sőt a részek al-
osztályaiban is keresztül volna vive az a „festői valami." 

— Mert hisz ez lehetetlen, sőt célszerűtlen is volna. — 
Nem minden tárgy a vallás köréből, — sőt egy és 
ugyanazon tárgynak is nem mindegyik része engedi ma-
gát azon egy előadási formába öltöztetni, s a ki mégis 
ezt minden áron erőltetné, természetesen elrontaná a 
dolgot. — Tehát csak általánosságban, mintfőjellemvo-
nást kívánjuk azt vétetni; mint ilyet azonban igenis majd 
mindegyik beszédben, — alig egy pár kivételével, föl-
találhatni. Nem is volna tehát szükség példákra hivat 
kőznünk: nem állhatjuk meg azonban, hogy a „N. Pén-
teki beszédből azt, a mint a zsidó papok eljárását, ez 
eljárás „benső" rugóit előadja — valóban mintegy meg-
testesíti : hogy mondom azt ide ne igtassuk. 

Így szól tehát a 84 lap vége fe lé : 
„Minden kivánságuk teljesült; nem volt egyéb 

hátra, hanem hogy minél előbb elfeledje Jézust a nép, 
nehogy szeme felnyílván, meglehet átlássa és átkozza a 
papok és írástudók istentelenségét. Ismerjük a nép vál-
tozékony indulatát, mi kevés kell neki, hogy csodálata 
és szeretete gyűlöletté, és megfordítva, gyűlölete ismét 
csodálattá változzék át. — Az a keresztre szegezett test 
még ott függ; az a kereszt, véres emlékoszlopa még 
mindig az ő kegyetlenségüknek; mind addig, míg sze-
mük előtt van a halott, megemlékezhetnek bölcsességé 
röl, magas erényeiről, miket annyiszor csudáltak, . . . . 
lehet, hogy megbánják a mit cselekedtek, és boszujokat 
azokra öntik, kik az ártatlan ember halálának okai va-
lának. — Hogy e lehetőséget megelőzzék, mit volt, mit 
tenni a papoknak és Írástudóknak ? Sietni kellett vele, 
hogy azt a testet mielébb levegyék a keresztről; el kel-
lett takarni a nép elől magát a tárgyat Ilyen 
nézetből megkeresik Pilátust, kegyes ájtatos arccal el-
mondják előtte a nagy nemzeti ünnep (Páscha) sérthet-
len szentségét; idézék a törvénycikkeket, vallásra, 
szent szokásokra hivatkoznak, és kérik, hogy minél 
elébb végeztesse ki a gonosztevőket, vétesse őket le a 
keresztről, veresse agyon — s mindezt azért, hogy a 
nagyszombat meg ne szentségteleníttessék." 

„Rajta, siessetek kegyetlen papok, méltatlan szol-
gái az irgalom istenének; siessetek eltenni láb alól a 
tényt siessetek, rejtsétek el a nép szeme 
elől sat. sat ." 

III. Végezetre, ki kell emelnem még Dobos beszé-
deiben a nyelvvel való „művészi" bánást. Olyan egy-
szerűen szép, s fönségesen egyszerű az , hogy e részben 
megint csak alig versenyezhetnek vele még azok is egy-
házi férfiaink közül, kik a költészet mezején az első 
sorban állanak. 

Az egyszerű ember is megérti; a mívelt is művé-
szinek találja. — S épen ilyen való a vallásnak, mint a 
melyre egyaránt szüksége van miveltnek, míveletlen-
nek. Nincs dagály, üres phrazisok; hanem van kenetes-
ség, csin, általában jó izlés. 

Ezekben áll véleményem szerint a Dobos beszédi-
nek fényoldala. S a hol ennyi fény van, ott az árnyat, 
még ha van is, nem igen szoktuk észrevenni. — Egyéb-
iránt majd végül, e részbeni észrevételeimet is elmon-

* 



dom egész ál talánosságban; most előbb hadd következ-
zék egy kis tartalmi áttekintés. 

Van e fttzetben 24 beszéd; közönségesek, alkal-
miak és ünnepiek vegyest. 

1. „Újévi kiváoatok." Igazi lelkipásztori kenetes-
séggel s fönséggel ad ja elő az áldásokat, melyeket az 
úr szolgája új-évkor oszt a vallás nevében. Nem lehet, 
hogy egyet a 6-ik lapról ide ne igtassunk : „Hát távol-
levő kedvesinkröl nem emlékeznénk-e meg? nem emlé-
keznénk-e meg azokról, kik meglehet most rólunk em-
lékeznek, kiknek köny szivárog fel szemeikbe, s lelkök 
vissza száll a távol bon hegyeire, halmaira és tére i re? 
oh ! majd ha egy szebb tavasz virágai nyilnak a puszta 
halmokon és völgyeken, ha szebb ég mosolyg alá bideg-
vette földünkre, meglehet visszajőnek a kikelet vándor 
madaraival .— Elfelednők-e a messze földön utazókat, a 
szegény vándorokat, kik idegen tűzhelyeknél emlékez-
nek, s meglehet az apai ház asztalához, a meleg fé-
szekbe vágynak vissza! „megáldunk ti teket az úrnak 
házában!" sat. 

2. „A tél, vagy a házi élet évszaka a földmivelő 
életében." 

3. „A házi élet kötelességeit hanyagoló földmives 
boldogtalansága." Egy mást kiegészítő, bölcsen oktató 
beszédek ; e lőad ják : mi télen a földmivelő „hivatalos, 
házi s vallásos kötelessége: valamint az azok elhanya-
golásából származó romlásoka t : az elszegényedést;, a 
család tagok közt okvetlen kiütő visszavonást, s késő 
bánatot. 

4. „A páros élet." 5. „A páros élet boldogságának 
fel tételei ;" hasonlag egymást kiegészítő, sok szépséget 
s bölcs intéseket tartalmazó beszédek. 

6. „A rendetlenség a ház veszedelme." 
7. „A munka törvénye." 
8. „A g a z d á k , a cselédek." 
9. „A fényűzés , mint csapás a földmivelő házán." 
10. „A földmives." Első tekintetre úgy látszik, 

mintha mindezen tárgyak tüzetes fejtegetése nem egé-
szen illenék cathedrába. S a kik a humanistico-moralis 
theologiai iskolától épen semmit sem akarnak elfogadni, 
azok ilyféle tá rgyakat nem is örömest vesznek föl 
cathedrai tanításaikba. — Ily minőségben én részemről 
szívesen látom a többiek sorában ; noba szerző azon né-
zetét „hogy a vallásnak mindenhez vau szólója" (32. 1.) 
nem venném mindenütt foganatba. — A 43. lap szép, 
megható. 

11. „A mezei élet előmozdítja a kegyességet." Ezt 
a különféle papidolgozatok ú j folyamának első füzeté-
ből is ismerjük. 

12. „A tavasz méltósága. Az ember méltat lansága" 
Mi szép a 78. lap első bekezdése — és a 82 . ! ! 

13. „Nagy héti." 1859. Erre hivatkozunk, annak 
megítélése végett, miként tud „festöileg előadni Dobos. 
De a 86. lap igen nagy csorbát ejt az egészen. 

14. „Confirmatio alkalmával." Szép és hatásos al-
kalmi beszéd igazi lelki pásztori hangon. 

Azonban a következők mind tárgyra uézve, mind 
egyéb tekintetben is még inkább emelik a füzet értékét. 

így 15. „A nagy pénteki (a kereszten megszidal-
mazott Jézus.)" 

16. „Húsvétkor ," melynek bekezdése „ri tka" 
szépségű. 

17. 18. „A teremtés célja." 
19. 20. 21. „Isten az evangyéliom szerint." A fön-

séges tárgyat föaaégesen megoldó beszédek. Egyikről 
már fölebb is szóltunk. 

22. „Áldozói;" 23. Pünkösti" 24. „Elég a napnak 
az ő mindennapi szorgalmatossága." Ezek is azon tollal 
í ra t tak, melylyel a többiek. 

De fordítsunk most már — a füzet végéről — 
vissza az előszóhoz, mint a melyben az érdemes szerző 
beszédeinek genesisét, ezekkel való célját, 8 theologiai 
álláspontját röviden úgyan, de figyelemre méltólag 
érinti. Vau még erre vonatkozólag is egy kis mondani 
valónk, mint azt fölebb előre is kijelentettük. 

Igaz ugyan, hogy az érdemes szerző, „tüzetesen" 
majd csak a második füzet előtt Ígérkezik szólani azon 
francia kalvinista szónoklatról , melylyel saját („az 
újabb német sensualismus és kedélyes vallásosság mel-
lett és nem ellenébe kijelölendő") irányát támogat ja ; a 
„keresztyén rationalismusa" is, melynek magát hívéül 
vallja, itt az előszóban, igen csak az olvasó szabad ér-
telmezése s magyarázatára hagya t i k : de az általa hi 
báztatott irányok éles és mesteri jellemzése lehetővé 
teszi, hogy az ő álláspontjához is meglehetős biztosság-
gal hozzászólhassunk. 

Nem kétkedünk egész határozottsággal állítani,* 
hogy az nem rationalismus; bár mennyire állí t ja is ő 
maga ön val lomásában: legalább e beszédekkel nem 
azt bizonyítja. — Nemcsak ama közönséges, vulgáris 
rationalismus-nem, mely a naturalismussal határos; ha-
nem nem rationalismus ama magasabb értelemben sem, 
a mint azt a rationalistico-moralis iskola neve alatt 
i smer jük ; melynek t. i. mindeneket átható elve, vagyis 
jobban : „minden mindenekben" az erkölcsiség; ebben 
meríti ki, erre deválválja Jézus fönségét, erre alapítja a 
halhatatlanságot, a „túlvilági életet," még az istenléte-
lét is ezzel bizonyítja, sat. sat . 

Jól tudom, mi bajos dolog, s különféle félreértés-
sel já r e pártuevek használata; különösen nálunk, hol 
azok még ma is a legnagyobb önkénynyel magyaráztat-
nak. Egyik a rationalismust a teljes atheismussal azo-
nosítván, még tán ördög-üzéshez is kész volpa folya-
modni, hogy annak csak nevét is eltávolítsa; másik pe-
dig a rationalismustól eltérő irányokat egytől egyig, 
vagy „sensualismusnak," vagy „mysticismusnak" s mit 
én tudom minek gondolván: a szó teljes értelmében 
büszke, magát rationalistának vallani. — S mindennek 
a lapja elvégre is nem más, mint e század theologiai 
mozgalmainak történetével való hiányos, — mert több-
nyire rosz források után indult, megismerkedés. — De 
ép ezért szükség, sőt kötelesség minden alkalmat fel-
használnunk, tisztába jöni magunkkal — s a sokat em-
legeti nevekkel, „hogy" — mint szerzőnk is előszava 
végén mondja — „meghatározhassuk hányadán létün-
ket, — és induljunk jobbra, vagy balra." sat.. 



- Ismétlem tehát, hogy Dobos á l láspontja, legalább e 
beszédekben, nem az a rationalismus, mely a vallást kö-
rtilbelől erkölcstudománynyá te t te ; egyéb , az erkölcs 
és tudat formáiba nem igen illeszthető tárgyakat pedig 
csupán csak a vallásos phantazia szótárába utasított. — 
Dobos beszédei oly sokat, oly szépen, oly imádó meg-
alázódással, oly meghatólag szólnak a „megváltásról," 
a „hitről," annak „titkáról," az „idvezetö engesztelő ál-
dozatáról ," a mint azt a voltaképeni rationalistáknál 
hasztalan keresed. — íme a 132—137. lapokon . . . az a 
Dobos, a ki magát rationalistának vallja, s gúnyolja a 
mysticismust, mily textusról, s miként beszél! 

Mondja, hogy a váltság munkája nagy titok Is-
tenre nézve, Krisztusra és magunkra nézve; beszél ott 
a vallásos „ösztönéről (133.1. 5. sor a lulról) ; mondja : 
„Ne nézzünk két felől e mélységekbe ; Jézus maga meg 
mondá, hogy senki nem ismeri a fiút, hanem csak az 
a t y a ; kik vagyunk m i , bogy azt követeljük, hogy úgy 
ismerjük őt, mint ismeri az a tya" (135. 1.) És ismét: 
„Tudjátok-e mi az a megvál tás? Atyámfiai az nem 
egyéb, mint egy emberi születés , egy emberi é let , nem 
egyéb, mint egy emberi halál, egy emberi eltemettetés 
és egy emberi föltámadás (135. 1. vége). *) 

I smét : „mikor a megváltó munkájá t végezve fel-
kiáltott : „elvégeztetet t!" — és ezt kiáltá a keresztről, 
melyen az élők és holtak idvessége szállt alá a ma-
gosságból! . . . . „Oh a mi hitünknek t i tka nagy!" (137. 
1.) és ismét : „Ezt hallva, hitem megalázza magát, és 
okosságom örvend alázatossá lett hitemnek. — Most 
már értelmem megfoghatja , hogy a megfoghatlan istent 
egészen kimagyarázni akarni hasztalan kívánság ! „az 
egyetlen egy fia az atya kebelében;" e mondásban két-
ség kivül egy magas, de egyszerű kép rejlik, mely ama 
legbenső, örök, válhatlan egyességet fejezi, mely egyes-
ségnél fogva mondhatá Jézus maga felöl : „hogy én és 
az a tya egyek vagyunk." —Viszont ebből világos, hogy 
ott, hol ez a benső egyesség van, ott van a legmélyebb 
ismeret." sat. 

Több helyet is idézhetnék, — a melyek a föleb-
biekkel együtt kétségtelenné tesz ik , hogy Dobos nem 
azon „száraz" értelemmel kezeli a vallásos igazságokat, 
melylyel a rationalisták, hanem azon szellemi teljes 
séggel , melyet e részben legjobban kifejez a hit. Ezt 
nem hibául, sőt érdemül hozzuk fö l ; de egyszersmind 
azt is láthatjuk belőle, hogy sem egyik, sem másik is-
kola nem bir absolut érvénynyel, s számos pontokon 
érülköznek, sőt egymásba át is csapnak. — Így midőn 
a 109. lapon a t. szerző így i r : „Mi volna igaz és hitelre 
méltó, hacsak az nem, a mit szemmel láthatunk és kéz-

*) Lehetetlen itt meg nem jegyeznem, hogy e kifejezések 
oly közeli rokonságban vannak a Sckleiermacher eszme-
járásával, hogy a t. szerzőt a figyelmes vizsgáló mindig 
inkább sorozhatja a Schleiermaclierianusok, mint ratio-
nalisták közé. — Ám olvassa el bárki figyelmesen 
Schleiermacher hittanának a megváltásról szóló 100, 
101. §§,-ait. 

zel foghatunk?" ezen bizonyítás valójában csak a sen 
sualismus álláspontján birhat értelemmel. 

Szóval: nekünk úgy tűnik föl, hogy a t. szerzőnek 
nincs oka azt vélni, hogy az ő „ i ránya" oly isolált volna; és 
hogy az ujabb nemzedék, melynek iskolája ellen, avagy 
mellett fellépni a k a r , ama vastag sensualismus mysti-
cismus tojásait hordaná keblében, a melyet ö rajzol elő-
szavában. — Végezetre pedig meg kell még dicsérnünk 
a derék kiadó Ráth Mór urat az elegáns kiál l í tásér t ; 
valóban a tartalomnak megfelelő a csinos külső is. Jöj-
jenek mielőbb a következő többi füzetek is. 

Pest, mart, 16. 1860. 
Peti József hittanár. 

BELFÖLD, 

Az evangyéliomi árvaegylet. 
Ezen egyesület igazgatási része a legújabb időben 

következő változásokon ment keresztül. 
Az előbbi választmány, melynek elnöke Meyer An-

tal vasúti főmérnök, alelnöke Hornyánszky Győző a 
Woehenblatt szerkesztője, tagjai Bauhofer György budai 
ev. lelkész, Biberauer Tivadar vasúti mérnök, van Ad-
rián Adorján skót térítő, Jurenák K. ügyvéd, Mikulás 
J . isk. tanácsos, Palló Sánd. helytart . tanácsos, Scholz 
J . gyógyszerész valának, a f. é. febr. 29-kén tartott egye-
temes gyűlésen lemondott. 

A f. évi márc. 28 kán tartott egyetemes gyűlés egy 
uj választmáuyt választott, melynek elnöke Fuchs Rudolf, 
alelnöke Székács József, tag ja i Bauhofer György, Fiedler 
József, Filó Lajos, Já rmay Gusztáv, Karlowszky Zsig., 
Karczag Fe renc , Kochmeister Frigyes, Palló Sándor, 
Scholtz János, Török Pál. 

Ugy látszik, hogy ezen választás Hornyánszky 
urnák nem birja osztatlan tetszését, mert lapja 14-dik 
számában oly jegyzetekkel kíséri, melyeket nem épen 
kiáltó szükség vala tennie.Valaki olyannak kellett abba 
az uj választmányba bejutnia, kiről fülheggyel azt hallá 
H. ur, hogy az intézetet a helybeli presbyteriumnak akar-
ná alája rendelni. Biztosítjuk H. urat, hogy rendre, sőt 
ki fognók utasítani a választmányból az ilyen tagot, mert 
hisz az felforgatná az alapszabályokat s veszélyeztetné 
az intézetet. E részben tehát megnyugtathat juk H. urat. 

És viszont azon u j választmányba oly valakinek 
kellett tán bejutnia „kit fájdalom nem számíthatunk ba-
rátaink közé" mond H. ur és társai, s ez azon férfiú volna, 
ki H. ur idézete szerint, az előbbi választmányról, tehát 
épen arról , melynek H. ur alelnöke, társai elnöke 
és tagjai valának, igy nyilatkozott, „hogy az eddigi 
választmány az egyetemes gyűlés legbensőbb hálá jára 
érdemes, mivel hogy a kezdet roppant nehézségeit 
férfiasan ieküzdötte." — Már ha épen megteszszük 
is a különbséget a személy és a dolog között, nem 
lehet ama férfiú valami nagy ellensége. H. ur és tár-
sainak, „legalább ezen téren bizonyosan nem", — ha 



oly őszintén és melegen tesz tanúbizonyságot H. ur és tár-
sainak érdemei felől. 

H. ur azt nem fájlalja, hogy az előbbi választmány 
kimaradt, és mi ezt, noha egy kis megerőltetésünkbe 
kerül, elhisszük neki, mert ő mondja. A mit H. ur fájlal, 
az, „hogy oly nézetek miatt, melyeknek az egylet javá-
hoz semmi köze, a legtevékenyebb tagokat tevéketle-
nekké tevék, és helyökbe részint oly férfiakat hivtak 
meg, kik az egylet iránti érdeköket még csak ezentúl 
lesznek bebizonyitandók, kik közöl néhányan az egyletbe 
még csak egy pár nap óta állottak be mint tagok, ez az, mit 
mi és velünk az egylet minden igaz barátai őszintén fáj-
lalunk." Vigasztalódjék édes H. ur, csak egy, legfölebb 
három évig. Majd ha eljő a számadás napja s ki fogja 
deríteni, hogy a közgyűlés méltatlan embereket ruházott 
fel bizodalmával, lesz annak mind elég esze, mind elég 
bátorsága és ügyszeretete, hogy a választásból a haszon-
vehetlen tagokat ki fogja hagyni s helyökbe a „legtevé-
kenyebbeket" visszaültetni. Mi hisszük, hogy Ön és tár-
sai nagyon szeretik az intézetet és így azt is, hogy elnök 
nem elnök, választmányi tag vagy nem az, Ön és társai 
nem fogják elvonni az intézettől további tevékenységüket. 
És ha Önök ezt nem tennék, mit mi nem akarunk hinni, 
ugy nem háríthatnák el magukról ezen gyanút, hogy 
„tevékenységűket" csak az elöl vagy benülés feltételéhez 
hajlandók csatolni, mit a keresztyén alázatosággalmeg-
íérhetlen eljárásnak tartanánk. Legyenek Önök az ügy-
nek szolgái, ha vezetői nem lehetnek, s bizonyítsák be, 
hogy még a választmányon kivül is, a legüdvösebb tevé-
kenység koszorúja Önöké. Mi nem fogjuk ezen koszorút 
irigyelni, sőt őszinte elismeréssel fogjuk homlokukra 
tenni, — és pedig azért, mert mi koszorút nem keresünk. 

Ön ily koszorút látszott keresni midőn maga és 
társainak az intézet felöli érdemeiket kiemeli s a keresz-
tyén szerénységet lumpok erényévé teszi — „nur die 
Lumpen sind bescheiden," mi engemet kimondhatatlanul 
megszomorított. Tudom jó Uram , hogy vannak Önök 
között, kik kizárólagos jogot tartanak a keresztyén név-
hez. Kérdezze meg őket magukénak fogják-e Önnek el-
vét vallani? Én azt hiszem hogy nem. Én azt hiszem, 
hogy ők itt velünk egyet értenek s az Urnák azon elvét 
vallják, melyet ő Mát. 5, 16. versében így fejez k i : Ugy 
fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák 
a ti jó cselekedeteiteket és dicsőitsék a ti mennyei 
Atyátokat. 

A mi hitvallásunk az, hogy az ilynemű dicsekedés 
nem keresztyén erény ; hogy Péter vagy Pál, ugy Apol-
lós „szolgák"; hogy az ó és uj választmány tagjai isten-
től vették az erőt, az alkalmat, a munkát; hogy e mun-
kát soha ugy nem végezhetik hogy „haszontalan szolgák" 
ne maradjanak: tehát hogy a dicsőség és a koszorú min-
dig csak az Istené. 

Egy köszönettel tartozom Önnek, hogy „azon né-
zeteket, melyeknek az egylet javához semmi köze," nem 
fejtegette bővebben. Ez oly harcot idézhetett volna elő, 
melyben egyenlő fegyverrel alig vívhatunk vala. Meg-
várnók Öntől, hogy ez idő szerint, sem ezen, sem egyéb 
téren nem fog feszegetni oly kérdéseket, melyekhez ne-

künk hozzá szólnunk nem lehet. Tegye Ön ezt keresztyén 
igazság szeretete, vagy ha jobban tetszik, lovagiassága 
érzetében. Öunek irigyletes sors jutott. Mi semmit nem 
eszközölhettünk ki. Ön oly szerencsés, hogy társaival 
az árvaintézetet a szabad egyesülés legüdvösebb alapján 
eszközölte ki, s mi kik két hasonló intézet egyikének 
létre nem hozhatását, másikának dugába dülését fájlal-
juk, s oly akadályok miatt, melyek elhárítása nem áll a 
mi hatalmunkban; mi köszönetet szavazunk Önöknek s 
érdemeiket őszintén elismerjük. Hogy az így Önök által 
szerzett örökséget az egyesület Önöktől átveszi ideigle-
nesen, azok kezébe teszi le, kik az egyesület bizodalmát, 
— méltán vagy méltatlanul — nagyobb mértékben bír-
ják, mint Önök: ez Önöket lehetetlen hogy sértse, vagy 
ha sérti, csaknem azt kell vallanom, hogy Önök megér-
demlik a bizalmatlanság szavazatát. 

Van Önhöz édes H. ur egy pár kérelmem is. Esz 
közölje ki Ön nekünk a Gusztáv-Adolf-egyesületet is, én 
az elnökségi szavazatot Önre adom, szerencsésnek fogom 
magamat vallani, ha mint napszámos működhetem Önnek 
árnyékában. Itt ismét mutatkozhatnék tér, hol megférnénk 
egymás mellett egy padon; oh! nekem meg van az a 
bűnöm s én azt szívesen bevallom, hogy nem szeretek 
minden emberrel egy széken ülni. 

Második kérelmem az volna, hogy legyen Ön még 
is valamivel szerényebb s ne vélje hogy azért Göthe val-
lása fog Önre alkalmaztatni, sőt inkább akkor járand 
igazán a keresztyén úton. Fenhéjázónak látszik előttem 
azon kiemelés, hogy a magyarhoni evangyéliomi egyház-
ba, a szabad egyesülés eszméjét mint valami uj és eddig 
hallatlan gondolatot, Ön és társai oltották volna be. Hisz 
az Istenért nem ezen szabad egyesülés alapján nyugszik 
e az egész magyar prot. egyház s minden intézetei? 
Hány templomot, iskolát nevezhetne Ön meg, mely nem 
ezen elv alkalmazása volna? Ott hol az egyház Istenen 
kivül senki által nem segítve, élő tagjainak szabad ado-
mányaiból tart ja fenn magát s e végre óránként áldoz 
szerte mindenütt, nem gyakoroltatik a szabad egyesülés 
elve ? ̂  

Ön a szabad egyesülést hozta be közénk, hanem 
korlátainak részletes megszüntetésére szabadalmat esz-
közölt k i ; s minthogy Ön e téren igen szerencsés, azért 
ismétlem kérelmemet eszközöljön ki több ily szabadal-
mat, s mi a jogosultság kérdését mellőzve szívesen meg-
háláljuk Önnek sükeres buzgóságát. 

Végül ígérjük, hogy „ezen tisztán keresztyén evan-
gyéliomi intézetet pártügygyé lealacsonyítani" már csak 
azért sem fogjuk, mert mi nem vagyunk párt, mi az evan-
gyéliumi-protestáns egyháznak ős alapján állunk, mely-
nek szögletköve a Krisztus, s szentebb előttünk a „sza-
badság, melylyel minket megszabadított, hogy sem ismét 
szolgálatnak igájával kötelezni magunkat" ; Gal. 5, 1. 
mi nem vagyunk párt, mivel mi a magyarhoni evangy. 
egyház törvényes alapján állunk s arról magunkat semmi 
alkudozó párt által letereltetni nem engedjük; annál 
kevesebbé fogjuk ezen letereltetést szívvel és nyomtatvá-
nyokkal prédikálni; mi nem vagyunk párt, mert mi az 
evangyéliomot minden népnek, minden nyelven hirde-



tendőnek , s ezen népek közé a testvéries szeretet 
magván közül, egyéb magot hinteni véteknek tartják, 

Egyébiránt béke velünk! Az uj választmány vagy 
Istentől van vagy nem, ha ez, elfog enyészni, ha amaz, 
„ti nem gátolhatjátok, hogy ne láttassatok Isten ellen tu-
sakodni akarni." 

Az uj választmány egyik tagja. 

J L . R C ? 

Nyilatkozat. 
Több felolről intéztetett hozzánk azon kér-

dés, mi az oka, hogy lapunkban a nemzet nagy 
halottjáról, Széchényi István-ról említés nem 
tétetett ? El merjük mondani, hogy e nagy nemzeti 
veszteséget, mint mi, jobban nem fájlalja senki 
más; bizton merjük állítani, hogy e nagy nemzeti 
veszteség horderejét fel birjuk fogni úgy, mint 
bárki más, s a mi fájdalmunk és gyászunk közös 
a nemzetével; de mivel lapunk tisztán egyházi, s 
e szerint a politikával semmi köze, Széché 
nyink élete és halála pedig egy nagy ország-
történeti esemény, ez az oka, hogy a nagy halott 
fölött lapunkban nem jajdultunk fel: de azért a 
nemzet többi tagjaival szivünk mélyéből mi is 
sóhajtottunk. Nyugodjék békével a megdicsőült 
legnagyobb magyar, a nemzet örök áldása még 
hamvadó poraira is! 

L o s o n c . Tekintetes Kubinyi Ferenc úr, a losonci 
ágost. hitv. evang. egyháznak e napokban egy nagy-
szerű, 8 lábnyi magas és 6 lábnyi széles, oltárképet 
ajándékozni szíveskedett. A kép Kis Bálint hazai mü-
vészünk gyönyörű müve, s az Olajhegyen imádkozó 
Krisztust ábrázolja. E képen kivált a remekül festett 
arc nyugodtsága, a keleti természet pompája s az al-
kony bája általános dicséretet aratnak. 

Losonc, april 12. 1860. 
Sztehlo András ev. lelkész. 

Megjelent a Néptanítók köngve uj folyamából, me-
lyet — mint olvasóink tudják — Szeberényi Lajos és 
Vincze Sándor egyesülten szerkesztenek és adnak ki — 
a második füzet, következő, igen figyelemreméltó tarta-
lommal : „Egyezményes növelés," Zs. I.-től; „Tanter-
mek szellőztetése," Rákositól; „A tanítók anyagi állá-
sáról," Költő László tanítótól; két káténak s egy szám-
vetési könyvecskének bírálata; „A gömöri ref. népis-
kolák szellemi és anyagi állása 1859-ben," Simon 
Sámueltől; egyéb rövid közlések a bel- meg a külföldi 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török p. 

tanügyről; növelési könyvészet ; „Gyermeklant ;" „Bön-
gészet." 

Felvilágosítás-
Zs. Kisfaludról Eröss Júlia úrhölgy kérdést inté-

zett hozzánk, hogy a Dienes Lajos ur által hirdetett 
„Piros vásárfia" megjelent-e, vagy ha nem, mikor fog 
megjelenni ? ezt pedig azon okból teszi, mert az előfize-
tési ív lapunkhoz volt mellékelve. A tisztelt úrhölgynek 
kijelentjük, hogy az említett könyv tudtunkkal eddig 
nem jelent meg, s meg fog-e jelenni, azt a szerző tud-
hat ja legjobban; hogy D. ur a hozzá intézett magán-
levelekre nem felel, arról mi nem tehetünk. Hogy azon-
ban hasonló kellemetlenségektől megóvjuk magunkat, 
egy szerminden korra kijelentjük , hogy a lapunkhoz 
mellékelt előfizetési felhívásokért nem vagyunk felelő-
sek s Dienes Lajos ur elleni minden eredménytelen 
felszólalások elől lapunkat ezennel örökre bezárjuk. 

Szerk. 

Sopronból közli az „Evang. W." A Gusztáv-
Adolf alapítvány központi evang. egylete Lipcsében 
Kolbenheyer Móric lelkész urnák 7541 irtot a. ért. 
küldött 11 magyarországi község és iskola részére ki-
osztás végett. 

Gyászszertartás. Mult 1859-dik évi october 
16-kán jobblétre szenderült néhai losonci Gyürlcy Pál 
cs. k. kamarás, val. bel. titkos tanácsos, és Krassó-
megye volt főispánja fölött az emlék-gyászszertartás 
Losoncon, a helvét hitvallásuak szertartása szeriut 
folyó év május 10-dikén délelőtti 10 órakor fog meg-
tartatni. 

Díszesen kiállítva s Kazinczy kőnyomatu arcképé-
vel, e napokban jelent meg Szegeden: „Kazinczy-ünnep 
Magyarországon 1859-ben." Ir ta Kempelen GyózÖ. Nagy 
8-rétben 158 lapra terjed és következő szakaszokra osz-
lik : „A magyar irodalom állása Kazinczy előt t ;" „Ka-
zinczy életrajza és befolyása a magyar irodalomra;" „A 
magyar irodalom fejlődése Kazinczy nyomán;" „Kazin-
czy Ferenc dicsőítése 1859-ben" (Tompa, Szász, Lévai 
stb. költeményei); „Megtartott Kazinczy-ünnepélyek a 
két testvérbazában." 

Továbbá megjelent : Felelet báró Kemény Gábor 
néhány szavára, báró Eötvös Józseftől. Pest, 1860. 
Rátb Mór. Nagy 8-adrét 411. Igen díszes kiállítás. 

Eleve figyelmeztetjük olvasóinkat Balogh Péter 
h. sup. ur arcképére, mely 1 frtért Osterlammnál kap-
ható s a tiszta jövedelem elszegényedett papok segélye-
zésére fordíttatik. Szerk. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Ba l lag ! Mór. 



Kil ián G y ö r g y könyvárusnál megjelent, s általa minden hiteles könyvárusnál kapható: 

i n i n v i i Az i79°—9iw 26_dik 
IH ln i I JD vallásügyi törvény keletkezésének történelme. 
Közjogi észrevételek a bécsi és linci békekötések alapján. Irta Irinyi József. Nagy 8-rét. Fűzve 

(6—5) 80 krajcár ujpénzben. 

Leggazdagabb raktára a protestáns egyházi és iskolai irodalomnak! 

Telegdi K. Lajos könyvkereskedése Debrecenben. A hol mindennemű, bárhol is megjelent 

egyházi és iskolai könyvek 
számos példányban kaphatók: a megrendelések pontosan teljesíttetnek, s nagyobb megrendeléseknél 

tisztelet példányok is adatnak. 

A fentirt könyvkereskedésben ujabban megjelent: A világtörténet rövid kivonata. Algymnasiumi 
kézi könyvül irta Ladányi Gedeon, a debreceni helv. hitv. fögymnasiumban történelem tanára . Ara 8 4 kr. 

Magyar nyelvtan és olvasó-könyv. Népiskolások számára irta Papp Lajos h.-nánási reform 
tanitó. Ara 6 0 kr. 

Coníirmatióra s úr asztalához először járulbatásra készítő rövid vallásos oktatás, .kérdésekben és 
feleletekben: néh. Szoboszlai Pap István superintendenstől közre bocsátja Révész Bálint. V. kiadás. Ara fűzve 18 kr. 

V a l l á s t a n kis gyermekek számára. Figyelem ébresztő és erősítő, ér tetemfej tö, ismeretgyarapíró és 
beszédben gyakorló modorban tanitók használatára készítette Zákány József. II ik kiadás. Ara kemény kötés 
ben 40 k r . 

Szent-biblia ismertetése helv. vallástétel szerint. — Kijelentett vallás elemeit tanuló tiu és 
leány-iskolák számára készítette Zákány József. V-ik kiadás. Kemény kötésben ára 2 0 kr. 

Tiszta erkölcs - tudománjr . Irta Csécsi Imre. I i l- ik kiadás. Kemény kötésben ára 2 0 kr. 
Gazdászat elemei. F ia ta l gazdálkodók s néptanodák számára ir ta Farkas Endre. Ara 20 kr. 
Tanmódszerü számtanítás. Vezérkönyvül népiskolai tanitók számára s magán-használatul Dister-

weg után Veres László. Ára fűzve 1 ft. 7 5 kr. 
Gyakorlati számoló-könyv. Népiskolák növendékei száma irta Veres László. Ara kemény kö-

tésben 4 0 kr. 

Az alólirtnál épen most jelentek meg és minden könyvárusnál kaphatók: 

.A- magyarhoni ágostai ós helv. liitv. 

evangélikusok 
szabad és nyilvános vallásgyakorlatát biztosító 

m » 

Közre bocsátotta 

SZÉKÁCS JÓZSEF. 
Magyar és német nyelven (függelékül a latin szöveg). 
Ára íüzve 40 uj kr. Postai szétküldéssel 50 nj kr. 
Tíz példány lefizetése mellett (4 ft.) bérmentett szállí-
tás egy tisztelet példány. 

Pest, apr. 2. 1860. Osterlamm Károly. 
(Erzsébettéren). 

MelaneMion Fülöp élete 
a nagy reformátor háromszázados halála (1860. 

apr. 19-én) emlékünnepére 

K g M L I T O 
irta 

BOROSS MIHÁLY. 
Ára fűzve 2 0 uj kr. Postai szétküldéssel egyes példány 
3 0 uj kr. — Tíz előfizetésnél a könyv bérmentve szállít-
tatik. — Jutalomkonyvül ajánlva ! 

Az előfizetési ívek mielőbbi beküldésére egész 
tisztelettel felkérem az illetőket. 

Pest, april 2. 1860. Osterlamm Károly. 
(Erzsébettéren). 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nól, Erzsébettér (Ujtér) 3. sss. 



PROTESTÁNS 
r r 

SZERKESZTŐ-ES KIADÓ 
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I DIJ : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre a írt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 

| félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

E m l é k b e s z é d M e l a i i c h t h o n , m i n t t i i e o l o g u s T e l e t i . 

(Melanchthon halálának háromszázados évnapján a pesti evang. ref. theologiai intézetben tartatott ünnepélyen 
olvasta Dr. Ballagi Mór theologiai tanár). 

Tisztelt gyülekezet! Tiszttársaim bizalma engem jelölt ki, hogy intézetünk nevében e 
nap jelentőségét előttetek tolmácsoljam. 

Tartózkodva engedtem a felszólításnak, mert a nagy feladathoz képest tehetségemet oly 
csekélynek érzem, hogy csak a kegyes elnézés reménye és a tárgy iránti szeretetem érzete bátorítha-
tott szólásra. 

Melanchthon Fülep halálának háromszázados évnapját ünnepelni gyültünk össze. 
Melanchthon! — Elég e nevet kimondani, hogy minden protestáns ember kebelében a 

csodálat érzetéhez a legőszintébb hála fűződjék azon férfi iránt, ki a reformatió nagy müvének első 
mozgatói között oly kitűnő szerepet vitt. 

De épen mivel működésének eredménye oly egyetemes volt, mivel az a protestáns élet 
minden szálaival összeszövődött, egy rövid előadás határait túlszárnyaló feladat volna e megemlé-
kezés ünnepén a nagy férfi dicső törekvéseit egyetemben, hacsak főbb vonalmaiban is festeni akarni; 
azért is szorítkozva Melanchthon sokoldalú működésének egyentlenegy ágára, hivatalom s az ünnepély 
helyéhez illőbbnek látszott annak egyedül hitujítási munkáját választani ki méltánylásom tárgyául. 

Nem bocsátkozunk a végett Melanchthon magánéletének leirásába. Ismeretes az és 
ünnepélyünk céljához alig van némi vonatkozással. — A mi Melanchthon dicsőségét teszi, nagyon 
csekély részt áll viszonyban a körhöz, melyből származott, a nemzet sajátságaihoz, melynek tagja volt. 
—Jól tudom, mily erősek ama láthatlan, titkos szálak, melyek az egyesnek életét a földhöz fűzik, melyen 
született, a bölcsőhez, mely gyermekkorát r ingatta; de vannak eszmék ama kötelékeknél erősebbek, 
melyek midőn az embert egyéni korlátoltságából kiragadják, „nincsen sem zsidó, sem görög, nincsen 
sem szolga, sem szabados, nincsen sem férfiú, sem asszony." 

Az eszme, melynek szolgálatában Malanclithon küzdött és magának enyészhetlen nevet 
vívott ki , nem egy egyén, nem is egy nemzetnek, hanem az akkori emberiségnek volt sajátja; 
Egyszerre látjuk azt feltűnni és érvényre vergődni a franciák földén, Németországon, hazánkban és 
minden országban, melynek társadalmi míveltsége a kor tudatának színvonalán állott. 

Sokkal több világosságot nyerend Melanchthon működésének méltánylása abból , ha 
előadjuk, hová érett volt a vallásügyek fejlődése, midőn a reformatió hősei közt Melanchthon a 
szintérre lépett. 

Az emberiség fejlődésének müve lassan halad a történelemben. Századok kellenek, míg 
egy eszme egyes kiváló geniusok által érleltetve a lélek homályából az öntudat felszínére vergődik,-
és ismét századok, míg a társadalom rétegeit úgy áthatja, hogy mikor megjelenik az Isten válas&'éjit - > 
edénye, és az uj igazság zászlaját kitűzi, az emberek ezrei seregeinek alája, hogy győzelemé . 
segítsék. 



A keresztyénség bár isteni intézmény, vagy inkább, mivel isteni intézmény, nemkülönben 
a fejlődés amaz örök törvényei szerint lépett be a történelembe; sok századokon át érleltetett, s csak 
midőn az időknek teljessége bekövetkezett, jelent meg az, ki „az ut, az élet és az igazság," és hirdette, 
hogy mindnyájan „Isten nemzetsége vagyunk," s hogy „benne vagyunk, élünk és mozgunk." Az 
emberiség a régi ösvényen tovább nem boldogulva, csatlakozott az uj tanhoz; de másfél ezer év 
kellett, míg az európai társadalom oda érett, hogy e fenséges tan egész mélységét belátva, annak tudata 
az életbe is átmehetett és valósággá válhatott. 

A középkor vad népei, kik a keresztyénséget bevették, elismerték felsőbbségét, meghajoltak 
szentsége előtt; de annak nem annyira szellemét, mint külsejét vették át. A túláradozó erők fékezése 
végett szükség volt egy erkölcsi hatalomra, mely a romboló elemeket fékezze, rend alá hajtsa. 
E volt a római keresztyénség világtörténelmi feladata, s ezt híven teljesítette. 

Sok századokon át viselte a római egyház e nevelő szerepet a népek körül, lépteiket irányozta, 
üdvökről gondoskodott, értük gondolkodott. 

Az egyház e nevelői szerepét úgy látszik, világ végiglen szerette volna folytatni, s elfelej-
tette, hogy népek, mint egyesek, egyszer csakkell, hogy kinőjenek az iskola vesszeje alól, hogy önállókká 
legyenek; — eszmélni kezdenek s az öngondolkodást nyomon követi az öncselekvés. 

Az európai keresztyén emberiség a 16-ik század elején lépett e stadiumba. 
Dicső napok voltak azok, midőn a társadalom minden rétegeiben serkenő élet egy uj 

népkikeletet hirdetett. 
A Konstantinápolyból menekült tudósok Hellásnak magokkal hozott szellemkincseivel 

gazdagítják Európát, s az ó világ legdicsőbb korának tanulmányozásán lelkesedésre gyuladnak a kor 
nemesbjei; Guttenberg találmánya villámgyorsasággal terjeszti el, és teszi közsajáttá, mit egyesek 
lelkesedése előteremtett. Ugyan akkor egy merész hajós uj világot fedez fel, és az emberiség látköre 
óriásilag tágul. Mind ez oly hirtelenséggel következik egymásután és oly hatalommal rohanja meg a 
megdöbbentett emberiséget, hogy nem csoda, ha közönségessé lesz a meggyőződés, erőssé a hit, 
miszerint bekövetkezett az igérve volt idő, midőn minden megujul és lesz uj ég és uj föld. 

A közös újítási vágy ösztönszerűleg legközelebb azon eszmék ellen fordult, melyeknek a 
társadalom felfokozott szellemi igényeit többé ki nem elégítő akkori szerkezetét és alakját köszöné. 

A kiskorúságból kinőtt emberiség a felette gyámságot folytatni akaró hierarchia ellen kelt 
ki, és ha az akkoriban folytatott dogmaticai vitatkozások egész a szőrszálhasogatásig menő részleteit 
első eredetükre visszavisszük : különösen 3 tétel az , melyet az uj világ állít a hanyatlónak 
ellenébe. 

Egy az, hogy a személyes hit, a szabad meggyőződés, valaminthogy az emberileg jó cseleke-
detnek egyedüli kútfeje, úgy egyedüli föltétele az üdvnek vagy a belső léleknyugalomnak, s így 

Másodszor, semmi teremtett lélek nem lehet ura az ember üdvének, nincs lényeges külömb-
ség pap és nem pap közt, s az egyházat nem a papok, hanem a hívek egyeteme képezi, és 

Harmadszor, a cselekvények valláserkölcsi tekintetben magokban jelentőség nélküliek; 
csak az érzület nyomja a cselekvényre a szent vagy világiság bélyegét. 

Mind ezek egyszerű, magoktól érthető igazságoknak látszanak nekünk, kik azoknak befo-
lyása alatt növekedtünk fel: de a mi ma a háztetőkről hirdettetik, annak kimondásához a 16-dik 
század elején oly lelki emelkedettség kivántatott, mely csak Isten ritka kegyeltjeinek jutott. 

E ritkák között kitűnő helyet foglalt Melanchthon, ki midőn Luther amaz igazságok 
zászlóját kitűzte, az uj és a középkori világnézet közt támadt elkeseredett harcban ennek mind végiglen 
hű bajtársa, másik fele volt. Ha Luther a reformátió szerzője, Melanchthon annak kiépítoje. Luthei 
mondta ki a szót, érlelte tetté; Melanchthon formulázta, vitte bele a tudományba, tette a szellem 
sajátjává. Maga Luther Melanchtliont egyenesen a reformatiói mű valósítására választott Isten 
eszközének mondja, kinek ő csak előfutója. 

A szelíd Melanchthon távolról sem hitt maga felől oly nagy dolgokat, és valamint egész 
életén át, mint egyszerű magister folytatta tanitásait, úgy soha, semmiféle kitüntetésre nem vágyo|t, 
a minthogy nem lehetett őt soha arra rábírni, hogy a tudor címet fölvegye; a 'mire Ő leginkább 



vágyott, a volt, hogy a vallásba a tudomány által világosságot, az életbe igaz bölcseséget vihessen 
be, és vége vettessék amaz álbölcseségnek, mely scholasticismus neve alatt századokig visszatartóz-
tatta az európai emberiség szellemi haladását. 

Hogy Melanchthon ebbeli érdemeit kellőn méltányolhassuk, meg kellene ismerkednünk 
ama száraz, lelketlen badarságokkal, amaz értetlen szók feletti veszekedésekkel, melyek akkoriban a 
tudományt s különösen a theologiát képezék; bele kellene magunkat Melanchthon helyzetébe egészen 
gondolnunk, ki bár benső hajlama szerint szelíd, békét, csendet szerető ember: kész volt az eszmeért, 
melynek élt, hajlamait áldozatul hozni, és belevegyült a harcba, mely egy világot vala felforgatandó. 
— Növendéke a classikus ó kornak, mennyire szeretett volna versenyt futni az Erasmusokkal, 
Reuchlinokkal, kik a régiek nyomdokin hitték felszülhetni a nemzedéket; — és mégis alig volt egy-
egy zaklatott napi kérdés, melylyel Melanchthon több mint 42 éves akadémiai pályáján nem foglalkozott, 
annak kiderítésén ne dolgozott volna. 

Természettől épen nem bátor, ki tette ki magát a reformatió elveiért annyit, mint ő ? Ki 
szenvedett a vizsgálati szabadságért annyit, mint ő? Minden engedékenysége, minden szelídsége 
mellett ki mert jobban, mint ő kikelni a tévelygések ellen, és kimondani meggyőződését, még legjobb 
barátja, Luther ellen is? 

De a dicső reformátiói első mozgalomra nyomban következett meddő egyházi vitatkozások 
korszaka, a Jánosi lelkületü reformátor szellemét felfogni, méltányolni nem tudta. A pártszellem nem 
érte be azzal, hogy életét keserítette meg a dicső férfiúnak, a történelmet is meghamisította, hogy 
a Melanchthon által felköltött jótékony szellem hatását elnyomja. 

Bevett történelmi közvélemény szerint a német protestántismus, valamint Luthernek 
köszöni első keletkezését, úgy a tiszta tudomány is kizárólag Luther birtokában volt, és a formula 
concordiae-ben találta leghűbb kifejezését. Melanchthon ellenben bár a főtárgyakban Lutherrel egyet 
értett, attól eltérő nézeteket is táplált, ezeket a nagy mester életében eltitkolta, s csak annak halála 
után lépett elő leplezetlenül igazi véleményével, mely valóság szerint közelebb jár Kálvin, mint 
Luther felfogásához. 

Hogy mennyiben közelítették meg Melanchthon nézetei a Kálvin értelmét, arról később 
tüzetesebben szólandunk j de mindenesetre képtelenségnek kell nyilvánítanunk, hogy a tisztalelkü, 
istenes férfi a legszentebb dolgokkal hamis játékot űzött, és vallásos meggyőződését emberi tekintet-
nek alája rendelte volna; valamint nagy elfogultság'azt állítani, hogy az évtizedekig tartott vitákon 
megszürődött tan-alak, mely a formula concordiae-ben találtatik, Luther értelmét adja tisztán. 

A valóság az, hogy Luther úgy, mint Melanchthon buzgón törekedtek az igazság után ; de 
valamint maguknak csalhatatlanságot soha nem tulajdonítottak, úgy nézeteiket a szerint, a mint az 
isteni tudományokbafmind mélyebben behatottak, gyakran módosították, nem is álmodván azt, hogy 
egy megkövült symbolismus valaha bűnt csináljon abból, mi a protestántismus legbecsesb ajándéka. 

Azonban az emberek a vallás terén mindég kész befejezett igazságokat keresnek, s a 
reformatió bajnokitól követelik, hogy mint ex capite Minerva, befejezetten léptek legyen a cselekvés 
színterére. Mily fonák bálványozás csak föl is tenni, hogy a folyvást tanulmányozó, folyvást haladó 
Luther, 28 évi nyilvános működése után szellemileg ugyanazon ponton állott legyen, melyen őt a 
zárdából léptekor látjuk! És mennyivel képtelenebb,hogy az örök igazságtudományosnyomozásában 
hosszú életet töltött Melanchthon fáradozásai jutalmául egyetlenegy uj, pályája kezdetén nem ismert 
eredményt ne nyert volna ? 

Hisz épen ebben különbözik a protestántismus a keresztyénség római felfogásától, hogy 
míg ez magát kész, befejezett igazság birtokosa és sáfárjának mondj a, amaz a római egyház ezen igényét 
nem-jogosnak állílja, és a vizsgálódás véghetetlen pályáját az egyén előtt megnyitja. 

A helyett tehát, hogy a betűhez ragaszkodó vakbuzgóság fölebb említett vádjait tovább 
cáfolgassuk, tartsunk inkább Melanchthon theologiai működése felett rövid szemlét, és idézzük fel 
emlékezetünkben ama korszakot képzett számos munkáinak legfőbbjeit, melyek mind a, mellett, 
hogy ünnepélyünk hőse számára hírnévén kivül töviseknél egyebet nem szereztek, a protestáns 
keresztyén tudomány mindannyi alapköveivé lettek. 



Mindjárt első föllépése a wittenbergi egyetemnél, „az ifjúság tanulmányainak javításáról" 
szóló székfoglaló beszéde a közfigyelmet nagy mértékben magára vonta, s Luthert arról győzte meg, 
hogy a nagy tehetségű férfit a reformatió szent ügyének meg kell nyernie. 

Alig lépett a tövises pályára, azonnal arról gondoskodott, hogy az uj tant tudományosan 
formulázza. Míg a Luther által megindított mozgalom első hullámzásai a Karlstadtféle rajongókat a 
legszomorítóbb szélsőségekre ragadták: a higgadt gondolkodású és mindenben arany közepet tartó 
Melanchthon a tiszta evangyéliomi hitcikkeket tudományos rendbe szedi és megirja a „Loci commu-
nes seu hypotyposes theoligicae" című első evangyélikus dogmatikát (1522.). E munkában, mely 
eredetileg nem egyéb, mint Pál a rómaiakhoz irt levelében foglalt keresztyén üdvtanoknak rendszeres 
előterjesztése, a hitágozatok egyszerű természetes rendben ágy vannak megállapítva, hogy mind az, 
mi a protestantismust a római katholikus egyházban uralkodó nézetektől elválasztja,, világosan ki lőn 
tűntetve. 

Jellemző e mellet a munkában különösen az, hogy épen azon titokteljes hitágozatok (vagy igen 
röviden érintetnek,vagy egészen mellőztetnek),melyek az előtt a scliolasticusok vitatásainak legkedvesebb 
tárgyai voltak, a milyenek a sz. háromság, a teremtés, Krisztus emberülése stb. — Ebbeli eljárását 
így indokolja: „Az Istenség titkait inkább csodálnunk, mint vizsgálnunk lehet, sőt ezt nagy veszede-
lem nélkül meg sem kisérthetjük, u g y a n kérlek, mit nyertek a scholasticus theologusok annyi 
századokon keresztül e tárgyak feletti vizsgálódásaikkal?" 

A gyakorlati kegyes élethez szükséges hitágozatoknak tapintatos kiemelése e munkának 
nagy becset adnak, mely annál magasbra teendő, minél ritkábban találkozhattak hasonló mérséklet-
tel amaz időkben, midőn az emberek ott kimélték legkevésbé a szót, hol legkevesebbet tudtak vagy 
tudhattak. Nem hiába, hogy Luther kimeríthetlen volt a munka magasztalásában, és „liber invictus-
nak" mondá, mely „non solum immortalitate, sed etiam canone ecclesiastico dignus." 

1527-ben Melanchthon állhatatos János szász választó fejedelem rendeletére an egyházakat 
és iskolákat látogatta meg. E célra irta „látogatási könyvecskéjét," mely 1528. megjelenvén, egyház és 
iskolára nézve szükséges kézikönyvvé vált. Ennekj utmutatása szerint rendeztettek el először a tanban 
szintiigy, mint külrendtartásban a pápától független önálló evangyélikus egyházak és iskolák, ámbár 
a könyv szövegében a római egyháztól történendő elszakadás sehol céloztatni nem látszik. 

Két évvel később 1530-ban a választó fejedelem az ágostai országgyűlés elibe terjesztendő 
confessio kidolgozására szólítá fel a wittenbergi tanárokat, s e nagy munka kivitelével is Melanchthon 
lőn megbízva, ki is az ágynevezett „Ágostai hitvallásban" (Confessio Augustana) a Luther és többi 
társai által megállapított hitágozatokat egyszerű, szabatos nyelven a protestantismus alapelvéből 
lehozva terjeszté elő. í 

A confessio ellen Eck és társai egy cáfoló iratot szerkesztettek, melyet midőn V. Károly 
esászár a protestánsok elibe a végett adott, hogy azt vallástétel gyanánt elfogadják: Melanchthon a 
válpontokat élesebben kiemelő „Apologiával" felelt, s a kérdéses hitágozatokat tudományos szabatos-
sággal bővebben kifejtette. A „confessioa s az „apologia" első megjelenésüktől fogva symbolicus 
tekintetű könyvek gyanánt fogadtattak; mindamellett Melanchthon a szabad vizsgálás elvét nagyobb 
tiszteletben tartotta, semhogy a vitatkozás hevében készült műveket olyanokul tekintse, melyekhez 
á tudomány utánigazítása épenséggel nem férne, és nyomozásait a hitágozatok körül folytatván, 
nyomosabb embertani tanulmányok alapján istenészeti intézeteit később több pontokban csakugyan 
módosította. 

Általában az ellenfél elnémítására célzó tekintetekből sok oly állítások mentek be mind a 
Confessióba, mind az Apologiába, melyek Melanchthon tudományos következetességhez szokott lelkét 
ki nem elégíték. O öszhangzatot keresett az egyes hitágozatok, valamint a vallás és bölcsészeti 
igazságok között, s ezt Luthernél, ki több genialitással, mint elvkövetkezetességgel egyéni lélekta-
pasztálatait általános érvényre emelé, hiába kereste; még kevésbé találhatta fel a tudományos irányra 
nézve vele sok tekintetben rokon Kálvinnál, kinek azonban szigorú praedestinatioi' alapelvét bár 
eleintén magáévá tette, később ép oly állhatatosan visszautasM, a mint szérzője vas-következetességét 
bámulta. 



A pártszellem által felizgatott szenvedély egész vaksága kivántatotthoz, hogy Melanch-
thont Kálvin titkos hivének állítsák. Sőt ellenkezőleg teljes joggal mondhatjuk, hogy, ha a római 
keresztyénség tulajdonképi ellentéte a Kálvinismus, úgy a protestántismus kebelében kifejlett 
elvkülönbség legtisztább kinyomata Kálvin és Melanchthon tanításaiban tűnik ki. 

Idején és helyén kívül lenne ez órában az érintett kérdések bővebb fejtegetésébe ereszked-
nünk, de rajzunk kiegészítéséhez tartozik hogy ama pontokat pár vonással megvilágosítsuk. 

A keresztyénség római felfogása szerint Krisztus egész megváltói hatalmát az egyházra 
ruházta és minden üdv a látható egyház által eszközöltetik ; ellenkezőleg Kálvin az egész erkölcsi 
létet Isten örök végzetére viszi vissza, s közvetlen ettől származtatja; mindakettő egy absolnt 
hatalom által korlátoltatja az emberi akaratot, avval a különbséggel, hogy míg a római absolutismus 
ban emberek mint Isten képviselői korlátozzák az emberi szabadságot, és az ember üdvét az egyház 
és így az emberen kiviil eső hatalom eszközli, Kálvin rendszerében láthatatlan hatalom határoz 
felettünk, az ember üdvözülése Isten műve, de minthogy e határozat tudatunkon kívül esik, cselekede-
teink szabad akaratunk kifolyásinak mondhatók. 

Mindakettő ellenében Melanchthon a szabad személyiség elvét állítja fel, és teszi az egész 
vallástudomány alapjául. Az embertani elv, hogy semmi az embert üdvre nem vezetheti, hanem az 
isteni kegyelem mellett önmunkája és önnön szabadakaratu határozata, csak Melanchthonnál jő 
teljes érvényre. Kálvin és Melanchthon tehát csak annyiban találkoznak, a mennyiben mindakettő 
az üdvelsajátítás elengedhetlen föltételéül a hitet teszi, a miből önkényt következik, hogy a mennyiben 
csak a láthatatlan lehet hit tárgya és soha nem a mi látható: a külső egyház az üdv kizárólagos birtokosa, 
a mint a római katholicismus állítja, nem lehet. Mindakettő azért az egyesnek viszonyát az egyházhoz 
Krisztustól teszi függővé, míg a római keresztyénség nézete szerint megfordítva az egyesnek viszonya 
Krisztushoz az egyház által eszközöltetik. 

Ha ily különböző álláspontokból kiindulva a két reformátor értelme egyes hitágozatokra 
nézve mégis találkozik, ez csak onnan van, mert mindakettő az írásmagyarázat, alapelveire nézve 
egyező nézeteket követett, s ez uton jutottak azon egyező eredményekhez, melyek miatt Melanchthont 
kortársai Krypto-kálvinistának tartották. 

Engedje meg a t. gyülekezet, itt egy pillanatra megállapodnom. Had tegyek egy általános 
észrevételt, melyre Melanchthon törekvéseinek szemlélete vezetett. Az emberek nem vonhatják meg bá-
mulatukat azon törekvésektől, melyek valamely ismeretkörben az egyes tüneményeket közös forrásra 
visszavinni, az elszórtat kellő helyére állítani, az együvévalót Összefoglalni, az ellentétest kiválasztani 
és ily módon rendet előteremteni tudnak. De az élet nem mindig azoktól kér tanácsot, kik a benső 
összhangzatot a körülmények követelményeinél magasabbra teszik. Többnyire nem a rendszer az, 
mely hódít, hanem az egyes szerencsés gondolatok, melyek alkalmas időben kiejtve, a fejlődést 
tovább viszik. 

E tapasztalati igazság fejti meg azon óriási előnyt, melylyel a nagy reformatiói munkában 
Luther birt, Melanchthon felett. Luther hatni akart az életre, s a lángelmék szent tüzével, szikráit 
mindig oda szórta, hol bizonyos volt abban, hogy gyújtanak, 

Melanchthon ellenben mindeneknél inkább szerette a tudományt, és tanulószobája négy 
falai közt kevesek számára irta meg a javított nézetek szerint rendszeresített hittudományi műveit. 
E munkák képezik Melanchthon nagy tetteit, és valóban — míg világosság, szabatosság és klassikus 
egyszerűség vonzerővel birandnak az emberek felett, Melanchthon művei mindig őszinte csodálat 
tárgyai lesznek. 

Ha a cselekvés mezején nem látjuk őt azon határozottsággal föllépni, melyet a tett hősénél, 
Luthernél tapasztalunk: ez nem Melanchthon hibája, hanem azoké, kik őt oly térre lépni kényszerí-
tették, hol magát természeténél fogva soha honosnak nem érezhette. 

Melanchthon szelíd lelke meg nem tudott a gondolattól válni, hogy a tiszta evangyéliomi 
szellem, mely korában a társadalom minden rétegeiben oly hatalmasan ébredezett, elébbutóbb az 
egyetemes egyházat fogja meghódítani; conservativ gondolkozása mellett borzadt a szakadástól, és 
jobban bizott az igazság hatalmában, mint a tények kérlelhetlen kényszerűségében. Azért látjuk őt 



mindig késznek az alkudozásra akár a római egyház, akár a mindinkább élesebben elváló schweizi 
reformátorok irányában. Mindenben a mi nem közvetlen az elvet illette, kész volt engedni inkább az 
ellenfél még túlfeszített igényeinek is, minthogy makacsság által okozója legyen a szakadás tovább 
terjedésének. 

E gondolkodását világosan kitűntette a schmalkaldi értekezleten 1537. Luther a schmalk. 
cikkekben a pápát sem jure divino, sem jure humano nem akarja elismerni, mert ha a pápának többé 
isteni tekintélye nincs, hanem csak emberi, ezáltal az egyház egysége el nem érhető'. Ennek ellenében 
Melanchthon a nevezett cikkek alá tett neve aláirásához azt a megjegyzést toldja: „a pápáról azt 
tartom, hogyha az evangyéliomot megengedi, akkor a „béke és az egyetemes egység" tekintetéből a 
püspökök feletti felsőbbsége, melylyel bir, jure humano általunk is megengedhető." 

Melanchthon ellenei az ilyféle nyilatkozatokban papismust sejtettek, és a reformatió ügye 
iránti őszinteségét vonták kétségbe; mi ilyesmit sem nem keresünk, sem nem találunk Melanchthon 
szavaiban, működésében. Ő a keresztyénség reformját akarta, de irtózott a szakadástól, a hierarchia 
elvét megdöntetni kivánta, de látható állandó vezérek Injában tartott a fejetlenségtől. Még 1530-ban 
azt irá Camerariusnak: „Bár tudnám a püspököknek, ha nem is uralkodását megerősíteni, de 
igazgatásukat helyreállítani. Mert látom, milyen egyház lesz az, melyet az egyházi kormányzat felosz-
lásával nyerünk. Sokkal elviselhetetlenebb lesz a zsarnokság, mint az előtt volt." Még csak gondola-
tában sem fordult meg Melanchthonnak az, mit korunkban már minden ember belát, hogy az egyházi 
ügyek vezetésére egyedül alkalmas kormányforma a képviseleti önkormányzat. Ez a kormányzatról 
akkor uralkodott eszmékkel annyira ellenkezett, hogy Melanchthon arra nem gondolhatott. — Ilyen 
az uralkodó eszmék befolyásának hatalma még a legfelvílágosodottabb elmékre is! 

1546-ban a német reformatió egén tündöklött nap leszállt, Luther meghalt, és a mit eddig 
ketten végeztek, a nagy munka egész terhe Melanchthon vállaira sulyosodott. 

Kétségbe vonhatlan nagy érdemek első helyre állították a szerény férfit, hova nem vágyott, 
és akaratja ellen föl kellett venni a súlyos fegyvert, melyet elhunyt bajtársa oly hatalmasan villog-
tatott vala, de Melanchthon gyönge karjai meg nem birták. 

S pedig Melanchthon küzdelme kétszeres volt, Luther csak a reformatió ellenei ellen harcolt, 
és harcát követői gyámolították j Melanchthon önfelei, kik szellemét föl nem fogták, támadták meg, 
és az ez oldalról kitűnt gyöngesége a külelleneket is merészebbekké tette. 

A Melanchthon beleegyezésével 1548-ban létrejött lipcsei interim, mely állítólag közömbös 
külsőségekre szorítkozott, de valójában a reformatió lényege ellen volt intézve, feleinek méltó nehez-
telését vonta maga után, és előidézte a wormsi kudarcot, hol a római katholikusokkal tartandó 
vitatkozás azért nem jöhetett létre, mert a protestáns oldalon levők a vitatkozás megkezdését addig 
nem engedték, míg elébb több tételekre nézve kárhoztató itélet nem mondatik, miáltal, minthogy 
ama tételek többnyire Melanchthon nézeteit tartalmazták, egyenesen annak sujtása céloztatott. 

Nem folytatom tovább a bántalmak felsorolását, melyek különösen 1548-on tul Melanchthonra 
özönnel szakadtak és élete utolsó éveit annyira elkeserítették, hogy szinte azt kezdte hinni, miszerint élete 
célját elhibázta. — Közsorsa az mindazoknak, kik nagy mozgalmak idején közvetítő szerepet vállal-
nak, és mindakét résznek igazat szolgáltatni kívánván, innen is, túlnan is félreismertetnek, és végre 
mindakét rész ellenök fordul. 

Melanchthon e szerencsétlen helyzetéhez tragícus érdek is csatlakozik, a mennyiben abba 
akarata ellenére csaknem végzetszerüleg sodortatott és ragadtatott tova. Két kincse volt szivének 
egész életén á t : a hit s a tudomány; hite kedvéért lemondott a csendes elvonultságról, mely a tudomány 
mivelőjének ép oly szükséges, minthogy Melanchthonnak kedves is volt, és midőn sikra szállt a szent 
ügyért, a keresztyénség világtörténelmi eszméje miatt szem elől téveszté a valóságos élet formaköve-
teléseit, és tulbuzgók azon ügy árulójaként tűntették fel, melyért annyit áldozott. Ez nagyon 
szomorító, de tanulságos. 

S most, halhatatlan férfi! ha mennyei lakhelyedből, hol az Augustinusok, Lutherek, Kálvi-
nok és Zwinglik lelkivel a szenvedelmek zaklató bilincseitől megszabadulva társalogsz, szellemed 
pillanatiglan leereszkednék ahhoz, mit a földön nagy ügyeknek címezni szoktunk: tapasztalni fogod, 



hogy a nagyság, a végdiadal mindig azokkal szövetkezik, kik lélekben, érzületben hozzád, cselekvés-
ben baj társadhoz, Lu therhez hasonl í t anak ; tapasztalni fogod, hogy neved dicsoitése mindazokat teszi 
egygyé lélekben és igazságban, kik erényeidet követni tet ték életük legelső feladatául. 

Mi pedig soha ne csüggedjünk, soha ne adjuk fel magunkat . Midőn nagy férfiak emlékeze-
tét ünnepel jük , ba rá tkozzunk meg a gondolat tal , hogy nincs nemzet oly szegény, kor oly mostoha, 
melynek a gondviselés jó és szépre kész, nemesbre törő lelkeket nem adott, s ez elég arra, hogy a 
csliggedoket felemelje, a bá tor ta lanokba lelket öntsön. 

Minden veszteségyielyrepótolható, s a mit a végzet ma nem ád , meghozza az idő ; csak egy 
baj gyógyí that lan, ha az ember magát feladja, ha letesz a jönvendőről. 

De midőn mi ma tiszteletünket a 300 évvel ezelőtt meghalálozott Melanchtl ion érdemei 
i ránt kijelenteni gyülekeztünk ide, ezzel legvilágosb tanúságot te t tünk a jövőbe vetett hit igazsága 
mellett, és m i n d n y á j u n k , kik Melanchthonnal egy lélekben vagyunk, a jövendőt bá t ran mondhat juk 
magunkénak . A jövendő pedig nem lesz árulóvá azok iránt, kik egész lelkükkel a haladás érdekinek 
élnek, a jó harcot megharcol ják, a hitet megtar t ják . Ez t adja I s t en ! 

Emlékbeszéd Melanchthon, mint neveld és tanár felett. 
(A fentérintett alkalommal olvasta GÖXlCzy P á l gymn. igazgató-tanár). 

Tisztelt gyülekezet! Ma az igénytelen Melanchthon, de a német nép és az egyetemes protestánsig, 
egyik nagy férfia háromszáz éves sírjánál állunk. 

A sír borongó érzelmekkel tölti el sziveinket. Kedveseink sírjánál pedig, a vallás még ezen bíztató 
szózata is : „Túl a síron ismét meglátjuk egymást", csak enyhítő balzsamot képes nyújtani, a fájdalom benső érzé-
sétől felzaklatott s bánattól földig levert szíveinkre. 

Ki nem érezi, s a multak emlékeiből ki nem tudja, hogy Melanchthon, ki a magyar nemzetet, ki minket 
magyar protestánsokat anynyira megkülönböztetett és határtalanúl szerelett, kiválasztott kedvesünk; és még is 
ki nem érezi, hogy e nagy férfiú sírja nem döbbenti meg s nem borítja el gyászos érzésekkel szíveinket, sőt ellen-
kezőleg azokban a íöldi álmot szendergő férfiú emlékének, a hála és kegyelet szent tüzét meggyújtván, példája 
követésére s így dicső tettekre buzdít s lelkesít fel bennünket; mert e sir a dicsőség sírja! 

És bár e sír, az elhamvadt porokat az éj sötét fátyolával takarja, de e fátyolon ezen hamvakat, egykor 
éltetett lélek szelleme, mint az ősz borongó ködén a nap sugara, áthatott, áttört s anynyi évek során életet lehellt 
iskoláinkba s íme ezen időben is itt van közöttünk. 

Oh, t. gyülekezet s ifjú barátim ! mert az irányadó és vezér szellem földi pályáján sok baj és keserű-
ségnek van kitéve, azonban a közelismerés és megbecsülés tiszta jutalma fényében annál jobban nő, mennél inkább 
hamvad lelkének földi burka, mennél messzebb marad el a szellemtől a sír és a föld göröngye. 

így volt és így van ez Melanchthonnal is. 
0 míg élt, szívének minden dobbanása, szájának minden lehellete, lelkének minden gondolata, egy 

központra, nemzete, a mi nemzetünk, sőt az emberiség nevelésére volt irányozva; ön nyugalmát, saját boldogságát 
vetette áldozatúl, csak hogy másoknak nyugalmat és boldogságot szerezzen; és még is ki szenvedett nálánál 
többet! És még is háromszáz év lefolyása kellett reá, hogy nemzete és vele együtt mi is, szellemének az elismerés 
szerény koszorúját oda nyújthassuk ! 

A fellegekben fördö kopár és terméketlen sziklák évezerek során át dacolnak az idő viszontagságaival, 
azonban nem látva s vétetve észre senkitől, folytonosan koptatja azokat a kérlelhetlen idő; a fellegek esői meg-
áztatják az elmállott oldalakat s a zuhogó patakok ölébe kevervén a dacoló szikla parányait, leterítik az alföldi 
lapályra; megjő az ősz állandó vendége, a hatalmas szél s az erdő fáinak sárgult leveleit üvöltve sodorja s keveri 
be a letiport szikla alföldi sarába, s majd azután ugyanez hoz reá jó kedvében egy egy magot s így nagy idő 
folytán, az elemek viharával dacoló szikla áldást hozó termékeny földdé leszen, melynek látásán mindenikünk 
szive ujabb meg ujabb örömre éled s a késő maradék is áldja a kövér lapályok termő határait. 

Egy terméketlen s mivelbetlen kőszirthez valának hasonlók a közép században élt nemzetek. És ha 
tűntek is fel férfiak, kik a sötétségben ülő népeket mivelődésre vezéreljék, vajmi kevés volt munkájok eredménye! 
Kevés volt, mert a merevítő scholasticismus inkább kövesítette mint puhította a tudatlanságot s e nyomor minden 
hagyományos betegségeível átgyökerezett az újkor kezdetére is. 

De a csendes és szelíd lelkületű Melanchthon, fáradhatatlan buzgalma tartós melegével rést ütött a 
megerősödött tudatlanságon s lelke áldásos esője, szelleme csendes fuvalma és kitartó ereje, termékenyítő mun-



kásságával beszórta az iskola földébe a tudomány fej lésre képes magvát s az iskola parlag mezejét lassankint a 
mivelödés virágzó kertjévé alakította át, melynek virányain apáink után mi is örömtől megtelt szívvel járdalunk. 

A természet fejlése lassan halad elő, a szellemi világ haladása még inkább hódol e törvénynek. Nem 
lehet csodálkoznunk, hogy Melanchthon müve még nincsen bevégezve. Megbocsáthatjuk a kornak, ha az évek 
bosszú során hozta meg neki érdeme őszinte jutalmát. Örvendezhetünk sziveinkben, mert azon elsők közül valók 
lehettünk, kik Melanchthonnak mostan készített hervadatlan koszorú szálai közé, egy nefelejts virágot tüzhettünk 

De hát ki volt ő, kinek az emlékezet hálaadóját ma busz mii tó német protestáns társaságábau, mi is 
meghozzuk ? — 

Midőn a vallásosság, mely az emberi szív megtisztúlt indulatai sphaerájában üiheti fel állandó hónát, 
a vak sötétség éjébe kezde hanyatlani; midőn az isteni tisztelet oltárán áldozó kegyesség a gépiesség formáiba 
szorított s lepergetésbe nyilvánuló könyörgések mankóira támaszkodott; midőn az egyház fő főszolgái az egyház 
urává erőltették fel magokat s a vallást és erkölcsiséget kalmárkodási portékává alacsonyították; midőn megne-
hezedett az idők járása az egyházi és vallásos élet felett: elküldé Isten a keresztyénség Mózeseit, Luthert és 
Zwinglit, hogy szabadítanák ki a népeket a szolgálatnak házából. Míg ez utóbbi, életével pccsételé meg az ö élő 
hitét, ama megmaradt újkor Mózese mellé, Áronúl adta vala a mézédességü beszéddel biró Melanchthont. A majd-
nem elviselhetlen munka terhét ez osztá meg a nagy reformátorral s békén viselte a mindkettőjökre nehezedett 
nyomor terheit. 

Elég ok, hogy mi magyar protestánsok is, Melanchthonnak egy helyet szenteljünk szívünk rejtekében; 
nagy érdem, mely méltó arra, hogy unokáink is emlegessék! 

De Melanchthonnak ez nem minden érdeme. 
Nagy ö mint az egyház újjáteremtője, de még nagyobb mint a nevelés és tanitás csaknem legelső 

reformátora! — 
Midőn a zavarba jutott egyházi élet nyűgeibe bonyolodott tudomány vissza kezdett térni a classicismus 

rég elhagyott medrébe, olyan vala folyásának útja, mint azon holt folyamé, mely elhagyatottsága miatt, iszappal 
és szeméttel tellett meg; a begyepesedett és szűk téren, csak sekély és felületetes helyen járhatván, sok időre nem vala 
képes magának mély és biztos árkot mosogatni.—A mozgásnak indult szellem nem birt behatni, a melyet sovárogva 
keresett, a tudomány mélyébe; nem birta felfogni annak lényegét, hanem annak külső kérgén rágódva kínlódott. 
Azt hitte, elég annyi a tudományos idvességre, ha a classicai nyelv formáit érti; elég, ha a jeles mondatokból 
egy halmazt töm és hordoz emlékezetébe; minden izt feltalálni vélt a lélek és tartalom nélküli formákban! Még 
csak azzal sem volt tisztában, hogy mit tanítson az ifjúnak — tanuló pályája kezdetén és, — mit tanítson az 
universitásokban, a két iskola ugyanazon feladatuk megoldásával tépelődött. 

Azonban nem tagadhatni, hogy vágy ébredett ezen kor embere lelkében, a jó, szép, nemes és igaz 
iránt, de a békóit lerázni kezdő, s ezek keresésére megindúlt szellem, csak tévelegni birt az ismeretek megszerzé-
sére szolgálható eszközök tömkelegében, a tisztásra kivergődni pedig nem. 

Ariadnéra volt szükség, ki a szabadító vezérfonalat Theseusa kezébe adja. 
Azt hangoztatá a pusztába, ezen kor egyik legnagyobb tudósa: „hogy annak, ki a classicismus kincs-

bányáiba be akor hatolni, reális ismeretek birtokában kell lennie, és ezen bányákat csak úgy aknázhatja ki huma-
nÍ8ticai haszonnal.* 

A kor másik nagy embere, tettel felel erre s a classicai nyelvek, a rhetorica, dialectica és ethicához, 
melyek ekkor a puszta humauismus szolgálatában állottak, hozzájok csatolja a „mennyiségtant," hogy ennek segít-
ségével a tanuló az emberinem mivelődése történelmét felfoghassa, a „természettant," hogy Aristoteles nagy 
müvei megérthetésére az utat elegyengesse. 

Az, okszerű kívánat kifejezője Erasmus, az igazi ut felfedezője B megtörője Melanchthon volt. 
A vallás tisztázása, az igazi keresztyénség és a valódi vallásosság ismétlen felélesztése, elterjesztése és 

megszilárdítása Luther, Zwingli és Kálvin kitürö munkásságainak elvitázhatlan érdemei; de miként lehetett volna 
ezeknek állandóságait biztosítani, ha a gondviselés nem küld vala egy férfiút, ki míg a vallás szolgálatában Áron-
kodik, sddig egyszersmind maga körébe nem gyűjti a mindég örülő ifjúságot, az emberi nem ereje és fenmaradása 
ezen örök képviselőjét? És hogy a megkezdett munka enyészetnek ne indulhasson; ö, a maradék, ama minden 
jóra képes, a nemes és igaz iránt egyformán fogékony kebelü, új fejlésnek induló csemetéihez fordúl, ezeknek 
lelkeit, gondos kertészként ápolja, kebele melegével hevítgeti, szelídsége harmatjával öntözgeti s a kellemes 
érzelmeket kellő tudományok bölcsőjében ringatja. 

Oly felfogás, a jó, nemes és igaz tenyésztésének oly eszközei, melyeket csak egy szelíd lelkületű, egy 
éles belátású, a fáradalmak által meg nem törhető, egy felülmúlhatlan erős akarattal biró Melanchthon választhat! 

Érezte ö mennyire holt ki az emberi nem szivéből a vallás felmagasztaló érzete; látta, hogy a társadalmi 
megrongált erkölcsi állapotot a megszokottság békóiból kiszabadítani, az érett és már határozott jellemmel biró 
férfikorban élő nemzedéket ebből kiragadni, lehetetlen; tudta, hogy a vállá* iránti szent érzelem, csak a hajt-
ható és minden jót befogadni képes lelkeket hathatja á t : éa habár élete minden percének odaáldozásába került 



is, csakhogy ezen érzete és tudatának életet adjon, az ifjúság nevelése és tanítása magára vállalásában legke-
vesebbet sem tétovázott. 

A munkálkodás, a munka sikere, nemcsak több több erőt ad az előre törekvő léleknek, hanem ebbeli 
gyarapodása alatt, biztos tapasztalatokra is juttatja. — így történt Melanchtbonnal is. 

Mintha látnám öt ama 2000 ifjú közepett forgolódni, kik nagy neve hírének hallatára jöttek Witten-
bergbe. Mintha látnám a jó, fáradhatatlan Melanchthont, miként függ szeretetével e tudomány szomjas tekintélyes 
csoporton. — Mintha érezném gyöngéd érzésű kebelének ama sajátszerű fájdalmát, mely keletkezett szívében 
ann ik látására, hogy az elmaradott, az előkészület nélkül szűkölködő ifjúságon legszentebb törekvése, legnagyobb 
erőfeszítése mellett sem segíthet. — Lelki szemeim előtt megjelenik ő azon elhatározásában, határozatának cse-
lekvéssétételében, munkája körüli sürgölődése és forgolódásában , midőn tanítványai egy részét szűk lakába 
zaklatott élete még nyugtalanítóbbá tételére, atyai gondjaiba fogadja, ápolja, oktatja s így készíti elő a tudo-
mányok és a vallás igazságai helyes és tiszta felfogására. 

A gondolat szellemszárnyain felkeresem és kísérem az ember-barátot, a bölcseséget és tökéletességet 
kereső, a jövő iránt aggódó reformátort, miként törekszik kibontani az ifjúság szellemét a középkor hagyományos 
nyűgeiből; miként leheli beléjek új életet és emelkedni vágyó szellemet a classicai és a bibliai nyelvek értése 
utján egy felől a biblia és a vallás, másfelöl a helleu és a római iníveltség nyomos felfogására. 

Elgondolom, ilyen megbírhatlannak látszó munka közepett, miként virasztja át éjeleit azért, hogy mind-
azok, miket éltében szóval tanított ne enyésszenek el a feledékenység megmérhetlen sötét éjeiében, hanem marad-
janak fel vándorbotul és világító szövétnektil az utókornak is. — Ilyen gondolatok s aggodalmak között irta Ő 
meg „görög és latin nyelvtanát," „dialektikáját, a szónoklat, erkölcs és a természetről hátrahagyott munkáit. 

Melanchthonnak mint nevelőnek és tanítónak olyan magas érdemei ezek tisztelt gyülekezet, melyekért 
méltán tisztelte meg hazája e sokat mondó melléknévvel: „Praeceptor Germaniae," az az Németország tanítója.— 
De mivel a mi őseink közül is tanulás végett sokan zarándokoltak hozzá; mivel neki a mi apáink mivelödésére 
oly nagy gondja volt; és mivel halhatatlan szelleme a mai időkig hatott iskoláinkra: méltó Ő arra, hogy neki mi 
is, mint iskoláink egyik buzgó reformátorának, szíveinkben hálás emléket emeljünk! 

Az időt mi az ember élete idejével szoktuk megmérni. És ha a Melanchthon elhunytától idáig lefutott 
évek sorát ezen inérőpálcán akarjuk leszámolni; az idő ezen hosszú sorát valóban nagy és csaknem megmérhet-
lennek kell tartanunk. — A méregetés ezen kisérgetésénél aunái inkább át kell látnunk azt, hogy miben áll az ö 
nagy szellemének lényege, hová és mely messze időkre terjedt ki auuak gyümölcsöző hatása! 

De nem beszélek régi időkről, csupán a legközelebb múltba vezetem vissza a t, gyülekezet nagyra becsült 
figyelmét. Még itt is feltaláljuk a mi ünnepelt Melanchthonunkat. 

Emlékezete hü szárnyain ki ne tudna a múlt évtizekbe visszaszállaui ? Legközelebbi iskolai életünk, 
ki előtt nem áll még most is oly tiszta fényben, mint a tegnapi nap? — Ki az, ki előtt gyermeki- s iskolai évei a 
közel múltnak még nem kékellö, hanem rózsaszínű lepeliben ne lebegnének? — Ki az, ki derült arccal, s felma-
gasuló kebellel ne emlegetné ifjúsági éveit, barátait, ezt az édes emlékezetre s az ábrándos jövőre egyaránt vezérlő 
életszakot? — Ki az, ki a hűség minden árnyalatával ne tudná magának előterjeszteni szellemi élete kifejlésére 
szolgált tanulmányai minden ágazatát? — 

Nemde itt állanak mindnyájunk előtt gyermekkorunk kiváló stúdiumai: a latin grammatica, ott az a 
felibe emelkedő romai és hellen lecturák, itt azon hatás, melyet az ezeken átlengő ódon szellem lelkünkben kelle-
mes zamatul hagyott fen! — Ki előtt nem ragyog teljes pompájában életkorunknak sírunkig édes varázszsal biró 
ezen ifjúsága, a philosopbusi pályafolyam, mely férfikorunk hasadó hajnalán, mint érésnek indúlt gyümölcsre, a 
zsendülés hamvát reánk leharmatozta? 

Az időben, melyről szólék, az iskolában, melyre gondtalan óráink teljes élvezése perceiben, mindnyájan 
annyi ölömmel pillantunk vissza, Melanchthon szelleme lengett körül bennünket. — Az iskolai rendszer, melynek 
mi protestánsok, növendékei vagyunk, lényegében az ő lelkének teremtménye! És ha változtattak is azon az utó-
dok valami részben, azt csak úgy nézhetjük, mint ama régi kedves nótát, melynek themájára az újabb kor zenésze 
változatokat készít, de melynek búskomoly elzengedezésében mindég hangzik s füleinket mindannyiszor kedvesen 
érinti, a kedves régi nóta. 

Van-e valaki közöttünk, ki nyugalmas perceiben örömmel ne mutatna ifjúsága ezen korára vissza? ki 
örömest ne ringatná magát az emlékezet ezen andalító kéjében ? — Lehet e valaki közöttünk, ki e nagy szellemnek, 
mely azon légkört, melyben ifjúsági pályáukon forgolódtunk, az emlékezet ily kedves és az érzelem ily boldogító 
forrásává telte, tisztelete kifejezéseül, legalább egy sóhajt ne szentelne?! 

Midőn azonban e nagy férfiút dicsőitjük, midőn a kort, melyben öj^élt megítéljük, nem hagyhatjuk 
figyelem nélkül a kor azon szellemét, melyből az akkori cselekvések kiindultak, az időt, melyben a cselekvések 
végcélja kitűzve volt. Nem szabad elfelejtenünk, hogy mindkettőre az akkori szellemi s ranyagi szükség szolgál-
tatta az alapot. — A Melauchthon idejében kifejlett szellemi élet is épen olyan volt, mint a mely az ö idejebeli kor 
szükségeiből indulván ki, az akkori míveltségi igényeknek kivánt eleget tenni; és mint ilyent méltathatjuk kiváló 
díeséretünk és tiszteletünkre. 



Nagyító, avagy színes üvegen tekintenénk azonban ama korba át, ha állítani mérnök, hogy ama kor ha-
gyományaként hozzánk átszármazott iskolai rendszer minden irányában, jó és szükségeinknek még ma is meg-
felelő. Ezt nem tehetjük , mert az ilyen elfogultság a tökéletesedésre törekvés útját zárná be előttünk, pedig ezen 
felfogás és a régihez való vakon ragaszkodás által a protestántismus előre törekvő szellemével jönénk egyenes 
összeütközésbe. 

Mert bár el kell ismernünk, hogy humanisticus míveltség nélkül, melyre kiválóan szolgált Melanchthon 
kora, senki, sem egyéni, sem hazafiúi, sem keresztyéni magasabb hivatásának távolról sem tehetne eleget; mégis 
ezen kor történelmi fejléséből merített tapasztalat mond ellent annak, hogy sem maga a puszta, sem az ennek 
félszeg szolgálatában levő, egy két reál tudománynyal párosított humanismus, nem elegendő az emberi lélek ösz-
hangzatos és magasabb míveltsége kifejtésére. — Szembeszáll az akkori törekvésekkel, az utóbbi időben a lelki-
tehetségek fokozatos és természetszerű fejlődésére, mint tökéletes nevelési alapra támaszkodó, tisztúlt paedago-
gicai nézet is. 

Ne vegye a t. gyülekezet ismétlésnek, habár röviden is, de újból érintem, hogy az ember lelkével vele 
született képességekből, a tehetségek azon fokozatokon át fejlődhetnek ki helyesen és biztosan, a mint azok a 
kis gyermeki kortól fogva, a külvilággal, biztos utmutatás szerint jöhetnek érintkezésbe. — És nem kell elfelej-
tenünk, hogy a gyermek életpályája kezdetén, a körülte eső anyagi világgal érintkezik. — Ha eltér is olykor a 
csapongani kivánó gyermeki szellem a tapasztalat felettiek felé, Icarusi szárnyai, a szellemi világ napja égető 
melegénél azonnal megolvadnak, s a szédelgő magasságba tévedett mindjárt-mindjárt a földre hull alá. 

Fokozatos előhaladása van a lelkitehetségek fejlésének, s az Istentől ezen kimért természetes utat a 
nevelés mesterének is szigorúan meg kell tartani. — És ha nem tudjuk is kimutatni, hol az a határpont, melyen 
a tárgyi világ a szellemiek sphaerájával érintkezik; el kell azt mégis feltétlenül fogadnunk, hogy a tapasztalati 
világ helyes ismeretéről lehet és kell a tapasztalat felettiekhez közelednünk, és amazok lépcsőin kell ezekre 
felhágnunk. 

Ama korbeli nevelő, mivel a fejlődő lelkilehetségeket az ismeretek azon regióiba kivánta egyszerre 
vezetni, melybe az emberinem összes ismereteinek essentiája vala egybegyűjtve ; mivel mindazokat, miket a 
mi veit népek gondolkozó fői fáradhatlan méhekként egybehordtak, a gyermekre s az ifjúra egyszerre kivánta 
ráerőszakolni: az emberi lélek fejtésén a legnagyobb nyomorítást követte el. — Nem csoda, ha az akkori időben 
kevés volt az értelmes és tiszta fő : természetes, hogy azon kornak nem lehetett sok Melanchthona. — Nem 
ütközhetünk meg azon sem, ha közülünk is, kik ezen rendszer némi változtatást szenvedett légkörében nőttünk 
fel, annyi száz és ezer tanuló közül, kikkel pályafutásunk elején az iskolai [küzdelmi téren kezdettünk futni, oly 
nagy tömeg maradt el a pályatér homokjában. 

Karoljuk fel ezeknél fogva t. gyülekezet a lélek fejlődése természetével egybehangzó természethü 
nevelési nézeteket, meglátjuk, hogy az iskola pályaterén többen futhatnak egymás mellett egyenlő lépésben, és 
megérjük, hogy alig marad el valaki a küzdelem ezen homokján. 

Azonban nem lehet tagadni, hogy ezen elvek nem követése mellett is találkoztak Melanchthon korában 
kitűnő tudósok, kik a nagyság és dicsőség magas polcára jutván, csudálatunk és tiszteletünk méltó tárgyaivá 
lettek. De a tudomány, melynek ők birtokosai valának, csak néhányak kiváltságos tulajdona volt, nem hatotta s 
nem hathatta az át a társadalom minden rétegét; mert az akkori tudomány olyan nyelven szólott, mely nem 
mindenki közbirtoka, nem nemzeti nyelv volt. Ki azon korban tudományos kincsek szerzésére indult el, ki azt 
szóval avagy Írásban akarta hirdetni, annak egyedül csak latin nyelven kellett tudnia. 

Az emlékezet vezérszálain nem kell nekünk messze visszamennűnk a múltba, hogy a tudomány ezen 
egyedáruskodása megszakadt s hála az égnek örökre megszakadt fonala végéhez jussunk. 

Mennyi hátránynak, mennyi szellemi kárnak vette ezen esemény elejét! Mily kecsegtető s fényes 
kilátás tárult fel a tudomány- és e nemzet jövője derült egén, mióta a tudomány parthenonának závárjai 
íelnyitására édes anyai nyelvünk szolgál kulcsul! — Azóta az emberi egyetemes ismeret nem egy mozdítbatlan 
s csiszolatlan kődarab, hanem nemesérc, mely tükör fényét a nemzeti nyelv pallérozásától nyeri. 

És habár mai ünnepélyünk, méltó tiszteletet érdemlett férfia, Némethon nagy tanitója, a tudomány 
nemzeti nyelven való tanítására nem juthatott is el; fényes érdemeire ez legkevesebb homályt sem vet; ellenben 
ragyogtatja érdemeit ama nagy lépés, melyet ő egyfelől a reáltudományok tanításával s iskolákba való bevitelével 
tett, másfelől amaz irány, melyet ő a nemzeti nyelv terjesztésére s az iskolákba való beültetésére, a biblia 
németre fordításával adott. 

Ezen kettős törekvés által, kora nagy férfiai között Melanchthon az, ki legtöbbet tett a tudomány és 
a vallás népszerűsítésére. 

Fogjuk fel tehát t. gyülekezet s ifjú barátim a nevelésügye nagy reformátorának, Melanchthonnak 
összes törekvéseit. 

Ébredjünk fel az ő példáján az egyházias és vallásos életnek közöttünk való meghonosítására ; tár-
salkodjunk azon szent könyvvel, melyet ő és társai tettek legelőször közönségessé; melyben a békés lélek az 



elmélkedésre folyvásti themát, a háborgatott megnyugtatást, a szenvedő vigasztalást, a jobb világba vágyó lélek -
üdvösséget talál. 

Fogjuk fel öt, kiváltképen gyermekeink nevelésében. Ültessük át iskoláinkba, a megtisztult józan 
nevelési elvek alapján, az ő nevelési és tanitási elveit. 

Győződjünk meg az ő meggyőződése alapigazságáról; hogy a vallás, hogy a tudományos miveltség 
jövőjét, nem egyedül az élet nyarán s őszén futók, hanem főleg e serdülő nemzedék által lehet biztosítani és 
tovább fejleszteni. 

Kövessük őt a nevelés és tanítás azon utján, melynek ösvényén és mellékein az élet földében, a 
gyakorlati életfái gyökereznek, zöldellenek, virágoznak és gyümölcsöznek. És ezeknek magasra nyúló derekain 
emelkedjünk fel ama tetőre, honnan látási körünk, mint a Nébora hágott Mózesé, az ígéret földéig, a fensőbb 
ismeret országáig tágulhat ki. 

Miveljük családunk és iskoláink körében a tapasztalati tudományokat, s az így szerzett ismereteinken 
ömleszszük el a classicismus és philosophia humauisticai zománcát. 

Meglátjuk, fényleni fognak közöttünk egyesek, örülni fognak a családok és nemzetségek, és mindenek 
előtt kedvességben leszen, s a dicsőség mezejére jut fel nemzetünk ! 

Dehogy ezen egyház és ezen nemzet, melynek kebelében születtünk s élünk, fényében és dicsőségében 
soha ne fogyatkozzék, sőt az idő haladtával, mindég elébb mehessen, mehessen előbb mind az idők végéig; 
terjeszszük a vallás igazságait, miveljük a tudományokat édes anyai nyelvünkön!! 

Az 1791-ben Pesten tartatott ágost vall zsinat 
végzései. 

(Folytatás). 
3. Kanon. Az eljegyzés csak a lelkész által végre-

hajtott esketés után érvényes. 
4. Kanon. Az eljegyzést felbontó ellen a cserben 

hagyott fél kártalanítást és, ha ki volt kötve, bánatpénzt 
joggal követelhet a házasságügyi törvényszék előtt. 

II. A házasság alakjáról. 
5. Kanon. A házasság férfiúnak és nőnek szövet-

sége, melyet gyermekek nemzése és nevelése, nem kü-
lönben kölcsönös segítség végett a törvényben megirt 
módon kötöttek. 

6. Kanon. Házasságra lépni, a ki arra képes, fel 
van jogosítva mindenki kivéve azokat, kiket attól egé-
szen vagy csak bizonyos ideig különös okoknál fogva 
törvény tilt el. Házasságra képesek pedig mindazok, a 
kik mind gyermekeket nemzhetnek, mind a házasságba 
beleegyezhetnek; ez okból a süketek és némák, kik 
beleegyezésöket jelekkel nyilváníthatják, megházasod-
hatnak. 

7. Kanon. A házasság érvényességéhez a jegye-
seknek az egyház lelkésze 8 más, legalább két alkalma-
tos tanú előtt világosan nyilvánított kölcsönös beleegye-
zése kívántatik. 

8. Kanon. A házassághoz megkívántatik, hogy a 
jegyesek megeskettessenek s még előbb a gyülekezetben 
három külön vasárnapon ismételve kihirdettessenek; 
hacsak a vőlegény a megyés superintendens vagy má-
sok, a kanonban megnevezettek által sürgős szükség 
esetében, mit a helybeli lelkész bizonyítványával keli 
kimutatni (megtartván azonban a jegyesek kihirdetése 
iránt kiadott hatósági rendeleteket), e háromszori ki-
hirdetés kötelessége alól fel nem mentetik. 

9. Kanon. Midőn úgy történik, hogy a jegyesek 

két gyülekezet tagjai , szükséges, hogy mind a két egy-
házban hirdettessenek ki; az esketés joga az ara lelké-
szét illeti ugyan, de megnyervén ennek beleegyezését s 
a háromszori kihirdetésről szóló bizonyítványt, szabad 
a jegyeseknek magokat a vőlegény lelkésze által is 
megesketni, mi rendszerint a templomban történjék. 

10. Kanon. Az úgynevezett balházasság, valamint 
az ágyastartás is tiltatik. 

11. Kanon. Szabad ugyan az év minden szakában 
esketni; de vasárnapokon s délutáni órákban csak szük-
ség esetén, éjjel pedig sohase engedtessék az meg. 

12. Kanon. A jegyeseket sem a rokonság vagy 
sógorság tilos fokaitól való fölmentés sem a megszeplő-
sített szemérem nem szabadítják fel a háromszori kihir-
detés szüksége alól. 

13. Kanon. A többnejűség veszélyének eltávozta-
tása végett a külországból szakadt jegyesek, ha nőtlensé-
göket be nem bizonyíthatják, csak úgy adathatnak ösz-
sze, ha hat hónap alatt a templom ajtain s kapuin és 
hírlapokban zárnapilag háromszor hirdettettek. 

III. A házasság akadályai. 
14. Kanon. Azon akadályok, melyek a megkötendő 

házasságot gátolják ugyan, de a már megkötöttet fel 
nem bontják, ezek: 

1. Egyháztörvényileg betiltott ide vonatkozólag 
az özvegynökre, kiknek a netaláni terhesség miatt új 
házasságra hat hónap előtt lépniek nem szabad, épség-
ben maradván némely körülményekben a fölmentvény. 

2. Egyházi törvényszék tilalma, mely házasság 
elválasztási Ítéletnél fogva a házas felek, valamelyikét 
házasságtól eltiltá. 

3. Érettséghiány, még pedig a férfiakra nézve ko-
ruk tizennyolcadik éve, a nőkre nézve koruk tizenne-
gyedik éve előtt. 

4. A gyermekek szülői vagy árvagyámok és gond-
nokok részéről megtagadott házassági beleegyezés, ha 



ezt az egyházkerületi consistorium nem pótolja, midőn 
a szülök vagy gyámok netalán törvénytelen okokból gá-
tolnák, a házasságot. 

5. Az előbbeni hitvesnek elegendően és törvénye-
sen be nem bizonyított halála, ha ez ott, hol az özve-
gyek vagy özvegynők házasságra lépni akarnak, nem 
köztudomású. 

6. A házasság tartama alatt valamelyik fél által el-
követett házasságtörés, ha az törvényesen van bebizo-
nyítva. 

7. Dühöngés, eszelösség és nagy bűkór, melyek-
nek foka azonban meggátolhatja-e a házasságot, az es 
perességi consistorium döntse el. 

8. A házasság főcéljával merőben ellenkező tehe-
tetlenség. 

15. Kanon. Azon akadályok , melyek nemcsak a 
házasság megkötését tiltják, hanem a megkötöttet fel is 
bontják, ezek : 

1) Házassági kötelék, melylyel valaki még élő 
törvényes házastársához van kötve. 

2) Rokonság, mely fel- és lemenő egyenes vonal-
ban végnélkül gátolja a házasságot; az oldalagos vonal-
ban második fokon állók közt nem tiltják ugyan általá-
ban ev. vallásunk elvei a házasságot; de mivel e fokot 
tilosnak hagyta a legújabb hazai törvény, az azon fokon 
állókat királyi fölmentvény nélkül megesketni tilos. 
Rokonságot pedig nemcsak törvényes, hanem törvény-
telen házasság is eszközöl. 

3) Sógorság, de csak az első fokon, mely noha 
gátolja polgári törvény szerint a házasságot, de az ev. 
vallás elveivel nem ellenkezvén, fölmentvényért szabad 
ö Fölségéhez folyamodni. 

4) Nőrablás, ha nem az elrablottnak és szüleinek 
belegyezésével történt. 

5) Azon férfiú vagy nő, ki házastársának életére 
tört vagy házasságtörést követett el, e bün cinkosával 
házasságra nem léphet. 

6) Elháríttatván azon esetekben, melyekben a 
megelőző kanonok szerint helye van a fölmentvénynek, 
a házasságbontó akadály, érvényessé válik a házasság, 
mi a consistoriumtól kinyerendő fölmentvény által a 
legtöbb fokon megtörténhetik. 

16. Kanon. A házasságot csak azon esetben fel-
bontó akadályok, midőn az ártatlan fél jogával élni, s 
a házasságot felbontani kívánja, im ezek : 

1) Erőszak és félelem, mely az állhatatost is meg-
szállja. 

2) Ármány és csalárdság, miknek közbejötte nél-
kül a házasság nem létesült vo'na. 

3) Tévedés a személynek azon állapota felől, 
melytől az egyik fél a házasságba beleegyezést függesz-
tette fel, s melyet a másik fél álnokul eltitkolt; péld. 
az arának eltitkolt terhessége stb. 

4) A házasságot megelőzött és sem idő jártával, 
sem gyógyszerrel el nem enyésztethető tehetetlenség 
vagy az elhálást gátoló túlságos tehetség; ez okból 
feloldatik a házasság, ha a férj a lakodalomtól számí-
tandó három év alatt helyre nem állíthatik, mit két, 

pontosan felügyelt szakértőnek hit alatt kell állítania. 
5) Midőn a felek, a házassági életet akár nyíltan, 

akár hallgatag folytatva, a házasságba beleegyeztek, 
a sértett felet, ha meg is tudta a tévedést és megszűnt 
félelme, sem az erőszaktétel, sem a tévedés nem pár-
tolja. 

6) Vakesetek, betegség és tehetetlenség, melyek 
t. i. a házasság megkötése után következnek be, a 
házasság felbontására nem elegendők. 

IV. Az elválásról. 
17. Kanon. Az elválás törvényszéki kereset, mely 

nek erejénél fogva a még életben levő házasfelek tör-
vényes házassága törvényes birói ítélet által felbontatik, 
s ők nem házastársaknak nyilvánosan jelentetnek ki. 

18. Kanon. A jogilag érvénytelen házasságoknál 
a bírónak nem elválasztási, hanem megsemmítö Ítéletet 
kell hoznia. 

19. Kanon. A házasoknak ágytól és asztaltól 
való birói elkülönítése házasságuk kötelékét fel nem 
bontja s az csak ideiglen, a házasfelek kiengesztelődé-
sének megkísérlése végett rendelendő, sem egy éven 
tul, legföljebb két évre kiterjesztendő. 

20. Kanon. A házasfeleknek magán elkíilönödése, 
történt legyen akár mind a két félnek, akár csak az 
egyiknek akaratával, tilos; az önszántukból elkülönö-
dött házasok pedig a házasság folytatására kéuyszerí-
teudök. 

Az elválás valódi és helyes okai ezek : 
A házasfélnek más férjjel vagy növel, nem a ma-

gáéval , elkövetett „házasság törése vagy paráznál-
kodása 

21. Kanon, a) A házasságtörő férj vagy nő szintén 
házasságtörő társa ellen válópert nem kezdhet; de 
mind a két fél egyházi fegyelem alá vettessék, azonbau 
bocsánatot nyervén a sértő fél, megszűnik a házasság 
törés miatt folyamatba tett kereset. 

b) A házastársnak „gonosz elhagyása" felbontja a 
házasságot, ha azt a bűnös fél nem magán önszántából 
8 társa akarata ellenére tette. 

22. Kanon. A fölperes köteles bebizonyítani, hogy 
az elhagyás a házassági életet megsérteni akaró szán 
dokkal történt, mi tanuk, levelek és folytonos, semmi 
valószínű okkal nem támogatható távollét által történ-
hetik meg. 

23. Kanon. Eiedménytelenek maradván a kien-
gesztelés célszerű eszközei, a bűnös meghatározott 
hármas határnapra idéztessék, s ha nem tudatik tartóz 
kodási helye, az idéző végzés hírlapokban azon város-
nak vagy falunak, hol a bűnös lakott, templom ajíajára 
ragasztassék fel s az illető hatóságok által is hirdet-
tessék ki. 

24. Kanon. Elmúlván a két évre terjedő idézés 
határnapja, a meg nem jelenő bűnös ellen elválasztó 
ítélet hozatik, s az elhagyott félnek uj házasságra 
lépnie megengedtetik. A kitűzött határnap előtt vissza-
jött házastársat az elhagyott fél visszafogadhatja, sőt a 
bíró által megvizsgálandó körülmények szerint vissza-
fogadni köteles. 



c) A házastárs életére törés. 
25. Kanon. Bebizonyítván a föl peres, hogy életére 

tört házastársa, a sértett félnek uj házasság megenge-
dendő, a bűnös félnek pedig megtiltandó. 

d) Megengesztelhetlen gyűlölet. 
26. Kanon. A megengesztelhetlen és a házassági 

kötelesség megszegő megtagadásával összekötött gyűlö-
let igazságos ok, hogy a sértett fél elválást kérjen. Ez 
esetben a biró, hogy alkalmat adjon nekik kiengeszte-
lödniök, a házastársakat egy évre különítse el az ágy-
és asztaltól; el nem enyészvén a kiengesztelődés remé-
nye, a biró az ágy- és asztaltól való elkülönítés kitűzött 
idejét újból tűzze ki s annak lefolytával s valamennyi 
eszköznek hasztalan megkísérlésével a házasságot 
bontsa fel, a sértő házastársat pedig a házasságügyi tör-
vényszék által meghatározandó ideig új házasságtól 
tiltsa eh 

27. Kanon. Az elválás folytán fölmerült követelé-
seket, ide értetvén a gyermekek nevelésére vonatkozó 
kérdések is, a házasságügyi törvényszék a hazai törvé-
nyek szerint itéli el. 

28. Kanon. Kihirdettetvén az elválás, ha a házas 
felek újból egymással házasságra lépni akarnak: meg 
kell újra mindazt tsüniek, mi bármely más házasság 
megkötéséhez megkivántatik, 

29. Kanon. A perköltségeket az elválásra okot 
szolgáltatott fél tartozik viselni. 

30. Kanon. Ritkább eseteknek, minők a fentebbi 
kanonokban nincsenek említve, előfordultakor a törvény-
székek a külföldi prot. egyházban uralkodó, hanem 
ezen házassági törvényekkel nem ellenkező szokáshoz 
alkalmazkodandnak. 

31. Kanon. A törvényes gyermekek levén a törvé-
nyes házasság főgyümölcse s ők örökösödvén szülők 
után ; föl kell ügyelni, hogy törvénytelen gyermek ne 
örökösödjék és zavart ne tegyen a családban. 

32. Kanon. Esküvő után elhálásnak kellvén követ-
keznie : önként következik, hogy a lelkészi összeadást 
megelőzött elhálásból származott magzatot csak azután 
következett házasság teszi törvényessé s azt is csak 
azon esetben, ha őt mind a két fél, magáénak elismeri 
s az ellenkező világosan be nem bizonyítható. 

33. Kanon. Törvényes magzat az, melyet törvényes 
házasok nemzenek. 

34. Kanon. Tökéletes magzat az, mely kellő s ren-
des és a természet által megszabott időben, t. i. mintegy 
kilenc hónap lefolyta után születik : mivel pedig e termé-
szeti határidő különböző okoknál fogva megváltozhatok, 
olyan esetekben, midőn méltó ok forogna fen a kételke-
désre, szakértők tanácsa kérendő ki. 

(Folyt, következik.) 

Nevezetes protestánsok életrajzai. 
Ugyhiszem, nem jövök összeütközésbe, tisztelt 

szerkesztő ur, az ön becses lapjának programmjával, 
midőn fenebbi cím alatt egy cikksorozatot kezdek n eg 
egyházi irodalmunknak, talán egyik legelhanyagoltabb 
teréről. A XVI. és XVII. század virágzó protestáns iro-

dalmát ma már kevesen ismerik, s még kevesebben ku-
tatják. Férfiak, kik ezen időben fényes irói névvel birtak, 
s kik más téren vallásuknak nevezetes szolgálatokat tet-
tek, ma már feledve vannak. Hogyan éltek és működ-
tek, volt-e és minő eredménye munkálkodásuknak? 
kérdések , melyek megérdemlik, hogy tanulmányok tár-
gyává legyenek. 

Én ugyhiszem, hogyha idők és körülmények a 
protestáns theologiai irodalomban szünetet nem hoz-
nak be , ha a megkezdett munka a megkezdett 
uton megszakadás nélkül folytattatik ,. az úttörők 
biographusai sem maradtak volna el. — Bizony-
nyal nem ! De midőn egy irodalom hosszabb szünet után 
akkép születik újra , hogy a mult hagyományaival 
szakít, lehetlen, hogy a mult férfiai is ne essenek az 
elfeledés áldozatául. Ez sorsa a régi protestáns iroda 
lom bajnokainak. Eléggé keserű sors, ha életükben, 
ha magában , munkálkodásokban nem találták meg 
jutalmukat. 

Illő hát, hogy valaha azoknak emléke felemlíttes-
sék. Hadd ismerjük meg őket. Koronként, a mint körül-
ményeim engedik, s a mint kutatásaimból egy egy egé-
szet állíthatok össze, nem mulasztom el a nagy célhoz 
egyes cikkekkel járulni. Erre nézve az egykorú köny-
vekben, az írók munkáibau gyakran nevezetes adatokat 
találhatni. Egy ilyet, egy egykorú életrajzot mutatok 
be ez alkalommal. 

I. Czeglédi István. 
Kolozsvárt 1675-ben nagy figyelmet ébresztett a 

kővetkező munka : 
„Már minden épületeivel s fegyveres házaival együtt 

elkészült Sión vára, melyet a néhai boldog emlékezetű 
J. C. hűséges tanubizonyságtevöje a kassai reformata 
ekklésia munkás tanítója, idveztilt Czeglédi István, a 
magyar nemzetben levő Krisztus, igaz reformáta ekkle 
lesiája, régen kivánt lelki javára, evangyéliumi vallás-
ban való erős és állhatatos megállására, éltében felrakott 
és elvégzett volt a végre, hogy mikor ennek bástyái os-
tromoltatnak, lehessen készen minden munitióival, tudja 
magát oltalmazni, és győzedelemmel a várvivókat alóla 
elűzni. — Mostan pedig holta után, a méltóságos erdélyi 
fejedelem, mostani urunk parancsolatjából és a megholt-
nak utolsó kötelező akaratjából, kibocsáttatott. Kölcséry 
Sámuel, a debreceni K. G. egyik alázatos tanítójának 
forgolódása által." 2. Sam. 5. v. 7. 9. Megvevé Dávid a 
a Sión várát s lakozék benne. 

Kezdetett nyomtatása Sáros-Patakon, s elvégezte-
tett Kolozsváron. Rosnyai Antal által Exiliumában 1675. 

E negyedrétü terjedelmes s a bevezetésén és mu-
tató táblán kivül 655 lapot tevő munka Apafi Mihálynak 
van ajánlva. Elején egy ajánló levél egy bevezetés szá 
mos, Czeglédit dicsőítő vers s ama férfiúnak életrajza 
olvasható, a mint azt barátja és kortársa Kölcséry Sá-
muel (a később Erdélyben oly híressé lett Kölcséry Sá-
muelnek atyja) irta. íme egész terjedelmében itt kö-
vetkezik : 

„A néhai dicséretes emlékezetű, Krisztus hasznos 
szolgájának, a cassai reform, ekklésiának hűséges an-



gyalának, idvezült Czeglédi Istvánnak, életének és ha-
lálának rövid leírása." 

Hogy a posteritas megtudja, kicsoda és minémü 
hasznos edénye lett légyen Istennek idvezült Czeglédi 
István, jóllehet az ö megbecsülhetetlen sok szép munkái, 
eléggé megmutatják; mindazáltal azonkívül is méltónak 
Ítéltem lenni (más tudós nemzeteknek szokása szerint) 
életének és halálának rövid summáját (a mennyire én 
végére mehettem s nagy részének szemmel látott tanúja 
is voltam) jó lelkiismerettel leirni s örök emlékezetben 
hadni; annyival is inkább, hogy a mit nemzetünknek 
nagy restsége és gondviseletlensége miatt, sok tudós 
embereinknek, érdemes szép híre, neve, halóföldökkel 
együtt temettetik a sírban. 

Születését, a mi illeti ez szent lélek templomának 
idvezült Czeglédi Istvánnak: született e világra 1620. 
Andráshavában, Erzsébet napján. Édes atyja volt öreg 
Czeglédi István, szép tisztes ősz öreg ember a matocsi, 
misztók-ujfalusi, tarpai s több ekklesiáknak is successive 
dicséretes tanítója, ki noha akadémiákban nem tanult volt 
ugyan, de a mint kézirataiból kitetszik, igen szép tudomá-
nyu ember volt. Annak is atyja prédikátor volt,sőt mint id-
vezült Czeglédi István sokszor mondotta, tizedízig a Czeg-
lédi házból származottakat felvihetni, a kik egymásután 
következve, mind egyházi szolgák voltak. Ebből az Áron 
házából származott azért e mostan említett Krisztus szol-
gája. Látván édes atyja még kicsiny korában éles elméjét, 
az apró iskolákban szorgalmatosan tanítatta a tisztessé-
ges tudományokra s a jó erkölcsöknek szoros iskolájában, 
maga is igen jól nevelte. Annak utána felserdülvén 1640 
esztendőtájban (a mint szólnak,) öreg deákságban állí-
totta. Tanulta magyarországi nevezetes scholákban, ugy 
mint a váradiban, debreceniben és patakiban, abban az 
időben theológiára nézve a leghíresebb scholában, amaz 
halhatatlan emlékezetű tudós Tholnai János alatt, (ki 
sok jó prédikátorokat szüle, és az practica theologiát 
virágzóvá tötte vala a magyar hazában) onnét az újhelyi 
schola mesterségre menvén, nem sok idő múlva egy Har-
thai András nevü főember, Németországban küldötte, 
hová indult el 1644-ben György havának 27-dik napján 
(a mint édes atyja feljedzette.) A belgiumi akadémiák-
ban, kiváltképen a lejdaiban amaz ékesen szólló hires 
theologus, Fridericus Spanhemius alatt, annyira épült, 
kiváltképen a polemica theologiában, hogy még az ide-
gen nemzet is vaneralta, a disputálásban való nagy dex-
teritasáért. A görög és zsidó nyelvekben is annyira épült, 
hogy más szeme nélkül nem szűkölködött, hogy azok-
ban lásson. Az akadémiákból haza érkezvén 1647-ben, 
mindjárt Cassán az akkori reformata scholának direc-
tiójára és idvezült Regéczi Andrásnak, akkori időben, 
sokat harcoló Krisztus vitézének, segítésére, beállíttaték, 
a holott jelesen forgolódván elhíresedék, kiváltképen a 
prédikálásban való nagy facultásáért, mivel igen buzgó 
és affectust indító tanításokat tött, melyre nézve igen 
sokáig ott maradhata, hanem minekutánna megházaso-
dott a tállyai szép virágzó ekklésiában lőn hivatala, a 
holott négy esztendő alatt nagy kedvességgel szolgálván, 
a néhai méltóságos fejedelem asszony, Lorándfi Susánna 

akaratjából és a berekszászi ekklesia hozzá való nagy 
indulattjából Berekszászban viteték, a holott esztendőnél 
tovább nem lakhatók, mert a cassai reformata ekklesia 
sok reménkedésére, (a berekszászi ekklesiának, nagy 
keserűségére) Cassára kelle menni 1653-ban. Ollyau 
törésre s fokhelyre állíttatván, a holott sok adversáriu-
sokkal kelle csatázni, elkezdi elsőben az élő nyelvvel 
való hatalmas tanítás által a lelki harcot, azután sok 
szép hasznos könyveknek kibocsátásaaltal, melyek miatt 
sok keserves méltatlan gyalázatokat, pasquillusokai 
kikomoediaztatásokat, ok nélkül való fizetést, végre sa-
nyarú rabságot és halálhozó utazást kelle elszenvedni. 
Legelső munkája, mellyet kibocsátott, volt a „Csatázó 
léleknek lelki diadalma" 1659-ben, mely ellen senki pen-
náját nem merte mozdítani ez mai napig. Azután csak 
hamar, amaz kicsiny, de fontos iráskát, a nagypénteki 
disciplinálásról, melynek titulusa ez: „Egy katholikus 
embernek, más egy, igaz evangyéliomi fején felnevelte-
tett cálvinista emberrel való beszélgetése 1659-ben," 
melyre egy Anonymus irt vala egy árkuskára valamit, 
melyre felindíttatván irá, amaz igen tudós munkáját „A 
Melach doctort 1659-ben, rettenetes éjjeli nappali nyűg 
hatatlansággal, ilyen egymásután azon egy esztendőben 
három munkát. Ez Melach doctor nevü munkáját, nagy 
csodálkozással olvasta s egyszersmind gyönyörűséggel, 
amaz nagy munkáju idvezült Medgyesi Pál csodálkozván, 
azon, hol vette azokat a sok egymással üstököt vonó 
doctorokat, kiket igen tudóssan egymással commissált. 
Irá azután az „Országok romlásinak okairól való köny-
vét 1660-ban" Következék a „Barátsági dorgálás" 1663-
ban, (mellyről sokszor mondotta, hogy majd egyik mun-
kája miatt sem izzadott annyit.) Ezt imitt amott kapdo-
sák, de justa refulatióját e mai napig senki sem látta. 

(Folyt, következik.) 

TÖRTÉNELMI A D A T O K . 

A magyarországi helv. hitvallású superinten-
dentiák hajdani felosztásáróli nézetek bővebb 

felvilágosításául. 
(Folytatás). 

„III. Az 1731. april 6-tól. — 1734 okt. 21-ig ter-
jedő működések ismertetése." 

Láttuk az idézett okmányokból, minő sorsa volt az 
egyházi belkormányzatnak szinte húsz év viszontagságos 
lefolyása alatt. 

Lehet képzelnünk, minő epedéssel várta a hitfele-
kezet az uralkodó Felség igazságot és törvényt kiszol-
gáltató szózatát. A várakozás és remény annyival inkább 
jogosított vala, mert az 1715: XXX. törv. cikkben kine-
vezett bizottmánynak, — mely 1721. évben Pesten majd 
Pozsonyban tartotta üléseit — foliantos dolgozata már 
a Felség elébe volt terjesztve. 

Elvégre kiadatott a híres „Carolina resolutió" 1731. 
april 6., melynek a superintendensekre és superinten-
dentiákra vonatkozó 5. pontját Rézső Enzsel Sándor a 
9. sz. lapban már közlötte. 



Nagy rémenyeket élesztett eleinte ez a k. resolutió. 
Azt hitték nagyon sokan, hogy a superintendensek visz-
szahelyeztetnek mindazon jogokba, melyeket az Erdélyi 
fejdelmektöl nyertek volt s élvezének elődeik. De a re-
mény ezen nymbusza csakhamar elszállott és elenyészett. 

a) Sződi István debreczeni lelkész 17 31 junius 15. 
és így csakhamar a k. resolutió publicáltatása után így ír 
Zoványi Györgyhöz: 

„Jó egézséget kivánok kegyelmednek! Tiszt, su-
perintendens uram, vévén az minap Kgyd levelét, az-
zal együtt becsülettel elvettük, a Báthori Gábortól adat-
tatott Donatiójának pár já t , in Persona Loco líodászi 
superintendentis. Az igen szép és hasznos donatió. Azért, 
a mely becsületes ember felment, kivánja, hogy azon 
Donatió szépen leirattatván, vidimáltassék. Kegyelme-
teknél lakik a nemes vármegyének nótáriusa, hamar 
megeshetik. Azután küldje Kegyelmed kezemhez. Póstán 
ö Kegyelmének utána küldöm. Sőt, ha még azon ládá-
ban ebez hasonló levelek találtatnak; azokat is vidi-
máltatni, és elküldeni — de azért Erdélyi tiszt, super-
intendens uramnak is írhatna Kegyelmed—jó volna. 
Jó volna, az ott való superintendentiának ládájában, ha 
találtatnék valami, az mellyel magunkat támogathatnók. 

Akarám Kgydnek értésére adni, egy úri ember-
nek, a ki oda fellakik, az Religió dolgában emanált re-
solutió felől való judiciumát. 

1. Nemes Biharvármegyét, consequenter Debrecent 
is épen nem illethetik, mert a soproni artikulusoknak 
anno 1681 concinnatiójoknak idején, különös régimén 
alatt voltanak. 

2. Ha quoquo-modo oda húznák is oda feli úgy ér-
tik, hogy az akkor birt és usuált statusban kell marad-
nia az Religió dolgának. Azért is, 

3. A felséges király consensusa nélkül sem vármegye 
sem földes úr, semmi változást vagy háborgatást nem 
tehet. Mert, 

4. Az vármegyére semmi egyéb commissió nem ment, 
hanem csak a publikátió bizattatott reá.—Ezekre nézve, 
bizvást óltalmazhatja Kegytk magát, és ha mi háborga-
tás kezdődnék: javaltatik, hogy értsen egyet Kegytk 
az Erdélyiekkel; a kik a kiadattatott Diploma mellett 
Kgytket egész vármegyéstől protegálhatják. 

(Itt következik a váci Püspök ö eminentiája Pest-
vármegye gyűlésében tett protestatiójáróli tudósítás.) 
A berekesztés végül így van. 

„Ha valamellyeket küldhet pedig Kgyd a nála 
levő levelekből, jó alkalmatossággal kell küldeni, el ne 
tévelyedjenek Isten oltalmába ajánlván Kgydet kedves 
házanépével maradok Kgydk szolgálni kész [jóakarója. 
Sződi István. 

b) Zoványi György superintendens Zilah 22. julii 
1731. Sződi Istvánhoz. 

„A békességnek Fejedelme és a Juhoknak ama 
nagy pásztora őrizze kegyelmetek személyét és ekklé-
zsiáját. Tiszteletes uram ! Levelét kegyelmednek vettem 
nagy néven; becsülvén a commerciumot, una consolatio 
est, nosse sortem inopum. Az ö Felsége mandatumát már 
vettem volt t. ifj. Komáromi György uram által és mostan 

Hadadban és Zsibón commorálván Praesidens ur Ö ex-
cellentiája, communicáltam. (Itt következik tudósítás ar-
ról, hogy az erdélyi eonstitutiones approbatae helyébe 
mások és ujak rakódtak be sub nomine juris correcti u. 
m. a Jesuiták perrennatiójokról. sat.) 

„T. Rádai Pál ur intimatiójára, én currenst bocsá-
tottam a t. seniorokhoz ezekről: 1. Legyen e gyűlés és 
hol ? 2. a superintendensség confirmatiója iránt és hogy 
az Helyhez köttetik-e vagy személyhez, 3. a gravamene-
ket adják be. 4. elküldöttem minutában a Carolus mos-
tani mandátumát. 5. hogy az ifjú prédikátorokkal az 
Agendát jól megtanultassák. 

„Haszontalan pedig a püspökség confirmatiójában 
sollicituskodni. Mert arra, contra religionem suarn, az 
Imperátor nem lépik; afféle investiturával mi irántunk 
bizony nem bíbelődik. Az erdélyi szász püspökséget sok 
költséggel kivánta elein confirmáltatni anatio saxonica: 
de soha még eddig nem impetrálhatta." 

„A Báthori Gábor transumtumát elküldöttem egy 
debreceni ember által irtam t. nótárius uramnak, hogy 
egyéb Donatióinkat transumáltatnám, vagy vidimáltat-
nám az itélőmester által; ha reményleném, hogy mostan 
confirmáltathatnánk ő felségétől. De mivel Leopoldussal 
megerősíttetni negligálták jó atyáink, kevés reménység 
lehet, hogy Carolus confirmálja. — Én mindazáltal, ha 
Kgyltk felírna t. Ráday uramnak ez iránt, és ő kegyel-
me javallaná: fáradságomat nem szánom. Én is vagyok 
szorongattatásban, utánam vetvén némelyek a praestát, 
hogy vádolhassanak, minthogy a népet mint Pásztor ani-
málom. Ezt balul magyarázzák. Haec mea otia. 

Erdélybe is beirtam, hogy a tiszt, püspök és nótá-
rius vizsgálnák meg az ekklésia ládáját, és ha mit ja-
vunkra találnának, ő kegyelmének is szolgálnék a fel-
küldéssel és használnék. 

Soha ily ösztövér collecta nem volt. Nem tehetek 
róla. Az urak is megszorították az erszény száját, a nép 
pedig hijjában nyitogatja, sat. 

c) Zoványi György superintendens körlevele 1732. 
apr. 28. — E körlevél első része szól, a raboknak a po-
gány kezéből leendő szabadítása végetti alamisnálko-
dásról. 

(Folyt, követk.) 

ISKOLAÜGY. 

Nt. szerkesztő ur! Örömmel olvasok aprót. egyh. 
s iskolai lap szerény lapjain, s ugy hiszem örömmel ol-
vas minden becsületes protestáns, minden cikkecskét, 
mely iskoláink- ezen életkérdéseink-, vagy tanítóink ör-
vendetes mozgalmairól teszen bizonyságot, mert minden 
ily mozgalom az élet jeleit tünteti fel. Ily örvendetes ta-
nítói mozgalamról kívántam e szerény lapok tisztelt 
olvasóit tudósítani akkor, mikor mult évi sept. hóban 
a n. Szalontai egyház vidékben tartott tanítói értekez-
letről — életünk jeléül — egy cikkecskétboesátota mt, 



s illetőleg kértem volua bejuttatni az Egyh. s iskolai lap 
iskolaügy becses füzérébe; de mint későbben kipuha 
toltam, rendeltetési útját tévesztve, a nt. szerkesztő-
ségnek kezeibe nem jutott; Ily örvendetes mozzanatot 
bűnös hanyagság volna elhallgatni, mert a kegyelet szent 
érzelmei iránt méltányoselismerésünketkell kifejeznünk, 
főként pedig, mert a hivatolt értekezlet eszme szálai ké-
sőbbi időkre is akként nyúlnak ki, hogy azokra e becses 
lapok foliántjain vissza vissza térni, s a cselekvés vagy 
közöny stádiumában mint elvesztett vagy tévesztett filu-
mot felfogni szükségeltetik: bátor vagyok a Nt. szerkesz 
tőséghez újból és ez alkalommal nem téveszthető úton 
jelen soraimmal bezörgetni, s már szinte elévültnek te-
kintett értekezletünk vázlatának egy kis térnyitásért, 
esedezni. 

A tanitói osztály képezésének, s nagy mérvű hi-
vatala szerencsés megoldásának nevezetes rugójául s 
emeltyűjéül bizton tekinthetők a tanitói értekezletek, 
mert a szerte egymástól távollakó tanítók tapasztalás-
ból merített észleleteik s eszmecserék által megvitatott 
s elfogadott tanmódok az értekezletek által jelölik ki s 
egyengetik azon utat, melyen a tanító a tanításban s ne-
velésben sikerrel haladhat; ilyen értekezletet tartott a 
u. Szalontai egykázvidéki tanitói kar mult sept. hó 21. 
Nagy-Zerénden. —- Kettős érdek, két kegyeletes szent 
Ugy szólította össze fötiszteletii h. superintendens s to-
esperes Balogh Péter ur lelkes szavaiban a tauítói kart, 
szellemi és anyagi, t. i. az „értekezlet és a gyámiutézet" 
szent ügye. Erkölcsi súlyt kölncsönzének a díszesen 
felszerelt n. zeréndi iskolai teremben a nagyon is ked-
vezőtlen idő dacára szép számmal képviselt értekezlet-
nek esperesi segéd, s gyámintézeti elnök nt. Osváth Imre 
sarkadi ülnök s megbízott értekezlet! elnök nt. Böször-
ményi József n.-zeréndi-, t. fíaló Bénjámin volt aradi s 
több vidéki t. lelkész s világi urak. Miután elnök nt. 
B. J. ur, főtiszt, b. superintendens s főesperes ur napja-
inkban különösen igénybe vett kettős hivatali elfoglal-
tatásából eredt meg nem jelenhetését, a tanítói kar iránt 
kijelentetni kivánt üdvözletét s áldás kívánását, s egy-
szersmind az összejövetel célját előadta; jövel Szent-
Lélek Ur Isten magasztos dicséretünk karéneklésével, 
s nt. B. J. megbízott elnök ur által valóban szív- s ész-
hez szóló velősen remek alkalmi imával az értekezlet 
megnyittatott. Főtiszt, superintendens ur által kijelen-
tetni rendelt üdv- s áldáskivánság alkalmából a tanítói-
kar a hódolat s hálás elismerés bizonyítékául a hosszú 
pályáni esperesség dicsteljes kormányzásáért viszonti 
Udvkivánata kijelentését tolmácsoltatni, s jegyzőkönyvi-
leg is örökíttetni határozá. 

Ekként áttérvén az értekezlet rendeltetési céljára, 
két tanitó lépett sorompóba Körözsy János erdőhegyi, 
értekezvén a nézleti oktatásmódról tüzetesen, — és Szabó 
József zeréndi az értelmes beszéltető tanmódról általá-
ban,—elsőnek próba oktatással tüzetes tárgyalása a szak-
tudományokkal rendszeres elemi oktatás hiányosságát, 
s az elvont tárgyak tanulmányoztatásából folyó vallás-
talanság magvainak korai tenyésztését a nézleti oktatás 
által a gyermek hajlamainak felébresztése s vágyainak 

felköltése s öntudatos fokozása által véielmezé elhárít-
hatni; s mindamellet, hogy a nézleti oktatásmód előnye 
féreismerhetlenné lön, s ez tanodáinkban folytonos esz-
ménykép gyanánt vonul is át, értekező szerinti tcrjelem-
ben izló tárgyaihatása a keskeny időközii iskolai folyam, 
és több más okoknál fogva kivihetetlennek jellemeztetett. 
Másik értekező szakavatottságának mindenesetre szép 
jelét adá. 

Vajha több tanitó társaink szerény visszatartózko-
dási szokásos nyűgjeikből kibontakozva, oktatási tapasz-
talatuk észleléseit korunk elöhaladása s a műveltség ér-
dekében, a nevelés szent oltárára vívmányként felmu-
tatnák. 

Szinte K. J. a tanitói kar által egy régen óhajtott 
s eddig fájdalommal mellőzött — sok egyenetlenség kut 
forrását elfbfjtó — eszmének korunk előhaladásához ké-
pest lendületet kölcsönze, midőn közohajtásilag a taní-
tóknak az egyháztanácsokbani felvétetését a legköze-
lebbi egyházvidéki gyűlésen kérelmezni indítványozta, 
melynek foganatosítása az értekezleti jegyzőre bízatott. 

Ezek után áttért az értekezlet az összejövetel anyagi 
céljára, a tanitói gyámintézet állapota megvizsgálására, 
mely szerint kimutatva lön, hogy két évi fenállása óta 
ezen n.-szalontai tanitói gyámintézet pénzalapját 2711 
a. ért. frt. képezik, melyből pénztárnoki kezelés alatt 
1688 frt. 57 kr., be nem fizetett ajánlatokban s évi rész 
letekben 1022 frt. 43 kr. létezik ; mely be nem folyt ösz-
szegekre nézve határoztatott, hogy a legközelebbi nt. 
egyházlátogató küldöttségnek okvetlen lefizettessék. 

Szomorúan tapasztalta a tanitói kar egyszersmind 
azon szükkeblíiséget, mely szerint akad ember, ki épen 
azon okon, mivel jelenleg jobb egyházban szolgálhat, s 
mint akadémikus rektor jövőben fényesebb állás örököse, 
kiboglározott kérvényével véli illetőségénekszerinte nem 
kompetens fizetését elég önzéssel leszámíthatni, feled-
hetni vélvén, az erkölcs s kegyelet nagy mesterének 
általa hirdetendő sz. tanát „kevesen voltál hív, többre 
bízlak ezután," „s valaki az én kicsinyeim közül egynek 
gondját felvette, engem vett fel." sat. 

Majd a gyámolítandók ügye kerülvén szőnyegre, 
gyámintézeti elnök s esperesi segéd nt. Osváth Imre ur 
bús érzéssel tudatá a tanitói karral, miszerint az évben 
két tanitó társunk szakasztatott ki a halál által körünk-
ből, egyik Turányi Dániel k. gyáni, több árvák a tyja ; 
másik Nagy János b. böszörményi, a tanitói izzó pályán 
55 éves cs. kir. koronás ezüst éremmel jutalmazott 77 
éves aggastyán. Szent fájdalom tükrözte magát ekkor a 
homlokokon, s az érzékeny keblek mély részvéte békés 
nyugalmat kivánt a küzdelmekben elbukott hamvadókra, 
a gyámintézet pedig jótéteményeseinket karolá fel első-
ről maradt nő s árva szűkölködőket, a megvívott pálya 
jutalmául. — Utóbbinak árvái nem maradván , hosszú 
küzdelmes pályáján szerzett általánosan is elismert ér-
demei, mint f énycsillagok intenek, hogy olyanoknak kell 
lenni a tanítóknak, — érdemekben őszültnek — mint ő. 

Vajha szerte e hazában, még joni fog egy jobb kor, 
özvegy- s árva-gyámoldáink szent intézménye által lát-
nák a küzdtérről lesikamlók biztosítva gyámtalanságban 



maradó kedveseiket. Áldás azokra, kik e szent ügyet 
nálunk önzéstelen feláldozással célhoz juttatni törekvő-
nek, áldás, Istenünk áldása azokra, kik ezt erélylyel 
gyámolitják. 

Erdőhegy, april 12. 1860. Belényesi. 

Az 1858-ban Debrecenben tartott népiskolai egyete-
mes értekezleten kitűzött íme pályakérdésre: „Készít-
tessék olvasó könyv, mely foglalja magában vallásos 
irányú magyar jellemhez alkalmazott erkölcsi elbeszélé-
seket,imákat" két pályamunkára adott részletes bírálatok 
f. 1860-dik april 13. Pápán tartott értekezleten fölolvas-
tatván, a bírálók nagy többsége e jeligével „Valaki egy 
gyermek stb.* ellátott munkát másodrangú jutalomra 
érdemesnek Ítélte. A jeligét rejtő levelke fölbontatván, 
kitűnt, hogy annak szerzője Pánczél Ferencz Kolozsvárott. 
E manka hova hamarábbi kinyomatásáról az értekezlet 
intézkedett. 

B E L F Ö L D . 

N a g y - G e r e s d , april közepén. Nagyt. szerkesztő 
úr! Örömtől áthatva írom e sorokat; mert oly tényeket 
hozhatok köztudomásra, meiyek a nagy-geresdi ág. ev. 
gyülekezet virágzásáról tesznek bizonyságot. A szellem, 
mely gyülekezetünket áthatja, — a Krisztus vallásának 
éltető szelleme. Bizonyítja ezt azon örvendetes tény, 
miszerint a hívek mind a nyilvános istenitiszteletben, 
mind az egyházi ügyek intézésében nagyobb szorgalom 
mai és buzgósággal vesznek részt, mint csak néhány 
évvel is ezelőtt. S hol rejlik mindennek oka? —Kétség-
kívül egyrészt a mostani viszonyokban ; de másrészt és 
főkép azon körülményben, miszerint oly férfiak állanak 
a gyülekezet élén, kik a protestáns egyházi hivatalnok 
kötelességeit nemcsak tudják, hanem teljesítik is. — 
I elkészünk, a magyar prot. egyház érdemdús bajnoka 
főt. Haubner Mátém, nemcsak saját gyülekezetünk szel-
lemi és anyagi felvirágoztatásán működik fáradatlan 
szorgalommal, hanem egyszersmind mindent elkövet más 
szegényebb egyházak anyagi fölsegélésére is. így újab-
ban is 29 ft. 40 kr. oszt. ért. gyűlt össze, a főt. leikész 
ur buzdítása következtében , a „torvaiak" templom épí-
tésére, mely összeghez tehetősök s szegények egyaránt 
járultak, kiki a maga tehetsége szerint. — Jeles tanítónk, 
Németh Ferencz ur, szintén nagy buzgalommal jár el hi-
vatalában, sőt a mi több azon kivül is igen sokat tesz a 
népnevelés ügyében. Hogy a többek közt csak egyet em-
lítsek : a mult ősszel egy négyeshangu énekkart alakí-
tott földmivelő fiatal emberekből. A tagok egytől egyig 
olyanok, kik a naphosszat házi vagy mezei munkával 
vannak elfoglalva, s mégis mily örömmel jelennek meg, 
a nap fáradalmai után az esti 8, 9 órakor tartatni szokott 
énekórákra! A haladásnak gyönyörű bizonyságát adta 
ez énekkar húsvét első ünnepén, a midőn a legnagyobb 
pontossággal zengett el egy gyönyörű karéneket az is-
tenitisztelet alkalmával. — Mondja hát valaki, hogy a 

magyar népben nincs életrevalóság! Csak álljon ügyes 
és szorgalmas egyén a dolog élére: csodákat mívelhe-
ttink! . . . . Itt a példa . . . . megérdemli, hogy követőkre 
találjon! 

A torvaiak számára gyűjtött s fenebb nevezett 
összeget, melyet főt. Haubner MátémifA átvettem, e la-
pok t. szerkesztőségének e sorokkal együtt általadtam. 

Horváth Sándor, * 

Midőn a nevezett összeget átveszem, arra figyel-
meztetem mindazokat, kiknek számára segélypénz ér-
kezik szerkesztőségünkhöz, hogy legyenek szívesek a 
begyült összeget, biztos alkalmak által időnként átvenni. 
Pesten az ország minden vidékéről fordul meg olyan 
egyén, a kire az átvételt rálehet bízni, s így könnyen és 
költség nélkül juthatuak az illetők a számukra össze-
gyűlt pénzhez. Szerk. 

A „Fortschritt" azon megjegyzéssel, hogy Magyar-
országon még a levélpapír is nemzeti politikai jellemet 
visel, mert a következő tudósítást tartalmazó levélpapír-
jába dombor betűkkel ezen vers van benyomva: „Adjon 
Isten minden jó t , Mint ezelőtt régen volt", a következő 
levelet közli: 

Debrecen , apr. 20. Kendkivüli feszült figyelemmel 
várták itt s a környéken a mai superintendentialis 
gyűlést. Tudja ön, hogy ezen superintendentia, a minisz-
teri leiratok értelmében, már nem létezik törvényesen, 
tehát joga sincsen gyűlést tartani. 

Még fokozá a feszült várakozást azon körülmény, 
hagy az ősz helyettes superintendens Balogh Péter csak 
néhány nap előtt idéztetett Nagy-Váradra, hol figyel-
meztetve lőn törvényellenes eljárására, s annak elke-
rülhetlen következményeire, és különösen a legkomo-
lyabban intetett, hogy a mai napra kitűzött gyűlést meg 
ne tartsa. Mindazáltal szokatlanul nagyszámmal gyüle-
keztek ide, s utcáinkat ellepte az egytől egyig nemze-
tiesen öltözött járókelők sokasága. 

Az ülés reggeli 9 órakor kezdődött. Egy cs. kir. 
biztos ünnepélyesen tiltakozott az ülés megtartása ellen, 
de a gyülekezet nem hajtva arra, elhatározá, hogy 
folytatja a gyűlést. A cs. kir. biztos ismétlé tiltakozását, 
előterjeszté a gyülekezetnek törvénytelen tette követ-
kezményeit, s névszerint az elnököt Balogh Pétert tette 
felelőssé. Erre egyhangulagkinyilatkoztatáagyülekezet, 
hogy a felelősség nem magát az elnököt, hanem a gyűlés 
minden egyes tagját terheli. 

Erre az ülés folytattatott minden további háboiítás 
nélkül, „s a legnagyobb renddel és nyugalommal a csá-
szári biztos jelenlétében fejeztetett be." Eredménye ismét 
az lett, hogy a protestáns egyházra vonatkozó tudva 
levő intézkedések nem fogadtattak el, s elhatároztatott 
njból kérvénnyel fordulni Ö felségéhez a császárhoz az 
1-sö septemberi pátens visszavétele iránt. 

A „Wanderer" ezt irja: „Bár tudva volt, hogy a gyűlés 
csak 9 órakor kezdődik, mégis a templom, melybe 5000 
ember fér, már 7 órakor ugy teli volt néppel, bogy a 
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későbben érkező ezrek meg ezrek már be nem juthattak. 
Balogh Péter superintendens-helyettest zajos éljennel fo-
gadták, melyet csakhamar néma csend követett. E pil-
lanatban az egész gyülekezet rendkívül ünnepélyes, a 
körülményeknek igen megfelelő látvány volt. Az egyes 
egyházak számos egyházi és világi képviselői ktilünösen 
átbatottaknak látszották küldetésök fontossága és ko-
molysága által. Balogh Péter megható imádsággal nyitá 
meg az ülést. Ezután Hanke cs. k. biztos előrelépvén, az 
elnökség felé fordulva körülbelől igy szóla (magyarul) : 
„Igen tisztelt gyülekezet! Hivatalos kötelességemhez 
képest ujolag megjelenek s a törvény nevében követelem 
a gyűlés haladéktalan feloszlását, remélve, hogy jelen 
felszólalásomat jobban tekintetbe veszik, mint a legutóbbi 
gyűlés alkalmával; ha felszólalásomnak nem engednek, 
a következésekről egyedül az igen tisztelt elnökség felel. 
Válaszul mindnyájan kiálták : „Megtartjuk a gyűlést!" 

Ezt követőleg főtiszt, h. superintendens ur tartott 
egy, a cs. k. biztos úrhoz intézett beszédet, melyben töb-
bek közt kinyilatkoztatta, hogy az ülés megtartása egy 
általán nem egyedül tőle függ, s ha ö eltávoznék is, az 
mindazonáltal szabályszertileg tovább folytattatni s a leg-
csekélyebb háboritás nélkül megtartatni fogna; hogy 
mindazonáltal még is csak jobb, ha az az ő jelenlétében 
tartathatik, minthogy mint egyházi fő ö van épen hivatva 
őrködni a csend és rend felett a gyűlés folyamában „El-
távozásommal" — monda — én ugyan elhárítanám ma-
gamról a felelősséget, de a magas kormánynak abból 
valójában semmi haszna. Egy a gyülekezet közepéből 
felhangzó erős szózat félbeszakítá őt következő szavak-
kal : „A mi gyűlésünk törvényes s az összeség akarata 
és igy egyes személyeket nem lehet felelősségre vonni; 
hanem mi mindnyájan — in corpore — veszsztik magunkra 
a felelősséget." „Meg is halunk érte" Ily hangok is több-
szörösen emelkedtek. — A cs. k. biztos ur erre kinyilat-
koztatta, hogy megbízatása van, az egész gyüléstartásban 
jelenlenni, kifejezvén azon reményét, hogy semmi sem 
fog fölhozatni, a mi hivatalának méltóságát sérteni fogná. 
S ekkor megkezdődött a gyűlés szabályszerű folyamata. 

Jelentetett, hogy a békés-banáti esperesség Lányai 
Menyhért urat segédgondnokává és Elekes András espere-
sévé, továbbá a nagykárolyi esperesség Asztalos urat 
esperessé és végre a marmaros-ugocsaí esperesség méJt. 
Teleki Sándor gróf urat segédgondnokává választotta. 
Említett urakból csak Lányai és Asztalos urak voltak je-
len, kik megerősíttetvén feleskettetek, míg a távollevők 
utólagosan fognak feleskettetni. Asztalos és Lányai urak 
egyszersmind tárgyhoz illő beköszönő beszédet tartottak. 
Ezután a Bécsben járt küldöttség naplója s a magas mi-
nisteri januar 10. és febr. 5-diki rendeletek felolvasására 
tértek. Az elnök fájdalmát fejezte ki azon igen szoronga-
tott állapot fölött, melybe aprót, egyház ezen két rendelet 
következtében sodortatott, de ő cs. k. apóst, felsége ke-
gyelméről meg van győződve, s reményli,' hogy ő felsége 
a protestáns kérdést régi jogai visszaállítása által nem 
sokára megoldáshoz vezetendi. Erre azon egyhangú ha-
tározat hozatott, hogy hat tagból álló bizottmány nevez-
tessék ki, mely állandóan őrködjék az egyházi ügyek 

fölött s melynek minden ügy jóváhagyása alá terjesz-
tendő. Ezen bizottmány tagjaiul választattak főtiszt. 
Balogh Péter hely. superintendens ur, Révész Bálint, Révész 
Imre mint egyházi, s Degenfeld Imre gróf, Tisza Kálmán, 
Lányai Menyhért mint világi tagok. Ha ezen tagok közül 
valamelyik akadályoztatnék hivatala folytatásában, egy 
úttal hat más tag neveztetett ki, kik a hiányzókat kipó-
tolhatják és pedig nt. Darácy Mihály, Meleg Dániel, Ele-
kes András mint egyházi, Csanádi Sándor, Vályi János, Uj-
falusi Miklós mint világi tagok. Ezen fontos határozat 
minden egyházkerülettel közöltetik. Továbbá elhatároz-
tatott, hogy a legközelebbi egyházkerületi gyűlés f. é. 
aug. 9-dikén hivatik össze s minden egyházi esemény 
akkor ezen gyűlés elé terjesztendő. 

— Ma, apr. 18-kán — írja a Fortschritt — b. Pró-
nay Gábornál conferentiát tartottak az ágostai h. v. evan-
gélikusok, melyen az egyház belügyeit illető rendszabá-
lyok fölött tanácskoztak. A conferentia végeztével egy 
cs. k. rendőrbiztos jelent meg, s többek nevét, kikacon-
ferentiában résztvettek, följegyezte. 

— Kassáról irják, hogy Abaujmegye helv. hitű 
protestánsai f. hó 14-kén, conventjöket Felső-Novajon, 
minden háboritás közbejötte nélkül, megtartották. 

A „Pester Lloydnak" írják 16-dikáról Nagyvárad-
ról, hogy az egykori tiszántúli superinteudentia feje 
Balogh Péter ur a Debrecenben tartott superintendentialis 
gyűlésért s ott hozott határozatokért törvényszéki kere-
set alá vétetett. Az idevaló törvényszék által megidéz-
tetvén, ma este érkezett meg a vasúti vonattal. A vasút-
nál roppant számú fiatal ember fogadta őt nemzeti 
gyászruhában sRákóci induló harsogtatása mellett kísérte 
a városon keresztül. 

Pes t . A lapokban emlegetett Melánchthon három-
százados ünnep a két protestáns felekezet által f. b. 22. 
tartatott meg. A reformáltak részéről a templomban rop-
pant számú közönség előtt. A theologiai zenekar nyitotta 
meg az ünnepélyt, azután szószékre lépett e lapok szer-
kesztője s szólott Melanchthonról, mint theologusról. 
Beszéde olvasható a mai számban. Ismét megzendült 
az éneklő kar. Ezután Gönci Pál gy mnasialis igazgató 
festette Melanchthont mint a tudományok reformátorát 
s bezárta az ünnepélyt Kölcsey Hymnusának elzengése. 
A hallgatóság nagy része innen az ev. templomba vonult, 
hol az éneklő kar orgona kíséret mellett énekelt s Szé-
kács József ur buzgó imája után Haberern Jonathan tanár 
ur lépett a gyászszal bevont szószékre s rövid jeles be-
vezetés után kissé hosszasan ecsetelte Melanchthon éle-
tét, úgyhogy az ünnepély 5 órától nyolcig tartott, mi 
illyer? alkalmakkor kerülendő, hogy a különböző ele-
mekből alakult hallgatóságnak unalmassá ne tegyük az 
ünnepélyeket. 

Pápa. A „Prot. egyh. és isk. lap" f. évi 14-ik szá-
mában F.-Somogyból egy közlés áll, melyben többek 
közt ez foglaltatik : 



„A b.-somogyi ref. egyházmegye Kálmánesán, 
vidékünk ez ős evangyéliomi tűzhelyén közgyűlést tar-
tott. A mintegy 2—300 tagot számlált gyűlés jegyző-
könyvének következő pontjait kivánom nyilvánosság 
elé juttatni: 

Olvastatott pápai főiskolai igazgató tanár nt. Kis 
János ur hivatalos levele, melynek kíséretében, a pápai 
3gyházkerületünkbeli főiskolának egy évtized óta kér-
déses pénzügyi állását kimutatni hivatott vizsgálat 
eredménye, általánosságba mutattatik be. Minélinkább 
szivén viseli az egyházmegye főiskolájának — melyért 
csurgói közvetlenül kebeléről táplálkozó tanintézetéért 
hozni szokott valódi áldozata mellett1: is, évenként szá-
zakban viszi filléreit — j ó l felfogott érdekét, annál-
inkább fájlalja ama hanyag avagy ügyetlen, vagy tán 
még Ielkismeretlennek is nevezhető eljárást, mely az 
intézet pénzügyi kezelőire szennyet, jóakarói útjába 
akadályokat hoz; annál sürgetőbben kívánja, hogy de-
rüljön ki valahára a való, mely szempontból a közlött 
munkálatot, számvevőinek véleményezés végett kiadta 
az egyházmegye." 

Ennek ellenében alólirt, mint a pápai ref. főiskola 
consistoriumának elnöke , következők közzétételét 
kéri: 

„Részes kiírás a belső somogyi ev. ref. egyház-
megye Kálmánesán, martius 6., 7., 8., 9-ki 1860. tartott 
consistoriumának jegyzőkönyvéből: 54. Olvastatott pá-
pai főiskolai igazgató tanár nt. Kis János ur hivatalos 
levele, melynek kíséretében a pápai főiskola pénzügyi 
állása részben kidolgozott kimutatásának egy példányát 
küldi meg Egyházmegyénknek. Örömmel fogadtatott, s 
egyházmegyénk számvevői hivatalának átvizsgálás, te-
endő jelentés végett adatott a kimutatás, hogy láthassa, 
mennyire alapos az indignatio, melylyel ez ügy egyház-
kerületünkben emlegettetik. — Jegyzette Halka Sámuel, 
egyházm. főjegyző. Hogy az eredetivel szóról-szóra 
megegyez: bizonyítjuk. Kis-Bajom, april 15-én 1860. 
Szabó Sámuel mk., n.-bajomi ref. lelkész, Héjjas Károly 
kis-bajomi segédlelkész. E jegyzőkönyvi kiirat követ-
kező levél kíséretében jö t t : „Tekintetes segédgondnok 
ur! Különösen tisztelt uram! Mai napon vett hivatalos 
levelére biztos alkalommal felelek, annál nagyobb kész-
séggel, mivel hiszem, hogy soraim mind tekintetes 
segédgondnok urnák, mind az illetőknek megnyugtatá-
sul szolgálandnak. 

Hogy a „Prot. egyházi s iskolai lapban* álló köz-
lés nem az egyházmegyei consistorium jegyzőkönyvéből 
van merítve, azt az illető consistoriumjegyzőkönyvének 
e tárgyra vonatkozó, mellékelt száma igazolja, mit 
szerencsém van, n.-bajomi rendes lelkész ur és segédem 
aláírásával hitelesítve megküldeni. 

Tekintetes segédgondnok ur! egy erkölcsi testü-
lethez nem illő a nyilvánosan bebizonyult bűntényt el-
követőkről is becstelenitöleg szólani, s a közönség előtt 
gyalázással nevelni a büntetés súlyát; mennyivel inkább 
nem illik és nem szabad ezt tenni akkor, mikor még a 
gondolatban létező gyanú bebizonyíthatásának semmi 
nyoma, semmi biztos adata nincs. Megvallom a közlő József által, még pedig ma 

hirlapilag közlött kifejezéseiben magam is nem kevésbé 
megütköztem, s ha tudnám, ki volt a közlés irója, nem 
mulasztanám el komolyan figyelmeztetni minden gyanús 
és alaptalan kitételétöli ovakodásra. Ennyit tekintetes 
ur, s az illetők megnyugtatására, megkülönböztetett 
tisztelettei maradván Kis-Bajomban , april 15. 1860. 
Tekintetes segédgondnok ur, különösen tisztelt uramnak 
alázatos szolgája: Kacsóh Lajos mk. esperes." 

Ez adatok alapján s kötelességének érzetében 
elhatározta az iskolai tanács közlö ellen megtenni 
a törvényengedte megtorlásra szükséges lépéseket. 

Ennyit tájékozásul ezen, s az ehhez hason gyanú-
sítások irányában. 

Kelt Pápán, az 1860-dik évi april 18-án tartott 
főiskolai tanács-ülésből. * Tóth Lajos 

főiskolai tanácselnök. 

» € 2 A m 

Nyilvános köszönet. 
Örömmel hozom a magyar prot. közönség tudo-

mására, hogy a leydeni Gusztáv-Adolf-egylet a nagy-
kőrösi helv. hitvallású egyházker. tanitó-képzőinté-
zet segélyezésére, folyó hó 5-dikén 97 ft. 40 krajcárt 
o. ért. juttatott ezen képezde egyházkerületi választ-
mánya elnökéhez. 

Midőn alólirt e szent célú adományért, az intézet 
nevében , nyilvánosan is meleg köszönetét fejezi ki, 
egyszersmind azon meggyőződést táplálja, hogy ezen 
prot. evangyéliomi szent vallásunk érdekében egyhá-
zaink erosbítésére s iskoláink felvirágoztatására kelet-
kezett magasztos célú egylet i ránt , mely csak 1858-ban 
magyarhoni protestáns egyházaknak és iskoláknak 
16,511 tallért adott segélyül, minden magyar protestáns 
méltóan ápolja szivében a vallásos kegyelet tiszta ér-
zelmeit. 

A minden kegyelemnek és áldásoknak istene 
áraszsza elfogyhatatlan jóságát ezután is és minden-
korra , a hitszabadság ama vitéz bajnokának dicső 
emlékét örökítő Gusztáv-Adolf-egyletre; s engedje, 
hogy hasonló vallásos célú testvér-gyámintézetek állítá-
sának eszméje honunkban is minél nagyobb erőre s 
érvényre emelkedjék !!! 

N.-Kőrös, április 15. 1860. Nagy László 
képezdei igazgató. 

A s á r v á r i ev. gyülekezet részéről a Wormsban 
felállítandó Luther-emlékre beküldetett a szerkesztőség-
hez 7 ft 60 kr. oszt. é. 

— A magyar protestáns ügyet illetőleg Osterlamm 
könyvárus hazánkfia legújabban igen érdekes és köz-
hasznú füzetet adott ki : „A magyarhoni ágostai és hel-
vét hitvallású evangélikusok szabad és nyilvános vallás 
gyakorlatát biztosító törvények," összeállítva Székács 

gyar és német nyelven. E fü-



$eí t a r t a t a i t képezik: 1) 1606 ban kötött bécsi béke-
szerződésnek, mely az 1608-diki országgyűlésen az or-
szág törvényei közé igtattatott, a koronázás előtt határo-
zatba ment vallásügyi pontjai ; 2) az 1345-ben kötött 
linci békeszerződés, melyet az 1647-diki pozsonyi or-
szággyűlésen hozott 5-dik törvény ez. tartalmaz; 3) az 
179% diki 26-ik törv. cz. ; 4) az 184%-diki országgyű-
lésen hozott 3-ik törv. cz.; 5) az 184%-diki országgyű-
lésen hozott 20-dik törv. cz. Függelékül mindéhez hozzá 
vau csatolva az 1608, 1647 és 179®/,-diki törvények ere-
deti (latin) szövege. 

Lövésiyi József urnák ütenyirási munkája már 
sajtó alatt vaa, és jövő május h. közepéig okvetlenül meg 
fog jelenni, a midőn az előfizetőknek bérmetesen elkül-
detik. Az előfizetés határideje máj. 12-ig hosszabbittatott 
meg, 8 a pénz (1 ft. 20 kr. egy péld.) a szerzőhöz (Pesten, 
ftirdőutca 1. sz.) küldendő. 

— A „Kecskeméti Protestáns Közlöny" multévi V. 
(decemberi) füzete, még Fördős Lajos által szerkesztve, 
következő tartalommal megjelent: „János evangélista 
élete, munkássága és tudománya," Tóth Józseftől; „Mit 
tesz a Krisztust prédikálni?" Kis Pétertől; „Az evang. 
egyházi szolgálat," Pap Károlytól; „Egyház és iskola," 
Kerkapoly Károlytól; „Neveléstani tanulmányok és 
irány eszmék ," Jancsó Ádámtól; Sckultz-Warga János 
által dolgozott latin nyelvtana ismertetése, Hollósy Zsig-
mondtól ; Haan L. időszaki táblájának bemutatása Teg-
zestől ; két okirat, közölve Révész Bálint és N. N. ál tal ; 
„Kazincy Ferenc emlékezete" Szász Károlytól; „A 
kecskeméti ref. egyház nyilatkozata az iskolaügyben," 
Tegzestől. 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J . és Török P 

Nem érdektelen tudni, hogy Ítélnek Németorszá-
gon egyházunk ügye jelenlegi stádiumáról; miként 
ismerik állapotainkat, s mily következményeket húznak 
azokból. E tekintetből közlöm itt a lipcsei „Illustrirte 
Zeitung" következő rövid cikkét: 

Á magyarországi prot. egyház mostani állapotáról 
úgy értesülünk, hogy azon conventek, melyek a sept. 
1-ői nyiltparancs elfogadását megtagadták, azon nézet-
ből indultak ki, hogy a kormány ideiglenes rendeletei 
keresztülvitelét erőszakolni fogja. Az erőszaknak aztán 
engedni akartak, hogy ily uton a kormánynak is a 
politikai ellenzéknek is elég téve legyen. Azonban a kor-
mány nem látta magát indíttatva ily beleavatkozáshoz 
nyúlni, s az ellentállás esetére bekövetkezendőnek hir-
detett határozatokkal beéri. Mig az ellentállás tart, az 
illető községek és egyházmegyék testületi jogai 
megszüntetvék. Tanítókat, papokat és superintendense-
ket nem választhatnak, presbyterialis gyűléseket és 
zsinatokat nem tarthatnak és igazgatási Ügyekben jog-
érvényes határozatokat nem hozhatnak. Csupán privát 
társulatok gyanánt tekintetnek, melyeket a kormány 
eltűr, de el nem ismer. Ha ez sokáig tart, ebből tetemes 
bajoknak kellene származni, minélfogva még mindég 
várható, hogy a számos gyülekezetek és esperességek 
példáját követni és a politikai téren támadt meghason-
lást kiegyenlíteni fogják. 

— Zsedényi Eduárd urnák e hó 21-dikén kézbe-
sítették Bécsben a cs. kir. legfőbb törvényszék által val-
lásos bűnvádi perében hozott Ítéletet, melynek folytán 
nyolc havi börtönre levén kárhoztatva, ennek kiállása 
végett Kassára utazik. 

Felelős szerkesztő s kiadó : |>I" Balia£i Mór. 

Kil ián <»yörgy könyvárusnál megjelent, s általa minden hiteles könyvárusnál kapható: 

Az 1790—91-ki 26-dik IRINYI J. vallásügyi törvény keletkezésének történelme. 
Közjogi észrevételek a bécsi és linci békekötések alapján. Irta Irinyi József. Nagy 8-rét. Fűzve 

(6—6) .80 krajcár uj pénzben. 

O s t e r l a m m K á r o l y könyvárus bizományában megjelent: 

1 (> A 1 , ( ) ( í 1 1 P É T E R 
ref. superintendens arcképe. 

Ára 1 ft . o. é. A tiszta jövedelem megszegényedett lelkészek felsegélésére fordíttatik. 
Ritkán jelent meg élethübb kép, melyen a szemlélő egyszerre a legmeglepőbb hasonlatosságot tisztábban 
láthatná. 

Egy arc, melyre öntudat s erély tükrözi magát, s mely egyik kezét szivére nyomja, a másikkal a 26 dik 
törvénycikkre mutat. Ezen képben azon férfiú tűnik elénk, ki az egyház vészfenyegette hajóját a szirtek közt 
eddig szerencsésen tudta vezetni, a nélkül, hogy hajszálnyira eltért volna az ösvényről, melyet az egyháznak 
adott eskü szabott elé. Köszönet azon férfiaknak, kik a prot. egyháznak egy díszt készítettek, s az elszegényedett 
lelkészek alaptőkéjének egy uj forrást nyitottak. Egyszersmind minden prot. hitsorsosunkat megkérjük, hogy 
ezen kép terjesztését becsületbeli dolognak tartsa. 

Pest, 18*50. Nyomatott Wodiauer F.-nél, Erzsébettér (Ujtéri S. sz. 

Mai lapunkhoz két melléklet van csatolt a. 
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P R O T E S T Á N S 

W 
SZERKESZTÖ- ÉS KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T E S I D I J : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 
félévre 3 frt . 70 kr. , egész évre 7 fr t . 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 u jkr . , egyszeriért 7 u jk r . 

sorja. Bélyegdíj külön 30 u jkr . 
ve 

A tót evang. egyházi lap ismertetése hű 
fordításban. 

Tudva van a tisztelt magyarhoni ev. olvasó 
közönség előtt, hogy már a tót ajkú ev. atyafiak 
számára is nyomatik egyházi lap.Dehogy milyen 
szellemben és irányban halad, a felöl aligha van 
kellő tudomása, holott kell, hogy e részben is 
hiteles adattal birjon, mert az egyház közös lelki 
anyánk levén, lehetetlen, hogy mi, kik annak az 
emlőiről szakadtunk, egymás működését közönyös 
szemmel és szívvel nézzük, annál kevésbé, mi-
után mint tudjuk, az egyház az életnek irányadója 
levén, mint olyan az életre kétségtelen befolyás-
sal bírhat s valósággal bir is. Azért is X. X. tollat 
ragadt a fennevezett lap ismertetésére. S miután 
biztosabb utat e végre a hű fordításnál nem talált, 
mindjárt az első számot hű fordításban közli. 
Elébb azonban mégis jónak látta kijelenteni azt, 
hogy t. Podhradszhj József pesti ev. tótajku 
lelkész által közzétett programm szerint a lap 
szigorúan confessionalis irányú , mire minden 
istenfélő ev. keresztyén méltán kérdheti, hogy 
miért nem inkább evangyéliomi ? holott meg van 
irva: „Hogy más fundamentomot senki nem vet-
het azon kivül, a mely egyszer vettetett, mely a 
Jézus Krisztus." (I. Kor, 13, 11.) Holott a confessio 
csak másodrendű tekintély levén, mint norma 
docendorum, az első rendű tekintélynek, t. i. a 
szent-Írásnak, mint norma credendorum és agen-
dóriimnak mulliatlanul tágítani kénytelen, s holott 
mint az egyházi történet is csalhatlanul igazolja, 
a confessionális kérdések vitatása Eris almája 
levén, csak elkeseredésre s szakadásra, nem pedig 
szíves összeolvadásra vezet; mire azonban, mint 
ev. keresztyéneknek mégis mulhatlan szükségünk 

van. (Gal. 3, 28.) Mert ti mindnyájan egy vagytok 
a Jézus Krisztusban. 

És most lássuk magát a fordítást , mely 
így hangzik: 

Atyának, fiúnak és a szent-lélek Istennek nevében! 
Amen. 

Szíves üdvözlet a kedves és vallásos evangyéliomi 
népnek! 

Az éles, hosszas tél vége felé közeledik. Nem sok 
idő múlva világosabb, melegebb napok állnak be, a 
közelgő gyönyörű tavasz reményével az ifjak és öregek 
sziveinek örömei is szilárdulnak. 

Jóllehet szivem még szomorú, midőn elképzelem 
a mult négy hónak háborgásait, szélvészeit: mindazáltal 
mégis örtil lelkem, tekintve a jövőbe. Ama háborgáso-
kat és szélvészeket, mint sorsodnak fekete árnyát, tót 
nép! úgy tekintem, mint lelkednek a vádját és bünteté-
sét ellenem, ellenünk, kik kenyeredet eszszük, kebled-
ben növekedtünk fel, szellemi életed felett őrködnünk 
kell. íme! ez ideig „idegen Isteneknek szolgáltunk, 
filléreinkkel idegen nemzeteket segélyeztünk" ! (váljon 
kik lehettek szók az idegen nemzetek? s mennyi lehe-
tett az a segélyezési fillér ? a fordító) csupán csak ma-
gyar és német iratok felöl gondoskodtunk (aha most 
már értem. Tehát a magyarok, a kiktől az egyházi és 
iskolai alapítványok nagyobb részint származtak, szár-
maznak, és a németek, a kikaselmeci iskolában a lelket 
mainapiglan is fentartják, ezek azok a tótok által busásan 
segélyezett idegen nemzetek ? Sit fides penes auctorem! 
a fordító). Tégedet pedig vallásos, munkás, elhagya-
tott nép, az egy vasárnapi beszédet kivéve, végkép 
elhanyagoltunk! Hogy ezen elhanyagolás! bűnnek 
tudatához jutottam, hogy szent kötelesség gyanánt ér-
zem nemcsak beszéddel, hanem tollal is a tót Sión felől 
gondoskodni, tégedet evangyéliomi sereg a műveltségre 
és élénkebb életre holtomig fáradhatlanul, szakadatla-
nul serkenteni, eleveníteni; már ez magában is kezes-
ségül látszik szolgálni ama boldogabb jövőnek. Mert a 
mit a szent-lélek nálam eszközölt, váljon nem csele-
kedheti-e azt másoknál is ? Avagy nincsenek-e több 
tót papjaink, kik bárha tót gyülekezetek el 
népeiket még sem szeretik, ha szeretnék, ha v 



tisztelnék, mint népet, mely érdemes arra, hogy Isten 
országának papjai s tanitói vasárnapon kivül is szólja-
nak hozzá, az Ő szellemi húrjait ügyes kezekkel pen-
gessék, és ezen szellemi lantból vallásos s gyönyörűen 
csengő zsoltárokat varázsoljanak elő; nem szégyelné-
nek 8 nem tűnődnének hozzád könyvekben, iratokban 
szólani, s felemeltetéseden munkálódni. — Ezek s az 
ilyenek még holtak. Ezeknek még fel kell támasztatniok, 
miként engemet is feltámasztott az Istennek láthatatlan 
karja. S miként tette azt? E kérdésre már a felhivásom-
ban Ígértem volt meg a feleletet. És így tehát nyilvános 
Ígérettel levén lekötelezve, mitsem gondolva azoknak 
haragjával s bosszankodásával, kik kevélységükben 
érinthetlenek ugyan, de azért gyönyörű álmaimat a 
tót népnek vallásos buzgalma felől, sőt fáradságteljes 
életem egész építményének lerombolását szent köteles-
ségükké tették: felelek a világnak, úgy tekintve azt, 
t. i. feleletemet mint számolást, mint nyilvános vallo-
mást, mint jeladást, nagy ugyan, de a mellett dicső 
harcokra. (Vájjon ugye ?) 

Az uj egyházi szervezet következtében, melyet az 
osztrák birodalom feje mult évi sept. 1 én épen azon 
célból adott, hogy annálfogva egész ev. Európát meg-
nyerhesse magának, és így bizonyára álmában sem 
gondolt a felöl, hogy nekünk magyarhoni ev. tótoknak 
rövidséget tegyen, azon legfelsőbb cs. kir. törvény kö-
vetkeztében egész egyházunkban a világi és egyházi 
állásúak elöljárói közt nagy szóviták és harcok kelet-
keztek. Ily szóvitákat és harcokat, melyek részint 
szóval az egyházi gyűlésekben, részint tollal különféle 
iratokban a időszaki lapokban folytattatnak, vallásos 
egyházi harcnak, vagy a vallásos egyházi ügyekre 
vonatkozólag, lelkek megindulásának szoktuk nevezni. 
Ahhoz képest már, a mint valamely ev. többé vagy 
kevésbé kedveli hivatalát, vallásának dicsősége és 
felvirágzása mellett buzog, ahhoz szükséges bátorság-
gal, eltökélléssel, jogainak s kötelességeinek illő tuda-
tával bir: mondom ezen mértékhez képest néme-
lyek az egyháziak közül nagyobb s élénkebb részt vet-
tek abban a harcban, mások kevesebbet; némelyek 
pedig csak oldalogtak, hogy az ellenfél golyója őket ne 
érje, életük békéje valamikép ne háborítassék. 

Vájjon mit kellett már mind azon papoknak, a kik 
a tűz közepette állottak, és a tót ev. néphez tartoznak, e 
borzasztó és egyszersmind felséges időpontban érezniök, 
tapasztalniok, szemeikkel látniok, kezeikkel tapintani-
ok ? Azt, hogy tisztán vallásos evangy éliomi élet hazánk-
ban seholsem virágzik annyira, mint a tót egyházakban! 
Azt, hogy az ág. ev. hv. pap, ki sem a politikát, sem a nem-
zetiséget nem tűzi ki szeretete fő tárgyául, ki testtel, 
lélekkel, szívvel csak a vallásos egyházi ügynek él (mint 
példáúl a szerző, ki a panslavokhoz csatlakozott!) az e 
hazában s jelen nemzedék között, csak a tót templomban, 
csak a nép kebelében talál menedéket, forró szeretetet, 
buzgalmat, és odaengedést. „Más ajkú evangélikusok a 
templomba is politikai kívánságokat , hajlamokat, 
sxenvedélyeket hoznak," s magától értetik, hogy a szó-
székről is csak hazafiúságról, s világi dolgok felől sze-

retnének hallani. „A mi már agyvelejüknek ezen nya-
valyájával nem egyez, mind azt kárhoztatják." Tisztán 
egyházi értelmű kérdéseket, melyek csak az evangyé-
liom szerint megbirálhatók s eldönthetök, nem kell úgy 
mond az ev. Isten igéje hirdetőjének ezen egyedüli zsinór 
mérték szerint a vallásos egyházi ügyekben tekinteni s 
megbírálni: — „hanem valamiféle magyar protestan-
tismus szerint!" Nyomorultak! (Szép conclusio! méltó a 
praemissák valódiságához!) 

Még azt az ó evangyéliomot, azon összes keresz-
tyénségnek szentnél-szentebb iratait sem értik : „s ime 
már is uj evangyéliomot akarnak alkotni maguknak" 
(kik akarják, nevezni kell azokat!), mintha bizony az 
egyházi szervezetet és kormányzatot a magyarhoni 
protestánsoknak is más zsinórmérték, nem pedig a 
Krisztus evangyélioma szerint volna lehetséges megbi-
rálniok! 

Váljon a sept. 1. rendelet megegyez-e a Krisztus 
evangyéliomával vagy sem ? Ezt vették az Isten igéjé-
nek hirdetői tekintetbe (igenis vették a hol vették!). 
Ellenben a világ csak azt tekintette: váljon ama rende-
let az ő polgári kívánságaival, s az úgynevezett magyar 
protestántismussal egyeztethető-e vagy sem? (Váljon 
ugye?) Mihelyest azt vettem észre, hogy az evangyeli-
kusok a vallást és egyházat illető ügyekben, Krisztus-
nak az evangyéliomát föbirájuknak nem ismerik, iszo-
nyú elkeseredés s aggodalom fogott el! ( 0 ! ó! be sok 
nagy kegyesség). 

Mi vagyok? (szájhős!). Mire való vagyok? (zavart 
előidézni!). Nem szerencsésebb-e a legnyomorultabb 
napszámos is, midőn látja, hogy annak, a mire hivatva 
van, saját munkájánál fogva megfelel. — Én pedig, mint 
ev. pap vagy magam csalom magamat, s bolond vagyok, 
vagy mások csalnak engemet s csúfot űznek belőlem, 
midőn egyházi ügyekben azon urat, a ki parancsainak 
hirdetésére meghívtak, sem nem hallgatják, sem fő-
uruknak elismerni nem akarják. 

Ezen külső és belső terhes harcok összecsapásá-
ban két utat láttam magam előtt, egyet: az észt, a meg-
győződést, az evangyéliomot a világnak alárendelni, s 
az által a lármás világ dicsőségét, s dicséretét, kegyét 
megnyerni; másnak pedig következő nevezete vala: 
Hűség, odaadás a Krisztus evaegyéliomának holtiglan, 
a világi rágalom, ócsárlás és sértegetés dacára is. — 
Ezt választám magamnak (ha igaz ?) S váljon ki erősí-
tett engemet abban, ki ösztönözött erősen arra, hogy e 
keskeny útra lépjek ? Egyedül te igen kedves, csendes 
tót evangélikus nép ! (mit Speck fangt man die Máuse) 
Az oltár előtt, a szószéken állva, a lélek képzelő erejé-
nél fogva szemléltem azon ezernyi-ezer népet, azon ág. 
ev. hitv. seregeket. Nyíregyházán (ezzel is többet tu-
dunk) és Nagy-Csabán alföldön (ott szinte megfordult), 
Árvában és Nyitrában, felföldön (gyors lábai vannak !) 
s látva azt, mily forrón imádkoznak, mily buzgón éne-
kelnek e roppant seregek, szivet és lelket a Krisztusban 
kijelentett élő Isten igéjével mennyire emelik, benne 
fájdalmaikat enyhítik , örömeiket megszentelik, 
minden tekintet nélkül arra, mit tart a világ és az ő tiia 



a politika s nemzetiség felől; látva mondom a lélek 
szemével tégedet tót vallásos Sión Tátrától kezdve 
egész a török határig, az én szivemet is kiengesztelő-
döttnek, háborgásait lecsendestiltnek éreztem. Gondol-
tam magamban: lm ez a nemzet, ez a gyülekezet, a 
mely templomban templomot, vallásban vallást, egyház-
ban egyházat keres és talál. Ez a vallásosság kőszik-
lája a tenger hullámai közt. Ez a hitnek zöldellő kertje 
„a hitetlen, az önző nemzetiségnek és politikának hó-
doló világ nagy pusztáján. 

Im igy a nehéz fájdalmas harcok által eljutottam 
a nagy, édes békéhez (nem irigyeljük !). Bennem feléledt 
az, a ki megfenyegette a genezareti tengert, és lön 
nagy csendesség (azért a te szavadra saját feleid sem 
csendesednek le, annál kevésbé mások!). 

Immár tied vagyok, te hivő, Krisztus által meg-
váltott, Krisztusnak szolgáló, Sionnak a dicsőségét 
munkától fáradt karjaidon hordozó ev. nép (e már 
aztán cifra bók!). A mi kedves testvéreink: magyarok, 
németek (hogy-hogy kedves? hisz beszéded elején ide-
gen nemzeteknek nevezted azokat, a kiktől mint olya-
noktól elvonandó ezután a segélyezés, hát öszinteség-e 
ez?) birnak saját férfiaikkal bölcseikkel,pásztoraikkal: 
birj azokkal te is tót nemzet (birjon ám, de ne olyanokkal, 
mint te vagy!). Minden gyermek anyjához simul, s 
minden anya fiaiban és leáuyaiban helyezi reményét, 
örömét, egész szivét. J a j a tót evangélikus vallásosság-
ból élő vezéreknek, tanítóknak, kik e pillanattól fogva 
szivüket, tehetségeiket neked, mint anyjuknak nem ajánl-
ják, áldozatul nem hozzák (Istenem' mily nagy fenyege-
tés, csakhogy nincs a ki felvegye, valaminthogy magát a 
szerzőt sem veszik fel saját egyházának hívei sem). 

Alighogy ez, és ily hatalmas belső elmélkedés 
engemet az ev. egyházi időszaki lap előfizetési felhívá-
sára birt: midőn Duna felől, mintegy szeretett magyar 
hazánk szivéből (nagyon is látszik, hogy szereted!) 
hasonló hangulat merült fel. Tudniillik tisztelendő, s az 
Isten igéjének buzgó hirdetője (annyira buzgó, hogy 
alig van sokszor, a kinek papoljon !) , kedves testvérem 
az Ur szőlejében (biz az másutt is kapálgat) kijelentette, 
hogy márt. 1-vel lapot fog közrebocsátani. Erőnknek 
kedvezőtlen s veszedelmes kettészakadását mind a 
ketten éreztük. Mert a tót ev. nép sem olvasásához, sem 
pedig támogatásához ily vállalatnak nem szokott. (Hogy 
egyez meg ez a nyilatkozat az előbbeni, csaknem eget 
verdeső dicséretekkel ? Örülhettek tót vezéreim, midőn 
zászlóhordóitok nem akarva isbevallják,hogy ti ugyan jók, 
vallásosak, de a mellett ostobák, és a jó Ugy előmozdítá-
sában restek vagytok, mert ama nyilatkozatnak ez az ér-
telme!), még csak a jövőnek kell őt kiképezni, s ujjá szülni 
(ugy ám, főkép oly vezérlet mellett, a milyen a tietek). 

Mint saját feleszmélésemböl, úgy sok igen érdemes, 
s az egyház boldogságát szivükön hordó férfiak taná-
csából elhatároztuk azt, hogy egyesülünk, s közös aka-
rattal egy időszaki lapot fogunk kiadni, (nagyon bölcsen, 
kár is volna oly nemes erőket gyengíteni, vajmi sokat 
eredményezhetnek még azok összetartás utján a tót Sión 
javára!) 

Bncsúképen ezen első számban hozzád, fél milió-
nyi ev. tót nép, következő tételekben s z ó l ó : 

1. Nincs szó a dúsgazdag tót nyelvben (főleg ha 
hízelegni kell, mint azt sok helyen a szerző is tette), mely 
elég találóssággal és szigorral nevezhetné mindazon tótev. 
papokat,községeket,melyek ezen első ev. egyházi időszaki 
lapot olvasni és támogatni elmulasztanák. (Hát arra van 
e elegendő szó a dúsgazdag tót nyelvben, hogy ha va-
laki rágalmat és izgatást idézend elő, mint ezt a szerző 
is több helyen tette ?) 

2. Dicsőség az ev. Sionnak! (az ám, de nemcsak a 
tótnak, mely a feljebb történt bevallás szerint külömben 
is a legszegényebb, hanem valamennyi ajkúnak együtt, 
e már aztán igy megjárja.) Vele virágzik és esik mind-
nyájunknak ideiglenes és örök szerencséje (szerencse 
nincs örök, hanem csak ideiglenes, örök a boldogság.) 

Isten könyörüljön rajtad fiu és leány, midőn Isten 
ítélőszéke elibé állsz , hogy ha anyaegyházad dicsősé-
gét, szabadságát, tiszteletét, diadalmát nem szereted, 
nem terjeszted. (De még szerzőn is könyörüljön az 
Isten , hogy ha tovább is ily evangyéliomellenes irány-
ban és szellemben találna vezércikkeket írni.) 

3. Tied a jövő te tót ág. ev. hv. egyház, az ország, 
és a dicsőség, hogy ha síri álmodból feleszmélsz ! (Az 
ám, főkép hogy ha elidegenited magadtól a magyar és a 
német elemet, akkor aztán szellőztetheted magadat Ár-
vától Orsováig!) 

Menj a te szellemi húsvétodnak elibe, hogy mind 
örökkön örökké élhess. Széberényi János *). 

Idáig terjed az első számú vezércikk hű for-
dításban. És most ítéljen az elfogulatlan olvasó, 
ha vájjon e lázas állapotban írt mardosó cikk 
megegyez-e akár a szent írással, akár a confessi-
óval, akár az 179% 26. vallási t. c., akár az igaz-
sággal, akár az Hiedelemmel, akár pedig a köl-
csönös felebaráti szeretettel! 

Ha vájjon lehet-e azt egy egyháza felől ne-
mesen érző és gondolkozó, akár mely ajkú magyar-
honi protestánsnak nyugodt szívvel, lélekkel át-
olvasni, különösen pedig ajámbor ev. tót népnek, 
legyen az magány- vagy nyilvános uton, jó lelki-
ismerettel ajánlani ? Es az mégis csak vezérkedni 
akar, de már ily világtalan és hűtlen vezérkedést 
szentirásilag sem szabad elfogadnunk, melyben 
meg van írva: „Legyetek tokélletesek, mint a ti 
mennyei atyátok is tökélletes." X. X. 

Nevezetes protestánsok életrajzai. 
(Folytatás). 

Ezek után kelle kibocsátani szép eőssége becstele-
nittetése miatt, a „Japhetket és a Redivivus Japhetket" 

*) Mi az egészhez csak annyit mondunk, hogy nem ez az 
ut vezet az egyház boldogítására. Nekünk kölcsönös bizalomra, 
egymás iránti kíméletre van szükségünk, azt pedig kenetes 
flosculusok alá rejtett izgatásokkal nem eszközöljük. Szerk. 

* 



1669-ben. Elhallgassam a méltóságok felett prédikállott, 
kinyomtatott gyönyörűséges tanításit, minémü amaz 
„Dicsőséges emlékezetű II. Rákóczy György" temetése 
felett, az okos Abagail szavaiból, I. Sam. 25. 28. tött, 
sziveket megfacsaró, alkalmatos időben mondott tanítása. 
Minémü az Enocnak Istennel mindennapi járásárul tött 
halotti prédikátiója, a néhai méltóságos ur Rhédei Fer. 
teste felett. Kijőve a Dagon ledülése is és végezetre ezleg-
hasznossabb munkája a Sión vára is világot láta. Nem 
csuda hát, hogy ennyi sok terhes munkák közt egészsége 
meggyengtile, haja, szakálla, mint a fehér galamb, meg-
fejértile s őszüle. Jóllehet a világtól sok méltatlanságok-
kal terheltették, de ez drága szép munkák miatt kelle 
szenvedni, mindenféle keserves állapotokat. Sok szenve-
dési közt nem utolsó a mellyet szenvede 1670 ben minden 
igaz ok nélkül. A zebesi prédikátor bemenvén sokadalmi 
alkalmatossággal öszvekap az utczán két barátokkal, 
elsőben szóval, azután az egyiknek az orrát feltalálja 
ütni, ugy hogy a barát orrából kijő a vér, a barát fut a 
generálisra Csáky Ferencre panaszolni, kiuek vért mutat, 
azonban a prédikátor elébb áll a galambok árrával, a 
generális reá izen ártatlan Czeglédi Istvánra, (a ki 
álmában sem ontott barát vért) illyen izenettel, hogy a 
prédikátort állassa elő, avagy tétessen satisfactiót a barát 
véréért; az ártatlan ember keményen mondja, hogy mivel 
nem esperest, nincsen hatalmában, hogy vagy előállassa, 
vagy megbüntesse, vagy pénzbeli satisfactiót tétessen, 
hanem igéri arra magát, hogy az abaujvármegyi espe-
restnek megírja a dolgot, melyet meg is cselekedett, de 
már akkor elfutottak volt a hegyek alól a prédikátorok 
8 azokkal együtt az esperest is; midőn azért a generális 
ilyen módon kívánságának eleget nem tehetne, reáveti 
az ártatlanra, hogy a más bűnéért fizessen 200 magyar 
forintokat, melyeket kéntelenség alatt, mind egy pénzig 
maga erszényéből ki nem telvén, hanem másoktól kérvén 
kölcsön, meg kelle fizetni, s akkor egy kevéssé, ugy me-
nekedett meg a méltatlan garázdáiul. De nem sokáig lön 
pihenése, mert midőn amaz boldogtalan zenebona tá-
mada, ugyan ezen 1670-ben, és sok evangelicus főren-
deket a generális megfogdostatott volna, fortéit fogván 
szegény jámborhoz, hogy Erdélyben támadást indítani 
járt volna,) holott mind a méltóságok sancte tanúbizony-
ságot tésznek, s mind maga sokszor lelkiismeretinek 
tisztaságával, okátbemenetelinek, nem egyebet jelentett, 
hanem hogy a cassai ekklesiához és scholához patroci-
niumot szerezzen, melyet végben is vitt volt.) De mint 
lön a dolog 1670 ben 18. napján Mihályhavának, egy 
németh officer egy néhányad magával házára megyen 
és olyan szín alatt, mintha valamely rab főember vigasz-
talására hivattatnék, fel kell menni a rabok közé, holott 
midőn egy néhány napok alatt, prédikállana és könyör-
gene a rabok előtt, 28. napján azon hónak, estve későn, 
muskatélyokkal fejét s oldalait megdöfölvén, a Tárká-
nyiné házához viteték egy búzás bóltban rekeszteték, 
kivont fegyverrel őrizteték és a nagy gyenge ember ti-
zennégy napig sanyargattaték a rabságban; a honnét tiz 
ezer forint kezességen kivétetvén, maga házánál mind 
sinlett pünkösd haváig, a mikor érkezvén onnan felül 

citatio, a halálra való beteg ember 27. napján pünkösd 
havának a posoni útra megindittaték, halgatóitúl keser-
ves jajszóval kikiserteték, ritka hűségű hites társa vele 
együtt, útra erede, és az elindulástól fogva, tizenegyedik 
napon u. m. Iván havának 5-dik napján a nagyszombati 
mezőben, lelkét szép csendesen hűséges teremtőjének 
és megváltójának megadá, életének 51-dik, cassai pré-
dikátorságának 19-dik temetése esztendejében. 

Temetése Nagy-Szombatban meg nem engedteték, 
hanem épen Pozsonyba kelle felvinni, a holott midőn 
kételkednének felőle, ha a Czeglédi István holt teste 
volna e, a kamara fiscusa megnézi a bolttestet és eléggé 
színeli, miért kellett a halálra való emberrel megindulni; 
végre a felsőktől temetésére való szabadság engedteték 
és 7. napján Iván havának, minden halotti külső cere-
mónia nélkül, a Pozsonban citáltatott evangelicus főren-
dektől, szép frequentiával elkísértetvén, a pozsoni kö-
zönséges temetőben, Bónis Ferenc mellé temetteték. így 
takarítá Isten be az ő megért búzáját az ő csüriben (a 
maga emlékezetes szavai szerint: Én az én Istenemnek 
megért búzája vagyok, kész vagyok learattatni s a men-
nyei csűrben betakaríttatni. A mely igaz vallást élő nyel-
vel tanított, s írásival erősített, abban utolsó pihenésig 
álhatatossan megmaradott; sőt kérdetvén halála előtt 
nem sok napokkal, ha elméjén valami nehézség nem 
volna, nagy erős állítással. Istenét érette magasztalván, 
azt mondotta, hogy semmi nincsen, hanem rakva vagyon 
lelke vigasztalással. Valóban Illés lelkével biró ember 
vala, mert csontjai közzé rekedett volt az illési buzgóság 
mely őtet nyugodni nem hadta, hanem életével, nyelvé-
vel, Írásával, maga megemésztéseig, szolgála az Isten 
anyaszentegyházának, melyre nézve mostan immár meg-
nyugott minden fáradságitól s örvend az egekben. 

„Adjon Isten sok Czeglédi Istvánt a magyar 
Sionban." 

Szabad legyen ez életrajzhoz adalékul Czeglédi 
irodalmi működéséről némely jegyzéket közölni. 

A protestánsok s katholikusok közt a XVII-dik 
század második felében ingerült és kimélytelen hitvita 
folyt. S ámbár Mátyás egyfelől Czeglédi, Posaházy és 
Kézdivásárhelyi Matkó István másfelől voltak a leg-
kitartóbb ellenfelek. Czeglédi maga 1659-ben kezdett 
abban részt venni. 

„Beszélgetésével", melynek tárgyául a nagypén-
teki disciplinálait választá. S midőn arra csakhamar 
egy rövid válasz jelent meg, ő is kiadta feleietjét erre. 

„Siralmas zarándokolásából, csak nem régen 
hazaérkezett Malach doctornak néhai napkor elhagyott 
s kicsinységében vele együtt iskoláztatott Melach tudós 
barátjával való pajtársi szóbeszéde, melybeu feje haj-
togatásában sápit azon, hogy az ő tőle ó időben elbú-
csúzott fényes hirt viselő szives Jonáthánnya: csekély 
elmét kezdett viselni egy kálvinistának a nagypénteki 
ostorozás felül való castigálásában. 

E munka (12-edrét XXIV. és 301 1.) Bocskai 
Istvánnak van ajánlva. Bevezetése a család nemzedék-
rendjét irja le s dicsőíti a fejedelmet s hálát mond az 
„utolsó Bocskainak" azon jó tettekórt, melyeket vele 



bujdosásában tett. A lapok felírásai, hol a munka kez-
dődik : 

Két cathol. között való iistök vonás. 
Párbeszédekben van írva Malach és Melach között, 

kik mindketten katholikusok, de Malach hajlik a protes-
tánsok felé, s a diadal végre is az övé lesz. Mindenütt 
a castigalás szavait cáfolja saját okoskodásával s még 
inkább a páterek és bibliából vett idézetekkel. így mondja 
Malacb, mintegy számot adva a munka Írásáért: akad a 
kezemben egy név nélkül kiadott nem tudom micsoda 
kálvinista embernek a nagypénteki disciplina ellenzése 
felől, te tőled egy árkus papirosra kitött „castigálása," 
melyet midőn fontolva olvasék, juta eszembe, hogy 
néha napján ifiab korunkban közötünk szokásba ment 
vetélkedés, a mikor bol te voltál calvinista s rontottad 
az én vallásomat bol én alkalmaztam azoknak pártjokat 
s ugy gyakoroltuk egymást. Alig hihetém , hogy e 
munka a te tudós a dolgot jó eleve ellátót s világos 
elmédbül származott legyen." 

E polémia azonban nem elégíté ki. Jól látta, hogy 
a közel múltban kell keresnie a vallása ellen irott ve-
szélyesebb munkákat. Különösen a Pázmán polémiái 
meg sok részben nem voltak megcáfolva. Aztán Rákó-
czy Ferenc is nem rég változtatta hitét. E körülmény 
felébreszté benne a vágyat, hogy a hitszakadás gátlá-
sát előmozdítsa. Tekintetét szükségeskép a Pázmán 
nyolc okaira kelle vetnie, melylyel e fölír katholikussá 
lételét indokolja. így született következő munkája : 

„Barátsági dorgálás, azaz: az igaz kalvinista 
(mert így neveztetik ma) vallásbul kicsapont, s hogy 
már a szent Péter hajójában mezítelen beugrott egy 
pápistává lett embernek megszollitása. Ki is nyolc okait 
adván egykor hiti változtatásának cálvinista baráttyához 
küldött leveleket ostorozza baráttya ahogy oly elha-
markodott férges okokért kellett megvetni az Israelnek 
tiszta forrásait s beomlott kútra ment meríteni." 

E munka 1663-ban hagyta el a sajtót (12-edrét 
523 1.) egy az olvasóhoz irt bevezetés előszavai: „Ra-
kosgasd elmédben ezt innen: kit Isten igaz idvezitendő 
hittel megáldott, nincs ég alatt olyan respectus, melyért 
Christusát megtagadja" elárulják a munka irányát. 
Majd következik az ajánló-levél felső Magyarország 
urainak s asszonyainak, a méltóságoknak s nagyren-
deknek, kiknek adakozásokból vagy e könyv, vagy 
más munkáim kikerültek, gr. Rédei Ferenc, Bocskai 
István, Lónyai Anna (Kemény Jánosné), Bartsai Ferenc, 
Szemere Pál s neje Putnoki Klára, Szemere György, 
Gyulafi Lászlónak stb.-—„Mi oka, hogy ma ennyi 
hitszakadás vagyon ?" e kérdést fejtegeti: „emberfele-
bül istent csinál s az előtt arccal leborul. — Vallás 
dolgába való vakoskodás s ámitóknak idejárulása a 
főokok. — Ezeknek olyan farkuk vagyon, mint a scor-
pióknak, kik közül aligha nem volt ez igaz vallást 
munkáló Krisztusiul maga pártyára egy erős kálvinista 
főembert elvont s hajtott rom. cath. páter (t. i. Sámbár 
Mátyás). Mondom oly hitben, névben költötte ez az 
igaz religiot, hogy csak kevés becsületek legyen a kál-
vinistáknak nemessek elüt; a vallásért protestálnom 

kellett a r. katholikusok előtt, hogy nem ugy vagyon 
az a mint az a jámbor hintegetett. Hivom Istent bizony-
ságul, hogy én egyszer se felső hatalmasságoknak nem 
akartam ezzel botló követ szerezni. Mert Istentül függ 
a vallás igazsága, nem én tülem. Én csak rozsdátul 
tisztogattam Isten fegyverét; nem hiszem, hogy k. 
kath. vallás volna mind az, melyet e jezsuita forgat. 
Épen ezért eresztkedek cáfolásába, tudom ugyan, hogy 
e vérbe borult szegény Magyarhazának ily veszedelmes 
állapottyában talán hasznosb volt volna az igaz 
mesterségrül prédikátiókat kibocsátnom (noha Sámbár 
jezsuita a fegyverzörgés között is pokolra hagyigálá 
tegnap igaz vallásunkat, nevezvén azt hamisságnak, 
országrontásnak, átkozott vallásnak, lelki tanítóit lopók-
nak s tolvajoknak, ördögtül való hitnek, a reformátuso-
kat kárhozatra menőknek, ámde ha azokhoz fogtam 
volna, ettül elmaradtam volna." Pedig szükségesbuek 
látta Pázmán nyolc okait cáfolni, s még az megtörtén-
nék, addig is „Jézus kiontott drága véréért az igaz 
evangélikusokat ne cseréljenek hitet" — A munka 
párbeszédekben van irva egy elhajlott pápista (Pázmán 
szavai) s egy erős kálvinista közt. 

Utóbb 1670-ben ujolag egy polémikus munkát 
bocsátott k i : „Az ur frigy szekrénye előtt Dagon ledü 
lése azaz, Gorup Ferenc, győri nagyprépost misertil irt 
könyvecskéjének, oly megsemmisítése; úgyhogy: még 
a több mostani romai katholikusok is, gondolkodóra 
vehetik e könyvben költött miséjeket, s szánva tapo-
gathattyák annak megvagdalt sebeit. Melyet is egyfelől 
a tekéntetes s méltóságos nagyhírű fejedelemnek; ne-
mes Erdély országa édes attyának ; Magyarország né-
mely részinek urának; székelyek ispánnyának ; istenes 
élettel meszsze országokban tündöklő s fénylő nagy-
fejedelemnek; tekintetes nagyságos s méltóságos Apafi 
Mihály uramnak, mint kegyelmes urának alázatos szív-
vel dedical C. P. A. J. Colosvarat. Nyomatott Veres 
egyházi Szentyel Mihály által. Anno 1670." E munka 
bevezetése a kegyes olvasóhoz Apafi Mihály Érsekújvár 
alá menetét tartalmazza. Ennek elébe van bocsátva egy 
készület, melyben Orbán pápának 1264-ki bulláját (a 
Krisztus testének ünnep hirdetéséről) cáfolja. Ugyan ez 
évben jelent meg a munka második része is. „A frigy 
szekrénye előtt Dagon ledülése, melyet is másfelől: a 
tekintetes, nemzetes és vitézlő Farkas Fabianuramnak; 
Putnok véghazának főkapitánnyának; s az ö fölsége 
német tábora mellett lévő könnyű hadnak, ftistrásames-
terének, s magyar cominisariusnak; a Chrisztus refor-
mata ecclésiájának, egygyik nagylelkű oszlopjának; 
nékem istenes fautor uramnak dedicálom." Mindkettő-
vel a misézés ellen harcol. 

Utolsó munkája a [Sión vára a katholikusok kü-
lönböző hitágozásai s szertartásai ellen harcol. 

Ceglédi éles eszű és éles tollú polémikus volt. 
Gazdag ismerettel s erős meggyőződéssel birt, s épen 
ezért munkáiban a tudományosság mellett a vallásos 
érzés nyomait is feltaláljuk, dacára, hogy a kor dogma-
ticus irányának ő egyik legkiválóbb képviselője. Mint 
stilistát a jobbak közé sorozhatjuk. Irányának bizony-



nyal sokat árt a minduntalani idézgetés, de azon kor-
ban a legkedvesebb modor volt. A szerző mitsem mond 
o lya t , mit kellőleg ne tudna támogatni idézetekkel, 
argumentumokkal. Szilágyi Sándor. 

TÖRTÉNELMI A D A T O K . 

A magyarországi helv. hitvallású superinten-
dentiák hajdani felosztásáróli nézetek bővebb 

felvilágosításául. 
(Folytatás és vége). 

„Második ez. Mivel ö Felsége tavaj parancsolt volt, 
hogy az egész országból a protestánsok adnák fel, pro 
confirmatione, ő Felségének : „Quos, quot, et quibus in 
locis admissi sibi petant superintendentes, et sui ordinis 
superiores ?" Ezt mi jóllehet feladtuk, de ő Felsége ele-
ibe nem menvén, mostan ad mandatum L. R. Consilii, 
gyűlések lettek mind innen mind túl a Tiszán, s egyéb-
lltt az hazában; honnan követek is expediáltattak 
Ezeknek számára hamar colligálnánk illendő segítsé-
get stb. 

d) Ráday Pál, Bárányi Mihály debreceni főbíróhoz 
1732. novemb. 22. percipiáltatott postán die 2.Xbris. 1732. 

Bizodalmas jóakaró uramnak ajánlom készkötelés 
szolgálatomat. Minekutána ellátnám, hogy hosszas ta-
nácskozásink után is, az fenforgó superintendentiák álla-
potjában semmire sem mehetünk: a sok hallgatás és 
veszedelmes cunctatió után, legtanácsosabbnak Ítéltem, 
bogy mivel az első írásbeli munkám, közöttünk minde-
nütt cirkulálódott; kivált pedig az 5. punctum iránt, senki 
ellenzést nem tett, legalább annak számát, a mint ott 
projectáltatott, a Felséges udvarnak beadjam, és azáltal 
tandem az első insinuatiót megtegyem; a mint is, e végre 
Bécsbe felmentem , és locis in debitis azt véghezvittem, 
holott is holmi szükséges cireumstantialis dolgoknak vé-
gére menvén, az aperturát elkezdettem, mely szerint 
ezentúl recto pedig folytathatjuk dolgainkat. Mivel penig 
azt más részről is igen sürgetik, assecuratiót kellett ten-
nem, hogy a munkát admaturálni kívánjuk ; és jóllehet 
sok akadályaink vannak, a melyek eleve való orvoslást 
kívánnának, avagy csak in statuquo a superintendenti-
áink állapotját beadni el nem mulatjuk. 

Jelentem, a több dificultások között, hogy mivel a 
Partiumbeli vármegyék dolga actu most foly az udvar-
nál, tudniillik, ide maradnak e Magyarországhoz, vagy 
in omnibus Erdélyhez reapplicáltatnak; és ezen okból 
az ott levő ekklésiák iránt állandó rendelést nem is te-
hetünk, annyival is inkább, hogy a soproni diaetabeli 
articulusok, nem is tehettek erről rendelést: ugy tetszett 
méltg. V. Cancellárius urnák, azon quaestióra felelni, 
hogy, hic et nunc in statuquo hagyhatjuk, és azon okból 
az ott levő ekklésiákat a mostani superintendentia alatt 
be is adhatjuk; könnyű lévén azután is, hahogy az er-
délyi gubernium alá visszabocsáttatnak, az odavaló püs-
pökséghez incorporálni. De, hogy több ily hasonló elő-

fordult difficultásokat most elhallgassak, és célomra si-
essek : mentül hamarább lássunk dolgainkhoz, és a mely 
feleletet a tudvalevő Punktumokra kívánunk tenni: azt 
legalább új esztendeig beadni el ne mulassuk. 

Szükséges pedig azok iránt ily rendelést tenni, a 
mint következik: 

1. Valamennyi esperestség van a püspökség alatt, 
és annak hány ekklézsiáilegyenek, nevezetesen eonsignál-
ni kell, filialissaival együtt; annotálván egyszersmind, 
melyik vármegyében vagy districtusban legyenek. 

2. Meg kell vizsgálni és fel is kell jegyzeni, ha ne-
talán az 1687. pozsonyi gyűlés után valamelyek elfoglal-
tattanak volna. 

3. Szükséges az olyan ekklézsiákat is jegyzésbe 
venni, a hol actu nem foly az exercitium, sőt ellenben 
catholicus plébános alatt vannak. De a nép vallásunk 
részéről számosabb. 

4. Ezeket notatióba vévén ; nem szükség hic et nunc 
a választott püspököknek a t. udvarhoz felfáradni, hanem 
minden püspökségből deputatust kell rendelni, a ki által 
a püspökség conscriptiója íelküldettessék. De szükséges 
e mellett : 

5. Hogy úgy induljon, hogy a jövő sz. Tamás nap-
jára, ide Pest vármegyébe jöhessen Pécelre, holott a con-
cursusnak helyét megfogja érteni, mely szerint a Püs-
pökségek conscriptióját rendben vehessük, és egy moda-
litással oda fel praesentálhassuk. — A melyre szükséges 
is, Albát hozni, a püspökségbeli nótáriusnak subscriptiója 
és pecsétje alatt, hogy arra, a mint rendben vetetődik, 
lehessen felírni, és azon móddal exhibeálni a több punc-
tumokra való munkával együtt. 

Ha ezek ily móddal és renddel elkészülhetnek: ta-
nácsos volna ugyan, hogy a lutrános atyafiakkal együtt 
lehetne folytatni dolgunkat. De aligha elébb nem fognak 
járni, mert már a követeiket is elrendelték. Mindazáltal 
in illó casu el van rendelve, hogy egykét emberünk Győr 
tájárul hozzájok applicáltassék, kik a Punctumokra való 
generális feleletet kegyelmes urunknak ő Felségének in 
solemni audientia praesentálják, a mely végre az ötödik 
punctumra csak in genere leszen felelet, az superinten-
dentiák numerusáról oly reservata alatt, hogy különös 
munkát fogunk bővebben beadni, annak cireumstantialis 
descriptiójáról. És így ha a felül designált időre találna 
is maradni a részünknél való ezen követség: nem sok 
hiba és praejudicium lenne benne. 

Caeterum, szükségesnek ítélem azt is tudtára ad-
nom kegyelmednek, hogy a particularis Aba-Uj és Zemp-
lén vármegyei Independens senioratnsoknak állapotját 
előlhozván oda fel, azt kívánják, hogy azok is superin-
tendentia alá foglaltassanak ; mely iránt, jóllehet magam 
is írtam némelyeknek, de hakgyd is a parte sürgetni 
fogja, jól cselekeszi. 

Mindezeket, és kivált a proportiónak állapotját 
(a közköltségekre nézve) jó rendben vehettük volna, ha 
a minapi projectált Csáti concursusunk félben nem ment 
volna; mindazáltal most is oda fel reserváltam magam-
nak az iránt facultast, hogy non obstante eo ámbár be-



adjuk is most a superintendentiák conscriptióját, de az-
után is abban fáradozni el nem mulatunk. 

Igy értvén azért ezeket, kgydet kérem, ne ter-
heltessék circa praemissa oly dispositiót tenni, hogy a 
megirt mód szerint véghezmehessenek; és ha uj diffi-
cultas támadna is k egyelmetek között: bízvást tudósít-
son, hogy a mennyire kitanulhattam, odaíel a dolgokat, 
azok szerint szükséges választ is tehessek. A mint is 
ezekről, ímide, amoda a hová kívántatott, tettem szük-
séges notificatiókat. — In reliquo kívánván, találja le-
velem friss jó egészségben kegyelmedet maradok ke-
gyelmednek jóakaró köteles szolgája. 

c) N. Szabad királyi Debrecen városa birája s ta-
nácsa, Zoványi György superintendenshez 1732. dec. 4. 

„Tisztelendő Püspök Uramnak. — Ajánljuk szere-
tettel való köteles szolgálatunkat, és Istentől minden jó-
kat kívánunk megadatni Kgydnek. Minemű intimatiót 
vett légyen circa mediam augusti elapsi az superinten-
dentiák dolgában, az úrtól méltóságos referendarius 
Koller uramtól, ágensünk Kuncz Jakab uram : azt nem 
régiben megkiildöttük vala Kegyelmednek is párban, 
némely magunk observatióival együtt, a végre, hogy 
azon szerint, a mint ott intimáltatott, a maga seniora-
tusságát sietséggel conscribálván küldje kezünkhöz. 

Az ür Ráday Pál úr most közelebb a Felséges ud-
varnál lévén, és pro fine finali még egy kis respiriumot 
nyervén, bizonyos kérdéseket tett in negotio superinten-
dentiarum,melyekre minemű választ vett ím levelének más-
sából (a d. alatt közlött levél volt mellékelve) megláthatja 
Kegyelmed, úgymint: (Elsőben, Másodszor. Harmadszor. 
Negyedszer. Ötödször.) Azon deputatus vigyen magával 
Albát, a püspökség nótáriussá subscriptiója és pecsétje 
alatt. Hatodszor. Minthogy rendes nótáriusa a superin-
tendentiának nincsen: azért t. püspök uram maga sub-
scribáljaaz Albát,in fine paginae penultimaeilyenformán : 

NB. Az E. betű annyit teszen, mint Electus, dis-
tincte ad Confirmatum. 

Georgius Zoványi E. superintendens Helv. Conf. 
transtibiscanus, ob vacantiam officii notariatus. 

T. Sződi István úrnak küldött Kgydleveléből látjuk, 
hogy ezen circulusban levő urak nem örömest accedálnak 
a credentia subscriptiójára; melynek okát nem capiál-
hatjuk; nem csak azért, hogy másutt sehol nem difficul-
tálták a subscriptiót, hanem hogy a minemű világosan 
vadnak specificálva azon Albának okai és végei: telje-
séggel semmi suspicio nem járúlhat a dologhoz. Ki is 
volna pedig, a ki ilyen istenes materiában capax lehetne 
abutálni ilyen közönséges instrumentummal. 

Ezen levelünket, minden esperestségekre megin-
dítottuk mai napon ezen formában. 

Nagyobb cautiónak okáért, és hogy a suboriálható 
difficultásokat (minemű Alba subscriptiója iránt való is) 
legyen kinek eximálni, levelünk mellett Expressus be-
csületes atyánkfiját is N. Szilágyi Mihály urt expediál-
juk t. uram Kgytdhez. 

Ha netalán az urakat a subscriptiótól az tartóztatná, 
hogy a Partiumbeli vármegyék dolg^, hová applicáltas-
sanak, az felséges Udvar decisiójától függ: azon diffi-

cultást fellyebb titulált Ráday Pál ur ő Kegyelme levele 
egészen tollálja. Magunkat Kgytd szeretetében bizoda-
lommal ajánlván, maradunk tiszt, püspök uramnak Ke-
gyelmednek szeretettel való köteles szolgái. 

f) „N. Szabad Királyi Debrecen városának Bírája 
és Tanácsa" ismét sürgeti az Albát, de nem superinten-
densi, hanem pro hoc actu rendelt notáriusi subscriptió 
alatt. 1733 jan. 5-ről kelt levélben. 

g) 1733 jan. 14. ismét a következő levelet küldi 
Zoványi Györgyhöz. 

„Kegyelmed sub dato 7. labensis költ leveléből 
értjük, hogy az Alba a kívánt formában nem expediál-
tathatott. Tudjuk ugyan, hogy tiszt, uram Kegyelmed, 
rendszerint való nótáriust a t. confraternitásunk maga-
okta nem állíthat: mindazáltal inkább akarjuk vala, ha 
a formalitásoknak observatiójából, ad meritum negotii 
sacri következhető kártól abban is praeserválhatjuk vala 
magunkat, substituálván ad hunc dumtaxat actum vala-
mely érdemes embert Kegyelmed, mely authoritását t. 
uram Kegyelmednek, kivált ily sietős és jóra célozó do-
logban, senki is cum fundamento — értelmünk szerint 
— nem disputálhatja. 

Az első és kezűnknél levő Albának formáját gon-
doljuk vala magunk is jónak és helyesneki; mindazáltal 
olyan régi Practicus, és hasonló dolgokban nagy expe-
rientiájú embernek opinióját, mint az ur Ráday Pál ur 
nem tarthattuk megvetendőnek; főképen, minthogy nyil-
vánvaló, hogy azon úri ember nem valamely privatus 
respectust, hanem egyedül a tudvalevő közjót tette végül 
magának. Kivel együtt, örömest helybehagynók Kegyel-
med fidedignitását, csak az ellenkező félnek captiositá-
sitól ne tartanánk. Ők, a mint igenis jól tudja Kgytd a 
kákán is csomót keresnek. 

Coeterum, már azon hic-et nunc túl vagyunk, hanem 
adjuk értésére t. úr Kegyelmednek, hogy hajókor kezünk-
höz nem jönne a választandó nótárius úr expeditiója alatt 
való Alba: tehát kénytelenek leszünk a Kegyelmed sub-
scriptiója alatt költet ad locum concursus elküldenünk. Ke-
gyelmed pedig t. úr, admaturálni ne terheltessék a má-
sikat, hogy ha amaz in concursu ipso nem approbáltat-
nék; teljeséggel improvise ne maradjunk bátor, a rendes 
deputatus el nem vihetné is magával, módját találjuk, 
hogy utána küldbessük; azalatt míg a deputatus urak 
de necessariis discurrálnak és a regulázandókat regu-
lázzák: talán odajut , és együtt találja ő Kegyelmeket. 

Sokan voltak t. úr Kgytddel egy értelemben, hogy 
dolgaink mostani situatiojában kezeinket öszvetévén, az 
isteni gondviselésre támaszkodnánk. De praevaleált az 
ellenkező opinio. Boldog emlékezetű eleink is, a mint 
siralmas religiosa actáink mutatják, hasonló esetben in 
inactivitate nem maradtak, hanem cum Iove manum 
moverunt. 

Azt is kell tudtára adnunk t. úr Kgytdnek, hogy 
egy néhány senioratusokban a formulák, melyek praevia 
frutiua et approbatione virorum practicorum ö Kgytmek-
nek transmittáltattak, corrigáltatnak. Adná Isten jobbra. 
De contrário modo levén a dolog: az olyan defectusból 
származható gonosztól méltán tarthatunk ; melyről egy 



kis circularis praemonitio nem ártana, hogy újonnan 
valami olyas adván elől magát, a munkás corresponden-
tia és a hiba ne szaporíttatnék. — Már Bereghi és Má-
ramarosi t. senior uramék is beküldötték a magok Sebe-
máját. — Reményijük, az úr Ráday úr exconcursu de-
putatorum fog válaszolni Kgytcl leveleire. — Ezzel ma-
gunkat és közügyünket Kgytd szíves affectiójában ajánl-
ván, maradunk tiszt, uruuknak Kgytdnek készköteles 
szolgái n. szabad királyi Debrecen város birája és 
tanácsa. 

Mindezen okok sem bírhatták azonban Zoványi 
Györgyöt arra, hogy az Albát ne úgy subscribálja, mint 
superintendens Kuntz Jakab bécsi ágens téritvényén, 
melyet 1733 febr.28. Bécsben adott ki, aMaróthy György-
től mint egyik deputatustól átvett okmányok felöl, a 2. 
pont így szól: „Alba Reverendissimi Domini Georgii P. 
Zoványi superintendentis, cum sigillo cujus inseriptio 
sigillum Ecclesiarum Hungaricarum Cis-Tybisc." 

Kik választattak légyen a tractusokban lakó világi 
urak közztil Bécsbe menendő deputatusokúl: egész bi-
zonyossággal meghatározni nem tudom. Egy pár okmá-
nyon ezen neveket találtam: VayAbraham, Vay László, 
Pathay Sámuel, Dőry András, Kenessey István, Szúnyogh 
István, Komáromy György, Zóltáu István, Bárányi Ist-
ván, Bárányi Mihály, Szénási Jósef, Csanádi Sámuel, 
Maróthy György, Kuncz Jakab, Csejte Zsigmond és Do-
mokos Márton. — Az egyik okmány dátuma 1733. febr. 
25. A másikról elmaradt, csak eddig van írva: Signa-
tum etc. 

Ily minden oldalróli működés következtében végre 
elkészült, a superintendentialis jegyzőkönyv II, darabja 
16. lapján bejegyzett: 

„Tabella veuerabilis superintendentiae transcibis-
canae, confecta anno 1733, quae coraplectitur 14. Dioe-
ceses puta: 1. Sylvauiam, 2. Békés, 3. Ugocsa, 4. Cuma-
niam, 5. Nagy-Bánya, 6. Marmaciam, 7. Szathmár, 8. Bi-
har, 9. Érmellyék, 10. Debrecen, 11. Szabolcs, 12. Közép-
Szolnok, 13. Bereg, 14. Zaránd." — Ezután egyenkint 
elsoroltatnak minden ckklézsiák a vármegyékbeni 
fekvésök szerint; a 16. laptól — 36-ig. 

Ráday Pálnak egy dolgozata terjedt el az egész or-
szágban lakó hitsorsosink között, ily cím alatt. „Concep-
tus Rádaianus ad resolutiones in negotio religionis seu 
act. commiss. 1731." — Ezen dolgozatnak egy cikke-
lyében még öt superínteudentiáról van említés, ilyen 
módon : 

„Quid Puncto 5. ordinetur, ex continentiis ejusdem 
plene intelligentes, humillimam eamque geminam, ratione 
status superintendentiarum, virtute art. 1-mi 1608. ex 
parte Helv. Conf. addictorum dudum erectarum, submit-
timus informationem: Et quidem Helv. Conf. addicti, ab 
initio ferme receptarum in Regno religionum quinas in 
diversis tractibus, ac etiam num (exceptis quibusdam 
peculiaribus prcsbyteriis seu senioratibus) habere super-
inteudentias ; utpote, unam in partibus transdanubiauis ; 
alteram in tractn Comaromiensi; tertiam intra Danubium 
et Tibiscum; quartam in comitatu Borsodiensi ad alios 
plures quoque vicinos se extendentem; quintam vero in 

partibus transtibiscanis aliquot senioratus in se conplec-
tentem; — quae tamen non alicui certo loco, verum Per-
sonis idem munus mercatibus etper suffragia electis fűit 
alligata; quo in statu etiamnum se relinqui etconfirmari, 
humillimi de genu supplicant." 

Dc az 1733. március 3. beadott instantiában, már 
csak négy superintendentia foglaltatik : 

„Specificatio Districtuum pro Superintendentibus 
Helv. Conf. destinatorum, excelso Consilio Locumtcnen 
tiali Regio exhibita. pag. 15. 

1) Pro A. R. Domino Joanne Pathay, qui nunc re-
sidet in Sziget, Szent-Miklós, in districtu cisdanubiano 
superintendente: 

In comitatibus, uec non L. R. civitatibus in comi-
tatibus intraseriptis situatis: Posoniensi, Nitriensi, Bar-
siensi, Trenchiniensi, Neogradiensi, Honthiensi, Pesthi-
ensi, Strigoniensi, Zoliensi, Turociensi, Arvensi, Cumanis 
et Jasigibus. 

2) Pro Domino A. R. Stephano Major Kocsi, qui 
pro nunc in Szőny in districtu transdanubiano superin-
tendens : 

In comitatu Soproniensi, Castriferrei, Szaladiensi, 
Comaromiensi, Sümeghiensi, Jaurinensi, Albensi, Vesz-
primiensi, Mossoniensi, Tolnensi, Baranyiensi. 

3) Pro Domino A. R. Samuele Szentgyörgyi, qui 
pro nunc residet in Rima Szombatb, in districtu cistibis-
cano superintendente: 

In comitatu Abaujváriensi, Zempliniensi, Sarossi-
cnsi, Unghensi, Scepusiensi, Gömöriensi, Hevessiensi, 
et Exteriori Szolnok, Borsodiensi, Tornensi. 

4. Pro Domino A. R. Georgio Zoványi in Zilah re-
sidente, in districtu Transtibiscano superintendente. 

In comitatu Szathmáriensi, Szabólcsensi, Beregi-
ensi, Ugocsiensi, Bihariensi, Csanádiensi, Csongradiensi, 
Báchiensi, Bodrogiensi. 

A superintendentialis jegyzőkönyv 38. lapján van 
bevezetve: 

„Resolutió adlnstantiam 3. Mártii 1733. exhibitam, 
ex consilio Regio Hungarico Aulico Wienne 21. okt. 1734. 
Elias Wányeci. mpr. 

Ezen kir. reselutió állapította meg az eddigi 4. 
superintendensi hivatalt. 

De a superintendentiák területéről a kir. resolutió 
semmit nem szólott. 

Superintendens Zoványi Györgynek azonban tel-
jeséggel nem tetszett az eljárás. Még erösebben megne-
heztelt, az 1734. nov. 5. s így a kir. resolutió kiadatása 
után csakhamar tartott Bodrog-Keresztúri gyűlés miatt. 
Seniori consessust hirdetett tehát Debrecenbe 1735. sept. 
30. napjára. Ebben, az ő elnöklete alatt az 1. pont „eli-
gitur generális synodi nótárius, R. ac. Cl. Dominus 
Stephanus Sződi, Pastor ecclesiae ref. Debrecinensis pri-
marius, — simul et adjuratur. — Ugyanezen gyűlés 
végzése a 3. pontban így szól: „Ob graves rationes sta-
tutum est, a Reverendis Dominis seníoribus,: Superinten-
dentiae antiqui termini in eodem statu conserveutur." 

És ezen végzés teljesítve is lőn. — A tiszántúli 
superintendentia XIV. tractusa mindvégig együtt maradt, 



a terület semmit sem változott.—1567-től kezelve 182l-ig. 
— Ekkor csatoltatott, mint az I. sz. alatt láttuk, Erdély-
hez a szilágysági tractus. 

Bármely változás történt is azonban, minden válto-
zás az egyházi hatóságok által és útján tétetett, Nem volt 
reá példa, hogy polgári államhaióság valaha ez Ügy bebe-
avatkozott volna. Még akkor setn, midőn a vármegyék 
Erdélyországhoz visszacsatoltattak. Ez idő után még jó 
darab időig ule volt kapcsolva a Szilágyi tractus. 

Ily okmányok és tények mellett, nincs szükség 
több szóra. — Debrecen, márc. 29. 1860. CLIV. 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 

(Folytatás). 
A magyar nyelvtan osztályonkint következőleg 

osztatik fel: az 
I. elemi osztály hetenkint 4 órán tanul „gondolko-

dás, értelem és beszédgyakorlatokat," a szobabútorain 
a ház-, udvar-, és kertben stb. találtató tárgyakon való 
vizsgálódások utján ; az így átvizsgált tárgyakon szerzett 
ismereteiket előbeszélik, a megismert tárgyakat egybe 
hasonlítják és megkülönböztetik; a tantárgyakelőfogal-
mait ezekből levezetik; az ember beszélő képessége, 
felismerése útján rámennek az irva olvasás tanulására. 

Ezekkel kapcsolatban hetenkint 10 órán tanulnak 
irva olvasni s a helv. négy egyházkerület által megálla-
pított mód szerint egy év alatt bevégezik a gépies (me-
chanicai) olvasást. 

A gondolkodás, értelem és beszédgyakorlatok, va-
lamint az irva olvasás tanítására vezér- és kézikönyvül 
fognak szolgálni a helv. négy egyházkerület által pályá-
zat utján készítendő könyvek; addig pedig tanítson a 
tanitó a kitűzött elvek és kérdések szellemében. 

II. elemi osztály hetenkint 3 órán a tanitó a növen-
dékek szokott beszélgetéseiből kiveszi az egyszerű mon-
datokat s figyelmeztetvén őket ezekre, az ismert mon-
datok mintájára készíttet velek hasonlókat; vizsgáltatja 
a mondatokat logice, és keresteti a mondatokat alkotó 
szókban (nyelvtan eleme) a beszédrészeket. 

E mellett hetenkint 7 órán gyakorolja a gépies ol-
vasást, hogy könnyen és folyékonyan tudjanak olvasni, 
azonban minden gondját az értelmes (logicai) olvasás 
gyakorlására fordítja; az írást még mindég az olvasás-
hoz kapcsolva gyakorolja. 

Az írástanítás az ütenymódszer szerint megyen, 
mivel így egyszerre sok gyermeket lehet ügyesen fog-
lalkoztatni.— Az I. osztálybeli gyermekek írását érthető 
szókkal dictáljaígy: „fel," „le," „kerekítve," „elhagyva" 
stb. — A második osztályát már számokkal így: „egy" 
„kettő," stb. 

Ezekkel együtt tanít szívnemesítő néhány egy-
szerű verset. 

Olvasó kézikönyvül fog szolgálni a helv. négy egy-
házkerület által kitűzött olvasókönyv. Jó erre Gáspár és 
Antal olvasókönyve I. darabja is 

A magyar nyelvtan elemeit szóbeli előadás utján 
tanulják. 

III. elemi osztály hetenkint 3 órán alkot széles-
bített mondatokat, ezeknek logicai és gramaticai felbon-
tása által megismerkedik a beszédrészekkel, fejtegeti az 
egyes szókat és kezd megismerkedni a nyelvtani ala-
kokkal. 

Ezekkel kapcsolatban tantárgyait magában foglaló 
kézikönyvéből tanul hetenként 3 órán „értelmesen és 
szépen hangoztatva" (aeBthetice) olvasni. 

Ugyancsak 3 órán tanulnak ütenymódszer szerint 
írni. 

Tanulnak szivnemesítő és honszeretetet ébresztő 
verseket. 

A magyar nyelvtant nem a könyv betűiből, hanem 
a tanitó socraticai fejtegetései utján szóbeli előadás 
és példairások által tanulják. — Olvasó-könyvül fog 
szolgálni a helv. négy egyházkerület által kiadandó 
olvasó-könyv; azonban használhatják Gáspár és Antal 
Olvasó-könyve I. és II. darabját. 

IV. elemi osztály tanulja hetenként 3 órán a ma-
gyar nyelvtani alakokat, kapcsolatban a helyesírási 
alapelvek és gyakorlatokkal, történelmi, természetrajzi 
tárgyú feladatok stylizálása és az olvasás gyakorlásá-
val. — Az iskolát elhagyni szándékozókat tanítani 
kell ügyiratok szerkesztésére is. 

Az titenymódszerü irást gyakorolják hetenként 
2 órán. Olvasó-könyvekül használhatják, bármely tudo-
mány megtanulására kezökben adott kézi-könyveiket, 
továbbá Gáspár és Antal olvasó-könyve II. darabját. 

Tanulnak szívnemesítő s honfiszeretetet ébresztő 
verseket. 

Az elemi iskolában az Írásban annyira kell a 
gyermeknek menni, hogy dictandó sebesen tudjon irni, 
s képes legyen saját gondolatát, concret dolgokról 
feltenni. 

A gymnásium I. osztálya hetenkint 2 órán ismétli 
a magyar nyelvtani alakokat, gyakorolja a helyesírást, 
főfeladata azonban a concret tárgyak és történelmi fel-
adatok stylizálása és a mondattan bővebb ismeretére 
való előkészülés. 

Tanul verseket és folyóbeszédeket elszavalás vé-
gett könyv nélkül; gyakorolja olykor az olvasást is. 

Minthogy már négy éven át tanultak szépen irni, 
a szépírást csupán azok kedveért, kik más vidékről 
lépnek a gymnasiumba, hetenként csak egy órán gya-
korolja, az irásra szentelt idő sehol sincs a nyelvtan 
idejébe beszámítva, ezzel hetenként 3 óra van reá. 

A magyar nyelvtant a tanitó előadása, és saját 
gyakorlataik készítése által tanulják; — valamely 
kézikönyv betűit tanultatni nem szabad. 

II. osztály hetenként 2 órán tanul mondattant, s 
ebből az egyszerű és összetett körmondatok készítését, 
fogalmazásaiban gondot fordít arra, hogy alkotott mon-
datairól, szabályairól számot tudjon adni. Mivel eddigi 
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fogalmazásait concret feladatokon próbálgatta, lassan-
ként átmegy elvont természetű feladatokról való irásra. 
A helyesírásra folyvást nagy gondot fordít. — Olvas 
szavalás végett válogatott verseket és folyóbeszédben 
feladványokat tanul. 

Ütenymódszer szerint hetenként ir egy órán. 
A nyelvtan és fogalmazás tanítására még itt sin-

csen kézikönyvre szükség; ezen feladatokat mind 
megtanulhatják s megcsinálhatják a tanitó magyarázata 
után, és csak így is van benne haszon. 

III. osztály hetenként 2 órán folytatja a mondat-
tant, elvont természetű feladatokról fogalmaz. Ismétli a 
magyar nyelvtant, a körmondatok készítés módját, a 
helyesírásra folytonos figyelmet fordít. — Olvas. 

Szavalás végett tanul válogatott verseket és folyó-
beszédben feladványokat. 

Ütenymódszer szerint hetenként ir egy órán. 
IV. osztály tanul hetenként 2 órán. Miután mind 

a körmondatok készítése, mind a fogalmazásban gya-
korlati uton elég gyakorlottságot szerzett a tanuló, ideje, 
hogy a mondat- és beszédszerkesztést elméletileg is 
megtanulja. A magyar nyelvtantanitás itt is tehát két 
főrészre oszlik: elméleti és gyakorlati tanításra. 

Az elméleti tanitás magában foglalja a körmondat 
minden nemeinek szabályokba foglalt módon való 
tanítását; — ezekhez járul különféle fogalmazás elmé 
lete, mint a milyenek : „a levélírás, a leírások (descrip-
tío), elbeszélések, mesék, párbeszédek" (dialogi) s egyes 
feladat feletti dolgozatok összeállításai (chria); — 
továbbá a magyar vers-mértékek főbb szabályai, s egy-
két szabály a rhytmusról. 

A gyakorlati tanitás folytatása, t. i. a miről elmé-
letileg tanulnak, arra több rendbeli példát kell dolgoz-
niok, melykor olykor kiterjesztvén a figyelmet az ügyira-
tok készítésére is, kiváltképen azok kedveért, kik az 
iskolából vagy végkép kilépnek, vagy valamely ipar-
iskolába mennek át. 

Tanulnak e mellett verseket és folyó beszédeket, s 
classicus Íróinkat fejtegetik. 

A szépirástanitás itt már megszüntethető. 
V. osztály hetenként 2 órán folytatja a szónoklat és 

költészet elméleti szabályait—készít gyakorlatilag szó-
noklat beszédeket és verseket. 

Olvassa a magyar szónokok és költők müveit és 
fejtegeti; a jelesebb darabokat könyv nélkül is meg-
tanulja. 

Ezek mellett ismétli a nyelv- és mondattant, s a 
helyesírásra folyvást nagy gondot fordít. 

Olvasó-könyvül használhatni Toldi Ferenc Magyar 
chrestomatia-ját. 

A tanitó vezér-könyvül használhatja Szworényi 
szónoklatát és költészeti cimü könyvét. 

VI. osztály hetenként 2 órán ismétli a szónoklat 
és költészet elméletét; szónoklati dolgozatokat és ver-
seket készít; remekírókat olvas és fejteget. 

Olvasó-könyve Tatai István Magyar költészeti és 
szónoklati remekek gyűjteménye. 

A tanitó folyvást használhatja mind Szworényit, 
mind Tatai útmutatásait. 

Ezek mellett egyik feladata az osztálynak meg-
tanulni a magyar nemzeti irodalom ó és középkori törté-
nelmet, olvasván erre az ezen korbeli irók müveit. 

VII. osztály hetenként 2 órán tanulja a magyar 
nemzeti irodalom újkori történelmét, olvasva s fejte-
getve ezen korban élt s élő nevezetesebb költőink s 
prózaicusaink kitűnőbb müveit. 

Folyvást gyakorolják magokat az oratio és vers 
készítésében. 

E mellett megtanulják a tapasztalati lélektan 
főbb vonalait. 

VIII. osztály hetenként 2 órán tanul logikát lélek-
tani alapon fejtegetve; ezen kivül az alap (fundamentá-
lis) philosopbia főbb vonalait. 

Átismétli a magyar nemzeti irodalom történelmét. 
/?) Német nyelvtan. 
A német nyelvtan tanítása megkezdésére azon 

vidék, melyben az iskola van, lehet döntő befolyással. 
Az egészen magyar nyelven beszélő nép között valószí-
nűleg a II. gymnasiumban kellend tanítását megkez-
deni ; míg az olyan vidéken, hol német ajkúak is van-
nak hamarább. — Mindenesetben az idegen nyelv meg-
kezdése csak akkor tanácsos, mikor a gyermek saját 
anyai nyelve természete és formáival meglehetősen 
ismerős. Arra is ügyelni kell, hogy két idegen nyelvet 
egyszerre ne kezdjen. 

Minthogy azonban az áll, hogy a gyenge gyermek 
könnyebben tanulja az élő nyelveket, mint a már kifej-
lett, s minthogy az I. gymnasiumi osztályban, úgy is a 
latin nyelvet kell megkezdeni; természetesebb, ha a 
német nyelvet már a negyedik elemi osztályú tanuló 
elkezdi , s lassankint halad előre benne , mintha a 
gymnasiumban rohanjuk meg különben is sok munkája 
közepett. 

A magyar gyermeknek a német nyelvben való 
tanítása analyticai uton halad, még pedig úgy, hogy 
mihelyt egy alany s állítmánynak való szó birtokában 
van, azonnal mondattá kell azokat vele alakíttatni s 
minden ilyen mondatot szóval előadatni s egyszersmind 
le is kell iratni vele: egyúttal minden mondatot arra 
kell használni, hogy belőle valami grammaticai formát 
tanuljon, s így a nyelv használati tudásának alá kell 
rendelni a nyelvtant (grammatikát) s ezen uton haladni 
elő mindaddig, míg a beszélni tudás mellett a gramma-
tika minden főbb formája ki nincsen fejtve s meg nin-
csen tanítva, és csak ekkor rendeztetjük el a nyelvtani 
szabályokat,—valamint a tanulás alatt kikerülketlenül 
megtanult szóftizési szabályokat is. 

A német nyelv tanításának első főköre tehát a IV. 
elemi-iskolába esik s áll egyes szók megtanulása s 
ezekből alkottatott egyes mondatok beszéltetése s íra-
tásából, egyszersmind az előfordult grammatikai formák 
megtanulásából. — A tanitás második főköre az I. és 
Ií. gymnasiumba esik s magában foglalja az összetett 
mondatok készítését. — A harmadik főköre a III. és V. 
gymnasiumba esik s magában foglalja a német nyelv 



grammatikája és syntaxisa rendszeres tanítását. Ezen 
idő alatt annyira meg kellett a tanulónak erősödni a 
magyarból német nyelvre való s viszont fordításban, 
hogy mindkettővel könnyen boldoguljon, sőt bele kellett 
tanulni a német nyelven való fogalmazásba is. A ne-
gyedik főkör a VI.—VIII. gymnasiumban van, s ide 
tartozik a német irodalmi termékek, s a német irodalom 
történelme rövid ismertetése. 

A német nyelvtan osztályonkint következőleg osz-
tatik fel: 

Az elemi iskola IV. osztálya tanul hetenkint 2 órán 
egyes német szókat, melyekből azonnal apró mondatokat 
alkot ; figyelmez a mondatban előfordultnyelvtani alakra; 
de azért a főfeladat mindig a mondatalkotás, az előfor-
duló nyelvtani alakok tanítása ennek alá vau rendelve; 
azonban míg így magát a nyelvet tanulja a növendék, 
észrevétlenül jut el a nyelvtan tudására. Hogy pedig 
biztosan eljusson erre is, a megtanult alakokról jegyze-
tet vezet a tanitó, végül pedig az egész nyelvtant a ta-
nitó utasítása után maga rendezi a tanuló. 

A kezdő tanuló elég ha a feltétlen (egyszerűJ mon-
datok alkotásával bír megbarátkozni. 

Kézikönyvül használható „Brassai okszerű vezér 
a német nyelv tanulására" cimü munkájának I. folyama. 

A gymnásium I. osztálya hetenkint 3 órán, a fenebbi 
módon folytatja a német nyelv tanulását s bevégezi a 
német nyelv elemeit. 

Kidolgozza az osztály a német nyelv grammatiká-
ját , hogy ez által gyakorolja magát a nyelvtani alakok 
ismeretében és tudja a nyelvtant rendszeresen is. 

Kézikönyve Brassai okszerű vezérének II. folyama. 
II. osztály hetenkrnt 3 órán — ismétli a nyelvtant 

— könnyen érthető német könyvet olvas és fordít ma-
gyarra, s magyar feladatokat fordít németre. 

A tanultak mintájára készít saját gondolata után 
német mondatokat. 

Kézikönyvül használja Ballagi Károly német nyelv 
tanát. 

III. osztály hetenként 3 órán — a rendszeres nyelv-
tant s helyesírás alapvonalait ismétli, gondot fordít a 
német szórend és syntaxisra. 

Fordít németből magyarra, s magyarból németre. 
Saját gondolataikat németül fogalmazzák, egyszerű 

feladatokat próbálgatván. 
Kézikönyve: Ballagi K. magyar feladatok, ebből a 

könnyebb gyakorlatokat válogatják ki. — Német ol-
vasó könyvül használhatnak bármely könnyebb német-
séggel írott olvasókönyvet. 

IV. osztály hetenkint 3 órán, a nyelvtant ismétlik, 
mondattani, (szóíüzési, szórendi, helyesírási) ismeretei-
ket rendbeszedik. 

Magyarból németre s viszont fordítanak, 
Könnyebb feladatokon gyakorolják a német fogal-

mazást. — Szavalás végett könnyebb német verseket 
tanulnak. 

Kézikönyveik ugyanazok, melyek a III. osztályéi. 
V. osztály hetenkint 3 órán. — A nyelv és mondat-

tant ismétlik. — Ujabb kori írókból könnyebb dolgoza-

tokat fordítanak magyarra. Magyarból németre fordíta-
nak valamely történeti munkát. 

Fogalmaznak verseket, sőt kurtább folyóbeszédet 
tanulnak szavalás végett. 

Kézikönyvük Moenik német olvasó könyve II. vagy 
III. darabja. 

VI. osztály hetenkint 3 órán tanulja a német iro-
dalom ó és középkori történelmét. — Opitz korabeli 
irókat olvas; az olvasottakból tanul könyv nélkül. 

Ügyiratokat fogalmaz németül. 
Kézi olvasókönyve Mocnik német olvasókönyve 

VI. darab. 
Sebessi János nevelő. 

(Folyt, következik.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Protestáns egyház-alkotmány, tekintettel történeti fejlődésére. 
Irta Kerkapoly Károly Pápán, a reformáltfötanoda betűivel, 

Magda L. által 1860. Ara 1 frt. oszt. ért. 

A szerző, ki mult év folytán méltó dicséretekkel 
halmozott világtörténeti munkájával gazdagítá irodal-
munkat, ez ujabb müvében ismét egy korszerű érdekes 
olvasmánnyal kedveskedik a t. olvasóközönségnek. A 
munka, melynek itt rövid ismertetését adni kívánjuk, 
128. lapon címiratához híven tárgyalja a protestáns egy-
házalkotmányt. 

Mielőtt szerzőnk a protestáns egyházalkotmány 
tulajdonképi tárgyalását megkezdené, a szükséges alap 
letételéről gondoskodik, mert 1—8 lapig egy keresztyén 
bölcsész fejtegető modorában, az anyaszentegyház nagy-
nevű reformátorainak elveit; a hitvallások tartalmát fi-
gyelemmel kisérve, szól az egyház fogalmáról, s ered-
ményül kimutatja, „hogy a való egyház gyökere a szen-
teknek hitbeni egyessége, a belső, a láthatlan egyház; 
továbbá, hogy a belső egyháznak — megvalósulása vé-
gett — külsővé is kell lenni, s végre, hogy a külső, 
melyet ölt, a test, melybe átfoly, megfelelni tartozik azon 
csirának, melyből kifejlik; úgy hogy természetes ala-
kulásátóli minden eltéríttetését meg kell sinylenie az 
egyháznak, mint melyben ez esetre lélek és test nem 
öszhangzók." 

Az egyház fogalmának megismertetése után követ-
kezik az egyház feladatának, céljának megállapítása, 
s midőn ezt szerző lehető szabatosan teljesítette, áttér az 
„egyházi hatalomra," mely épen abban áll, hogy a hívek 
társulata tehesse mind azt, mi céljának elérésére, fela-
datának megoldására szükséges. A mily helyesen, ép 
oly igazán mondatik a 9. lapon: „az egyház hatalma 
gyakorolhatásának előfeltéteül, s így magának azon ha-
talomnak első izéül tekintendő a jog, hogy magát szer-
vezve megalakíthassa." — Az egész második fejezetben, 
— mely a 16. lapon végződik — ki van fejtve, hogy te-
kintve Krisztus és az apostolok tanát, az ős keresztyén 
egyház gyakorlatát, a reformátorok és prot. vallástételek 



nyilatkozatait — az egyháznak bármely céljára töreked-
ve is, önmagának kell és pedig saját és illető organumai 
által gyakorolni hatalmát; úgy azonban, hogy a gyakor-
latot organnmaira bizva, magától a hatalmat el ne ide-
genítse, vagy más szóval ne engedje, hogy organumai 
magukat függetlenítvén, tőle mintegy elszakadjanak, söt 
azokat, mint sajátjait, egyre magához kötve függésben 
tartsa. 

A harmadik fejezet „az egyház-szervezeti és kor-
mányzati rendszereket" tartalmazza, első szakasza kü-
lönösen „a püspöki rendszert" ismerteti történeti fejlő-
désében, s ki van róla mutatva, hogy az említett rend-
szer, nem annyira az egyháznak, s kivált a protestáns 
egyháznak eszméjéből folyt, mint inkább csak a hely 
és idő szerint létezett körülményekből merült föl a gya-
korlatban, s az egyszer megszületett tényleges állapotok 
másolataként született meg az elméletben, rövidségével 
az egész egyháznak, tehát nem csak az egyház azon 
tagjainak, kik mind a világi hatóságon mind a papi ren-
den kivül állottak, hanem a papi rendnek is, nem csak, 
de zavarásával magának az államhatalomnak(17—36 lap.) 
Második szakasza a „földesúri rendszerrel foglalkozik," 
melyet az episkopal rendszernek hatalmas ellensége Tho-
masius állított fel a Pietisáknak s illetőleg a lélekismeret 
szabadságának a papi rend Ítélete ellenébeni védelmezé-
sére. Szakavatottan rajzolja szerző, hogy a rendszer, mely 
vallási dolgokban az egyéni szabadság mellett harcolva, 
az egyházi hatalmat megsemmítni törekedett, mint lett 
egy veszélyes túlságnak az úgynevezett fejedelmi-pá-
paságnak szülője, s tévedéseivel a kellő megnyugvást 
nem eszközölhetvén (37—40. lap,) amaz alapeszméjével, 
hogy „az egyház a hit alapján nyugvó szabad egyesület," 
következetes okoskodás útján előidézte a „Gollegial 
rendszert," mely a harmadik szakasz tárgya (40—-45. lp.) 
E most nevezett rendszer jellemzése folytán, abban lát-
juk ennek jogosítottságát, „hogy első bírta sükeresen 
érvényesíteni s megtermékenyítni az elvei, mely szerint 
egyház és állam külön hatalmak. Ellenben gyengéje az, 
hogy kevéssé érvényesíti azon körülményt, mely szerint 
az egyház Krisztus tudományán alapult, s — így — meg-
fosztja azt az őt joggal megillető glóriától, s oda törpíti 
hogy hasonlatos legyen bármely más, az államban létező 
szabad társasághoz, melynek ellenében azért az állam-
nak több joga se legyen mint egyebek irányában, de 
több kötelessége se." 

A Wittenbergből kiindult, de kívánatos sükerre nem 
juthatott egyházalkotmányozási irány tanulságos tár-
gyalását végezvén, a schweitzi keresztyén protestántis-
mus alkotmányozási tevékenysége által életre hozott 
„presbyteri rendszert veszi vizsgálat alá, s e végett 
visszatérve a XVI. századi reformatió korára, előadja, 
hogy az egyházszervezet és kormányzat érdekében 
mily elvet követtek, mily körülmények között, mily 
eredménnyel működtek Zwingli és Kálvin ? előadja, hogy 
Isten e hü szolgáinak példája s útmutatása, mily jelen-
tékeny üdvös befolyást gyakorolt különböző országok 
protestáns evang. egyházainak alkotmányos fejlődésére, 
és ez által a keresztyén szabadságra hívatott atyafiak 

igényeinek méltányos kielégítésére. E tartalomgazdag 
előadás — meg vagyok győződve — az evangyéliomi 
anyaszentegyház minden érdeklett tagjának nem csak 
élvezetes, hanem egyszersmind épületes olvasmányt is 
nyujtand, annyival inkább, mert — a 76. lapon kezdve 
— az ismeretes munkát kétszeresen érdekessé teszi, 
annak sajátságos tájékozó combinatiókkal való fejtege-
tése, hogy a két testvér magyar hazában mint fejlődött, 
mint emelkedett érvényre az evangyéliomi egyház pres-
byteri rendszere. — Valóban e mü — ha reményem 
szerint, oly meleg részvétre, s figyelemre talál, minőt 
érdemel — hazánkban nem csekély befolyást fog gya-
korolhatni a fogalmak tisztulására, az egyháztársulati 
életben még itt ott feltünedező ellentétek kiegyenlítésére, 
lelkészek és világiak bizalmas együttműködését gátló 
kétségek elhárítására, s így egyik előkészítő tényezője 
lehetend, hogy az evangyéliomi jellemünek mondható, 
legelőnyösebb presbyteri-rendszerhez szent határozott-
ság buzgalmával ragaszkodva, a magyar evangyéliomi 
egyház, óhajtott virágzó jövendőnek örvendhessen. 

Széki. 

—: inr>rii"Sgrinviá —— 

BELFÖLD. 

Melanchthon ünnep Pápán. 
Nt. szerkesztő ur! Helybeli ref. egyházközségünk 

és főtanodánk is áthatva a hála azon kegyeletes érzé-
sétől, mely jelenben az egész protestáns világot egyik 
legnagyobb bajnokának visszaemlékezésénél lelkesíti, 
karöltve sietett a hivők kebleiben élő eme tiszteletet f. 
hó 22-dikén kifejezni Melanchthon Fülöp háromszázados 
emlékünnepének megülése által. 

A templomban tartott istenitiszteleten főt. Széki 
Béla egyházkerületi főjegyző s helybeli lelkész tartott 
kenetes emlékbeszédet, alapigéttl vévén Rom. 12, 11. 
versét. „Lélekben buzgók legyetek." Evangyéliomi lé-
lektől áthatottan fejtegeté a reformatió elveit és áldásait 
az egész emberiségre, élénken rajzolva a reformátorok 
hősies küzdelmeit, és buzdítván, hogy a mai protestán-
sokat is az evangyéliomi igazság hasonló szeretete lel-
kesítse. — A templomból a főiskolába mentünk, s ennek 
nagy teremében a tanári kar és tanuló ifjúság tartá az 
ünnepélyt, melyen a reformáltakon kivül ágostai helvét 
vallású egyház t. lelkésze s egy pár elöljárója is jelen 
volt. Az ünnepélyt a főiskolai énekkar nyitá meg; ezen-
túl nt. Kis János igazgató tanár imádkozott, buzgón 
kérvén a gondviselést, hogy valahányszor az emberiség-
nek, s különösen prot. egyházunknak szükséges leend, 
adjon mindannyiszor az idők teljességében Melanch-
thonhoz hasonló nagy reformátori szellemeket. Ezután 
nt. Tóth Dániel th. tanár lépett a szószékre, Melanchthon 
élet és jellemrajzát olvasta föl, e nagy szellemet kora 
gyermeksége ótai fejlődésében állítván elő, s őt mint a 
keresztyénség szent lelkétől eltöltet, mint az isteni gond-



viselés fölkentjét tüntetvén föl. Utánna Nagy Ignác 3-ad 
évü papnövendék saját költeményét „Melanchthon ham-
vaihoz" olvasá föl, mely szép költői müvet mindenki 
meghatottan hallgatott; végre nt. Kotasz István th. tanár 
egy szép imával végzé a szónoki előadásokat, s az ének-
kar áhítatos énekével az ünnepély bezáródott. — Így mi 
lehető egyszerűséggel, de buzgón, és így valódi protes-
táns jellemmel ünnepeltünk, áldoztunk a nagy ember 
emlékének az Isten dicsőségére lélekben és igazságban. 

Nt. szerkesztő ur meg fog bocsátani, ha most épen 
legkedvezőbb alkalmat látván, egy eszmét bátorkodom 
fölemlíteni, vagy inkább csak megújítani, remény Ivén 
hogy az sokak óhajtásának kifejezése leend. Legjobb 
alkalmat látok mondom most, midőn egész korunk, s 
különösen nemzetünk nagyon érzi és tudja, hogy nagy-
jainkról hűn megemlékezni annyi mint lélekben hozzájuk 
fölemelkedni, erős szellemüket magunkba ölelni, és erre 
épen most és nekünk van legnagyobb szűkségünk. Ha 
megüljük Melanchthon 3 százados emlékét, ki az egész 
prot. egyházé, illő megemlékezni oly férfiról is, ki köz-
vetlenül a miénk, s ki bár tekintve munkássága ered-
ményének nagyszerűségét, s azon kört, melyben műkö-
dött, vele nem mérközhetik is, de hasonló szilárd meg-
győződések, s az ügy iránti tiszta szeretettel küzdött 
saját kisebb testületében, lényegben ugyanazon eszmeért. 

Mandi Márton Istvánnak, f. é. nov. 26-dikán évszá-
zados születés napja leend. 

0 volt az a minden vagyon és pártfogó nélkül ha-
zajövő igénytelen academicus, kinek agyában megszü-
letett az eszme: „teremtsünk Pápán ref. főiskolát." 
Miből? csupán az isteni segedelemben, a hivők áldozat-
készségében és saját alkotó szellemében, akarat erejé-
ben vetett hitből! Elég erőt érzett magában megküzdeni 
az előítéletekkel, a számtalan akadályokkal, a fönnálló 
erők, s már virágzó intézetek ellenszenvével. És a cso-
dának hitt, kinevezett mű létrejött: néhány év alatt 
Pápán (bol előbb csak 4 osztály volt) 2 emeletes főis-
kola állt, melyben a gymnásiumi tantárgyakon kivül a 
theologia is egész rendszerében tanítatott, s mely a kor 
igényeinek teljesen megfelelve, többi intézeteink méltó 
testvérjévé nőtte ki magát. Ebben tanított ő egy sze-
mélyben nyelvészetet (latin és görög) mértant, phisicát, 
philosophiát, és exegesist, csekély fizetésért oly szere-
tettel, hogy midőn más tanodába aránytalanul nagyobb 
fizetésért, és csak egy szakmára meghívták, nem fogadta 
el. Hálás elismeréssel kell megemlítenem, hogy e nagy 
munkában Mártonnak méltó osztályosa a később mellé 
jött boldog emlékű főt. Tóth Ferenc superintendens. 

De Márton I. érdemei még nem határozódnak itt, 
hogy a többek közt csak a legnevezetesebbet említsem: 
ö volt az, ki a tudományok német földöni gyors előre-
szökését látva, s az idő követelményeit megértve, a Kant 
philosophiát, ha szinte csak Krug fölfogása szerint is, 
„Critica philosophia" névvel első tanította a hazában ; 
és első volt Magyarországon ki a bölcsészetet magyar 
nyelven kezdte előadni már 1796-ban, melyről azonban 
letiltatott. — Ezenkivül számos kiadott munkái által 
is hatott, alkotott, gyarapított Mindezen működéseivel 

nemcsak egyházkerületében, hanem az egész hazai tu-
dományos életre, főkép a prot. the ologiára mily életre 
vágó hatással volt s minő lendületet adott annak, csak 
az tudja, ki közelebbről ismeri azon elmaradt helyze-
tünket, melyben ő föllépett, s azon mozgalmakat, miket 
előidézett. — 

Ugy hiszem, hítrokonaimnak köz óhajtása, vajha 
Márton Istvánnak százados emiélékét, necsak a fő ta-
noda, hanem az egész tul a dunai ref. egyházkerület 
(legalább képviselői által) a jövő novemberben itt Pápán, 
azon iskolában, mely legnagyobb részben az ő teremt-
ménye, megülné! Az ünnepély mikéntjéről, s részleteiről 
szólni sem elég képesnek, sem jogosítottnak nem érzem 
magamat, reménylem szavam nem leend kiáltó szó a 
pusztában, s minél hamarabb találkoznak avatottabb 
tollak, melyek a Prot. egyh. s iskolai lapban bővebben 
kifejtendik, s vajha minél gyorsabban tennék. Annyi 
minden esetre jó lenne, ha a főt. dunántúli egyházkerü-
let által már tervezett Márton szobor akkor állíttatnék 
föl; és minthogy itt Márton István és Tóth Ferenc ép oly 
egymást kiegészítő jellemek voltak, mint a reformatió 
nagy müvében Luther és Melanchthon, az inkább cselek-
vékeny, erős Márton szobra mellé méltó lenne a szelíd, 
inkább contemplativ, mély belátásu Tóth F. szobrát is 
oda állítani, s ha ez egyszerre nem történhetik, ennek 
legalább alapját tenni le az ünnepélyen. 

Bocsánat, ha tán nem eléggé illetékes helyről jött 
volna ez indítvány, de a Krisztus egyházában, a szeretet 
e közösségében, ne nézzük kitől ? és ki által, hanem : 
mi jő, és az ur szól-e ő általa ? Molnár Aladár. 

S z á s z v á r o s , apr. 23. 1860. Ne vegye feledékeny-
ségnek hosszas hallgatásomat, tisztelt szerkesztő ur! 
sem részvétlenségnek két hazaszerte nagyrabecsült 
lapja iránt, mely vallásunk drága érdekeit a legnehe-
zebb körülmények közt is minden oldalról, annyi tapin-
tattal és nemes bátorsággal képviseli. Engem a viszon-
tagság azóta a hon határán kivül, belől meghordozott s 
idáig hozott, hogy itt tanuja legyek egy örvendetes és 
lélekemelő eseménynek. Tegnap tartották ugyanis az itt 
lakó mindkét felekezetű protestánsok Melanchthon há-
romszázados emlékünnepét, mely e helyt kétszeres 
jelentőséggel birt, a mennyiben nemcsak a lelkiismeret 
szabadság fenkölt lelkű s holtig hü bajnokának, de 
egyszersmind az utóbbi időkben sok részt távol állott 
két szomszéd népnek: a szásznak és magyarnak „test-
vérülési" ünnepe is volt. Elsőben, reggeli 9 órakor a 
város és vidék mindkét nemű összes értelmisége az ev. 
egyházban gyűlt össze, hol t. Leonhard Frigyes ur a nap 
jelentőségét velős német szónoklattal meggyözöleg 
fejtegette s Melanchthont, mint a szeretet és kibékülés 
emberét tüntetvén föl, kérte az egybesereglett hiveket a 
dicső alkalom ily értelembeni felhasználására; itt az 
eszme, melyben egyesüljünk, itt a példa, melyet lehet 
követnünk. Az ev. istenitisztelet végeztével a tőszomszéd 
ref. templomba özönlött át a gyülekezet, hol t. Dáné 



István ur magyar nyelven hasonló értelemben beszélt, s 
a testvérestilés szép munkájához, a magyarság részéről 
is megtette a kellő lépést. Közben a helybeli IV. osz-
tályú ev. ref. iskola énekkara alkalomszerű dalokkal 
kivánta gyönyörködtetni a híveket, s befejezésül V'ór'ós-
viarty érzelemdús „Szózatuját lelkesedve és az egész 
tömeggel egyetemben énekelte. Este 7 órakor a „Római 
császárihoz címzett vendéglőben mintegy 60 terítékű 
közlakoma volt az ünnepély emlékezetesebbé tételére, 
melyen felköszöntések történtek ev. ref. első pap, t. 
Pap István által az uralkodóért, hogy a hit- és lelkiisme-
ret szabadságnak mindig őre és gyámola legyen s 
magát az igazság és történet által megszentelt jogok 
tiszteletben tartásával, ugy kapcsolja alattvalói szivéhez, 
hogy azoknál jó időben hűséget, veszedelemben pedig 
támogatást kereshessen. Aztán volt pohárköszöntés a 
hazában lakó nemzetiségek egyetértéseért; a hazáért; a 
reformatio, életéért és gr. Széchényi Istvánaz ország nagy 
és halhatatlan halottjának dicső emlékezetéért. A lakoma 
magyar- és német zenedarabok hangja mellett 10 óra-
kor oszlott szélylyel. 

Széchényi emlékére a szomszéd dévai ref. egyház-
ban f. hó 26-án, Szászvároson szintén a ref. (és tán a r. 
kath.) templomban is , 29-én fog gyászistenitisztelet 
tartatni. 

Gyula-Fehérvárt, mint értesültünk, a gyászszertar-
tást ez ünnepélyes alkalommal az ottani r. kath. egy-
házban maga a r. kath. püspök Haynald Lajos fogja 
végezni. 

Szeretnék bővebben emlékezni a helybeli jó hirti 
IV. gymnasialis osztályos tanodáról, mely tanár Szabó 
György ur ritka szakértelme és fáradhatlan buzgósága 
folytán hanyatlásnak indult állapotából a közelebbi 
időben megint virágzásnak eredt, s mint a magyar 
elemnek a Hátszegvidékén egyik legfőbb támasza, a 
vidék tehetős földbirtokosai részéről élénkebb párto-
lást is megérdemlene. Egyesek az intézet körül már is 
tetemes s elismerést érdemlő áldozatokat hoztak, me-
lyeket nem fog elfeledni a közmivelődés története. 

Zilahy Kát oly. 

Czegléd. Tisztelt szerkesztő úr! A lelki öröm, 
minőt csak a vallás oltáránál a tiszta ige világánál érez-
hetni, ellenállhatlanul ösztönöz — jelenteni azon nagy-
szerű méltóság teljes emlékünnep megtartását, melyet 
nt. Dobos János úr lelkes, történeti avatottsággal páro.-
sult, s a buzgó prot. keresztyén érzelmeket fölmelegítő 
előadása szült, melyben a megtisztított vallástudomány 
egyik legelső a legevangyéliomszertibb apostolát Me-
lanchthon Fiiepet, háromszázados emlékét sírjából kie-
melvén, velünk lelkünk nagy örömére szemléltette. 

Jeligéül vevé fel sz. Pál Síd. XIII. 7. „Megemlé-
kezzetek a ti előttetek járókról, kik néktek szólták az 
Istennek beszédét, kiknek kövessétek hiteket, meggon-
dolván minémti vége volt az ő életének." Megismertette 
az isteni gondviselés mélységes eljárásait az emberi nem 
felvilágosításában, mely a távol, — nem honi szellem 

sugárokat, a sírjában három száz év óta piüenö Melanch-
thon Filepnek nemzetiséget nem kereső, tiszta Istenis-
meretet terjeszteni kivánó lelkéből, átlövelé magyar 
protestáns egyházunkba is. — Oh nem lehet az isteni 
gondviselésnek elég hálákat adnunk az eredményt te-
kintve, midőn ily nagy szellemerőknek három száza-
don át vihar meg nem ingatta élő emlékoszlopi állnak 
s állani fognak míg maga a halhatatlan igazság álland. 

Ezeket érezve lelkem, e szent ohajtattal végzi je-
lentését az emlékünnep megtartását illetőleg „Uram! te 
adj szóllni a hirdetőknek, hadd szóljanak hatalmasan ! 

Czegléd, april 21. 1860. Egy a hivők közül. 

Misko lcon , május elsejére tüzetett a protestán-
soknak egyházkerületi gyűlése, melyen — hír szerint 
— báró Vay Miklós főkurátorrá fog választatni. 

A „Wanderer" kassai levelezője april 26-dikáról 
kővetkezőt írja Zsedényi befogatásáról. Zsedényi ur ma 
börtönöztetett be az idevaló megyeházában. Mádai lel-
kész ur várja az erőszakos elvitelt. Zsedényi , kinek 
személyiségéhez multunknak oly sok kedves emléke szö-
vődik, Bécsből Pesten, Debrecenen s Nyíregyházán ke-
resztül érkezett meg, a nélkül, hogy ezen városokat érin-
tette volna, hogy hitsorsosinak mindennémti üdvözlö 
tisztelgéseit kikerülje. Épen oly észrevétlenül érkezett 

•meg Kassára is, hol a népség akkor tudta meg ideérke-
zését, midőn már börtönben tilt! Most a napi beszéd tár-
gyát kizárólag ezen szomorú esemény képezi; egyszer-
smind heszélik azt is, hogy gróf Dégenfeld, Balogh Péter 
superintendens, Daróci esperes, Kaba nevü népes nagy 
kunsági helység lelkésze a nagyváradi törvényszék által 
kereset alá vétettek, mivel a jan. 10-diki debreceni egy-
házkerületi gyűlésen jelen voltak; (ezek azon urak, kik 
Debrecenben april 20-dikán este oly nagyszerű fáklyás 
zenével tiszteltettek meg,) hogy Pesten, Pozsonyban sat. 
hasonló keresetek s elitéltetések vannak folyamatban; 
végre, hogy a reformált lelkészek, kik a világi hatósá-
goktól egyházi utasításokat elfogadni vonakodnak 30 
forint pénz, vagy 14 napi börtönbüntetésre Ítéltetnek el 
rövid úton. Épen most halljuk, hogy ministeri utasítás-
nál fogva Zsedényi urnák semmi látogatást sem szabad 
elfogadni, és csupán csak arabok kosztjára van szorítva, 
melynél fogva húst csak hetenként egyszer szabad 
ennie. (Lloyd.) 

— Mádai Károly bélai lelkészt, ki — mint tudva 
van — Zsedényivel és Pálkövivel együtt fogságra ítéltetett, 
a kassai helytartóság april 17-én kibocsátott rendelettel 
lelkészi állomásától elmozdította s lelkészi hivatal vise-
lésére ezentúl képtelennek nyilatkoztatta. 



KÜLFÖLD. 

Berl in . Az idevaló gymnásium tanárai elhatároz-
ták, hogy Melánehthon háromszázados halála napját 
egy iskolai cselekmény által ünnepélyesitik s örökítik, 
jelesül a másod félévi iskolai folyam kezdetét april 19-
dikére teszik. A megnyitási ünnepély e szerint mindig 
kettős jellemmel fog bírni. 

Prága- A. D. A. Z. szerint a római katholika val-
lásról az evangelikus hitre térések 1860. kezdetétől fog 
va feltűnően gyakoriak, ugy hogy csak egy kis területen 
500 lélek tért át s ezek közt 300 a földmívesosztályhoz 
tartozik. 

WÍTOffW^— 
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Felhívás. Miután a „Kecskeméti prot. Közlönyre" 
ez ideig csak 120 aláírás érkezett; azonban, hogy a vál-
lalat meg élhessen, legalább két száz előfizetőre van szük-
ség s míg ez együtt nincs, addig a vállalat megindításá-
hoz nem foghatni, tisztelettel felhívom ívtartóimat, bará-
timat, s az általam felkért nt. esperes és lelkész urakat, 
hogy május 10-ig, vagy Kecskemétre a kiadóhoz vagy 
Pestre t. Peti József theol. tanár úrhoz az aláírók név-
jegyzékét beküldeni szíveskedjenek. 

Kelt Kecskemét april 23. 1860. Tóth József, 
szerkesztő. 

Adakozások. 
Tek. Kovács Antal ur küldött Mező-Sz.-Györgyről 

a domesticára 2 forintot a. é. 

A munkácsi ref. gyülekezetben a Melanchthon szo-
borra gyűlt 3 frt. 10 kr. és a felső-eöri ref. gyülekezet-
ben bejött 3 frt. 15 kr. a. é. s a lévai ev. gyülekezetben 
ugyan e célra gyűlt 5 frt. a. é. a szerkesztőséghez be-
küldetett; fogadják az illetők hálás köszönetünket a 
nagy férfiú emléke iránti buzgalomért. 

— A sveclléri ág. hitv. egyház (a hétbányavárosi es-
perességböl) a „P. Lloyd"ban tiltakozik azon jelentés 
ellen, mintha magát a sept. nyiltparancs szerint rendezte 
volna, s kinyilatkoztatja, hogy az egyház april 15-kén 
tartott gyűlésében épen azt határozta, bogy régi jogaihoz 
ragaszkodik s nem rendezkedik a septemberi kibocsát-
ványok szerint. 

— A Neueste Nachrichten legutóbbi számában Tar-
nócy Kázmér úrtól következő sorokat olvasunk, a neve-
zett lap szerkesztőjéhez intézve: „Önnek april 16-dikai 
lapjában a sept. l-jén kibocsátott nyiltparancs szerint 

rendezkedett ágost. hitv. egyházközségek közt Felső-
Lelóc is említve van, melynek én vagyok legnagyobb 
földbirtokosa. Ez csak sajtó- vagy tollhiba lehet, mert a 
nevezett községnek temploma sincs, a helység népe pe-
dig merőben róm. katholikus és Novákhoz tartozik." E 
levélhez a „Neueste Nachrichten" szerkesztősége csillag 
alatt megjegyzi, hogy a közleményt, mely ellen kifogás 
tétetik, a hivatalos „Pest-Ofner Ztg"ból vette. 

Főtisztelendő B a l o g h P é t e r h. superintendens ur 
felhívja az illetőket, hogy ezután a protestáns hitfeleke-
zetet érdeklő hivatalos levelek hozzá bérmentve kül-
dendők, mert ellenkező esetben — nem levén többé díj-
mentesek — el nem fogadhatja. 

Gyászhír. 
Csornád, april 28. Meghajlott ismét az ur szőlő-

jének egyik hű mivelöje a halál kérlelhetlen hatalma 
előtt. Ugyanis, a pestmegyei ág. hitv. ev. esperességhez 
tartozó acsai egyház köztiszteletben és szeretetben álló 
lelkésze B r a x a t o r i s K á r o l y hivataloskodásának 36-ik 
s élte 63-ik évében f. hó 21-kén kisagyszélhtidés követ-
keztében vigasztalbatlan rokonai mély fájdalmára, jobb 
létre szenderült. A f. hó 24-kén véghez vitt temetésen az 
elhúnytnak számos tisztelői és tiszttársai között ott szem-
lélhettük a tiszteletet gerjesztő ősz fürtök alatt tevé-
kenységében lankadni nem tudó s az egyház terén a 
legújabb időkben is bokros érdemeiről általánosan is-
mert nt. Esztergáig Mihály főesperes urat. Jelen voltak 
a gyásztiszteleten ezenkívül a szomszéd Nógrád megyei 
nt. főesperes Zelenka Dániel vanyarci, Geduli Bogyoszló 
gutái, Moravcsák Mihály béri, Valentínyi János sziráki, 
úgyszintén a pestmegyei esperességből Kaszai Pál tót-
györki, Brokken József domonyi és Kemény János csővári 
lelkész urak. Gyászbeszédet tartottak az elhúnyt tetemei 
fölött a domonyi és tótgyörki lelkész urak; a sir fölött 
pedig a jelenvoltakat mélyen megindító s leginkább a 
boldogult leghőbb vágyára, a halál lágy ölén végre fel-
talált báborítlan békére vonatkozó beszédet a csővári 
lelkész ur tartott. 

A megboldogultnak emlékét sokáig föntartva keb-
lünkben, kívánjuk : nyugodjanak békében hamvai! Z. L. 

A pesti evang. árvaegylet közgyűlése elfo-
gadta a bizottmánynak azon javaslatát, hogy az árvák 
élelmezése azontúl ne az árvák atyjának koszt fejében 
havonként fizetendő készpénz mellett történjék, hanem 
hogy a bizottmány maga kezelje az élelmezést az élel-
miszerek nagybani bevásárlása által. A bizottmány ezen 
határozat végrehajtása körül a felől győződött meg, hogy 
ezen saját kezelés csak akkor lenne igazán nyereséges,ha 
azt, mit koronként be kell vásárlanunk, a Budapesthez 
közel fekvő hitsorsosok természetben ajándékozott ado-
mányaiból telnék ki, hacsak részben is. Azon atyafiságos 



kérelemmel járulunk tehát hitünk kedves sorsosihoz, 
szíveskedjenek a szegény árvák konyháját tehetségök 
és szabad tetszésök szerint, mindennemű főzelékkel, 
liszttel, zsiradékkal sat. ellátni. Az ily Isten és emberek 
előtt kedves adományokat egy időre Budán Bauhofer 
Györgyné, Pesten Török Pálné és Székács Józsefné asz-
szonyságok fogják átvenni, nyugtatványozni és az árva-
intézet kamrájába koronként a választmány ellenőrsége 
mellett beszolgáltatni. Engedjék hinnünk a tisztelt hit-
sorsosok , hogy nem hasztalanul folyamodtunk ebbeli 
bőkeztiségökhöz. Minden még oly csekély adományt is 
hálásan íogadandunk. 

Pest, apr. 26-kánl860. 
A pesti evang. árvaegylet bizottmánya. 

A pesti evang. árvaegylet alulirt bizottmánya 
jelenti, hogy az árvaintézetben hat hely betöltendő le-
szen. Felkéretnek tehát az illető ágost. és helvét hilval-
lású árvák gyámjai, hogy folyamodásaikat az alulirt 
bizottmány elnökéhez Fucks Rudolf úrhoz (3 koronautca 
19. sz.) Pestre f. é. junius lö kéig beküldeni szívesked-
jenek. A folyamodáshoz okvetlenül csatolandók az illető 
árvának keresztlevele, szegénységéről szóló bizonyít-
ványa és atyjának vagy mindenik szülőjének halottlevele. 

Pest, april 26-kán 1860. 
A pesti evang. árvaegylet bizottmánya. 

— A marmarosszigeti h. h. főelemi iskola tanítói 
legújabban keresztyén egyháztörténetet adtak ki helv. hitv. 
népiskolák használatára , mit ezennel a protestáns 
tanítók figyelmébe ajánlunk. A könyvecske 6á lapra ter-
jed, kis nyolcadrétben s ára 30 ujkr. 

mm ; 

Ö cs. k. Apostoli Fölsége f. é. april 22-ki legma-
gasb határozata által a mult évi szeptemb. 1-i legmagasb 
nyiltparancs IV. §-a végrehajtása tekintetéből, mely az 
ágostai és helvét hitvallásuak ügyeire Magyar-, Horvát-

Segédszerkesztök: Dr. Székács J. és Török P. 

és Tótországban, a Szerbvajdaságban a Temesi bánság-
gal s a katonai Határőrvidéken (b. t. k. 160 sz.) vonatko-
zik, rendelni méltóztatott, hogy a cultus és oktatásügyi 
minisztériumban azon osztály, melynek a fölebbi cikk 
értelme szerént a nevezett két vallásfelekezet hitsorso-
saiból kell állnia, haladéktalanul hatályba lépjen, és 
hogy ahhoz mindkét hitv. evang. hitsorsosoknak a cul-
tus- és oktatásügyi minisztérium hatáskörébe tartozó 
egyházi- és iskolai ügyei nem csak azon országokban, 
melyekre a fönemlített legmagasabb nyiltparancs vonat-
kozik, hanem egyszersmint a bécsi cs. k. consistoriumok 
alatt állókban is, továbbá az erdélyi ágostai és helvét 
hitvallásuak és unitáriusok ügyei is utasíttassanak. 

Tekintettel a legközelebbi szükségre ez osztály 
egyelőre három tanácsosból, egy miniszteri fogalmazóból 
s egy fogalmazósegédböl álland. 

Tanácsosokká ez osztályban Ö Fölsége legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott: 

Zimmermann József András miniszter tanácsost a 
cultus és oktatásügyi minisztériumban és a bécsi cs. kir. 
ágostai és helvét hitv. ev. consistoriumok elnökét, jelen 
állásában a minisztériumban meghagyatás mellett; 

Báthory Gábor lelkészt a nagykőrösi helvét hitval-
lású községben, volt egyházkerületi főjegyzőt a duna-
melléki superintendentiában, miniszteri tanácsos címe és 
rangjával, 

és Mikulás János iskolatanácsost, osztály-tanácsos 
címe és rangjával. 

Ö cs. k. Apostoli Felsége továbbá rendelni méltóz-
tatott, hogy ezen osztályhoz egy fogalmazó segéd a cul-
tus- és oktatásügyi minisztérium hivatalnokainak létszá-
mából a fönemlített legmagasabb nyiltparancs IV. §-ai 
szerént megkívántató tekintettel hitvallásukra, utasíttas-
sanak. 

Végre 0 Felsége parancsolni méltóztatott, hogy ez 
osztály végleges szervezete iránt a cultus- és oktatásügyi 
miniszter az e szolgálat tényleges szükségletei iránti to-
vábbi tapasztalatok alapján annak idejében alkalmas 
javaslatokat tegyen." 

Felelős szerkesztő s kiadó : D r B a l l a g i Mór. 

Oster lamm K á r o l y könyvárus bizományában megjelent: 

B A L O G H P É T E R 
ref. superintendens arcképe. 

Ára 1 ft. o. é. A tiszta jövedelem megszegényedett lelkészek felsegélésére fordíttatik. 
Ritkán jelent meg élethübb kép, melyen a szemlélő egyszerre a legmeglepőbb hasonlatosságot tisztábban 
láthatná. 

Egy arc, melyen öntudat s erély tükrözi magát, s mely egyik kezét szivére nyomja, a másikkal a 26 dik 
törvénycikkre mutat. Ezen képben azon férfiú tűnik elénk, ki az egyház vészfenyegette hajóját a szirtek közt 
eddig szerencsésen tudta vezetni, a nélkül, hogy hajszálnyira eltért volua az ösvényről, melyet az egyháznak 
adott eskü szabott elé. Köszönet azon férfiaknak, kik a prot. egyháznak egy díszt készítettek, s az elszegényedett 
lelkészek alaptőkéjének egy uj forrást nyitottak. Egyszersmind minden prot. hitsorsosunkat megkérjük, hogy 
ezen kép terjesztését becsületbeli dolognak tartsa. ,. •, . . ' ; 

Pest, 1860. Nyomatott Wodiiuier F.-nél, Erzsébettór (Ujtér) 3. sk. 



P R O T E S T Á N S 

EGYHÁZI ISKOLAI 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ 

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

-AyAr 
E L O F I Z E T E S I D I J : 

H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt . 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 
félévre 3 frt . 70 kr. , egész évre 7 fr t . 40 kr. Előfizethetni jjj tásánál 5 u jkr . , egyszeriér t 7 u jk r 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. | sorja. Bélyegdíj külön 30 u jkr . 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta 

Második, minden evangélikus országhoz 
intézett felhívás a Wormsban állítandó 

Luther-emlékre történő adakozásra. 
(Egyszersmind harmadik évi jelentése az egyesület választ-

mányának.) 

Midőn 3 évvel ezelőtt a fennevezett cél ki-
vitelére az ev. keresztyénséget felkértük, sem a 
szándékolt emlék művészi kiállításáról, sem a 
megkívántató segédszerek nagyságáról bővebben 
nem szólhattunk; csak az eredmény határozha-
tott felette, váljon beérlietjük-e valami közönsé-
gessel, vagy képesek leendunk kitűnőt, a maga 
nemében páratlant létrehozni? 

És ime! az eredmény határozott; az érintett 
gondolat nemcsak Németországban, hanem majd 
minden ev. országban élénk viszhangra és oly 
hő pártolásra talált, iiogy már az első két évben 
119,069 ft. 26 kr. jött be , s ha munkásságunk 
3-ik éve nem volt oly eredménydás, mint mi 
reményltük, mennyiben a gyűlt adomány csak 
18,423 ft. 51 kr., teliát az összeg 137,493 ft. 17 
krra (körülbelül 78,568 tallér) szaporodott; úgy 
ennek oka azon rendkívüli eseményekbe liely-
zendő, melyek a Luther-emlék ügyét háttérbe 
szorították. Ennélfogva nem kevesebbet haladt 
elő a vállalat ezen külsőleg kedvezőtlen években 
benső lényegére nézve is. Míg Európa figyelme 
az Italiában támadt bonyodalmakra s az ott 
kiütött harcra irányult, addig a művésznek csend-
ben teremtő geniusa, kire az emlék kivitele bíza-
tott , nagy feladatának szerencsés megoldásán 
dolgozott, s a magasztos tárgy előállítására a 
legdicsőbb és legkifejezésteljesebb alakot sikerült 
neki találni. Rietschel Luther-emlékének terve 
kész s minden egyes részeiben úgy áll, mint a 
milyen leend azon emlék, melyet a prot. keresz-

tyénség a nagy reformátornak az evangyéliomi 
hitszabadság születési helyén állít. Rietschel 
érezte, liogy most már Luthernek egy egyszerű 
szobra nem lesz kielégítő, hanem oly művet kell 
létrehoznia, a melyben az egész reformátió kor-
szaka a legjelentékenyebb személyiségek és ese-
mények művészi és eszményi kapcsolatában állí-
tandó elő. Mint fejté meg a művész ezen feladatát, 
e tárgyban a közvélemény már oly sokfélekép 
nyilatkozott , miszerint itt bátran elhagyhatjuk 
a ritka egyértelmiséggel történt ítélet ismétlését. 
Ki Rietschel Luther-emlékének vázlatát látta, 
vagy annak leírását olvasta, el volt ragadtatva a 
kivitel nagyszerűsége és a gondolatok teljessége 
által, melyek ezen remekműben oly sikerült har-
monicus egészszé alakultak. Rietschel még egy 
kisebb tervet készített, melynek kivitelére az 
eddig rendelkezésre álló segédszerek elegendők, 
a mely a nagyobb mintarajzzal egyszerre volt itt 
kiállítva. A közvélemény egy pillanatig sem 
ingadozott azon, melyiket fogadja el a kettő 
közül. Minden oldalról felszólíttatánk, minden 
körülmények közt a nagyobb mellett maradjunk; 
a még most hiányzó segédszerek bizonyosan be 
fognak gyűlni, mit az összes prot. világ, mely ezen 
emlék felállítását oly élénk részvéttel fogadta, be-
csületbeli dolognak tekintend, hogy az ily dicsőn 
megkezdett mű szerencsésen is végeztessék be. 
Az ezen nagy terv iránt nyilvánult egyértel-
műségnek s elhatározottságnak előttünk szabá-
lyozónak kellett lenni. A mint élénken óhajtjuk 
részünkről , fáradalmas vállalatunk minélelőbb 
leendő befejezését, épen úgy nem szabad vissza-
rettennünk azon fáradalom és munkától, mely a 
nagyobb mintarajz választása által előrelátható-
lag néhány évvel tovább fogja vállainkat^ter-

helni. > 
h ú r ^ m 



De honnan veendők azon még hiányzó se-
gédszerek, melyek a nagyobb terv kivitelére 
megkívántatnak? A szerződés Rietschel profes-
sor úrral be van végezve, az alku az ércöntést 
illetőleg közel jár a befejezettséghez. A tetemes 
gránitmunkák iránt már hasonlókép vannak 
ajánlatok. Az emlék felállítására megkívántató 
helynek megszerzése előreláthatólag szinte nem 
lesz áldozat nélkül eszközölhető. A mennyire 
most láthatjuk, legkevesebb 200,000 ft. vagy 
115,000 tallér szükséges. Az eddig bejött adako-
zás tesz 137,493 fr tot , ide jön még körülbelül 
1100 ft., mely a „Rio de Janeiro"ban rendelke-
zésünkre áll, és 1232 tallér dániai pénzértékben, 
a mely Island szigetén gyűlt s kifizetés végett 
már Koppenhágába utasíttatott. Az eddigi kiadás 
mind a statuspapirban fölvett adójövedelemből 
fedeztetett. Részletes kimutatása a költség, vala-
mint az adójövedelemnek a határozat 11. §. 
szerint a végszámadással fog közzé tétetni. Ennél 
fogva még 60,000 frra (körülbelül 35,000 tallér) 
van szükség. 

Ezen jelentékeny hiány fedezésére még 
egyszer bizalmasan fordulunk minden ország ev. 
keresztyéneihez, mind azokhoz, kik az evangyé-
liomi igazság világának örülnek, mindazokhoz, 
kik azon nagy jót becsülni tudják, mit Luther a 
wormsi birodalmi gyíílésen kivívott, szól a mi 
kérésünk: nyújtsátok ki még egyszer adakozó 
kezeiteket, segítsetek ra j tunk, hogy az emlék 
dicsőn és nagyszerűen, mint a genialis művész 
tervezte, ki is legyen vihető! A hiány egy részét 
a terv sikerült másolatának eladásából liiszszük 
pótolhatni, mely hasonlóíag Dresdában készül, s 
az emlékoszlop előnyére azonnal lenyomatik. 
De ezen remény is csak akkor teljesül, ha sikerül 
a vállalatnak minden nagyobb és kisebb város-
ban hő barátokat s pártfogókat találnunk, kik 
készek a másolatok eladásában közbenjárni, s a 
jövedelmet a kiadások levonásával hozzánk be-
küldeni. A ki tehát ezen másolatok eladása, s a 
hozzá tartozó leiratok iránt érdekelve van, felkér-
jük őt, hogy ajánlatát a kívánandó példányok 
számával együtt hozzánk mínélelőbb beküldeni 
szíveskedjék. 

S így menjen ki a világba ezen második 
felszólítás s találjon épen oly óhajtott pártolást, 
milyenben három évvel ezelőtt első felhívá-
sunk részesült! Az Ur , ki törekvésünket eddig 
oly gazdagon megáldotta, tovább is vele lesz 

ezen munkával, mely nevének dicsőítésére és 
az evangyéliomi egyház díszére kezdetett meg. 

Worms , február 1. 1860. 

A Luther-emlék-egyesület választmánya 
E. Keim elnök , dr. Eich másodelnök, Edehnann 
titoknok, dr, Goldbeck, G. Nebel, dr. Baiser, L. 

Wagner, A. Kranzbühler. 

A z urvacsorai tan fölötti elmélkedés. 

A szelidlelkli Melanchthon Fülöp háromszázados 
halála napját mi is megünnepeltük. Kiemeltük mi is, 
hogy ö oly férfiú volt, kit mindakét nagy protestáns 
felekezet egyaránt kegyel. 

Szinte láttam lelkemben azon mély tiszteletet és 
örömöt, melylyel e nagy férfiú emlékét a magyarhoni 
összes protestáns világ megünneplé. 

Eszembe jutott ekkor, hogy e szép alkalmat, mely-
ben a két nagy felekezet oly édesen közel érzi magát 
egymáshoz, tán egyébre is jó volna felhasználni. 

Kinekkinek vannak kedves eszméi, melyektől meg-
válni nem tud ; hanem velők fekszik és kél, rajtok csügg 
és ábrándoz, bennök él és remél szüntelen. 

Nekem is vannak ily kedves eszméim, s ezek egyike j 
az emberek egyesülésének szép ideája. Különben hisz 
ez nem épen az én eszmém, Onámitó volnék, ba azt ma-
gaménak tartanám ; mert jól tudom, hogy azt az üdve 
zitö rég kimondá, s a ker. vallás egyik végcélja itt e föl-
dön nem is más, mint az embereket egy testvériségbe 
összeolvasztani. 

Vannak, kik a keresztyénség e végcélját merő üres 
optimismusnak tartják, vagy legalább ha hisznek is an-
nak jövőjében,arranézve, hogy mennyire lehetséges ezen 
egybeolvadás, kisebb nagyobb mértékben eltérőek egy-
mástól. 

Nekem most itt nem szándékom e fölött vitatkozni. 
Elég az hozzá, hogy én az egymáshozi közeledés, sőt 
az egymássalí találkozás lehetőségében hiszek. Hiszem 
különösen azt, hogy mi ág. és helv. hitvallású evangyé-
likusok, mint különben is egymáshoz legközelebbiek, leg-
hamarább is összecsatlakozhatnánk egy testvértáborba. 

Nem akarom elő hordani és megvitatni mindazon 
tanokat, melyek a két testvérfelekezetet oly távol tartják 
egymástól; csak az urvacsorát illető hitcikket, mely a 
szakadásnak íooka volt, veszem most tárgyalás alá. 
Célom csak az, ha valamikép előmozdíthatnám az e fon-
tos tárgy fölötti nézet egységrei vergődést. 

Előre kell bocsátanom, mikép én lutherános ember 
vagyok, azaz egyházamat és ennek tanait becsülöm, de 
még sem oly vakon, hogy minden más keresztyén fele-
kezetre kárhozatot mondanék. Sőt élek azon nagykorú 
jogommal, melylyel protestáns létem ruházott fel, hogy 
valamint a szomszédok hittanait, ugy tulajdon egyháza 
méit is szerény bírálat alá vehessem, s a jobbat, bárhol 



legyen is az feltalálható, a többiek fölött kiemelhessem. 
Különben is annak, ki a keresztyénség amaz egyik fent-
említett végcéljában hisz, s annak elérésére törekedni 
akar, elfogulatlannak kell lenni. 

Vegyük elő tehát az urvacsoráról szóló tant, s pe-
dig Luther és Kálvin nézete szerint. 

Mindakét nagy reformátor megegyezett abban, 
hogy az urvacsorávali élés valóságos manducatio, való-
ságos éldelete a megdicsőült Jézusnak; megegyeztek 
abban is, hogy az urvacsorai kenyér és bor nem maga 
az a megdicsőült Jézus, hanem csak jelei és eszközei 
a mennyei étkezésnek. E szerint az urvaesorában mind-
egyik mysteriumot, szentséget látott. A fődologra nézve 
tehát egyetértének. S ha szorosan veszszük a dolgot, maga 
Zwingli sem tartá az urvacsorát puszta szertartásnak, 
emlékeztető étkezésnek. 

Hanem már arra nézve, hogy mi az tulajdonkép, a mi 
a kegyelem ezen eszköze által a Jézusból a hivőnek étktil 
adatik, és hogy hol és mikép vehetni azt magunkba, 
Luther és Kálvin eltértek egymástól. Luther a szerző 
igék szóbeli értelméhez ragaszkodva, váltig vitatá, hogy 
Jézus megdicsőült teste és vére, Kálviu hogy annak csak 
szelleme közöltetik a hívővel. Luther Jézust az urvaeso-
rában is jelenlevőnek hitte, Kálvin őt mennyországba 
localizálta. Luther erősen állitá, hogy Jézus a jelekben, 
a jelekkel és a jelek által szájjal is vehető, Kálviu, hogy 
ő csak szellemileg éldelhető a hit által, melylyel az em-
ber a mennyégbe is fölemelkedhetik hozzá. 

Már most ki tesz e két férfiú közt igazságot? ki 
mondja meg, melyik gondolkodott jobban a másiknál ? 
csak egyedül Jézus Krisztus. 

S midőn most Jézus szavait magyarázom, nem aka-
rom magamat az ö csalhatlan értelmezőjévé feltolni. Ha 
valahol, épen a hittárgyak fölötti vitatkozásban tartom 
az önhittséget veszélyesnek. Meg lehet, hogy én sem tu-
dok behatni jól Jézus gondolkodásmódjába. Azonban ha 
hibázom, megvárom, hogy legalább jó szándékom ne vo-
nattassék kétségbe. 

Annyi bizonyos, mikép Jézus a szerző igékben az 
ő vacsoráját étkezésül rendelte, nem hogy abban a puszta 
kenyér és borral táplálkozzunk, hanem hogy őt magát 
a Jézust együk. Kimondá világosan azt is, mikép az ő 
testét, és vérét akar ja velünk etetni és itatni. 

Hanem már most itt az a kérdés, mit érthetett Jézus 
a szerző igékben az ő teste és vére alat t? Itt is áll az, 
quisque verborum suorum optimus interpres. Csak Jézus 
maga magyarázhatja meg , mit gondolt az ő teste és 
vére alatt. 

A szerző igékben Jézus önmagáról beszélt egy igen 
magas szempontból. Különben is minden beszédében 
majd mindig önszemélye körül forgott. Különösen két-
féle, az Istenhez és emberiséghezi viszonyáról beszélt 
legtöbbet. Hogy az istenhezi viszonyában kinek és mi-
lyennek irta le magát, ezt itt fejtegetnem nem szükséges. 
Mostani célomhoz csak az való, hogy az emberiséghezi 
viszonyát vegyem föl az ő tulajdon gondolkodásmódja 
szerint. 

Jézus az emberiségre nézve nem tartá magát sem 

Mózsesnek, sem Illyésnek, sem keresztelő Jánosnak te-
hát nem honalapító vagy törvényhozónak, nem prófétának 
sem reformátornak, hanem mind ennél sokkal nagyobb-
nak. 0 az emberi nemre nézve magát, a többek közt, 
élet- világ kenyerének, élő viznek, örök élet forrásának 
nevezé(Ján. 4. 6.), más szóval, azt hitte magafelő), hogy 
ö szolgál az emberiségnek legmagasabb értelemben vett 
eledeléül, s pedig örök időkre. 

Bizony magas életnézet ez, olyan magas, melyhez 
még most sem tud mindenki fölemelkedni. Azt csak 
megérti a Iegegyíigyübb is, hogyan táplálhat ember em-
bert étel és itallal , de hogy valaki valakit ily anyagi 
tápszerek nélkül is táplálhasson, ez már nem minden-
kinek mehet fejébe. Pedig mégis ugy van. Ember embert 
szellemével is táplálhat. A tapasztalás bizonyítja. A szel-
lemiségben dúsakra szeretünk nézni, s oly jól esik, ha 
körükben lehetünk, szinte mintha éreznők, hogy van 
valami, mi azokból ránk igen jóltevőleg hat, és emel, 
erősít és vidámít; midőn ellenben azoktól, kik szelle-
mileg szegények vagy megromlottak, akaratlanul is el 
kell fordulnunk. S ki soha semmi szellemi nagysággal 
nem jött érintkezésbe, vagy tán teljes életében törpék 
vagy gonoszak között járt és kelt, az többnyire maga 
is kicsiny vagy undokszellemü. 8 az emberi szellemnek 
ezen hatása sokaknál még halálok után is fenmarad, A 
jó lelkiatya kihal, de szellemének munkássága tizedek 
múlva is fölismerszik a gyülekezetben. A nemzetnek 
nagyjai eltemettetnek, de századok múlva is vezetik, 
viszik, lelkesítik a hazát. S minél tökéletesebb valamely 
emberszellem ez életben, annál továbbra kihat annak 
ereje még holta után is. Nevezze bárki a szellemnek ezen 
hatását a szellemre bárminek, éu másnak mint tápszer-
nek nem nevezhetem, azért, mert a mint látom, hogy üdül 
a meleg napos esőre a fü és virág, épen oly nevelkedés-
ben látom az embert egy szellemdús embernek körében. 

Mindebből világos, hogy az Isten nemcsak azt a 
viszonyt állitá föl az emberek között, hogy egyik legyen 
atya, másik fiu, ez tanitó az tanítvány, ez szántóvető az 
kézműves, ez ur az szolga sat., hogy így szolgáljon egyik 
a másiknak; hanem hogy a teremtő még különösebben 
azt akará, hogy az emberek szellemileg is egybe legye-
nek kapcsolva, hogy egyik a másikat benső lényegével 
is táplálja. Világos továbbá az is, mikép az emberi szel-
lemek ezen tápereje nagyon különféle azoknak mivolta 
szerint. Míg némelyek rontva hatnak, addig egyebek 
hasonlók az üres szemhez, melyben csira nincs, vagy a 
bolygófényhez , mely melegíteni nem tud, — élnek, 
tesznek- vesznek , mozognak és meghalnak, és senki 
nem tudja megmondani, miért éltek a világon, — eltűn-
nek arról nyomtalanul. Vannak ellenben olyanok is ele-
gen, kik jóltevőleg hatnak embertársaikra, de szinte kü-
lönfélekép, egyik egyben, másik másban, a mint kinek-
kinek adattak a lelki ajándékok (1. Kor. 12, 4—11); s 
míg az egyik csak keveseket és kevés időre, addig egye-
bék népeket és századokra táplálnak. Világos végre az 
is, hogy azok, kik egyebeket táplálnak szellemökkel, nem 
mások mint az isteni kegyelem edényei, mint kapcsok 
körük és egy fensöbb életkör között. 



Ebből áll az embereknek egymáshozi legbensőbb, 
egyszersmind legmagasabb viszonya. 

S ha ez áll, ugy Jézus előtt akkor, midőn magát a 
világ eledelének, élő forrásnak nevezé, nem lebeghetett 
más, minthogy valamint ez az élet nem csupán anyagi, 
hanem szellemi is; hasonlókép annak nemcsak anyagi 
hanem szellemi táplálékra is van szüksége ; hogy továbbá 
szellemi táplálékát csak szellemből veheti, először is az 
Istenből, de azután az Isten által az emberekből is ; hogy 
azután, míg ez néhánynak, az pedig sokaknak, addig ő 
az egész világnak szolgál eledeléül; hogy végre míg az 
ily szellemi táplálók csak egy kisebb körre nézve kegye-
letedények, addig ő az égnek minden teljességét birja 
magában, s így hivatva van az eget és a földet közve-
títeni, s az emberi nemet fölnevelni a mennyországhoz 
és a mennyországba. 

Ilyen fogalma volt Jézusnak az embereknek egy-
máshoz, s különösen ő neki az emberiséghezi viszonyá-
ról. Tagadni nem lehet, hogy ez az emberiség élte bei-
szerkezetének legfenségesebb eszméje ; de egyúttal oly 
mélységes eszme, melynek felfogásához nem csekély 
gondolkodó erő kívántatik, melynek meglábolására Jézus 
kora is nagyon éretlen vala. Innen van, hogy ő valamint 
egyéb magas eszméit is példabeszédekbe foglalva igye-
kezett megérthetök és elfelejthetlenekké tenni; hason-
lókép azon ő az emberiséghezi viszonyát is, ez élet ta-
pasztalati oldaláról levett képekbe öntve, iparkodott 
csekély miveltségü kortársainak nehéz értelméhez köze-
lebb hozni. Ha kútnál álla meg, élő viznek, étkezés al-
kalmával mennyei kenyérnek, világ eledelének nevezé 
magát. Mindemellett is beszédét az ő hallgatói nem tu-
dák megemészteni; s míg ezek csak bámészkodtak me-
rész állításán, addig amazok boszankodának, mérgelő-
dének miatta, és annak, hogy Jézus magából a világot 
táplálná, még a gondolatát is kiállhatlannak tárták. 

Az igaz, volt valami Jézus beszédében, mi az ö 
hallgatói értelmét nem kissé zavará. Ez a valami volt, 
hogy midőn arra került a sor: hogy hát mi az tulajdon-
kép, a mivel ö magából a világot táplálni akarja? az ő 
testét és vérét nevezé meg, jelölé ki tápszerül. De hisz 
e kifejezésre Jézus kényszerítve volt hallgatóinak kis-
korúsága miatt, kik még gyermekek valának értelemmel. 
Jézus kora nem volt tisztában nemcsak a szellemnek 
sírontúli állapotával, de még annak mivoltával sem. 
Hogy mi az a lélek, az a szellem, öntudatos, önálló, ala-
kos személyiség-e, vagy csak olyan valami folyékony, 
vagy árny vagy páraféle tünemény, ez még akkor meg-
határozva nem volt. Sőt el lehet mondani, Jézus hallga-
tói személyiséget test és vér nélkül nem is tudtak gon-
dolni. Azért én ugy hiszem, midőn Jézus azt mondá 
(Ján. 6, 51. sat), hogy az ő teste és vére a világ eledele, 
csak az akkori a szellemet illető hibás fogalom ellen 
ovakodott, csak mintegy ezt akará kifejezni: „ti embe-
rek csak azt tartjátok valónak, a minek teste és vére 
van, e nélkül személyiséget gondolni sem tudtok maga-
toknak, pedig a lélek is olyan öntudatos, önálló személy, 
mint maga a test és vérből álló ember, kit szemeitekkel 
láttok." Különben hogy ő ama szavait nem vette betű 

szerint, kitetszik tulajdon magyarázatából is. Mert mi-
dőn észrevevé, mennyire meglitközének kortársai azon, 
hogy a világot az ő teste és vérével akarja táplálni, maga 
fordult hozzájok, és egyenesen kijelenté, hogy a lélek 
az, mely megelevenít, a test nem használ semmit: s ev-
vel nemcsak az ő belőlei táplálkozás kapernaitikus gon-
dolatának mondott ellene, hanem azt egyúttal nyilván 
szelleminek is nevezte. 

Hanem minden igyekezete mellett is azt, hogy ő a 
világ eledele, nehezen tudta az elmékben meggyökere-
síteni. Még tanítványai is, kik különben mindig körüle, 
valának, alig tudtak annak fogalmához fölemelkedni. 
Nem csoda, hisz könnyebb értelmű igazságok felfogására 
is gyengék valának még. Innen van, hogy Jézus még ha 
lála előtt is ezt a vallomást kénytelen rólok tenni: még 
sok dolgok vannak, melyeket néktek kellene mondanom, 
de most el nem hordozhatjátok. Ján. 16, 12. 

Azonban elközelgetett Jézus végórája. Gondoskod-
nia kellett arról, hogy az ö emberiséghezi viszonyának 
magas, de még meg nem gyökeresült eszméje, s vele 
együtt az igazság is el ne párologjon. Erre a végvacsora 
alkalmát használá fel. „Yevé a kenyeret és mikor hálá 
kat adott volna, megszegé és adá az ö tanítványinak, és 
mondá: vegyétek és egyétek, ez az én testem. És vévén 
a poharat és hálákat adván, adá nékiek, mondván: igya-
tok ebből mindnyájan, ez az én vérem, az uj testamentom 
vére, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre." S nem 
tesz hozzá Jézus semmi magyarázatot, hogy mint értsék 
e szavait a tanítványok, részint az akkori szomorú ke-
délyállapot miatt, részint mert látta, hogy ezt most még 
ugy is híjába tenné. Főbb dolognak tartá magas eszmé-
jét illő jelekhez kötve az élet számára biztosítani, és 
meghagyni különösen, hogy ezt cselekedni, ismételni 
el ne mulaszszák, tudván azt, hogy a mit még most meg-
érteni nem képesek, azt majd utóbb, csak újra meg újra 
és mindvégig jelvényezve lássák magok előtt, önmaguk-
tól is felfogják. 

S nem is csalatkozott. Az ő apostolai között talál-
kozott kettő különösen, ki az ő eszméjét egész nagy-
szerűségében felfogá. János az egyik, a másik Pál. Ki 
rajzolja elevenebben Jézust mind az Istenhez mind az 
emberiséghezi viszonyának szempontjából, mint János ? 
S váljon Pál apostol is nem jutott-e el e részben az ő 
felölei legmagasabb gondolkodásra? Midőn azt mondja 
hogy Jézus az anyaszentegyháznak, minden birodalomnak 
és hatalmasságnak feje (Ef. 1, 22. Kol. 2, 10.), hogy ő 
benne lakozik az Istennek minden teljessége (Kol. 2, 9.), 
hogy ö táplál mindeneket az ő hatalmas beszédével, s ő 
a hit elkezdője és elvégezöje (Zsid. 1, 3; 12, 2.); — 
bizonynyalugy látta Jézust az emberiség irányában, a 
mint ő magát arra nézve láttatni kívánta. 

Az is bizonyos, mikép,habár az első keresztyének 
az urvacsorát nagyrészint csak Jézus iránti kegyeletes 
emlékezetül használák, a mindennapi étkezésnél mégis 
nagyobbnak tárták. Később mágikus erőt tulajdonitának 
neki. Utóbb egészen megforditák a dolgot. A jeleket 
vették Jézus helyett, azokat hitték annak, mit az idve-
zitő azok alatt csak ábrázolni akart, mit azokhoz csak 



hozzájok kötött. Ez elferdítés ellen mind Luther mind 
Kálvin kikeltek. Mindaketten megegyeztek abban, mint 
föntebb is láttuk, hogy a jelek nem maga a megdicsőült 
Jézus, és azoknak étkezése nem az az eledel, melyet 
Jézus az embereknek nyújtani akar. Azonban a jelek és 
az eledel értelmezésében mégis eltértek egymástól. Lu-
ther felfogása mindenesetre nehezebb, Kálviné könnyebb. 
A lutherféle urvacsorai fogalom csaknem érintkezik a 
pantheismussal, a kálvinféle pedig a szellemet egy kissé 
eltávolítja ez élettől. 

Mindebből azt látjuk, hogy az úrvacsora fölött az 
első keresztyénség óta különféle nézet uralkodott. Azon-
ban e fölött nem lehet csodálkoznunk. Az eszme és igaz-
ság, melynek fentartója és hordozójául az urvacsorát az 
idvezitő rendelé, sokkal nagyobb volt a rá következett 
kor minden értelmi mivoltánál. Nagy eszmék és igaz-
ságok megértésére nem egy könnyen juthat el az ember. 
Annyit azonban Jézus elért, hogy azt, mit akart, a vi-
lágnak megőrizte. Ö lett a világ eledele, akarta hogy 
e felől az emberiségnek ne csak folytonos tudomása, 
hanem napról napra tisztább fogalma és erősebb meg-
győződése is legyen, s e célját el is érte. S ha még eddig 
az urvacsorai eledel tiszta felfogására nem vergődheténk 
el, a mi és az utánunk következők feladata az arrai el-
juthatást eszközölni. Mert az nem lehet, hogy mindegyik 
keresztény felekezet ebbeli hittani nézetének igazat tu-
lajdonítson a világ. 

' Szerintem, ha igaz, hogy mind Jánosnál mind a 
szerzőigékben Jézus szól magáról, s pedig ugy mint ele-
delről ; s ha igaz, hogy az előbbi helyen a világ eledelé-
nek nevezé magát, s pedig szellemileg, a testinek egye-
nesen ellene mondva: ugy a szerzőigékben sem érthe-
tett mást, mert ugyanazon egy férfiú, kivált ha határozott 
elvű, ugyanazon egy tárgyról ma így holnap amúgy nem 
gondolkozhatik. S ha igaz, hogy Jézus azt mondá: ime 
én tiveletek leszek a világ végezetéig, és: a hol ketten 
vagy hárman egybegyűltök az én nevemben, ott vagyok 
tiköztetek; akkor ő az urvacsorában is élvezhető, s pe-
dig szellemileg az ember részéről az egyetlen egy hit 
közvetitése által, mert szellem a szellemmel csak szel-
lemi uton közlekedhetik. 

Nézetem szerint tehát az urvacsorai jelek először 

Íis csak ábrák, melyekben és melyek által Jézus az em-
beriséghezi viszonyának magas eszméjét és igazságát 
akará a világ számára fentartani és megörökíteni. 

Erre természetesen azt válaszolhatná valaki, ha az 
úrvacsora csak ábra, akkor az nem is szentség, s ha ki 
fel tudott emelkedni azon magas fogalomhoz, hogy Jézus 
a világ eledele, annak az urvacsorávali élésre nincs is 
többé szüksége; szóval, elég volna, ha Jézushoz csak 
észben emelkednénk föl. 

Azonban meg kell gondolnunk mindeneknek előtte, 
hogy az eszme és annak ábrája között igen szoros az 
összeköttetés. Mint a szellem test nélkül, vagy a szó betű 
nélkül, olyan az eszme itt e világon, ha ábrába nem fog-
laltatik. A szellem a test nélkül ez életben nem verhetne 
gyökeret. A szavak betűk, vagyis jelek, ábrák nélkül 
elrepülnének. A nagy eszméknek ábra nélkül még ke-

vésbbé lehetne maradósságuk. Az élet magas eszméi és 
igazságai, különösen a melyeket Jézus szült meg a vi-
lágnak, úgyis akkorák, bogy minden szót és magyará-
zatot felülmúlnak ; s ha mindennapi gondolatinknak ez 
élet számárai lekötéséhez a betűk okvetlen szükségesek, 
hogy ne volna sokkal elkerlilhetlenebb a minden kifeje-
zést túlhaladó életigazságokat jelek által foglalni le a ^ 
jövőnek! Az urvacsorai jelek tehát előttem nem mások 
mint betűi, s pedig egyedüli legalkalmasabb betűi azon 
nagy fogalomnak, melyet Jézus magáról jelentve ki, a 
világ számára biztosítani akart. 

Meg kell aztán gondolnunk azt is, hogy a nagy 
ideák jelekkel közvetítve sokkal elevenebben hatnak 
az emberi elmére és szívre. Mátyás élte a mi nemzetünk 
történetében egy szép idea. Ha elbeszélem a fiatal keblek 
előtt, hogy ki és milyen volt ő, bizonynyal megragadom 
figyelmöket; de ha még e fölött el tudnám őket vezetni 
annak szobrához is, és ezt mondhatnám: íme itt a nagy 
férfin amaz a nemzetéletböl fölmerült egyik szép kép, 
bizonynyal sokkal elevenebb lesz a hatás. Hasonlókép 
habár százszor fölemelkedém is azon magas fogalomhoz, 
melyben Jézus magát a világnak bemutatá, mégsem nél-
külözhetem annak jelvényeit. 

Különben JézuS az urvacsorai jelek által nemcsak 
azt akará, hogy azon életigazság az emberiség számára 
megörökítve hathatósabbá tétessék; hanem hogy egyúttal 
az ő belőlei mennyei táplálkozás is közvetítve legyen. 
Példával bizonyítjuk be, meglehet hogy nem helyessel, 
de mi jobbat nem találhatunk. A nemzetbe életet csak 
annak szellemiségben dús férfiai önthetnek. Ha nincsenek 
ilyen nagyjai, nincs is annak élete. Élhet ugyan az, de 
csak anyagilag és tengődve. A szellemileg nagy férfiak 
élete tehát a hazára nézve nem épen puszta kincs, hanem 
valóságos eledel. De hogy abból a nemzet táplálhassa is 
magát minden időre, kettő szükséges hozzá, először is, 
hogy azon eledel az ö számára az elenyészés ellen biz-
tosítva legyen, másodszor pedig, hogy az abbóli táplál-
kozása is lehetővé tétessék. Nagyaim életét csak a tör-
ténetírás és jelvényezés, azon emlékoszlopok sat. által 
biztosíthatom a maradéknak tápszerül. Egyik oly szük-
séges mint a másik. A történelemben tartom fel azon 
tápszert, de a jelvényezés által tehetem azt még nagy-
szerűbbé. S épen ezen történelem és jelvényezés szolgál 
egyúttal eszközül arra, hogy azon közös eledelből ma-
gamnak is meríthessek életet. A történelem ismerteti meg 
velem nagyaim életét, buzdít iránta tiszteletre, s készíti 
el lelkemet az abbóli táplálkozásra; de nagy életök jel-
vényeinek látása tölti el szívemet az az iránti valóságos 
kegyelet és áhítattal, s adja rá a kenetet. A történelem 
a szellemi eledel tárháza, a jelvény az oltár, melyen a 
szép és nagy életet egy egészben fölállítva és megdi-
csőítve látom magam előtt, a mikor aztán lelkemben át-
hatva, azon nagy élet tiszteletére, de még eltulajdoní-
tására is a fogadást is önként örömest leteszem. 

Jézus nagy élte is meg van irva az uj-szövetség-
ben, s jelvényezve az urvacsorában egy compact egész-
ben. A mint e kettő az ő nagy életének fentartója, épen 
ugy eszköz is arra, hogy abból táplálkozhassunk. Az 



evangyéliomban ismerkedem meg avval, buzdulok irántai 
bámulatra; de az urvacsorai jelekben látom magam elé 
ábrázolva azt, a mi Ő az emberiségre s így rám nézve is, 
s telem el irántai imádás és szent áhítattal, s közvetítte-
tem nagy szellemével. így tehát az urvacsorát nem csu-
pán ábrának, hanem a szent életrei táplálkozás eszkö-
zének, valóságos szentségnek tarthatni. 

Már most azon kérdések fölött, melyek még itt 
fölmerülhetnének, vitatkozni épen nincs szándékom. A 
szabad vitatkozást ugyan soha sem tiltanám be. Jó és 
hasznos az, menjen bár a szörszálhasogatásig, az anya-
szentegyház virágoztatására. Csakhogy aztán különb-
séget tennék a hit tárgyai és nem tárgyai között, s ezek-
ből életkérdéseket sohasem csinálnék. Vannak kérdések, 
melyek fölött az iskolák jól viódhatnak egymással, de a, 
melyek életelvvé változtatva, nemcsak bogy a lelki üd-
vöt elő uem mozdítják, hanem még keserű harcot és 
végre szakadást is okoznak. Rajcsányi János. 

Az 1791-ben Pesten tartatott ágost vall 
zsinat végzései. 

(Folytatás). 
35. Kanon. Ha nincs máshonnan tudva, hogy a nő 

lakodalom előtt férjén kivül mással is közösült volna, 
azon gyermek, mely legalább a hetedik hónapban szü-
letett, ha szakértők hat hónaposnak elismerik, törvé-
nyesnek tartandó ; tehát az is, mely a nyolcadik hónap-
ban született, ugyanazon ovatosság mellett törvényesnek 
tekintendő. Ha pedig a nő lakodalom előtt nemcsak fér-
jével, hanem mással vagy másokkal is közösült: a férj 
vagy vőlegény akaratától függend, magáénak ismeri e a 
szülöttet avagy nem, de azon föltétel alatt, hogy mihelyt 
terhesnek tapasztalja az olyan nőt, vagy arát, a magza-
tot nemmagáénak nyilvánítsa s az olyan nő- vagy arával 
való közösüléstől tartózkodjék. Továbbá az ötödik és 
hatodik hónapban született tökéletlen s kevésbé eleven 
gyermek is (melynek kétes esetekben megvizsgálása 
orvosok, sebészek és bábák dolga) törvényesnek tartandó, 

36. Kanon. Végre a férjnek halála és elhálása, vagy 
elválásután (ha a férj elhálásra képes volt)atizedik hónap 
elején született gyermek, ha tökéletes, még törvényesnek 
tartatik s nem más által nemzettnek vélelmeztetik, ha 
az ellenkezőt és azt, hogy a szülök természeti alkata 
miatt született később a magzat, orvosok bizonyítványá-
val bebizonyítani nem lehet. 

Birói eljárás. 1. §. Mivel minden törvényszéknek 
országos törvény által megállapított rend szerint kell 
eljárnia : 

2. §. A perlekedőkre nézve rendeltetik, hogy mind 
a két vallású egyházi házasságügyi törvényszékek előtt a 
hazai törvényekben megállapított rendhez alkalmazkod-
janak. A per így foly le : 

3. §. A törvényes kellékekkel ellátott (máskülön-
ben kiigazítás végett visszaadandó) keresztlevelet a 
felperes két példányban nyújtja be s tartalmát bizony-
latokkal támogatandja. 

4. §. A törvényszéki elnök, be sem várva az ülést, 
harminc napnyi határidőt azon megintéssel (közölvén 
vele valamennyi beadványt) ad az alperesnek, hogy ez 
a kitűzött napon minden védeszközzel fölkészülve meg-
jelenni tartozzék. 

5. §. Az idézőlevelet a világiak vagy lelkészek 
közöl kikiildendö egy consistoriumi tag szolgáltatja át, 
a helybeli lelkész föl mentetvén a kézbesítés terhe alól 

6. §. Az idézést, ha semmi sem akadályozza, sze-
mélyesen kell végrehajtani; mi ha meg nem történhetnék, 
a szokásos, tehát alattvalók vagy házi szolgák által 
teendő átszolgáltatásnak van helye. Az pedig magában 
értetik, hogy 

7. §. Az illetőnek átadandó idézést irásba kell az 
idézőnek foglalnia, 

8. §. Az idézettnek, ha nincs személyes megjele-
nésre idézve, jogában áll személycsen vagy ügyvéd ál-
tal megjelennie. 

9. §. Hiábavaló, késleltető s kánonokon nem ala-
puló kifogásoknak hely ne adassék. 

10. §. A felperes a perfelvételt a házasságügyi tör-
vényszék elnökének bemutatja, a keresztlevelet ahivat-
kozatokkal együtt beadja; ellenben az alperes mindazt, 
mit védelmére hasznosnak látaud, a perbe beiktatja; 
hogy pedig se az ülnökök, se a felek a törvényszék he-
lyén az egész per lefolyta alatt időzni ne kénytelenít-
tessenek : 

11. §. A (biztonság végett kétszer leírandó) per 
feleletadás végett a fel- s viszont az alperesnek átadatik, 
s átesvén a törvényes kifogásokon mindakét félnek 
megengedendő s a körülmények szerint meghatározott 
időre elkészítendő három feleletváltás után befejeztetik. 

12. §. Midőn tanúkat kell hitelesíteni vagy szem-
látlatot kiván az Ugy, avagy okmányok hitelessége van 
kérdésben s tovább csak ezeknek előrebocsátása után 
lehet haladni; ez esetben a biró a tanúk kihallgatását, 
szemlátlatot és az eredeti okmányok bemutatását köz-
behozott ítélet által elhatározandja. 

13. §. A szemlátlatot két szakértő hit alatt végzendi, 
s róla a törvényszéknek írott jelentést teend, a tanúk 
pedig, ha lehet, mindig teljes ülésben hitelesíttessenek 

14. §. Házasságügyekben az első törvényfolyam 
alatt makacsságból meg nem jelenésért Ítéletet hozni 
nem lehet s e miatt a megjelenni makacskodó újból 
háromszor ismétlendő idézőlevéllel megjelenésre szo-
rítandó. 

15. §. Ha megjelenésre semmi kényszerítő módon 
rá nem bírható, makacskodása elhagyás gyanánt veendő 
s mint olyan tárgyalandó; noha pedig 

16. §. A bizonylatok legtökéletesb módjai közé az 
önkéntes vallomás számíttatik ; válóperben mindazáltal 
puszta vallomásnak hinni nem kell. 

17. §. Valamely bűnnek bevallása csupán a beval-
lót, nem pedig harmadik valakit terhelhet; a mik pedig 
emberek bizonyítványaival igazoltatnak, azokra minden 
törvényes kellékkel felruházott tanúk kívántatnak. 

18. §. A személyválogatás nélkül előre megeske-
tendő tanúkat a felügyelőnek, esperesnek vagy házassági 



törvényszék elnökének ünnepélyes megbízása mellett 
egy lelkész s egy világi együtt kérdezendik ki, a tanuk 
szavaival s nyelvén elöttök följegyzett vallomásokat fel-
olvasandják; a makacsok a maga utján végrehajtandó 
márkás büntetés alá lesznek vetendök. 

19. §. Két törvényes tanú vallomásának (ha nincs 
valami akadály) hinni kell egészen, következőleg bizo-
nyítványuk igaznak veendő. 

20. §. Egynek vallomása , mint a törvényszékki-
vüli vallomás félpróbája, érvénynyel birandván, a mi hijá-
nyozni fog, tanúval vagy a biró által megrendelendő 
esküvel lesz kipótlandó. 

21. §. A törvényszék által megrendelendő vagy a 
felek által kölcsönösen felajánlandó eskük körül az 
1729-ki 17. 11. törvénycikkben megszabott óvatossá-
gok megtartandók s ugy a pótlólagos, mint a kitisztító 
eskük e törvénycikk értelme szerint lesznek megen-
gedendők. 

22. A ki tanú nem lehet, az sem pótlólagos, sem 
kitisztító esküre nem bocsátható; mivel pedig az eskük 
próbák hiányában szükségeltetnek, világos, hogy 

23. §. Más bizonyítékokat szolgáltatni akaró féltől 
esküt kívánni nem kell; mivel továbbá az eskü vallásos 
cselekvény, szintén világos, hogy 

24. §. Az eskü az esküvők vallásához alkalma-
zandó; egyébiránt figyelmeztetés nélkül is világos, hogy 

25. §. A felek által kölcsönösen felajánlott s letett 
eskü (a hol annak helye van) véget vett a pernek s fo-
lebbezésnek akkor helye nincs. Ellenben 

26. §. Midőn esküt a biró rendel, annak letétele 
előtt egyenlő Ítéletek esetében legalább a fölebbezési 
törvényszékre főlebbezni lehet. 

27. §. Hamiseskti esete forogván fen, szabadságában 
áll a sértett félnek ugy a büntetés mint új itéletnyerés vé-
gett a pert amott a polgári, emitt az egyházi első fokú 
bíróság előtt megújítani. Mivel pedig az igazság a bi-
zonylatok említett módjain fölül okmányokkal deríthető 
ki és ugy szokott kideríttetni, az okmányok pedig vagy 
közönségesek vagy magánosak, mindakét ncmü okmá-
nyok természetéből foly, hogy 

28. §. A közönséges okmányok, vagy köztekintély-
lyel felruházott személyek mint olyanok kezével Írottak 
minden kifogáson fölül állnak. 

29. §. A hamis okmányokat koholó vagy olyanokat 
a perben tudva használó, a házasságügyi törvényszék 
által itéletileg mondatván ki előbb az okmányok koholt 
volta, a sértett fél keresete folytán megbüntetés végett 
világi hatóságnak adassék á t ; végezetre mivel az ügy 
néha önmagában világos, 

30. §. Szemlátlatot a biró a már érintett értelem-
ben rendelend, az azt végrehajtók pédig írott jelentést 
teendnek a tapasztaltakról; ezeknek a megírt renddel 
megtörténte után a per ítélet alá bocsáttatván, 

31. §. A házasságügyi törvényszékek indokolt íté-
letet hoznak s azt a feleknek vagy ügyvédeiknek kihir-
detik. 

32. §. A kihirdetett ítélet két nap alatt fölebbe-
aendő; itt ismét 

33. §. Meg kell eugedni, hogy a fölebbező folebbe-
zése indokait, a fölebbezett pedig támogatott védelmét, 
de csak egy előadásban, előterjeszthessék. Egyébiránt 

34. §. Házasságügyekben a fölebbezés a végrehaj-
tás előtt engedendő meg; a fölebbezett per pedig a há-
zasságügyi biró pecséte alatt a fölebbezési törvényszékre 
minél előbb eredetiben küldessék föl; végezetre 

35. §. Az ítéletet követő végrehajtás a hazai tör-
vények szerint történjék. 

36. §. Itéletileg felbontatván a házasság s megen-
gedtetvén az új házasságra léphetés, új pernek csak a 
mellékdolgokra nézve van helye. 

37. §. Valamint az eljárás és itélethozás főelveire, 
ugy a perköltségek megítélésére vagy az azoktól való 
fölmentésre nézve a polgári rendeletekhez alkalmazkod-
janak azon megjegyzéssel az egyházi törvényszékek, 
hogy a vizsgáló bírák, tanúk s mások napidíjait, valamint 
más birói taksákat az alább megírt díjjegyzék szerinti 
mennyiségben, nem pedig azon fölül szedjék. Ezek levén 
körülbelől a rendes perben megtartandók, világos az is. 

38. §. Hogy minden pernek Írottnak kell lennie s 
noha a házasságügyi egyházi törvényszékek nyilvánsá-
gosak lesznek, az ügyvédek mégis vallásukra tekintet 
nélkül elfogadandók. 

Birói dijak. 39. §. A szegények és adózó parasztok 
semmit, mások pedig, legyenek bárkik, egész díjt fize-
tendnek. Az illetékek ezek: A helyi egyház con-
sistoriuma pecsétjétől 10. kr. Az egyházmegyei con-
sistorium pecsétjétől 30 kr. Az egyházkerületi consisto-
rium pecsétjétől*! ft. Az egyetemes consistorium pecsét-
jétől 2 ft. 

Bárminő kiadványnak, tárgykülönbség nélkül, lei 
rásáért, mely egy lapon legalább 34 sort tesz, 6 kr. 
Kihirdetéstőii fölmentvényért 3 ft. Házassági fölment-
vényért a rokonság második fokán 300 ft. Házassági 
fölmentvényért a sógorság első fokán 200 ft. A házasság 
elválasztása vagy magán akadályok miatti felbontása 
végett támasztott per fölvételeért 25 ft. 

Bárminő másféle per fölvételeért 2 ft. 
Bárminő közbeszóló Ítéletért 1 ft. Az első fokú 

biróságnak házassági perben hozott ítéletért 12 ft. 
Bárminő másféle perben hozott ítéletért az első 

osztályban 3 ft. 
Második osztályban 2 ft. Harmadik osztályban 1 ft. 
Az osztályt pedig a tárgyhoz képest a biró hatá-

roz and ja meg. 
Idéző, időjelentő, megintő vagy eltiltó levelek kéz-

besítéséért a kézbesítőnek élelmezés és előfogat nélkül 1 ft. 
Élelmezés- és előfogattal 1 ft. 

Esperes , felügyelő és a házasságügyi törvényszék 
elnökének minden egyes hivatalos eljárásért 2. ft. 

A házassági pernek az át- vagy felülvizsgáló tör-
vényszéken való átvizsgálásaért 12 ft. 

Bárminő másféle pernek hasonló átvizsgálásaért az 
első ozstályban 6 ft. Második osztályban 3 ft. Harmadik 
osztályban 2 ft. 

Az osztály az első fokú törvényszéknél tett fizetés 
szerint fog meghatároztatni. 



40. §. A pervesztett fél tartozik a költséget megté-
ríteni, de a bírónak méltányos Ítéleténél fogva az alól 
föl is mentethetik. 

Barátságos kiegyezkedéskor a költségek közösek. 
Perköltségnek akkor is van helye, midőn a lelkész, 

iskoiatanitó vagy bármely más egyházi hivatalnok avagy 
szolga ellen per hivatalosan indíttatik. 

(Folyt, köv.) 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 

(Folytatás). 

VII. osztály hetenkiní 2 órán tanulja a német iro-
dalom újkori történelmét. 

Az ujabb kori írókat olvassa s fordítja magyarra. 
Fogalmaz elvont tartalmú feladatokról. 

VIII. osztály hetenkint 2 órán olvas különböző 
időkben élt német remekírókat. Fogalmaz németül mint 
•u mult évben. 

b) Nem kötelező élő nyelvek. 
a) Francia nyelv. — A francia nyelvet, az V. és 

Vl.-dik gymnásiumi osztályban kezdik tanulni, s mint a 
német nyelvben, úgy ebben a gyakorlati uton indul a 
tanuló s annyira kell két év alatt haladnia benne, hogy 
azután a maga erején is képes legyen magát tovább 
képezni. 

/?. Angol nyelv. Az angol nyelvet a VII. és VIII. 
osztályban, két év alatt tanulják, ugyancsak gyakorlati 
úton haladván előre, s ezen idő alatt annyira halad 
nak hogy azután önmagok erején is tanulhassanak 
tovább. 

Minthogy, mind a francia, rnind az angol nyelv nem 
kötelező tanulmány: ennek tanulására a tanulót nem 
kényszeríti az intézet. — Azonban az iskola alkalmat 
szolgáltat arra, hogy a míveltségre megkívántató ezen 
élő nyelvek ismeretébe a szegényebb sorsú tanulók is 
nagy költség nélkül beletanulhassanak. 

c) „Classicai nyelvek." 
A classicai nyelvek tudásának szükségét, mind a 

a mellett, hogy az ujabb időben e tárgy felett sok 
mindenféle vita folyt, ma már egy müveit [ember sem 
vonja kétségbe. — Nem vonhatja kétségbe; mert a 
milyen szükséges mindenkinek az élő nyelvek tudása, 
— mint a melyeknél fogva lehet az összes emberiség 
egymással szellemi egybeköttetésben ; épen úgy mellőz-
hetetlen a régi classicai irodalom ismerete, mint a mely-
nél fogva kapcsolhatjuk minden ismeretünket, a mult 
időkben élt emberek míveltségével, az emberi mivelő-
dés alapjával és forrásával egybe. — Nyilván való 
dolog az, hogy a régi humanisticai míveltségre nekünk 
is szükségünk van ; világos tehát az is, hogy azon forrást, 
melyből azt meríthetjük, okvetlen ismernünk kell. 

De még inkább kitűnik ezen szükség, ha meggon-
doljuk, hogy a humanisticai ismeretek mellé testvérk 

kifejlődött, s annak ma már épen alapját tevő, s az 
emberiség anyagi boldogságát előmozdító reálismerete-
ket magokban foglaló ujabb tudományágak sem lehet-
tek menttek a classicai irodalom beléjök gyökerezésé-
től, annyira, hogy a classicai nyelvek alapos ismerete 
nélkül, ezeknek ismeretébe sem lehet mélyebben beha-
tolni. — Maga ezen körülmény elegendő okul szolgál 
arra, hogy mindenki, ki pusztán a tudományok ezen ágai 
ismeretére kívánna is szert tenni, a classicai nyelveket 
alaposan megtanulja. — Mindezek felett áll a classicai 
nyelvek ama neveléstani megbecsülhetlen célja, hogy 
ezek komoly tanulása nélkül az emberi éles és mély, a 
tisztán látni s combinálni képes észt kifejteni, más 
eszközünk nincsen is. 

Ezen ide vetett állítás felett tudom sokan megüt-
köznek, s bizonyos ellenvetésül szinte hallom, hogy a 
mathesist hozzák fel, melyről hiszik, hogy az az 
emberi gondolkozó ész egyedüli kifejtöje. De én még 
ezen ellenvetéssel szemben sem tágítok állításommal.— 
Megadom én a mathesisnek a magáét, s állítom róla, 
hogy az az ember értelmi tehetsége kifejtésére neveze-
tes és nélkülözhetetlen szolgálatot tesz. De többet nem 
is tulajdonítok neki, mint a mennyire jogosítva van. — 
A mathesis, bármilyen magasan járjon is az abstractio 
mezején; e mezőröl mégis mindég lenyúlnak azon phy-
sicai fonalak, melyek a felemelkedni kezdő értelmi 
tehetségnek kiindulási és vezérszálait képezik, és azt 
a tárgyaktól csak kevés időre engedik eltávozni, s újra 
meg újra visszavezetik azokra. Ennélfogva az érteimeta 
tárgyi világhoz kötvén, a lélek ama képessége kifejté-
sére, melyet a psychologok észnek neveznek, csak 
közvetve hathat; holott a nyelvtudomány, s azok között 
a classicai nyelvtudomány, a tárgyi világból egyenesen 
a gondolat világába emelvén fel a lelket, hol az sokszo-
ros combinatióit tisztán abstractio utján készíti; s így 
az ész fejtegetése s megerősítésére közvetlenül s egye-
dül hat. Mely oknál fogva a nyelvtan, s kiváltképen a clas-
sicai nyelvtan, a tiszta ész kiképezésének és az egyete-
mes tudomány egy pontra vezetésének, kiváló, egyedül 
képző és előkészítő eszköze. 

E tárgyról sokkal többet szeretnék mondani, ha 
nem érezném, hogy hosszasb kitérésemmel egy ilyen 
dolgozat körét hágnám által. 

Minthogy azonban a classicai nyelvek, ma már 
meglehetős rosz hirbe jutottak, s tanulásaik úgy szólván 
unalmassá tétettek —• legalább hazánkban így tapasz-
taljuk; az újonnan szervezendő gymnásiumoknak fő 
feladatává kell tenni, hogy ezeknek az emiitett szüksé-
geken alapuló jó hírét s becsét helyre állítsák; s minden 
igyekezetöket fordítsák arra, hogy szüle és tanítvány 
mi elébb lássák be, mely szerint ezen nyelvek tanulása, 
ha a tanítók tanítani tudják, nemcsak nagy nehézséggel 
nincsen egybekötve , — sőt képesek ezek a lelket előre 
törekvő ingerre buzdítani; láttassák be, hogy ezek tu-
dása, minden más tantárgy megtanulásában, a tanulónak 
nagy segítségére és könnyebbítésére szolgál; értessék 

Hvi^?í4iogy ezek tudása nélkül az emberi magasabb 
imi szolgálatot nem tehetnek. 



Hogy pedig a classicai nyelv tanulása sikeresen 
haladhasson elő, a görög nyelv tanitását csak az V. gym-
nasialis osztályban kell elkezdeni. 

a) Latinnyelvtan. 
A latinnyelvtan tanulását kezdi az I. gymnasiális 

tanuló. A tanitás első körét képezi a grammatika és a 
syntaxis gyakorlati uton való megtanulása; a tani-
tás ezen köre végződik a II. gymnasiumban. — A tani-
tás második főköre a III. és IV gymnasiumba esik, 
melynek feladata a könnyebb stylusu classicusok olva-
sása, a latin stylus gyakorlása, a grammatika és syn-
taxis rendszeres tanitása. — A tanitás harmadik főköre 
az V.—VIII. gymnasiumban magában foglalja a classi-
cus költők, historicusok és oratorok ismertetését. — 
Ezek mellett elméletileg és gyakorlatilag tanitandók : 
a latin stylistica, rbetorica és a poésis; — a római és 
görög régiségtan és a mythologia. 

A latin nyelvtan, s a vele kapcsolatban levő segéd-
tanok tanítására nem szükséges többet fordítani heten-
ként 6, a fensőbb osztályokban 5 óránál. Ez elegendő 
idő a tárgy megmagyarázása és megértésére, a munkál-
kodást egyenesen a tanulónak kell elvégezni. — Ha e 
tárgyból a tanulónak naponként egy órája van, kevésbé 
válik a dolog reá nézve unalmassá, mintha folyvást 
gyötörjük vele, más felől inkább kifejti az önmunkás-
ságot, mintha a tanuló folyvást a tanítóra támaszkodik. 
E mellett a többi tudomány iránti méltánytalanságot a latin 
nyelv iránti kedvetlenséget, alig lehet biztosabban fel-
költeni a tanuló lelkében, mintha a latin tanulására 
mód nélkül sok időt jelelünk ki, a többi szinte fontos 
tárgyra pedig e miatt igen keveset. 

A latin nyelvtan osztályonként következőleg osz 
tátik fel: a 

Gymnasium 1. osztálya, hetenként 6 órán tanul 
egyes szókból mondatokat alkotni, s azokat igyekszik 
gyorsan kifejezni. Ezen mondatok szerkesztése alatt 
tanulja meg lassanként a grammatika egyes részeit; a 
mondatok készítésénél alkalmilag, gyakorlati uton ta-
nulja meg a syntaxis szabályait. — Az egész tanítás 
analyticai uton halad elő, s mondattani alapra van fektet-
ve.Főcéltehátelébbanyelv gyakorlati tanulása, alárendelt 
cél a grammatika és syntaxis. — A kimondatásban 
ligyel a tanitó a prosodia szabályaira, s így szoktatja a 
gyermeket is. 

Ilyen kézikönyv irodalmunkban még nem létez-
vén, igyekezni kell egy ilyennek elkészítésén s kiadá-
sán. — Addig míg ilyen készül a kifejtett alapon, 
igyekezzék a latin nyelv tanitója egy ilyen módszert 
felállítani, s azon módszer szerint tanítani. A 

II. osztály hetenként 6 órán a megkezdett uton 
tovább halad, ugy hogy ezen évben mind a grammati-
kát, mind a syntaxis főbb ^szabályait gyakorlatilag 
bevégezi. 

A tanitó összeállíttatja a tanulóval a maga erején 
a rendszeres grammatikát, csupán a rendet mutatván 
meg neki. 

Az erre szolgáló gyakorlások mellett Phaedrus 
könnyebb meséiből néhányat lefordíttat s könyv nélkül 

is megtanultat. Ezen mesék rövidék, kellemesek és élet 
bölcseséget tartalmazók levén, a gyermekekben a latin 
nyelvtanulása iránti kedvet felserkentik, s látván ők, 
hogy a bizonyos sikerhez nem nehezen jutnak, az eiőre 
törekvésre indíttatnak. — Meg lehet próbáltatni ezen 
mesék latinul való stylizáltatását is, mely a latin fogal-
mazást könnyítő és sikeres gyakorlat. 

Kézikönyvet a fenebbi utasítás szerint folytató-
lag kell készíteni. Kézikönyv még Phaedrus meséi. — A 

III. osztály hetenként 6 órán tanul : 
„Pomponins Méla de situ orbis autiqui« cimü 

könyvből némely helyeket fordítani. Ezt azért, mert 
nemcsak stylusa könnyű, hanem egyszersmind ó 
geographiát is tartalmazván, e tárgyban is oktatást 
nyújt. — Ezutáu veszi elő „Cornelius Nepos de vita 
excellentiumlmperatorum," s válogatva fordítja atanitó a 
kitűnőbb férfiakat. Ugyan csak ezek közül némelyeket 
könyv nélkül is megtanulnak. 

Könyv nélkül megtanulják még a Phaedrus I. és II. 
könyvében levő meséket. 

A grammatikát ismétlik. A syntaxis szabályait 
rendszerbe szedve áttanulják. 

Stylust irnak, magyarból latinra fordítanak vala-
lamely könnyebb históriát. 

Kézi könyvek. Pomponius M. De situ orbis & 
Cornelius N. — Phaedri fabulae. 

IV. osztály tanul hetenként 6 órán. Fordítja J. 
Caesar de bello gallico cimü könyvét. Caesar némely 
beszédeit megtanulja könyv nélkül. Phaedrus meséiből 
könyv nélkül megtanulja a III. V. könyvet. 

Tanulja a latin stylistikát elméletileg olyanfor-
mán, mint az Hasse de stylo latino Budai Ézsaiás 
kiadása szerint latinul meg van irva. Azonban ezt át 
kell fordítani magyarra, feladat belőle ez évben. De 
stylo generaliter. Ex parte speciali styli latini, de 
oratione recta seu grammatica. 

E mellett megtanulják a „syntaxis ornafaM. 
Latin stylust irnak, magyarból latinra fordítanak 

valamely históriai munkát. 
A római régiségtanból megtanulják röviden a 

rómaiak polgári és katonai dolgait. 
Kézikönyveik : Commentarii J, Caesaris de bello 

gallico. Phaedri fabulae. A többi kézirat. 
V. osztály tanul hetenként 5 órán. Fordítja Livius 

história Antiqua. Ovidius Metamorphoseon etc. — Ez 
utóbbit könyv nélkül is megtanulja, 

Stylust irnak. Magyarból latinra fordítanak. 
A latin stylistica elméleti részéből tanulnak : „De 

elegantia et de ornatu styli latini. 
A római régiségtanból tanulják a rómaiak vallá-

sos és házi dolgait. 
Ovid olvasása alkalmával gyakorlatilag tanulják 

a latin prosodiát. 
Dolgoznak magyar és latin chriákat. 
Kézikönyveik az említett classicusok. 
VI. osztály hetenként 5 órán tanul. Fordítja Sal~ 

lustiust. Cicero oratióiból: „Orutio in Catilinam, ezt 
megtanulják könyv nélkül is, Virgil bucoliconjából vagy 
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georgiconjábói fordítanak és könyv nélkül is ta-
nulnak. 

A prosodiát rendszeresen tanulják, úgy mint az a 
Molnár grammatikában meg van irva. 

Sebessi János nevelő. 
(Folyt, következik.) 

Pályázat. 
A helv. hitvallású egyetemes népiskolai választ-

mány által 1858-ki oct. 9-én kitűzött pályakérdésekre 
készült munkák nagy részben kielégítőknek nem talál-
tatván, azoknak újból kitűzése a f. év. april 13—15-dik 
napjain Pápán tartott egyetemes választmány által 
elhatároztatott: azért pályázásra a tárgyavatott és 
ügyszeretetben buzgó közönség ezennel tisztelettel föl-
hívatik. A pályakérdések ím e következők: 

1) Készíttessék a magyarországi helv. hitvallású 
ref. egyház népiskolái számára „Beszéd- és értelem-
gyakorlatok" cím alatt a tanitók számára vezérkönyv, 
melynek nyomán a tanitó a gyermek körébe esö s 
előtte az életből ismeretes tárgyakat tüzetesen megis-
mertethesse; az ismeret ilynemű gyarapítása alatt értel-
mét fokozatosan fejtegethesse, végre az ez uton szerzett 
ismereteket a gyermekkel folyó beszédben is előadat-
hassa. Ezek mellett ügyeljen a vezérkönyv-készítŐ arra, 
hogy a következő osztályokban előforduló tanulmá-
nyok előfogalmait a gyermek körébe eső tárgyak isme-
retéből levezesse s addig menjen, míg a gyermek min-
den tanulmánytárgy elöfogalmaival helyesen meg nem 
ismerkedik; — törekedjék pályázó mindenek fölött 
arra, hogy a tanulmányok elöfogalmai levezetése köz-
ben az elemi nyelvtan alapja e munka utáni tanítással 
meg legyen vetve, 

A munka szemléltető és feltaláltató (Socratesi) 
tanmódon legyen irva. 

Ezen tanulmány tárgy tanítására a népiskolákban 
hetenként 4 óra levén szentelve, pályázó a vezérkönyv 
terjedelmét ezen idő mennyiségéhez mérje. 

2) Készíttessék olyan A B C - könyv, melyben az 
irva-olvasás tanítására lépésről lépésre előrehaladó 
írva-olvasási anyag meglegyen. Ügyeljen a pályázó a 
bettivonások egymásból alakulására s ezek nyomán az 
irni s ismerni megtanított bettialakokból azonnal alkot-
tasson értelmes szavakat, mondatokat, s végre az egy 
szerű mondatokból rövid leírásokat és elbeszéléseket, 
hogy így egyszerre a gépies irva-olvasást, e mellett az 
értelmes olvasást is meg lehessen tanítani. 

Az irva-olvasásra hetenként 6—10 óra van szá-
mítva, — de azért a könyv ne legyen 4—5 nyomtatott 
ívnél több. 

Készíttessék továbbá ezen ABC-konyvhöz a tanitók 
számára vezérkönyv , melyben mutattassanak föl röviden 
a különféle olvasás-tanítási módszerek, — legyen benne 
kiváltképen kifejtve és kiemelve az irva-olvastatás 
tanmódszere, összekötve az irás tanításában célszerű-
nek bizonyult titemmódszerrel j vezérelje továbbá ezen 

könyv a tanítót mintegy kézenfogva , mi módon kelljen 
az irva-olvastatás tanításában fokozatosan előhaladnia, 
miket kelljen tanítása közben mondania és tennie. 

3) Készíttessék egy olvasó-könyv, mely foglaljon 
magában vallásos irányú, magyar jellemhez alkalma-
zott elbeszéléseket, imákat, szivnemesítő s a gyermek 
felfogásához mért verseket, erkölcsi és illedelmi szabá-
lyokat. Figyelmezzen a pályázó arra, hogy az olvasási 
tárgyak egyszersmind a magyar nyelv tanításához 
előkészítő anyagokúi szolgáljanak. 

Ezen könyv a népiskola II. osztálya számára vau 
szánva, úgy azonban , hogy a tanitó a bennefoglalt 
történeteket az I. osztály növendékeinek élő szóval 
tanitandja. 

A könyv terjedelme 3—4 nyomtatott ív. 
4) Készíttessék az ó és uj szövetségi szent-történetekre 

olvasókönyv gyermekek számára, melynek tartalmát 
tegyék: elsőben az ó szövetségből vett olyan történetek, 
melyek az Istennek az emberiség üdvözítésére tett in-
tézkedései a gyermeki elméhez alkalmazottan feltüntes-
sék, — vallásos erkölcsi érzelmet, kegyességet ébresz-
szenek; — továbbá az uj szövetségből Jézus életének 
története születésétől mennybe meneteléig; a bibliai 
történetek főtartalmára vonatkozó szent írásbeli helyek-

• és oda illő ének-versekkel. Terjedelmek 12 nyomtatott 
ív. Előadása, lehetőségig, a bibliai nyelvhez alkalmaz-
tassék. 

Ezen olvasókönyvhöz irjon pályázó egy tanmód-
szeres vezérkönyvet, mely magyarázatokat és utasításokat 
foglaljon magában arrauézve, hogy miként jár jon el a 
tanitó a szent történetek tanítása- és olvastatásában. 

A pályázatra kitűzött ezen iskolai könyvek szel-
leme, iránya és modora helyesebb felfogására pályázni 
kívánók bővebb tájékozást nyerhetnek a nyomtatásban 
megjelent népiskolai tantervből. Még csupán az jegyez-
tetik itt meg, hogy minden egy egy vezér könyv legfö-
lebb kétszerakkora ívszámmal b i rha t , mint a mi a 
kézi könyvekre nézve mindegyik esetben meghatároz-
tatot t , — e határt ne talán meghaladó ívekért jutalom 
még akkor sem adatván, ha ezeknek kinyomatása 
egyébkép célszerűnek tartatnék. 

Pályadijak: 
1) A gyermekek számára irandó kézikönyvekre 

nézve: 
A legjobbnak éa így az első jutalomra ítélt mun-

kának díjjá 12; a n ásodik jutalomra méltóé 6 arany 
darab nyomatatott ívenként. Az ezekhez legközelebb álló 
dicsérettel fog kiemeltetni. 

2) A tanitók számára irandó vezérkönyvekre 
nézve: 

Első jutalom 8, második jutalom 4 darab arany 
nyomtatott ívenként, harmadik : dicsérettel megemlítés. 

Az idegen kézzel irott, bekötött és lapozott pálya-
munkák jeligés levelkék kíséretében küldessenek be 
pesti ref. lelkész és esperes nt. Török Pál úrhoz. 

Az 1., 2., 3, alatt kért pályamunkák beküldésének 
határideje 1861. martius 31., — a 4. szám alatt kértté 
pedig 1861. sept. 30. 



Végre megjegyzendő, hogy a 3. szám alatt hirde-
tett feladatra első rangú pályadíjra érdemes munka 
kéretik, — miután arra az első pályázás alkalmával 
másodrangú már találtatott s ez év folytán nyomtatás-
ban meg is jelenik. 

Kelt Pápán, april 15. 1860. 
Az egyetemes népiskolai választmány megbízásából 

Tarczy Lajos vál. jegyző. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Keresztyén egyháztörténet helv. hitv. népiskolák használatára. 
Kiadták a m.-szigeti h. h. fóelemi iskola tanitói. M.-Sziget. 

A cs. kir. állami nyomdából. 1860. 64 l. 

Hogy ily magában véve csekély munkácska is-
mertetésének közlésére is igénybe veszszük e lap hasáb-
jait, ezt a t. szerkesztőség egyenesen azon figyelemnek 
tulajdonítsa, melylyel az elemi-iskolatigy fontosságát e 
lap — mint azt örömmel tapasztaltuk —kezdettől fogva 
elismerni s méltányolni el nem mulasztotta. 

A legjobb tanmód is cél- és korszerű tankönyvek 
hiányában nehezen fejtheti ki előnyeit, hasznait; míg 
ellenben alkalmas tankönyvek még a tanmód fogyat-
kozásait sokképen pótolhatják. 

Ezen igazságnak teljesen átérzett erejétől indít-
tatva az egyetemes reí, népiskolai választmány is nem 
csupán helyes tanmód és tanrendszer készítéséről, 
banem még pályadíjak kitűzése által arról is kiván 
gondoskodni, hogy elemi iskoláink minél cél- és kor-
szerűbb tankönyvekkel is ellátva lehessenek. 

Minthogy az elemi tankönyvek célszerű készíté-
sére a gyermeki kor általános szellemi álláspontjának 
s fejlődése természetes menetelének alapos ismeretén 
kivül a kezelt tudomány körébeni biztos otthonosság is 
megkívántatik; és mivél ily könyvek készítése által a 
serdülő nemzedék képeztetésének utja és módja köny-
nyíttetvén meg, az egyház irányában is a leghasznosabb 
szolgálattételek egyike tanusíttatik: innen van, hogy 
akár hazánkban, akár a külföldön a tudományok első 
rendű férfiai sem tartották magukhoz alacsony foglal-
kozásnak elemi tankönyvek készítését, s ma is az 
egyház- és iskolának méltán hasznos munkásai közé 
számíthatók azok, kik ily könyvek készítésében fára-
doznak, még akkor is, ha munkájuk inkább csak kísér-
let, mint tökélyre vitt, befejezett mű. 

Ily szempontból kívánjuk a fencímezett munkács-
kát ismertetés alá venni, mi hogy annál célravezetőbb 
lehessen, párhuzamba fogjuk azt tenni némely már meg-
jelent hasonnemű, bár felsőbb osztályok számára szánt 
dolgozatokkal is. 

1) A f'encímzett „marmaros-szigeti" könyvecske 
három fő részből áll, u. m. 1. a ker. egyház története an-
nak megalapításától az egyház újításáig; 2. az egyház-
újítás kezdetétől a jelen időig; 3. ap ró t . ker. egyház 
története Magyar- és Erdélyországon (helyesebben: 
országban). Mindenik rész több idő- és tárgyrendi 

szakaszokra s fejezetekre oszlik. E munkácska, úgy 
látszik , túlnyomólag ezen munka vezérfonala után 
készült: 

2) „A keresztyén anyaszentegyház rövid története 
prot. ifjúság számára. Kiadta a soproni ev. iskolatanitói 
képezde. Sopronban. 1859." 220 1. E meglehetős terje-
delmű könyv felgymnasiumi vagy felreáltanodai osz-
tályok számára látszik készülve lenni. Benne ugyanazon 
három főrészek fordulnak elő, mint a fentebbi könyvecs-
kében, azon különbséggel, hogy benne a főrészek már nem 
idő-, hanem tárgy rendi fejezetekre osztvák fel. E munkával 
az alapfelosztásra sőt a tárgysorozatra nézve is teljesen 
összevág ezen még korábban készült munka: 

3) „Az evangyéliomi keresztyén vallás és egyház 
történetének rövid vázlata. A prot. tanuló ifjúság szá-
mára készíté Dierner Endre. Pesten, 1845." 140 1. E 
munka, tekintve akár a feldolgozott anyagok mennyisé-
gét és minőségét, akár a feldolgozás módszerét, körül-
belől az algymnasiumi osztályok igényeinek felel meg. 
— Ezen munkáktól külön, elszigetelten, a szerkezet és 
feldolgozásra nézve eltérőleg áll. 

4) „A ker. vallás és egyház rövid története nép-
szerű nyelven , prot. ev. népiskolák és magánosak 
használatára. Kiadta Szíj György. Kőszegen. 1848." 
62 1. E munka, mely Sackreuter eredetije után van 
dolgozva, nem vesz föl semmiféle részeket, annál ke-
vésbbé első- és másodrendű alosztályokat, hanem Jézus 
és az apostolok életén kezdve folytatólagosan adja elő 
az egyháztörténetet 24. §-okbau egész a legújabb 
időig, összterjedelméhez képest elég részletességgel 
szólván a magyar- és erdélyországi egyházjavítás-
ról is. 

Már e felmutatott négy munkáról általánosságban 
szólva röviden így formulázzuk nézetünket: 

1) „A m.-szigeti könyvecske" eltalálta, hogy kö-
rülbelül mit és mennyit kell az egyháztörténetből az 
elemi iskolák számára juttatni. Az egyes §-ok felibök 
irt címmel és alátett jegyzetekkel kedves változatosság-
ban, gyors menetben, tömött rövidségben és kellő vilá-
gos irmodorban terjesztik elő az egyház történeti fejlő-
dését. A készítőknek tehát kiviteli tapintatuk kétségte-
len. Sajnálni lehet, hogy a készítők az egyháztörténel-
mi téren még kevés biztossággal mozogjak, s a soproni 
könyv színvonalán túl — mint látszik — feljebb nem 
emelkedtek, annyira, hogy az azon könyvben levő 
történelmi elferdítéseket is, úgy a mint tollúk alá jött, 
egyenesen átvették. Másik fő fogyatkozás a e munkács-
kának a szerkezetben, azaz abban rejlik, hogy annak 
annyi fő- és alosztályai vannak, hogy épen e rendszeres 
felosztás rideg pontossága miatt a könyvnek kis gyer-
mekeknéli használhatósága mód nélkül megnehezítve 
van. Elég lett volna csupán a három főrészre tett alap-
osztályozásnál megállapodni. 

2) „A soproni könyv" elég tárgyismeretet közöl s 
Magyar- és Erdélyország egyháztörténetét is eléggé 
bőven tárgyalja. Nyelvezete világos, élénk és érdekes, 
de kár, hogy a történelmi előadás tömött rövidségét 
sok helyen nélkülözi. A mellékelt időszaki táblák he-



lyesek, bár azokba oly események is fölvétetvék, me-
lyek a munka szövegében elő nem fordulnak. Ily terje-
delmesebb munkához nem ártott Volna a könnyebb 
áttekintés végett tárgymutató táblát csatolni. Minthogy 
e munka a benne feldolgozott anyagok gazdagságánál 
fogva felgymnasiumi ifjaknak szánható: ennélfogva 
megengedhető lett volna az egésznek kissé rendszere-
sebb kivitele s mintegy tudományosabb jellemű kidol-
gozása. A fentebbi könyvecskében nem helyeseltű a 
sokféle alosztályozást; itt pedig nem helyeseljük azt, 
hogy a szerzők a főrészekben csak tárgyrendi fejeze-
teket vesznek fel s mellőzik az időrendi osztályozáso-
kat. Az egyház belső életalakulásait, a tudomány fejlő-
dését is lehetett volna kissé több mélységgel is fölfej-
teni. A prot. kisebb felekezetek (herrnhutiak, methodi-
sták, svédenborgianusok stb.) tanai oly kevéssé jelle-
meztetnek, hogy azoknak sajátságait e könyvből avagy 
csak főbb vonásokban is bajos felismerni; holott fel-
gymnasiumi ifjak már kissé nehezebb tárgyakat is meg-
birnak emészteni. 

3) „Dierner munkája" algymnasiumi ifjak szá-
mára meglehetősen megközelíti főleg az 1. és 2-ik 
részben a tökély kívánt mértékét. Munkájának állás-
pontján az alosztályozásokat nézetünk szerint helyesen 
mellőzi. Kár hogy a második részben, mintegy a munka 
alaptervébe beszőtt arányosságtól eltérve, Lutherről oly 
apró részletekig szétágazó terjedelmességgel kezd 
szólani s így szerepét az életrajzíró szerepével cseréli 
föl. Munkája tankönyvvé ismét csak ott válik, hol a 
79-ik lapon Zwingliröl és Kálvinról a munka terjedelmé-
hez mért rövidséggel kezd szólni. Érdemére válik e 
munkának, hogy a kisebb prot. felekezetek bittanait 
kellő rövidséggel s mégis sok helyen jellemzőbben 
rajzolja, mint a soproni könyv. 

4) „Szíj György munkája" egyike volna a jobb 
eleim tankönyveknek, ha népszerű nyelven volna elő-
adva, s a hosszú §-ok benne rövidebbekre volnának 
felszaggatva. 

Miután így általánosságban mind a négy munká-
ról elmondtuk nézetünket, legyen szabad a két elsőbb-
ről , mint frisebb szerzeményekről különösebben is 
szólanunk s belőlük némely egyes főbb hibákat kije-
gyeznünk. 

1) A „m,-szigeti könyvben" előforduló tévesz-
tések : 

5. 1. mondatik, hogy az apostolok Jerusálem el-
pusztulása után „megkülönözvén (e. h. különválván) 
Mózes tanítását követőktől, ker. anyaszentegyházat (e. 
h. külön gyülekezetet) formáltak." E két fogalomnak: 
egyház és gyülekezet fölcserélése előfordul a soproni 
könyvben is, p. o. a 10-ik lapon, a hol a pünkösti ige-
hirdetés sikeréről levén szó, ez mondatik: „ez volt az 
első ker. anyaszentegyház." 

6. I. a keresztyéneket legkegyetlenebbül üldöző 
császárok között, ha Domician megemlíttetik, még in-
kább meg kell vala Diocletiánnak említtetnie. 

7. 1. a keresztyénség három első századokbani 
terjedésének legkitűnőbb színhelyeit nem csupán az 

európai tartományokban s főleg Németországban, ha-
nem Ázsiában és Afrikában is lehet és kell keresni. 

10. I. mondatik, hogy a „kitűnőbb pátriárkák" 
valának a római, konstantinápolyi , jerusalemi, an-
tiochiai és alexandriai. Több patriárka nem is volt; és 
így a „kitűnőbb" epitheton nemcsak fölösleges, de hibás 
is. E hiba megvan a soproni könyvben is (17. h). 

11. 1. az első zárda építése 270 évre tétetik, holott 
az első zárdát Pachomius építé 340 körül. 

14. 1. hibás kifejezés: „Muhamed babonás és a 
testiségnek kedves tanításait a keresztyének és zsidók 
vallásából szedte össze." így kellett volna: „M. tanítá 
sai nagyobb részét a ker. és zsidók vallásából merítette, 
de azt babonás és testiségnek hízelgő felfogásokkal 
keverte össze." 

16. 1. Methud és Cyrill helyett, inkább Cyrill és 
Methud-ot kell említni, minthogy Cyrill vala idősebb 
testvér. 

17.1. Erdélybe nem Bulcsu, hanem Gyula vitte be 
a keresztyénséget. 

18. 1. az athanasium symbolumot nem Athanásius 
készíté, bár annak nevét viseli s Hieronymust is bár 
Stridonban látott napvilágot, magyarországi születésűnek 
nem mondhatjuk. 

A konstantinápolyi zsinat 381. nem Focius, hanem 
a Maeedonianusok ellen volt összehíva. Minthogy a 
soproni könyv is (44. 1.) Focinst említ Photinus helyett, 
a szigeti is csak Focius nevet használ. De Photinus 
ellen is nem a 381. konstantinápolyi hanem a 351. sir-
miumi zsinat határozott. 

24. 1. a keleti és nyugati egyházak különválása 
nem 1053., hanem 1054-ben történt 

25. 1. Konrád a német vitézrendet nem Erdélyből, 
hanem a külföldről hívta be a poroszok megtérítésére. 
E hiba megvan a soproni könyvben is (35 1.). 

28. 1. Szép Filep Bonifáccal nem háborúba, hanem 
csak vitályba keveredett. 

29. 1. Vald Péter a bibliát nem lefordította, hanem 
lefordíttatta, (soproni könyv 62.1.) 

39. 1. a speieri gyűlés 1529. általában mindenütt 
minden további egyházujítást betiltott. 

41. 1. Kappelnél nem a zürichiek győztek, hanem 
a hegyi katonák. 

44. 1. a párisi vérnász 1572. aug. nem 22—23., 
hanem 23—24. éjszakáján történt. 

48. 1. az orosz egyház a konstántinápolyi patri-
archa hatósága alól nem l-ö Péter cár által szabadítta-
tott fel 1721-ben, hanem 1589. (soproni könyv 127. 1.) 

50. 1. a vallásfelekezetek népességének kimutatá-
sában is tévesztések vannak. 

54. 1. az erdödi zsinat 1545. s nem 1555-ben tar-
tatott. 

59. a linci békekötés éve nem 1646., hanem 1645. 
Luther születésének évét ki lehetett volna tenni, 

söt a 35-ik lapon meglehetett volna az ágostai valiásté-
telt világosan nevezni. 

II. A „soproni könyvben" az említetteken kivül 
előforduló hibák : 



9.1 Máté az evangyéliomokban nem adó-, hanem 
vámszedőnek említtetik. A Tamás keresztyének nem 
Tamás apostolról neveztetnek. 

12. 1. Lukács pogány származásúnak mondatik, 
holott valószínűbben ő hellenista zsidó volt. Egyébiránt 
az ő származásának kérdését a történelmi itészet még 
el nem döntötte. 

21. 1. Gessius Florus utódjának mondatik Cestius 
Gaiius; holott amaz caesariai procurator, emez pedig 
syriai proconsul volt. 

26. 1. N.-Konstantin fiai chronologiai rendben: 
2-ik Konstantin, Konstantius, és Konstans. 

41. 1. A keresztes hadak idejét csak két s nem 
bárom századra tehetjük. 

44. 1. Nestorius a Krisztusbani két természetet 
nemcsak megkülönböztette, de egymástól el is különí-
tette. 

59. 1. az inquisitiót nem 3-ik Ince, hanem 9-ik 
Gergely pápaáll í tá fel. 

110. 1. a nantesi edictum eltöröltetése után kiván-
dorlott francia protestánsok száma csak l/ t, és nem 6 
millió. 

126. 1. A nestoriusokról az mondatik, mintha azt 
tanították volna, hogy Krisztusban a két természet 
tökéletesen egyesült. 

130. 1. A németalföldi jansenisták érseke nem 
Dordrechtben, hanem Utrechtben lakik. 

204. 1. 2-dik Józsefről az mondatik, hogy ha ő 
alatta követtettek is el méltatlanságok a protestánsok 
ellen, az annak tulajdonítható, hogy „nem volt minden-
tudó, mindenüttjelenvaló , mindenható: szóval Isten." 
A kifejezések megválasztása sok tekintetben igaz, hogy 
az ízlés dolga; de az idézett kifejezést aligha hagyhat-
juk helyben. 

Egyébiránt, midőn a két mű részletesebb bírála-
tába bebocsátkoztunk, célunk egyáltalán nem az volt, 
hogy az érdemes szerzőktől az elismerést megtagadjuk. 
S hogy a soproni könyv bírálatába is beereszkedtünk, 
ennek oka egyenesen az volt, mivel a szigeti munkácska 
édes anyjának egyenesen a soproni könyvet kell tekin-
tenünk. 

Észrevételeinket kérjük a t. szerzők által rosz 
néven nem vétetni. — Munkáik addig, míg nagyobb 
históriai exactitudóval készítendő müvekkel váltatnának 
fel, a kimutatott történetadati tévesztések kiigazítása 
mellett tanintézeteinkben használhatók. q>. 

- B E L F Ö L D . 

A csurgói egyház szervezési ügye. 
A „Budapesti Hírlap" 88-ik számában, a Nemhi-

vatalos rész rovat alatt, Csurgó község az eddigi dunán-
túli, az érintett rovat kitétele szerint pápai superinten-
dentiából, több egyházközségek közt mint már magát a 
sept. 1. cs. kir. nyiltparancs értelmében szervezett egy-

házközség állíttatik a közönség elé. Tagadhatatlan bár, 
hogy a csurgói egyház, nem látván tanácsosnak áthágni 
az esperesi rendeletet, melyben azon kifejezés áll, hogy 
a rendezésrőli jelentés minden egyháztól múlbatlanul 
elváratik, f. évi mártius 27-kén küldött a nt. esperes úr-
hoz egy jelentést néhányak aláírásával, melyben a cs. 
kir. nyiltparancs szerinti szervezkedésre—de bizonyos, 
a prot. egyház elveivel összeegyeztethető föltételek mel-
lett — ajánlkozik. Azon állítást azonban, hogy a csurgói 
egyház szervezkedett, minden alap nélkülinek kell nyil-
vánítania. Ezt az egyház, több kéznél levő okmánynyal, 
s magával azon körülménynyel is, mi szerint a cs. kir. 
nyiltparancs keletkezése óta az egyházban még csak elöl-
járók sem választattak — igazolhatja. Igazolja ezt azon 
nyilatkozat is, melyet az esperesi hivatalhoz — a nt. 
esperes urnák megőrzött vétbizonyítványa szerint — az 
egyház mártius 29-én — s így még elég jókor — jutta-
tott ; de a melyet a nt. esperes ur — nem tudni mi okból 
— a nmtsgu cs. kir. helytartósághoz april hó 26. előtt 
el nem küldött, holott a többi nyilatkozatokat még már-
tius 31. előtt rendeltetési helyökre megindította. Hatá-
rozottan kijelentetik ebben, miszerint az egyház a cs. 
kir. pátens értelmébeni szervezkedést csak az előlege-
sen tartandó zsinat beleegyezése mellett hajlandó életbe 
léptetni; — s ezen feltételéhez hiven, az egyház régi 
helyzetéből ez ideig mint ki nem mozdult: ugy elvein is 
semmit nem változtatott, ragaszkodván állhatatosan az 
179%-iki 26. t. cz. pontjaihoz. Oláh Sándor, mk. lelkész. 

A tiszáninneni h. h. egyházkerület f hó l-én 
tartá meg gyűlését Miskolcon azu j templomban. Reggeli 
ima végeztével, h. superintendens Szakái úr egyházkerü-
leti gondnok és superintendens választását jeleié ki a 
gyűlés főtárgyaiul; minek folytán az egyházak arra vonat-
kozó szavazatai az egyházmegyék által beadattak. 

Az ekkor közbenjött cs. kir. biztos azou felszóla-
lása, miszerint a gyűlést a m. minisztériumtól vett uta-
sítás folytán a megyei főnökség nevében megtiltja, azt 
törvénytelennek nyilvánítja, és ha mégis megtartatnék 
az elnökséget felelőssé teszi — eredménytelen maradt, 
és a jelenvolt egyházmegyei képviselők kijelenték, hogy 
a felelősség az elnököket nem terhelheti, mert e tettet 
mindnyájan magukává teszik, s azért magát kiki, kü-
lönbség nélkül, felelősnek nyilvánítja. 

A cs. kir. biztos eltávozta után a szavazatok fel-
bontattak , s egyházkerületi főgondnokul 358 egyház, 
közlil 338 szavazattal b. Vay Miklós úr ő nagyméltósága, 
superintendensül 308 szavazattal főtiszt. Zsarnay Lajos úr 
eddigi superintendentialis főjegyző, és a pataki főiskola 
algondnokául Ragályi Károly úr 236 szavazattal válasz-
tattak el. 

A szavazás ezen eredménye általános lelkesedést 
szült. Az elválasztottak hivatalos esküjöket letévén, a 
a tiszántúli egyházkerület gyűlésének jegyzőkönyve ol-
vastatott fel, melynek intézkedései általános helyesléssel 
találkoztak. 

A gyűlés folytatása másnapra halasztatott; délután 
díszebéd volt, melyben 300 vendégnél több vett részt. 



A pesti e. megyei közgyűlés. Tartatott f. év 
május 3-án Pécelen gr. ltádai Gedeon s. gondnok, 8 Török 
Pál főesperes urak ikerelnöklettik alatt, — a múlt szá-
zadokban, a reformátió üldözése korában, az e. gyűlé-
seknek oly sokszor menedéket adott grófi kastélyban ; 
mely alkalommal, e. megyei tanáesbirákul választott gr. 
Teleki Sándor, ifj. gr. Ráday László, Halász Boldizsár, Egressi 
Sámuel, Erdélyi Ferenc s Ballagi Mór. urak hivatalos es-
kü j őket a közönség örvendezése közt letették. S miután 
tapasztaltatott, hogy több tanáesbirók, bár mindannyi-
szor meghivatnak az e. megyei gyűlésre, mégis vagy 
ritkán, vagy épen nem jelennek meg: határoztatott, hogy 
a meg nemjelenők kellően indokolt mentségöket küldjék 
be mindenkor az esperesi hivatalhoz, s kik egymásután 
két gyüléseni meg nem jelenésöket semmivel sem iga-
zolják, lemondottakként tekintessenek. 

A sz. egyh. azon intézkedését, mely szerint azoa föl-
dektől, melyeknek birtokában a lelkész és tanitó erede-
tileg voltak, az adót ezután is fizetni kész, ellenben a tago-
sítás alkalmával szaporodott íöldektőli adózástajavadal-
mazottakra véli hárítandónak, aze. megyei gyűlés helyben-
hagyja. Örvendetes tudomásul vétetett, hogy az új szerve-
zésre vonatkozólag, az egyházak kivétel nélkül ragaszkod-
nak törvényes jogaikhoz s autonómiánkba ütköző semmi-
nemű rendeletet el nem fogadtak és fel nem olvastak; 
mint szintén több egyházak azon áldozat készsége, mely 
szerint az egyházi építkezések terhében, a szentírás ama 
parancsához híven, „hogy mindenki, a mint vette az 
ajándékot az úrtól, azonképen sáfárkodjék abból," a 
birtokaránylagos elv igazságát követték. 

A R. Cs. egyház fájdalmas panaszszal jelenti az 
iskolai építkezés a miatti félbeszakadását, mert a megyei 
építészeti igazgatóság egy költséges tervet küldött hoz-
zájok ahoz való alkalmazkodás végett, melyet a költség 
tetemes volta miatt nem teljesíthetvén, a beszerzett 
anyagokban sok kárt szenvedtek. Az e. megyei gyűlés 
ragaszkodván ebbeli jogához , hogy önköltségén építendő 
egyházi építkezések körül egyházkivülibeavatkozástnem 
engedhet: az illetőket az építkezés folytatására utasítja. 
— Az 0. egyház folyamodván, hogy a lelkészszel évenként 
100 frtban, a tanítóval 50 írtban szerződésrelépettszántás-
váltsági egyességet állandósíthassa, s a conventióba is be-
leiktathassa : az e. megyei gyűlés, tekintve a pénzviszo-
nyok ingatagságát, s a munkabér határozatlanságát, azon 
egyesség állandósításába s ez által a conventió meg-
változtatásába bele nem egyezhet; e jelen egyességnek 
csak az egyezkedő lelkész és tanitó ottmaradásáig adat-
ván hely. 

D. T. penci közbii tokos folyamodványában azon 
jogellenes sérelmét adván elő, mely szerint a ref. vallásra 
áttérése alkalmával 4 éves leányának, katholika val-
lásban leendő neveltetésére szoríttatik a szolgabírói 
hivatal által, 8 ennek nem teljesítése esetében a po-
zsoni helytartóság rendelete által kényszerítő lépések 
alkalmazásával fenvegettetik: az e.-megyei gyűlés ez 
ligyet, mint valóságos vallásüldözést a kerületi gyűlésre 
terjeszti, s képviselőit utasítja, hogy ily üldözés meg-

szüntetését hatályosan sürgessék. — Végre említetlenül 
nem hagyhatom a s. gondnok gróf urnák ez alkalom-
mal is tanúsított hagyományos magyar vendégszeretetét. 

K. 

R i m a - S z o m b a t b ó l irják a „Lloydnak, hogy az 
ottani egyházat hibásan említették fel azon egyházak 
között, melyek a sept. nyiltparancs értelmében rendez-
kedtek, holott ott épen egyetlen szó sem emelkedett a 
nyiltparancs mellett. A szintén rendezettek gyanánt 
felhozott szkálnoki és pongyeloki ág. hitv. egyházak espe-
rességi bizottságot kértek és kaptak ; ez felolvasá és 
megmagyarázá nekik a hivatalos okmányokat, hogy a 
nyiltparancs iránt alaposan határozhassanak. Több 
egyházban, melyek rendezkedetteknek mondattak, ösz-
szeütközések történtek a pap és egyház között. így 
Köviben, mint a levelező hallja, húsvét első vasárnapján 
a nép az ütőket kiszedte a harangokból, a templom 
aj ta ját pedig a pap elől bezárta. 

A „Fortschritt"nek irják, bogy Zsedényi, kit előbb 
a közönséges rabok naponkénti 10 kros kosztjára szo-
rítottak, Benedek táborszernagy ur közbenjárása folytán 
engedelmet kapott, hogy magát tetszése szerint élel-
meztesse. 

T D A » € 

A „Nagy-Körösi Naptár" t. c. gyűjtői tisztelettel 
felkéretnek, hogy iveiket f. május hó közepéig bekül-
deni szíveskedjenek, mindenki följegyezvén ívére nevét 
és a postaállomást, hová példányait küldetni kivánja. 

N y i l a t k o z a t Az evangélikus tót lapnak izgató 
szelleméről sokat hallottam első megjelenése óta, mi 
nekem nem kevés aggodalmat okozott. Tót nyelven 
nem értvén, természetes, hogy egész tudomásom csak 
hallomáson alapult, mignem a napokban említett tót lap 
legelső vezércikke fordításban küldetett hozzám, miből 
meggyőződést szerezhettem a lap szelleméről. Tótajkú 
levén a fordító, távolról sem volt okom gyanítani, hogy 
a közbeszúrt megjegyzéseket nemzetiségi ellenszenvből 
tette, azért olvasóim tájékozása végett közlöttem cikkét. 
Minthogy pedig a megjegyzések élessége mindjárt kez-
detben feltűnt előttem s azokat nem is helyeselhettem, 
mint a cikk végéhez ragasztott szerkesztői jegyzetem 
világosan mutatja , igyekeztem lehetőleg lágyítani; 
mégis olyanok is csúsztak be s maradtak meg, melyeket 
lapom szellemével összeférőknek nem tartok, mint pél-
dául „Mi vagyok én? (szájhős)" stb.; sietek ezennel, 
mielőtt reklamátio érkeznék, tudatni, hogy az ily ke-
mény megjegyzések csak mivel figyelmemet hevenyé-
ben kikeriilék, maradtak meg lapomban. 

Ballagi Mór, 
mint a „Prot. Egyh. s Isk. Lap" szerkesztője *). 



X. X. ur ismertetésére. 
X. X. az evang. tót újságot ismertetni kívánván a 

magyarhoni olvasó közönséggel , sajátságos modort 
használt. Hogy így a legártatlanabb szöveget is elferdí-
teni s „izgatóvá" bélyegezni könnyű, átlátja minden 
elfogulatlan. Ha ismertetni kivánt X. X.7 elég lett volna 
a fordítást híven közölni. Node ez az ízlés dolga. 

A személyes sértésekre felelhet az illető, mire 
ugyan én legalább részemről az ismertetőt nem méltat-
nám ; de van, igenis van sokkal több izgató anyag az 
ismertetés jegyzeteiben, vagyis inkább éleeiben, mire 
figyelmeztetőleg felelni kötelességem mindazok nevé-
ben, a kik habár tót evang. egyházak lelkészei, hazánk 
s benne a magyar nemzetnek javát, körünkhöz mérten, 
elősegíteni igyekszünk. — A tót ajkú népet evang. 
egyházainkban ignorálni nem lehet X. X. urnák, aunál 
kevésbé (ne féljen, nem mondom ki : mert tót pap), mert 
az — ha bármily gúnyos kilátásba is teszi „szellőzteté-
sét," Árvától Orsováig — eddig templom-, iskola-, lel-
kész- s tanítóit híven és nagyobbára illően, illőbben, 
mint más nyelvű testvéreink, fentartotta: „egyedül s 
kizárólag saját erejéből." Azt hogy filléreivel híven 
segítette hite feleit nyelvkülönbség nélkül, szinte nem 
tagadhatja senki; szóval: egyházi intézményei körül 
csak oly buzgóságot fejtett ki, mint akár a magyar 
akár a német. 

A mikor ez így van, s valaki ezen tót ajkú felei 
szellemi szükségeiről gondoskodni kiván, hogy azokat 
„a műveltségre és élénkebb életre" keltse, — ezen tö-
rekvést: „panslavokhozi állásnak" bélyegezni, kürtölni: 
„ez" X. X. ur! (vagy önnek legújabb modora szerint: 
te X. X.) valóságos „rágalom" és a büntető törvény-
könyv §§. alá tartozó. Ez oly ráfogás, mely szerintem— 
hála Istennek —• egy már leküzdött álláspontból ered-
het még csak, s ön ezt újból éleszti ingerlőleg, hasz-
nálva fegyverül, milylyel egyesnek árthat ugyan, de 
„leginkább* evang. ügyünknek kimérhetlen kárára. 
Útba igazítani, komoly kimértséggel, sine ira et studio; 
de nem haszontalan gyanusitásokkal, s értelem nélküli 
vádakkal mardosva. Váljon gondolkodott-e komolyan 
X. X. ur, hogy mi az a panslavismus? s ha igen: útját 
véli-e állani az ily invectivákkal ? Egy részt szeretetle-
nül sértette azt a Sz. J., a kitől az ellenség sem tagad-
hatja meg a „tetterőt" — mászrésztaz evang. tót népre, 
ráértelmezi az „ostoba" címet, a mi senkinek sem jut-
hatott eszébe, mikor a magyar népre is gyakori pana-
szunk, hogy még nem szokott az olvasáshoz. 

Valóban, ha mikor, most vigyázzunk: ne ártsanak 
többet „barátink," mint a vélt elleneink ! Ön a minő 
lázas állapotban mondja írottnak a vezércikket, leg-
alább is fokozottabb lázban irta az ismertetést. Higyje 
e l ; sokkal többet ártott vele, mintsem használt. 

Végre csudálom a mélyen tisztelt szerkesztő urat, 
hogy a midőn jegyzetkéjében „kenetes floskulusokat" 

*) E nyilatkozat a kérdéses cikk lapomban történt közlése 
után másnap mindjárt megjelent a „Pesti Napló"ban. 

Szerk. 

említ, nem vette észre azokat, melyek az ismertető 
zárszavában előfordulnak, a mikor a csattanós végkér-
dések közé még az 179°/,-ki 26. vallás te. és az „illede-
lem" közbeszúrattak. Világos, hogy ez: „numerus" és 
bizonyos általam ismert egyéniséget árul el, még ak-
kor is, ha az egy felesleg es „ a " kimaradt volna a szö-
vegből ; miért is kár volt neki X. X. mögé bujuia. 

B.-Csaba, máj. 7. 1860. Szeberényi Gusztáv 

Hivatalos nyilatkozat. 

Több magyar és német hírlapokban fölemlíttetvén, 
hogy a tiszántúli helv. hitv. superinteudentia 1860. apr. 
20. tartott közgyűlésében, más hitvallású keresztyének, 
sőt egy izraelita is jelent volna meg, mint egyik vagy 
másik egyház részéről elválasztott képviselő: minden 
félreértés, gyanúsítás, rágalom és vád ellenében, mu-
laszthatlan kötelességemnek ismertem kinyilatkoztatni 
és közhírré tenni, hogy ilyen esetről, ha megtörtént volna, 
sem a főtiszteletü superintendentiáuak, sem a superin-
tendensnek nem volt legkisebb tudomása is. Sőt, a meny-
nyiben más hitvallású képviselőknek választhatása a 
hivatali személyzet előtt még csak gondolatba sem for-
dult meg, s ennélfogva erről sem előszóval, sem írásban 
nem tétetett jelentés, nem is lehetett tudomása. 

Egyébiránt a kellő intézkedések nem hiányoznak, 
hogy l'y esetek, ha netalán valamelyik egyházban a 
helyi viszonyokból fölmerülve, megtörténtek volna is ; 
jövendőre nézve semmiféle szín alatt elő ne kerülhes-
senek. 

Kelt Debrecenben, május 8. 1860. 
Balogh Péter, h. superintendens. 

Adakozások. 
Melanchthon nevét örökítendő szoborra a jolsvai 

ev. gyülekezetben bejött 20 frt. o. é a tasi ref. gyüleke-
zetben ugyan e célra gyűlt 3 frt.80 kr. o. é. és a n. szokolyi 
ref. gyülekezetben bejött 2 frt. 40 kr. o. é. a szerkesztő-
séghez beküldetett s mi az egyesület nevében köszöne-
tünket fejezzük ki a szíves részvétért. 

Tisztelendő Szabó Lajos pátkai s. lelkész úr küldött 
a domesticára 1 frt. o. é. 

Tisztelendő Györké István Kórógyi ref. lelkész úr 
az iskoláknak élte hoszszáig tartó segedelmezésére tett 
ajánlatát beváltandó, szerkesztőségünkhez küldött az 
1860-ik évre a pesti ev. ref. főiskola részére 8 frt. o. é., 
a nagy-körösi és halasi iskolák részére pedig két két 
forintot o. é ; fogadja a tisztelendő úr köszönetünketjazon 
nemes buzgalomért, melyet a nevelés Ugye iránt foly-
vást tanúsít. 



Seimeoről Írják, hogy Breznyik János, a helybeli 
ág. hitv. lyceum igazgató tanára, a cs. kir. septemb. 
nyiltparancs ügyében az itteni egyház presbyteri s 
egyetemes gyűlésein tett nyilatkozatai miatt vádkereset 
alá vétetvén, felsőbb rendeletre hivatalától felfüggeszte-
tett s Kanka Flórián cs. kir. szolgabíró ur, helyébe ide-
iglenes igazgatóul Subayda Lajos tanárt nevezte ki. 

Épen midőn lapunkat bezártuk, egy megrázó 
csapás borítja gyászba az egész dunamelléki 
egyházkerületet. Addig is, míg bővebb tudósítást 
adhatuáuk: ide igtatjuk a szomorú hírt hozó 
gyászjelentést. 

A dunamelléki helv. hitv. egyházkerület ta-
nácsa méltó fájdalommal jelenti nagytiszteletü 

KOCZÓH FERIK U R M I i 
a fülöpszállási ref. ekkiézsia buzgó lelkipászto-
rának és a solti helv. hitv. egyházmegye espere-
sének, élte 43-dik, lelkészi hivataloskodása 8 dik 
házassága 7-dik évében, f. hó 9-dikén esti 8 óra-
kor, hevenyen lefolyt bélszélhüdésben, 34 óráig 
tartott iszonyatos kínok után, barátinak hü ápo-
lása alatt s imái között történt véletlen és meg -
rendítő halálát. 

Az Úrban boldogultnak , — kit özvegye 
Keeskeméthy Katalin asszony s neveletlen 
árvái Ferenc és Ida, számos rokonai, még több 
barátai s tisztelői mély megindulással gyászol-
nak, — hideg tetemei a pesti ref. paplak teremé-
ből f. hó 11-dikén délutáni 5 órakor takaríttattak 
el a pesti ref. templom alatti sírboltba. 

Béke és áldásaink lebegjenek a hü lelki-
pásztor s lelkes egyházi hivatalnok porai felett, 
a kiben az egyháznak egyik buzgó tagja és 
bajnoka, az esperesi karnak egyik méltó tagja 
és reménye, gondos férj és szeretetteljes atya 
hunytanak el! 

Pest, május 10. 1860. 

Ö. cs. k. Apostoli Fölsége apr. 26-án kelt legmagasb 
parancsa folytán, ő cs. Fensége Vilmos főhg altábornagy 
egy körrendeletet bocsátott ki a hadseregi főparancs-
noksághoz, mely a cs. k. hadseregnél behozandó mind-
két vallásfelekezetü ev. tábori lelkészek alkalmazását 
tárgyazza. Ily tábori lelkészek, úgymint egy ágost. és 
egy helv. hitvallású, az illető vallásfelekezetü katonaság 
számára következő állomásokra fognak alkalmaztatni: 
Bécsben Alsó- és Felső-Ausztria, Salzburg, Stiria, Hor-
vátország és Szlavónia részére ; — Veronában : a lom-
bard-velencei királyság, Karinthia, Krajna, Tirol, a Part-
vidék és Dalmáczia reszére; — Budán: Magyarország 
részére; — Lembergben: Galiczia és Bukovina részére; 
— Nagy-Szebenben : Erdély, a Bánság és Szerbvajdaság 
részére. Ezen állandóan alkalmazott tábori lelkészek a 
katonai papság összes állományába eleve mint harmad-
osztályú segédlelkészek soroztainak, s járadékaikat, 
előléptetésüket stb. illetőleg a többi segédlelkészekkel 
egyenlők. A jelöltek szabályszerüleg nőtlen egyének 
legyenek, kivételkép azonban nős egyének is fölvétetnek. 
A későbbi házassági engedélyért folyamodókra a katona-
felek részére létező házasodási szabályok alkalmaztat-
nak. A tábori lelkészek egyházi működése az állomásuk-
hoz tartozó, minden fegyvcrnembeli valláshíveikre, kór-
házakban s minden más katonai intézetekben, kiterjed. 
A hadseregi főparancsnokság nevezi ki őket, és szolgá-
la'i ügyeiket és fegyelmüket illetőleg állomási helyük 
országos főparancsnoksága alá tartoznak. Ezen tábori 
lelkészi állomások betöltésére nézve a hadseregi főpa-
rancsnokság erre tökéletesen alkalmatos ev. lelkészek 
kinevezése s az illető minőségi tabellák nyerése végett, 
a vallás- és közoktatási minisztériumot keresendi meg. 
Az egyén ajánlásoknál a jelölteknek német, magyar és 
szláv nyelvekbeni jártassága, valamint példás erkölcsi 
jó magaviselete s helyes politikai érzülete mutatandó 
ki. A tábori lelkészek állomáshelyükön az isteni szol-
gálat megtartására minden szükségesekkel ellátandók, 
melyek az ágost. és helvét vallásúak részéről fölváltva 
fognak használtatni. Az egyházi beszédeken és isteni 
szolgálaton az illető vallásfelekezetü tisztek legénysé-
gükkel együtt a fönnálló szabályok szerint tartoznak je-
len lenni. — Háborús időszak alatt a papi kórházi szol-
gálatra minden működő hadsereghez, a harc tartamára 
két evang. tábori lelkész — egy ágost. és egy helvét 
vallású — adandó, (Bp. H.) 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. ós Török P. Felelős szerkesztő s kiadó: D r B a l l a g i Mór. 

Oster lamm K á r o l y könyvárus bizományában megjelent: 

B A _ L O G H B É T E R 
ref. superintendens arcképe. 

Ára 1 ft. o. é. A tiszta jövedelem megszegényedett lelkészek felsegélésére fordíttatik. 
Ritkán jelent meg élethtibb kép, melyen a szemlélő egyszerre a legmeglepőbb hasonlatosságot tisztábban 
láthatná. 

Egy arc, melyen öntudat s erély tükrözi magát, s mely egyik kezét szivére nyomja, a másikkal a 26-dik 
törvénycikkre mutat. Ezen képben azon férfiú tűnik elénk, ki az egyház vészfenyegette hajóját a szirtek közt 
eddig szerencsésen tudta vezetni, a nélkül, hogy hajszálnyira eltért volna az ösvényről, melyet az egyháznak 
adott eskü szabott elé. Köszönet azon férfiaknak, kik a prot. egyháznak egy díszt készítettek, s az elszegényedett 
lelkészek alaptőkéjének egy uj forrást nyitottak. Egyszersmind minden prot. hitsorsosunkat megkérjük, hogy 
ezen kép terjesztését becsületbeli dolognak tartsa. 

Pest, 1860. Nyomatott Wodiaaer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 



P R O T E S T A J S T S 

SZERKESZTŐ- ES KIADO-
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 
félévre 3 frt . 70 kr. , egész évre 7 fr t . 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

T : -̂ n— li u—ĉ cicaz 

4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujlir. , egyszeriér t 7 u jkr . 

sorja. Bélyegdíj külön 30 u jkr . 

HIVATALOS RÉSZ. 
Ő cs. k. Apostoli Felsége a következő legfelsőbb kéziratot méltóztatott kibocsátani : 

Kedves lovag, Benedek táborszernagy! A multévi september 1-i Nyiltparancs, mely által 
En a Magyarország-, Szerb-Vajdaság- és Temesi-Bánság-, valamint Horvát- Tótország-é s katonai ha-
társzélbeli ágostai és helvét hitvallása evangélikus alattvalóim egyházi viszonyaiban egy határozott 
rend helyreállítása végett sok évek óta függő tárgyalásokat, uj jogok és kedvezmények nyújtása 
mellett törvényes alapon üdvös befejezésre juttatni iigyekeztem, valamint az ezen Nyiltparancs keresz-
tülvitelére kibocsátott rendeletek, e hitsorsosok egy része által köszönettel fogadtattak és örömteljes 
készséggel foganatosíttattak, a másik rés? ellenben lelkiismeretére és vallási meggyőződésére hivat-
kozva, azokhoz járulni vonakodott. 

Ez aggodalmak következtében ama rendeletek a nép kedélyének növekedő nyugtalanítására 
használtattak alkalmul. 

/ 

Azonban az En az evangelikus egyházügyek kielégítő szabályozására intézett szándékom-
mal ellenkezik, hogy a legbiztosabban célhoz vezető ut fölötti szétágazó nézetek miatt, maga e cél, 
tudniillik egy üdvös egyházmüszerv messze távolba szoríttassák. Hogy tehát evangélikus alattvalóim 
alaptalan aggodalmaktól elfogult részének is teljes megnyugtatást nyújtsak az iránt, hogy lelkiisme-
reti aggodalmaikon a legkisebb erőszak tétele sem szándékoltatik, megengedendőnek találom, hogy a 
Nyiltparancsom értelmében még nem rendezett községek, esperességek és superintendentiák is con-
veutekben összegyűlhessenek, a megkívántató intézkedések megtétele végett képviselők küldése iránt 
azon országos egyháztanácskozmányokra, melyek az 1791-ki XXVI-ik törvénycikk 4-ik §-a értelmé-
ben a zsinat tartására vonatkozó indítványaikat cultus- és oktatásügyi ministerem által Elém terjesz-
tendők lesznek. Következésképen az orsz. egyháztanácskozmányok, valamint az egyházkerületi 
fölügyelők, illetőleg gondnokok és superintendensek választása végetti előkészületek semmikép sem 
akadályozandó. 

Egyébiránt azon esetben, ha az orsz. egyháztanácskozmányok tárgyalásainál a zsinatok 
összealkotását szabályozó egyes határozmányokra nézve alapos ohajtások jutnának érvényre, En az 
ily kérelmek kegyes meghallgatására hajlandó leszek. 

Továbbá rendelem : 
1) hogy azon egyházközségek, esperességek s superinrendentiák, melyek a törvénynek 

megfelelő rendezkedést már bevégezték, vagy azok megtételét már előkészítik, jelen fönállásukban 
vagy ezen szándékuk kivitelében semmikép sem háborgattassanak, vagy gátoltassanak. 

Ennélfogva parancsolom, hogy a pozsoni s uj-verbászi ágostai hitvallású evangélikus supe-
rintendentiák fönállásukban ne háborgattassanak s a szervezett községek, járások és azok hivatalno-
kai, valamint mindazon személyek, kik a szervezést előkészíték és előmozdíták, semmikép se nyug-
talaníttassanak. ^ 

2) a szarvasi superintendentia esperességeinek szabadságukra hagyatik előbbi kötelékük 
szerint, a pesti-, s illetőleg az eperjesihez csatlakozni; elihezképest a soproni, eperjesi s pesti supe-
rintendentiák egyelőre az előbb fönállott dunántuli, tiszai s bányavidéki superintendentiák határait 
vehetik föl, a mennyiben ez utóbbiak határai a pozsoni s verbászi superintendentiák megalakítása 
által nem módosíttattak 

A helvét hitvallású hitsorsosoknak megengedtetik, hogy előbbi superintendentiai feloszla-
tásukhoz tartsák magukat. 



Ezen határozat mindkét hitvallású evangélikus alattvalóim eló'tt, mint egyházuk legfelsőbb 
védura, honatyai kegyének ujabb bizonyítványa kihirdetendő. 

Egyszersmind pedig kegyesen indíttatva érzem magamat, mindazon személyeket Magyar-
országomban, kik az 1859. september l-jén kelt Nyiltparancs behozatala alkalmából eddig előfordult 
sajnos eseményekben oly módon vettek részt, mikép a büntetőhatóságok ellenük e miatt föllépni 
törvényileg kötelezve voltak, teljes bocsánatomban részeltetni. Ennélfogva azoknak, kik már jogere-
jűleg elitéltettek, nemcsak ez ítélet törvényes következéseit, hanem a még ki nem állott büntetést is 
egészen elengedem, és egyszersmind rendelem, hogy minden ily esetek miatt már megindított vizs-
gálatok megszűntessenek, s azok miatt büntetőhatósági hivatalos eljárás ne indíttassék. 

Egyszersmind cultus- és oktatásügyi ministeremhez megfelelő utasításokat bocsátok, hogy 
e határozataim végrehajtása végett Önnel egyetértőleg a szükségeseket elrendelje. 

Bécs, május 15. 1860. 
Ferencz József s. k. 

— 

Gyászbeszéd. 
(Tartatott Pesten május 11. 1860.). 

Egyházunk nagy fejedelme , ki hatalmas 
kézzel ülsz földi országod kormányán, igazgatva 
a vészes hullámok között, melyek ezt elbontással 
fenyegetik, mint tengeri vész idején a hajó népe, 
csoportozunk; és mikor árbocfáink töredeznek, 
mikor felettünk szélvész zúg alattunk mélységek 
nyilnak; mikor rettegnünk kell a partoktól, hol 
csendes időben nyugodtan köténk ki ; mikor 
erőnk szirtjein törünk meg — kiáltunk: Tarts 
meg uram, mert elveszünk! Amen. 

Egy protestáns pap koporsója körül állunk, 
a vitézkedő egyház egyik erőteljes bajnoka hal-
vány homlokán fűződik a halál ciprus-ága, egybe-
fonva a győzelem és a halhatatlanság örök virá-
gaival. •— A kétes kimenetelű harc félbenhagyott 
munkája , és a titkos jövő reményei, félelmei 
között, megállunk a harcmezőn elesett bajnok 
hullája fölött, és megmérve önerőnket, megmérve 
a harc nehézségét, melyet harcolnunk kell, ki-
nézve az aratás nagy mezőjére, felszámlálva a 
kevés aratót, és kévéjére borálva elesni látva 
egyet a legmunkásabb aratók közül: méltán ag-
godalom száll lelkünkre, nem tudjuk, folytassuk-e 

a nagy, meglehet, erőnk fölötti munkát, vagy 
nyugalomra menve, várjuk elérkezni a botrányo-
kat felszedő angyalokat? 

Ah! mert hiába égett kebeledben az apostoli 
tűz, hiába emészté csontaidat ama prófétai láng, 
mely téged szólni késztetett, hiába volt szent a 
harc, melyet harcoltál, hiába mondtuk haldokló 
ágyadnál: hogy mi téged nem adhatunk, mert 
téged maga a Krisztusnak földi szent ügye nem 
nélkülözhet: — hiába — neked el kellett esni. — 
Példád, sorsod mondja, hogy nekünk is esni kell, 
s hacsak az a keserű érzés a jutalom, mely téged 
utolsó vergődésedben a koporsóig lenyomott, 
merjünk-e mégis hívek lenni mindhalálig? 

Igenis, mert alig van, alig lehet nemesebb, 
önmegtagadóbb, dicsőbb harc, az egyszerű pro-
testáns pap harcánál, mit harcol az igazság és 
Isten országa érdekében, s legyen bár harca 
hosszú vagy rövid, jutalmazó vagy nem, e harc 
őt meg&zenteli. 

A világ nagy harcainak, küzdelmeinek egye-
düli rugója az önzés, végcélja az önérdek, az em-
beriség vére e nagy harcokban folyt el. 

Öntudatlanul hagyta magát felhasználtatni az 
erő, és a kimerült erő zsákmányain, a küzdések 
roppant foglalásain, nem a küzdő erő, hanem az 
Önérdek osztozott. Az emberiség eddigi küzdel-
meinek eredménye fájdalom, veszteség, és a küz-
delmekben kifáradva, ha volt annyi bátorsága, 
hogy magától megkérdezze, miért küzdött, miért 
onta annyi vért? Meg kellett vallania, hogy azt 
veszté el, a miért küzdeni látszott, és azt nyerte 
meg, a mitől küzdve menekülni obajtott. — Itt 
nem találunk eredményt, mert az önérdek iszonyú 
Saturnusa felfalta öngyermekeit. 

De önmagát megtagadva küzdött és küzd 
folyvást a protestáns papság kicsiny serege, győ-



zelmei kincseit elosztja és elosztá mindig, neme-
sen lemondva illetőségéről , magának csak a 
küzdés fáradalmait és nemes öntudatát tartva meg. 
Vizsgáljuk részrehajlatlanul minden korok törté-
netét, a protestáns egyház küzdelmei mindannyi-
szor megmentették az emberiség legdrágább kin-
cseit, és valaki az emberek közül kinyujtá ke-
zeit az egyház szabadságának megrontására, 
akaratlanul kinyujtá kezeit ugyanakkor , hogy 
azokkal megverje az emberiséget, és elvegye 
legféltőbb kincseit, és a mit így megnyert, az köz 
osztályra egyszer se ment. 

Tisztelet az emberiség- és hont boldogító 
nagy emberek emlékének, tisztelet a testületek-
nek, melyek valaha az igazság és a közérdekek 
mellett kezet fogtak: de ők mind hagytak meg 
maguknak, mint Saul, valamit az áldozatból, sok-
szor mindent maguknak foglalának. A mennyor-
szágért küzdve, a földön csináltak maguknak 
országot, az oltárért küzdve, az oltárt aranyozták 
meg, és ők annak sugáraiban ragyogtak fel. — 
Csak a protestáns papság kicsiny serege küzd és 
küzdött eleitől fogva jutalom nélkül, el nem fo-
gadva semmit, még azzal sem gondolva, hogy 
nemes küzdelme neki bűnül rovatott fel. 

Ne tagadjuk, a világ nem mindig egyformán 
gondol , itél , nem egyformán hálátlan. Jőnek 
napok és idők, mikor a közveszélyben mindenki 
a helyek felé siet, melyeket megvédni kell, és ha 
a gátak szakadoznak, ha a hullámok az utolsó 
megmaradt gátot is elsepréssel fenyegetik, melyen 
ha az ár fölül csaphat, nem lesz többé egy tal-
palatnyi hely, hová a föld népe legféltőbb kincsei-
vel menekülhessen; jön mindenki egyesülni a 
megvetett munkásokkal, kik éjjel nappal a töré-
sen álltak, megosztják velők a nemes munkát, és 
egyetértve, meglehet , megmentik a századok 
vetését. Jőnek idők, miikor maga a századok óta 
meghasonlott testvér, feledve a természet elleni 
gyűlölséget, kilép a gazdag apai ház küszöbén, 
és a munkára küldött testvért felkeresve, annak 
nemes fáradságaiban szeretettel osztozik, 

Ezek azok a ritka pillanatok, mikor a pro-
testáns pap fejét a munkáról felemelve, nemes 
önérzettel tekint az égre: de tudva azt, hogy 
emberekkel van dolga, ismét liozsá lát a mun-
kához, melynek bevégzésére van elküldve. 

Nem sokára elvonul a zivatar, a hullámok 
ismét visszatérnek a folyó rendes medrébe, meg 
van mentve a századok vetése, és a megvédett 

vetések gazdag aratását jőnek egymás között 
megosztani a munkások. — De a protestáns pap 
még akkor is megmarad régi helyén, őt nem lát-
juk sehol az osztozók között, a mit ő, meglehet, 
megmentett, legyen másé, a miért küzd, ám le-
gyen egy később nemzedéké, legyen az eljövendő 
századoké, hagyjátok meg neki a nemes munka 
dicsőségét, és annak tudatát, hogy ő Isten nevé-
ben dolgozott, és hogyha Isten országa valaha 
földünkön fölépülend, az alá ő is segítette letenni 
az alapot. 

Egy valál te is legjelesbjei közül e bajno-
koknak, idvezült barátunk, nt. Koczőh Ferenc, 
a fülöpszállási ref. egyház 8 évig bnzgó lelkésze, 
a solti egyházmegye esperese. -— Mint fiatal erős 
tölgy nőttél te a solti e.-m. irtott mezőjén, és mi-
kor az egyházmegye jobbjai egymásután clhullot-
tanak, vigasztalásul te hajtottál erős ágakat a 
a még most is tiszteletben álló agg törzsök gyö-
keréből, és mi hittük, hogy benned visszatérnek 
egyházmegyéd régi napjai. — Egyházkerületünk 
látott téged megérkezni a nyolc férfiak között, a 
vének felkeltek előtted és megosztották veled he-
lyok munkáját és dicsőségét, s azóta ott láttunk 
téged mindenütt a törésen, hol elhatározott hideg-
séggel., hol a lelkesedés tüz szekerén, mindenütt leg-
elői, sokszor szavad vezérhang gyanánt zendülve 
meg! megmondva nem egyszer, merre menjünk 
a sötétben! 

Mind hiába! az előharcosok között téged 
talált a halál iszonyú fegyvere, meglehet, keble-
den fogva fel a csapást, mely nekünk lehetett 
szánva. — Es most árva egyházad, egyházmegyéd, 
az egész egyházkerületi areopagus, koporsódat 
körülfogva gyászol, nem te érted, ki nemes har-
codat már megharcoltad, hanem magáért, megol-
vasván azokat, kik megmaradtak a harctéren, és 
üresen látva a helyet, melyet csak te valál hivatva 
betölteni. Ah! fellángoltál közöttünk szép füzed-
ben, mint az ég csillaga, pályádat mi emberileg 
számítva, kimértük határtalan időkre, és lángoló 
fényed egy pillanat alatt kialudt, megégtél ön-
nemes lángodban, mint a Phönix a lángok közül 
újonnan születve emelkedve ég felé azon az uton, 
melyen Idvezítőd előtt az egek megnyilatko-
zának. 

Egyház! — fülöpszállási árva egyház, — meg-
verték szeretett pásztorodat, s míg ö melletted 
fáradozott, harcolt, elesett. — Talán ha kebeled-
re vehetted volna ő t , nem halt, nem halhatott 
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volna meg. — Mint IdvezítŐje, félrement ő tőletek, 
tanitványitól, hogy ne lássátok iszonyú szenve-
déseit, egyedül virasztott, míg ti csendesen alud-
tatok. — Utolsó áldását vegyétek stb. 

Agg férfiú! nincs a férfiú tobbé> kit a te 
lelked szeretett, kinek erős kezeibe bizton adád a 
kormány-rudat; — sötét éj van — sziklák, záto-
nyok között járunk, vedd kezedbe ismét vén Pali-
nurusz a kormányt; sírod, melynek üregébe magas 
homlokod lehull, meglehet, a jövő éjszakán meg-
találod. 

Fájdalomnak leánya —Kecskeméthy Katalin 
— tied volt ő — egészen — lelke minden nemes 
érzetével , szíve kimeri thetlen szerelmével. — 
Egyedül te adhattál neki földi jutalmat, mikor 
minden földi jutalmat nélkülözve, keresett egy 
helyet, hová fejét lehajthatná j a szent hely, hova 
az Isten bajnoka fejét lehajtá, a te kebled volt! 
Ah! fel van törve a kebel ajtaja, az oltár, melyen 
a szeretet örök lámpája égett, a te szived fel van 
dúlva, életed legfőbb kincse elrabolva. Te ezt 
nem hitted, mikor karjaid közül elbocsátád az 
útra, melyről többé vissza nem tért, nem hitte ő, 
a csók, melylyel tőled búcsúzott, a halál csókja 
vala. Hideg a kéz, mely forrón szorítá kezedet, 
az ajk jég hideg, melynek édes hangja téged sze-
retni tanított; mi tisztelettel nézünk néma, ki-
mondhatlan fájdalmadra, s imádkozunk, hogy Isten 
ne hagyjon el. 

Halálod előtt néhány perccel, mikor a halál 
hideg verítékeit homlokodra tett forró kezem szá-
rítá fel, és a homlok alatt boruló szemekben lát-
tam az élet leforduló kárpitját, rám tekintettél, 
és kínosan nyögve panaszkodtál, hogy lelked is 
megtört a test kínai alatt. Én mondtam, hogy 
harcolj! mint harcoltál az életben. Harcolok, 
mondád te, de ki menti meg, ki él az anyáért, a 
tizenöthetes gyermekért? 

Ez vala hozzám utolsó szava, utolsó gondo-
lata. Te valál és az ártatlan gyermeke stb. 

Kezedet fiatal papjaink homlokára tetted 
most, midőn a magasságba emelkedel; essék visz-
sza rájuk palástod, melyek üssék meg a vizeket, 
lelked kettős ereje reájuk! 

Lelkünk kevéssel halálod előtt egymásba 
ömlött át, és nekem jól esett erős kebleden uj 
életet szívni magamba, mentorodnak választottál 
engemet, mégis én támaszkodtam sokszor erőd-
höz. — Azt monuád, hogy te jösz én utánam, te 

akartál engemet követni, és én megyek utánad — 
lehet — nem sokára, ha Isten úgy akarja. Amen. 

Pest, máj. 10. 1860. ' D. J. 
» 

Az 1791-ben Pesten tartatott ágost. vall 
zsinat végzései. 

(Folytatás). 

Negyedik rész. 
Az iskolák igazgatásáról és könyvvizsgálatról, 

I. Az iskolák igazgatásáról, 
1. Kanoo. A legalsóbb vagy elemi iskolákat a 

helybeli gytilés igazgatja, mely ugy a taneszközöket, 
mint gazdászati dolgokat közmegegyezéssel s közremű-
ködve ugy szerzi be, hogy az iskolai ügyekről a tanítók 
is hallgattassanak ki, az iskolákra való különös és közvet-
len felügyelet pedig a gyűlés valamely tagjára bizassék. 

2. Kanon. Az egyesek által felállított s fentartott 
nagyobb iskolák szintén a helybeli gyűlés igazgatása 
alatt állnak; azok pedig, melyeket nem azon egyházak, 
a melyekben felállítvák, tartanak fen, a helybeli felü-
gyelők intézkedéseinek engedelmeskedjenek, de az egy 
házkerületi gyűlés által kiküldendő külső pártfogók és 
jóltevők befolyása melled. Ott pedig, a hol igazgatásra 
alkalmas személyek nem találkoznának, helybeli iskolai 
felügyelőséget az egyházkerületi gyűlés alakítand. 
Egyébiránt ezen iskolákra való különös és közvetlen 
felügyelet is a helybeli igazgatók egyikére bizassék : a 
tanácskozásokban a tanítók s tanároknak is szavok van 

3. Kanon. Hogy az illető felsőségnek kellő tudo-
mása legyen az iskolák állapotáról, a legalsóbb vagy 
elemi tanodák szükségeit vagy fogyatkozásait, melyek 
péld. a telekre vagy felállítandó épületekre s hasonló 
egyebekre vonatkoznak, a helybeli gyűlés az esperességi 
consistoriumnak jókor jelentse föl ; az iskolák pedig az 
egyházmegyei consistorium által mindakét rendből 
választott s utasítással ellátott férfiak által évenként 
látogattassanak megs a mibenlétökről tapasztaltak felöl 
jelentés ugyanazon egyházmegyei consistoriumnak té-
tessék, mi azután az egyházkerületi gyűlésnek kül-
dendő meg. 

4. Kanon. A nagyobb iskolákról, melyekben logi-
cán kivül bölcsészet s más felsőbb tudományok taníttat-
nak, a helybeli igazgatók közvetlenül az egyházkerületi 
gyűlést, más alsóbbakról pedig az esperességi gyűlést -
értesítendik. 

5. Kanon. Valamint nemcsak kívánatos, hanem kell 
is mindenkép arra törekedni, hogy a kölcsönös szeretet-
és bizalomnak mindakét val. evangélikusok közötti 
megszilárdítása végett olyan iskolákba, melyekben mind 
a két val. tanulók vannak, másik felekezetű tanítók is 
hivassanak és a meghívottak hivatalukban kellően párt-
fogoltassanak, alkalmaztatásukat nem gátolván az, hogy 
papi hivatalra nincsenek vagy fel vannak szentelve: ugy 
megegyez a méltányossággal, hogy olyan magán vegyes 
iskolák tiszta helybeli igazgatóság alatt álljanak, mely 
csupán azoktól függjön, kik az olyan iskolákat a más 



felekezetű tanítókra nézve is önköltségükön tart-
ják fen. 

6. Kanon. A közös vegyes iskolák, azok t. i. melyek 
mindakét val. evangélikusok közös költségén fognak 
felállíttatni s fentartatni, helybeli vegyes gyűlés alatt 
olyaténkép állandnak, hogy annak tagjai saját elöljá-
róiknak kűldendik meg a szükséges tudósításokat. Ahol 
pedig több tanitó szükségeltetnék, azok mindakét fele-
kezetből a felekezetek által az iskola fölépítése s fentar-
tására tett költségekhez arányosított számban választas 
sanak; a hol pedig csak egy tanitó szükséges, azt a na-
gyobb számú felekezet híja meg. 

7. Kanon. Mindakét vallású, ugy tiszta mint vegyes 
iskolák legfőbb igazgatása a vegyes főeonsistoriumot 
illetendi, melyet az egyházkerületek valamennyi iskolá-
ról s mindarról, a mit kivánand, évenként értesítendnek. 

II. A könyvvizsgálatról. 
8. Kanon. A symbolikus könyvek, melyek mellett 

mindakét ev. vallás be van fogadva, vizsgálat alá soha 
többé nem eshetvén, azoknak uj kiadásakor a vizsgálók 
kötelessége az, hogy azok minden változtatás nélkül 
nyomassanak ki. 

9. Kanon. A többi istenészeti és a kegyesség gya-
korlására vonatkozó könyvekben valamint magok az 
irók szem előtt tartsák a becsület és illem szabályait, 
ugy a vizsgálók gondosan felügyeljenek, hogy azokba 
gúnynevek vagy gúnyszavak, melyekkel megvető lené-
zésnek vagy csípős avagy pajkos kinevetésnek tétetnék 
ki a r. kath. vallás, soha ne iktattassanak. Mi a symbo-
likus könyvekben netalán előbocsátandó vagy hozzájok 
csatolandó előszók-, jegyzetek- s más toldalékokról 
is értendő. 

10. Kanon. A nálunk először vagy újból kiadandó 
iskolai könyvek vizsgálata körül a mi vizsgálóink is 
azon zsinórmértéket tartják szem előtt, mely a jövendő 
országgyűlésen a szabad- sajtó ügyében hozandó tör-
vényben fog kiszabatni. 

Jegyzet. Hátra volna még, ugy látszik, hogy az 
istenészeti tárgyú könyvek vizsgálatáról is rendelkez-
zünk, de mivel a szabad-sajtóról hozandó hazai törvény-
nek elébe vágni nem akartunk, arról kanont hozni idő-
előttinek tartottuk. 

Ötödik rész. 

A gazdászati ügyekről. 

1. Kanon. Az egyházkerületek a gyülekezetek, is-
kolák és szegények alapítványait és javadalmait minél 
előbb irják össze, az összeírást a főconsistoriumnak küld-
jék fel 3 azt időről időre folytassák. 

2. Kanon. Az egyházi, iskolai s kórházi pénztárak 
kezelése csak jámbor s a maga gazdaságát jó rendben 
tartó férfiúra bízassék, nem tekintve arra, visel-e valaki 
és minő közhivatalt. 

3. Kanon. Ingó és ingatlan vagyonáról minden egy-
ház gyűlése által leltárt készíttessen s annak egyik pél-
dányát a közládában őriztesse, másikat pedig hivatalba 

léptekor a gondnok vagy gazdának adassa, ki az abban 
összeirt dolgokat, nehogy elveszszenek, egyenként nézze 
át, azokat gondosan őrizze s hivatalából kiléptekor 
utódjának sértetlenül adja át. 

4. Kanon. Mi az egyház pénztárába .bárminő cím 
alatt beszQlgáltatik, illesse az akár a gyülekezetet, akár 
az iskolát, akár más magának az egyháznak, vagy es-
perességnek, vagy egyházkerületnek, vagy végre az 
öszves ág. val. egyházaknak kegyes intézetét; valamint 
az is, mi ugyanazon pénztárból kinek, mikor, kinek pa-
rancsára s mi célra adatik ki, a számadási könyv illető 
rovataiba híven írassék be; ilyeneket pedig a kisebb 
egyházakban, ha nem volna más alkalmatos írnok, maga 
a helybeli lelkész egy vagy több egyházi vénnek, kiknek 
nevei oda felirandók, jelenlétében jegyezze be a szám-
adási könyvbe. 

5. Kanon. Pénz az egyházi s iskolai pénztárakból 
a helybeli gyűlések s illetőleg eonsistoriumok tudta s 
beleegyezése nélkül senkinek ne kölcsönöztessék ; pénzt 
a helybeli gyűlések vagy az illető eonsistoriumok csak 
azokra bízzanak, a kik elegendő fekvő vagyont birnak 
vagy biztosítékot adnak; a betáblázás szükségessége a 
gyűlések vagy eonsistoriumok bölcseségére bízatik. 

6. Kanon. Az egyes egyházak-pénztárnokai a be-
vétel- és kiadásról a helybeli gyűlésnek azon egyházi 
elöbbkelőknek, kik a bevétel- és kiadásra be nem 
folytak, jelenlétében, más pénztárnokok pedig az illető 
eonsistoriumoknak számot adni kötelesek, a helybeli 
gyűlés s a közvetlenül felügyelő eonsistoriumok idő-
közben is megvizsgálhatván a pénztárakat. Általában 
mindazok, kik alapítváDytőkéket vagy kegyes hagyo-
mányokat akár önhatalmúlag, akár a véghagyományo 
zók rendeletéből kezeikhez vesznek vagy kezelnek, szá-
mot adni, sáfárkodásukra nézve az elöljáróknak a kö-
rülmények szerint teendő intézkedései alatt állni, követ-
kezőleg arról felelni, a kárt pedig, melynek a kezelő 
hibájából megtörténte bebizonyul, megtéríteni köte-
lesek. 

7. Kanon. A collegiumok, gymnasiumok és nagyobb 
iskolák akár készpénz, akár terménybeli jövedelmeit a 
végre rendelt helybeli felügyelők és pénztárnokok ré-
szint az illető helybeli gyűlések, részint az esperességi 
eonsistoriumok tudtával és a főtanár vagy iskolaigazgató 
egyetértésével kezeljék, számot pedig ugyanazon illető 
gyűléseknek, illetőleg consistoriumoknak évenként adja-
nak, épségben maradván a számadásoknak a superin-
tendentia részéről akár consistoriuma által, akár gyűlé-
seinek, akár superintendensi egyházlátogatásoknak al-
kalmával gyakorlandó fölülvizsgálása. Az eredeti ok-
mányok s alapítványlevelek biztos őrizésére való felü-
gyelet is az egyházkerületet illeti, épségben maradván 
az iskolának tulajdonossági joga. 

8. Kanon. A nyugalmazott lelkészek és iskolata-
nitók s azoknak özvegyei és árvái, de ezek közöl csak 
azok számára, kik a megélhetés kellő eszközeit nélkülö-
zik és segélyre magokat méltatlanoknak nyilvánosan 
nem tették, alapítandó pénztárba minden lelkész és ta-
nitó száz rhénusi frtot. meghaladó jövedelme után éven-



ként másfél száztólit, az egyházak pedig annyit, mennyit 
lelkészeik, fizetendnek. E fizetéstől azonban az uj lelké-
szek két évig mentesek, de önként e pénztárba adakzo-
hatnak. Az esperességenként egyházlátogatás alkalmá-
val akár a lelkészek-, iskolatanitók- és gyülekezetektől, 
akár önkéntes ajánlatokból összegyűjtött pénz pedig 
kikölesönöztessék s arról, hogyannak kamatjából mennyi 
és kiknek adassék, az egyházkerületek rendelkezzenek. 

9. Kanon. Azon egyházkerületi pénztárba, mely a há-
zasságügyi perek biráinak és a consistoriumok leendő ül-
nökeinek adandó napidijak s más közszükségek fedezése 
végett fog alapíttatni, ugy a házasságügyi törvényszékek, 
mint a consistoriumok által bármi cím alatt beszedendő 
valamennyi taksa híven szolgáltassék be. 

10. Kanon. Az említett egyházkerületi pénztár na-
gyobb fölsegélése végett rendeltetik, hogy az egyes 
egybáztagoknak szabadjokra hagyott önkéntes adako-
zásokon kivtil minden gyülekezet egy évben egyszer, 
a neki alkalmatosnak tetsző időben, közoffertoriumot 
rendeljen a maga körében s az így öszszegyült segedelmet 
felsősége utján ugyanazon pénztárba szolgáltassa be. 

Ezek, Fölséges ur! azon Kanonok, melyek szerint 
az ág. és helv. val. egyházakat kormányoztatni óhajtjuk. 
Örök emlékei lesznek azok Leopold emberisége-, nagy-
lelkűsége-, igazságossága- és jóakaratának; szeretet 
kötelékei lesznek azok a mostanában élőkre, utánzásnak 
élő ingerei az utódokra nézve; és lesznek örök hálaem-
lékek, hogy ivadékaink boldognak óhajtsák a dicső ural-
kodóházat s lesznek valódi díszei a folyó századnak. 

Mutatják ezek, hogy misem fekvék annyira szí-
vünkön, minthogy azokkal, kikhez bennünket alaphit-
ágazatok, békekötések, törvények és átélt események 
kötöttek, egy házilag közösen kormányoztassunk és azon 
legyünk, hogy ezentúl egy testület bízatván meg a leg-
felsőbb királyi felügyelettel, Fölséged királyi gondjait 
kevesbítsük, a vegyes consistoriumok előtt perlekedendő 
adózókon pedig, megkevesbítve költségeik és fáradal 
maikat, segítsünk sat. 

S mivel ugy hiszsztik, hogy e Kanonok az állam 
céljával megegyeznek: azoknak zsinaton kihirdetendő 
megerősítését bizalommal s alázatosan kérjük. Kelt 
szabad kir. Pest városában 1791-ik évi sept. 12-ik nap-
jától oct. 14-ik napjáig folytatólag tartott ág. val. nem-
zeti zsinatunkból. 

F 'ólségednek 
legalázatosb és örökké hü alattvalói, zsinatilag összegyűlt 

magyarországi ág. val. evangelikuSok. 
B. Prónay László s. k. elnök. 

Torkoss Mihály superintendens s. k. 
Szinovitz Mihály superintendens s. k. 
Hrabowszky Sámuel superintendens s. k. 
Szontagh Sámuel helyettes superintendens s. k. 
Crudy Dániel esperes s. k. 
Institoris Mosótzi Mihály lelkész, pozsonymegyei kö-

vet s. k. 
Jezsovitz Pál esperes s. k. 
Hamaliar Márton esperés s. k. 
Sztraka János nagy-hontegyházmegyei alesperes s. k. 

Michalitska János lelkész, zólyomi követ s, k. 
Karasz Ádám esperes s. k. 
Perlaky Dávid komárom-fehérmegyei esperes s. k, 
B. Prónay Gábor s. k. 
Balogh Péter s. k. 
B. Podmaniczky József s. k. 
B. Hellenbach Sándor s. k. 
B. Prónay Sándor s. k. 
Radvanszky János s. k. 
Tóthprónai Prónay Pál s. k. 
Szilvay István a dunáninneni egyházkerület felügye-

lője s. k. 
Matkovits Pál dunántuli felügyelő s. k. 
Szentmiklósi és óvári Pongrácz Boldizsár, pest-békés-

esperességi követ s. k. 
Zerdahely László s. k. 
Fejérváry Károly s. k. 
Jeszenowszky János s. k. 
Baloghi Balogh Mihály s. k. 
Solyom István s. k. 
Szepesy Mihály, alesperes s. k. 
Plachy András s. k. 
Gotthardt János Gottfried s. k. 
Trepler Sámuel s. k. 
Horváth Sámuel, a német-ajku ág. val. egyház lel-

késze s. k. 
Sztehlo András alesperes s. k. 
Hrabowszky György, palotai lelkész 8 a veszprémi 

egyházak követe s. k. 
Cerva Dániel, késmárki lelkész s a felső magyarországi 

hat. sz. kir. város követe s. k. 
Thesedik Sámuel, békési dekán és követ s. k. 
Schmál Sámuel hegyaljai alesperes s. k. 
Csernota Ezékiel, a zemplin-sárosi esperesség követes k. 
Lovich Ádám besztercei gymnasium-igazgató s. k. 
Rojko János kassai igazgatótanár s. k. 
Molnár János, a pestbudai ág. val. egyház lelkésze 8 a 

pest-pilis-solti egyházak zsinati követe s. k. 
Justh György tek. Thurócmegye első alispánja és kö-

vete s. k. 
Pongrácz György tek. Liptómegye másod alispánja és 

követe s. k. 
Lehóczky György s. k. 
Petkó Pál a nyitramegyei ev. egyházak követe s. k. 
Bogady János a trencsinmegyei egyházak követe s. k. 
Hrabowszky József szab. kir. Pozsony városa tanácsnoka 

8 ugyanazon nevű tek. vármegyében kebelezett bárom 
szabad kir. város követe s. k. 

Kevitzki Kevitzky Sámuel a mosonmegyei egyházak 
követe s. k. 

Okolicsnaí idősb Okolicsány István nógrád esperességi 
követ s. k. 

Császár András gömör esperességi követ s. k. 
Potkonyiczky Ádám késmárki tanár és követ s. k. 
Mesterházy Dániel dunántúli követ s. k. 
Schwartner Márton a soproni gymnásium követe s. k. 
Neuholt Károly soproni, kőszegi és ruszti követ s. k. 
Budaméri Újházi József szepesi követ s. k. 



RÉGISÉGEK. 

Adatok a magyarországi protestántismus 
történetéhez. 

(Ráth Károly magyar tud. acad. 1. tag és győri ág. evang. 
gyülekezeti levéltárnoktól.) 

III. 
Melikius Sámuel, Zólyom, Turóc, Nógrád és Hont 

megyék fölesküdt superintendense és Breznóbányai 
lelkész, — Kapyrius András Zólyomi esperes és Dubovai 
lelkész; — Yanus János . . . . megyei diaeonus és . . . . 
lelkész; — Mokoscbjnus Tamás a Breznóbányai egyház 
diaconusa levele, melyben bizonyítják, hogy Czupa Mik-
lós Ludányi sztiletésü az evangelium hirdetésére. Te-
kintetes és Nagyságos Gyarmati Balassa Zsigmond, 
Kékkői várához tartozó urodalmainak igazgatói vitézlő 
Benno András és Woxith György által meghivatván, 
általok megvizsgáltatott és a lelkészi hivatalra alkal-
masnak találtatott. 

Kelt Breznóbányán, az 1617-ik év mart. 15-én. 
Salutem omnibus lecturis has literas precamur per 

Dominum nostrum Iesum Christum. 
Verissime dieitur nullám vocem in coeloet in terra 

unquam ardentiorem auditam esse, quam preeationem 
fily Dei in agone, in qua petit colligi et scruari Eeclesiam, 
etBicregi, ut sít et maneat in Deo. Idem inde usque ab 
initi ogeneris humani,omnibus temporibus,donecuniversa 
Ecclesia ex morte resiscitabitur, Filius Dei petit, irnpet-
rat et largitur, et cum propter hanc fily preeationem, 
Deus etiam inter nos Ecclesiam colligat, gratias agere 
debemus et aeterno Patri, et Filio ejus Domino nostro 
Jesu Christo, et Spiritui Sancto vivo, casto, et veraci, et 
gemitus nostros ad summi Sacerdotis nostri, Domini 
nostri Jesu Christi preeationem adjungere debemus, 
petentes, ut semper inter nos quoque colligatur aeterna 
Ecclesia. Hoc cum fiat voce Evangely et non aliter, sicut 
seriptum est : Evangelium est potentia Dei ad salutem 
omni credenti, vult Deus eligi idoneos ad docendum Evan-
gelium. Testamur igitur hunc pium et honestum virum, 
Dominum Nicolaum Czupa Lodanyensem vocatum esse ad 
docendum Evangelium a generosis Dominis, Domino. 
Andrea Benno, et Domino Georgio Woxith, protempore, 
Spectabilis et Magnifici Domini Domini Sigismundi Ba-
lassa de Gyarmat, bonorum ad Kőkkö pertinentium Ad-
ministratoribus, in Ecclesiam Sklabonensem. Cum autem 
anobis petitum sít, ut explorata ejus doctrina, adderemus 
publicum ordinationis ritum, diiigenter eum audiuimus 
et comperimus eum recte percepisse et tenere summám 
doctrinae Christianae, et pie et constanter ampleeti puri-
tatem Evangely, quam et Ecclesia nostra una voce, et 
uno spiritu cum Ecclesia Catholica Christi profitetur, ac 
a fanaticis opinionibus damnatis judicio Catholicae 
Ecclesiae Christi, veteribus et recentibus, quales sunt 
Pontificiorum errores , anabaptistarum . Sacramentario-
rum, et similium abhorrere. Promisit etiam in doctrina 
dexteritatem et constantiam, et in officio fidein et dili-

gentiam, et in vita ac moribus pietatem et honestatem, 
et in actionibus simplicitatem et candorem. Quare ei 
juxta doctrinam Apostolicam publico et pioritu commen-
datum est Ministerium docendi Evangely, et admini-
strandi Sacramenta juxta vocationem, et regulám prae-
seriptamin Propheticis seriptis, quorum summa compre-
hensa est in Tribus Symbolis, Apostolico, Niceno et 
Athanasiauo, confessione Imperátori CAROLO exhibita 
Anno 1530. et in ejusdem Apologia; IteminCatechismis 
D. D. Lutheri, Minőre et Majoré, et Articulis, quibus 
additae sunt subseriptiones in Conventu Smalcaldensi 
etc.: Et in forma Concordiae de controversis Articulis, 
Anno 1576 conscripta. His enim seriptis se conformia et 
consentanea auditoribus suis propositurum, nec ab eorum 
sententia discessurum esse nunquam sancte promisit. 
Atque hunc pium consensum, Deo juvante in Ecclesys 
nostris omnibus üdeliter tueri volumus , nec recepturi 
sumus ulla dogmata pugnantia cum ea doctrina. Cum 
autem Filius Dei, qui est lóyog aeterni Patris, vere sit 
efficax voce Ministery, et faciat, ut Ministerium sit salu-
tare sicut seriptum est : Sedet ad dexteram Patris, dans 
dona hominibus, Prophetas, Apostolos, Evangelistas, 
Pastores et Doctores : Et sicut Dominus inquit. Ego sum 
vitis, vos Palmites: Sine me nihil potestis facere, ora-
mus eum ut adsit etiam hujus iam ordinati Ministerio, et 
faciat, ut sit salutare: Ipsum quoque Nicolaum Czupa et 
Ecclesiam ipsi commissam hortamur, ut puritatem doc-
trinae retineant.Yere enim ibi est Ecclesia Dei, ubi sonat 
vox Evangely incorrupta; etvere ibi Deus dat aeternam 
justitiam et vitám, vere exaudit et gubernat invocantes 
ipsum, mitigat etiam aerumnas hujus vitae; et in ira 
recordatur misericordiae suae. Quare inquit: Si man-
seritis in me, et verba mea manserunt in vobis, quid-
quid volueritis, petetis, et fiet vobis. Hortamur etiam eos, 
ut sint memores praecepti divini de conjunctione et con-
cordia cum alys Ecclesys recte sentientibus tuenda : sicut 
seriptum est: Deus est dilectio, qui.in dilectione manet, 
in Deo manet; et Deus in ipso. Datae Breznobanyae 
decimo quinto die Marty: Anno Domini 1617. 

Sámuel Melikius Pastor Ecclesiae Brisnensis nec 
non Juratus Superintendens Comitatuum Zoliensi, Thu-
rociensi, Nogradiensi et Hontensi, saját kezüleges 
aláirás. 

Andreas Kapirius Pastor Ecclesiae Dubouiensi, 
Senior Comitatus, Zoliensis, saját kezű aláirás. 

Johannes yanus Pastor Ecclesiae ensis in Comitatu 
nec non Diaeonus ejusdem Comitatus. saját keze. 

Thomas Mokoschjnus Diaeonus Ecclesiae Brjsno-
baniensis s. k. 

Az eredeti okmány, mely bőrhártyára Íratott s há-
rom függő pecsét alkalmazásához három bevágással bir, 
gyűjteményemben van. Az aláírások saját kézzel történ-
tek, kár hogy a harmadiké a behajtás miatt oly csonka* 

Ezen okmányban említett helyek Kékkő, Ludány 
s Szlakonya, mind Nógrádmegyében és pedig a kékkői 
járásban feküsznek. Lodány = Ludány közel az Ipoly 
vizéhez s Szécsény mezővárosához, a megye közepén. 
Szklabonya, Kékkő vára alatt a Kürtös pataka mellett, 



mely közel Balassa vagy Ipoly-Gyarmathoz az Ipolyba 
ömlik. 

A papjelölt kikérdezése a tisztelendő urak előtt 
tán érdekes leend, mint világi ember, ahhoz nem értek s 
Így nem tudom, hogy jelenleg a próbatét ily vagy más 
formán megy véghez. 

Gyarmati Balassa Zsigmond Benno és Woxits 
tiszteinek nevei, olasz és horvátosan hangzik, papmeg-
hivó eljárásukból következtetni lehetne, hogy protes-
tánsok voltak, a szokás minden esetre felötlő, annál 
inkább, mert korunkban nem divatozik, mert jelenleg 
mindenkitől, függetlenül a gyülekezet választja és hívja 
meg papjait. 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 

(Folytatás). 

A római és görög mythologiát szinte rendszeresen 
tanulják Kis János kézikönyve szerint. 

Latin chriákat és verseket próbálnak írni, min-
denesetre magyarból latinra fordítanak. 

Kézikönyveik, a melyek tantárgyul ki vannak 
jelölve. 

VII. osztály tanul hetenként 6 órán. Fordítja 
Cicero orátióiból a szebbeket. Virgil Aeneiséből leg-
alább a II. könyvet s azt könyv nélkül meg is tanulják. 
Horatiusból egy pár ódát könyv nélkül is. 

A prosodiát és a mythologiát ismétlik. 
Verseket és chriákat készítenek latinul, mivel a 

magyar nyelvtanító ugyanezekben gyakorolja magyar 
nyelven. Magyarból latinra fordítanak. 

Kézikönyeik ki vannak jelölve. 
VIII. osztály tanul hetenként 6 órát. Fordítja 

Tacitus históriáját. Horatius szebb ódáit, melyeket 
könyv nélkül is megtanul; fordít Horatius satyráiból 
epistolái- és de arte poeticájából. 

Verseket és orátiókat készítenek. 
Magyarból latinra fordítanak. 
f ) Görög nyelvtan. 
A íönebb előadott okoknál fogva a görög nyelvet 

az V. gymnasiumban kell kezdeni. Épen olyan tanítási 
módszerrel kell elkezdeni s előhaladni benne, mint a 
latin nyelvről elő van adva, hogy így a már ekkorra 
a latin nyelvben megerősödött tanuló sebesen balad-
hasson előre. 

A görög nyelv eleme tanítása az V., VI. gymnasi-
umba esik. Az irodalma pedig a VII, és VIII. osztályban 
ismertetendő. 

A görög nyelvtan osztályonként következőleg osz-
tatik fel: 

A gymnasi .m V. osztálya tanul hetenként 5 órán. 
Mondatokat alkot a megismert szókból, a grammatikát 
lassanként ezekből tanulja meg s végül állítja rend-

szerbe grammatikai ismeretét. — Fordítanak magyarból 
görögre s megfordítva. 

Ezen elv szerint kell kézikönyvet szerkeszteni. A 
VI. osztály tanul hetenként 6 órán. — A megkez-

dett tanulási módszer szerint haladván előre, bevégezi 
a grammatikát és a syntaxist. 

Olvasni kezdi Xenopbon Anabasisát. 
A görög régiségtanból tanulnak röviden, a görö-

gök polgári és katonai dolgairól. 
VII. osztály hetenként 6 órán, fordítja Homerus 

Odysseusát, Herodot históriáját. — Homér szebb he-
lyeiből megtanul könyv nélkül is. 

A grammatikát és a syntaxist ismétli. 
A görög régiségtanból tanul a görögök vallási és 

házi dolgairól. 
VIII. osztály hetenként 5 óráa tanul. Fordítja 

Homerus Iliását. Demosthenes oratióit. Homerus szebb 
helyeiből könyv nélkül is tanul. 

A grammatikát és syntaxist a fordítás alatt foly-
tonos evidentiában tartja. 

b) Reáliák. 
a) Mennyiségtan (Mathesis). 
A mennyiségtan tanításával szoros kapcsolatban s 

karöltve járnak a természettan (physica) és a rajzolás-
tan. A természettan azért, mivel minden természettani 
kérdés, egy egy mennyiségtani gyakorlati feladat egy-
szersmind. Midőn tehát a mennyiségtanra alább hetenként 
3 Óra van kitűzve, a természettanra pedig hetenként 2 
óra, ezen 5 órát együtt a mennyiségtan gyakorlására 
rendeltetettnek kell tekinteni. — A rajzolástan pedig 
azért van a mennyiségtannal kapcsolatban, mivel mind 
a mértan mind a természettan feladatai rajzzal levén 
kiábrázolbatók, a rajzolás tudása nélkül sem egyiket 
sem másikat megérteni nem lehet. De ide tartozik a 
rajzolás nemcsak ugy mint e két tudomány segédesz-
köze, hanem úgy is mint tudomány, mivel a rajzolási 
művészetben mathematicai ismeret nélkül biztosan egy 
lépést sem lehet tenni előre. 

Mindamellett hogy a rajzolástant az aestheticumok-
hoz számítjuk, a matbematicumok mellett fogjuk előadni. 

A mennyiségtan számtani részének tanítása az 
elemi iskola eliö osztályában kezdődik, első köre a négy 
alapmívelet és a törtek tanításával a IV. elemi osztály-
ban végződik. —• Második köre az I.—IV. gymnasiumi 
osztályokba esik s magában foglalja az ismételt de szé-
iesbített számtani 4 alapmiveletet, mind kétféle tör-
teket, az algebra elemeit, a mértan szemléleti (rajzolás 
által való) tanítását. — A tanítás harmadik főkörét az 
V.—VIII. gymnasiumi osztályok fogják fel s áll ez al-
gebra, geometria, trigonometria, mathematica geogra-
phia és az astronomia tudományos módszerű tanításában. 

A mennyiségtan osztályonként következőleg osz-
tatik fel: 

Az elemi iskola I. osztályában hetenként 4 órán, 
tanulnak a tárgyakon szemléletileg számolni, s előha-
ladnak észben (roszul mondva fejben) és írva a 20-ig. 

A tanitó kezébe adandó vezérkönyvvül „Kisdedek 
számvetése" Kolozsvárt, A 



II. elemi osztály, hetenként tanul 5 órán, a múlt 
évben megkezdett módszer szerint és alapra észbeli és 
Írásbeli számvetéssel haladnak elö a 100-ig. E mellett 
az iskolán kivül feladatokat dolgoznak Számító Socra-
tesböl. 

A tanitó vezérkönyvül Számitó Socratest használja, 
de minthogy ennek elsőbb szakaszai gyakran átugornak 
a 100-on; válaszsza ki azon példákat, melyek a 100 on 
aluljárnak ; továbbá Számitó Soerates csupán az észbeli 
számvetésre nyújt utasítást a tanítónak, tehát az írásbeli 
számvetést önmaga gondolata szerint gyakorolja ugyan-
olyanféle számtani feladatok Íratásán, mint a milyene-
ket Számitó Soerates szerint észben megfejtettek. — A 

III. elemi osztály hetenként 4 órán folytatja a meg-
kezdett munkát s legalább a négy alapmíveletet, mind 
az észbeli mind az Írásbeli számvetésben megtanulja, s 
mindkét nemben könnyűséget szerez. — A tanuló szó-
és írásbeli feladatokat kap az otthon való kidolgozásra, 
melyre igen alkalmas a Számító Soerates. 

A tanitó Számító Soerates mellett maga számára 
használhatja Szász Károly Mocnik fordítását, kihagyván 
még most a számítási rövidítéseket. — A 

IV. elemi osztály tanul hetenként 4 órán. Rendsze-
resen megtanulja a számok algorithmusait, s legalább 
a közönséges törteket. Sok rendbeli példákat dolgoz 
fel mind észben mind Írásban, hogy a számvetésben a 
legnagyobb könnyűséget szerezze meg. 

Vezérkönyve a tanulónak mint fennebb. — A 
Gymnásium 1. osztályában hetenként 3 órán tanul 

ják a számtanból a négy alap-müveletet a rövidítésekkel, 
a közönséges és a tizedes törteket. A tanitó oda törek-
szik, hogy a tanuló a gyakorlatilag megtanult míveletek 
szabályait szóval s így elméletileg is képes legyen előadni. 

A mértanból tanulják az egyenes vonalú ábrák 
rajzolását. 

A tanitó számtanra használja Szász Mognikl. folya-
mát, a mértanra Nígris Elemente der Geometrie etc. A 

II. osztály hetenként 3 órán tanulja 
A számtanból a viszonyok, arányok, hármas sza-

bály, pénz és mértékek ismeretét. 
A mértanból folytatja az egyenes vonalú ábrák 

rajzolását a háromszög, négyszög- és sok szögről, ezek-
nek területei kiszámitásáról. 

Kézikönyveik Szász Károly Mognik fordítása máso-
dik folyama. A tanitó kezében Nigris Elemente der 
Geometrie. 

III. osztály hetenként 3 órán — számtani feladato-
kat dolgozik, hogy a számítási gyorsaságot állandóan 
megtartsák. — Az algebrából megtanulják a négy alap-
m /eletet, hatványozást és gyökvonást, a permutatio és 
c< mbinatio alapvonalait. — A mértanból tanul a körről, 
végül kiszámítván annak területét is. 

Kézikönyveik Szász Károly, Mocnik 3. folyama, 
Brassai algebrai feladatok feldolgozás végett. — A 
mértanra Mocnik, Szabóki 3. folyama. 

IV. osztály hetenként 3 órán tanulja a számtan-
ból az összetett viszonyokat, arányokat, láncszámitást, 
a társaság-elegyítés szabályait. — Az algebrából az 

egy ismeretlenü egyenleteket. A mértanból tanulnak 
tömörtani (stereometriai) feladatokat rajzolás- és számí-
tással. 

Kézikönyveik Mocnik , Szász Károly negyedik 
folyama , Brassai algebrai gyakorlat könyve példáit 
dolgozzák. A mértanra Mocnik, Szabóki negyedik fo-
lyama. — Az. 

V. osztály hetenként 3 órán tanulja a számtanból, 
a számok tizedes rendszerét, a negatív számoknak az 
alapszámvetésből való lehozatalát, az irrationalis szá-
mok- és a törtekről. Az algebrából a 4 speciest, a szá-
mok oszthatóságát, a törtekről és az arányokról. — A 
mértanból a vonal és a tér mérését. 

A tanitó kezébe vezérkönyvül ajánlandó Euelides. 
A tanuló kezébe Mocnik Arenstein fordítása 

VI. osztály tanulja hetenként 3 órán a számtanból a 
hatványozást, gyökvonást, logarithmusokat alkalmazva 
a kamatok kamatai kiszámítására, az arányokról. Az 
algebrából a több ismeretlenü egyenleteket; a hat 
számvetési alapot alkalmazva a monom- és polyno-
mokra; az algebrai kifejezések reductióját. A mértan 
ból a trigonometria planat- és a stereometriát. 

Kirándulásokat tesz asztallal és sextanssal való 
mérésekre. 

Kézikönyvek a fentebbiek folytatásai. 
VII. osztály hetenként 3 órán a számtanból az 

eddigiek ismétlése- és gyakorlására feladatokat old fel. 
Az algebrából az első fokú határozatlan egyenleteket, 
az egyismeretlenü quadratica aequatíokat, a progressio-, 
combinatio- és binomtaut. — A mértanból, az algebrá-
nak, nevezetesen a quadratica aequationak a mértanra 
való alkalmazását, az analytica geometriát, a kupsze-
lettant (conica sectio), a trigonometria sphaerikát. 

Kirándulásokat tesznek gyakorlati mérésekre. — 
Kézikönyveik a fentebb említettek folytásai. 

VIII. osztály hetenként 3 órán tanulja a mathe-
matica geograpliiát, az astronomiát. A földabrosz és a 
földgömb készítéséhez megkívántató projectio tudomá-
nyát. 

A mult évi feladatot közben ismétli. 
b) Természettan (Physica). 
A természettau tanításában lépést kell tartani a 

mennyiségtan tanításával, ugy hogy a természettan a 
mathesisnek kiegészítő gyakorlati részéül szolgáljon. 
Tanításának első köre a II.—IV. elemi osztályokba 
esik, a holott is a tanuló gyakorlati kísérletek nyomán 
természettani előfogalmakat nyer. A tanitás második 
köre esik az I.—IV. gymuasiumba, áll itt is gyakorlati 
kísérletekből és physicai példák számtani uton való 
feloldásából. — A harmadik köre esik az V.—VIII. 
gymnasiumba, a holott is a mathesis tanításával szoros 
lépést tartva, egészen tudományos alakot nyer. 

A természettan osztályonként következőleg oszta-
tik fel: az elemiiskola II. osztályában hetenként 2 ó-rán 
tanít a tanitó a gyermek előtt már a természetből isme-
retes légtüneményekröl, de ezeket kicsinyben kísérlet 
utján szemlélteti is. 

A tanitó kezében vezérkönyv Crüger elemiiskolák 
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osztom be, hogy e két tanulmány előhaladásával folyto-
nosan lépést tartson s mintegy támaszkodjék azokra. 

A rajzolás tanítója eleinte inkább a gyakorlati 
uton halad elő, lassankint azonban átmegy a gyakorlat 
mellett a rajzolás elméleti terére is, s azt végül tudo-
mány nyá fejti ki. 

A rajzolástanitónak a mennyiség- és természet 
tantanára mindenben kezére dolgozik, hogy annak 
elméletét, mit a rajztanító, ki a gyakorlatra több súlyt 
kénytelen fektetni mint az elméletre, kisebb körre 
szorít, a mennyiségtan tanára egészen átértesse a 
tanulóval. 

A rajzolástan három főkörre van osztva. Első 
főkörre esik a II.—IV. elemiiskolába, a holott is a ta-
nítvány a rajzolás elemeibe alaktaui magyarázatokkal 
kisért gyakorlatok által vezettetik be. A tanítás máso-
dik főkörre esik az I.—V. gymnasiumba, és magában 
foglalja a szabad kézzel való rajzolást, s a mütani 
rajzolás kezdetét. A harmadik főköre van a VI.—VIII. 
gymnasiumban, s tartalmazza a mütani rajzolás tudo-
mányos részét. 

A rajzolástan osztályonként következőleg oszta-
tik fel: 

Az elemiiskola II. osztálya hetenként 2 órán 
egyenes vonalok rajzolásával, szem- és kézgyakorla-
tokkal foglalkozik, s ugyanilyeneket másol is. 

A tanitó vezérkönyvei Franké és Hippius munkái. 
III. elemi osztály hetenként 2 órán tanulja az 

elemi rajzolást természet u t án egyenes és görbe vo-
nalokkal, a tanultak nyomán kezd képzelete után egy-
szerű tárgyak rajzait készíteni (feltalálás). 

A tanitó vezérkönyvei a fentebbiek. 
IV. elemi osztály hetenként 2 órán gyakorolja 

magát folytatólag az elemi rajzolásban, — valamint 
természet után, úgy a feltalálásban. Felfogásához mért 
mintákról másol is. 

Sebessi János nevelő. 
(Folyt, következik.) 

gzámára irott természettana, melyet magyarul is lefor-
dított Orbán miskolci tanár. 

III. elemi osztály hetenként 2 órán folytatja a 
megkezdett természettani alap s előfogalmakat a neve-
zett könyvecske nyomán. 

IV. elemi osztály hetenként két órán kísérletek 
utján egészen átgyakorolja a természettant, olyan ter-
jedelem és módszer szerint, mint az Crüger munkácská-
jában meg van. A 

Gymnásium 1. osztálya hetenként 2 órán számtani 
feladatokat dolgozik a testek általános tulajdonságaira, 
a tömöttség-, rugalmasság-, a víz-és légnyomásra. — Az 
ide vonatkozó kísérleteket ismétlik. A 

Tanitó vezérkönyvül használja Crliger „Die Schule 
der Physik" című müvét. A 

I I . osztály he tenkén t 2 órán tanul gyakorlati mu-
tatványok utján az electricitas és a ínagnetismus jelen-
ségeiről. 

A tanitó vezérkönyve, mint fenebb. 
III. osztály hetenként 2 órán tanul az erőkről. 

Feladatokat dolgozik az egyenletes, a gyorsított és 
lassított haladásról; a vonzás és esés törvényeire ; az 
erő- és munkamérésekre. 

Ilyen példákat gyűjtsön össze a tanitó. 
IV. osztály hetenként 2 órán feladatokat dolgozik 

a hullámtanra alkalmazott hang- és világosságtanra. 
V. osztály hetenként 2 órán tudományos alakba 

foglalt feladatokat old fel a testek egyensúlya és hala-
dásáról a szilárd- és híg testekre nézve. Melyek közben 
az idevonatkozó kísérleteket megmutatja a tanitó. 

VI. osztály hetenként 2 órán tanul a hullám-, 
hang- és világosságtanról; az electricitas- és a magne-
tismusról. 

VII. osztály hetenként 2 órán tanul géptant rész-
letesen és légtüneménytant. 

VIII. osztály hetenként 2 órán ismétli a hullám-, 
hang-, világosság-, melegség- és géptant. 

Áttekinti a természettant általánosan. 
Az V.—VIII. gymnasiumban a természettan taní-

tása egészen mathematikai alapon nyugszik. 
c) Kajzolástan. 
Hazánkban, hol a művészet és ipar még csak most 

kezd ébredezni, a rajzolás tanítását iskoláinkban, még 
most is felesleges, vagy épen mellékes tantárgynak 
tartják és tekintik; pedig ha meggondoljuk, hogy ezen 
tanulmány az ízlés nemesítése, a testi és szellemi 
ügyesség mivelése, s általában a hasznos képzettségre 
mily nagy befolyást gyakorol j ha továbbá fel birjuk 
fogni, hogy az ipar, mérnöki pályára lépő ifjú ezen tu-
domány tudása nélkül semmire sem boldogulhat: el 
kell ismernünk, hogy itt az idő, melyben a rajzolás 
tanításának általánossá tételén minden erővel töreked-
nünk kell. 

A rajzolástan aestheticai tanulmány; de mint 
fentebb is érintve volt, ez a mennyiség- és természettan 
kiegészítő és felvilágosító része, épen azért ezen tan-
tárgyak mellé kivánom sorozni, egyszersmind úgy 

BELFÖLD. 

Az erdővidéki ref. egyházmegyéből. Mintha 
valaki házunkba nyájason beköszönne, és azután többé 
egy szavára is nem méltatna, úgy bántunk mi is erdő-
vidékiek ezen prot. egyházi és iskolai lapokkal. Három 
évvel ezelőtt, midőn mint várva várt s régóta nélkülözött 
kedves vendégek megindulandók valának mindenhová 
a két Magyarhonba, hová csak a velők szembe küldött 
belépti jegyek szíves fogadtatásukat eleve biztosították, 
erdővidékről is rövid s igénytelen részletes zsinati tudó-
sítás köszöntette ugyan az ujonan feltámadott lapokat, 
de azóta senki többé megyénkből — ha jól emlékezem 
— hozzájuk nem szólott. Nem azért azonban —• hogy 
szavunkra méltatlanoknak néztük volna — sőt igenis 



minden tiszteletünk nyilvánításával árasztottuk el s csak 
azt fájlaltuk s fájlaljuk ma is , — hogy nekünk lelké-
szeknek is két példánynál többhez szerencsénk nem le-
het ; — világi híveink közül pedig nem találtatott még 
senki, ki ezeket házábani megjelenésre kegyeskedett 
volna felszólítani, holott vannak , kiktől meg lehet 
várni, hogy más folyóiratok mellett ez a szerény pro-
testáns lap is helyet foglaljon asztalaikon nemrég szü-
letett testvére — a Lelki kincstárral együtt, — megbizo-
nyítandók, hogy a mennyire buzgók szent hitünkben szí-
vökkel, ép annyira kivánják azt pártolni külről ható s 
ösztartó eszközeiben is annyival inkább, hogyha e lapo-
kat Magyarhon lelkes s eléggé nem tisztelhető protes-
táns nagyjai jeles cikkeikkel is megtisztelték ; köztünk 
is minden világi, ki csak teheti, dicsekedésének tarthatná, 
ha e protestáns lap is a Lelki kincstárral együtt háza 
vendégelenne. De hátha a szerkesztőség előfizetőinek név-
sora engemet most fülig pirit! Nagy tisztelettel kérem 
a szerkesztő urat , mentsen mege gyalázattól; vagy még 
jobban tetőtől talpig elpirítani szíveskedjék, mert jó 
szívvel megkövetek mindent , ki sértve érzi magát. 
Méltóztassék, ha hirtelen eszébe nem jutna végig futni 
az előfizetők névsorát s nyiltan kimondani, hogy a Rikán 
belőli négy ref. egyh. megyéből, ezen ugy mondatni 
szokott Székelyföldről hány világi hitünk sorsosa küldött 
előfizetést a prot. egyh. és iskolai lapra ? Nem ok nél-
küli kérdés ez, mert a vallás nemcsak lelkészek, de 
mindnyájunk legszentebb ügye; s miután Jézus a szentek 
szentének aj taját mindenki előtt fölnyitotta, egy protes-
táns lelkész sem kívánja azt bezárni a világiak előtt, 
s a helyett, hogy mondaná nékiek : „procul abesto pro-
fani!" hívja őket belépni a szentek szentébe, hogy „ne 
legyenek zsellérek és jövevények, hanem Istennek cse-
lédi, szenteknek polgártársai." Szükség azért, hogy vi-
lági hitsorsosaink is az egyházi lapokat és folyóiratokat 
figyelmökre méltassák, mivel ezekben a protestáns val-
lásos életnek egy kiváló — mondhatni — gyökér horde-
reje rejlik : „a vallásos öntudat." 

Sokszor megtörténik, miként a lelkész célszerűen 
intézett tanitásával is nem nyerhet lelkeket Isten orszá-
gára, mert nincsenek templomban , kiknek szívökre 
akarta vetni evangyéliomi hálóját. Meglehet, ez fog tör-
ténni szavaimmal is, de azért elmondám, mert egyházunk 
érdekének magasztos érzetére minden kebelt felvilla-
nyozva vágynék látni! És ezzel ismét erdővidékre térve 
vissza, nem is nem azért nem szólott senki megyénkből 
e lapokhoz — mintha az első tudósítástól mostanig tét-
lenség álmában szunyadoztunk vagy közönyösen néztük 
volna a világ folyását. Nem! mi ébren voltunk, vigyáz-
tunk és a mit lehetett, munkáltunk. Legyen szabad eze-
ket dicsekedni- akarás nélkül szerényen és röviden e la-
pok tisztelt olvasói előtt elbeszélnem. 

1. A mtgs. e. főtanács felszólítására sz. udvarhelyi 
főiskolánk segedelmezését felkarolva nemcsak at izezer 
lélek számra eső húszezer forintot szavaztuk meg, ha-
nem a lelkészek és iskolatanitók is különösen az irt 
összegen kivül ama célra hét ezer forint tőkét alapítottak, 
követendő példát akarván ezáltal adni a hallgatóknak 

is egyházunk szent ügyének lelkes pártolására. Ha egy-
házaink az igért segedelemnek nagyobb részét befizették 
is, de még egészen szavukat beváltani legjobb akaratuk 
mellett is nem birták, mert sok nem reméllett akadályok 
állották útját buzgó igyekezetöknek. Ezeket elősorolni 
nincs itt helye, csak azt említem, hogy egy házaink nagyobb 
részt szegények, hallgatóink közt kevés a tehetős a min 
dennapi szükségen fölül emelkedett. Kérdem azért : hi-
bázott-e az erdővidéki c. megye, ha anyagi állását számba 
véve, addig a sepsi sz. györgyi iskola segedelmezésével 
késni kényszerült, míg az első kötelezettség terhétől 
nem szabadul, — arról lévén meggyőződve, hogy így 
annál teljesebb marokkal járulhatand az általa is elvileg 
pártolt iskola oltárához? Nem eszélyesebb eljárás-e rendre 
venni szükségeink fedezését, mint egyszerre mindent 
nyelbe ütni akarni. Egy-két évi késedelmezés nem halál 
amaz iskolára nézve s tizedek múlva is elférend oltárán 
az áldozat. Legtisztább érvekkel fejtette fel megyénk 
átírásában késedelmezése okait s midőn a más három 
testvér e. megyéktől szeretet-és bizalom teljes várakozást 
remélett: nyert sok hibáztatást és alaptalan gyanúsítást 
gyűléseken és hírlapokban. De mindezen elsietett bán-
talmakat őszinte akaratának érzetében békével tűrte, 
még azt is, hogy az átirásában említett „embrió iskola" 
kitételnek azon ékes magyarázat adatott, mintha megyénk 
„törvénytelen ágyból" származottnak tekintené amaz 
iskolát. Én pedig ennyi magyarázatot teszek a sok bán-
talom után: hallgassuk s várjuk ki egymást békésén, 
hogy annál szerencsésebben végezhessük dolgainkat. 
Egyházmegyém becsülete igényelte ez ügyben ennyit 
szólani. 

2. Második főgondunk volt, falusi iskoláinkban a 
tanítást célszerüleg rendezve a kor kívánalmainak meg-
felelő állásra emelni. E végre egy bizottmány előleges 
munkálata nyomán kijelölte a tanrendszert, tantárgyakat, 
kézikönyveket, iskolai fegyelmet. Iskolavizsgáló biz-
tosokat, — úgynevezett kőrlelkészeket nevezett ki, az 
iskolák felszerelését megindította a községi elöljárókat 
pártolás és segedelmezésre felkérte, megyénk részletes 
zsinata és az iskolák állásáról beküldött tudosítások 
tárgyalását egyik teendőjének határozta. Hogy pedig 
mindezen folytonos intézkedéseknek annál több ered-
ményök fejlődjék ki, életbe léptette az iskolatanitók 
értekezletét, minden évben háromszor tartandót egy lel-
kész vezérlete alatt, ki most rendes ülnök és bibarcfalvi 
lelkész t. Szász József. Ha egy előre — mint szokatlan 
dolog — különösnek tetszett is ez intézkedés, de már ta-
nítóink be látták hasznát s miután már a „Néptanítók 
könyvét is olvasni kezdették, bizton remélhetni, hogy 
hivataluk feladatának megfejthetésében könnyebben s 
hasznosabban haladandnak előre. 

3. Önként következett, hogy a tanítók értekezlete 
után el ne maradjon a lelkészek értekezlete is, és erre 
mult évi február 10-én gyülénk össze először, csak annyit 
értve a dologhoz, miként a „protestantismus elveiről s 
méltóságáról" kellend értekeznünk, mint esperesi kör-
levél által kitűzött tárgyról. Sorshúzásnak kelle eldön-
teni — mert első lenni senki nem vágyott — az érte 



kezlet rendét, melyen végigmenve annyira belégerjedett 
szerelmünk, hogy ez első kísérletet évenként tovább 
folytatni határoztuk , mégpedig mivel a véletlen ugy 
hozta, hogy első értekezletünk Árpád napjára esett nem-
zeti érzelmünk azt is határoztatá, hogy ba lehet mindég 
e napon történjék értekezletünk. Igygytilénk össze jelen 
év folytában is a második értekezletre Árpád napján, 
melyet nt. esperesünk rövid imával megnyitván ezen 
tárgyról értekeztünk : „Melyek az ev. ref. vallásnak jel-
lemző hittanai (dogmata), melyek eltérnek a többi vallás-
felekezeteknek idevonatkozó hittanaitól? és honnan 
vannak ezek a szent-irásból véve ? Minden ilyen felho-
zott hittan szorosan meghatározandó leszen a bibliából 
a helv. eonfessióból és az ujabb theologusokból, s gya-
korlati haszna a tapasztalásból." írásból olvastuk dol-
gozatainkat, de annyi készülettel jelentünk volt meg, 
hogy a közbe jött birálatok mellett az időből kifogyván, 
halasztottuk a folytatást jövő évre, hálaimával rekeszt-
vén be nt. esperesünk értekezletünket. 

4. Már első értekezletünk alkalmával meggyőződ-
tünk, noha addig is éreztük, hogy mint földésznek minden 
évben magra, ugy vau nekünk lelkészeknek is szüntelen 
ujabb jó könyvekre szükségünk, hogy az egyre fejlődő 
tudomány terén falvaink félre eső magányában is ma-
gunkat tájékozhassuk. Egyházmegyei közkönyvtárt 
alapítottunk tehát s már egy év óta folyamatba is indít-
ván, több becses könyvek birtokában vagyunk, melyeket 
különben talán soha nem leendett szerencsénk olvashatni. 
Lelkészek- és iskolatanitóknak köszöni e könyvtár is 
életét, s bár negyven ezüst forintnál nem biránk többet 
rá szentelni, de így is leend, mit hátrahagyjunk a jöven-
dőnek. Az írt összeg két része lelkészi (de nem prédi-
kációs), harmadik része iskolai könyvekre fordíttatik. 

5. A bel-missió ügyét is felkaroltuk ezekben: 
a) Baróthi leányegyházunkbau rom. catholicusok 

közt élő hitünk sorsosi csak a hatszori urvacsoraosztás 
alkalmával élvén eddig papi szolgálattal, meghatároztuk 
s gyakorlatba is vettük , hogy minden hónapban két va-
sárnapon rendre prédikáljunk, — valamint azt is, — hogy 
ezen perselypénzen kivül semmi más jövedelemmel 
nem biró 1. egyházban megyénk közsegedelmével egy 
oly épületet építsünk, melyben iskolának, tanitó lakának 
közgyűléseknek és közkönyvtárnak helyisége legyen és 
az imígy tervezett épület már szarvazatra vár. 

b) Miklósvári kicsiny egyházunk hívei által megta-
láltatván, annyi önkéuytes adománnyal szolgáltunk, 
miként abból egy kis új orgona ára egészen kitelt, 

c) Elterjesztettünk megyénkben 100 énekes köny-
vet, 50bibliát, 30 példány Debreceni Könyvtárt. Jelenleg 
a bibliára uj aláirási-ív bocsáttatván ki, az aláirók száma 
közel jár százhoz. 

6. Végre egyházmegyei közpénztárt is alapítottunk 
lelkészi és tanítói áldozatokból oly céllal, hogy az e 
végre kijelölt forrásokból lassanként nevekedvén idővel 
özvegy-árvai tárrá változzék át. 

Ezeket tette megyénk a közelebb lefolyt három 
év alatt 8 ha ezek munkássága élétjeleinek tekint-
hetők, ezekkel azért hallgatott eddig, hogy üreg szó he-

lyett tényeket mutathasson fel. És a miket most felmu-
tathata, — adjuk meg mindennek az illő tiszteletet —• 
köszöni legynagyobb részben tevékeny és előrelátó 
nagytiszteletü esperese Benedek József urnák; mert ő 
volt mindezekben az előljáró tüzlelkü Keresztelő János, 
ki hivott minket a Jordánbani keresztségre, és a mi ér-
demünk csak annyi, hogy engedtük magunkat általa 
megkereszteltetni. Isten neki és nekünk adjon kegyelmet, 
hogy munkálhassunk míg nappal vagyon! 

Áment azonban nem mondék , mert előttem e. é. 
feb. 27. kezdett s mart.14. végzett egyházi vizsgáló bizott-
mány jegyzőkönyve, melyből némely adatokat közlen-
dőknek véltem megyénk ismertetése és a végett, hogy ki-
rályhágón túl lakó feleink láthassák, miként foly köz-
tünk a vizsgálat. Tehát 

A bizottmány főnöke az esperes, segédei a jegyző, 
és közügyigazgató. Ezen bizottmány évenként szokta 
volt ezelőtt megvizsgálni megyejét; de közelebbi időkben 
azon szabály levén megállítva, hogy évenként csak a 
megye harmad része vizsgáltassék, a más két rész pedig 
képviseletileg jelenjen meg a bizottmány által kijelölt 
helyen : Erdővidéken is a közelebbi három évben így 
történt a vizsgálat. De jelen évben minden egyházat 
helyben vizsgált meg a bizottmány, még pedig azon 
kedvesen fogadott s most elsőbben megkísértett eljá-
rással, hogy minden egyházban prédikációval összekötött 
köz-isteni-tisztelettartással nyitotta meg működését és 
prédiká'.t mindenütt esperesünk maga, nem egy de annyi 
tárgy- és textusról, a hány helyen prédikál, minden egy 
háznak állását tartva szemei előtt s csak egy egyházban 
bizván egyik segédére a prédikálást. Isteni tisztelet után 
mindenütt az iskolák vizsgálata kezdődött s folyt néha 
3 óra hosszánál is tovább. Ezután a presbyterium jelen-
létében az egyház szellemi és anyagi állásának vizsga 
lata következett a köz-zsinat és egyh, főtanács által 
megállított 20 rendes kérdések szerint, melyeken én is 
itten végig futok: 

a) Az 1. 2. 3. kérdések vonatkoznak az isteni-tisz-
teletnek a belső személyek általi kiszolgáltatása-, a szent-
írás olvasása-, és magyarázata az ifjaknak nyári vasár-
napokoni tanítására. Ezekre nézve megyénkben sehol 
panasz nem, söt teljes megelégedés nyilvánítását, a belső 
személyek és hallgatók közötti békés egyességet volt 
szerencsés tapasztalni a bizottmány. 

b) 4. Kérdés szerint confirmatió köztünk az egy 
házak népessége szerint két vagy három év alatt egy-
szer szokott tartatni s mult évben négy egyházakban 
confirmáltattak 91 fiú és 88 leány, összesen 179 nö-
vendék. 

c) 5. 6. Kérdések tárgyazzák az iskolát. Talált a 
bizottmány az iskolákban 580 fiú és 635 leány, összesen 
994 tanuló gyermeket, ezeken fölül még mintegy 300 
gyermek lett volna köteles iskolába járni, de a nép alsó 
osztálya szegénységével menti magát. A tanítást illetőleg 
csak égy képezdében készült tanítónk van, s kitűnt hogy 
legelőmenete^ebb is tanitása, azönban több tanítóink is 
dicséretes Szorgalmat tanúsítottak s csak egy iskola 



találtatott gyengének, azért mert a szülök inkább jár-
tatják gyermekeiket vaskőt törni, mint iskolába. 

d) 7. Kérdés szól a gyümölcsiskoláról; ezen jóté-
kony intézkedés sebogyse akar életbe lépni, holott a 
gyümölcstenyésztés virágzásnak indult vidékünkön. 

e) 8. Kérdés: „Vannak-e botránykoztatók ?" Az igaz, 
hogy botránykoztatók mindég voltak, de mégis a bizott 
mánynak arról kellett meggyőződnie, hogy mióta nem 
minden házasodhatik, ki akarna, a romlottság árja szün-
telen nő, a paráznaság pogány vétke buján tenyész, mint 
esős időben a gomba. A sok jegyzőkönyvi példákra 
legyen elég e megjegyzés. 

f) 9. kérdés illeti a jegyző- és anyakönyveket, 
melyek mind a közelebb kiadott minták szerint ke-
zeltetnek. 

g) 10. kérdés szerint a belső személyek fizetése 
kevés híjával be van szolgátva, de az úrbéresek maguk 
megváltása s más okok miatt is sok lelkésznek kepéje 
30-tól 60 kalongyáig is alább esett. 

h) 11. kérdés volna a kepeváltási tőke, de ez 
megyénkben nincs sehol. Volt idő, mikor a kepeváltás 
ajánltatott, de változván az idők, változott a vélemény 
is, most újra a terménybeli fizetés látszik jobbnak. 

i) 12. kérdés szól az egyházi ékszerekről. A nagy-
ajtai egyház szószékét orvos Simonfi Sámuel úr a Száraz-
Ajtaí egyház szószékét pedig özvegy iskola tanitó Nagy 
Istvánná Boda Lidia asszony díszes selyemtakarókkal, 
a bölőni egyház urasztalát Csákány Borbála kisasszony 
egy ónkannával, a bibarcfalví egyház urasztalát pedig 
özvegy Jakab Andrásnö, Szabó Franciska asszony egy ne-
héz szövetű virágos takaróval kegyeskedtek feldí-
szíteni. 

k) 13. kérdés szerint az egyházak fekvő javai 
mindenütt jó mívelés alatt találtattak — egy helyen volt 
csak szükség intézkedésre, — történt szaporodás is. 

1) 14. kérdés szerint alaptőkéje csak két egyház-
nak van. 

m) 15. Kérdés szerint az egyházi középületek közt 
Olosztelek mult évben igen szép uj templomot — Száraz-
Ajta célszerű leányiskolát — s melléje gyüléstermet 
építettek. A nagy-baczoni-fülei templomok a közép-ajtai 
köpeci és fülei iskolák, ugy a száldobosi papilak is 
újbóli építést igényelnek, mely célra mindenütt is folya-
matba indult a sztikségi készület. 

n) 16. kérdés szerint több egyházaink bírnak ke-
gyes hagyományokkal. Mult évben hagyományoztak a 
b'öl'öni egyháznak tek. Rácz Sándornö, Gazdag Anna asz-
szony 600 mftokat, a nagy-baczoni egyháznak egy ma is 
élő Bardocz Juliánná nevű nö 120 ftokat és a bibarczfalvi 
egyháznak elhalálozott szegény napszámos Szász János 
hasonlag 120 mfkat. Kivált ez utolsó igen megillető példa, 
mert senki nem is gyanította, halálos ágyában uri szent 
vacsorát magához véve jelenté ki szándokát a szavára 
elbámult lelkésznek. 

o) 17. Kérdés a szorgalmi jövedelem, 18-ik az ok-
iratok, 19-ik a megyebirák, presbyterek és egyházfiak 
változása, melyekről csak annyit jegyzek meg: három 
egyházban történt megyebírói változás. 

p) Azutolsó 20. kérdéssel elővétetnek a megyebirói 
számadások és azok megvizsgáltatnak. Ezen számadások 
elsőbben az egyház köz- és presbyterialis gyűléseiben 
tárgyaltatnak és az illetők által aláírva adatnak a vizs-
gáló bizottmány elébe. Nem volt ezek szerint az egyhá-
zaknak semmi pénzgyarapodásak s egy rövid számítás-
ból kiderül, hogy 2193 m. frt. adót fizettek. 

Ezen rendes kérdéseken kivül más ügyek is meg-
fordulnak a bizottmány előtt, mely munkálatát végezve 
a közelebbi részletes zsinatot értesíti eljárásáról s az 
általa el nem igazíthatott ügyekről, jegyzőkönyve má-
solatát pedig beadja a köz-zsinaton afőtiszteletü püspök 
urnák. Lukácsfi Lajos. 

tiékés. A Békés-bánáti helv. hitv. egyházmegyé-
ben t. Boros József világi tanácsbiró, agg kora, s gyen-
gélkedő egészsége miatt Békésen tartott egyházmegyei 
gyűlésen hivataláról lemondván, a Magyarhonban e leg-
népesebb egyházmegye az ürességbe jött hivatal betöl-
tése körül tiszta s emelkedett nézetének ujolag fényes 
bizonyságát adta azáltal, hogy a prot. egyházkormány-
zat terén annyi elismeréssel működő n. Tisza Kálmán 
s. gondnok úr testvérét, n. Tisza hajós urat egyetemes 
szavazatával választotta el egyházmegyei világi tanács-
birójául. A Tiszaház vallásos érzülete s protestantismus 
hozi hü ragaszkodása hazaszerte ismeretes ; egyházme-
gyénk e szerencsés választás által nemcsak hálás tisz-
teletét akarta kifejezni, a mélyen tisztelt ház iránt, de 
egyszersmind ennél egyik dicsekedése 8 a prot. egyház 
ifjú bajnoka előtt tért is kívánt nyitni, melyen dicső 
ősei példájaként aprót, egyház jólléte s emelkedő virág-
zásaért, mint Krisztus vitézéhez illik, a tiszta evangyé-
liom szellemében működjék. Hajnal Ábel, m. k. 

helv. hitv. lelkipásztor. 

A helv. hitv. dunántuii egyházkerület f. 
hó 10-én Csepen kezdte meg és folytatta kerületi ülé-
seit. — Az első Illés buzgó imával kezdődvén, főt. 
Nagy Mihály superintendens ur a körülményekhez al-
kalmazott lelkes beszéddel nyitá meg azt, a mikor a 
hiányzó világi elnök helye tek. Sárközy József ur által 
betöltetvén, felolvastatott a tiszántúli egyházkerület f. 
évi apr. 20-án Debrecenben megtartott közgyűlésének 
egy egyházkerületi bizottmány kinevezésében s annak 
működése körének meghatározásában hozott végzése, 
mely is közhelyesléssel találkozván, jegyzőkönyvbe 
vezettetni határoztatott , 8 mindjárt egy hat tagból 
álló bizottmány, ugyanannyi póttagokkal kineveztetett; 
mely bizottmány egyúttal oda utasíttatott, hogy addig 
is, míg a legközelebbi egyházkerületi közgyűlésen 
működéséről számot adna : minden egyes intézkedését 
az egyházmegyéknek s így közvetve az egyházközségek-
nek tudtul adni el ne mulaszsza. A bizottmány tagjaiul 
egyházi részről: főt. Nagy Mihály superintendens, 
Bali Mihály mezőföldi egyházmegye esperese, Széki 
Béla egyházkerületi főjegyző urak, világi részről pedig 



tek. SárkÖzy József\ Blaskovics Pál és Madarassy Mór 
segédgondnok urak jelöltettek ki. — Erre az ezen évi 
egyházkerületi gyűlésre jelentkezett három ifjú segéd-
lelkész fölszentelése következett. 

Ekkor a gyűlés folyamát igen kevés időre meg-
akasztá Sávoly cs. k. kocsi szolgabiró ur megjelenése, 
ki főt. superintendens urat — felsőbb helyről nyert 
megbízást vetvén okul — fölszólítá az ülés eloszlatására. 
Főt. superintendens ur magát erre jogosítottnak nem 
tudván, a gyűlés tagjait nyilatkozásra szólitá fel ; s a 
jelenlevő nem nagy számú de lelkes közönség egy-
hangúlag az ülés megtartása mellett szavazott; a mikor 
cs. kir. főbiró ur azt kérte, hogy a jelenlevőknek neveik 
feljegyeztetvén, a jegyzék neki adassék át, s ezzel el-
távozott, később neki a kivánt névjegyzék kézbeslt-
tetvén. 

Az ülés tovább folytatta tanácskozását s a cs. k. 
főbiró ur megjelenéséből alkalmat vett egy a jegyző-
könyvbe igtatandó határozat hozatalára, hogy t. i .a 
gyűlésre megjelent nyolc egyházmegye úgy tekinti 
magát, mint a dunántuli egyházkerület törvényes testü-
letét, s mint ilyen kiván tanácskozni főt. Nagy Mihály 
ur vezetése alatt, mint a kit törvényes superintendensé-
nek ismer. 

Ezután fájdalommal értesült az ülés, egyik tagja 
az őrségi egyházmegye eleséséről, melynek 11 egyház 
községe a sept. 2 diki magas ministeri rendelet értelmé-
ben rendezte magát s így az egyházkerület többi tagjai-
val egészen ellenkező uton járván, abból magát mint-
egy kiszakítani látszik. Annyival inkább fájdalommal 
vette ezen egyházmegye eljárását az egyházkerület, 
mert az csupán egyoldalúlag az egyháziak által a világi 
rész ellenmondása dacára történt s így nem az egyetér-
tés szüleménye volt. De épen ezen körülmény ébreszté 
fel más részről a reményt az egyházkerületi ülés tagjai-
ban, hogy e már elesettnek hitt tag még talán megtart-
ható leend, ha felkerestetnek az eltévedt juhok s a 
hibásan két pártra szakadt egyházmegyében az egyet-
értés létrehozása s így a baj megorvoslása megkísérte-
tik, a miért is egy kerületi küldöttség neveztetett ki e 
feladat foganatosítására. Már csak azért is szükséges-
nek és célszerűnek tűnt fel ez intézkedés, mert az őr-
ségi egyházmegyében levő felső-őri egyházközség 
valódi ihlet szülte folyamodásában fölkéri a főtiszte-
lendő egyházkerületet, mint ez idő szerint egyedüli 
törvényes elöljáróságát, hogy róla, mint a ki az őrségi 
egyházmegyében egyedül áll a régi kanonokon s 179°/x. 
26. tcikken alapuló törvényesség terén, gondoskodjék. 
A kerületi ülés a felső-őri egyházközséget dicsérő és 
buzdító levéllel megörvendeztetni elhatározta, s az 
őrségi egyházmegye esperesének eljárását pedig bármi 
okból származott legyen is az, menthetetlennek nyilat-
koztatta. 

Ezután indítványoztatott, hogy az üresen álló 
egyházkerületi hivatalok töltessenek be. Ennek követ-
keztében a kerületi főgondnok választása elrendeltetett, 
s a begyült szavazatok fölbontása határnapjául a legkö-
zelebbi kerületi ülés napja tűzetett ki, a mely f. évi 

sep. 10-én Balaton-Füreden fog megtartatni. — Ugy-
szinte határozatba ment nagyt. Kacsó Lajos belső-
somogyi esperes ur kérelmére, hogy az egyházkerület 
jegyzőkönyvileg megörökíti néhai ngos. Sárközi Albert 
belső-somogyi egyházmegye segédgondnokának emlé-
két, s annak megtartandó requiemére egyházkerületi kül-
döttséget nevez ki, s egyszersmind elrendeli a belső 
somogyi egyházmegyében a segédgondnok választását, 
melynek eredménye szinte a legközelebbi kerületi 
gyűlésen íog megtudatni. Ezután hosszas vitára adott 
alkalmat a barsi egyházmegye segédgondnokának mái-
négy év előtt megtörtént választási ügye, míg végre 
az helyeseltetett. 

Ezek voltak az első napi ülés főbb tárgyai. 

• r A . ff* c ? 

Bibliaterjesztés Tisza-Sasson. 
Miután a Prot. egyh. s isk. lap 14-dik számában 

Gubás Ferenc hivataltárs ily cím alat t : „bibliaterjesztés 
M.-Keresztesen" egy szép és követésre méltó példát köz-
lött az említett ref. egyház beléletéről; ez által magam 
is mintegy felhiva érzem magam nt. szerkesztő ür becses 
engedelméből kikérni a Prot. egyházi s iskolai lapja va-
lamely számából egy kis üres tért, s épen a m.-keresztesi 
bibliaterjesztéshez hasonló bibliaterjesztést mutatni be 
a t. c. olvasó közönségnek; ugyanis egyházunk érdemdús 
lelkésze egyházi szónoklat alkalmával felhivá a gyüle-
kezet figyelmét a biblia iránti kegyeletre, a hívek nagy 
része általlátván azt, hogy minden protestáns családnak 
fődísze, ha szent könyvünk olvasása által leikeiket táp 
lálva, a lelki jók megszerzésében fáradoznak, tömegestül 
jelentkezének neveik beiratása végett, s még a legsze-
gényebb napszámos is édes örömtől áthatva áldozza 
bibliamegszerzésre legutolsó fillérét is. S csaknem két 
hét eltelése alatt már 65 protestáns család olvasta édes 
érzéssel eltelve a minden könyvek könyvét. Vajha prot. 
vallásunk iránti buzgóság, kegyelet, egyházunk irányá-
bani részvét, a haladó korral nagyobb nagyobb mértékben 
nőne minden keresztyénnek kebelében, akkor nem le-
hetne félni protestáns egyházunk hajójának elmertilésé-
től, bármi zúgó szélvészek morajai fenyegessék is azt. 

Tisza-Sass május 5. 1860. 
Zih Károly, ref. néptanító. 

G y á s z h í r . 
Folyó hó 11-én délután 5 órakor kísértünk az örök 

nyugalom helyére egy férfit, ki örömünk, büszkeségünk 
tárgya, protestáns egyházunknak tevékeny, bátor baj-
noka volt, nt. K o c z ó h F e r e n c fülöpszállási ref. lelkészt, 
s a solti egyházmegye csak néhány héttel azelőtt meg-
választott esperesét, kit élte virágában, oly szép remé-



nyekkel biztató pályája közepén , az egyházkerület 
tanácsasztala mellől, szeretett családja- s híveitől távol 
ragadott ki a küzdelem teréről a kérlelhetlen halál. — 
A mily nagy volt a fájdalom, mely a köztiszteletben álló 
férfiú elvesztése miatt keblünket áthatotta, épen oly 
nagy volt a részvét, mely az elhunyt dicsőült iránt ré-
szint a pesti ref. egyház s a még itt levő egyházkerület 
tagjai, részint pedig kedves felejthetetlen lelkészök vég-
tiszteletére nagy számban megjelent hallgatói által nyil-
vánult. Nem lehetett szemeket látni, melyeknek könnyűi 
ne tükrözték volna vissza azon fájdalmat, nem lehetett 
arcot látni, melyen a mély bánat ne jelképezte volna azon 
veszteséget, mit prot. egyházunkat épen a jelen körül 
mények közt oly érzékenyen sújtotta. S ha van, mi ilyen-
kor a szív fájdalmát enyhíti, jótékony balzsamot cse-
pegtetvén annak vérző sebeire , ha van, mi ilyenkor a 
szem keservkönyeinek hullását némileg csillapíthatja, 
égre emelvén annak megtört sugarait: ugy ezt bizonyo-
san csak azon buzgó imák s lelkes alkalmi beszédek 
tehették, melyeket a szeretett férfiúnak lelki testi barátai 
8 hivataltársai nt. Török Pál, Dobos János, Szász Károly 
ref. lelkész és Peti József tanár urak a gyászravatal fe-
lett oly nagy ihlettséggel elmondtak, s a melyek a meg-
jelent díszes gyászoló közönség kebelében mindenütt 
viszhangra s részvétre találtak. Te pedig mindenható 
Isten, ki atyja vagy az özvegyeknek és árváknak, öleld 
fel áldó és gondviselő karjaid közé a fájdalomtól sújtott 
özvegyet 8 a két neveletlen árvát, s egykor juttasd el 
őket is oda, hol a boldog lelkek ezrei vigadoznak, hogy 
ott viszontláthassák azt, kit most elvesztettek. 

C s u r g ó - s o m o g y . Hogy minél többen éreshesse-
nek velünk együtt lelki örömöt: tegye közzé tisztelt 
szerkesztő úr, hogy a „Gusztáv-Adolf egylet" csendes 
kis körében élő gymnásiumunknak is küldött 97 fr. 40 
kr. segélyyénzt. 

Első meglepetésemben nem tudok mást írni e 
tárgyban, mint Pál apostolnak II. Kor. 9. 12. szavait: 
„Ez alamizsna adásnak szolgáltatása nemcsak a szen-
teknek szükségeket segélli, hanem sokaknak hálárdá-
sokra is vagyon az Isten előtt." Csurgó, máj. 10. 1860. 

Horváth József, igazgató tanár. 

Adakozások. 
A Wittenbergben felállítandó Melanchthon-

emlékre a farkasdi helv. hitv. gyülekezet részéről 5 frt. 
o. é. s tek. Keresztessy József séllyei járásorvos részéről 
1 fr. o. é. küldetett be szerkesztő égünkhöz ; fogadják 
az illetők hálás köszönetünket. 

kor- és segédtársának, Melanchthon Ftilöp halálának 
300-ados emlékünnepét szinte megtartotta, azon jól 
indokolt s épen a jelen korszakba vágó javaslatból in-
dulva,mely a Prot. egyh. és iskolai lap utolsóbb számaiban 
nyilvánítatott, t. i. „emelnénk mi is honunkban egy osz-
lopot, e ritka f'ordulatu ünnepély érdekességét örökí-
tendő a Pesten felállítandó Magyarországi protestáns 
Gustáv-Adolf egylete által," mely egyházi egyetemes 
ápoldának üdvös hatása, oly kézzel fogható, hogy arról 
s csak arról mondhatnánk biztosan előre, miszerint ezen 
oltárra tett filléreink a később unokáknak is gazdagon 
kamatozandnak. 

Jóllehet az 1858-dik év junius 25-kén a legborzasz-
tóbb orkán dühöngése közt, nálunk kiütött iszonyú tűz-
vész által, midőn városunkban 800 hajlékok, minden 
felszerelésekkel együtt, a pusztító lángok martalékjává 
lettek, — kis ekklézsiánk is tetemes kárt szenvedett, 
annak harmadrésze leégvén, — harangunk is ekkor ha-
szonvehetetlenné let t : ismervén azonban kis nyájjam 
áldozati készséget, megragadtam az alkalmat. Reményem 
nem csalt, az elszórt mag jó földbe hullott, s íme szeren-
csém van azon üdvös eredményt a nagytisztcletü szer-
kesztőséggel tudatni, t. i. hogy a dunaföldvári ev. egy-
házban a fentérintett szent célra következő adakozással 
járul tak: F. J. felügyelőnk 5 ft. B. J. lelkész 1 ft. Rei-
chert A. 1 ft. Névezinó A. 50 kr. Bohus G. özvegye 50 kr. 
Farkasnő 1 ft. Topler F. 50 kr. Spiegl M. 1 ft. Kovátsné 
50 kr. Szabó Gy. 1 ft. Clementisz K. 50 kr. Aiszenpreisz 
A. 1 ft. Reichert G. 1 ft. Blümelhubernö 1 ft. "YVild J. 
1 ft. Bohus J. 10 kr. Szendrei J. 10 kr. Hájtringer P. 
1 ft. Bohus János 20 kr. WeiszFr. 30 kr. GombárszkiA. 
10 kr. Hőkéné asság. 1 ft. Fördős J. 40 kr . Csépi Gy. 
40 kr. Reinvald M. 1 ft. E szerint az eddig aláirt ada-
kozás, (melynek csak csekély része tisztázandó) teszen 
összesen 21 ft. 60 kr. uj pénzben. Az adakozás még 
folytattatik ; az ív bezártával begyűjtött összegecs-
két a nt. szerkesztőség szabad rendelkezése alá bocsá-
tandjuk, mihelyest azon szerencsés eszme testesülend, 
a javaslat, méltó felkarolásra jutand, és egy év alatt 
az igazán óhajtandó prot. egyházi országos gyámolda, 
vagy ápolda alapulandhat, — legyen a mi filléreink 
annak talpköve; ha pedig az ezen szentügyben fáradozó 
jeles férfiak buzgalma, egy év alatt az indítványozandó 
alapítványra vonatkozólag, a kiegészítésre szükséges 
rokon keblekkel nem találkoznék, szálljon akkor össze-
gecskénk a némethoni Gusztáv-Adolf-egylethez, a kifej-
lés ideje alatt Önnyájunk által helyben használtatva. 

Bors János ev. lelkész. 

Nt. szerkesztő úr! A mult évben az egyházi Domes-
tica, —• addig pedig míg ez életbe lépne, a pesti theolo-
giai intézet részére ajánlatomat beváltandó — van sze-
rencsém ezen évre az illetékes 1 frt. o. é. illető helyére 
juttatás végett átszolgáltatni. Pest, május 13. 1860. 

Fábián Mihály, ref. segédpap. 

Nt. szerkesztő úr ! A dunafóldvári ev. egyház, mely 
alig számlál 400 léiket, vagy a vegyes párokkal együtt 
50 családot, f. é. apr. 21. ama nagy reformátor Luther 

Kassa, májas 15. Zsedényit és Ulá-
dayt ma szabadon bocsátották. Kiléptttk-
kor a nép sokasága örömriadással fogadá 
őket; a nép Zsedényit szállásáig kiséré, 
aztán nyugodtan eloszlék. 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : D r B a l l a g i Mór. 



Osterlamm Károly könyvárusnál épen most jelent meg: 

GRÖF SZÉCHENYI ISTVÁN 
f é n y r a j z i k é p e . 

(Magassága 9%", szélessége 6'/2")-

A magyar akadémia teremében felállított életnagyságú olajkép után 
készítette 

HEIDENHAUS £3. 

Ára » ft. 

A haza gyászban áll legnagyobb fia sírjánál. 
Miután Magyaroszág teremtő szelleme, mely azt egy uj korszak felé vezette, örök álmot 

alszik: illő, hogy annak képe, mely minden valódi magyar szivében örökké élni fog, minden becsü-
letes magyar házát diszesítse is. 

Azonban ezen képnek eltaláltnak és élethünek kell lenni. 
Csupán egyetlen kép van, mely e milliók által áldott nagy embert teljes férfi korban, erő-

teljesen s büszkén, nemzeti öltönyben, s az egész ember egész lényét visszatükrözöleg ábrázolja. 
Azért, hogy ezen az akadémia birtokában levő képet az egész ország kezébe juttathatom, 

becsületbeli kötelességemnek érzem tiszteletemet s hálámat fejezni ki az akadémia elnöksége iránt, 
mely ezen eszmém kivitelére a legnagyobb készséggel nyújtott segédkezet. 

Hogy azonban a kép teljes élethűségben maradjon, közvetítőül photographiát választottam, 
s most oly képet nyújthatok a t. közönség kezébe, mely Széchenyit úgy ábrázolja, mint a 
milyen valósággal volt 6. 

Az általános részvétről teljesen meggyőződve, tettem annak árát csak két forintra. A tisz-
telt gyűjtőknek tíz, bérmentve beküldött példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem, reményi-
vén, hogy ezáltal minden egyest, valamint közintézetet dicsőültünk hű képe birtoklásába juttathatok. 

Pest, május 1. 1860. 
OSTERLAMM KÁROLY. 

(Pesten, Erzsébet tér) . 

Osterlamm Károly pesti könyvárusnál épen most jelent meg: 

PROTESTÁNS EGYHÁZ-ALKOTMÁNY 
tekintettel 

t ö r t é m e t i f e j l ő d L é ü é x * e . 
Ir ta 

KERKÁPOLY KÁROLY 
pápai tanár. 

Ára 1 uj forint (postán bérmentve 1 ft. 2 0 kr.) 
(1—2) Minden protestáns figyelmébe bátor vagyok ez érdekes könyvet ajánlani. 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtór) í . 82. 



P R O T E S T Á N S 

SZERKESZTŐ-ÉS KIADÓ 
h i v a t a l r 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I D I J : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : póstán szétküldéssel 
félévre 3 fr t . 70 kr . , egész évre 7 fr t . 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.li. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
M 

4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 u jkr . , egyszer iér t 7 u jkr . 

sorja. Bélyegdíj külön 30 u jkr . 

A májas 15-diki legfelsőbb kézirat. 
Hogyha valakinek tetszik versengeni, nekünk olyan 
szokásunk nincsen, sem az Isten gyülekezeteinek. 
1. Kor. 11, 16. 

(B. M.) Méltánytalanok volnánk, ha Ő Fel-
ségének f. é. május 15-kén kelt s Benedek főkor-
mányzó ő Kegyelmességéhez intézett kegyes kéz-
iratában hódoló elismeréssel fogadni nem akarnók 
azon honatyai indulatot, melynél fogva a legjobb 
szándékkal tett, de az egyház részéről aggoda-
lommal fogadott korábbi intézkedéseket megszün-
tetni és az egyház önkormányzati jogának teljes 
épségben tartását kimondani kegyeskedett. 

Megörvendeztette szivünket, hogy ezentúl az 
autonom gyülekezetek, egyházmegyék és kerüle-
tek, sőt az országos egyháztanácskozmányok, 
mint a helv. hitvallásuak s az egyetemes gyűlések, 
mint az ág. hitvallásuak nevezik, minden akadá-
lyoztatás nélkül megtartathatnak; hogy az egy-
házkerületi gondnokok, felügyelők és superinten-
densek szabad választása megtörténhetik és — a 
mi az egészet betetézi — azon férfiaknak, kik az 
1859. sept. 1-én kelt nyiltparancs behozatala al-
kalmából a büntető hatóságok által elitéltettek, 
mind az Ítélet törvényes következései, mind a 
még ki nem állott büntetés kegyelmesen elenged-
tetik, a még függő vizsgálatok és az azok miatti 
büntető hatósági hivatalos eljárás megindítása 
megszüntetve vannak. 

Honatyai indulatot látunk azon kifejezett 
legmagasb akaratban is, miszerint azok, kik a 
korábbi legkegyelmesebb intézkedéseket a prot. 
elvekkel Összeférőknek s ehhezképest azokhoz 
alkalmazkodni szabadosnak tartották és magokat 
szervezték vagy szervezni készülnek, jelen fenállá-
sokban vagy szándékok kivitelében ne háborgat-
tassanak vagy gátoltassanak. 

Ezen legmagasabb kegyelem- és ótalomra 
nézve, mely a pátensszerü egyháztestületek szá-
mára különösen biztosíttatik, már az april. 18-án 
Pesten tartott ág. egyetemes tanácskozmány — 
mely akár egy zsinatnak is beillett volna — nyíl-
tan és határozottan felelt, midőn az országba 
szertemenő tagoknak bizalmas utasításul adá, 
épen oly atyafiságos karokkal fogadni vissza a 
pátensszerü egyházakat, a milyen mély és őszinte 
volt a fájdalom, hogy elszakadtak. 

Most rajtunk a sor, hogy O Felségének leg-
kegyelmesebb célzatait teljesen felfogva igyekez-
zünk a zsinati előkészületek megtétele által az 
ügyet régvárt végmegoldásához minél közelebb 
hozni. 

A reformált egyház kebelében errenézve 
semmi nehézség. Annál aggasztóbb a helyzet az 
ev. egyházban, és mi nem birjuk egyelőre belátni, 
mikép fog a dolog jelenlegi állása szerint forma 
tekintetéből elintéztetni. 

Az egész kérdés kiegyenlítése kétségkívül 
a zsinat dolga lesz, de hogy fog az ev. zsinat 
Összealakulni, miután a hívek egy része oly dol-
got anticipált, melyet a másik nagyobb rész elv-
szerüleg meg nem engedhet ? Az Ő Felsége által 
is kegyelmesen elismert 1 7 9 2 6 . tc. az alapot, 
melyen a coordinált egyházak állnak, a suffrage 
universellet t. i. nem ismeri s így a többség tisz-
telettel meghajolván O Felségének legmagasb 
akarata előtt és senkit nem háborgatván, világos 
elvtagadás nélkül arra még sem mehet, hogy 
azokkal, kik az ősök hagyásainak hátat fordítva 
elszakadtak, ily elszakadt állapotban együtt ta-
nácskozzék. 

A magokat coordinált testvérek e tekintetben 
is sokkal kedvezőbb helyzetben vannak mint nji*. 
s bátran engedhetnek, miután az ő engedésük 



is csak a zsinattartásig terme némi változást, és 
semmi elvbe nem ütköznék, holott a többség sze-
rint a zsinat nélküli coordinálás lélekben járó 
dolog és részükről történő engedés esetében az 
egész lepergett mozgalom törvényellenesen foly-
tatott harc gyanánt tüntettetnék fel. 

Mi tehát csak azon egy eshetőségben látunk 
menekvést, ha a kisebbség, mint illik, a többség 
akarata előtt meghajolván, a kibékülésre nyújtott 
testvéri kezet elfogadja, s a régi kapcsolatba, ma-
gától értetik, önként és minden kényszer nélkül, 
csak a közjó tekintete által vezéreltetve, újra 
belép és így lehetővé teszi 0 Felsége atyai cél-
zatainak mielőbbi életbeléptetését. 

Biztosíthatjuk a testvéreket, hogy az auto-
nom egyház valamint soha gátolni nem fogja, 
hogy a pátensszeriiek külön testületeket képez-
zenek, úgy más részről közügyünk érdekében 
véghetetlenül sajnálná, ha most egymást meg nem 
értvén, a végkiegyenlítés megnehezíttetnék. 

Atyafiak, testvérek! egy közös szent tartozás 
csatol mindnyájunkat az egyházhoz, melyben 
élünk, az ősök által szerzett törvényhez, mely 
legféltőbb kincsünket biztosítja. Részletes nyere-
mények, bármi nagyok legyenek azok, nem ér-
hetnek fel azon áldásokkal , melyek solidáris 
Összetartásból kell hogy Önként folyjanak. 

Nagy munka áll előttünk, munka, mely az 
összes egyház megfeszített szilárd igyekezetét 
veendi igénybe; feledjük el a multakat, s támo-
gassuk egymást kölcsönösen a közcél elérésében. 
Akkor s csak akkor lesz Isten áldása rajtunk és 
törekvésünkön. 

Rokonim az Úrban! 
(Lukács ev. 15. rész, 4., 5., 6., 7., vers, az elveszett juhról). 

A Felséges császár máj. 15-kén 1860. költ és 
Benedek lovag cs. k. táborszernagyhoz intézett kegyel-
mes leirata igazolja a pestmegyei ágostai evang. espe-
resség azon felfogását, melyet m. é. nov. 15-kén költ 
feliratában fejez ki, hogy t . i . „ha eredeti tisztaságából 
ki nem vetkőztetve" ér 0 Fölsége trónjához protestáns 
alattvalóinak kérelme és panasza, az meg is fog hall-
gattatni. 

Az elágazó vélemények egyesítésére megnyílik az 
alkalom a generális conferentián és a leendő zsinaton. 

Vonjunk sürü lepelt a közel múltra, ne tegyünk 
egymásnak szemrehányásokat, és térjünk mindenben, 
mindnyájan, eröszakolás nélkül oda vissza, hol Haynau 
rendelete előtt állottunk; csak onnan kiindulva várha-
tunk sikerdús eredményt, szüntethetjük meg a zsurló-

dást közöttünk, és kerülhetjük el egyházunkban a 
szakadást. 

Isten vezérelje utainkat. 
Farmoson, május 20. 1860. Ivánka Imre. 

Lelkészválasztás és a 71-dik statutum. 

Azon jogok között, melyeket a reformátió az 
egyháznak és a gyülekezeteknek visszaszerzett, a 
szabad lelkészválasztási jogot gyakorlati jelentősé-
génél s liorderejénél fogva méltán a legfontosab-
bak közé számíthatjuk. E jognak visszaállítása 
által tényleg elismertetett a gyülekezetek evan-
gyéliomi nagykorúsága s egyszersmind a hierar-
chiai törekvések ellen biztosításul szolgálható 
védgátak száma egy ujabbal szaporodott. 

Minthogy azonban a lelkészválasztás , te-
kintve eredményét, nemcsak gyülekezeti, hanem 
közegyházi érdekű dolog is; ha ugyan a lelkész-
hivatalnak mily egyén által s mily módon keze-
lése a közegyházra nézve közönyössé nem vál-
hatik: ennélfogva a gyülekezetek a le lkész válasz-
tási jogot a legnagyobb szabadság mellett is 
okszerűleg nem independentistice, hanem minden-
kor a közegyház ellenőrködő felügyelése alatt s 
csak azon határvonalak között gyakorolhatják, 
melyeket a közegyliáz, azaz a gyülekezetek 
egyeteme a történhető visszaélések meggátlására, 
s a maga és a gyülekezet méltányos érdekeinek 
öszhangoztatására kijelölni jónak és szükségesnek 
i té l t . 

Ezen kétségtelen igazságú elv különböző 
időben és helyen különböző módon és alakban 
alkalmaztatván, ahhozképest a gyülekezetek is 
szabadválasztási jogukra nézve több vagy keve-
sebb megszorításoknak vettettek alá. Voltak idők 
és helyek, hogy e szükségeseknek vélt megszorí-
tások annyira fokoztattak, miszerint a lelkészvá-
lasztási jog gyakorlati használata az egyes, főleg 
a kisebb gyülekezetek kezeiből csaknem egészen 
kivétetett az egyházi kormányhatóságok által, a 
gyülekezeteknek a szabadválasztási jog emlékeül 
alig hagyatván több, mint a hozzájuk rendelt 
lelkész elfogadása iránti készség kijelenthetése. 

Hogy a szabad lelkészválasztás körül merül-
hetnek fel gyakran botrányos visszaélések, s 
hogy ennélfogva itt óvó rendszabályokra szükség 
van, elismerjük; azt sem kivánjuk tagadni, hogy 
a lelkészválasztásra vonatkozólag tett még oly 
súlyos megszorítások is a közegyházi érdekekre 



intézett figyelemből származhattak: de azon meg-
győződésben vagyunk , hogy e megszorítások 
a szabadválasztás lényegének megcsonkításáig 
sohasem terjeszkedhetnek ki, s a mennyiben a 
tett megszorításoknak már cél- és korszerűsége 
sem forogna többé fen, annyiban azok közható-
ságilag is egyenesen megszüntetendők. 

Ily cél- és korszerűségét leélt s ennélfogva 
közhatóságilag is megszüntetendő lelkészválasz-
tási megszorításnak véljük a „dunamelléki helv. 
hitv. egyházkerületnek 71-dik statútumát," mely 
ekként hangzik: 

„A rendes prédikátoroknak magokat beszín-
leni szokott káplánok és interimálisok furfangos-
ságának meggátlására az „ 1798-diki cons. 6-dik 
sz. a." azon rendelés tétetett, hogy senki ezek 
közül rendes prédikátori hivatalra abban az 
ekklésiában teljességgel elő nem mehet, melyben 
interimáliskodott vagy káplánkodott, hanemha 
különös talentoma és magaviselése által arra 
rendkívül való engedelmet nyer a consistoriumtól. 
— A tapasztalás tanítván azonban idővel, mely 
sok rendetlenségre adott alkalmat az 1798-diki 
statutumhoz tett azon záradék, mely szerint a eon-
sistorium fentartotta magának, hogy attól bizo-
nyos sontica okokra nézve elállhasson, — meg-
határoztatok, hogy ezen záradék eltöröltetvén, a 
statutum minden kivétel nélkül szorosan megtar-
tassák. „Cons. 1817. nro 5." és senki abban az 
ekklésiában, melyben káplánkodott vagy interi-
máliskodott, három esztendők elforgása előtt ren-
des prédikátorrá ne lehessen. „Cons. 1828. nro 
47. és 1835. nro 28." A káplánok és administra-
torok között semmi különbség nem ismertetik. 
Cons. 1846. nro 44." 

S hogy az ezen statutumra vonatkozólag 
kijelentett nézetünk a merészségek sorába nem 
tartozik, mutatja ezt azon körülmény is, miszerint 
a legközelebb tartott kerületi gyűlés ezen statútu-
mot, — hogy álljon-e az továbbra is vagy szün-
tettessék meg? — ujolag a gyülekezetek szava-
zata alá bocsátja, és így legalább annyit ezáltal 
kijelentett, hogy ezen annyiszor lapis offensionis 
gyanánt szolgált statutum életrevalóságát maga is 
kérdéses dolognak tekinti. 

így állván jelenleg ezen statutum sorsa, 
méltó hogy ahhoz, mint nemcsak nyilt, de egy-
szersmind oly tárgyhoz, a mely a lelkészválasztás 
közérdekű kérdésével szorosan összefüggvén, a 
lelkészválasztás körüli alapeszmék nyomozását is 

szükségessé teszi, maga a lapirodalom is hozzá-
szóljon, miután úgy véljük, hogy minden ily 
hozzászólások csak a nézetek tisztítására s a lap-
pangó igazságnak annál biztosabb kiderítésére 
szolgálhatnak. 

A nevezett statutum legelső keletkezése 
1798-ra, és így azon időre esik, midőn még a 
dunamelléki helv. hitv. egyházkerületben is az 
évenkénti lelkészmarasztás volt szokásban. Ekkor 
nehogy a rendes lelkész állását a mellette szolgáló 
káplán vagy interimalis ingadozóvá tehesse s 
netalán mesterséges kegyvadászat által aláássa, 
kor- és célszerű volt a statutum óvó intézkedése; 
de még akkor is a szabadválasztásra való tekin-
tetből méltányosnak tartatott ezen mérséklő zára-
dék odatétele: „hanemha különös talentoma és 
jómagaviselése által arra rendkivülvaló enge-
delmet nyer a consistoriamtól." 

A lelkészmarasztás gyűlöletes szokása idővel 
megszüntettetett s a lelkészek állandó s mara-
dandó hivataloskodása lépett annak helyébe. Most 
már következetesen azt lehetett volna várni, hogy 
a statutumba foglalt megszorítás, miután az annak 
alapul szolgált ok megszűnt, végkép hatályon 
kívülivé tétessék. S mégis épen ellenkező tör-
tént! 

Az 1817-diki eonsistorium már a fentebb 
említett záradékot, azon indokolással, hogy az 
sok rendetlenségre adott alkalmat, kihagyta s így 
a statutumot minden kivételt kizáró categoricus 
imperativussá tette. Ezen intézkedés, mint egy 
részről kemény megszorítás vala a gyülekezetekre 
és káplánokra nézve ; úgy más részről az 
1798—1817-ig tartott eonsistoriumok eljárására 
— hallgatag némi kárhoztató Ítéletet is ejt. Mert 
azon záradék kihagyása, a mint indokolva van, 
azt előföltételezi, hogy a eonsistoriumok az 
1798-diki statutum záradékában fentartott birói 
joggal nem a legpéldásabb részrehajlatlansággal 
s nem a leghelyesebb tapintattal járhattak el. De 
váljon méltányos vala-e a bíráknak gyarlósága 
miatt a gyülekezeteket és káplánokat is büntetni 
s őket a záradékban részökre biztosított kedvez-
ménytől megfosztani? s még inkább, méltányos 
vala-e a megszorítást azon időre is kiterjeszteni, 
midőn a lelkészmarasztás megszűnvén, a káplánra 
vagy interi malisra nézve a megválasztás esete 
már többé csak a rendes lelkész halála- vagy 
másuvá mozdulásával állhatott elő? 

Minthogy a statutum még 1817-diki módo-



sítása után is megengedni látszott legalább a 
lelkész lialála vagy más helyre változása esetében 
a helybeli káplánnak rendes lelkészül megválasz-
tathatását: az 1828. és 1835-diki consistorium a 
már hihetőleg régebb idő óta érlelgethetett inten-
tiónál fogva az eddigi megszorítást egy fokkal 
fölebb emeli s határozatilag kimondja , hogy 
„senki azon ekklésiábau, melyben káplánkodott 
vagy interimáliskodott, három esztendők elforgása 
előtt rendes prédikátorrá ne lehessen," s hogy 
valami módon a nevek közti különbségtétel által 
e megszorítás ki ne játszassék, az 1840-dik évi 
consistorium kijelenti, hogy „a káplánok és ad-
ministratorok között semmi különbség nem is-
mértetik." 

Igy nőtt ki apránként a 71-dik statutum 
mostani egész alakjára. 

A statutum 1798. és 1817-diki szerkezetének 
ok alapját a rendes lelkész ellen lehetséges „sup-
plántálás" meggátlása képezte; de annak 1828. 
és 1840-ki szerkezetében, miután ekkor már az 
évenkénti lelkészmarasztás megszüntettetett, a 
ratio legisnek másnak kell vala lennie, s neveze-
tesen annak, hogy a helybeli káplánok vagy 
interimalisok lehető „korteskedése" meggátol-
tassék. 

Hogy azonban a statutum ezen ujabb módo-
sítása a lelkész fiát ne sújthassa, „a 72-dik statu-
tum szerint ez " rendeltetett: 

„A prédikátoroknak maguk mellett káplán-
képen szolgáló fiaik azon superintendentiale statú-
tumnak, mely szerint a káplán azon ekklésiában, 
melyben káplánságot viselt, 3 esztendők előtt 
rendes prédikátor nem lehet — kötelező ereje 
alól kivétetnek, minthogy ezen esetben a sup-
plantatiónak — m e l y az említett statutumra al-
kalmat szolgáltatott, — helye nem volna. Cons. 
1831-diki nro 30. 

Ki ne láthatná már itt e két statutum belső 
organismusában , hogy többet ne mondjunk, a 
törvényalkotási következetlenséget, sőt ellenmon-
dást ?! Ugyanis: 

Az eddig mondottakból tudjuk, hogy a 71-ik 
statutumnak a helybeli káplánok supplantálása 
ellen intézett (1798. és 18 17-diki) szerkezete ma 
már jelentőséggel nem bir, miután a lelkészek 
állandó, élethosszig tartó hivatalnokok levén, a 
gyülekezetben lelkészválasztás esete a lelkésznek 
csak vagy halálával, vagy más helyre változásá-
val, vagy pedig akkor állhat elő, ha azt az egy-

házi felsőség kanonikus hibák miatt itéletileg 
elmozdítja. A 71-dik statutumnak ma már csak 
3 828. és 1840-ki szerkezete szerint lehet és van 
jelentősége , melynélfogva a helybeli káplán, 
interimalis vagy administrator a rendes lelkész 
halálával vagy másuvá mozdulásával sem válasz-
tathatik meg a gyülekezetbe ottani szolgálatja 
után számítandó három év leforgása előtt rendes 
lelkészül; — s micsoda okalapnál fogva ? nem a 
supplantálásnak, — mert hiszen itt rendes lel-
kész nem levén, az az elleni áskálódásnak lehe-
tősége sem forog fen, — hanem a maga részére 
való korteskedésnek lehetőségét feltevő ok alapnál 
fogva. 

S most nézzük a 72-dik statutumot. Ez a 
lelkészek fiait a 71-dik statutumnak nemcsak 
1798. és 1817., hanem 1828-diki szerkezete kö-
telező ereje alól is feloldozza azon okalapon, 
mivel azokról a fiu és apa közt létező viszonynál 
fogva a supplantatio föl nem tehető. Ha ezen 
72-dik statutum a 71-diknek csupán 1798. és 
1817-diki szerkezete ellenébe volna felállítva: 
akkor annak legalább logicai helyességét belát-
nék; de midőn az csupán azon okalapon, hogy 
a fiúról a maga atyja elleni supplantálást feltenni 
nem lehet, a 71-dik statutumnak 1828-diki meg-
szorító rendelkezése alól is fölmenti a lelkész fiát: 
akkor annak még logicai helyessége is elesik. 
Mert a 72-dik statutum, ha azt a 71-diknek 1828. 
1840-iki szerkezete ellenében is kívánjuk állítani, 
ilyenforma szerkezetben birna logicai helyes-
séggel : 

„mivel a lelkész fiáról nemcsak az atyja el-
leni suplantálást, hanem azt sem lehet föltenni, 
hogy az az atyja hálála vagy változása esetében 
megürült lelkészhivatal megnyerésére bármely 
korteskedést vihetne véghez: ennélfogva bár ő 
azon gyülekezetnek káplánja legyen is, oda ren-
des lelkészül megválasztható." Azonban mivel 
ily indokolás mégis nagyon kirívó lett volna, tehát 
elég jegyzői ügyességgel, de veszedelmes rosz 
logikával a lelkészek fiai az egész 71-dik statu-
tum kötelező ereje alól a supplantatió lehetet-
lenségének okalapján felmentettek. 

Nem csalódunk, ha azt mondjuk, miszerint a 
72-dik statutum alkotóinak nagy részét bizonyo-
san nem a törvényhozói tudat, hanem az apai 
érzés vezette; pedig ha a törvényhozás műtételébe 
ily és ehhez hasonló személyes érzések irányadó-
lag befolynak: akkor az ily módon megszületett 



törvény a részreliajlatlan birálat próbakövét ba-
josan bírhatja kiállani. 

A 71-dik statutumnak 1828-diki szerkezete 
a helybeli káplánt vagy interimalist azért zárja 
ki a lelkészszé megválasztathatásból, mivelhogy 
alkalma van annak a maga részére kortesked-
hetni. Hogy alkalma van a korteskedhetésre, ezt 
tagadni nem lehet. De váljon a lelkész fiának 
nincs-e még kedvezőbb alkalma a korteskedhe-
tésre ? Már maga az apa vagy anya megkezdheti 
a korteskedést akkor, mikor a fiú még tán a 
grammatikába vagy rhetorikába jár. Az apa 
halála után, mely a gyülekezetben az elárvult 
család tagjai iránti részvétet rendesen felfokozza^ 
az annak helyén kápláni minőségben szolgáló 
fiúnak szinte ezer alkalma lehet a választási nrnát 
egy kis korteskedési ügyességgel a maga részé-
re biztosítani. 

De mi úgy vélekedünk, „a posseadesse non 
valet consequentia", s ezt ugy a lelkészfiura, 
mint a nemlelkészfiuból lett káplánra egyenlően 
alkalmaztatni kivánjuk. S valamint nem tartanók 
méltányosnak, ha a 72-dik statutum így hang-
zanék : 

„mivel a lelkészfiunak igen sok alkalma és 
módja lehet, magát azon gyülekezetben, hol atyja 
szolgált, korteskedés utján rendes lelkészül meg-
váiasztatnia: ennélfogva a lelkészfiu azon gyüle-
kezetnek sem atyja életében, sem annak halála 
esetében ottani káplánkodása után számítandó 
három év leforgása előtt rendes leik észéül meg 
nem választathatik"; — úgy szinte nem tartjuk 
méltányosnak a 71-ik statutum intézkedését sem, 
melynek igazi értelme sajátképen ide megy ki: 

„mivel a lelkészüres gyülekezetben szolgáló 
káplánnak, kivévén— „ha az a volt rendes lelkész 
fia" — igen sok alkalma van a korteskedésre; 
ennélfogva azt ottani szolgálatja után számítandó 
három év eltelte előtt oda rendes lelkészül, még 
akkor is, ha egy cseppet sem korteskedett volna, 
a gyülekezet pedig a legerősebben ragaszkodnék 
is hozzá, megadni nem lehet. Majd a három év 
eltelte alatt a gyülekezet a helybeli káplán iránt 
táplált bármily ragaszkodása mellett is, megunván 
elvégre a tractualis és superintendentialis gyűlé-
sekre járást s attól is tarthatván, hogy huzamos 
vonakodása esetében az egyházi kormányhatóság 
által fog hozzá lelkész rendeltetni, •— megürült 
lelkészhivatalát más valakivel csak be fogja töl-

teni; — s akkor a volt helybeli káplán előtt szé-
pen be lesz zárva az ajtó." 

Ne a korteskedés lehetősége, hanem a kor-
teskedés bebizonyult ténye számíttassák be s még 
pedig különbség nélkül bárkinek is; — ez az 
osztó igazság. 

Ugy hiszszük, ha az eddig mondottaknál 
többet nem hoznánk is fel a 71-dik statutum el-
len, miután annak úgy önmagábani, mint a 72-ik 
statutummali belső következetlenségét kimutat-
tuk : annak eltöröltetését a legméltányosabb ohaj-
tások közé számíthatnék. 

De meglehet, hogy kedve jön valakinek a 
71-dik statutum szükségét más szempontokból 
védeni. Például azt mondhatja, hogy a 71-dik 
statutum megszűntével megtörténhetik, hogy na-
gyon fiatal és tapasztalatlan káplánok idősebb 
káplánoknak, sőt még a rendes lelkészeknek is 
elébök vágnának; pedig csak illő dolog az egyház-
nak az idősb káplánok alkalmazásáról és a sze-
gény gyülekezetekben nyomorgó rendes lelkészek 
eló'bbléptetéséről is gondoskodni, annyival inkább, 
mivel a szabadválasztás ritkán igazodik az osztó 
igazság mértékéhez. 

Ez mind igaz; csakhogy a 71-dik statutum 
mellett legkevesebbet sem bizonyít. Mert 

1) szigorú vizsgák és a szükséges gyakorlati 
évek intézményének felállítása által elégséges 
gondoskodás tétethetik arról, hogy nagyon fiatal 
és tapasztalatlan egyének a vocabilitatis jus-sal 
fel ne ruháztassanak; ha pedig azzal felruháztat-
tak, nem lehet azt sem az ő részökre, sem a gyü-
lekezetek részére difficultálni, ha ők az idősebb 
káplánok vagy rendes lelkészek előtt nyernek 
megválasztást, miután nem lehet tagadni, misze-
rint nem a gyülekezetek vannak a lelkészekért, 
hanem megfordítva emezek amazokért, Az úgy-
nevezett gradualis promotionak is, mely ellen 
hasonlóan több kifogásokat lehet tenni, csak úgy 
volna értelme, ha a lelkészeknek, mint az Német-
hon több prot. tartományegyházaiban van, min-
den szándékolt előlépésnél a gyülekezetek osztá-
lyozásához képest, promotionalis censurát kellene 
kiállaniok; bár ekkor is kérdésbe lehetne tenni, 
hogy fiatal lelkészek a promotionalis censurát 
nem állanák-e ki sokszor jobban, mint sok idős 
lelkészek? Egyébiránt ezzel nem azt akarjuk 
mondani, mintha a promotionalis censurákat és a 
gyülekezeteknek mintegy tarífaszerinti classifica-
lását egyszerre behozatni ohajtanók. 



2) Ha a 71-dik statutumot azért kivánjuk 
fentartani, mert az idősebb káplánoknak és ren-
deslelkészeknek a nagyon fiatal és tapasztalatlan 
káplánok felett akarunk előbblépést eszközölni: 
meg nem foghatjuk, hogy a fiatalságnak és ta-
pasztalatlanságnak ugyanazon kategóriája alá eső 
lelkészfiakra is miért nem terjeszkedik ki a 71-ik 
statutum megszorítása? vagy az atyjuk mellett s 
atyjuk helyén káplánkodó fiuk sem nagyon fiata-
lok, sem tapasztalatlanok nem is lehetnek? vagy 
tán hiába a lelkészfiak még a lelkészpályán is 
atyjuk érdemeire való tekintetből hasonló minő-
ségű, csakhogy nem lelkészapáktól származott 
szolgatársaik ellenében kivételes engedményeket, 
kiváltságokat igényelhetnek? Bizonyosan e kér-
désekre senki sem fog igen-nel válaszolni. De 
különben is, ha 71-dik statutumot az idősebb 
káplánokra és a rendes lelkészekre való tekintet-
ből ki várijuk védni, úgy körülbelől annak így 
kellene hangzania : 

„Semmi (jövedelmezőbb) lelkészhivatalra 
nemcsak a helyben de a másutt szolgáló káplán 
is az idősebb káplán vagy a mozdulni kivánó 
rendes lelkész előtt egyáltalán nem alkalmaztat-
hatok." Hanem ekkor meg egyúttal mondjunk le 
a szabad lelkészválasztási jogról is. 

3) Az idős káplánoknak s a szegény gyüleke-
zetekben nyomorgó rendes lelkészeknek — ha 
szabad és önként jövő hivány utján előbbléptetést 
nyerni nem képesek — mostoha helyzetén az 
egyház ne a szabad lelkész választás jogának 
megbénítása , hanem a közegyházi szükségek 
fedezésére megkívántató domestica létrehozása 
által kívánjon segítni. A mely bajokat közható-
sági uton megorvosolni nem lehet, azokat a tár-
sulati szellem tevékenyítése által lehet és kell 
leggyökeresebben elhárítani. 

4) Igaz, hogy a gyülekezetek szabadválasz-
tása nem mindenkor igazodik az osztó igazság 
mértékéhez ; de ha nem tekintjük is azt, hogy a 
gyülekezetek mégis csak maguk határozhatják 
meg legjobban s legilletékesebben, milyen egyé-
niségű lelkész felelne meg igényeiknek azok kö-
zül, kiket az egyházhatóság vocabilitatis jussal 
felruházott; s ha nem említjük is, miszerint csa-
lódásuk esetében is mindenkor nagyobb meg-
nyugvást találhatnak a gyülekezetek a lelkész-
nek általuk történt választásában, mint hozzájuk 
lett rendelésében (az aesopusi kopaszszal együtt 
ezt mondhatván : Mecum facile redeo in gratiam, 

quianon fuisse mentem laedendi scio): ki merjük 
mondani, hogy ha a gyülekezetek mindnyájan át-
ruháznák is az egyházi kormányhatóságokra a 
választás jogát, még akkor is sokszor, sőt tán 
többször elütne a lelkészhivatalok betöltése az 
osztó igazság mértékétől. Mi azt hiszszük, hogy 
így nem kevesebb visszaélések származhatnának, 
mint a szabadválasztás gyakorlása mellett; mert 
az apai, rokoni, sógorsági, baráti és Isten tudja 
miféle érdekek és érzelmek így is sokszor lenyom-
hatnák az osztó igazság mérlegét! Ide járu l még 
az, hogy a szabadválasztás körüli visszaéléseket 
a? egyházi kormányhatóság célszerű óvó szabá-
lyok által mindig meglehetősen ellensúlyozhatja; 
míg ellenben az egyházi kormány hatóságoknak e 
részbeni netaláni visszaéléseit a gyülekezetek 
kellő módon sohasem ellensúlyozhatnák s több-
nyire csak via facti fellépésekkel nem annyira 
orvosolhatnák, mint inkább torolhatnák meg. 

Maradjunk meg tehát a szabadválasztás jo-
gánál, melyet a gyülekezetektől különben is elvi-
tatni nem lehet. Nézetünk szerint magasabb 
szempontból Ítélve, a joggali olykori helytelen 
élés sohasem oly kártékony és botrányos, mint 
a jognak igazságtalan megszorítása; a joggali 
visszaélhetés pedig sohasem adhat jogot a jognak 
megcsonkítására. De különben is az egyházi köz-
hatóság a szabad választás jogávali visszaélést 
kellőleg meg foghatja gátolni a nélkül, hogy ma-
gának a jognak tevőleges megszorítására terjesz-
kednék ki, mire nézetünk szerint a legfőbb egyházi 
közhatóság sem érezhet magában jogosultságot, — 
ha a jus vocabilitatissal csak az olyan szigorú 
vizsgát kiállott egyéneket ruházza fel, kik mind 
életkoruknál, mind tudományos miveltségöknél, 
mind gyakorlati képzettségűknél és erkölcsi éle-
toknél fogva Isten igéjének a gyülekezetekben 
méltó hirdetőiül tekinthetők; és ha kimondatik, 
hogy a lelkészhivatalnak bármily nemtelen uton 
s aljas eszközökkel megnyerni akarása, szóval a 
korteskedés bebizonyult esetében a választás, 
esett legyen az akár a helybeli káplánra, akár 
rendes lelkészre, akár a lelkész fiára, megsemmi-
síttetnek fog kijelentetni. De midőn már az egy-
házhatóság valakit a rendes lelkészkedhetés jogá-
val felruházott, s az ellen semmi alapos és bebi-
zonyítható korteskeclési vádak nem forognak fen, 
azt mondani, hogy az azért, mert helybeli káplán, 
lelkészül meg nem adható: valóban még ha a 
szabadválasztás jogába ütköző megszorítás nem 



volna is, következetes eljárásnak egyáltalán nem 
nevezhető. 

Ezek után bizton véljük kimondhatónak, 
hogy a 71-dik statutum egyenesen eltörlendő. 
Mert 

1) tevőlegesen beleütközik a gyülekezetek 
szabad választási jogába, a mennyiben nem csu-
pán reális, hanem ideális visszaélést is sújt, azaz, 
a visszaélésnek nemcsak tényeért, hanem lehető-
ségeért is már előre megtorlást gyakorol s épen 
ezért a jog lényének tevőleges megsértését fog-
lalja magában. Micsoda igazság és méltányosság 
rejlhetik abban, hogy a mely káplánt vagy inte-
rimálist más gyülekezet szabadon megválaszt-
hatna lelkészül, annak megválaszthatásától épen 
azon gyülekezet legyen eltiltva, mely annak szol-
gálatával él, s mely azt legjobban ismerheti? Ha 
a gyülekezet szeretete s ragaszkodása minden 
mesterséges és hamis eszközök használata nélkül 
fejlett ki a helybeli káplán iránt, egyenesen annak 
felismert érdemeinél és képességeinél fogva; mél-
tányos és igazságos-e azt mégis leszakítni a gyü-
lekezet kebeléről csak azon oknál fogva, mert 
ott helyben káplánkodott? A gyülekezetek sza-
bad lelkészválasztási jogát mindenkor figyelembe 
kell ugyan venni; de nem csalódunk, ha azt 
mondjuk, miszerint különösen a jelen időben 
lehet és van okunk arra, hogy a gyülekezetek 
szabadválasztási jogát minél kevésbé korlátozzuk ; 
mert alig határozható meg, mily fájdalmas szél-
sőségekreragadhatná a gyülekezeteket az egyház 
közérdekeinek romlására, ha azoknak lelkésze-
kül épen azon egyének nem adatnának meg, kik 
az irántuk nyilatkozott bizalom és szeretet erejé-
nél fogva azon gyülekezetekben a vallási és egy-
házi érdekeknek legsiikeresebb előmozdítói le-
hetnek. 

2) A helybeli káplánokra nézve is méltány-
talan s tálszigoru. Méltánytalan; mert minden 
helybeli káplánról a lelkészhivatal üressége ese-
tében feltenni látszik a korteskedést; holott pedig 
hála az égnek! vannak káplánaink, kik az ily 
uton megnyerhető lelkészhivatalt csak gyalázat-
helyöknek tekintenék. S váljon, ha már kortes-
kedni kell, okvetlenül szükséges-e, hogy azon 
egyén, kinek részére a korteskedés történik, épen 
helyben lakjék? váljon a messzetávolból is nem 
lehet-e korteskedni barátságos levelek, alázatos 
kérések, Ígéretek, rokonok és hatalmas pártfogók 
által is? s mégis egyedül a szegény helybeli káp-

lánt sújtani a korteskedhetés csupa praesupposi-
tumából?! De tulszigoru is a 71-ik statutum a 
helybeli káplánokra nézve. Mert hiszen azoknak 
hol lehet több alkalmuk a maguk megismertethe-
tésére, s hol számíthatnak inkább érdemeiknek 
méltó figyelembe vételére, mint épen azon gyüle-
kezetben . melyben szolgálnak? s nem volna-e 
tulszigoruság őket épen azon gyülekezet általi 
lelkészül megválasztathatásból kizárni? Hol vár-
hassa ő érdemeinek méltánylását inkább, mint 
azon gyülekezetben, mely őt hivatalos eljárásai-
ban épen úgy, mint társasági s házi életében leg-
jobban ismerheti. Aikalma volt, az igaz, magát 
mesterséges utakon is a nép kegyébe beszínlenie; 
de váljon nem kettős érdemére szolgál-e, ha 
mégis oly mesterséges utakat és eszközöket tel-
jességgel nem használt; ha midőn korteskedhetett 
volna, még sem korteskedett? Ha valamely gyü-
lekezet a helybeli káplánt különösen huzamosabb 
ottani működése után választja el lelkészének, ez 
csaknem kétségtelen kezessége annak, hogy birja 
azon tulajdonokat, melyeknél fogva a gyülekezet 
sajátos igényeinek is megfelelhet. Mert 2—<5 év 
alatt a gyülekezet annyira kiismeri minden oldal-
ról a káplán életét és képességeit, hogy az iránt 
a rokonszenv vagy idegenség határozottan kifej-
lik. Fiatal ember egykét napig vagy hétig képes 
lehet ugyan valamely álarc ügyes hordozására, 
de egy pár évig épennem. 

3) A 72-diki statutum maga a legnagyobb 
ellenmodás a 71-ik statutumra , úgyhogy, ha 
semmi egyéb ok fen nem forogna is, mint csupán 
a 72-ik statutum létezése, már ez magában véve 
elégséges volna a 71-ik statutum megszünteté-
sére. E két statutum egymás mellett, hogy így 
tegyük ki, becsülettel meg nem állhat. 

4) A 71-ik statutum számtalanszor szolgált 
már lapis offensionis gyanánt. Nem szükséges 
adatokatindéznünk; csak annyit mondunk, hogy 
ez[ a statutum annyiszor lett már újra meg újra 
vitiálva, miszerint azt a gyakorlat által tettleg 
megszüntetettnek lehetne tekinteni. Ha valamely 
tekintélyesebb gyülekezet kellő elhatározottság-
gal lépett fel a 71-ik statutum ellen, annak kap-
csai azonnal megtágultak; míg ellenben a kis 
gyülekezetek irányában sokszor kérlelhetlen szi-
gorral alkalmaztatott az. Általában a szerint, a 
mint a consistoriumoknak változó többsége így 
vagy amúgy alakult és alakíttatott, alkalmaztatott 
vagy mellőztetett ezen statutum. Majd hogy az 



abban felállított megszorítás legalább némely 
egyes érdeklőbb esetekben a törvényességnek 
külszine alatt kikerülhető legyen: különbséget 
tett a consistorium az ideiglenes, helyettes, ideig-
lenes rendes lelkész, administrator és káplán ne-
vezetek között; s a ki a lelkészüres gyülekezetbe 
helyettes vagy ideiglenes lelkész-cím alatt lett 
rendeltetve, — mintha arra nézve már a csupa 
cím magicus erejénél fogva megszűnnék a kortes-
kedés lehetősége — , az a reá esett választás ese-
tében megadatott rendes lelkészül. Alig hinnők? 
ha ime a tapasztalás nem bizonyítaná, miszerint 
valamely törvény enerválására s a birói arbi-
trium körébe lehető internálására sokszor még a 
lexicalis szavaknak is nagy hasznát vehetjük! 
így járunk az olyan statútummal, mely már alap-
jában eltévesztett. A ily statutumról lehet igazán 
elmondani azt, hogy hasonló a pókhálóhoz, me-
lyen a kis legyek fenakadnak, de az erős dongók 
könnyen keresztülrontanak. 

A 7l-ik statutumnak ezen nehézségeit be-
látva, azt, h a j ó i emlékszünk, 1849-ben az egyházi 
kormányhatóság a gyülekezetek szavazata alá 
bocsátotta, úgyhogy egyszersmind uj statutum-
javaslat is terjesztetett elő, mely ekként vala szer-
kesztve : 

„A mely káplánra vagy administratorra 
nézve bebizonyosodik, hogy főnökét helyéből ki-
szorítani igyekezett, — vagy ha főnöke nincs* 
azon egyházat, melyben szolgál — nemtelen és a 
papi hivatalt alacsonyító uton, p. o. etetés, itatás, 
tolakodás, csúszás-mászás, pénzzeli vagy más 
adománynyali megvesztegetés , házasságigérés, 
fizetésbőli elengedés s más efélék által törekedett 
megnyerni, — abban az egyházban soha lelkészi 
hivatalra elő nem mehet, másutt is három évek 
eltelése előtt sem káplánul, sem lelkészül nem 
alkalmazta thatik." 

A gyülekezetek szavaztak ; az uj statutum-
javaslat elesett; a régi 71-dik megmaradt. 

Nem tudjuk, micsoda eredménye lesz az e 
tárgybani ez idei szavazásnak. Most semmi uj 
statutumjavaslat sem pályáz; hanem a régi 71-ik 
fel van téve azon egyszerű kérdéssel: maradjon-e 
vagy essék? 

Azt hiszszük, hogy 1849—1860-ig szerzett 
tapasztalataink is elégségesek arra , miszerint a 
71-ik statutum cél- és korszerűtlensége, sőt logicai 
helytelen volta is a többség által tisztán belátható 
legyen. . . . 

Ekként vélekedünk mi a 71-dik statutumról. 
Ha azonban valaki mindamellett is annak szük-
ségéről s helyes voltáról meggyőz bennünket, 
köszönettel veendjük s tartózkodás nélkül fogjuk 
bevallani tévedésünket. De azon esetben is szabad 
legyen befejezésül annyit mondanunk, hogy bár-
mily testületre s így az egyházra nézve is mindig 
üdvösebbnek látjuk a szelid törvényt, de szigorú 
végrehajtást; mint megfordítva: a szigorú tör-
vényt, de szelid és arbitrarius végrehajtást; s 
ezen elvnek kellő alkalmaztatása mellett sok fer-
deségek fognának egyházi igazgatásunk köréből 
kiküszöböltetni. qp. 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 
(Folytatás). 

Vezérkönyvek a fentebbiek. A 
Gymnasium I. osztálya hetenként 2 órán, a sza-

bad kézzel való rajzolás és a természet utján próbál, 
házakat, növényeket, s állatokat rajzolni, ilyeneket 
mintákról másol is. 

II. osztály hetenként 2 órán a fentebbiek folyta-
tása mellett, a kitiinőbbek megkísértik természet-, vagy 
gypsalakok után az emberi test részeit, egyszerűbb 
ornamentumokat rajzolni, próbálnak ilyeneket feltalá-
lás utján is alkotni, valamint mintákról is másolnak. 

III. osztály hetenként 3 órán a mult évben meg-
kezdett feladatokat a kitűzött módszer szerint folytatja, 
gyakorolja s előbb viszi. 

IV. osztály hetenként 3 órán a mult évieket foly-
tatja s a szabad kézzel való rajzot bevégezi; a lineáris 
rajz elemeit megkezdi. 

V. osztály hetenként 3 órán a lineáris rajzból a 
geometriai rajz elemeit bevégezi. E mellett ornamentu-
mokat és stereometriai alakokat másol. 

VI. osztály hetenként 3 órán tanulja az előterjesztő 
(darstellende) geometriából a projectio és constructio 
tudományát. 

VII. osztály folytatja hetenként 3 órán a construc 
tiót, tanulja az árnyéktant és a perspectivát. 

VIII. osztály hetenként 3 órán tanul gép- és 
épületrajzolást. 

d) Természetrajz. 
A természetrajz szorosan véve az állat-, növény- és 

ásványtant foglalja magában; azonban én, mint a ter-
mészetrajz szélesebb köréhez tartozó tantárgyat, a geo-
logiát is ideszámítom. A természetrajz tanítása kezdődik 
a III. elemi osztályban s négy főkörre oszlik. A tanítás 
első köre a III. és IV. elemi osztályban, egyes természeti 
tárgyak ismertetését foglalja magában s elvezérli a ta-
nulót a tárgyak helves felismerésére, s azok megismert 
bélyegei helyes felfogása 8 előadására. A tanítás máso-
dik köre esik az I. és II. gymnásiumi osztályba s e körben 



megismerkedik a tanuló a faj és a nem helyes fogalmá-
val. A tanitás harmadik köre a III. és IV. gymnasiumba 
jut s magábanfoglalja a rendszer elemeibe való beveze-
tést. A tanitás negyedik körét az V. és VI. gymnasiumba 
kell tenni, melynek feladata, hogy az eddigi úton szer-
zett természetrajzi ismereteket tudományos rendszerbe 
szedje s állítsa össze a tanuló, a rendszerezéshez csa-
tolván, mint hozzátartozó s kiegészítő részt a természet-
rajz természettanát is, mint a milyenek az élő termé-
szetre tartozó életmű- és élettan, továbbá élettelenekre 
tartozó kristálytan, a geognosia és geologia. 

A természetrajz tanmódszere egészen gyakorlati 
vagy is szemléleti levén, miután minden tárgyat meg-
vizsgál a tanuló maga, ezen tantárgy megtanulása nem 
kerül annyi erejébe, mint ha a könyv holt betűiből, habár 
rajzok segítségével is, kellene tanulni. 

A természetrajz osztályonként következőleg osz-
tatik fel: A 

III. elemi osztály tanul hetenként 4 órán, neve-
zetesen, 

Állattant egész éven át hetenként 1 órán. A tanitó 
válogat egyes gerinces állatok olyan typicus repraesen-
tansait, melyeknek ismerete későbben az állattan reud-
szere tudománya alapjául szolgáljon; 

Ásványtant a téli félévben hetenkint 2 órán, szinte 
a rendszert repraesentáló typicus ásvány példány ok 
vizsgáitatása utján tanítja. Növénytant a nyári félévben 
hetenként 2 órán, hasonló modorban. 

A tanitó vezérkönyvei Lüben Methodiscbe Anwei-
sung in dem Unterricht der Thierkunde. Göncy, vezér-
könyv a növénytan tanítása s tanulásában. Ásványtanban 
ilyen nem létezik, hanem gyermekek számára irott ilyen 
menetűt Ltiben, Leitfaden in derNaturgeschichtel. —IV. 
cursus. Ezt a tanitó, míg magyarul ilyent készít valaki, 
használhatja. 

IV. elemi osztály tanul hetenként 4 órán: 
Az állattanból egész éven át hetenként 2 órán a 

gerinctelenek repraesentansait.; 
Ásványtanból téli félévben hetenként 2 órán ismétli 

8 folytatja a multévieket.; 
Növénytanból nyári félévben hetenként 2 órán szé-

lesbiti multévi ismeretét , hozzáadja , mintegy össze-
gyűjteti a tanitó az eddig megismert növényekről elvonva 
a növényéletmü- s némi élettant. 

A tanitó vezérkönyvei azok, melyek fennebb em-
lítve voltak. 

A tanuló a megismert tárgyakat odahaza kép-
zelete után leírni tanulja. — A 

Gymnásium I. osztálya tanul hetenként 4 órán 
Állattant egész éven át hetenként 2 órán. Az eddig 

megismert egyes gerincesek fajai bélyegeit egymással 
egybeveti s egymástól megkülönbözteti, a melyből két 
fajt nem ismer, ezen cél elérhetése tekintetéből ilyet ta-
nul ; s a faji bélyegek ily móddal való ismerete utján 
megérti a nemi fogalmat sat. 

Ásványtant tanul téli félévben hetenként 2 órán, a 
már megismert ásványdarabokat olyanok ismeretével 
szaporítja, melyeken előtte még ismeretlen kristályala-

kokat szemlélhet; az eddig megismert kristályalakokat 
s általában az ásványok bélyege is kezdi rendbe állogatni. 

Növénytant nyári félévben hetenként 2 órán ta-
nul s törekszik ebben a faj és nemi fogalom megérté-
sére, mintáz Göncy növénytana II. folyamában meg van 
írva. Az életmű és élettant ismétli. 

A tanitó vezérkönyvei a fennebbiek s maradnak 
ezek mind végig. 

A tauulót a tárgyak leírására, de fogalmazására 
is kell szoktatni folyvást. 

II. osztály hetenként 4 órán. 
Állattanból egész éven át hetenként 2 órán a ge-

rincteleneknek egy nem alá tartozó fajait egybeveti s itt 
is a faji és a nemi fogalom felfogásában szerez további 
gyakorlatot. 

Ásványtanból téli félévben hetenként 2 órán, a 
multévieket ismétlik, a kristályalakokat rendszer nélkül 
ismerni tanulják. 

Növénytanból nyári félévben hetenként 2 órán, a 
multévieket ismétlik , elöttök ismeretlen növényeket 
keresnek s a Linné rendszerét kezdik összeállítani. 

Stbessi János nevelő. 
(Folyt, következik.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Ünnepélyes egyházi beszéd a marmarosszigeti helv. hitv. 
evang. templom tűzvész okozta romjai fölött. Tartotta a szent-
gyülekezethez 1859. october 30-án Szarka József, marmaros-
szigeti reform, prédikátor. M.-Sziget. A cs. kir. állami 
nyomdából. 1860. Ara 30 uj kr. A marm-szigeti ref. egyház 

fólsegélésére. 

Kitűnő egyházi beszéd, melyen apostoli ihlet leng 
és vonul végig. „Szándokom volt — így kezdi szónok 
egyh. tanítása elöbeszédét — már több hetek óta, hogy 
ama romtemplomtól, melyben folyó évi august. 7-kén, 
tehát a végzetes hetet megnyitó vasárnapon tartottam 
utolszor egyházi tanítást, szeretett hallgatóimhoz, mi-
után közisteuitisztelet helyéül immár nem használtat-
hatik — szívélyes végbucsút vegyek. Végbucsúí! oh 
igen; mert 335 éves imaháza vala azon különben el-
aggott szenthely a tisztúlt vallás követőinek e városban. 
Azonban, e vasárnapunk a reformatió évfordulati emlék-
napjának mintegy szombata levén, kettős érdektalál-
kozás borongó lelkemet egy nagyszerű magáuünnep 
tartását igénylő elmélkedésre bivta föl" stb. Az alap-
igék folytán gyönyörű rajzolatát adja az első ker. 
egyházi életnek, melyben a tagokat egy hit, egy szere-
tet, egy értelem, egy érdek forrasztá egymáshoz s 
Krisztus szelleme hevíté, s erre hívja fel buzdító lelkes 
szavakban híveit is. Búcsút venni akarván szónok a rom-
templomtól , elébb annak történelmi pályáját vonzó 
érdekes alakban tűnteti föl. Végül azt mondja: „Mmő 
javítások, fölszerelések tétettek ujabb korszakban egész 
a jelen év (1859.) feléig templomunk s tornyunk úgy 
bel- mint küldiszítésérenézve: egyházi jegyzökönyvünk 
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lapjaira terjelmesen jegyeztetett fel. Az orgonakészíté-
sén s második harang öntésén kivül, 1855 ben a torony 
bádoggal iön fedetve, gombja és» csillaga hideg aranyo-
zással beborítva. Jelen (1859.) évben a templom tető-
zet fazsindellel befedetett, a töredezett ablakok kijavít-
tattak, s a még szükségelt ablakhelyekre ujak készíttet-
tek, az elváló mennyezet erős vaskapcsokkal felszorítta-
tott ; szóval úgy vala helyre és rendbehozva, hogy alig 
marada fen más kivánni való, mint az óra gépezet iga-
zittatása. S mind e költséges munkálatok részint egyes 
buzgó lelkek kiváló önkéntes ajánlatai, részint a 
bivek általános adakozásai folytán tétettek s fejez-
tettek be. —• J a j ! de alig élvezheténk pár hétig 
az örömet , mely keblünket eltölté szentegyházunk 
illő helyrehozása fölött. Jött a vész ostora emésztő 
tüz robogó lángjában augusztus 10-dike viradatán, 
s elsepré örömünk egyetlen főtárgyát minden ékessé-
geivel, azon sz. hajlékot, mely „Istennek háza és e 
mennyország kapuja vala." Mint a százados tölgy, ha 
rája viharos orkán csapkod, küzd hajlongva s recsegve, 
mig derékban nagy zuhanással ledöntetik, ugy küzdött 
csavargó lángoszlopok özönében hamvahodó templomunk 
s annak tornya tetőzete, s mintha sejdítették volna há-
rom harangjaink az összeomlás nagy pillanatát, égő 
üszköktől üttetve tompán nyögő hangok közt olvadának, 
s lehullásukat a torony égő tetőzetének földrezuhanása 
követé." 

A munka kiállítása igen csinos; nyolcadrét, 33 
lap, a betűk tiszták, kényelmesen olvashatók. Sajtóhiba 
a 32-ik lapon felső 10-ik sorban „bejeztettek" helyett „fe-
jeztettek be" ; u. o. alul 5-ik sorban „év" elől kimaradt 
„ó"; 33-ik lap felső 6-ik sorban „visszautósó" így lenne 
„vissza utósó" ; 7-ik sorban „testvérid" helyett „testvéri". 
A cél, mely végett ez egyházi irodalmi becses mü kinyo-
matott, közérdekű levén minden részvevő protestáns 
előtt, megszerzése annyival is inkább ajánlandó, hogy a 
marin, szigeti ref. egyház siralmas vesztesége ezzel is 
enyhíttessék. y. 

BELFÖLD. 

Miskoicz. T. szerkesztőség! Jövő évi naptára 
számára ide mellékelve küldöm a miskolci helv. hitv. 
szentegyház felügyelete alatt álló tanintézetek felett őr-
ködő hivatalnokok, tanárok és tanitók névsorozatát, hozzá 
kapcsolva a tiszáninneni egyházkerület felső leánynö-
veldéjének is személyzetét. 

A miskolczi h. hitv. szentegyház és főgymnasium 
is megtartá folyó évi april 29-kén Melanchthon Filep há-
romszázados évfordulati halála emlékünnepét. Az ünnepély 
isteni-tisztelettel köttetett egybe s a hivők sokaságát az 
avasi nagy templom alig fogadhatá be. A szoros értelem-
ben vett emlékbeszédet tiszt. Misley Károly lelkész al-
kalmi jeles egyházi szónoklata előzte meg, melynek 
végeztével Pásztor Dániel igazgató tanár lépett szószékbe 

s igyekezett a szelid lelkű Melanchthon jellem és élet-
rajza mellett, az egyház és hitujitók közös munkálko-
dásuk eredményében „a szellem és gondolat fölszaba-
dítását, a tudományosság szabad folyamának megnyitá-
sát s ez által Európa jelenlegi nagysága s műveltsége 
álláspontjárai emelkedését" rajzolni s fölismertetni. — 
A komoly s inkább tudományos értekezés folyvást le-
kötve tartá a figyelmet s vajha mindenkor lelkünk előtt 
lebegnének következő zárszavai: 

„Ohbála, örök hála neked isteni gondviselés, hogy 
velünk és nemzetünkkel is éreztetéd a reformátió áldá-
sait s oly kincsekkel ajándékozál meg, melyek halhatlan 
lelkünk legbiztosabb táplálékai. Vajha ezen kincseket 
s az ősöktől öröklött hit- és vallásszabadságot mindig 
híven megőriznök. És ha a viszálkodás angyala, vagy a 
nyomatás sújtó karja ugy akarná és intézné, hogy min-
házunkban saját feleink vagy azokon kiviiliek közt —-
jőjön az fölülről vagy alulról — támadjanak krokodilok, 
kik egymást kíméletlenül emészbetnék s zavarhatná-
nak, vajha ekkor azon kincsek s ősöktől öröklött hit- és 
vallásszabadság védkezében mint egy test egy lélek 
forrnánk össze. Vajha ekkor éber lélekismeret hallatná 
szózatát szívünkben, felvilágosult és józan elvekkel biró 
ész lobogtatná fényét agyunkban, igazság, jogérzet és 
tudomány szeretete vértezné keblünket." 

A gymnásiumi éneklőkar öszhangzatos éneklése 
által befejezett ünnepélynek nagy fényt kölcsönzött azon 
körülmény, hogy a miskolczi helv. hitv. szentegyház 
épen e napon s az alkalommal tartá kétszeresen érdekes 
közgyűlését, melyben b. e. főpapja Apostol Pál elhunyta 
által megüresült egyik lelkészi állomásra a köztiszte-
letben álló Zsarnay Lajos egyházkerületi főjegyzőt 
s a s . pataki főiskola papját s tanárát választá el, egy-
szersmind az egyház féltékenyen őrzött autonomialis 
joggyakorlatánál fogva egyházkerületi főgondnok- és 
püspökválasztásban nyilvánítá szabad akaratát. Az 
egyház óhajtása mindkét hivatalnokra nézve találkozott 
az egyházkerület egyetemes óhajtásával: mert, mint már 
a nyilvánosság orgánumaiban is olvasható, főgondnokul 
megnyerte id. báró Vay Miidós ő excellentiáját, püspökül 
pedig nt. Zsarnay Lajos urat. Ugyanaz alkalommal vá-
lasztaték a s. pataki főiskola algondnokául kis-csoltói 
Ragályi Károly, ki a nevezett főiskola érdekében a leg-
válságosabb időben szerzett magának halhatlan érde-
meket. 

Ha teljes öröme, dicsekedése lehet és van az egy-
házkerületnek a szerencsés választásban, mert tapasz-
talt bölcs államférfiú, s tudomány fölkentje és kormányra 
termett egyházi fő veszik kezeikbe az egyház és vallás 
haboktól hányatott hajóját, méltán örvendhet; mert val-
lás és tanügyei közvetlen vezetőjéül oly férfiút nyert 
meg, kinek élete, vallása s a tudományok szeretetével 
összeforrott, miről egész életfolyama a jövőre biztos ke-
zességül szolgál. Béla. 

(Nyiregyháza.) Mi — irja a „Pester Lloyd" 
szerkesztősége — a nyíregyházi evangel. gyülekezet elöl-
járóitól következő sorok közlésére szólíttatánk fel: 



„Különböző alaptalan tudósítások ellenében kén) telenek 
vagyunk az igazság érdekében kinyilvánítani, hogy a 
hivatalából eonsistoriumilag elmozdított, de később egy 
es. k. rendelet által abba újra visszahelyezett lelkész 
Jeszenszky László elnöklete alatt a nyíregyházi ev. gyü-
lekezetnek csak alig egy negyede szervezte magát. — 
Ennek következtében a magát nem szervezett gyüleke-
zet e hó 17-én egy rendkívüli istentiszteletet tartott szláv 
nyelven, mire egy generalconvent tartatott s a többek 
közt határozva lőn: 1. a nyíregyházi ev. gyülekezet 
autonomiája mellett megmarad. 2. Tiszt. Elefánt M. és 
a tanítónak, mint a kik az egyház autonomiája mellett 
megmaradtak, anyagi helyzetök minden lehető esetre 
biztosíttatik. 3. A gyülekezet szavazati és választói jo-
gával élve a tiszai egyházkerület superintendensi hiva-
talára főtiszt. Máday Károly, a felügyelői hivatalra pedig 
mélt. Zsedényi Eduárd urakat választja. 

Nyíltlevél. Tisztelt szerkesztő úr! A nt. honti 
esperességnek a cs. paténs értelmében rendezett egyhá-
zai április 11-én Terényben tartott gyülekezetük alkal-
mával alólirottakat felügyelői és követi állásra válasz-
tottak meg. — Néhány nappal ezelőtt vélünk közlött 
ezen határozatuk folytán, mi a bizodalmat megköszönve, 
oda nyilatkoztunk, miszerint meggyőződésünknél fogva 
ezen reánk ruházott tisztet el nem fogadhatjuk. — Ebbeli 
privát ütőn tett nyilatkozatunknak — minden lehető bal-
magyarázat kikerülése végett — egyszersmind a nyilvá-
nosság utjáni közlését jónak látván, felkérjük tisztelt 
szerkesztő urat, miszerint jelen sorainknak becses lap-
jában tért engedni szíveskedjék. Kik is stb. 

Kelt Keszihoczon, május 16-án 1860. 
Dacsó Pál m. k. 

Laszkári Miklós m. k. 

Késmárk. F. é. április 22. helybeli egyházi köz-
ségünk, valamint kerületi főgymnásiumunk is Melanch-
thon halála háromszázados évnapját megülte. Mind egyi-
kütik érezte, hogy e nap azon férfiú dicsőítése, ki Lu-
therrel együtt, hosszú évek során sok áldást árasztott 
evangyélmi egyházunkra; különösen pedig szeretett ma 
gyar protestáns egyházunkba, valamint iskoláiba a tevé-
kenység, kitartás és buzgó áldozatkészség azon szel-
lemét lehelte, mely maiglan is átlengi. Oly érzelmektől 
áthatva itteni tanuló ifjuságunk, reggeli 8 órakor össze-
gyülekezett tehát és az evangyélmi szellem ifjú erejével 
elzengette Luther régi hatalmas hymnusát: „Erős vár a 
mi Istenünk.11 Az ünnepélyes beszédet Stenczel Hugó 
igazgató ur latin nyelven tartotta, azon nyelven, a melyen 
Melanchthon kedves magyarjait húsz éven át szakadat-
lanul a tiszta evangyélmi hit és tudomány terjesztésére 
szeretett Magyarhonunkban buzdította. Tündöklő szí-
nekben festette a szónok Melanchthon érdemeit általános 
protestáns egyházunk , különösen pedig magyarhoni 
egyházunk és iskoláink körül, mely utóbbiak alkotója 
egyes egyedül ő lett. 

Megemlítette végtére a szónok, hogy Horváthuuk 
is Melanchthon által késmárki főgymnásiumunknak, 
protestáns egyházunknak Magyarhonban e batárbástyá-
jának alkotója lett. így fordulván az ifjúsághoz, meginté 
a szónok, hogy Melanchthon emlékét tisztelvén, müvében 
szívesen résztvevén, működjék szellemében, terjesztvén 
drága hazánkban, mint ő, a műveltséget és a tudományt. 

Oly ünnepélyek iskolai életünk valódi fénypontjai. 
Szeretett tiszttársaim! Magyar hazánk protestáns egy-
háza és iskolája bővölködik oly férfiakban, kik nélkü-
lözvén és áldást hintvén, szenvedvén és ragyogván egyhá-
zunk és iskolánk nemtői lettek. Tiszteljük azok emlékét 
halhatatlan érdemeikkel ismertetvén meg zsenge tanuló 
ifjúságiinkat, hogy hasonlóan buzgón működjék majdan 
azon körben mindenki, melybe a gondviselés és az egyház 
szava hívja. 

E bevégzett ünnepély után tanuló ifjuságunk osz-
tályonként az osztályfőnököktől vezéreltetve a temp-
lomba ment, hol helybeli lelkészünk Kuntz Dávid Ján. 
VIII. 51. alapigék nyomán sok ihletettséggel Melanch-
thon halhatatlan érdemeit ecsetelte. Délután pedig igen 
számos hallgatóság előtt Melanchthon élete felol-
vastatott. 

Következő vasárnapon pedig Wittenbergában felál-
lítandó Mel. ércszobra javára offertorium volt, mely alka-
lommal egyházi községünk több tagjai, kik a templom-
ban jelen nem lehettek, adományaikat gondnokunknak 
átszolgáltatták. 

Oh hiába való panaszok! hogy híveink szentegy-
házunk ügyei iránt közönbösek. Él, igenis él a hit és a 
buzgóság lángja keblünkben, csak ápolják azok, kik e 
szent láng őrjei, a hit, szeretet és buzgóság tüzét, akkor 
halhatatlan emlékű Melanchthon halhatatlan életű ma 
gyar protestáns egyházunk nemtője háladatos szíveink-
ben a halált soha meg nem látja. M. K. 

A Tolna-Baranya-Somogyi egyesült ág. hitv. 
evang. esperesség folyó 1860-ik évi május 9-én tartotta 
közgyűlését Sz.-Lőrinczen nt. Schneiker Jakab esperes és 
tek. Fördós István ideiglenes felügyelő urak iker elnök-
letök alatt, t. c. Beke Béla högyészi járásbeli cs. k. segéd-
bíró, mint a cs, k. megyei főnökség által május 7-én 
18601643polg.sz. alatt ez alkalomra kinevezett kormány 
biztos jelenlétében. Jelen voltak : 

Nt. Borbély József kiérdemelt esperes, Schleining 
Károly esp. főjegyző, Balogh Imre n.-szokoli, Hartmann 
Sámuel kétyi, Badits István sz.-lőrinczi, Hollndonner 
Rudolf kalaznói, Schöpf János ecsényi, Lagler Sámuel 
k. tormási, Krisán József tabi, Kirnbauer Mihály hideg-
kúti, Rau Jakab bikácsi, Straner György köccsei, Ritter 
István gyönki, rendes — Szutter Károly varsádi, Haffner 
Lajos k.-mányoki és Torkos Elias k. kozári segédlel-
kész, tek. Szeniczey Ferenc, Kurcz György, ifjabb Sze-
niczey, Fördős Lajos, Dobrovszky János, Tóth Ferenc, 
Pesty Pál, Tóth Ödön, Tóth Kálmán, Brokken József, 
Blaskovics Kálmán, Ritter Károly igazgató, Berky Gusz-
táv és Hanthó Lajos rendes tanár, Dürr Henrik bony-
hádi, Csépi György sz.-lőrinczi, Lőrincz Mihály tabi, 



Oksz Imre hidegkúti, GrUnvald György bikácsi, Pumer 
Márton köccsei, Polgár István gyönki, Sas Bálint némedi 
Frank Jakab szárazdi képviselő urak s több hívek. 

Mely alkalommal szokott áhítatosság után nt. elnök 
esperes úr a gyülekezetek képviselőit és általában a 
nagy számmal összegyűlt híveket szívesen üdvözölvén, 
a gyűlést megnyitó beszédében elöadá, miszerint i. évi 
április l-jével és 15-ével eltelvén azon idő, mely a jan. 
10. cs. k. ministeri rendelet szerint az egyes egyházak 
és esperességeknek a mult évi sept. 1. kiadott cs. k. pá-
tens és sept. 2-ki ministeri rendelet értelmébeni szerve-
zésére véghatárnapul kitűzetett, kiderült, hogy ezen es-
perességben néhányak kivételével a gyülekezeteknek 
túlnyomó nagy többsége magát nem coordinálta, hanem 
ragaszkodván őseitől öröklött országos törvényeken ala-
puló s frígykötések nyomán biztosított jogaihoz, a tör-
vényes téren állhatatosan megmaradt. Ezután lerajzolván 
azon nyomasztón válságos helyzetet, melybe a nem coor-
dináit és így autonom egyházak az által jutottak, hogy 
a jan. 10-iki miniszteri rendelet szerint testületi jogaik-
tól megfosztatván, magokra hagyattak: hogy ily körül-
mények között a rend meg ne bomoljék s az eddigi sza-
kadás még siralmasabbá ne válhassék, a gyűlést ez idő 
szerinti szükséges intézkedések tételére s a végzések 
hozatalára komoly tanácskozás utján felhívta. A tanács-
kozást megkönnyítendő s elősegítendő, a bányakertileti 
állandó közbizottmány mind a négy superintendentiában 
levő nemcoordinált egyházak képviselőinek részvéte 
mellett ez ügyben előlegesen tartatott tanácskozmányá-
nak programmját bemutatta. 

A gyűlés ezen programmot elvben elfogadván, a 
következendő végzéseket közakarattal törvényes érvé-
nyüekké emelte: 

1. Ezen a dunántúli ág. hitv. ev. egyházkerületben 
létező Tolna-Baranya-Somogyi egyesült esperesség, 
minden autonom egyházaival együtt, mind címre, mind 
jogra nézve törvényesen fennállónak tekintetik. Azon 
egyházaktól, melyek a hivatalos kormánylapokban 
coordináltaknak hirdettettek, a mennyiben azok nem 
volnának, vagy megbánván eltántorodásukat, az autonom 
térre már is visszatértek volna, vagyjövőben visszatérni 
kívánnának, megváratik, hogy mind a nt. esperes urnái, 
mind pedig a hírlapokban reelamálni el ne mulaszszák. 

2. Ezen esperesség azon szerencsés helyzetben lé-
vén, hogy törvényesen választott s autonom téren álló 
esperessel és ideiglenes felügyelővel dicsekhetik, ezen 
tisztelt hivatalnokok az eddigi, minden elismerést kivi 
vott erélylyel és odaadással az esperesség kormányát 
folytatandják. 

3. Mivel azonban az egyházak nemcsak esperes-
ségenként hanem kerületenként is kell, hogy kormá-
nyoztassanak, ilynemű törvényes kormányzók hiányában 
a régi törvények és gyakorlat szentesítette szokás sze 
rint, és egyszersmind az egyhangúlag nyilatkoztatott 
bizodalomnál fogva is, ezen gyűlésből jegyzőkönyvi ki-
vonat mellett nt. Szedenics Qyörgy úr mint kerületi egyházi 
főjegyző, úgy is mint a legidősbb esperesek egyike, és 
tek. Radó Lajos vasi közép esperességbeli felügyelő úr, 

kit a közbizodalom számtalan kerületi gyűléseken foly-
tonosan világi elnökül helyettesitett, egész tisztelettel meg-
kéretnek, hogy a kerületi kormányt, az egyik helyettesített 
superintendensi, a másik helyettesített kerületi fölügye-
lői minőségben elfoglalni s mindaddig vinni méltóztassa-
nak, míg törvényesen választott superintendens és kerületi 
felügyelő kezeikbe nem adhatják. Hogy pedig ezen méltá-
nyos és törvényes óhajtás aközel jövőben beteljesülhessen 
megkéretnek,hogy minél elébb, de mindenesetre f.évijun. 
végéig Kőszegre mint a legutóbbi kerületi gyűlésen kitű-
zött helyre, kerületi gyűlést hirdessenek. 

4. A pesti állandó közbizottmányhoz a dunántúli 
superintendentiából választott tagok, nevezetesen azok 
is, kik ezen esperességből választattak, jóváhagyatnak, 
azon hozzáadással, hogy ha nt. esperes úr vagy tek. 
FördÖs István id. felügyelő úr körülményeiknél fogva a 
tartandó tanácskozmányokban résztvenni gátolva vol-
nának, helyeiket az egyházak részéről nt. Borbély József 
kiérdemlett esperes és t. Badics István sz.-lörinczi lel-
kész, a világiak részéről tek. Szeniczey Ferenc és Kurcz 
György urak pótolni szíveskedjenek. 

5. A kerületi levéltárak és mindennemű pénztárak 
csak az autonom szervezet mellett megmaradt egyhá-
zak, egyházmegyék, illetőleg egyházkerületek tulajdonai 
lehetnek. 

6. Ha százados gyakorlat által megerősített és tör 
vények által biztosított szabadságaink ujabb visszaállí-
tása végett Bécsbe, mit esperességünk minélelőbb óhajt, 
küldöttség menend, annak tagjai esperességünk részéről 
a 4-ik pontban megnevezett bizottmányi rendes vagy 
helyettesített tagok leendenek. 

Az ezen esperességbeli egyházi férfiak részére az 
utazási költség az esperességi pénztárból leszen meg-
térítendő. 

7. Az autonom egyes egyházak, iskolák, azoknak 
lelkészei és tanítóinak felsegéliésére tervezett egyetemes 
felsegélési közpénztár ezen esperesség által is pártol-
tatni és a körülmények tanácsolta módok és eszközök 
által segíttetni fog. 

8. Ezen jegyzőkönyv eddigi pontjaiban, a 3-ik pont-
ban helyettesített kerületi kormányzóknak egyenként, 
és a pesti állandó közbizottmánynak megküldetni ren-
deltetett. Schneiker Jakab, espere3. 

Kis-Ujszállás, ápril 18-dikán 1860. Nt. szer-
kesztő úr! Egy — magába véve ugyan — csekély, 
de ritkaságánál fogva mégis érdekes „ünnepélyről" 
és az azt berekesztő, reményünket • fölülmúló sikert 
eredményezett „lakomáról" akarom értesíteni Ön enge-
delmével a tisztelt olvasó közönséget. 

Csekély ez ünnepély, mert egy harangot felhúzatni 
a toronyba nem nagy esemény, de a mennyiben ritkán 
fordul elő, — nálunk most 32 év, — mégis felhívás nél-
kül is összegyűjti a népet, s így az ünnepély magától 
megkezdődik, s kevés kell hozzá, hogy érdekesebbé s 
emlékezetesebbé váljék. 

Az egész igy ment végbe nálunk april 7-dikén. 



A télen elrepedt 19 mázsás nagy harangunk Pesten 
újra öntetvén, 22 mázsás uj alakban állott a torony előtt, 
környezve közelebbről az összes egyházi és városi elöl-
járók, — előkelő családok, — iskolás fi- és leány gyer-
mekek, távolabb az összes nép nagy sokaságától; s a 
mint a csiga által lengővé tétetett mestere előizlelésül meg-
kongatá harangot, a zugó hangra harsány „éljen" kelet-
kezett. Ekkor pár kellemdús leányka, pár csinos ifjú se-
gédkezése mellett virág- s szalagokkal ékített zöld ko-
szorúval, kendőkkel, (mihez többen is járultak) felékesí-
tette. Most a helybeli ifjúságból alakult dalárda eléne-
kelvén egy éneket, az egyházi elnök bemutatá a közön-
ségnek, s rövid beszédében értekezvén a harangok ere-
detéről s rendeltetésök céljáról,rövid fohászszal Istenhez, 
útjára eresztette ; a dalárda ismét megzendült s a harang 
még egyszer ide alant megkongattatván, az összes nép 
örömzaja közt fölszállott, húzatva emlékezet okáért, 
iskolás fi- és leány gyermekek által is ; végre bejutván 
rendeltetése helyére, a harsány „éljenek" után a dalárda 
elénekelte az „Isten ! áld meg a magyart." 

Ennyiből állott az ünnepély. 
Ezt követte délben a városházánál egy barátságos 

lakoma, mintegy 50 terítékre; s hogy ne gondolja valaki, 
mintha közköltségre ettünk ittunk volna, — mit talán 
a régibb iskola növendéki most is jobb szerettek volna 
tenni, — meg kell jegyeznem, hogy kiki maga fizette a 
maga terítékét s ez egy dicséretes vonása haladó korunk-
nak. Másik, — még szebb —• az, hogy ritka ilyes ven-
dégség eshetik meg a nélkül, hogy valami jótékony célra 
aláirások , adakozások ne történnének. így volt ez 
nálunk is. 

A sok szíves köszöntések után, melyek ilyenkor 
egymást szokták érni, felemlíttetvén e sorok irója által 
egy, az övéitől szeretve tisztelt „édes anya," kinek sok 
gyermekei levén, azoknak cél-, ok- és korszerű nevelésök 
végett sok tanitókat, oktatókat, szolgákat kell tartania, 
kiket azonban nincs módjában gazdagon díjazni, minél-
fogva azoknak családjok, özvegyeik, árváik gyakran 
siralmas állapotra jutnak ; elmondatott miként e bajon 
segítendő a Heves-Nagykunsági egyházvidék egy „papi 
s tanítói özvegy- s árva- gyámintézetet" alapított a mult 
évben, (mely részint az egyházvidék saját rendelkezése 
alatt álló pénzereje egy részének e célrai felajánlása, 
részint a kebelbeli lelkészek s tanitók 25, 50, 75, 100 
frtos részvényei folytán, az egyházak s egyes jóltévők 
remélhető adakozásuk ide nem számíttatván, már is 
6000-et meghaladó tőkét tud felmutatni); szónok ez inté-
zet tőkéjének gyarapítására hívta fel a jelenlevőket s 
e felhivásnak szavai fogékony keblekre találván, azon-
nal 75 ít. o. é. Íratott alá s adatott azóta át alulirtnak 
s remélhető, hogy e buzgó adakozás a jelen nem volt 
híveknek, ha házaiknál megkerestetnek hasonló szép 
tettekre, ösztönül szolgáland. Adja Isten! 

Hadd álljanak itt azon lelkeseknek neveik, kik 
amaz „anya" iránti tiszteletből, annak szolgáin s azok-
nak özvegyein s árváin így segíteni lelkök nemesbb örö-
mének tartják. Ezek azok: 

Jóltevők nevei egyszer mindenkorra: Kaszás Ist-

ván 2 ft. Várady Sámuel 5 ft. Illéssy Sándor 3 ft., ugyan 
ő jövőre évenként 2 ft. Polgár István 5 ft. Lipcsei Lajos 
10 ft. Várady László 2 ft. Fekete Kálmán 2 ft. Kerek 
Ferenc 5 ft. AmbróJános 5 ft. Pólya Bálint 6 ft. Megy esi 
Bertalan 2 ft. Boleman Lipót 2 ft. Veres Lajos 1 ft. Mar-
jalaki József 1 ft. Pólya Lajos 1 ft. Mihalovics József 
5 ft. Balogh Sándor 2 ft. Csegei Lajos 1 ft. Nyitrai István 
2 ft. Takács Pál 2 ft. Kun István 1 ft. Sz. Tóth Pál 1 ít. 
Lábos Ferenc 1 ft. Nickl Mihály 2 ft. Kis András 1 ft. 
Szabó Mózes 1 ft. Karsai Károly 1 ft. Tolnay 3 ft. össze-
sen egyszer mindenkorra 75 ft., jövőre évenként 2 ft. 
uj pénzben. 

Ily ünnepély és lakoma tartaték april 7-kén Kis-
újszálláson. 

Lakomái pedig ha lesznek Kis-ujszállásnak, ha 
lesznek más egyházközségnek, legyenek azok jótét te-
kintetében ehhez hasonlók, vagy ezt is meghaladók. 

Győri Lajos, m. k. lelkész. 

Az ág. hitv. pestvárosi esperesség gyűlése. 
A pestvárosi ág. hitv. esperesség f. hó 21-dikén egyház-
megyei gyűlést tartott, melyben Kulinyi Ferenc mint 
újonnan választott esperességi felügyelő foglalta el az 
elnöki széket. 

Jelen voltak valamennyi egyházának képviselői, 
kivéve a pesti tót egyházéi, melynek papja Podhrászky 
József\ mint tudva van, a septemberi pátenst elfogadta 
volt. 

Felolvastatván a maj. 15-ki határozatai, azok ör-
vendetes tudomásul vétettek, ennek nyomán határozattá 
lőn, hogy a múltra fátyolt boríttatván, a pesti tót egyház 
levélben értesítendő, miszerint az esperesség a szent 
egyetértés kedveért a visszatérés útját számára mindég 
nyitva tartja. 

Az a kérdés támadt, mi történjék azon iratokkal, 
melyeket a magas kormány által kinevezett főtiszt, ad-
ministrator úr az esperes úrhoz netán intézne ? Mire ha-
tározattá lett: miután a máj. 15-ki legmagasb kézirat 
értelmében, az esperességek kötelezvék, az egyházi au-
tonómiát a superintendens választásáig egészen kezelni, 
az esperes mellé egy bizottmány rendeltetik, mely minden 
előforduló esetekben, az esperes úrral egyetértöleg fog 
határozni. — Az eddigi központi bizottmány elnökségé-
nek eddigi működéséért köszönet mondatik, s a közp. 
bizottság egyúttal felsólíttatik, hogy hatáskörében to-
vábbra is megmaradjon, míg a superintendens megvá-
lasztásával az egész kerület tökéletesen szervezve nem 
lesz. B.Prónay^LZierísuperintendensi felügyelő ur továbbá 
felszólíttatik, hogy a superintendens választásra nézve 
az intézkedéseket mielőtt megtegye. 



A pozsonyi evang. ág. hitvallású gyülekezet a 
Melanchthon ünnepélyt a 3-dik húsvét utáni vasárnapon 
apr. 29. a föistentisztelettel kapcsolá össze, azt páratlan 
tudományu lelkészünk nt. Geduly Lajos úr csontot-, velőt 
át meg átjáró bitbeszéde *) mellett ünnepelvén meg, mely 
alkalommal a nagy reformátor emlékszobrára offertorium 
nyittatott. A lyceum ifjúsága is sietett kegyeletének ál-
dozatját Melanchthonunk lábaihoz letenni, a nagy refor-
mátor háromszázados halálnapján apr. 19. reggeli 11 
órakor, a könyvtári teremben a Melanchthon-ünnepélyt 
tartván meg, mely a programm szerint következő rend-
ben ment véghez: Ének : „Elmentél dicső lélek." Emlék-
beszéd Frecska Lajostól. Ének : „Ecce quomodo moritur 
justus." Versezetek latin nyelven Kovalovszky Imrétől, 
magyar nyelven Kemény Károlytól, német nyelven 
Hollerung Károlytól, Szláv nyelven Szluika Mihálytól, 
Zárszó Pacz Lajostól Az ünnepélyt a lutheri diadal 
éneknek legelső dallama szerinti elénekeltetése re-
keszté be. • 

Gyászhír. 
Ismét egy munkás és hasznos férfiú dőlt ki egyházi 

hivatalnokaink tisztessorából. Tiszteletes Pócsi Mihály 
úr, a szentesi ref. gyülekezetnek 6 és % évig volt buzgó 
és sikeres főelemi tanára, négy hétig tartott betegeske-
dése után f. hó 11-dikén életének 35-dik évében meghalt. 
Kora elhunytát a szelíd és nemes jellemű férfiúnak min-
den ismerői s tisztelői őszintén fájlalják ; de különösen 
fájlalja és fájlalhatja azt a vele csak rövid 6 évi házas-
ságot tölthetett s benne a legjobb férjtől oly korán meg-
fosztatott özvegy Vajda Ludovika asszony, Ötéves neve-
letlen árvájával Mihálylyal együtt. Gyászeltakarítása a 
boldogultnak f. hó 13-dikán ment véghez a gyülekezet-
nek, mely benne egyik közbecsülésben és szeretetben 
állott hivatalnokát veszté el, fájdalmas részvéte s nagy-
számú tisztelők kíséretében. Tisztelendő Szalai István 
lelkész ur mondott a háznál és a temetőben alkalomszerű, 
megható imádságot. Tisztelendő Filó János lelkész úr 
pedig Ján. 16, 33. igék alapján tartott a gyászünnepély-
hez méltó fontosságú prédikációt, melyben a tanítói hi-
vatalnak nyomorairól s valódi jutalmáról értekezett. 
Ezenfölül Zolnay István gymnásiumi tanár úr egy orátió-
ban, Szalay József elemi tanitó úr pedig síri beszédben 
tolmácsolták a közfájdalmat. Emelte a gyásztisztelet 
ünnepélyességét az Ivánka Sámuel énekvezér úr által 
rendezett iskolai énekkar négyhangzatos gyönyörű 
éneklése is. A gyülekezet, mely koronként oly szép pél-
dáit adá már nemes buzgóságának, az elhunyt feletti 

*) A beszéd nyomtatásban is megjelenvén, 20 ujkron kapható. 
Czime: „A keresztyén hazafi képe;" igéi pedig (Apóst, 
csel. 6, 8.): „István pedig, mivel hogy teljes vala hittel 
és erővel, a nép között nagy csodákat és jeleket cselek-
saik vala." 

szíves és részvevő sajnálkozását a többek között a te-
metkezési költségek fedezése által is kívánta kifejezni. 
Oh bizony a nemes és keresztyéni jótékonyságnak, ha 
valaki, különösen az egyházi hivatalnok elárvult csa-
ládja szolgálhat méltó tárgyául! A bánatos szívű özve-
gyet és neveletlen árváját vigasztalja meg az ég kegyelme 
és a tiszta szívű emberbarátok jóakaró készsége; az el-
húnyt derék férfiúnak, a buzgó hivatalnoknak, szerető 
férjnek és gondos atyának pedig nyugodjanak, — nyugod-
janak porai békében!! cp 

Ungvár. Az ungi helv. hitv. egyházmegye espe-
rese nt. Pazar József nincs többé! „Megnehezedett az 
idők járása felettünk." Még be sem hegedt a seb, melyet 
az egyházmegyén világi elnöke nsgos. p. Horváth Simon 
halála által vágott a végzet, még le nem tevénk a gyászt, 
mert nem telének le a gyász napjai; midőn ujabb fájda-
lommal kétszereztetett vesztésünk april hó 27-kén köz-
tiszteletben élt esperesünk Pazar József hirtelen szélhű-
dés által lett kimultával; kit épen hivatalos, a Miskolcon 
tartandó egyh. ker. gyűlésre indított útjában értUngvárt 
a gyilkos szél, s háromnapi szenvedés után april 30-án 
jobb létre szenderült. Hullája a tiszaparton emelkedett 
szalókai sírkertbe temettetett, hol szülői, neje s több 
gyermekei nyugosznak, ötödfélévi esperességében mél-
tán reáruházott közbizalom koszorújával szállt sírba. 
Gyászünnepélye folyó május hó 29-én fog az árván ma-
radt eszenyi egyházban, kedves atyjuk után kesergő négy 
gyermekeiintézkedéseszerint megtartatni. Üdv lelkének! 
béke porainak!! 

Melczer Lajos, pesti evang. gymnásiumi tanár 
f. hó 16-án életének 54-ik évében meghalt. A köztiszte-
letben állott derék tanár egy magyar nyelven írt latin 
nyelvtant adott volt ki. Bővebb nekrologját legközelebb 
adandjuk. 

Adakozások. 
Melanchthon emlékéhez következő egyházak 

járultak szíves adományaikkal: 
Pest 13 ft. 13 kr., Dunapataj 5 ft. 65 kr., Fülöp-

szállás 5 ft. 10 kr., Szabadszállás 7 ft. 20 kr., Negyed 
3 ft. o. é., mely adakozásokért az illető egylet nevében 
hálás köszönet nyilvánittatik. 

A domesticára adakoztak : Sz. Endrei tek. Zelovics 
Gábor 2 ft. 10 kr., Zsigmond László l ft. 5 kr., Toronyai 
Sándor 32 kr., Major István 21 kr. o. é. 

A debr. ref. fŐisk. nagy épület elavult födélzetének 
újból készíttetésére kegyes ajánlatokkal, részint már be 
is szolgáltatott kegyes adományokkal , segélyzéssel 
járultak: 

Sz. k. Debrecen vár. megajánlott a munkába-vétel-
kor fizetendő 1575 o. é. frtot. A. szabolcsi éshajdukerü-



leti egyházmegye ígér négy év alatt fizetni 2,000 frtot., 
ebből már be is küldött összesen 341 üj forintot. M. Pir-
csi közbirt. t. Sinay Károly úr befiz. 100 uj ft. M.-Pircsi 
ref. egyh. bef. 20 ft. 34 kr. N.-Váradi ref. egyh. 36 ft. 
65 kr. Tépe 10 ft. M.-Ittebe 13 ft. 50 kr. Makó 78 ft. 
85 kr. N.-Majláth 19 ft. Kőrös-Tarcsa 20 ft. H.-M.-Vásár-
hely négy év alatt befizetni ajánl 1200 ft. s ebből már 
200 ftot. beis küldött. Nt. Szathmáry Sámuel úr N.-Becs-
kerekről 105 ft. Ügyv. t. Vecsey István úr 10 ft. 50 kr. 
Dósa Márton 1 ft. N.-Bajomi r. egyh. 10 ft. Debreceni 
egyházvidék 17 egyházaiból gyűlt össze 342 ft. 21 kr. 
Békési ref. egyh. 300 ft. Szatmár-Németi r. egyh. 80 ft. He-
ves N.-Kuns. egyházvidékből eddig beküld, össz. 1,093 ft. 
45 kr. Igar 53 ft. 5 kr. Érmelléki egybázvidékbŐl 
gyűlt 301 ft. 39 kr. Békés-Bánsági ehmgye hét egy-
házából gyűlt 160. ft. Ócsöd és Bánfalva 38 ft. 71 kr. 
A Debreceni egyházvidék Pocsaly ; Vértes, Henczida 
össz. 73 ft. M.-Berény 34 ft. Uj-Fehértó 23 ft. 85 kr. 
Szovát 15 ft. Bihari egyházmegyében gyűlt 1859/60ra 
össz. 206 ft. 17 kr. Fuvolaművész Doppler testvérek 
össz. 55 ft. Szathmári egyhvidben. gyűlt 1859-ben 50 ft. 
27 kr. N.-Károlyi ehvidben. 156 ft. 65 kr. Hegedűművész 
Reményi Ede úr hangvers.tiszta jövedelme 195 ft. 5233/kr. 
N.-Bányai ehvid. gyűlt 210 ft. 74 kr. Szegedi ref egyh. 
53 ft. 50 kr. Máram.-Ugocsai ehvid. gyűlt 20 ft. 65 kr. 
Beregiből 177 ft. 49 kr. Itt helyben a debreceni ref. 
egyházból gyűlt össz. 6,250 ft. 83 kr. A casinói hang-
versenyből bejött tiszta jövedelem 350 ft. 29 kr. Az 
ugyanott tartott táncvigalomból s hangversenyből 339 ft. 
49 kr. A N. Szalontai egyhvid. 26 egyházaiból összesen 
306 ft. 75 kr. A főiskolai tanuló ifj. tűzoltó társulat 20 írt. 
Ekkorig, május 16-ig 1860. befolyt összesen: 12,073 ft. 
8533/10ükr. ' 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. 

Hálaérzettel, s a szükséglet tetemes voltához képest, 
többre buzdításul közzéteszi, az illető igazgatóság 
meghagyásából Kalós Mózes, föisk. pénztárnok. 

Alulírott tisztelettel felkérem mindazon t. c. gyűj-
tőket, kik „Szent Földw című munkámra iveiken csak 
aláírókat küldtek be hozzám és még mindez ideig a 
kiszolgáltatott példányokért az árt be nem küldték, 
annak mielőbbi kezeimhez jutását eszközölni szíves-
kedjenek. Pest, május 14. 1860. 

Fábián Mihály, ref . segédpap. 

Bizalmas felszólítás cs kérelem. 
Miután a Protestáns Naptár nyomatása vége 

felé közelget, felkérem a vásárjoggal biró közsé-
gek lelkészeit, tanitóit, jegyzőit, hogy legyenek 
szívesek saját községük érdekében hozzám orszá-
gos vásáraik napjait pontosan feljegyezve r ö g t ö n 
beküldeni. Ezen kérésemet különösen intézem 
azokhoz, kik eddig is tapasztalták, hogy vásáraik 
hibásan nyomattak. A tiszta katholikus községek 
vásárait a szomszédban lakó protestáns testvérek 
szíveskedjenek tudatni, még pedig minden postai 
költségviselést a szerkesztőségre hagyva. 

Pest, máj. 22. 1860. 
Ballagi Mór 

mint a Prot. Naptár szerkesztője-

Felelős szerkesztő s kiadó : D r B a l l a g i Mór. 

S I R l i f l I T X i K K . 

Protestáns lelkészekhez. 
Tisztelettel jelentem a t. prot. lelkészi karnak, hogy a k ü l ö n f é l e v i s z o n y o k r a és G y á s z e s e -

t e k r e való Papidolgozatok füzetei, osztrák értékre leszállított árukon, valamint nálam, úgy a magyar-és 
erdélyhoni minden hiteles könyvkereskedésben folyvást kaphatók, — megjegyezve, mikép a K ü l ö n f é l é k V. 
füzetéből IX-ig, é s a G y á s z e s e t e k r e v a l ó k V . és V.-túli füzeteihez vannak mellékelve—'2, 3 s több ivenként — 
F ö r d ő s L a j o s tízentirati Szókönyvének (konkordáncia) első kötete A-tól E-ig ( f o l y t a t á s a e h a s z n o s 
k ö n y v n e k m u n k á b a n v a n ) ; továbbá a K ti 1 ön f é 1 é k X-ik füzetéhez vannak csatolva— könnyen olvas-
ható öreg betűkkel nyomtatva — H a l k a S á m u e l templomi imái advent köznapjaiban; a X. és XH-ik füzethez 
pedig a Kecskeméti Prot. Közlöny I-ső és II-dik füzetei. —Mindezek oly módon vannak a füzetekhez mellékelve, 
hogy onnan kivenni és kiiiön beköttetni lehessen. — A Különféle papi Dolgozatok több füzetei jeles Barabásunk 
által rajzolt él'ó lelkészek kőnyomatú arcképeivel vannak díszesítve. 

Ajánlom egyúttal az illetők figyelmébe az általam már régebben kiadott s néhány példányban még 
meglevő s egyedül csak nálam kapható, P a p I s t v á n Egyházi beszédjei és imádságai második részét, mely t á b o r i 
l e l k é s z e k által is használható. Ara fűzve 84 újkr., póstán bérmentes kézhezküldésscl 1 ft. 10 kr. Végül: 
S z i l á d y L á s z l ó t ó l Köznapi imák és szertartási beszédek második kiadását, mely fűzve, 1 osztr. é.frtra. leszállított 
árért minden könyvkereskedésben kapható. 

Kecskemét, május hó 1860. Szilády Károly, könyvnyomtató és kiadó. 



Osterlamm Károly könyvárusnál épen most jelent meg: 

ÚF S Z É C H E N Y I I S T V Á N 
f é n y r a j z i k é p e . 

(Magassága 9%", szélessége 6'/2'0-

A magyar akadémia teremében felállított életnagyságú olajkép után 
készítette 

HEIDENHAUS E. 

Ára fc ft. 

A haza gyászban áll legnagyobb fia sírjánál. 
Miután Magyaroszág teremtő szelleme, mely azt egy uj korszak felé vezette, örök álmot 

alszik: illő, hogy annak képe, mely minden valódi magyar szivében örökké élni fog, minden becsü-
letes magyar házát diszesítse is. 

Azonban ezen képnek eltaláltnak és élethünek kell lenni. 
Csupán egyetlen kép van, mely e milliók által áldott nagy embert teljes férfi korban, erő-

teljesen s büszkén, nemzeti öltönyben, s az egész ember egész lényét visszatükrözöleg ábrázolja. 
Azért, hogy ezen az akadémia birtokában levő képet az egész ország kezébe juttathatom, 

becsületbeli kötelességemnek érzem tiszteletemet s hálámat fejezni ki az akadémia elnöksége iránt, 
mely ezen eszmém kivitelére a legnagyobb készséggel nyújtott segédkezet. 

Hogy azonban a kép teljes élethűségben maradjon, közvetítőül photographiát választottam, 
s most oly képet nyújthatok a t. közönség kezébe, mely Széchenyit úgy ábrázolja, mint a 
milyen valósággal volt ö. 

Az általános részvétről teljesen meggyőződve, tettem annak árát csak két forintra. A tisz-
telt gyűjtőknek tíz, bérmentve beküldött példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem, reményi-
vén, hogy ezáltal minden egyest, valamint közintézetet dicsőültünk hű képe birtoklásába juttathatok. 

Pest, május 1. 1860. 
OSTERLAMM KAROLY. 

(Pesten, Erzsébettér). 

Osterlamm Károly pesti könyvárusnál épen most jelent meg: 

PROTESTÁNS EGYHÁZ-ALKOTMÁNY 
tekintettel 

* 4h m? • mm c* t :!- JT® J l ő d L é ü é v 
Irta 

KERKÁPOLY KÁROLY 

pápai tanár. 

Ára 1 uj forint (postán bérmentve 1 ft. 20 kr.) 
(2—2) Minden protestáns figyelmébe bátor vagyok ez érdekes könyvet ajánlani. 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (üj tér) 3. sz, 



P R O T E S T Á N S 

SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-
h i v a t a l : 

Lövészutcja, 10. szám, 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr. , egész évre 7 frt . -40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 u jkr . , egyszeriér t 7 u jk r . 

sorja. Bélyegdíj külön 30 u jkr . 

Budapesti esperességi gyűlés. 
Ezen esperesség f. év máj. 21-kén tartotta 

közgyűlését, melyben újonnan választott felügye-
lőjét, Kubínyi Ferenc urat hivatalába beigtatá. A 
feltétel, mely alatt ő e hivatalt elvállalta — mint 
lelkes beszédében nyilvánítá — kizárólag az, ha 
ezen esperesség tovább is megmarad azon törvé-
nyes alapon, melyhez a legközelebbi időkben is 
oly elszántan ragaszkodott. Láng M. esperes ur 
adott válaszában őt e tekintetben teljesen meg-
nyugtatni vélte. — Intézkedés történt, hogy egy 
külön bizottmány álljon őrt egyházunk jogainak 
további épségben tartása felett, név szerint, hogy 
a cs. k. administratortól érkezendő minden levél, 
foganatosítása előtt ezen bizottmány nyal közöl-
tessék, s az eljárás ez által határoztassék meg. 
Leglényegesebb a jegyzőkönyv hatodik pontja, 
mely szórólszóra ide igtattatik. 

„Felolvastatott az ág. hitv. központi bizott-
mánynak 1860. évi april 18-ról kelt jegyzőkönyve, 
mely az egyház legközelebb mult szomorú nap-
jainak zsibbasztó nyomása alatt keletkezvén, az 
egyházi hivatalok betöltése, és az autonomiálioz 
híven megmaradt egyházközségek mikénti szerve-
zése módját tárgyazza, — továbbá ennek kap-
csában O cs. kir. Felségének f. hó. 15-ről kelt 
legmagasabb kézirata olvastatott fel, melyből a 
gyülekezet hálás elismeréssel arról értesül: mi-
szerint O cs. kir. Felsége protestáns egyházunk-
nak lelkiismeret szabadságát megszorítani nem 
akarja, — a január 10-én kelt magas oktatásügyi 
ministeri azon rendeletet, mely az autonom egy-
házat testületi minden jogaitól megfosztá, meg-
szünteti, — s egyházunk azon fiainak, kik vallá-
suk és lelkiismeretükhöz híven jogaink védelmé-
ben a világi hatóságok fenyítő vizsgálatainak és 

büntetéseinek terhe alatt börtönben szenvedtek, 
szabadságukat visszaadá és a további üldözte-
téseket legkegyelmesebben beszűnteti. 

Egyházi életünk ezen lényeges fordulata be-
következtével azon intézkedések megtétele körül 
folyt a tanácskozás, melyek képesek legyenek 
egyházunkat az eddigi törvények és gyakorlat 
szentesítette autonom szervezet rendes útjába 
ismét és minél könnyebben és célirányosabban 
vissza- és bevezetni. 

Ugyanazért ezt tárgyazó következő indítvá-
nyok fogadtattak el: 

1) A budapesti esperesség hivatalnokainak 
minden harmadik évben leendő választatása azon 
megjegyzéssel ment határozatba, hogy a lelépett 
hivatalnok újra választható legyen, mely alka-
lommal a mostani hivatalnokok 3 évre szintén 
megerősíttettek. 

2) Főcél a zsinat mielőbbi lehetősítése lévén, 
az egyházkerületek ezt előkészítő tanácskozásaira 
és határozataira van legelső szükség. — Ezért a 
budapesti esperesség egy kebeléből kinevezendő 
küldöttség által felkérendi mlgos báró Prónay 
Albert urat, mint a bányakerületi superintendentia 
törvényesen választott felügyelőjét arra, hogy 
hivatalát folytassa, és ő — superintedens nem 
létében — azon esperességeket, melyek a bánya-
kerületnek kiegészítő részei, mielőbb kerületi 
gyűlésre összehívni és egyúttal felszólítani mél-
tóztassék, mikép azok az 1859. sept. 1-ső napjain 
fölvett jegyzőkönyv 3, és illetőleg 2-ik pontjai és 
a központi bizottmánynak 1860. april 18-diki 
jegyzőkönyve III. szakában elrendelt superinten-
densi és kerületi főjegyzői hivatalok betöltésére 
adandó szavazataikat — a mennyiben még be 
nem érkeztek volna — az e célra k i n e v e z e j t ^ ^ V 
bizottmányhoz beküldeni szíveskedjenek. 

I f i t^-'. :y ^ 

\ 



Egyszersmind ezen határozatnak a bánya-
keriileti mind a kilenc esperességgel leendő köz-
lése rendeltetik, és pedig azon — már a középponti 
bizottmány által előzőleg meghatározott testvéri 
felhívással: miszerint ezen esperesség egyeteme a 
többi esperességeket akár testületek, akár sze-
mélyek legyenek — a századokon keresztül fen-
állott testvéri viszony megújítási szándéka eseté-
ben nyilt karokkal fogadja, szives örömest fátyolt 
borítván a szomorú mult eseményeire. 

3) Ezzel kapcsolatban a pesti ág. hitv. tót-
ajku gyülekezet is rokon szívvel felszólíttatni ha-
tároztatott: hogy fogadja el a felé nyújtott test-
véri kezet, és lépjen be viszont ezen esperesség 
családi körébe, melyből azt csak a legújabb idők 
válságai szakíták ki. 

4) A központi bizottmánynak, mely a vész 
napjain egyházunknak folytonos éber őre, a vi-
szonyok súlya alatt meggörnyedt gyöngébbek 
bátorítója és felsegítője, a csüggedők buzdítója, 
az egész egyháznak a sötétség idején világító 
fáklyája és erős fentartója volt: ezen esperesség 
legőszintébb elismerésével, legforróbb hálájával 
adózik, s a bizottmány elnökének a nehéz napok-
bani fáradbatlan buzgalma, ernyedetlen munkás-
sága és lelkesítő példaadásáért tiszta szívből 
eredt köszönetét nyilvánítja; —• egyszersmind bi-
zodalommal intézi azon kérelmét a középponti 
bizottmányhoz , miszerint ez üdvös működését 
mindaddig szakadatlanul folytatni szíveskedjék, 
míg az egyház rendes organicus életébe vissza 
nem vezettetett. 

Azon küldöttség, mely mind báró Prónay 
Albert ur superintendentialis felügyelőnek, mind 
a középponti bizottmány elnökségének ezen es-
peresség érzelmeit és kérését tolmácsolandja, ál-
land: az esperességi elnökségből, Láng Mihály 
esperes és Kubínyi Ferenc esperességi felügyelő-
ből, továbbá: Szentiványi Károly, Hunfalvi Pál, 
Ivánka Imre , Székács József, Füredy Lajos, 
Procopius György, Hojtsy Sándor urakból." 

Szerencsénk van jelenthetni, hogy az itt em-
lített küldöttség máj. 22-kén b. Prónay Albert ö 
nagyságánál tisztében eljárván, a mélt. báró ur 
kinyilatkoztatá, hogy ő azon kerületi felügyelői 
hivatalba, melyet reá a bányakerület bizodalma 
ruházott, melyet kezéből az idők viszonyai kivet-
tek, de a melyet neki 0 Felsége május 15-diki 
kegyes kézirata nyomán ismét folytatnia lehet, 
ezennel visszalép s azt haladék nélkül az espe-

resség kérelme és egyházunk gyakorlatához ké-
pest kiváltképen oda irányozandja, hogy a bá-
nyák erületet képező esperességek a régi határo-
kon belül törvényes gyűlésre meghivassanak. — 
Remélhető tehát biztosan és határozottan, miként 
a bányakerületi minden esperességek nem sokára 
veendik ő méltóságának megliivó körlevelét. Meg 
fognak-e jelenni — ez már az alulirt közlőnek 
véleménye — azt én nem tudom, hanem biztosan 
hiszem. Ha a pátensszerü gyülekezetek külön 
esperességeket és kerületeket akarnak képezni, 
ezt én nagyon fognám sajnálni, de gátolni nem, 
mert ez a kegyes kézirat nyomán nem gátolható. 
De hogy az autonom gyülekezetek, vagy azok 
melyek az autonomiához visszatérnek, se ezen 
visszatérésben, se pedig abban, hogy autonom 
esperességek- és kerületekhez csatlakozzanak, gá-
tolva ne legyenek, szinte óhajtóm, reménylem és 
hiszem, mert ezt egyházunk szent érdeke, s a 
máj. 15. kegyes kézirat egész szelleme követelik. 
Gyakorlatilag véve a dolgot, ha a lionti esperes-
ség patensszerti gyülekezetei inkább mennek azon 
gyűlésre, melyet a „Wochenblatt" szerint, Cha-
lupka cs. k. administrator ur hivand össze, mint 
arra, melyet a bányakerület törvényes felügyelője 
hirdetend; ha ezen gyülekezetek az újból alko-
tandó úgynevezett pozsonyi suprentiához akar-
nak csatlakozni , s a bányakerülettől elsza-
kadni : én nagyon fogom sajnálni, de gátolni nem, 
sőt azt kiáltom nekik: legyen nektek a ti hitetek 
szerint, az Isten békessége veletek! De hogy: 

1) A hontmegyei — s illetőleg bars, nógrád, 
zólyom, bács, bánáti — autonom gyülekezetek 
kötelesek legyenek szinte a pátensszerü pozsonyi 
vagy verbászi suprentiához meggy őződésök fel-
áldozásával csatlakozni, s ne legyen nekiök sza-
bad az autonom bányakerület határaiba vissza-
térni ; 

2) a turóc-, trencsin-, pozsonyi esperességek-
ben létező autonom gyülekezetek szinte tartoz-
zanak a pátensszerü pozsonyi kerületbe beleol-
vadni : 

ezt teljes lehetetlennek tartom, és pedig — 
egyebeket elhallgatva azért —, mert ez 0 cs. k. 
Apostoli Felségének legújabb kéziratában kitű-
zött s általunk hódolatteljes hálával fogadott azon 
elvével , „hogy a lelkiismereten a legkisebb 
kényszert sem ki várija elkövetni engedni" hom-
lokegyenest ellenkeznék. Teljesen tőlünk függ, 
akarunk-e két táborra oszolni, vagy egy táborba 



olvadni össze. Hogy ez utolsó az egyház szem-
pontjából kívánatosabb s egyedül üdvös, azt nem 
hiszem, hogy valaki kétségbe merné hozni. Mi 
állhat útjában? A meggyőződés? tagadom, taga-
dom oly határozottan, mint csak lehet, s tagadom 
mindenek felett azokra nézve, kik a pátens mel-
lett a zászlóhordozók voltak, s „be fogom, ha 
kell, néhányukra nézve bizonyítani." De Isten 
látja az én lelkemet, nem ezen mezőre akarok 
lépni, hanem egy pár pontban formulázni véle-
ményemet. Álláspontom egyedi, s eszem ágába 
sem jut, hogy egyetemes tetszést igényeljen. Né-
zetem ez: 

1) Adjunk hálát Istennek, hogy a máj. 15-ki 
kegyes kézirat lehetővé teszi törvényes gyűlé-
seinket, törvényes hivatalaink betöltését s egy-
házunk előbbi autonom szervezete, határai, műkö-
dése helyreállítását. 

2) Ragadjuk meg ez alkalmat s mindenek 
felett irtsuk ki a szakadást, mely az egyházra 
nézve e mezőn csak átkos lehet s vezessük 
vissza az egyházat azon egységhez, azon orga-
nismushoz, mely előbb sajátja volt, értem a négy 
suprentiát és az egyetemes gyűlést, melyben a 
négy egygyé olvad. A bányakerületi praxist foganat-
ba vehetné a Dunamelléken a tisztes Stromszky, 
Tiszamelléken Sontagh a hű felügyelő ur stb. 

3. Minthogy pedig ez csak ugy történhetik 
meg, ha a felek kiirtanak keblökből minden indu-
latot, mely a testvéri egybeolvadást gátolhatná, 
legyünk keresztyének, legyünk Urunk IJdvözí-, 
tőnk igazi követői, és b o c s á s s u n k meg egymásnak 
s a testvéri szeretet azon leplét, melyről azt mondja 
az irás, hogy elfedi még a vétkek sokaságát is, 
borítsuk a múltra, borítsuk ugy, hogy a keblek-
ben ne maradjon hátra semmi keserűség s csak 
egy legyen a közös, minden fájdalmat enyhítő^ 
minden sebet meggyógyító, boldogító, ünnepélyes 
érzelem, t. i. az: hogy ismét egyek, ismét testvé-
rek vagyunk, s egyekké lettünk, egyházunknak 
szögletkövében a Krisztusban. 

4) Es ha aztán az egység meglesz, megadja 
a kegyelmes Isten a többit is, könnyű lesz akkor 
a zsinati élőmunkákat elkészíteni, a meglevőkből 
összeállítani , atyafiságosan megvitatni s oda 
jutni , hogy a fejedelmi kéz stabiliat ordinem, 
melyet mi zsinatilag felterj esztendők leszünk. 

Még egyszer visszatérek arra a harmadik 
pontra, mert az a legnehezebb. Valljuk be hely-
zetünket őszintén és becsületesen, mint jó keresz-

tyénekhez illik. Oda jutottunk, hogy a szakadás 
nemcsak külső, hanem nagyon is benső, a cson-
tok és velők megoszlásáig ható szakadássá lett, 
úgy annyira, hogy nemcsak idegenek, hidegek 
lettünk egymás iránt, hanem ezen elidegenedés 
egész a gyűlöletig ment, — tudom hogy így van, 
mert saját keblem súgja, s én e részben a leg-
bűnösebbek közé tartozom. — Mások nálamnál 
jobbak lehetnek, ezt én megengedem, meg már 
csak azért is, mert így könnyebb lesz nekik a 
bocsánatra, a kibékülésre, az összeolvadásra oda 
nyújtani jobbjukat, mit én részemről mindenki 
irányában tenni annyira kész vagyok, hogy en-
gemet semmi jobban nem sértene, mint a szere-
tetlen eljárás azon testvérek irányában, kik az 
autonom concentushoz visszatérnek. Kérek és 
kényszerítek minden atyafit és minden lelket, 
hogy ezen lelkületben fogjon velem kezet, egy 
feltétel alatt, hogy a megtérés ne színlett, hanem 
igazi legyen. Mert az az én hitem, hogy ügyünk-
nek senki jobban a jelenben ártani nem fog, 
mint egyfelől azok, kik a kegyes kézirat elve és 
pontjai között különbséget keresve, azon orga-
nismusnak, melyet a 2-dik pontban kiemeltem, 
akadályokat gördítenének útjába, másfelől pedig 
azok, kik a kegyes kézirat által előidézett ked-
vezőbb állást nemtelen fegyverül használnák fel, 
megszégyenítésére azoknak, kik a testvéri közös-
ség szent templomába ismét belépni akarnak. Én 
mindenik párt ellen határozottan fogok harcolni, 
ha ezen harcot az engedékeny elnézésnél üdvö-
sebbnek fogom tartani. Engedjék hinnem a pár-
tok zászlósai, hogy a meghasonlás salakjából 
való teljes kitisztulás az, mire most legnagyobb 
szükségünk van , nemcsak egyik vagy másik 
résznek, hanem mindnyájunknak, s kérjük közö-
sen egyházunk fejét, hogy dorgálja meg a vihart, 
mely az egyház hajóját liányjaveti, hogy bekö-
vetkezzék mielőbb Máté evangy. 8, 26. értelme: 
„Es lőn nagy csendesség!" Székács J. 

RÉGISÉGEK. 
Kutas mezőváros, Somogy megyéből, régiségi 

szempontból. 
Hogy mikor keletkezett ezen egyház : róla semmi 

biztos forrásunk nincs. Hogy a ref. vallás az itt műkö-
dött híres reformátorok munkája következtében itt ko. 

* 



rán fogékony keblekre talált, bizonysága az, hogy van 
az egyháznak egy cin kannája az ur asztalához ezen 
fölirattal: H. I. 1645. 

Lelkészei 1664-ik év óta igy következtek: 
Komáromi Sámuel égit annos 5. Náray Péter e. a. 

3. Szöllősi Mihály c. a. 4. Csicskár József e. a. 4. Vesz-
primi Mihály e. a. 4. Veresmarti Péter e. a. 4. Losonczi 
Mihály e. a. 3. Torday Sámuel e. a. 4. Nánási Gergely 
e. a. 4. Katona Jónás e. a. 3. Soos Dániel e. a. 4. Szer-
dahelyi István e. a. 4. Vásárhelyi Dániel e. a. 3. Szath-
mári János e. a. 5. Győri András e. a. 6. Pápai Adám e. 
a. 4. Diószegi János e. a. 2. Csúzi György e. a. 3. Tokai 
Ferenc e. a. 2. Csoknyai István e. a. 3. Újlaki Sámuel e, 
a. 3. Győri András e. a. 2. Csúzi Gergely e. a. 2. Dávid 
Jáuos e. a. 1. Kadas Mihály e. a. 3. Tasnádi Szabó Mi-
hály e. a. 22. Nagy Gergely e. a. 6. Egerallyai Boncz 
János e. a. 5. Czirják Mihály 8. Liber János 13. Kovács 
Miklós 1. Szikszai György 3. Nagy József 3. Paczolay 
Sándor 3. Földvári Sztík Péter 4. Csúzi István 8. Kovács 
József 23. Macsolcsi József 11. 

Tanítók, kik voltak 1786 előtt: róla semmi sincs 
följegyezve. 

Anyakönyve kezdődik 1753-ik évben , Tasnádi 
Szabó Mihály idejében, de igen rendetlenül vezetve. 

1774-ik előtti állapotjáról semmit nem tudunk. 
Ekkor kezdett Nagy Gergely jegyzeteket tenni a temp-
lom s parochialis ház s fundus elvételéről, leirván az 
egész elvételi perfolyamot. *) 

Elvétetvén a templom s a fundus, az akkori földes-
úr, — azon gyönyörű hely helyett — hol most r. kath. 
templom áll, kint a falun kivül, az erdőszélben mutatott 
ki 1 és l/4 hold földterületet, hová 1775-ik évben fából 
építettek templomot, papi és rektori házakat. 1820-dik 
évben épült köböl uj templom, torony nyal. 1847 dik évben 
uj iskola téglából cserépzsindelyre. 1855. uj lelkészi lak 
téglából fazsindelylyel. 1858-ban a lelkészi laknál uj 
istálló téglából s cserépz indelyre, szinte az utca felöl 
az udvar kőkerítéssel körülkeríttetett. Ezen mult 5 év 

*) Jegyzeteinek „Praefatio seu admonitio"ja így hangzik : 
Non est sapientis, bonum posteritatem concemens vento, 
aut orali committere traditiöni. Nam tum memória rerum 
longe anteactarúm retinendarum impotens, tum ipse homo 
vitae brevis, ita ut dum multos numerare vellet dies an-
nosve, inopinata adsit ultima vitae linea. Et sic, quae 
accidere patrum temporibus, posteritas sera iguorat. 
Non aliter res nostra evenit in Ecclesiasticis ; nam primo-
res incuriosi, in secundis rebus adversarum secuturarum, 
nihil nobis scripto mandatum reliquere. 

Aequum igitur duxi, ea, quae scire licuit anteacta, in-
primis quaenosmet ipsividimus, novimus, erga Ecclesiam 
necessaria huic inscribere libro ; ut videat posteritas, quo 
fundamento sit erectum Templuin Kutasiense, cuius per-
missu, et quibus circumstantiis. En igitur L. B. vide fa-
ciem sortis Ecclesiae, quam ego depingere sum orsus. 
Tu vero, si qua tempore tuo notatu cligna fient annotare 
neglígere noliaequi, bonique consulétírpg. Nagy pt.Minis-
ter Ecclesiae Kutasieusis mpr. 1774. 

alatt kiadott az egyház mintegy 4000 pftot, s hála Isten! 
egy fillér adósság sem terheli, sőt bír egy kis tőkepénz-
zel is még, s aratgatás által igyekezik még oly tőkét 
szerezni, hogy az egész paroch. fundust kőfallal beke-
ríthesse, s még a tanítói lakhoz uj istállót s pajtát építhes-
sen s azután templomát is meg nagyobbíthassa. 

U. I. 1785-ben még Nagy-Bajom Kutas filiája volt. 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 
(Folytatás). 

III. osztály hetenként 4 órán 
Alattanból egész éven át hetenként 2 órán, az is-

meretes gerinceseket kezdik rendszerbe szedni, s az 
az előttök ismeretesekhez hasonló állatokat próbálják 
determinálni. Életmütani ismereteiket gyarapítják, s 
rendezik. 

Ásványtanból téli félévben hetenként 2 órán, az 
eddig megismertetett ásványokat ismétlik; a kristály-
alakokat tengely- rendszer szerint szedik rendbe. 

Növénytanból nyári félévben hetenként 2 órán, a 
Linné rendszere és a dichotomethodicus könyvek szerint 
próbálgatnak determinálni, növénytani kirándulásokat 
tesznek, s növényeket gyűjtenek száraztás végett. 

Vezérkönyvek a fennebbieK. Determináló könyvek, 
addig míg ilyenek magyarul jelennének meg Cürie's 
Anleitung die wild wachsenden Pflanzen durch eigene 
Untersuchung zu bestimmen című németkönyv 8-dik és 
fl-dik kiadása. Ez utolsóban a dichotomethodus egyez-
tetve van Linné rendszerével. Állattanra Leunis Natur-
geschichte der drei Reiche. 

IV. osztály hetenként 4 órán. 
Állattanból egész éven át hetenként 2 órán, az is-

meretes gerincteleneket rendszerbe állítják, s az ismere-
tesekhez hasonlókat próbálgatják determinálni. 

Ásványtanból téli félévben hetenként 2 órán, az 
ismert ásványokat Nauman's Mineralogie című könyve 
szerint rendbe szedik, mint a melyben a legegyszerűbb 
vegyes rendszer szerint vannak az ásványok rendezve. 

Növénytanból nyári félévben hetenként 2 órán a 
feuemlített módon determinálnak, s egyszersmind, mint 
Cüriében láthatni, a természetes rendszerre szükséges 
előismereteket megszerzik. 

Vezér- és kézikönyvek mint fennebb. 
V. osztály hetenként 4 órán. 
Állattanból egész éven át hetenként 2'órán tanul-

ják a gerincesek rendszerét tudományos alakban, hozzá-
csatolván ehhez ezen állatok anatómiáját, physiologiáját 
s a velek szoros kapcsolatban álló palaeontologicus 
emlősöket. 

Ásványtanból téli félévben hetenként 2 órán, a 
kristályok rendszerét, az alakok egymásból Való lehoza-



tálát, az alakok bettikkei való jegyzésének ismeretét, 
olyan egyszerű módon, mint az Nauman Mineralogiájá-
ban van. — E mellett „Tafeln zur Bestimmung der Mi-
neralien von Franz v. Kobell" címti könyvecske segítsé-
gével s utasítása szerint próbálgatják az elöttök isme-
retlen ásványokat determinálni. 

Növénytanból nyári félévben hetenként 2 órán 
tanulják a növények természetes rendszerét, Gönczy 
növénytana III. folyama szerint; próbálgatnak determi-
nálni Ctirie, de kivált Koeli Taschenbuch der deutschen 
schweizer Flóra szerint. 

VI. osztály hetenként 4 órán. 
Állattanból egész éven át hetenként 2 órán, a ge-

rinctelenek rendszerét építik fel, összekötvén ezt ezeknek 
anatómiája, physiologiájával, s főleg bele olvasztatván az 
idetartozó palaeontologicus állatokat. 

Geologia téli félévben hetenként 2 órán, mint a 
mely az ásványtannak befejezésére mellőzhetetlenül 
szükséges. 

Növénytanból nyári félévben hetenként 2 órán, a 
növényekanatomiája, chemiájaés phisiologiája, ezekkel 
kapcsolatban a palaeontologicus növények. Gönczy növ. 
IY. folyama szerint. 

Az állat- és növénytanban tanult palaeozologiát és 
palaeophytomiát össze kell kapcsolni a geologia tanítá-
sával, mindamellett is, hogy a palaeophytomia a geologia 
előadása után való nyárra van kitűzve. 

e) Vegytan (chemia) 
Ezen tudományt a VII. és VIII. osztálybelieknek 

azon órákban kell tanítani, melyek a VI. osztályban be-
végezett természetrajz tanítására voltak szentelve ; ta-
nítása kísérletek utján haladván, a tanulót kellemesen, 
s minden megerőltetés nélkül lehet belevezetni. 

A vegytan az említett két osztályban következőleg 
osztatik fel : 

VII. osztály hetenként 4 órán tanulja az életmütlen 
testek általános vegytanát a galvanismus és a fénytan 
alapján. 

A tanuló kézikönyve lehet Nendtvich Regnault 
után készített magyar vegytana. 

VIII. osztály hetenként 4 órán tanulja az életmtives 
testek általános vegytanát, és determinálni tanul quali-
tativ analysisek Utján. 

f) Földrajz (geographia) 
A földrajzot, mint önálló tudományt sem régebben 

nem tanitották, sem mai időben nem tanítják iskoláink-
bán. Mai időben elégnek tartják, ha a gymnasium első 
Osztályában egy átfutó folyamot tartanak a tájékozási 
földrajzból, s azután e tant hozzácsapják a történelem 
tanításához. Igaz, hogy a földrajz az események folyása, 
áttekintésesmegérthetésére szolgáló vezérfonal; de az 
ezen célra szolgáló földrajz nem egyéb tájékozási, helyi 
(topographiai) s a kort leiró történetek szolgálatában 
álló segédtudománynál. 

A földrajz magában véve önálló tudomány s mint 
ilyen az ember szellemi mivelödése s miveltségére nézve 
mellőzhetlen. Ez ismerteti meg a földet mint égi testet; 
ez világosit fel bennünket a föld Színén valamint a lég-
körben mutatkozó tünemények, változatok salakzatokkal 

ez tárja elébünk a föld felületén találtató, termő s lakó 
lények elterjedését; ennek tudása által kötjük össze ma-
gUDkat a föld egyéb részein létező emberekkel; szóval 
a földrajz mint önálló tudomány nemcsak históriai, ha-
nem tudományos mivelődésünkre szorosan megkívántató 
tudomány. De ha a földrajzot úgy tekintjük is, mint 
egyik tanitástani segédeszközt, lehetetlen ezen tantár-
gyat a tanitás köréből csak amúgy könnyedén kiszorí-
tanunk s a história tanításához csapnunk. Ugyanis ezen 
tantárgy az, melynek ölébe minden tantárgy, mint folyók 
a tengerbe, egybefoly, mely a kiilönszakú, kiváltképen 
természeti tantárgyaknak, felelevenítő s ismételő, s újból 
egybefoglaló réve. 

Ezen tantervbe ennélfogva a földrajz, úgy is mint 
önálló tudomány fel van véve, s tanítása négy fökörre 
van osztva. Tanításának első főköre esik az elemi isko-
lába, még pedig az I. és II. elemi tanuló tisztán földrajzi 
előfogalmakkal foglalkozik, a III. és IV. elemi osztály 
e tant olyan terjedelemben tanulja, hogy világánál magát 
mind a földön, mind a világban tájékozni tudja. A tanitás 
második főköre esik az I.—IV. gymnasiumba, felfogja 
s bevégezi a föld általános rajzát, terjedelmesebben mint 
az első körre számítva volt. Párhuzamban tartja az új 
földrajz ismeretével az ó földrajzot, hogy így egyiket 
a másikkal combinatióban vezetvén, nemcsak a tanulása 
s tudása sikerét, hanem a római classicusok megértését is 
biztosítsa és egyúttal a história tanító kezére is dol-
gozzék. A tanitás harmadik főköre esik az V.—VI. gym-
nasiumba, magában foglalj a a földrajz tudományos taní-
tását. A tanitás negyedik fököre a VII.—VIII. gymna-
sium számára van hagyva, melyben a tanuló amíveltebb 
népek és országok, kiváltképen pedig az austriai biro-
dalom és hazánk statisticája, az általános népismerettel 
nemzeti, nyelvi, vallási elterjedés, népjellem, szokások, 
viselet ismergetésével foglalkozik. 

A tanitás sikeressé tételére hálozatokba földabro-
szokat is rajzolnak. Az alkalmazott mathesis tanulását 
pedig a VIII. osztályban a földabrosz és földgömb tudo-
mányos projectioja tanulásával végezik. 

A földrajz osztályonként következőleg osztatik 
fel: az 

Elemi iskola I. osztálya hetenként 2 órán tanul 
földrajzi előfogalmakat. A ház vagy iskola falain, udva-
ron, kerítésen megtanulja a tér és határ fogalmát. Meg-
ismeri a világtájakat s tanulja magát tájékozni a szo-
bában, udvaron, falun vagy városban. Fogalmat szerez 
arról, hogy valamely tért le lehet rajzolni s így megérti 
a mappát. Megtanulja a falut, várost, megyét, kerületet, 
országot felfogni. S miután így analyticai úton haladva, 
tudja magát Magyarországban tájékozni, syntheticai 
úton fogja fel az egész hazát, természetesen annak csak 
általános körrajzát. így átmegy nagy körrajzokban a 
földgömb ismeretére is, hogy így mindjárt az első évben 
a földről habár kicsiny mértékben, de egészded fogalma 
legyen. 

Magyar földgömböt lehet szerezni Böbm és Felk-
félét, Pesten Ráth Mórnál elég olcsón. 



A tanitó csupán a földabroszról és a földgömbről 
szemléltetve tanít. 

II. elemi osztály, hetenként 2 órán tanulja Magyar-
ország és az austriai birodalom általános átnézetét; ez-
után a múlt évben megkezdett földrajzi nagy körrajzo-
kat a földgömbön ismétli s bővíti. 

A tanító mindenkor csak szemléltetve tanít. 

III. elemi osztály hetenként 2 órán tanulja Magyar-
ország és az austriai birodalom részletesebb és Európa ál-
talános földrajzát. A földgömbön ismét áttekinti az 
egész föld felületeit. 

A tanítási módszer a fennebbi. 

IV. elemi osztály hetenként 2 órán tanulja a föld 
Ázsia, Afrika, Amerika és Austrália részét. Magyaror-
szágot s Európát ismétli. Az eddig tanultak nyomán a 
föld physika és mathematika geographiáját röviden 
összeállítja, 

A tanítási módszer a fennebbi. 
A gymnasium I. osztálya hetenként 2 órán tanulja 

a föld physicai és mathematicai rajzát, Magyarország 
politikai rajzát részletezve. 

Magyarország földabroszát lerajzolja. 
A tanitó segédeszköze Sydow földabrosza, a ta 

nuló a tanitás alatt jegyzeteket készít. A tanitó a physica 
és mathematica geographiához vezérfonalul használhatja 
Voigt földrajzát. 

II. osztály hetenként 2 órán tanulja az austriai bi-
rodalom részleteit, Európa politica geographiáját, össze-
kötve Európa általános ó földrajzával. 

Európa földabroszát lerajzolják. 
A tanitás Sydow és Holle földabroszairól megy, 

a tanuló jegyzeteket készít s azután ismétel. 

III. osztály hetenként 2 órán tanulja Ázsia, Afrika 
Amerika és Australia politikai földrajzát, ezt is öszsze-
kötve Ázsia, Afrika általános ó földrajzával, Graecia 
antiqua geographiáját különösen, mivel Cornelius Nepos 
megértésére szükséges. 

Planiglobiumot rajzolnak. A tanítási módszer ugyan-
az, mint fennebb. 

IV. osztály hetenként 2 órán minden eddig tanult 
földrajzot ismétel; e mellett megtanulja Italia és Gallia 
antiqua földrajzát. 

Lerajzolja, Graecia, Italia és Gallia földabroszait. 
A tanítási módszer mint fennebb. Sydow és Holle 

földabroszai mellett az ó geographia tanítására lehet 
használni ugyancsak Holle által kiadott ó geographia 
tökéletes fali abroszokat. 

MÖlíi . X. 

V. osztály hetenként 2 órán tanul a föld felületéről 
physicai tekintetben, némi meteorologiát. Az egész tani-
tás tudományos szint ölt, s oly modorban foly, mint az 
Blanc Diesterweg által kiadott nagy munkájában van, de 
természetesen a lehető rövidre vonva. 

Európa és Ázsia földrajzát az ó földrajzzal össze-
kötve ismétli. 

A tanítási segédeszközök és a módszer ugyanaz, 

mint fennebb említve volt. A tanitó igen jól használhatja 
„Földrajzi tanítások" című könyvet. 

VI. osztály hetenként 2 órán tanulja a föld mathe-
maticai földrajzát. Blanc Diesterweg geographiai nagy 
müve szerint. 

Ismétli Afrika, Amerika és Austrália földrajzát. 
VII. osztály hetenként 2 órán tanulja az ismerete-

sebb s miveltebb népek és országok általános, az aus-
triai birodalom és hazánk különös statisticáját, amazo-
kével egybevetve. 

Ilyen rövid kézikönyvet készít a tanitó. 
VIII. osztály hetenként 2 órán tanul az ó közép- és 

újkori népek általános ismeretéről. Megismergeti a nem-
zetek nyelv és vallás szerinti elterjedését, azoknak fel-
tűnőbb szokásai, jelleme és viseletével egybekötve. 

c) Aestheticumok. 
a) Rajzolástan. Tanítási rende és módja a mathe-

maticumok mellett elő volt adva. 
b) Énekléstan és a zenetanítás. 
Azt, hogy minden protestánsnak énekelni kell 

tudni, felemlíteni is felesleges. Éneklés tudása nélkül 
protestáns cultusunkban nem vehetne épületes részt 
senki. Ennélfogva mind az elemi, mind a gymnásiumi 
növendekeknek egyaránt tökéletesen kell tudni templomi 
énekeinket, ezek mellett szívet nemesítő, lelket emelő 
nemzeti dalainkat könnyen, szabatosan énekelni haza-
fiai kötelességünk. Mindkét irányban oda kell tehát is-
koláinknak törekedni, sogy az elemi iskolás tanuló hal-
lás, a gymnásiumi növendékek pedig a kóták segítsé-
gével nemcsak egy, hanem több hangon, hangzatosan 
tudjanak énekelni. 

Az éneklés tanításában következőleg lehet egyszerű 
úton eljárni. Az elemi osztályok külön- külön- osztályaik 
tanítóitól tanulják a könnyebb templomi énekeket. A 
gymnásium 2—4 osztálya az erre rendelt külön ének 
tanártól együtt hetenként 2 órán, a másik 4. osztály is-
mét együtt tanul ugyanazon énektanártól szinte 2 órán 
hetenként. A gymnasium összes növendékeiből pedig a 
kitűnőbb énekesek alkotnak egy dalár-egyesületet, úgy-
nevezett cantust. 

A zene tanítást mellőzhetlenül be kell hozni isko-
láinkba, s különösen a szegényebb sorsú olyan növen-
dékeket, kik netalán orgonisták kívánnak lenni, az is-
kola költségén tanítani. Ennek a praxisa ez lehet: Az 
iskolában van egy különterem, melyben 8—-10 zongora 
van behelyezve. Egy tanár minden zongora mellé ültethet 
két tanulót, s így egyszerre taníthat 10—20 egyforma 
képességű gyermeket ugyanazon egy zenegyakorlatra. 
Épen úgy mint a hogy irathatunk tactusban egyszerre 
50—80 gyermeket. Ha több osztályú zenetanuló talál-
kozik , melyet az előrehaladási képesség mutat meg, 
két, három ilyen osztályt is lehet alkotni, s minden osz-
tályt más- más órában tanítani. 

c) Testgyakorlat. 
A testgyakorlatot nyári hónapokban a leckék órá-

ján kivül, hetenként 2—3 órán k*ll tanítani; még pedig 
a hol az iskola maga tart e célra helyiséget s tanitó-



személyzetet, ott az egész iskolát a képesség szerint e 
kell osztani 3—4 osztályra, s a szerint rendezni a leckét, 
hogy egyszerre két osztály nyerjen oktatást, s minden 
harmad nap kerüljön a sor az osztályokra. A hol pedig 
nagy városon különös testgyakorló intézetek léteznek, 
ott nem szükséges az iskolának ilyen költségeket tenni, 
mivel sokkal kevesebbe kerül az ilynemű intézetek igaz-
gatóságával egyességre lépni, mint helyiséget, ebbe ké-
születeket állítani fel s a rendes fizetésű tanárt ho-
norálni. 

Ezzel be van végezve az elemi iskola és a gymna-
sium tanterve, ki van mutatva külön- külön minden tan-
tárgy, miképen foly egymásból osztályról osztályra, 
ki van mutatva mindenik tantárgy terjedelme, valamint 
azon elvek is meg vannak érintve, miképen kell azok-
kal bánni. 

De hogy az olvasónak tökéletes áttekintéstnyujtsak 
a tantárgyak egymás melletti haladásáról, tehát minde-
nik osztály feladatáról, elfoglaltatásáról szükséges még 
ezen táblázatot is ide csatolni. 

Lásd a mellékelt táblázatot. 
Ezen itt előadott tanterv megoldására következő 

tanári személyzetre van szükség: 
1. Az elemi iskola négy osztályába, mindenik osz-

tálynak egy-egy tanára levén, kell négy tanár. 
2. A gymnasiumban a fent kifejtett alapnézet sze-

rint, szakrendszer szerint vezettetvén a tanitás követke-
zőleg lehet felvenni a tanári személyzet számát. Felkeli 
először venni, hogy hány órán kell hetenként tanítani 
mindenik szakból. 

A vallástanból van hetenként 16 óra. 
A történelemből „ „ 24 „ 
A földrajzból „ „ 16 „ 
A mennyiségtanból „ 24 „ 
A természettanból „ 16 „ 
A rajzolásból „ „ 22 „ 
A természetrajzból „ 24 „ 
A vegytanból „ „ 8 „ 
A magyar nyelvtanból „ 16 „ 
A német nyelvtanból „ 22 „ 
A Latin nyelvtanból „ 45 „ 
A görög nyelvtanból „ 22 „ 

A rendes tanulmányokból 
e szerint Összesen 25ő óra. 
Ha felveszsztik az óráknak a tanárok közötti sza-

bályszerű feloszlását, s felteszszíik, hogy az igazgató he-
tenként 12 órán tanít, s ezt a 255 órából levonjuk; úgy 
a tanárok között elosztandó órák száma 243, mely szá-
mot 20-al osztva, kijő, hogy a rendes tanulmányok 
tanítására az igazgatón kivül, még 12 tanárra van 
szükség. 

Ezekhez járulnak még, az írás, ének, a francia és 
angol nyelv, testgyakorlat, rendkiviili tantárgyak ta-
nárai. 

Ha azonban a szakokat következő módon osztjuk 
el, úgy kijő, hogy a kijelölt taotárgyak tanítására az 
igazgatón kivül II. tanár is elegendő. 

Szaktanár 
I 

m 

Egy-egy szaktanár 
tantárgyai Órák 

Az órák 
összes 
száma 

Vallás tanára 
Vallástanból ád 

Latin nyelvtanból 
16 órát 
5 » 21 

1 
jEgyik történel-

mi tanár 

Történelemből 
Földrajzból 

Magyar nyelvtanból 

12 „ 
8 „ 
2 „ 22 

I 
Másik történel-

mi tanár 

Történelemből 
Földrajzból 

Magyar nyelvtanból 

12 „ 
8 „ 
2 „ 22 

Egyik mennyi-
ségtani tanár 

Mennyiségtanból 
Természettanból 

12 „ 
8 „ 20 

Másik mennyi-
ségtani tanár 

Mennyiségtanból 
Természettanból 
A geologiából 

12 „ 
8 * 
2 „ 22 

Kajztan áx- A rajzolástanból 22 „ 22 
Természetrajz 

tanára A természetrajzból 22 „ 22 
Az igazgató 

(ha ilyen) 
Vegytanból 

Magyar nyelvtanból 
8 „ 
8 „ 16 

A német nyelv-
tan tanára A német nyelvtanból 22 „ 22 

Egyik latin 
nyelvtani tanár 

A latin nyelvből 
A magyar nyelvből 

20 „ 
2 „ 22 

Másik latin 
nyelvtani tanár 

A latin nyelvből 
A magyar nyelvből 

20 „ 
2 » 22 

A görög nyelv 
tanára A görög nyelvtanból 22 „ 22 1 

Összesen: 255 
Sebessi János nevelő-

B E L F O L D . 

Nt. szerkesztő úr! Legyen szíves a következő nyi-
latkozatot, melyet a tolnai ágost. hitvallású egyházme-
gyében keblezett bikácsi anyagyülekezet minden tagja 
inak nevében és megbízásában teszek, becses lapjába 
felvenni és közhirré tenni. 

April hó mintegy derekán Bikács is a coordináltak 
sorába lajstromoztatott a hivatalos lapok által. S csak-
ugyan volt is a dologban valami. 

Mi ugyanis azon őszinte szándékból kiiudulva, 
hogy olyan expedienst nyújtanánk, mi legalább olyat 
kerestünk és olyat óhajtottunk volna föltalálni, mely ha 
elfogadtatnék, a meghasonlott egyházban a végszaka-
dásDak — ha lehetett volua még — elejét veendené 
március hó utolsó napján úgy az egyházi, mint a világi 
hatósághoz oly tartalmú jelentést tevénk presbyt. ülé-
sünkből, „hogy mi ugyanazon cél- és tekintetből, misze-
rint a fennforgó egyházi kérdésben minden további vil-
longások, valamint minden félreértéseknek a státus és 
egyház között — valahára óhajtott vége szakadjon — 
a mult évi sept. 2-ikán kelt ministeri rendelet folytán, 
az amúgy is már rég szükségelt presbyteriumot meg-
választottuk s így coordioáltuk gyülekezetünket. 



De egyszersmind vagy 150 családapa aláírásával 
ellátott ugyanazon iratunkban azt is kijelentettük : mi-
szerint lelkiismeret által kötelezve érezzük magunkat 
ünnepélyesen kinyilatkoztatni: hogy mi a sept. 2-iki 
ministeri rendeletet egyedül csak a mielőbb behivatni 
igért zsinat elé terjesztendő törvényjavaslatnak tudjuk 
tekiuteni és elfogadni, de továbbá azt is kinyilatkoztatni, 
miszerint jövőre minden kezdeményezést az egyházi 
törvényhozásban, mint amúgy is autonómiánkból ön-
ként folyó jogot, egyedül és kizárólag magunknak és az 
általunk törvényesen választott orgánumainknak kíván-
juk föntartatni. 

Ennyiből állott a bikácsi jelentés s a tek. szolga-
bíró hivatal által csakugyan föllebbeztetett is. Esperes-
ségi gyülésünk azonban visszautasííá, jelentésünket a 
fölterjesztésre alkalmatlannak nyilatkoztatván és föltét-
len nyilatkozásra híva fel bennünket. 

Újra gyűlést tartánk, még pedig a gyülekezet min-
den férfitagjainak jelenlétében, melyben határoztatott: 
Sajnáljuk, hogy közvetítői nyilatkozatunk illetőleg indít-
ványunk viszhangra nem talált, de ha föltétlenül kell 
nyilatkoznunk, ez lön az összes gyülekezet végzése: 
„törvény szentesítette autonomiánkhoz ragaszkodik Bi-
kács is ;" s ezt nemcsak a nagy tiszt, esperesi hivatalnak, 
de a lapok utján is közhirré tétetni óhajtá és határozá. 

Bikács-Tolna-megyében, áldozó-csütörtökön 1860. 
Rau Jakab, s. k. 

bikácsi evang. lelkész. 

A gömörmegyei ev. esperesség rendezett és 
nem rendezett egyházainak gyűlése 
A pátens szerint rendezett egyházak Tomasek Sá-

muel föesperes által f. é. május 3 kára valának megbíva 
Vizesrétre esperességi gyűlésre. Meghivatott a 40 egyház 
közül 19 egyház, a többiek teljes mellőzésével. A kitű-
zött napon megjelent 11 lelkész, egy pár kerületi jegyző 
s több tanitó, kik Tomasek föesperes elnöklete alatt és 
Koreska megyei főnök jelenlétében összeülvén, az espe-
rességet megalakítottnak nyilatkoztatták ; Gallayt rátkói 
városjegyzöt, ideiglenes felügyelővé, egy kövi tanitót 
jegyzővé, egy röczei tanitót pénztárnokká, egy kerületi 
jegyzőt és röczei kereskedőt tanácsnokká választottak 
s mind annyi lelkészt hivatallal ruházták fel. A világi 
rendet a tanítók képviselék s azon édes reménynyel ke-
csegteték magukat, hogy majd a többi egyház is az ő 
szárnyaik alatt keresend menedéket, azonban aligha 
ellenkező nem történend, miről már tettek beszélnek. 

E gyűlés ellenében a nem rendezett egyházak 
Szent-Iványi Miklós felügyelő és Bartholomaeidesz János 
első alesperes urak által május 8-ra Csetnekre hivattak 

'össze, úgy azonban, hogy a patentalis egyházak is hiva-
talosak valának. Május 7-kén sereglettek a küldöttek 
Csetnek felé, de a városba vivő utakat Koreska megyei 
fönök katonákkal raká meg, kiknek kötelességük volt 
mindenkit visszautasítani, kik a gyűlésre jövének. Sőt 
ezzel sem elégedett meg, hanem a városban kidoboltatá, 
hogy minden házi úr tüstént bejelentse 10-től 100 frtig. 

terjedő büntetés terhe alatt, vendégét, kik aztán a szol-
gabíró által hivatván, egy órai múlatás után távozásra 
szólíttattak fel. így alakulván a dolgok, a küldöttek más-
nap reggel Rozsnyón sereglettek össze, még pedig nem 
csak a közel, hanem a távolabbi vidékekről is oly szá-
mosan, mennyit különben nem igen vala szerencsénk 
más gyűléseken együtt szemlélni. Jelen volt az evangy. 
egyház dísze és értelmisége kivétel nélkül. 

A gyűlés reggeli 8 órakor a templomban vette 
ének- és imával kezdetét s tárgyai következők valának: 

Alesperes úr üdvözlete után beköszöntő beszédét 
tartá Szent-Iványi Miklós úr esperességünk uj felügyelője 
s szívből fakadt szavai szíveket nyervén, harsány élje-
nekkel iidvözöltetett. Beszédét azonban még nem végzé, 
midőn a helybeli főszolgabíró úr belépvén, a gyűlést a 
törvény nevében eloszlásra szólítá fel s az elnököket fe-
lelőssé tevé. Ennek dacára a gyűlés el nem oszlott, ha-
nem a felelősség terhét az egész gyűlés magáévá tevén, 
az tovább folytattatott, így a tanácskozmány kezdetét 
vévén , felolvastatott egész terjedelmében a pesti 
központi ágost. hitvallású bizottmány programmja s 
az abban foglalt utasítások következtében az autonom 
egyházaknak esperességgé alakulása határozatilag ki-
mondatott ; az esperességi hivatalok újbóli betöltése 
május végére beküldendő szavazatok által megren-
deltetett ; a superintendens és kerületi felügyelőre szóló 
szavazás az egyházaknak kötelességül tétetett; uj dé-
kánok választattak, Zsedényi és társaiért O Felségéhez in-
tézendő folyamodvány szavaztatott meg s e fölött ala-
kíttatott egy állandó választmány, mely akadályozás 
esetére az esperesség minden folyó ügyeit önállólag és 
érvényesen intézze és az egyházak és iskolák jóllétéről 
komolyan gondoskodjék. Az egész gyűlési tanácskozmá-
nyon oly higgadtság terjedt el, abban oly vallásos buz-
góság és valódi prot. szellem mutatkozott, hogy a ki 
gyűléseinket politikai célok elérésével vádolja, az itt 
megszégyenülve érezheté magát s meggyőződhetett arról, 
hogy itt minket nem más, mint a Krisztus és anyaszent-
egyház Ugye gyűjtött egybe. A gyűlés imával rekesztetve 
be, a küldöttek a vendégszerető polgárok hajlékiba azon 
reménynyel oszoltak szét, bogy az isteni gondviselés 
mint eddig megóvá az enyészettől egyházunk hajóját 
úgy ezután is mindenható karja őrködend fölötte. 

A gyűlés napján délután megjelentek a kövi egy-
ház küldöttei felügyelő úrnál és Írásban nyújtották be a 
rendezés elleni protestátiójokat, 900-an nyilatkozván a 
pátens ellen, 11-en mellette, egyszersmind küldöttségért 
esedezvén. Ez már eljárt kötelességében és a lelkész 
azon ígérete mellett, hogy az autonom egyházakhoz csat-
lakozik, azegyházzal, mely nem kevéssé volt felingerelve, 
kibékéltetett. Hasonló küldöttség várta Csetneken az 
alesperes urat a kiettei egyházból, kijelentvén, hogy ők 
a pátensről mitsem akarnak tudni, hanem az autonom 
egyházak tagjai kivannak lenni és maradni. Voltak ily 
szándékkal máj. 8-káu Csetneken a rhussói, derencsényi 
és budikfalusi egyházak küldöttei is, de ezek az alespe-
res úr Rozsnyóról hazamenetelét be nem várhatván, 
ügyök befejezése nélkül távoztak el. Ez eléggé bizonyítja 



azt, hogy az egyházak lelkészeik által kellőleg felvilá-
gosítva nem valának s kezesség arranézve, hogy ha még 
egy esperességi gyűlés fog tartatni, egykét egyházat 
kivéve, mind az autonom egyházak sorába lépend vissza. 

'* . Czékus. 

Egy özönvíz előtti esperességi gyűlés. 
Szatmár-egykázmegyei közgyűlés, Kis-uaminyban 

május hó 10 dik napján. 
A szatmári helv. hitv. egyházmegye mult február 

16. s 17-kén Ököritón tartott gyűlésében több függőben 
maradt s vizsgálat alá helyzett tárgyak elintézése végett 
ujabb gyűlést tűzött ki Kis-naminyba e hó 10-dik nap-
jára, melyre Isten kegyelmével egybe is gyűlt akadály 
nélkül. Megható volt a templomot s pitvarát teljesen be 
töltő sőt a körött is sereglö közönség esdő éneklése 
Isten világosító és erősítő szent lelkeért; — megható az 
ima, melyet a nagy részben Szatmár felől, nagy Széche-
nyink emlékünnepéről jött közönség előtt esperesünk, 
protest. egyházunk helyzetének s a nemzet gyászának 
fájdalmas együttérzésével s tolmáeslásával Istenhez bo-
csátott, melyre vigaszt csak az a hit nyújthat, hogy mi-
kor „legnagyobb a szükség, akkor áll legközelebb az 
isteni segedelem." — Azonban alig nyilt meg a gyűlés, 
mindenki figyelme azounal a csendörök kiséretében 
megjelent hivatalnokra fordult, ki a gyűlést betiltani 
megkezdette, de megakadályozta azt egy másik egyén, 
B. B. úr, ki amaz egyenruhás hivatalnokot megcáfoló-
lag, magát állította a megye hatóságtól kirendelt ország-
fejedelmi biztosnak s a gyűlést megbízatásánál fogva be 
is tiltotta. Erre — mint várni lehetett — a jogérzetében 
szilárd s lelkesült közönség kikiáltotta a gyűlés megtar-
tását s mint határozatot kimondotta azt az elnökség is. 
A mit megértve B. B. úr, kinyilatkoztatta, hogy a meny-
nyibén a gyűlés e határozatával megbizatása befejezve 
van, most már mint egyházmegyei ülnök, taoácsbirói 
székét foglalandja el. De a magát mindenesetre nem jól 
tájékozott ülnök úr ellen azonnal minden oldalról ne-
heztelő zúgás keletkezett, egy ülnöktársa pedig figyel-
meztette őt, hogy emlékezzék az egyházmegye közelebbi 
határozatára, melynél fogva ülnök és polgári hivatal-
nok jelen ellentétes helyzetünkben ugyanazon egyén 
nem lehet, és ö különben is oly férfiúval, ki elébb betiltja 
a gyűlést s azután ugyanebben tanácsblráskodni kíván, 
egy széket nem ülhet, melyre székétel is hagyta; hason 
nyilatkozatok közt mozdulának ki helyökből a több vi-
lági s egyházi ülnökök is; míg az elnökség azon figyel-
meztetésére, hogy ha a testben kóranyag van, az orvos-
lat nem a testnek szétbontása, hanem a kóranyag eltá-
volítása, kijelentette az érdeklett B. B. úr, hogy ő, bár 
mint vélekedjenek is felőle, egyházához hü és annak in-
tézkedéseit önként zavarni nem kívánja, ugyanezért 
ülnöki székét is kész ez alkalommal elhagyni és mint 
biztos fog tovább is jelen lenni. E nyilatkozatra viszont 
a már említett járási tollnok úr szólalt ellene és állítván, 
hogy ö a valódi biztos s hivatalát prostituáltatni nem 
engedi, ezt a tekintetes urat pedig nem ismeri, soha nem 

is látta, ebből szóváltás, megbizó leveleik kölcsönös fel-
mutatása, s a két vitatkozó a végetti felhivatása követ-
kezett, hogy egymás közt egyenlítsék ki, ki legyen kö-
zülök a valódi biztos. S végre minthogy e kiegyenlítés 
meg nem történt, kimondatott, hogy a mennyiben nem 
tudható,melyiköklegyen azon minőségben tiszteltetendő, 
ugyanezért a gyűlés őket csak mint magán egyéneket 
nézi, kik tetszésökként távozhatnak, vagy mint hallgatók 
maradhatnak jelen a gyülekezetben. Egyszerűen regisz-
tráljuk, minden megjegyzés nélkül az eseményt, csak 
mint egy rövid jelenetet, melyből a jövő kor ismerhesse 
közelebbről jelenünket, s vonhassa el maga magának a 
nem nehéz Ítéletet. A már említett gyűlés megnyitó 
imában kifejezett fájó érzelem bazánk legnagyobb ha-
lottja gyász emléke felett, indította a gyűlési közönséget, 
hogy egy részvétjelentö kegyeletes iratot szerkesztessen 
a nagy Széchenyi István gyászoló utódihoz, mely hü tol-
mácsolója legyen a dicsőült szelleme tőlünk lett eltá-
vozásán e megye keblében támadt közbánatnak, s őszinte 
kifejezése e nép az iránti hálás emlékezetének, kit mint 
hazánk nagy reformátorát szívbeli kegyelettel tisztelt. 
Következett a mult april 20-kán tartott egyházkerületi 
gyűlésről tett jelentés és az ott hozott végzések felolva-
sása, melyek nyomán eddigi határozataink a polgári 
hatóságok irányában ujolag megerősíttetvén, a közönség 
hitelveink iránti hűségre s állhatatosságra ismét felhi-
vatni rendeltetett. Egyszersmind kerületünk főpásztora, 
ft. Balogh Péter úr, ki nehéz helyzeteiben is mindeddig 
oly híven kormányozta az egyház hajóját, hogy hitelve-
inktől s presbyteri esküjétől egy lépést sem távozott, 
valamint id. b. Vay Miklós úr, ki úgy bécsi eljárása, mint 
folytonos hü fáradozásával szent érdekeinkben összes 
protestáns egyházaink örök hálájára tette méltóvá ma-
gát, ez egyházmegye részéről hálafeliratokkal megtisz-
telni rendeltettek. Sőt megemlékezve, hogy a tiszamel-
léki egyházkerület épen most tisztelte meg a nagy mél-
tóságú bárót főgondnoki székével s ugyanez időben ft-
Zsarnay Lajos urat is a superintendensi hivatallal: e vál-
toztatás feletti örömünket a nm. főgondnok urnák kije-
lentve, nem lehet azt hasonlag ki nem fejeznünk a ft. 
főpásztor irányában is, ki nemcsak méltóvá tette magát 
arra, hogy e nehéz időben e. kerülete vezéreül válasz-
tassék, uanem azt rendületlen lélekkel el is foglalta: 
ugyanezért üdvözlő feliratunkkal rendeltetett megtisz-
teltetni ft. Zsarnay Lajos úr is. —Ezekután tárgyaltattak 
s elintéztettek az egyházmegye egyes községeit s egyé-
neit érdeklő ügyek. 

Egy világi ülnökre s aljegyzőre begyült szavazatok 
általános többségben senki iránt nem öszpontosulván, uj 
szavazás rendeltetett s ennek eredményhez juttatására, 
az egyházgondnoki számadások átvizsgálására és a fel-
merülhető bajok elintézésére egyházmegyei tanácsgyű-
lés tűzetett ki jövő hónapban Majtisra s egy közgyűlés 
ismét september közepére Fejérgyarmatra. — Melyek 
után a vendégszerető községből eloszlott a lelkesedett 
gyűlési közönség, a mint jött, csendben és háborítatlanul. 

d. qp. 



KÜLFÖLD. 

London, april 27. A vallási társulatok annyira 
elszaporodtak az utóbbi években, hogy évi gyűléseiket 
(meeting) melyeket ezelőtt rendesen májusban s külö-
nösen az Exeter Halléban tartottak, most már april vé-
gén meg kell kezdeniük. Mult hétfőn tartatott a „London 
— Dioecesan-Home Mission" (london-kerületi hazai 
missio) első ülése a St. James-Halléban, melyen a 
londoni püspök elnökölt, ezenkivül résztvettek az oxfordi 
püspök s többen. A felolvasott jelentésből kiviláglott, 
hogy Londonban most már hat hittérítő működik, kik 
szabad ég alatt prédikálnak s ezek közül egy 1859. évi 
septembertől fogva folyó évi aprilig 385 egyházi szó-
noklatot tartott. Mind ezen hittéritök naponként egyszer 
rendesen szónokolnak szabad ég alatt, azonkívül helyi-
ségeket bérelnek áhítatosság tartása végett. A londoni 
püspök igyekezett beszédében megmutatni, hogy csak 
az angol egyház képes a fővárosban a hittérítés nagy mü-
vét keresztülvinni, és hogy a papság átalában azon né-
zetre jutott, hogy mennyivel nagyobb figyelmet kellett 
volna a missióra fordítani , ha több életet akartak 
volna az egyházi életbe önteni, azaz: egyházukat a sze-
gényebb osztály által is élvezhetővé tenni. Ezen missiót 
a londoni püspök léptette életbe s az oxfordi püspök kü-
lönösen kiemelte a londoni nj püspök érdemeit, melyeket 
szerzett magának a főváros szellemi jólléte érdekében. 
Másnap a „Willis Roomsttban tartott ülést a siket némák 
gyámolítására alakult társulat felsegélésére. Mivel a 
londoni püspök akadályozva volt megjelenni, Marlbo-
rough herceg foglalta el az elnökséget. A felolvasott jelen-
tésből kitűnt, hogy ezen társulat jövedelme csekély, még 
is egyéneket díjaz, kik a siketnémákat látogatják; az 
idén is 500 siketnéma látogattatott meg. A főváros min-
den részében Lecture rooms (olvasó szobák) építtetnek, 
hol ezen szerencsétlenek oktatást nyernek és az építési 
köitségek 2000 iont sterlingre rúgnak. Azon gondolat is 
felmerült, hogy a siketnémák számára saját templomot 
kellene építeni, de ez most elmaradt. Nagy-Britanniában 
17,000 ezerre megy a siketnémák száma s csak magában 
Londonban 1700.Nincs helyünk a mondott beszédeket elő-
sorolni, csak annyit jegyzünk meg, hogy legjobb volt az 
Ouentanárátalmondottbeszéd. Egy másik meetinga vasár-
napi iskolákat illette, melyeknek fentartására 5000 font 
sterling fordíttatott ez idén, azaz hogy szegény gyerme-
kek számára bibliát lehessen vásárolni. Minden egyház-
nak megvan a maga vasárnapi iskolája, melyet rende-
sen a szegényebb sorsuak látogatnak s melyekben a 
szegény gyermekek a szent-irásban oktattatnak. A taní-
tók és tanitónék felső osztálybeliek ezen iskolákban, kik 
idejüket s fáradságukat örömmel szentelik a szegények 
leike üdvének. Az angol egyházzal összekötött másik 
intézmény a rScripture readers" (szent-irás olvasók.) 
Ezek olyan hittéritöformák, kik minden lelkész mellé 
segédekül rendeltetnek s feladatuk csak az, hogy sze-
gényeknek a szent írást olvassák. Ezen társaság szerdán 
délután tartotta ülését a „Hannover Square roomsa( 
Lord Ebury elnökölt.. Említett társulat 119 sze 

előolvasót díjaz s évenként 10,000 fontot ad ki. A biblia-
előolvasók oly hasznosoknak bizonyították be magukat, 
hogy maga az állam felszólította a társulatot, hogy né-
hány előolvasót a tömlöcökbe is küldjön, hogy a rabok 
közt hassanak s működjenek. Ugyanaz nap tartotta 
ülését az angol egyház hazai missió-társulata, melynek 
célja az, hogy a papokat szaporítsa s a szegény gyüle-
kezeteket gyámolítsa. A canterburyi érsek elnökölt és sok 
püspök és pap volt jelen. 400 lelkész fizettetik ezen tár-
sulat pénztárából s csak magában a londoni kerületben 
70 papot díjaz. Ezen társulatnak magán vagyona is van, 
ez évben 35,000 font jövedelmet nyert adakozásokból, de 
a mi még nem elég kiadásai fedezésére. A vakokat ol-
vasni tanitó társulat is az nap tartotta ülését. Ötven nö-
vendék látogatja iskoláját, melynek számára saját bib-
liát készítettek, hogy a vakok, ujjaikkal tapogatva a 
betűket, olvashassanak. Ez évben hangversenyt is tar-
tottak a vakok, melyben Handel, Mendelssohn és Mo-
zárttól való darabokat adtak elő. 

A hajdani hugonották maradékai felkérték az an-
gol egyházakat, hogy segítsék őket saját templomot s 
iskolát építeni, melyben saját szertartásaik szerint tart-
hassák isteni tiszteletüket. Következő vasárnap nyittatik 
meg az első hugonotta templom a „Behtnalgreen" nevű 
városrészben, hol számosan laknak a hugonották. 

A. K. Z. 

S C 

A „Prot. egyh. s isk. lap" 14-dik számában kiadott 
b. somogyi levélnek a pápai főiskola pénzügyére vonat-
kozó pontja ellenében, a főiskolai tanács nevében, annak 
elnöke t. Tóth Lajos úr „törvény engedte megtorlással" 
fenyegetőzvén, elkerülhetlennek látja a gyanúsítás vád-
jává; terhelt cikk írója, nem saját mentsége, hanem az 
igazság érdekében, következő nyilatkozatot tenni közzé: 

Felszólaló másolatban nem létezett eredeti leve-
léből, ba a szerkesztőség által közölhető lett volna — úgy 
hiszi — kimutathatná, hogy bevezetésben említett „gyű-
lés jegyzökönyvének pontjai" alatt, a nt. Kacsóh Lajos 
esperes úr által feloszlatott közgyűlés szóról-szórai má-
solatban beküldött jegyzökönyvének érdekesebb pontjai, 
nem pedig a consistoriuméi lettek volna értendők ; miről 
azonbauigyis meggyőződhetik ki ki, ha csak futó tekin-
tetet vet is habár a 14-dik szám szerinti közleményre, 
mint melyben minden tétel kirivólag mutatja, hogy szó 
szerinti jegyzőkönyvi poutul sem adva nem lehetett, 
sem nem is tekintethetik, s így tényleg nem egyéb, 
mint közlő által végig lapozott consistoriumi jegy-
zőkönyv a tárgyú pontjainak közlésre szánt önálló 
világításbani bemutatása, melynél fogva, ha a főiskolai 
tanács elnöke által a miatt támadtatnék meg közlő, hogy 
jegyzőkönyvi pontokról szólott, (holott azoknak csak 
velejöket s a consistorialis gyűlés különösen kérdéses 
tárgybani nézetének jól felfogott véleményét közlötte) 

hamis okmánynyal lépett fel a világ előtt, ellene 
tan tiltakozik felszólaló. 



Ugyanekkor azonban nem kételkedik kijelenteni, 
hogy az egyházmegye jól ismert, a consist. gyűlésben 
teljes indignatióban nyilvánult, leghiggadtabb, legtisztább 
keblű-, belátásu-, s jóakaratú egyének s consist. tagok 
részéről s itt ki nem fejezhető megrovásokban kitört; 
maga a j. könyvi ponttal lényegben —• tessék csak lo-
gice viszonyítani — teljesen egyező közlemény iróját 
professzori hangon castigáló esperes által is határozott 
s felzúdító kárhoztatással, illetőket csakugyan hanyag-
ság és így nem tán, hanem valóban lélekismeretlenséggel 
s ennélfogva morális szenynyel terhelő nézetét, vagy leg-
alább a consist. gyűlés hangulatát fejezte ki vád alá 
helyezett pontjában, az ügyvédi megtorlás elé, most már 
természetesen nyilt sisakkal s csak evangyéliomi vért-
tel, azaz nem sérteni, banem közügynek használni szán-
dékozott igaza érzetében teljesen nyugodt lélekkel kiálló 
cikkíró. 

A mélyen tisztelt főiskolai tanács, bár ellenébe 
semmi megrovással, sőt csak reágoudolással sem nyi-
latkozott közlő, miután azt hiszi, hogy mások a pénz-
ügykezelői, kik közül is nem annyira tán jelenlegiek, 
mint évekkel előbbiek a hanyag vagy ügyetlen kezelés-
sel vádoltak, kivonhatja most már, ba egy fensöbb szózat 
hüvelybe tetetni nem parancsolja, forgatni tán megszo-
kott s így jól értett torló szablyáját, hogy lenyesse vele 
1859. év jan. 17.—30. tartott egyházkerületi gyűlés j. 
könyve 13. 16. pontjainak kételyét; kettémetszhesse a 
20-dik pont ama megoldhatlau matkematicai gord. cso-
móját, hogy miként „adathatott be 773 ft. 15 Vt kr. ral 
több magyar bankjegyekben, mint a mennyi a száma-
dási tételek szerint lehető volt ;"s elővarázsolhassa a 
tanintézet, hisszük, hogy nem rosz akarat, bauem min-
denesetre kérés elővigyázat miatt elbüvült arany, ezüst s 
réz éremgyüjteniényét, hogy visszariadjon mindeu ha-
sonló bárgyú falusi gyanúsítás! Azonban előre is kije-
lentjük sajnálatunkat, hogy az ügyvédi megtorlás kár-
öröme alig leend teljes, mert a csak evangyéliommal 
harcoló ellenfél öröme, meggyözetése, azaz a pénzügyi 
kezelés teljes tisztázása esetében, nagyobb leend a dia-
dalmas megtorló öröménél. 

Kelt Kálmáuc8án*május 14 én 1860. 
Körmendy Sándor, Kálmáncsai cv. ref. lelkész. 

A budapesti ev árvaegylet. 
A protestáns közönségnek érdekében áll ez inté-

zetet folytonos figyelemmel kísérni s érdekűnkben ne-
künk azt a hívek pártfogásába ajánlani. Célszerűnek 
tartjuk azért az árvaegylet fejlődését, bizottmánya mun 
kálatát rendesen közölni s a közönséget annak előme-
neteléről értesíteni. 

Az uj bizottmány tagjai ezek : Fuchs Rudolf (három-
korona utca saját ház) elnök, Bauhofer György, Fiedler 
József, Filó Lajos, Görgey István, Jármai Gusztáv, Karcag 
Ferenc, Karlovszky Zsigmond, Palló Sándor, Scholtz János, 
Székács József másod elnök, Török Pál. 

Ezen bizottmány jónak vélte a budapesti híveket 
az illető templomokban összegyűjteni s nekik az árva-

egylet célja felöl bővebb előadást tartani. Ily gyülekezet 
tartatott f. é. apr. 29-dikén esti hét órakor az ág. hitv. 
egyházban Pesten, hol a híveknek az árvaügyet Székács 
József tolmácsolta. Beszédének azon részét, mely az ár-
vaegylet keletkezését s állását ismertette, elhagyjuk, 
mert nyomtatásban ugy is megküldetik a két magyar 
haza minden egyes egyházának. Ezen túlesve a halálnak 
két nemét festette, mely „irigylete3ü vagy „keserves" 
lehet. Irigyletes halál az, midőn a szülék isten kegyel-
méből gyermekeiket felnevelték, behelyezték az életnek 
valamely szakába, szárnyra bocsátották, sőt unokáikat 
is ringatták karjaikon s ekkor elköltöznek az úrban. 

Ha irigyletesnek mondható az ily halál, nem nevez-
hetjük-e keservesnek azt, midőn az apa s anya azon 
tudattal hal meg, hogy magzatai árvák maradnak, hogy 
nem lesz emberi szív, mely mint az anyai szeresse őket. 
Léphet-e fel a halál rémítőbb alakban, mint midőn a hal-
dokló szüle ágyát gyönge, neveletlen árvák veszik körül 
s a gyönge árváknak azt kell önmaguktól kérdezniök : 
„ki lesz a mi édes anyánk, ki mondja azt: gyermekem, 
ki fog adni kenyeret ?" 

Most, a kinek érző szíve van, kérdezze, hogy mire-
valóaz árvaintézet? Arravaló az árvaintézet, hogy ha hal-
dokló embertársunk halálos ágyát neveletlen árvák ve-
szik körül, az azon tudattal halhasson meg, hogy van 
intézet, mely az ő árváinak atyja leend. Arra való az 
árvaintézet, hogy midőn az árvák azt kérdik: „Ki lesz 
a mi anyánk? ez intézet tárt karokkal azt mondhassa: 
„Jertek, én leszek a ti atyátok s anyátok. 

Kiemelte szónok a magyarhoni evang. egyházban 
kezdettől fogva uralkodó egyháziasságot , áldozatkész-
séget, s azt állította, hogy ezek azon eszközök, melyek-
kel a prot. egyház céljai kivitelére munkál. Elmondá, 
hogy templomaink s iskoláink mind a hívek hitbuzgó-
sága által építtettek s tartatnak fenn s most ezen meg-
levő épületekben egy uj építtetik, az ev. árvaintézet, 
mely újra a közönség hitbuzgóságára vár. Végül azt 
kérdi szónok, hogy minek kell történnie e szent ügy elő-
mozdítására? Annak, hogy a prot. egyház tehetősebb 
tagjai emlékezzenek meg ez intézetről, halálukkal szem-
közt s ne legyen végintézet, melyben az árvaház benne 
ne legyen. 

A belépettbizottmány tudósításából kiviláglik, hogy 
német- s angolországi testvéreink is fogják ez intézetet 
gyámolítani, de igyekezzünk, hogy azok a hazai adako-
zást fölül ne haladják, mert az árvaügy a mi ügyünk. 

Utóljára megáldva az árvaintézet minden jóltevöit, 
kiemelte e következőket: 

1. A befogadandó árvák száma 10-ről 15-re emel-
tetett 8 jelenleg hat üres hely lesz betöltendő. Felkéret-
nek az árvák gyámjai, hogy az árvák keresztlevelével, 
szegénysége bizonyítványaival s szülék halállevelével 
ellátott folyamodványaikat f. é.jun. lb-ig Fuchs Rudolf úr-
hoz (három-korona utca, saját ház) nyújtsák be. 

2. A közgyűlés elhatározta, hogy az árvák élelme-
zését ezután maga kezeli s felkéri a Budapesten s kör-
nyékén lakó bitsorsosokat, hogy ilynemű élelmi szere-
ket az árvaház kamarája javára küldjenek Budán Bau-

* 



erhof, Pesten Török Pál és Székács Józsej lelkészek neje-
ihez, kik azokat átveszik, nyugtatványozzák s koronként 
az árvabáznak átszolgáltatják. 

Van az intézetnek idáig 431 rendes tagja, kik ha-
vonként 50 és 258 rendkívüli tagja, kik havonként 25 
új krt. fizetnek. 

Ha az egyes egyházak az árvaház számára per-
selykét tennének ki, évenként öt, hat forint gyűlne össze, 
mert mindenkit azon gondolat vezérelne: Uramis t en ! 
váljon nem magam árvájáért teszem-e, ide a mit teszek ! 

Megismertettük rövid kivonatban a jeles beszédet, 
ennek folytán ide igtatjuk szinte rövid kivonatban az 
árvaegylet jelenlegi választmánya felhívását. 

Hitünk kedves sorsosai! A Pesten egy év óta áldás-
sal mtiködö árvaegyletnek keresztyénileg magasztos 
célja felől alkalma volt az ev. közönségnek hírlapi cik-
kek 8 az árvaegylet alapszabályai által tudomást sze-
rezni. Az egylet mult évi számadása kinek-kinek alkal-
mat nyujtand, hogy az egylet jótékonysága felöl bővebb 
meggyőződést szerezhessen. 

Most midőn az uj választmány az intézet vezetését 
átveszi 8 magát a két testvér-egyháznak bemutatja, 
kötelességének tartja vallást tenni azon szellemről, mely-
ben az intézetet vezetni szándékozik. Ezen szellem pedig 
az, hogy minden árvában, kit befogadunk, az urat véljük 
befogadni s hogy gyakoroljuk ama szeplőtelen és tiszta 
isten-szolgálatot, mely abban áll, hogy az árvákat és 
özvegyeket meglátogassuk az ő nyomorúságokban. A 
határokat az alapszabályok tűzik elénk. Az egylet köz-
lönyei egyházunk Pesten megjelenő lapjai. Mivel inté-
zetünk jövendőjének biztosítását Isten után a hívek és 
gyülekezetek buzgóságától várjuk, óhajtjuk, hogy évi 
jelentésünket minden gyülekezet megkapja. 

Legelső és legsürgetőbb kérésünk az, hogy a ren-
des és rendkívüli tagok sorába egyes gyülekezetek áll-
janak be s magukat követeik által a közgyűlésen kép-
viseltessék, és mi hiszszük,bogy Isten fel fogja ébreszteni 
a gyülekezeteket, ha a lelkiatyák megmagyarázzák az 
árvaügyet. Az intézet kiváló gondot fordítand a lelkészek 
és tanítók árváira. Másik kérelmünk az, hogy keletkez-
zenek oly adakozók, kik végintézetekben az árvák szá-
mára építendő ház tőkéjét neveljék adományaikkal, 
hogy ne kelljen az árvákkal egyik házból a másikba 
hurcolkodni. 

Az árvaintézet mostani szállása a lipótvárosi nap-
utcában 6. sz. a. van. Liedemann Róza asszonyság elnök-
lete alatt 12 tagból álló nő-választmány alakult, kik 
ketten ketten havonként felváltva látogatják az intézetet 
s az árvák élelmezése, ruházata s tisztaságára fel-
ügyelnek. 

Legforróbb imádságunk az, hogy az Isten ébresz-
szen egyetemes részvétet ez intézet iránt. 

Pest, máj . 5-én 1860. Az árvaegylet választmánya. 

Megjelent a „Bukaresti Közlöny" első száma. Fe-
lelős szerkesztője Váradi Ádám, Kiadója Koos I erenc mint 
a bukaresti magyar egylet (Hunnia) elnöke, kihez az 
előfizetések s a vállalat által kitűzött célokat előmoz-
dító adakozások is küldendők. Megjelenik hetenként 
egyszer Oláhország fővárosában Bukarestben s közve-
títő kapcsui szolgál Erdély- és Magyarország és aromán 
tartományokban elszórva élő magyar elem közt. Ismer-
teti a román tartományokat, azok alkotmányos életét, 
népszokásait, a magyar- és román nemzet közös viszo-
nyaira szolgáló történeti adatokat. Az első szám tartal-
mát következő cikkek alkotják : Szózat a Kárpátokon 
inneni magyarokhoz. Románia alkotmányos élete, ezután 
az oláhországi követek tereme alaprajza. Fejedelmi 
rendelet oláh- és magyar nyelven. Magyar- és román 
viszonyok Koos Ferenctől. Az első román biblia. Jerney 
János 1844—45-i keleti utazásából. „Levelezések", „Ve-
gyesek", „Szerkesztői mondanivalók", „Hirdetések.* 
Ajánljuk e lap pártolását minden magyar, de különösen 
tehetőseink figyelmébe, már csak azért is, mert ez az 
egyetlen külföldön megjelenő magyar lap, melyre büsz-
kék lehetünk, s melynek elbukása reánk is némi ho-
mályt vetne. Szerk. 

Adakozások. 
Tek. Egressy Sámuel a leégett szigetiek javára 

kiadandó „Szigeti vészkönyvre" 10 o. é. fttal írt alá. 

* 

A Protestáns kaptár ügyében. 
Mint többször említtetett, a Protestáns Nap-

tár augustns hóra okvetlenül meg fog jelenni. 
Miután a mult évi naptár megjelenése óta tetemes 
változások történtek az egyházban, még teme-
sebbek fognak történni az újonnan megrendelt 
superintendensek és főgondnokok választása ál-
tal : felkérem az egyházkerületek s megyék elnö-
keit s jegyzőit , valamint a gymnasiumok és 
főiskolák igazgatóit, szíveskedjenek a mult év óta 
körükben történt változásokat velem tudatni, 
hogy az 1861-diki Naptárban tökéletes tiszti 
névtárt (sliematismust) adhassak, mi hogy annál 
bizonyosabban sikerüljön, ennek nyomatását a 
legutolsó percre fogom halasztani. 

Pest, május 30. 1860. 
Ballagi Mór 

mint a Prot. Naptár szerkesztője. 

Segédszerkesztők: D r . S z é k á c s J . ós T ö r ö k P. Felelős szerkesztő s kiadó : D r B a l l a g i M ó r . 

~ Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtór) 3. az. 



P R O T E S T Á N S 

IlJilP, 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ 

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T E S I DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 írt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V idéken: postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 10 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

Előfizetési felhívás 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
1860. 2-ik félévi folyamára. 

A május 15-ki legmagasb kézirat által az egyházi ügyek folyama régi medrébe tért vissza; mondhatjuk, 
hogy közelget az idő, melyben zilált állapotba jött egyházi ügyeinket valahára rendezhetjük, közelget a zsinat 
tarthatás ideje. Ha valaha, most áll érdekében minden protestáns keresztyénnek figyelemmel kisérni a dolgok mene-
tét a közkérdések fejlését, hogy tájékozva lévén, maga is hozzá szólhasson a mindnyájunkat oly közeí illető ügyhez. 
Felhívjuk azért prot. hitsorsosinkat, hogy lapunkat uj előfizetési folyamán, az egyházi ügyek uj fordulati pontján szí-
ves pártfogásukba részeltetni szíveskedjenek, felkérjük egyúttal azokat, kik szent vallásunk ügyei intézéséhez tudo-
mánynyal s ismerettel bírnak, hogy most hallassák magukat s emeljenek útba igazító, felvilágosító szót, biztosak le-
hetvén a felöl, hogy lapunk szelleme s iráuya, valamint a legválságosabb időkben soha nem változott, ugy ezután is 
semmiféle körülmények közt sem fog változni. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 frt 40 kr. félévre 3 frt 70 kr. helyben 
egész évre 7 frt félévre 3 frt 50 kr. 

Midőn a tisztelt olvasó közönséget lapunk pártolására hívjuk fel, egyúttal felhasználjuk az alkalmat, kije-
lenteni, hogy az általunk eddig is szerkesztett protestáns naptár h e t e d i k é v i f o l y a m á b a lép s mint 
tulajdonunk fog megjelenni. 

Dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy a megelőzött hat év csak tanulási évnek nevezhető, oly válogatott, 
változatos s protestáns szellemű tartalommal fog megjelenni e hetedik évi folyam, melynek becsét különösen emeli az 
is, hogy a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokai arcképét s életleirását hozza, minők néhai A p o s t o l P á l supe-
rintendens, B a 1 o g h P é te r superintendens, B á r ó P r ó n a y G á b o r , néhai S z o n t á g h S á m u e l ev. supe-
rintendens , T ó t h F e r e n c z superintendens, báró V a y M i k l ó s fögondnok. 

Megkérjük illő tisztelettel a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor méltóz-
tassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő protestáns naptárból hány példány 
szükségeltetik egyik vagy másik gyülekezetben — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés csak 
bejelentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Költ Pesten, máj. 30-ikán 1860. 
Dr. Ssékács József / segédszerkeszt8k Dr. Ballagi Mór, 
Toröfc Fal ) f e l e l ő s s z e r k e s z t ő és k iadó . 

Teendőink. 
Az Isten lelkét meg ne oltsátok ! 

1. Thess. 5, 19. 
Szeretném a felekezetet egyesíteni, s inkább a lehető jót 
akarom elérni közép uton, mint a képzelt jót, melyet tán 
csak más világon lelendünk fel, levegő utakon. 

Gr. Széchenyi István. 

(B. M.) H a valaha, kétségkívül most minden 
ember, ki egyházi ügyeinkkel foglalkozik, szerve-
zési terveken, reformjaval latokon j á r t a t j a eszét. 
E z magában véve igen helyes, mert protes táns 

egyházunkban, hol minden embernek szólója van 
a közügyekhez, csak is előleges megvitatás után 
várhatunk a majdan beállandó zsinattól kedvező 
eredményt; azonban szükségesnek látom hítfelei-
met figyelmeztetni, hogy kettőt nem szabad szem 
elől téveszteniük. Egyike t azt, hogy egyházunk 
nem „tabula rasa," £i hol minden ember kénye-

kedve szerint azt létesítheti, a mi épen a perc 

igényei szerint kívánatosnak látszik; hanem oly 



történelmi intézmény, hol állandóságra csak az 
számíthat, mi a íejló'dés törvényei szerint a koz-
meggyőződésben már érvényt nyert, s a törvény-
től csak szentesittetését várja. Ebből folyólag ne 
feledjük másodszor azt, hogy a protestáns egyház 
a híveknek összeségéből alakul, minélfogva az 
egyes soha ne akarjon elibe vágni az egyetemnek, 
az elvont elmélet a gyakorlati életnek, s ha még 
oly szépen összevágó tervezettel állhatna is valaki 
elő , sokkal jobban cselekednék , ha lelkében 
inkább az egyház amaz örök időkre szóló alap-
törvényeit elevenítené föl, melyeken annak léte s 
haladása sarkal, minthogy idő előtt törvényt 
törvényre halmozván, és minden eshetőségeket 
paragraphusokra szedvén, oly szabályzatot segí-
tene létre hozni, mely a mint egyfelől az ügy-
menetet könnyítené, úgy másfelől a szabad moz-
gásnak csak akadályul szolgálhatna. 

Már Cicero „multorum Camelorum onns," 
lomnak, tehernek nevezé a sok rendeletek halma-
zát, mely külső rendet fentartani igen, de életet 
támasztani soha nem tudott, sőt inkább a szellem 
elölését eredményezni szokta. 

Nem is képzelhetnék nagyobb csapást egy-
házunkra nézve, mint ha annak jobbjai a jelen 
drága perceit kizárólag a formák kiszabására 
pazarolnák, és a rendezés ügye oda fejlődnék, 
hová a temérdek paragraphizálás által a porosz 
egyházszerkezet jutott, hol is „Eltester H. Vor-
trage über Wesen und Gestaltung der evangeli-
schen Kirclie" című munkája szerint, például a 
potsdámi kormánykerületben a papoknak és elöl-
járóknak csak kevéssel ezelőtt engedtetett meg, 
hogy „ha a harangkötél elszakad, azt nem kell a 
kormánynak előlegesen bejelenteni, hanem maguk 
fejétől is megcsináltathatják." Ilynemű törvény-
alkotási eljárás, mely némelyek fogalma szerint 
a tökély non plus ultrája, a mult évi sept. 2-diki 
ministeri rendeletben is nagy mértékben feltalál-
ható ; hol is — hogy például csak egyet hozzunk 
fel — a 9-clik §-ban a szavazás mikéntisége a 
legtúlságosabb részletekig taglaltatik. Mi az ily 
apróságokat bátran a helyhatóságok belátására 
bízhatjuk és bátran mondhatjuk, hogy e mellett a 
közügy semmit nem szenvedend, a szabad mozog-
hatás pedig véghetetlen sokat nyerend. 

Különösen most az egyszer ne akarjunk sem-
mit sem tanulni németországi testvéreinktől, hol, 
ezúttal nem fejtegethető kedvezőtlen körülmények-
nél fogva a reformatio a mit akart, csak igen 

tökéletlenül érte el, ellenben soknak adott léteit, 
a mit nem akart. 

Ne hagyjuk magunkat elvakíttatni külsősé-
gek által. A mi a németországi prot. egyházban 
jó van, az rosz szerkezete dacára, az egyházszer-
kezeten kivül, szabad egyetemeik s egyleteik ál-
tal jött létre; maga az államegyház ellenben jót 
semmit, roszat minél többet szült. Különösen 
szülte a hivek oly elidegenedését az egyháztól, a 
minőről hazánkban senkinek még csak képzete 
sem lehet. 

S mi az, mi az államegyházban a hívek e 
példátlan elhigeglilését előidézte? Kétségkivül az 
ügykezelésnek azon iránya, mely más utat a jóra 
nem ismer, mint a merev törvényét, a miért is a 
törvényeknek, rendeleteknek, parancsoknak vége-
hossza nincs, egyik a másikra nő, egyik a mási-
kat korlátozza, körülírja s most oly halmaz forma 
közt döcög, hogy az egyházi hivatalnokok a sok 
irkafirkálástól nem jutnak ahhoz, a mi tulajdon-
képi feladatuk, a lelkipásztorkodáshoz. 

Nem azért hozom fel e németországi kórsá-
gokat, hogy tán saját bajainktól elfordítsam a 
ügyeimet. Távolról sem. Mi az ellenkező bajok-
ban elég hátramaradást szenvedtünk, és ideje, 
hogy azokat megszűntessük. De fel kellett azokat 
hoznom, mint a mi állapotaink ellenkező tulságát, 
nehogy Scyllába essünk, midőn a Charybdist akar-
juk kikerülni. 

Kimondjuk tehát kereken, hogy mi a tör-
vényhozás amaz eljárásában, mely minden eshe-
tőségekre előre kigondolt általánosan kötelező 
szabályokat ád, mi mellett a helyhatóságoknak 
a maguk alkalmazásánál 'egyéb teendőjük nem 
marad, semmi üdvöt nem látunk. 

Elődeink e tekintetben, valamint egyszerűb-
bek, úgy bölcsebbek is voltak s igazgatásuk el-
vei summáját, hármas törvénykönyvünk ím e 
szavai fejezik ki : „Comitia sunt saluberrimum 
tollendorum graviminum remedium." E mellett 
pedig — úgy látszik — több gondot fordítottak 
arra, hogy a külső és belső ellenséges támadások 
ellen helytálló egyházi szellemet teremtsenek; 
mint hogy a külformák szigorú megszabása s kö-
rülírása által az ügyek menetét könnyítsék. — 
Ugyanazért az egyház a benne rejlő vis motrix 
által annyi századok vészviharai közt fen tudta 
magát tartani, ellenére annak, hogy nem épen 
sinór igazában mentek a dolgok, sokban jobb 
rend is óhajtandó lett volna. De valljuk meg? 



liogy azon aranymondat szerint: „Kevés törvény 
kevés áthágás," sehol kormányzati rendszerben 
nem fordult elő oly kevés iigyes-bajos dolog, mint 
nálunk, hol a törvény merev szabályait mindig- a 
keresztyéni, testvéri szeretet pótolta. 

Mi lett volna, ha elődeink megfordítva, csak 
a törvény kiilformáira fordították volna főfigyel-
meket, s a helyett, hogy egy házias összetartó 
szellemet teremtettek, a temérdek paragraplms ál-
tal a testvéri szeretet kapcsait lazították volna? 
az, hogy az egyházunk ellen zúdult első vihar 
azt minden külformával együtt örökre elseperte 
volna. 

Valóban egyházunk dicső multjávali nagy 
ismeretlenséget árulnak el azok, kik az egyház-
rendezés formáira oly súlyt fektetnek, hogy azok 
kedveért készek voltak az egyházat fentartó szel-
lemet megtagadni. 

Ha akkor nem siettünk a reformokkal, mikor 
az idő a mienk volt s hatalmunkban állott a vál-
tozások utkörét kijelölni, hogy lehetne kedvünk 
állapotaink oly reformálásához, melynek körét 
idegen kéz tűzte ki, mikor viszonyát az alakuló 
félben lévő országos institutiokhoz biztosan meg-
állapítani lehetetlen ? 

Kétséget nem szenved, hogy a hosszas pro-
visorium alatt életműködésében megzsibbasztott 
egyháznak szüksége van a megújulásra, de hogy 
e megujulás magunk saját erejéből magunk módja 
szerint ne eshetnék, azt csak oly ember állít-
hatja, ki mint a pesti á. ev. superintendentia 
ideiglenes igazgatója kedvet találhat abban, hogy 
Önmaga fészkét berútítsa s reánk olvassa a 
„XIX." századirója b. Eötvös ím e szavait: „A 
hamis elv is jobb, mint semmi elv; és a leghibá-
sabb rend elsőséget érdemel a teljes rendhiány 
fölött" — mely idézettel míg saját egyházát be-
mocskolta, mondhatjuk, hogy a magas kormány-
nak nem igen kedvező bókot csinált, miután ha-
sonlítása a nyiltparancsot és ministeri rendeletet 
„hamis elv" kifolyásának és a megállapítandó 
rendet „hibás rendnek" mondja. Itt már csak-
ugyan elmondható: „óvj meg uram minket ügyet-
len barátainktól, ellenségeinktől magunk is meg-
óvjuk magunkat." 

De hiába! ki egy hosszú életet VoocniAtes 
munkásságban töltött, nem csoda, ha föl nem ta-
lálhatja hamarjában magát oly cselekvési téren, 
mely egész múltját cáfolja, meghazudtolja. 

Nem ott áll az egyház legszilárdabb alapon, 

hol a legcsekerij-j^ részletekre k j & i j ^ s min-
den lépést kimérő szabályzat he az egy-
házi életet; hol habár a legtisztább szándékkal 
annak oly állást adnak az államban, mely fentar-
tó elveivel ellenkezik. Az egyház hatalma a szel-
lemben rejlik, a szellem pedig a történelem tanu-
sága szerint mindéi!kor és mindenütt depravál-
tatott, hol és valahányszor ha még oly jászán-, 
déku hatalommal is szövetségre lépett. Tanúság 
rá a protestáns Németország, melyről a „Zeit,-
stimmen aus der reformirten Kirche der Schweiz 
1860 jan. 1-ői" számában ezt olvassuk: 

„Ila az egyházi absolutismus't önmagában 
tekintjük, mily kongó, mily szappanbuborék, mily 
széllel bélelt valami az! Mily hányavetiséggel het-
venkedett a protestáns egyház évek óta a feje-
delmi ábrándozó védelme alatt a brandenburgi 
porondon! Afflavit Deus et dissipati sunt! A nép 
vagy fejedelem ajkáról ellebbent szócska r»i'\ 
döntötte őket, a szabadság legparányibb fuvaln u, 
előtt megrázkódtak, s minden nyárfalevél rezze-
nése megriasztotta a rosz lelkiismeretet. Gyalázatos 
bukás! megmutatták, hogy hiányzik a jellem. 
Midőn néhány év előtt a müncheni evang. con-
sistorium Bajorország prot. egyházát egy új egy-
házi rendezéssel akarta boldogítani, s a gyónást 
s egyházi fegyelmet újra be kívánta erőszakol ni 
a nép felforrtyanva kiáltotta: „Nem! Mit nyilat-
koztatott most a consistorium ? Hogy nézeteit fél-
reismerték, mert ő csak statistikai adatokat akart 
gyűjteni. Midőn a bádeni főegyháztanács egy új 
katholizáló istenitiszteletrendet akart a gyüleke-
zetek nyakára tolni, nagy zajt ütöttek azok s az 
egyházi tanácstól a nagyherceghez való fellebbe-
zés által annyit nyertek, hogy az új istenitisztelet 
bevitele a gyülekezetek tetszésére bizassék; akkor 
azt nyilatkoztatta az egyházi tanács, hogy a feje-
delem által kimondott kényszer-mellőzés eleitől 
fogva az ő véleménye is volt. Legkirívóbban mu-
tatkozott azonban a legfőbb egyházi hatóság jel-
lemtelensége Poroszországban. Mióta az uralko-
dó herceg az előbbi egyházi igazgatásra a kép-
mutatás bélyegét nyomta s különösen a házassági 
ügyek kezelését a hittantekintélyek prücskei alól 
felmentette s protestáns alapelvekre állította; a 
világ nagy bámulatára egyszerre azt nyilatkoz-
tatta a }10gy e z e n s z í lbad alap-
elveket mindig vallotta s mai _ k o r m á n y 

alatt azok szerint járt el. Ugyan „BetHniáiT.. 
Hollweg," ki 1854-ben a berlini főegyháztanács 



fejeivel — Nitzsch. > onethlage, Mühler-
rel a m£met kormányokhoz intézett egy feliratot 
frt alá, melyben felszólíttatnak azok, hogy a há-
zassági elválási alapokokat a házasságtörés és 
roszakaratu elhagyásnak a szentirás és ev. egy-
ház rendeletei által elismert két esetére vigyék 
vissza — ugyan az most azon papokat, kik ezen 
elvek szerint járnak el, lázadóknak nyilvánítja s 
roszalja azoknak evangyéliom ellenes eljárását, 
s a napfényre jött jellemtelenséget a szentirás 
szavainak kellett palástolniok, melyekkel a fő-
egyháztanács 1859. febr. 15-ki nyilvános öniga-
zolásában önkényes játékot űzött. Ily csekély 
alapja van a prot. világban az egyházi absolu-
tismusnak." 

És mivel ezen jellemtelenség Németország-
ban oly egyetemessé lett, s különösen a főket s 
azokat ragadta meg, kik a hatalomhoz legköze-
lebb állanak s annak legtöbb kegyével élnek: 
ezen tapasztalat indított bennünket arra, hogy 
szót emeljünk akkor, midőn egyházi autonómiánk 
felsőbb rendeletek által fenyegette tett s kedvez-
mények igértettek azok számára, kik annak kor-
mányán állandottak volna, mivel ezt a felhozott 
külföldi példákból okulva a protestántismusra 
nézve kártékonynak, hazánkban kétszeresen kár-
tékonynak, sőt veszedelmesnek tartottuk. 

Bármit is tervezzünk tehát, szem elől ne 
téveszszük, hogy annak a protestantismus elvéből 
és történelmi viszonyainkból folyónak kell lenni, 
minélfogva oly részletekbe nem bocsátkozhatunk, 
melyek az egyes egyháztestületek helyhatósági 
Önállóságát sértenék. Megállapíthatjuk például, 
hogy minden egyháznak legyen a lélekszám 
arányához mért tagszámból álló, nyilvánosan 
választott presbyteriuma; de hogy e nyilvános 
választás, mily modalitással történjék? ez a házi 
rendhez tartozik, melyet minden superintendentia 
a maga kebelében maga állapíthat meg. Vagy ha 
kimondjuk, hogy minden superintendentia éven-
ként közgyűléseket tartson, nem a zsinati tör-
vényhozás dolga megállapítani, micsoda időben 
tartassanak azok; ezt minden superintendentia a 
maga körülményeihez képest célszerűbben hatá-
rozhatja meg stb. 

Elmondtam, mit „nem keli tennünk," arról 
pedig mit a cikk címe igrér. 
egy jótát u f l U l c a m i azonban cikkem már 
meglehetős hosszura terjedt és nincs időm a bő 
tárgyba úgy bele fogni, hogy annak hacsak egy 

oldalát is kimerítsem, megszakítom tehát az úttal 
a dolgot. Egy közelebbi számban pedig teendőink 
positiv momentumait emelendem ki. 

Némely eszmék a papi hivatal szervezetéről. 
Az „Egyházi és iskolai lap" nagyrabecstilt hasáb-

jait eddigelé nem használtam eszméim terjesztésére, 
először azért; mert a mely eszmék különösebben az 
egyházra vonatkoznak, oly tárgyavatottsággal s bőven 
fejtegettettek ebben, hogy azokhoz valamit adnom fö-
lösleges lett volna; másodszor, mert az iskolákra vonat-
kozó eszméknek én már nem annyira fejtegetésében mint 
inkább foganatosításában járok, — bárcsak erre volna 
annyi időm és testi erőm, mint igyekezetem van. — De él 
lelkemben egy eszme, mit az Egyházi és iskolai lapban 
fejtegetve még eddigelé nem láttam, egy eszme, minek 
létesítésétől várom én a nép vallásos erkölcsiségének 
emelkedését, természetesen azon eszközök használata 
mellett, melyek eddig is gyakorlatban valának. Ezen 
eszme nyilvánítására veszek most alkalmat, midőn oly 
jelentékeny egyházban, mint N.-Kőrös a papi hivatal 
üresedésbe jött, hol — úgy szólva — jelenleg papi in-
terregnum van; tehát a papi hivatalt újból és célszerü-
leg szervezni lehetne, s ha talán ez eszme kedvező 
részvéttel fogadtatnék: Nagy-Kőrös mások előtt ebben 
is jó példával menne elő, vagy lehet, más nagyobb 
egyház előzi meg ebben. Tudom ugyan, hogy eszmém 
pártolókra eleinte nehezen fog találni, de hiszen én 
ehhez már hozzá szoktam; az én eszméim úgyis körül-
belől 10 év múlva szoktak valósulni. így voltam gymna-
siumokkal, praeparandiával , népiskolajavítással, így 
még az orgonával is. 

Észlelő, abstraháló, hallgatag természetem után 
arról győződtem meg, hogy az emberek közt a vallásos 
erkölcsiség — nem mondom Nagy-Kőrösön — igen 
alásülyedfc, a szentérzelem az emberek szivéből csaknem 
teljesen kialudt, a vallásos hitre alapuló cselekedetnek 
alig látjuk némi jelét; pedig ebben határozódik Isten 
országa: tehát ettől igen távol vagyunk. 

Az Isten országa oly távollétének okát én 
1. Általánosan abban találom, hogy mindig alkot-

mányozunk, szervezünk, formulázunk, paragraphizálunk, 
szabályokat és törvényeket halmozunk szabályokhoz 
és törvényekhez ; folytonosan az alkotmányozás, a for-
mulázás, szabályozás és törvénykezés tökélyesítéséről 
gondoskodunk; azoknak tökélyesítésével pedig, kik 
szabályozás és alkotmányozás alá jőnek , semmit 
nem törődünk. Mi embereket külső szabá-
lyokba akí>vjuiz béKózni, hogy javítsuk, nem pedig bel-
sőleg igyekszünk javítani, hogy a szabályoktól szaba-
duljanak, szóval nálunk fő a külső és külsőkre hatás, 
nem pedig a belső erő ébresztése, mely aztán a külsőt 
magától és önkényt fejti. Igen helyesen találkozott 
ezen gondolatommal az, mit legközelebb a Paedagogi-



sches Archív 1860. Nr. I. lap 23. olvasék: Unsere neueren 
Publicisten suchen die Vollkommenheit derStaatsverfas-
sung in der gehörigen Organisation der Verfassung 
selbst, nicht in der Vervollkommnung der Meuschen, der 
Trager der Verfassung. Die mit dem praktischen con-
stitutionellen Leben innig vertrauten Alte forderten 
unerlaszlich zu seinem Bestehen „Religiositát" und 
„Sittlichkeit," — der „Charakter," das „Wolleu" muss 
gebildet werden, nicht alléin dass „Wissen." 

2. Vallásos erkölcsiségünk hanyatlásának okát 
különösen ebben találom; mert mi az öskeresztyén egy-
házak szervezetétől egészen eltértünk, azon egyszerű 
szervezettől, melyben minden egyedül a Krisztusban 
való élöhitre vala irányozva, s ezt eredményezte is az 
emberek közt. Mily messze vagyunk mi az egyházi 
gyülekezet azon szervezetétől, mely másutt is, de külö-
nösen az Apóst. Csel. XV. részében leíratik ? Hány egy-
házi szolga mondhatja el magáról lelkiismeretesen azt, 
mit többek közt Szent Pál 2. Tim. I. részében leir. A ke-
resztyén egyház hány tagjára illenek Sz. Péter I ; 4—9. 
versig olvasható szavai? 

Én bevallom, be kell vallanom, hogy mi mind-
ezektől távol vagyunk, és ha a tárgyat az ok és okozat 
láncolatán fejtegetem, ügy találom, hogy vallásos er-
kölcsiségünk hanyatlásának oka a lelkipásztori hivata^ 
oly szervezetében van, mely épen úgy, mint más formu-
lázásunk, csak a külsőket tartja szem előtt. 

Megengednek a lelkipásztor urak, engedjenek meg) 
ha kimondom, hogy én bennök igen sok becsülnivalót 
találok ugyan, jelesül a nemzetiség iránti buzgalmuk 
tiszteletreméltó, világiak nagyon, társalgásuk korszerű, 
jó szónokok is; de igen soknál hiányzik az, mi fő, mi 
belső, hogy Krisztus valódi kővetője legyen, hogy val-
lásos példányként tündököljék híve előtt, hogy Isten 
sáfárja legyen, szóval igen soknál nincs meg az, mit Sz. 
Pál Titushoz irt levél I. rész 7-végig előad, vagy rövi-
den szólva, igen soknál hiányzik a „papi jellem, a 
papiasság." A lelkipásztor a vallásos erkölcsiséget fejti 
egyházi tanítása, a gyülekezetben és gyülekezettel való 
áhítatos imádkozása, a szentírás olvasása, buzgó ének-
lés, a sacramentomok kiszolgáltatása, mindezek felett 
pedig vallásos példája által. 

Én a vallásos erkölcsiség ezen eszközei közül sok 
erkölcsi erőt helyhetek az egyházi tanításban, de nem 
abban, mely örökösen dorgál, kárhoztat és fenyeget, — 
ha elgondolhatnám is azon kihivó, harcias modort, mely-
lyel némely egyházi szolgák a nevezett feddő tanításo-
kat teszik, — hanem az egyházi tanitás erejét hely he-
tem a szívhez szóló, a szivet megindító, megtérésre 
önkényt hajtó egyházi beszédben, mely a tanítást ko-
moly, de azért szelíd krisztusi modorban adja elő. 
Több erkölcsi erőt helyhetek az áhítatos imában, s a 
szentírás magyarázásában, mint az egyházi tanításban 
is; mert az imában a biblia-olvasással egybekötve az 
egyházi szolga közelebbről és közvetlenebbül társalkod-
tatja hiveit Istennel. Még az imánál is több erkölcsi 
erőt tulajdonítok bizonyos tekintetben a buzgó éneklés-
nek, melyben a hívek öszhangzatos harmóniában együtt 

szinte közelebb és közvetlenebbül emelkednek Istenhez. 
A sacramentomok kiszolgáltatása, a váltság nagy mun-
kájának megpecsétlése, egyszersmind az azzal való élés, 
különösen az uri szentvacsora külső jele ez vagy amaz 
felekezethez való tartozásunknak. 

Mindezek a vallásos erkölcsiséget úgy eredmé-
nyezik, ha a vallásos hitet a családokban „közvetlenül" 
ápoljuk; mert azon erkölcsiség, mit talán a gyermekek 
visznek ki iskolából, teljesen kialszik, de még meg sem 
fogamszik, ha a családi életben meg nem alapíttatott 
volt, vagy folytosan a legnagyobb gonddal nem ápolta-
tik abban. A családok vallásos erkölcsiségét mily sok 
oldalról ostromolják az élet különböző viszonyai, me-
lyekre ha nem őrködünk, a legnemtelenebb elfajulást 
eszközlik abban. Pedig erre magokban nem minden 
családapák és anyák elegendők. 

Tehát más „közvetlen" vallásos erőről kell gon-
doskodnunk. Ezen erő a lelkipásztor vallásos erkölcsi 
ereje, mely közvetlen vallásos érintkezés többet eszkö-
zöl bármely egyházi tanításnál, főleg, ha abban miuden 
meg van, csak az nincs, mi legfőbb kellék: „a biblia-
szerüség." A családtagokkal való közvetlen vallásos 
érintkezésben áll a lelkipásztornak legszebb és leg-
fenségesebb hivatása, de magában értődik, hogy csak 
oly lelkipásztornak érintkezése, ki valólag és a szó leg-
sajátabb értelmében lelkipásztor, ki Krisztus valódi 
követője, ki Isten sáfárja, másként jobb, ha távol, sőt 
legtávolabb van a családoktól, de távol általán véve a 
szent hivataltól is. 

A lelkipásztornak ily közvetlen erkölcsi hatása a 
családokra azt eredményezi, hogy a lelkipásztor a csa-
ládok erkölcsi viszonyának, férj és nő közt, szü-
lék és gyermekek közt, gazda és cselédek közt 
teljes ismeretére jut, továbbá ismeretére jön annak, 
mily erkölcsi viszony uralkodik a családokban a fölső-
ség, általán véve embertársunk iránt. A vallásos erköl-
csi viszonyt már ápolja a lelkipásztor, ha meg van, erő-
sítse, ha gyengül, támogassa, ha ingadozik, hozza helyre, 
lia ferdül, állítsa vissza, ha talán kiköltözött volna a 
családból. 

Ugy de a vallásos erkölcsiségre való ezen közvet-
len hatás más módon nem történhetik, mintha a lelkész, 
hivei közt, minél gyakoribb látogatást tesz, úgy szólván 
köztök él, s az erkölcsi viszony teljes kiismerése végett 
erkölcsi segédeszközöket is nyer. 

És íme az eszmék fejtegetése után végre oda ju-
tottam, hová törekvém vala, t. i. oda, „hogy nagyobb 
egyházak a népesség- és hely viszony hoz képest több 
járásokra, úgynevezett fiók-egyházakra osztassanak, 
melyekben a lelkipásztor a nép véneivel egyben ezeknek 
segítségével és közremunkásságával hasson a hívek val-
lásos erkölcsiségének ébresztésére. Én, ki a biblia ol-
vasásában, imádkozásban és éneklésben legtöbb vallásos 
erkölcsi erőt helyhetek, csak egyszerű, de azért az is-
teni-tisztelethez illő imaházakat óhajtanék. Hogyan le-
het azt kívánni, hogy a tántorgó öreg, ki szívből kíván-
kozik az úrhoz, majd l/a mérföldről típogjon az Isten 
hazába ? Az ős keresztyénség idejében úgy sem voltak 



templomok, de azért én nem állítom ma azoknak szük-
ségtelenségét, hanem igen is azon véleményben vagyok, 
miként a magasztos templomok is azon későbbi időknek 
mesterkélt szüleményei, melyekben a külsők által akar-
ták az emberek pótolhatni a belsőket, a lelkieket. 

Ezekután nézetem a lelkipásztori hivatal rendezé-
séről, hogy az a kívánt vallásos erkölcsiséget fejtse 
hívei közt, a kővetkező : 

1. Minden nagyobb közönségben helyheztessenek 
szét a lelkipásztorok híveik közé, minden 5—600 csa-
ládra egy lelkipásztor, kiknek ő, miként az előzőkből 
már bőven kiviláglik, lelki gondjokat viselje közvetlenül 
és folytonosan. „Legeltessétek az Istennek seregét, mely 
a ti gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén arról, 
nem kényszerítésből, hanem örömest, nem kívánván, 
éktelenül a nyereséget, hanem kész indulattal. 1. 
Pét. 5, 2. 

2. Minden járásban a lelkipásztorok mellé járul-
janak a nép vénei közül az Apostolok példája és száma 
szerint tizenketten. Ezek nem lehetnek alul 50 éves ko-
ron ; mert én lélektani elvemnél fogva úgy vagyok meg-
győződve, s tapasztalatomat csak igen kevés kivétel 
láttatik cáfolni, hogy valódi vallásos erkölcsiség, mely 
az Istenben való tántorítbatlan hitben és parancsolatjai 
szerint való szent életben áll, ötven éven túl kezd szilárd 
lenni az emberi szívben s ott is leginkább családapákban. 
A nép vénei a lelkipásztort a családi viszonyok kiisme-
résében segítsék, s a lelkipásztorral együtt „erkölcsi 
törvényszéket" alkotnak. 

3. Az erkölcsi törvényszék minden vasárnap ösz-
szeül, mit a lelkipásztor imádkozással nyit meg, fölszó-
lítja a véneket a nép erkölcsére vonatkozó tapasztalataik 
előterjesztésére, maga is előterjeszti tapasztalatát. 

4. Az erkölcsi törvényszéknek kezében semmi más 
fegyver nincs, mint intés a Krisztus nevében, dorgálás 
és feddés az evangyéliom szellemében. Azonban eleinte 
a talán bűneikben megátalkodottakra való tekintettel 
igen eszélyes és vigyázó viszony legyen az erkölcsi és 
polgári törvényszék közt. 

5. A lelkipásztorok és vének összes testülete min-
den hónap első vasárnapján közös vagy „teljes gyüleke-
zeti erkölcstörvényszéket" tart, midőn az egész gyüle-
kezet vallásos erkölcsisége jön vizsgálat alá s tanakodás 
e fölött. 

6. A teljes erkölcsi törvényszéken a hivatalra 
nézve legidősebb lelkipásztor és egy a legidősebb vének 
közül vezetik a tanácskozást. 

7. A vének kötelessége tisztán keresztyén vallásos 
erkölcsi. Ettől minden világi jutalmazás távol van. 

Ezek szerint Nagy-Kőrösre, hol közel 3000 család 
van, legalább is négy ily lelkipásztor kívántatnék. 

Igy van a lelkipásztori hivatal bizonyos módosu-
lással szervezve Európa míveltebb országaiban, mondják, 
ilyenformán lenne Erdélyben is. Mi Magyarországon 
több nagyobb protestáns egyházunkban ilyenformának 
látszik, hogy eszmémtől messze áll, s ettől lényegben 
különbözik, könnyen belátható; mert 

Nálam az erkölcsi hatás, az őrködés, a lelki gond 

a gyülekezet több vagy minden pontján történik; a na 
gyobb egyházak jelen szervezete szerint az erkölcsi ha-
tás többnyire csak egy ponton nyilatkozik. 

Nálam a lelkipásztor gondja hívei irányában foly-
tonos és közvetlen; a jelen szervezet szerint az úgyne-
vezett „hivatali hetesség" szerint is megszakított és 
közvetett. 

Nálam a vallásos élet fejtésének eszközei, inkább 
imádkozásban, biblia olvasásban, éneklésben és a szent 
sakramentomokkal való élésben nyilatkoznak, szóval a 
vallásos élet szerintem inkább keresztyén hitben és 
cselekedetben áll, mint tanításban és tudásban. De itt 
kérek félre nem értetni s azt nem hinni, mintha én a 
vasárnapi és ünnepi tanításokat szükségtelennek tarta-
nám, sőt inkább azokat mulbatlan szükségeseknek tar-
tom, csakhogy azok azon jegyek mellett, miket fentebb 
említék vala, korszerűek és az erkölcsi törvényszék 
tapasztalataiból merítvék legyenek, ezeket ápolják, ha 
jó irányúak; tartóztassák vissza, ha rosz irányt vettek; 
irtsák ki, ha már romlottak. 

De igenis ellene vagyok annak, hogy a hívek a 
szent dolgokban válogassanak, mert ez már maga is 
erkölcsi betegség. A szent dolog mindenütt és mindig 
szent, szent tartozik lenni annak kiszolgáltatása is, 
következőleg e körül semmi divatszerű válogatásnak 
helye nincs. 

Az egyházi hivatalnak ilyetén elrendezése által 
tartom én bizonyos tekintetben és belsőleg visszaállít-
tatni az eredeti őskeresztyén gyülekezetek szervezetét, 
ilyen rendezés által hiszem, hogy a keresztyén családo-
kat krisztusi szellem fogja áthatni, mely a szent-irás 
minden lapján olvasható, különösen olvashatniezt l .Thes. 
II. részében, de csak egyetlen egy föltétel alatt, miként 
fentebb is említém, jelesül, hogy a lelkipásztor a szó 
legsajátabb értelmében lelkipásztor legyen, hogy hü 
képe legyen Krisztusnak, buzgó követője az apostolok-
nak, mint ilyen erkölcsi példányként tündököljék maga 
és családja hívei előtt. Ugy fényljék a ti világosságtok 
az emberek előtt, hogy mások is látván a ti cselekede-
teiteket, dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. 

Azt említeni sem akarom, hogy a lelkipásztor tisz-
tességesen fizettessék ; mert, ha polgári, én nem tudom 
micsoda és hányféle őröket fizetünk vagy fizettetnek 
velünk ; azt, ki lelkünkre visel gondot, bizonynyal örö-
mest és önkényt tehetségünk szerint fizetjük. 

Nagy-Körös, 1860. május 30. napján. 
Warga János, 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Különféle papidolgozatok. Uj folyam. Szerkeszti Szász Károly, 
kúnszentmiklósi ref. lelkész, a magyar akadémia levelező tagja. 
II. f üzet. Bolti ára 1 ft. 75 kr. ujp. Pest 1860. Kiadja Os-
terlamm Károly, nyomatott Kecskeméten Szilády Károlynál. 

Mint a címből látható, e füzetek ismét változás alá 
jöttek, nevezetesen e II. füzetnek Eáth Már többé nem 
bizományosa; továbbá Fördös Lajos és Szász Károly kia-



dókból csak a Károly maradt meg Osterlamm vezetéknév-
vel, külsején a eim szegélyvonalai megsoványodtak, 
papirosa vékonyabb, de egyszersmind fehérebb, tartal-
maz 18 egyházi beszédet, ezek közöl 12 alkalmi, 6 kö-
zönséges. Tárcájában találtatik 10 vasárnapi s ünnep-
reggeli ima, 3 házasságkötéskori beszéd, 1 halott feletti 
s egy betegért mondott ima. 

Az egyházi beszédek sorát megkezdé egy az I. 
füzetben még nem ismert szerző Fábián Dánieltől Ján. 
15: 1—11 alapige nyomán, ezen főtárgyról „Szellemi 
kapcsolatunk Jézussal" készített adventi beszéd. 

Kár hogy a különben oly ügyesen választott alap-
ige az alkalommal, maga a beszéd az alapigével oly ke-
vés összeköttetésnek örvendhet, az előszóban s a 4-dik 
részben látunk egy-egy kis ráhivatkozást. 

Az előszó, ismertető szerint, nehézkes, benne két 
főeszme találtatik, köziilök egyik is elég lenne annak, 
kivált közelebb vive az alapigéhez; így az első igen 
messze túl van azon, a másik nagy ugrással annak csak 
szellemi igazságát kapja meg. 

Egyébiránt a részeknek a föfogalom alá illése, 
élet- és bibliából vett s a tárgyhoz hümaradt kidolgozás, 
szabatos nyelv e müvet a használható és tanúságos be-
szédek közé emelik. 

Hanem különösen hangzik szerző azon állítása 2 
1. 6. s.: Jézus „szellemi kapcsolatot is állított fel maga 
és követői között," melylyel rokon tartalmú a 4.1. utolsó 
sora is. Hogy két sakramentomot szerzett és állított fel 
idvezítőnk, azt tudom, de hogy szellemi kapcsolatot 
szerzett volna, melyről mint valami kültárgyról szólni 
lehetne, nem ismerem ; ez csak létesíti magát és szárma-
zik, mint tanulandóról, eszünkbe jutandóról hasztalan 
beszélünk. 

Az 1-sö rész feladatán túlmegy szerző, midőn e 
helyett „Jézussali szellemi kapcsolat erősíti a keresztyén 
bitét," átment azon tételre, „hit által állotok," innét is-
mét egy harmadikra, a hit szükségességére s ez lett 
tárgyalandó. 

Nem értek egyet szerzőnek a 7-ik lap utolsó be-
kezdésében, a hol ugyanis azt állítja „nem a mindennapi 
élet foglalkozásai közt edződik a jónak cselekvésére 
szükséges erő", hanem stb. biráló Köleseivel tart „magány-
ban fejlik a talentum, társaságban az állandó karakter," 
komoly pillanatokban születik, az élet foglalkozásai 
közt pedig edződik a cselekvéserő." A 10-ik lap máso-
dik bekezdését megnyitó hasonlatban „nec pes neccaput 
uni redditur formae." 

Nyelvtani szempontból bátorkodom megemlíteni a 
3. 1. 5 s., hol ez van : „reméli" s 15. s. hol „reményli" ol-
vasható, a 25. s. pedig korinthusi melléknév feleslegesen 
iratik nagy betűvel. 

A 2-ik egyházi beszéd végén ismét egy az I. fü-
zetben nem látott névvel Székács József pesti ág. ev. lel-
kész nevével találkozunk. Müve, közönséges egyházi be-
széd, alapigéje Luk. 15, 1—7, főtárgya „a bűnösök 
iránti szeretet." 

Idvezítőnk egyik legszebb jellemvonásából, ellen-
ségcink iránti szeretetről, jól választott, tárgyához, alap-

igéjéhez hü, felosztásában kimerítő, tárgyalás s bebizonyí-
tásban kiegészítő s ker. hit- és erkölcstan kívánalmainak 
megfelelő munka. Kerekdedségét szerinten némileg 
mégis sérti az első rész utolsó bekezdése, mely a fela-
dattal t. i. miben áll a bűnösök iránti szeretet, semmi 
összefüggésben sincs, ép ily öszhangzatlan a legutolsó 
bekezdés, hol szerző ellenségeink szeretetére már nem is 
Jézus példájából lelkesít, a mi volna peüig e dolgozat 
feladata és legfőbb érdeme. 

Szónoklattan! szempontból e mű nyelvére nézve 
megjegyezhetni 1-ör a ragok megválasztása iránti ke-
vés ügyeletet, p. 12 1., 3. s. „lehel e komolyan rosz néven 
venni a farizeusoknak , ha feltűnőnek hiszik, hogy 
Jézus a bűnösökkel Összeelegyedik," — hol az an, en, 
nak, nek, szik, dik ragok szép hangzatellenesek; to-
vábbá ugyanazon hangzónak összehalmozását, p. 15. 1., 
32. s. „lássuk már vár-e áldás reánk," hol az á betű 
hatszor, az ár szótag kétszer fordul elő, — 18. 1. 3. s. 
„az a ki a," — 19. 1. 23. s. „ha itt néha hanyagabbul," 
a „ha" háromszor, az „a" ötször jő elő; végre hogy a 
mondatok nemegytagu szón végzésére semmi figyelem 
sem fordíttatott, p. 11. lap alsó pontja, 13. 1. 12. és 17. 
s., 14. 1. 23. s., 15. 1., 18. s., 16. 1., 4. és 29. sor. 

Igen szép fokoztatási alakzattal gazdagodott volna 
e muuka, ha a 14. lap látható ismétlések közül a 2-ik 
és 3-dik helyeiket kicserélik. 

Egy pár helyesírási észrevételt is bátorkodom 
feljegyezni, p. 18. 1. 23. sor „akarni" után, helyesebb a 
pontos vessző, a 25. s. pedig az „emberek" után min-
denesetre kettős pont kell. 

3-dik. Ha a harmadik egyházi beszédre vonatkozó 
szavaimat így kezdem: „venio nunc ad fortissimum 
virum" : remélem az olvasó mindjárt gyanítandja, hogy 
itt kiről, t. i. a debreceni ref. lelkész K. I. úrról van a 
szó, kitől is e füzet 3-dik száma alatt, Rom. 1. 16. alap-
ige nyomán „az evangyéliom hathatós voltáról" egy 
közönséges prédikációt olvasunk. Szerző azt mondja, 
e mű vázlatát Cellerier-től vette, következőleg a fel-
osztást is. 

Nem állítom, hogy ily átvételekkel annyira meg-
köttetve volna a szerző, miszerint a felosztást alkalma-
sabb rendbe ne alakithatná. Mennyivel szebb és a ter-
mészeti renddel összhangzóbb lett volna, az evangyé-
liom hatását azon rendben mutogatni, hogy az 1. meg-
vigasztal az élet szenvedéseiben , 2. megszabadít a 
bűnöktől és azok büntetésétől, 3. kibékít bennünket az 
Istennel, mintsem megfordítva. A kegyelem munkája is 
ezen reudet ajánlaná, mert elsőbb fáradtsággal eszsziik 
kenyerünket, azután eltöröltetik a bün, végre az atya 
kegyelme befogadja a hivőket. 

De nézzük a kidolgozást. A mi az első rész máso-
dik bekezdésében mondatik, az csaknem az egcsz má-
sodik részt feleslegessé teszi, mert itt már megmutatta-
tott a bünöktőli megszabadítás. A második rész pedig 
feladata utó felének, t. i. hogy az evangyéliom hathatós 
volta a bűnök büntetésétől is megszabadít, lanyhán tesz 
eleget, s a bebizonyítást csak pár szóval odavetve vé-
gezi 25. 1. 7. s. Hihető ez azért van, mert szerző maga is 



észrevette, hogy azon néhány szó is eret vágott a harma-
dik rész életrevalóságán. A minthogy nehéz is a bűn 
bltntetésétöli megszabadulásról úgy értekezni, hogy ak-
kor egyúttal az életbeni szenvedésektőli könuyebbülést 
is ne érintsük. 

Szerző egyes tételei is magokra vonják a figyelmet. 
HcToaetesen a 21. 1. 4. s. igy kezdődik „a divatszerü 
álmiveltség csatornáin lassanként és észrevétlenül, de 
annál veszélyesebb hatással, valamely fojtó levegő ára-
dozott szét" stb. alább a 20. s. erre vonatkozólag ezt 
mondja: „és ez megleszen mindaddig, míg az anyaszent-
egyház e földön harcoland." Tehát majd a fojó levegő-
nek az álmiveltség csatornáin beszivárgása, s az anya-
szentegyháznak e földöni harcolása, egyszer ugyanazon 
időben megszűnnének, és még az anyaszentegyháznak 
feladata csak ezen álmiveltség elleni küzdésben állana, 
holott pedig küzd az anyaszentegyház a bün és sátán 
ellen is, még ott és azokban is, kik nem hogy álmivelt-
ség nélküliek, de legjobbak még akkor is, ha az álmivelt-
ség megszlinend; mert feladata e világon a bünt folyto-
nos és örökös negativus létben tartani, s ezen fogva tar-
tásban nyilatkozik az ő affirmatív élete, az-az Isten az 
emberi testben. 

Továbá 23. 1. 14. s. ez áll, „hogy ha te ezen egy-
szeri tökéletes áldozatot (Jézus felfeszíttetését) igaz hit-
tel sajátoddá teszed; ha a testiség és bűnök ó embere te-
benned is megfeszíttetik és meghal, s feltámad az ártat-
lanságnak uj-embere: akkor reád nézve is be van vé-
gezve a váltság munkája — elhordozva az 
Isten haragjának terhe s kiengesztelve a te főtörvény-
adód és birád a Jehova." Valóban roszul esik a szeretet 
vallásában a váltság munkájának ily hideg, keresztyén 
vallásban az idvezülésnek ily zsidó vallásos színezetű 
előadása ; de még hol van itt az áldozatot elfogadó isteni 
kegyelem, mely az egész váltság munkájának nemcsak 
legszebb és legdrágább de legjelentékenyebb pontja is? 
hol van itt a ÖVVAPIG SEOV, a keresztyén vallásnak kegy-
ajándoki, kegyelem eszközi oldala? Ha jól emlékszem 
szerzőt ilyenformán Ballagi is figyelmeztette. 

Szólván szerző, hogy ha az evangyéliom értelmesen 
és buzgón hirdettetik stb., megszabadít a bűnöktől és 
azok büntetésétől, azaz 24. 1. 2 s. „egész valónkat va-
lamely Isteni csodahatalommal megváltoztatja." Ilyen 
csodaszerüséget protestáns paptól alig hall szívesen a 
19-ik század. Ugyanazon lapon a 4. s az evangyéliom 
kétélű fegyverhez hasonlíttatik; óhajtandó lett volna 
nemcsak azon élről szólani, mely a velők megoszlásáig 
s a tagoknak egybeköttetéseig hat, hanem a másikról is, 
mely mindenesetre finomabb, szelídebb és kiengesztelőbb 
igy kezdődik : „ím az atya kebeléből leszáll ama 
szerelmes." 

Egészben tekintve e müvet, ismertető véleményét 
legjobban megragadá az előszó és a harmadik rész; itt 
vannak szerző apostoli buzgalmának tanujelei lerakva; 
itt látjuk azt a biblia mellett lelke egész hevével felszó-
laló Révész Imrét, cui lecta potenter est res, s csakugyan 
facundiája is itt nem lett desertorrá, legtartalomdúsabb 
s legtömöttebb egységet mutató körmondataival, mint 

megannyi bástyafokokkal itt találkozunk. Ilyen mind-
járt a legelső be vagy kikezdés két körmondata, a 25. 1. 
3-ik rész második bekezdése egészen. Míg a 2-ik rész 
bizonyos lankadt nehézség alatt nyög, s a facundia is 
deserit, p. 24 1. 22. s. a lehetetlennek háromszori ismét-
lése után is szerző semmi ujat nem mond, egy lépéssel 
sem halad tovább. 

Az irály szép és hatályos. Kiemelendő a 20 1. kez-
dett és gyönyörűen folytatott és úgy képbeszéddé alakult 
átképítés, alakzataiból a 22. 1. 30. s. levő szóhajlítás s 
több szerencsés ismétlések, fokoztatások. 

A 4-ik szám alatti munkára nézve mind szerző, 
mind szerkesztő úrral ellentétben vagyok. Szerkesztő 
úrral, mert e müvet egyházi beszéd című papidolgozatok 
közé nem sorozhatni; szerző úrral, mert müve nem pré-
dikátió, hanem egy minden észlelő vagy fejtegető emel-
kedettség nélküli s pusztán a legkönnyebb, t. i. elbeszélő 
modorú históriai értekezés, még akkor is, ha elöima 
előzi meg; mely ima egyébiránt, hanem a példányok 
között is, de a használhatók sorába mindenesetre meg-
állhat. 

Tartalma e műnek a Gal. 5. 1. nyomán megállapí-
tott azon tétel bebizonyítása, hogy „a reformátió a 
keresztyén szabadság helyreállításának munkája" ; mit 
szerző következőleg teljesített: 1. „mert a reformátió 
minket feloldozott az emberi tekintély járma alól, 2. 
annyiban is , hogy az a bibliát újra visszaadta a nép 
kezeibe, 3. annyiban is, a mennyiben az számtalan vissza-
éléseket küszöbölt ki az egyház és vallás köréből, s tel-
jesen szabad utat nyitott a további vallási tökéletese-
désre is." 

Ezen felosztásra nézve legyen szabad kérdezni, 
miben különbőz az 1. és 2. rész a 3-tól ? vájjon nem egyes 
visszaélések kiküszöböléséről beszél-e mindegyik? és 
ha ez úgy van, a részek kizárják-e egymást? Van egy 
főfogalom, melynek ők mint részei jelennének meg, vagy 
a részek között van egy, melyhez a többiek nem társ-, 
hanem alárendelt fogalmak ? és ha a 3-ik rész fogalma 
volna az, mely az 1-ső és 2-ik részt magába felveszi, 
észtáni szempontból ezen felosztás megállhat-e? 

A mi e műben használt irályt illeti, az igen feltűnő, 
a csattanós szavak és kifejezések miatt; ilyen csattanós 
szavak p. az előszóban kétszer látható nyűg, járom, 
szeny, mocsok, ismét járom a 30. 1. összesen harmadfél-
szer ; továbbá megjelen még 32. 1". 5. s. 28. s. — 34.1. 
12. s. — 35. 1. 12. s. — 36. 1. 33. s. — 37. 1. 21 s. — 38. 
1. 11. s. csattanósak a következő kitételek 34.1. 11. s. 
„a biblia-olvasás tilalma a nép lelkét a vakhitüség és 
babonák vasjárma alá vezette" 19. s. de az (biblia) a nép 
előtt kettős lakatra, egy részről a tudós régi nyelveknek 
más részről a pápai tilalomnak lakatjára volt vetve. 
E kettős lakat zára a reformatió életadó szavára (minő 
rím) pattant le," továbbá 35. 1. 12 s. „ugyanekkor egy 
súlyos jármot emelt le mindnyájunk nyakáról" ide so-
rozható a 36.1. 1. s. „a régi tévtanok és tévrendszabá-
lyok rabkötelékeiben leigázva maradtak a lelkek" még 
csak ez egyet említjük 36 1. 26. s. „és a fényes szertar-
tások csillogó takarója alól szomorúan rítt ki a lélek 



hideg üressége, szomorúan rítt ki azon tény, hogy Isten 
imádását már inkább csak a templom drága füstölő sze-
reinek égetése" stb. 

Mindezen szavakra és kifejezésekre provinciális 
egyszerűséggel csak azon megjegyzést teszem, hogy a 
mívelt és nálunknál mindenesetre finomabb Ízléssel di-
csekedhető pesti gyülekezet templomában a fölebb 
idézett szavak és tételek nem ríttak-e ki ? midőn olvasván 
is csak azokat, kellemetlenül hangzanak, kivált ha ide 
gondolunk még némely gondatlanul elszórt és kétértelmű 
kitételeket. Például a 33. 1. 13. s. ez olvasható „a biblia 
mint valamely tévelygésre vezethető könyv . . . eltilta-
t o t t e z e n tétel szerint a biblia is vezethet valakit, vagy 
a biblia is vezethető valaki által tévelygésre; 19 s. 
„egyedül a papoknak engedtetett meg a bibliaolvasása, 
de ezek is csak azon fordítás szerint olvashatták azt s 
oly értelmezés szerint volt szabad magyarázniok, a mely 
fordítást és értelmezést a hierarchia érdekei megszab-
tak," ezen mondat azonkívül, hogy az utolsó ige kétér-
telmű, mert azt is teheti, hogy megmetéltek, vagy meg-
nyírtak, a jobban elrakást is szívesen tűri, p. a biblia 
olvasása egyedül a papoknak engedtetett meg, de ők is 
csak azon fordítás szerint olvashatták s oly értelmezés 
szerint magyarázhatták azt, mely fordítást és értelmezést 
a hierarchia érdekei megengedtek; mint nehézkes szer-
kezetet idézem még a 35. 1. 2. s. „és hogy mindenki an-
nál könnyebben meríthessen önmaga is közvetlenül élet-
nek italát ezen eredeti kútfőből." Annak sem látni bizo-
nyos okát, hogy a 36. 1. 3. és 5. s. elég helyett szerző 
mért használ „elégséges" szót, a mit ugyan Márk Pál 
űr is a 127 1. 17. s. utánoz. 

Mindenesetre olyan kézből és olyan helyről, mint 
a honnan ezen munka kikerült, erősebb és csinosabb 
épületet óhajtottam volna. 

(Folyt, következik.) 

BELFÖLD. 

Felhívás az ágostai hitv. községek-, esperes 
ségek- és superintendentiákhoz Magyaror 
szág-, temesi bánság- és vajdaságban. 
A magyarországi ág. hitv. ev. autonom egyház mind 

a négy régi snperintendentiájából f. 1860. éviapril 18-án 
Pestre gyülekezett egyetemes egyháztanácskozmány 
kebléből azon időre, míg a törvényes módon kiegészí-
tendő egyházi szervek az egyház kormányát annak 
rendje szerint újra át nem vehetik — az egyház ügyei 
intézésére kiküldött középponti bizottmány, a mai napon 
tartott rendes ülésében a legnagyobb örömmel értesült 
0 Felségének f. é. május 15-én kelt legfelsőbb kéziratá-
ról, mely félreérthetlen szavakban nyújt nekünk teljes 
megnyugtatást az iránt: 

hogy a féltett lelkiismereti szabadságon legkisebb 
erőszaktételt is ejtetni 0 Felsége ezután nem enged; — 

sőt megengedi azt, hogy mi az egyházi autonomia 

teréről el nem távolodott egyházbeli községek, esperes-
ségek és régi superintendentiák is konventekben össze-
gyűlhessünk ; — 

hogy kerületi felügyelőket, superintendenseket és 
országos egybáztanácskozmányokra (egyetemes gyűlé-
sekre) küldendő képviselőket — szabadon, mint annak-
előtte, választhassunk; 

s hogy az így szervezett egyház a zsinati élőké 
szilietek és a zsinat megtarthatása iránt az 1791: 26 t. 
c. értelmében célirányosan rendelkezhessék. 

Ezen legmagasabb kézirat ujabb tiindökló tanúje-
lét adja —- a miben egyébiránt mi eddig sem kételked 
tünk — O Felsége azon személyes atyai jó indulatának, 
s azon magasztos fejedelmi szándékának: — egyrészt a 
más nézetüek iránti keresztyén türelem példáját adni, 
— főleg pedig a megzavart békét visszahozni egy házunkba. 

A mi helvét hitvallású testvéreinknél 0 Felsége 
ezen legmagasb szándéka már is teljesen eléretett: mert 
ezek önmaguk közt meg nem szakadván, mihelyt a vi-
lági hatalom őket eddigi autonom egyházéletök folyta-
tásában akadályozni megszűnt: azonnal a félév ótai szo-
rongatott állapot is végkép elenyészett, s ők osztatlau 
megnyugvással örvendhetnek, hogy a f. é. május 15-ei 
legfelsőbb kézirat által egyházunk ismét az előbbi tör-
vényes állapotba visszahelyeztetett. 

Magunk — fájdalom — nem vagyunk ugyanazon 
szerencsés állásban, mint helvét hitvallású rokonink. 

A mi örömünket azon tudat keseríti, hogy az utóbbi 
félév eseményei következtében ág. hitvallású evangyélmi 
egyházunkban ma még szakadás uralkodik. 

E szakadás s a vele járó izgatottság aggodalommal 
tölté nyilván 0 Felségének is atyai szívét, midőn f. hó 
15-ei legfel őbb kéziratában azt rendeli, hogy azon hit-
sorsosaink, kik az 1859. sept. 1-én kelt legfelsőbb nyilt-
parancsnak megfelelő rendezkedést már bevégezték vagy 
előkészítik, ebben se testületileg se egyénileg ne há-
borgattassanak vagy gátoltassanak. 

S mi e kettős érzelemtől, az egyház egységének 
óhajtásától s a fejedelmi intés hü követésének érzelmé-
től lelkesítve, íme hangos szóval kijelentjük, hogy mi, a 
jogaiba visszahelyeztetett autonom egyház egyeteme, a 
legújabb időben külön csoportozott testvéreinket sem 
testületileg sem egyénileg semmiképen bántalmazni 
nemcsak nem akarjuk, de sőt keresztyén s evangyélmi 
szeretettel fátyolt kívánunk borítni a legutóbbi félév ese-
méuyeire s tiszta szívből azt kívánjuk, hogy az 1859. évi 
september 1-töl mostanáig lefolyt idő legyen mindörökre 
kitörülve az egyház emlékezetéből! 

Testvéri kezet nyujtunk a tökéletes visszabékü-
lésre! — 

Meg vagyunk győződve, hogy köztünk országszerte 
senki sincsen, ki ebbeli érzelmünkben ne osztoznék, kit 
e pillanatban egyházunk régi zavartalan egységének 
gondolatja ne lelkesítene! — 

Meg vagyunk győződve, hogy innen és túl nincsen 
senki köztünk, a kinek ne volna épen úgy, mint 0 Fel-
ségének, buzgó óhajtása az, hogy (a legfelsőbb kézirat 
szavaival élve) na legbiztosabban célhoz vezető út" fölötti 
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szétágazó nézetek miatt, maga e cél, t. i. egybázmüszer-
vünk üdvös kiépítése, messze távolba ne szoríttassék 
vissza. — 

Az említett cél mindnyájunkkal közös. 
A kiindulási pont sem lebet köztünk kétes avagy 

különböző, — nem lebet más mint az 1791: 26 t. e. és 
az ennek nyomán legújabb időkig törvényesén kifejlődött egy-
házéletünk. „ 

S e részben is oly szerencsések vagyunk, 0 Fel-
sége legmagasb nézetével egyezöleg találkozni, a ki 
mindannyiszor ugyanezen 1791: 26 t. cikkelyt jelölte ki 
legfelsőbb helyről is kiindulásunk'alapjául; — a ki legú-
jabb kéziratában is az e törvény nyomán kifejlődött 
egyházéletünknek háboritlan folytatását s kiegészítését 
ezentúlra biztosítni kegyeskedett. 

Csupán az iránt, hogy e közös kiindulási pontból ama 
közös cél felé, melyik út vezet legbiztosabban ? — lehetnek 
szétágazók a nézetek. 

De az egyház egysége nélkül a zsinat összealakí-
tása, megnyitása , működése, eredménye, — egyház-
szervezetünk törvényes és mielőbbi kiépítése meggyő-
ződésünk szerint nem képzelhető ! — S ezért őszintén s szeretettel felszólítjuk mindazon 
hitfeleinket, kik a miénktől eltérő nézetben valának, — 
hogy most, midőn 0 Felsége legkegyelmesebben biztosít 
bennünket, hogy lelkiismeretünket erőszakoltatni leg-
kevésbbé sem akarja, — s nem veti többé parancsának 
súlyát azon mérlegserpenyőbe, melyen az általa kifeje-
zett kétségtelen célhoz vezethető külön utak viszonylagos 
becsét lebet mérlegelni: — 

térjenek ép oíy bizalommal nyilt karjainkba vissza, 
a milyen bizalommal mi — a többség — jelen szózatunk-
kal, elejbök indulunk! 

Adják vissza egyházunknak megzavart egységét! 
Tiszteljék 0 Felségének atyai szándékát azáltal, 

hogy a béke általa óhajtott helyreállítását az egység 
helyreállításával készítik elő ; valamint mi is e legfelsőbb 
fejedelmi szándékot legméltóbban azáltal véljük meg-
becsülni, ha engesztelt szívvel első lépést a kibékülésre mi 
teszünk! — 

Tartsák fel minden különnézetöket azon köztanács-
kozásokra, a hol mindnyájan képviselve leszünk, s a 
melyekben minden helyviszony, minden szükséges vál-
tozás kiíejezést, — minden alapos és jogos kívánság 
0 Felsége legfelsőbb véduralma alatt kielégíttetést 
találand. — 

Addig azonban tartsuk fön egységesen a régi szer 
kezetet, melynek három századéves falait nem a mi ha-
nyagságunk, haném az újabb idő viszontagságai csorbí-
tották ki, de mely szerkezetünk csorbáit a f. hó 15-ei 
legfelsőbb kézirat után könnyű szerrel kiegészíthetjük, 
kiegészitni legelső kötelességünk. 

S ezért — miután hiányzó hivatalnokaink megvá-
lasztásának, — a meglevő, de hivatali működésűkben 
megakasztott szervek újra föléledésének — a legfelsőbb 
kézirat után többé semmi nem áll útjában: 

ezennel bizodalmasan fölhivatnak egyházunk mind 
a négy régi superintendentiájának főhivatalnokai, a hol 
vannak, kerületi felügyelői és superintendensei, kik 
báró Haynau cs. kir. táborszernagy és Magyarországon 

volt kormányzónak 1850. február 10-én kelt rendelete 
által ideiglenesen munkásságon kivül helyeztettek, — 
hogy ebbeli hivatalaikat haladéktalanúl elfoglalván, ép 
azon evangyélmi szeretettel teljes hangon, mely a sok-
szor tisztelt fejedelmi kéziratot — mely e jelen szóza-
tunkat átlengi, — minden kebelbeli esperességeket ha-
táridő kitűzése mellett, hiányzó esperesek s esperesi 
felügyelők megválasztására, s úgy az errőlijelentésnek, 
mint a netalán hiányzó superintendens vagy kerületi 
felegyelőre adandó szavazatok beküldésére felszólítson 
(ott, hol sem superintendens sem felügyelő nem létez, a 
legidősb esperességi felügyelő vagy esperes lévén mind 
erre hivatva) s az eredményt az alulirt középponti bizott-
mánynyal tudatni siessen. 

A legfelsőbb septemberi nyiltparancs szerint coor-
dinált hitrokonokat, egyházközségeket, esperességeket 
és superintendentiákat pedig végezetül még egyszer 
tiszta szívből felszólítjuk, — hogy a — mint a legfelsőbb 
kézirat a szarvasi új kerületre nézve egyenesen és köz-
vetlenül megenged, és az újverbászi és pozsonyi kerület 
egyházainak sem tilalmaz, sőt a fejedelemnek valameny-
nyünkre egyaránt kiterjedő igazságánál és a béke hely-
reállítását az egész ország- és egyházban egyformán 
célzó, — minden egyesünknek lelkiismereti aggodalmait 
egyaránt kimélő legmagasb szándékánál fogva — Bács-
és Pozsonyban az ágostai hitüeknél megtiltani nem is 
akarhatott , miután ugyanazt Szarvas vidékén s a 
helvét hitvallású rokonoknak országszerte megengedni 
kegyeskedett, — ne tartózkadjanak az oda nyújtott job-
bot szeretettel elfogadni; hanem bizonyítsák be vissza-
békülési szándékukat tettleg azáltal, hogy a jövő zsinat 
útján 0 Felsége hozzájárultával hozandó új kánonok 
létrejöveteléig egyházunk tiszteletreméltó szerkezelét, 
mely a századok tűzpróbáját eddig diadalmasan kiállta, 

— velünk együtt föntartják, — s midőn az 1848. eszten-
dőig ő általuk is velüuk közösen választott kerületi fő-
hivatalnokaink őket az esperességi hiányzó szervek 
kiegészítésére, superintendens vagy kerületi felügyelő 
választására s kerűléti gyűlés tartására felhivandják, — 
ezen felhívást készséggel követik. 

Adja a mindenható Isten, ki egyházunkat annyi 
viharok között mindeddig kegyelmesen megvédelmezte, 
hogy ezen testvéri őszinte kebelből származott felszólí-
tásunk hitünk kedves sorsosaiban atyafiságos elfoga-
dásra találjon, — s mielőbb elérkezhessék azon idő, a 
midőn ezen középponti bizottmány az egyetemes gyűlés 
kezeibe tehesse le azon megbízást, — melyet hitünk 
sorsosainak bizodalma a nehéz időben reája ru-
házott. 

A fentebbi fölhívással egy ideüleg föl is szólítattak 
— az esperességek — hogy a központi bizottmánynak 
május 7-ki határozatához képest — a kebelükben reor-
ganisált — egyházak névsorát időről időre beküldeni 
el ne mulasszák. 

Kelt Pesten május 21-én 1860. 
Az ágost. hitvall. középponti bizottmány nevében 

B. Prónay Gábor, Esztergáig Mihály. 



B.-Somogyból. A „Prot. s isk.l." 14-dik számában, 
a b. somogyi ref. e.-h.-megyében megalakult papi és tano-
dai körökről részletes tudósítás beküldése s a nt. szerkesz-
tőség által szíves mielőbbi elváráskijelentése nyilváníttat-
ván, azonban ez ideig általunk b. somogyiak által is 
hiában váratván: sietek — ha avatottabb tudósítás 
még bekiildve nincs— föntemlített körök ismertetését s 
eddigi működését a prot. olvasó s gondolkozó közönség 
figyelmébe s jóakaratú észrevételeibe íölajánlás végett, 
következőkben nyilvánra.hozni: 

A b. somogyi ev. ref. egyházmegye lelkészei közöl 
mintegy 12-en megemlékezve nagy útmutatónk Máté 
ev. V. részében s- Péter I. 1. II. r. 5. 9. versben ol-
vasható utasításaira, még 1858 dik évi aug. 23-dikán 
egybegyülekeztünk Kis Asszondon a lelkészlakon oly 
célból, hogy az embervilág üdvre vezéríeséhez szükséges 
tényezőknek önmagunkbani minél teljesebb kifejleszt-
hetése mikéntjéről egymásközt atyafiságosan tana-
kodjunk. 

Nem kelle vitatárgyává tennünk, hogy magasztos 
rendeltetésünknek megfelelhetés szempontjából szüksé-
ges tényezők önmagunkbani kifejleszthetésének első s 
tán egyedüli mikéntje az „élet iskolája,a vagyis erőink-
nek kölcsönösen serkentő párhuzamba, versenyvonalba 
állított gyakorlása, fejlesztése; egymássali zsurlódásunk 
által szívünk melegének, lelkünk világosságának s ezek 
összehatásából szellemi életéberségünknek magasabb 
hatványra emelése, mely szempontból azonnal elhatáro-
zók magunk számára ily evangyéliomi életiskolát „papi 
kör" cím alatt alkotni. 

A helyett azonban, hogy az életteljes kis magot 
azonnal lelkünk földjébe vetettük s szívünk melegével 
tenyészésnek indítva természetesen fejlesztettük volna, 
türelmetlen buzgalommal egyszerre gyümölcstermő élő-
fává akartuk mesterséges hajtószerek által erőszakolni, 
hogy — bár még gyökere sem volt — lombjaival beár-
nyékozza már az egész egyházmegyét, szolgálandván 
lelkünk gyönyörűségére égi madaraknak szállásul. In-
dokolva e szerint, hogy a tapasztalat nyomán — mint 
egyéblitt — nálunk is létező hiányok (beadványunkban 
elszámláltuk, de házunk szemetjét utcára kidobni nem 
•akarjuk, míg remény van, hogy szépen elfélre tisztítta-
tik) fölfedezése, elhárítása s helyrehozása tekintetéből, 
vagyis az egyházi élet, azaz a vallásosság és erkölcsiség 
fejlesztése szempontjából, mennyire szükséges sőt ha-
laszthatlan egyházmegyénk területéhez mérten, legalább 
is négy, u. m. Kapos-Szigetvár, Csurgó és Csokonya vi-
déki papikörnek létrehívása: egy benyujtványunkban 
biztos meghallgattatás s „jól van jó és hív szolgám!" féle 
elismerési nyilatkozat visszaválaszoltatása reményében 
felszólítottuk az egyházmegyét, hogy „legyen és lesz" 
teremtő szava erejével leheljen életnek lelkét szépen 
fel is öltöztetett, minden szükséges szervvel ellátott, im-
már csak gondolkozás s mozgási képességet szükségelö 
uj-emberünkbe. 

Az egyházmegye kormánya azonban atyai kebelé-
nek annyira mélyére helyezé — már még pár évvel 
előbb szintén oda helyezett s belőle nem egy bánatos öz-

vegynek s kesergő árvának még nagyobb bánata s ke-
servére máig is életre nem vajúdhatott Özvegyárva gyá-
molda ügyünkkel egyetemben — e kis benső emberünket, 
hogy egyik gyűlésről a másikra, egyik évről a másikra 
való szorgalmatos várakozásunk közben végre elfogyat-
kozván reménységünk, félelemmé változván bizodal-
munk, jónak láttuk f. évi jan. 18-dikán Darányban lel-
kész atyánkfiánál— megvizsgálandók, hogy amaz atyai 
kebelbe temetett barátunk megholt-e vagy tán csak alu-
szik — egybegyűlni, s mustármagnyi hitünk erejének 
varázsát rajta megkísérleni. 

Hitünk látássá változott! Kevesebben mint óhajtánk, 
de elegen ahoz, hogy ne csüggedjünk, seregeltünk egy-
üvé, s felolvasván két lelkésztársunk által ily intézmé-
nyek ismerésére annyival inkább szabályaiknak tanulmá-
nyozhatása nélkül pusztán gyakorlati ismereteikkel 
szilárdított elméletökre fektetetten készített, a tüzpróbát 
tehát még ezentúl kiállandó s némi csekély módosítással 
helybenhagyott, mindannyiunk által aláirt, jóakaratú 
megrostálás végett ide mellékelt alapszabályokat: az 
egyházmegye jóváhagyásának, kálmáncsai ez évi gyű-
lés alkalmával meg csakugyan nem is szégyenült — re-
ménylésében, tettleg megalapítottuk : olvasó, értekezleti 
s az egyházi életre közvetlen hatási fiókkörökre osztott 
s minden szent papság hivatását keblében hordozó 
egyént tagjává fogadó papi körünket; le is tevén azon-
nal nt. Sarkady Károly egyházmegyei t. b. s csurgói 
gymn. felügyelő, mint ideiglen felkért elnökünk kezei 
közé, könyvtári s egyéb szükségletekre fejenként 2 frtot. 

Darányban megjelent s taggá avatkozott 9 lelkész, 
2 csurgói tanáron kivül azóta csatlakozott 6 lelkész, 1 h. 
lelkész, 2 tanitó. Összesen 20 egyénből áll tehát idáig a 
kör, s hogy többen is tagjaivá nem lettek, azt hiszszük, 
oka az, hogy távol vannak lelkésztársaink, sméginkább 
tán, mert saját vidékükön is szándékoznak kört alakítni. 

Kellene most már szólanom első mart. 26-dikán 
Kálmáncsán lelkész atyánkfiánál tartott értekezletünk-
nek lelkünket örömmel töltött eredményéről, két lelkész 
társunk felolvasott értekezése s egyéb csak szóval föl-
említett érdekesb vitatárgyainkról; nem levén azonban 
kezeim között sem jegyzék sem az olvasott értekezletek; 
alaptalanul szólani pedig nem akarván, hagyom másnak 
vagy későbbre. 

Szólok e helyett az egyházmegye népiskoláiban uj 
életelevenség előidézése tekintetéből már rég behozott, 
azonban — nem kivétel nélkül — kezdetben csak exa-
mentomckat eredményezett, tanodai felügyelőséggel, 
öt év óta, tanügyi szervezet készítésével megbízott S. K. 
csurgói gymn. felügyelő ajánlatára, behozott tanfelügye-
lői értekezletek által némi — vajha éberebb elevenségre 
serkent — tanfelügyelői — spartanusi — körökről. 

Az intézménynek legalaposabb s készségesebb ta-
nítók mellett is szükségességét mutogatni teljesen feles-
leges levén, áttérek egyenesen az ismertetésre. Hét-
nyolc egymás közelébeni népiskolának van egy-egy lel-
kész felügyelője, kinek kötelessége, mit ha elmulaszt 
számadásra ki sem vonja — helybeli lelkész s két, a nép 
közöl választott felügyelő közvetlen figyelmök alá he-



lyezett gyülekezeti tanodákat időszakonként megtekin-
teni, közvizsgákon jelen lenni, a tanítókkal értekezletet 
tartani s az egyházmegyére jelentést tenni. — A szerve-
zet tehát nem volna rosz. De roszaz, ha a néhai felügye-
let is csak formalitás ; rosz, hogy értekezlet nem minden 
körben s csak kevésben rendszeresen tartatik ; rosz, 
hogy a felügyelök öt év óta tán ötször sem tartottak ma-
gok között tanácskozást; még roszabb, hogy értekez-
letök eredménye is akkor közöltetik, midőn a bennök 
kifejtett s sürgőit teendők már ujabb s még sürgősb lé-
pések által volnának felváltandók; legroszabb, hogy 
az egyházmegye ez évben tette figyelme tüzetes tárgyá-

ivá — köszönet érte nt. Kacsóh Lajos esperes urnák — a 
tanfelügyelői jelentéseket; legislegroszabb pedig, hogy 
vannak ujat az óval elegyíteni sehogy sem képes tanító-
ink ; kevés praeparándiánkból kevés készülettel beállító 
uj egyéneink a sz. ügy körül bármi serkentésre is csak 
béresmódra forgolódó tanítóink, kiknek sehogy sincs 
kedvök naponként emészteni magokat 10 osztr. mérő 
évi díjért.*) Mely működés s körülmények mellett ter-
mészetes aztán, hogy egy-két minden elismerésre méltó, 
kötelességei teljesítését nem mások buzgalmához mérő, 
hanem az anyaszentegyház jobb léteért önként serényen 
munkálkodó egyén által felmutatott jó eredmény kivé-
telével nincs valami sokkal dicsekednünk. 

Egy éve már, hogy a majd két év óta kész, egye-
temes ev. reí. egyházunk népiskoláit illető rég sovárgott 
szervezet életbe léptetése tárgyában szükséges intéz-
kedések megtételéről határozott az egyházmegye; de 
majd félév tölt bele, míg egybetilt a mikénti intézkedést 
véleményezett bizottmány : majd ugyanannyi, míg az 
intézkedést helybenhagyta az egyházmegye, s nem tud-
hatni mennyi telik el, míg közöltetik az illetőkkel s fo-
gauatosíttatik az illetők által! Ugy több mint egy éve, 
hogy t. Hegedűs J. t. biró által 2 darab arany tüzeték ki 
a legjobb, t. K. S. lelkész által 1 darab a második jóságú 
tanitó működése némi méltánylása tekintetéből, anélkül 
hogy gondolua valaki a kiosztásra.**) Azon rendszer az 
atyámfiai! melylyel bizonyos állam pár száz mérföldre 
csatázó hadseregét úgy vezényli, hogy mire leér a csata-
terv, derekasan ellátták a kötött kezű s lábú hadsereget. 
Ily rendszer aztán elkedvetlenít, buzgalmat olt, s munka 
nélkül kifáraszt; míg aluszunk, addig eljövő ellen-
ségünknek a sátánnak utat enged a győzelemre ! 

De kérdezhetnék, hogy midőn néptanodáinkba uj 
életet önteni hivatott intézményről szólani Ígérkeztem: 
hogyan, hogy a helyett s ép akkor ellenkező jelensége-
ket emlegetek? . . . Onnét mert hivatásának nem felel-
vén még meg az intézmény, üdvösbnek tartom, a hivatást 
gátló akadályokra figyelmeztetni, mint festett egeket 
rajzolgatni. 

Mindamellett is, az egyetemesen gátló akadályok 

*) Mikor segít ily calamitáson kevesbbé szükséges emlékek s 
intézményekre százezereket aláiró lelkesedett nemzeti s 
emberbaráti buzgalom ! 

**) Nagy baj nemde, t. szerkesztő úr ! ha sem büntetni, sem 
jutalmazni nem tudunk vagy nem akarunk! 

dacára is mutatkozó némi jó eredmények, mint szebb 
jövendö előjeleiről szintén szólani méltányos sőt köte-
lességszerű levén: nem mellőzendjük-e értekezletbeni 
tudomás szerzés után, ez oldalról is nyilt, őszinte beval-
lásokat, feltárásokat teuni, itt csak egyetemes átnézetben 
a Néptanítók könyvében pedig tán részletesben. 

Lehetne-e, szabadna-e bezárni soraimat a nélkül, 
bogy alkalmilag ne tolmácsolnám a hálát, mely egyház-
hajónknak 40 hetes özön általi hányattatásából lett 
szerenesés menekülése fölött, ama véghetetlen jóság 
magasztalására emeli kebleinket, kit mi s velünk együtt 
még Scotiában is ezerek, buzgó szívvel kértünk: „mu-
tassa meg, hogy övé az ország és a hatalom!" Ah legyen 
övé a dicsősség is! A helyett tehát, bogy képmutatólag 
magunknak, bálványozólag N-nek vagy X-nek tulajdo-
nítva valamit, az erő és szabadítás kútfejéről feledkez-
nénk s mindent megtettünk- féle önteltség zsibbasztó 
mámorába sülyednénk : legyünk rajta, hogy istennek 
ama nagy jótéteményére, melylyel magyar ev. egyhá-
zunkat a prot. ker. világ legelső helyére méltóztatta, 
érdemcsiiltnek bizonyítsuk be az által, hogy vigyük elő 
ezentúl is, hogy „mint hajthatlan volt a negatióban 300 
év óta, ugy most midőn az activitas kora kezdődik, 
menjen mindvégig előre ! 

Jézus, midőn a farizeusokat legyőzte, magába vo-
nult ! Ah ha egyházunk most magába nem vonul, ha bei-
életének eröfeszített organisálásához nem fog, ha érte-
kezletek, képviseleti, egyházmegyei, — kerületi — sy-
nodalis gyűlések, vallás, erkölcs, iskolák, javítása körüli 
munkálatok egymást nem érik ; sőt tán a Jerusalem alól 
elvonult ellenségnek Salmanassari erővel visszajöttét 
egymásközt versengve, veszekedve várjuk, vagy keze-
inket hátra vetve, mellünket előre szegezve megállunk: 
úgy egy második az idők folyamán még bizonyosan el-
jövő tévelygés gonoszabb leszeu az elsőnél. — A külső 
harc után „belbéke, vállvetett munkásság" legyen tehát 
jelszavunk. Papi, tauodai körök stb. eszközeink. 

Honti esperességi tanácskozmány. 
A „Wanderer"nek a honti esperességből ir jákí 

Miután az ág. hitv. 4 egyházkerületnek april 18-kán 
Pesten tartatott tanácskozmánya azt határozá, hogy ha 
egy esperességben 5 egyház az autonomia mellett meg-
maradt, ezek önálló esperességet képeznek és ragasz-
kodván mindahhoz, mi az 1791-iki 26-ik t. c. értelmében 
a szabad vallásgyakorlathoz tartozik, magokat a neve-
zett t. cikkben biztosított önkormányzat jogalapján ren-
dezzék: képviselői a nagyhonti esperesség azon egyhá-
zainak, melyek vagy coordinálva nem voltak, vagy bő-
vebb értesülés után a coordinatiótól visszaléptek, máj. 
21-kén tanácskozmányt tartottak Szalatnyán Zsembery 
Imre esp. felügyelő és a jelenlevő papok legidősbjének 
elnöksége alatt. A gyülekezet jun. 12 -ikére esperességi 
gyűlés tartását határozá, és ennek tárgyaiül kitüzé a 
folyó ügyeken kívül a hivatalos személyzet kiegészítését. 



Békés vármegyéből i r ják: Szarvason május 
30-bfin a békési á. h. ev. esperesség oly uagyszerü köz-
gyűlést tarta, minő e vidéken ekkorig soha sem fordult 
elő. Emelte a gyűlés érdekét azon körülmény, miszerint 
ez alkalommal vala az esperesség választott felügyelője 
mélt. báró Podmanicky Frigyes úr, (tárgya a közragasz-
kodásnak,) beigtatandó uj hivatalába. Még 29 én délben 
érkezvén meg címzett úr a m. túri indóházban, itt elébe 
küldött szarvasi kocsiktól váratott, és elérve a város 
határát azzal lepeték meg, hogy itt mind az egyház, 
mind a község részéről nagyszámú küldöttségtől és 
egy lovasbanderiumtól lőn fogadtatva és úgy tisztelet-
teljesen bekísértetve a városba, hol minden harangok 
zúgtak és mintegy 2500 elemi és felsőbb tanonc képezé 
tisztelgő sorokat. Ugyancsak 29-kén esti 8 ra vala a fő-
gymnasiumtól egy díszes hangászati és szavalati hang-
verseny rendezve, programm szerint a mélyen tisztelt 
esperességi képviselők jelenlétének alkalmából. Goln-
hofer tanár hegedű- és Chován karigazgató zongorajá-
tékának csodált mesterisége mellett a hangversenyben 
nem kis tetszést aratott a dalárda összevágó négybangu 
daliása és több ifjúnak talpra esett szavalása, úgy hogy 
a zsúfolt helyiségből a választékos közönség lelkesülten 
távozék.*) Esti 9 és 10 közt a város főbb utcái a lakos-
ságtól, mely a protestáns Ugy s ennek képviselői által 
igen élénken van érdekelve, önkint és díszesen kivilá-
gítattak. Ugyanez esti 11 óra felé báró Podmanyckit 
a városban lévő igen számos tisztelőinek tömege fáklyás 
zenével tiszteié meg, melynek szónoka, miután a május 
15-ki legf. kéziratból a lelkiismeretekre kiáradott jóté-
kony megnyugtatást méltánylattal kiemelte volna, 
élénk szavakkal ecsetlé a Podmanicky család evan-
gyélmi buzgalmát, s különösen az ünneplett Frigyes bá-
rónak jellemteljes tartását a lepergett magyar protes-
táns vitában úgy mint egyéb közérdekek terén, mire az 
idvezlett személyére nézve szerényen, az ügyre nézve 
tapintatosan, és bölcs intésekkel válaszolt. A tetszését 
helyenkinti riadásban is nyilvánított tömeg a hymnus 
elzengése után a legdíszesb rendben és csendben fej ezé 
be a nap ünnepélyeit. 30-kán reggeli 9-kor a harangok 
zúgása hirdeté, hogy legitten kezdődni fog a közgyűlés. 
Ennek megnyíltával a város és vidék összes értelmiségét 
tartalmazni látszott templomban összegyűltek száma 
ra. e. 4—5000-re rúghatott. Legott a kar ihletten éneklé 
4 hangon Luther dicsénekét („Istenünk egy szirtvár,") 
rá Torkos Károly esperes úr velőkig ható imában kéréle 
az evengyélmi hűség, béke és testvériség szellemét. Az 
állva végig hallgatott ima végeztével ismét a dalárda 
kéré le a szentlelket az ismeretes „Veni sancte spiritus" 
elzengésével. — Ily ájtati előkészület után megnyílván * 
a tanácskozás, elsőben is az uj felügyelő úr tevé le ünne-
pélyesen az esperes ég kezébe a felügyelői esküt, s utána 
egy igen velős, a közönségtől sűrűen viszhangoztatott 
székfoglaló beszédben fejté ki protestanticus elveit. Jel-

*) A hangverseny egy Vajda Péternek állítandó díszes sír-
emlékre jövedelmezett. 

szava a gyűlésnek lőn egyfelül a Haynau előtti törvényes 
állapot következetes visszahozatala, másfélül a múlt 
napokban itt-ott testvéreinktől tapasztalt ballépések 
irányában oly engesztelet, mely az egyház testén ütött 
sebeket mielébh behegeszsze. E szellemet emelék maguk 
a pillanatra eltért gyülekezetek. Ezeknek ugyanis mind 
papi, mind világi képviselői — támaszkodva a máj. 15. 
legf. kézirat engedményére — legnagyobb készséggel 
jelenvén meg, a gyűlés színe előtt nyilvání'ák, miszerint 
ők önként visszavágyva a testvérekkeli törvényszerű 
kapcsolatba, minden a pátens alapján történt lépéseik-
től végkép elállanak, — s e visszahúzó nyilatkozatuk 
jegyzőkonybe igtatását is kikérék, így mindakét Berény 
és Gyoma. Hasonló nyilatkozatot a szemlaki gyülekezet 
a járás dékánja által nyujta át. — Ellenben Pitvaros 
részéről pap nélkül csak a hívek egy része jelent meg 
egy tőlük s otthoni több társaiktól aláirt kérvénynyel, 
melyben előadják, hogy a gyülekezet többsége, mind 
elejétől fogva nem volt a pátens mellett és csak a pap-
nak épen nem pásztorszerü sürgetésére szervezték magukat , 
most a május 15-iki engedménynyel minden esetre élni 
óhajtanak és a coordinátiótól visszalépnek. A gyűlés, a 
rnájus 15 ki legf. kézirat 1. pontja alatti meghagyásra 
vetve tekintetét, kísérletet határza a sajnos viszálynak 
barátságos úton megejtendő kiegyenlítésére. — Követ-
kezék mélt. b. Prónay Albert úr levelének fölolvasása, 
melyben ő — mint Haynauig működött bányakerületi 
felügyelő — több oldalról vett illetékes fölkívatás alap 
ján meghívja ez esperességet is egy jövő julius 17-kén 
tartandó bányakerületi gyűlésre, egyszersmind arra, 
hogy mind kerületi jegyzőségnek, mind superiutendens-
nek, mind más kerületi felügyelőnek választása iránt 
tegyen ez esperesség is előkészületet, mennyiben össze-
hívó úr csak gyűlésig szándékszik eme hajdani hivatalá-
nak minőségében megmaradni. Az esp. gyűlés a mélt. 
bárónak jegyzőkönyvben s egy külön tisztelgő irat által 
fejezi ki háláját azért, hogy a kerületnek újból élére 
állani szíves volt, és az általa kitűzött választásokat 
községeinkben elrendeli, azon módosítással azonban, 
hogy uj kerületi inspektorra szavazás helyett mélt. b. 
Prónay Albert úr további megmaradásához e hivatalban 
bizalommal ragaszkodunk. 

A kerületi gyűlésre menendő követek azonnal ki-
neveztetvén, utasíttatának : fölbíni a kerületet, hogy ez 
magát a többi kerületekkel s mélt. gróf Zay Károly, 
egyetemes felügyelő úrral érintkezésbe téve, eszközölje 
az egyetemes gyűlésnek még ez évben történendő össze-
alakulását s ennek közbejöttével az iskolák régi auto-
nómiai viszonyának helyrehozatalát és a gynm. tanterv-
nek az egyház egyeteme által illetékesen végzendő re-
visióját, végre előkészületeit egy autonom alapon egy-
begyűlendő nemzeti zsinatnak. Történt intézkedés az 
iránt is, hogy az ágost. evangyéhniak mult ápr. 18-kán 
Pesten mélt. b. Prónay Gábor urnái tartott egyetemes 
értekezletének egyik javaslata nyomán ez esperesség is 
hozzájáruljon egy országos egyházi segélypénztár létre-
hozásához. 

Az egyházunkban sajnosan advalevő legújabb sza 



kadás tekintetéből az esperesség, önkeblében batárzattá 
emelé. s a kerületre nézve utasításba tevé, miszerint pá-
tensszerü egyházszervek által eszközlött tanítói és hitje-
lölti vizsgálatokat és papszenteléseket autonom gyüleke-
zeteinkre nézve érvényeseknek elismerhetni nem fogunk. 
Határzatba ment az is, hogy esperességünk egyházaiban, 
bol még nincs, mindenütt választassék elnöktársúl belyi-
feltigyelő. E köz egyházi kérdések tárgyalása túlhaladva 
lévén, a szarvasi főiskola eddigi igazgató tanára Tatay 
István úr emlékezetébe hozá az esperességnek, miszerint 
az évek, melyeknek tartamára igazgatóvá választatott, 
a f. tanévvel lejárnak, egyszersmind maga és tiszttársai 
nevében megkéré az esperességet, hogy az itt ujabban 
alkalmazott gyakorlattól, t. i. hogy az igazgató tanári 
állomás háromévenkénti választás utján töltessék be, 
állana el, és térne e részben is vissza a régebbi magyar 
protestáns gyakorlathoz, mely szerint az igazgatóság 
bizonyos — az egyházi íelsőbbségtől meghatározott ta-
nárok közt körre járt vala. 

Az esp. gyűlés ez indítvány mellőztével, egyhan-
gúlag megelégedését nyilvánitá az intézetnek utóbbi 
években tapasztalt igazgatásával, miért is az eddigi 
igazgatót fölszólítá e tisztben eljárni mindaddig, míg-
nem az egyház egyeteme által eszközlendő tanodaren-
dezés e részbeli változásnak tételére alkalmat nyitand. 
—• A legközelebb tartandó esp. gyűlés napjául jövő sept. 
1-je, helyéül Orosháza lön kitűzve. 

A d. u. 2—5 óráig tartott — igen népes, — közla-
koma elömlött a legnyájasb szeretet szellemével, és fti-
szereztetett számtalan csattanós fölköszöntésekkel, 
melyek a szétoszlók füleiben huzamos időre hagyják 
hátra szellemdús derültség hangját. X. 

A dunántúli egyházkerületből. Addig is, 
míg bővebb tudósítást kapnánk, egy magánlevélből a 
dunántúli ág. ev. egyházkerületi gyűlést illetőleg e kö-
vetkező örvendetes sorokat közölhetjük. 

„Dunántúli egyházkerületünk tegnap egy felejthe-
tetlen napot ünnepelt. Radó Lajos esp. felügyelő ur által 
összehívatva máj. 31. és jun. 1. napjain, Kőszegen köz-
gyűlést tartottunk, minden biztos közbejövetele, s min-
den egyéb megháborítás nélkül. Mindenekelőtt egy kül-
döttséget neveztünk ki, mely főtiszt. Haubner urat a 
superintendensi szék elfoglalására meghívja , s egy 
másikat, mely Wohlmuth, volt administrátortól a supe-
rintendentia pecsétjét átvegye. Mind a két kiküldöttség 
még az nap visszaérkezett, az első hozván magával rég 
fájdalommal nélkülözött főpásztorunkat, kit Jun. 1-én^ 
örömkönyek közt ültettünk vissza elnöki székébe; — a 
másik pedig azon jelentéssel, hogy Wohlmuth a pecsétet 
nem adta át, nem levén eziránt felsőbb helyről egyenes 
utasítása. 

Még csak azt akarom jelenteni, hogy ezen gyűlé-
sen a Gusztáv-Adolf-egyletet, egyházkerületi gyámalap 
cím alatt életbe léptettük. E téren, úgy hiszem lesz egy-
szer másszor mit közölnünk, reménylem, hogy az Egyh. 
lap közlönyül szolgáland!« 

A legnagyobb szívességgel ajánljuk fel lapunkat 
minden prot. mozzanat közlönyéül. tfzerk. 

Válasz és nyilatkozat. 
Főtisztelendő administrátor úr! A folyó hó 15-kén 

0 cs. kir. apóst. Felsége legkegyelmesebb urunk saját 
kezűleg kibocsátott kegyes rendelete megengedni mél-
tóztatott a fehér esztergomi ev. esperességnek, magát 
östörzséhez visszakapcsolhatni. Minek következésében, 
miután a mindenható Istentől mindennapi imáinkban 
kért s a jó Fejedelemtől teljes reményben várva várt 
(s hála az isteni-gondviselésnek már kegyesen ki is adott) 
engedélyt a fehér-esztergomi ev. esperesség tüstént fo-
ganatba is vette; és így mindennemű felsőbb és legfel-
sőbb, egyházi és világi íelsőbbségtől kibocsátandó ren-
deleteket a törvényes vagyis a dunántúli egyházkerületi 
útján veendi, mit is, mint a pesti keletkezendett super-
intendentiába még be sem kebelezett, és magát abba be-
kebleztetni nem is óhajtott, jelenleg pedig attól, mint 
nem is létezettől örökre megvált fehér-esztergomi ev. 
esperesség részéről főtisztelendőségednek ezennel tudo-
mására juttatni szerencsés lehettem. 

Különben magas kegyébe ajánlott stb. 
Kelt Oroszlánban május 30-kán 1860. 

alázatos szolgája 
Szabados Pál, m. k. oroszláni ev. 
lelkész és a fehér-esztergomi ev. 

egyházmegye esperese. 

8®®3 

r J F J l t C ? 

Nyilatkozat. 
A külső Somogyi ágost. hitv. esperességnek alább 

megnevezett egyházai engedve az erkölcsi kényszernek 
a cs. k. vallás- és oktatásügyi ministerium f. é.januárius 
10-kén kelt rendelete következtében, miután már az 
1847-dik évben véghez vitt superintendentiális látogatás 
is minden gyülekezeteknek jegyzőkönyvileg meghagyta, 
hogy a presbyterium mindenütt felállíttassék ; az 1859. 
september l-jén kelt legfelsőbb nyiltparancs, és septern-
ber 2-káu kelt vallásügy ministeri rendeletet annyiban 
fogadták el, hogy presbytereket választottak, míg az 
esperesség maga a régi és törvényes állásában fen-
hagyatott. 

Ugyanazért is 0 cs. k. apostoli Felsége legke-
gyelmesebb urunknak és királyunknak f. é. máj. 15-kén 
kiadott azon legkegyelmesebb nyilatkozatánál fogva, 
miszerintevang.büalattvalóinaklelkiismeretén legkisebb 
erőszaktétel sem szándokoltatik, továbbá a 2-dik pont 
alatti azon kegyelmes rendeleténél fogva, miszerint a 
dunántúli ág. ev. egyházkerület előbbi határait veheti 
fel: az alulirt gyülekezetek sem e.z egyházkerülettől el-
válni, sem az egyébiránt is kis, és az ország szélén el-
szigetelve levő esperességükben szakadást előidézni, 
soha még csak gondolattal sem kívánván, a sept. 2-diki 



a fordítás igen sok helyett azt bizonyítja, hogy a tót 
nyelv geniusára picikét neheztelni méltóztatik X. X, 
ur. Ha azonban X. X. úr, midőn nálunk iskolába járt. 
jobban tanulta meg az „illedelmet" nálamnál, akkor 
elvárja tőle a magy. prot. közönség, hogy tót lapunk 
3-dik számának vezércikkjét, melyben a magyar nem-
zetiséghezi viszonyunkról értekeztünk, szinte hü fordí-
tásban közlendi. Ezenkívül a legmélyebb köszönetre 
kötelezne minket X. X. úr, ha gyöngéd figyelmét követ-
kező két vezércikkünkre fordítaná: lapunk 7-dik szá-
mábau megjelentre, „az evangyélmi panslavismus," — 
és a 9-dik számban megjelenendöre: „Egy betyár, mint, 
vezércikkbíráló." 

Az egészhez pedig mi csak annyit mondunk, hogy 
az ilyetén „ismertetés" valamint nem vezet az egyház 
boldogítására, úgy legkevésbbé sem részesül ama „leg-
nagyobb magyarnak" mosolygó jóváhagyásában, kinek 
„igazságot" szerető szelleme legalább jelenleg, midőn 
országos gyászemléknapjai tartanak , körüllebeghette 
volna X. X. urat.. Szeberényi János, 

az ev. tót egyh. lap dolgozótársa. 

Aláírási fölhívás Szatmár- és Németi polgári 
és egyházi történeteire. 

rendelettől a mennyiben azt az egyházi főnökök sürge-
tésére is megközölítették, ezen nyilatkozatoknál fogva 
nyíltan visszalépnek. 
Andorkay János, ih.-berényí lelkész. Weber Samu, szepet-
neki ág. hitv. lelkész , a már azelőtt fennállott nresby-
terium, s az egész gyülekezet nevében. Takács István, 
pátrói lelkész. Neusinger János, legrádi ev. lelkész. Szabó 

Pál, surdi lelkész. 

Tudtunkra eddigelé negyven már coordinálva 
volt egyház jelentette ki szándékát a régi testvéri 
kapcsolatba visszatérni. Adja a kegyelem Istene, 
hogy az egyházat vészszel fenyegető szakadás 
mielőbb végkép megszüntessék, hogy közös ta-
nácskozásban egy lélekkel, szívvel munkálhassuk 
azt, mi mindnyájunknak üdvére, az egyháznak 
javára, jövendőjének biztosítására szolgáljon. 

Szerkesztőség. 

Felelet a tót evang. egyh. ismertetésére. 
Reménylem , hogy nem csupán a sajtótörvény-

rendszer értelmében, hanem lovagiasságból is lapja első 
hasábjain közlendi feleletemet. Közlése amúgy is csak 
lapjának s pártjának érdekében van, mert bizony na-
gyot botlottak! Feleletem egy részről nyilatkozat, más 
rész köszönet. 

Midőn tisztelt szerkesztő úr, vezércikkünkre kö-
vetkező megjegyzést tett: „Nem ez az ut vezet az egy-
ház boldogítására," s hogy „kölcsönös bizalomra, kimé-
letre van szükségünk, a mit kenetes fiosculusok alá 
rejtett izgatásokkal nem eszközölhetni." Részünkről 
csak az a válasz: „Járjanak önök a maguk utján, s ne 
bíbelődjenek mások útjaival, legkevésbbé a megvetett 
tótokéval." Az „izgatás megemlítése nem egyéb, mint 
denunciatio a magyar közönség, a „korszellem előtt, az 
indimidatio reményének nem kis adagjával. Sajnálom, 
hogy semmiféle magyar egyházi lapnak birói és oktatói 
tekintélyét a tót egyházi lap fölött nem ismerhetem el. 
Saját lábainkon állunk. Szent meggyőződésünket kö-
vetjük. Irányunkat nem fogjuk tanulni mások kegyes 
útmutatásaikból, hanem csak lelkünk sugalmaiból, a 
nép géniusából. Egyébiránt t. szerkesztő úr sokkal 
jobban ismer engem, mintsem hogy büszkeségem, 
tiszta öntudatom megengedné hazaszeretetemről mást 
mondani, mint hogy felül nem mulatiK igen tisztelt, 
szeretett Dr. Ballagi barátom uram által, kiről holtomig 
is az a hitem marad, hogy szive sokkal szerettetteljesebb, 
mint lapjának egy némely iránya. 

Köszönetem X. X. urat illeti. Mondhatom, hogy 
egész életemben mi sem tájt volna jobban, mint X. X. 
úrtól dicsértetni. Gyalázó jegyzetei olajcseppekként 
hullottak bús szivembe , s kimondhatlanul hatottak 
lelkem asketikus oldalának edzésére. 

Fogadja továbbá forró köszönetemet X. X. úr 
azon meg nem érdemlett gyöngédségért, hogy első 
vezércikkein fordítására oly sok gondot fordított, habár 

Városunk b. e. polgármestere Sarkadi Nagy Mihály 
megirta Szatmár és Németi polgári és egyházi történe-
teit, a legrégibb időtől fogva szinte e század elejéig; 
némely eseményeket egész 1848-ig. — A mü, mely két 
irott kötet; tömérdek búvárkodás és viszonyítgatás ered-
ménye; mégsem olyan, hogy korunk igényeinek minden 
tekintetben megfelelhetne. — Hogy Szatmár és Németi 
történeteit úgy adhassam a nagy olvasó közönség keze-
ibe , hogy ezáltal az igények a lehetőségig kielégít-
tethessenek : e terjedelmes mti rendszeres átdolgozására 
fölkértem és megnyertem gymnasium igazgató Bartók 
Gábor urat (ki a Sárospataki f. évi III. és IV. számú 
füzetekben a már kész műből mutatványt is bocsátott az 
olvasó közönségeié), kitől bizton várhatni, mikép az em-
lített történelmetrendszerbe ütve, kikerekítve, benne az 
eseményeket e jelen évig levezetve, hibátlanúl adandja 
át nyomdámnak ; — én pedig annak díszes kiállítására 
sem fáradságomat, sem áldozatomat nem fogom kímélni. 

A mü egy üötetben 17—20 íven magas nyolcad-
rétben fog megjelenni; — October 1-ső napján okvetle-
nül elhagyja a sajtót: — October közepén bekötve ké-
szen várja az olvasó közönséget. 

Hogy — a példányok számát illetőleg — magamat 
tájékozhassam , iveket bocsátok szét azok közt, kik 
Szatmár és Németi hajdanát és jelenét ismerni óhajtják 
s e közérdekű dolgozatot terjeszteni kívánják. 

Csak aláirást, nem előfizetést kérek. Az aláírók 
névsorát, legfölebb julius 15-ik napjáig kérem a Szatmár-
városi polgármesteri hivatalhoz — bérmentve megkü lden i ; 
— ha pedig kölcségkímélőbb az előfizetés: azt is épen 
azon úton kérem hozzám juttatni. 

Tíz aláirt vagy előfizetett példányra a t. c. gyűjtők-
nek egy tiszteletpéldányt ígérek és adok. 



Egy példány ára csak 1 ft. 20 kr. lész oszt. ér 
tékii pénzben. 

A tiszta jövedelem egyharmadát a Szatmárvárosi 
éa a Németiben fölállítandó kisdedóvodának ajánlom 
és adom. 

Kelt Szatmárt május 23 án 1860. 
Kovács Márton, nyomdatulajdonos 

és kiadó. 

Gyászhír. 
Resö Ensel Sándor volt kir. táblai Ügyvéd, 

dunamelléki helvét hitvallású egyházkerület, egyideig-
leni algondnoka, később mindvégig tanácsosa, mult hó 
29-én reggeli 7 órakor, hathéti betegeskedés után élte 
73-ik évében családjának karjai és fohászai között 
örökre elaludt; az úrban elhunytat 9 árvái, egy kis 
unoka, számos rokonai, barátai és tisztelői mély meg-
indulással gyászolják. Benne egy hü és lelkes hazafi, 
vallásának, egyházának buzgó tagja, védnöke, családjá-
nak szeretetteljes feje hunyt el. 

E férfiú nevezetesebb időszakaszait, szép élte 
folyamát kellene adnunk, hogy méltón rajzoltassék a 
veszteség, mely a hazát, a protestáns egyházat, és kü-
lönösen családját érték. 

Hazafiságának jeleit adta mint „ügyvéd," midőn 
számtalan perekben a korona ellen is mert allegálni, 
mint „biró," midőn több törvényszékeken az igazságot 
egész tisztaságában mondotta ki. Ki nem emlékszik egy 
cselekvényére, melyért két ellenpárt ismerte el, hogy 
„ö a középúton" haladt. 1847. october hó 16-án, midőn 
Pestmegye közgyűlése István cs. kir. főherceget hely-
tartónak beiktatta, Ö az alkotmányát szerető férfiú, két 
párt zajgása ellenére egyedül emelt szót, hogy orszá-
gunk törvénye szerint helytartó csak az lehet, ki egy-
szersmind az ország nádora. 

Protestáns egyházhozi ragaszkodása kitűnt, midőn 
az autonómiáról volt szó; ott küzdött a legutóbbi időben 
is, a nélkül, hogy politikai kérdésbe avatkozott, és 
jelszavul tette: „Audiatur et altéra pars" elismerte, 
hogy a protestáns ügy képviselete és igazgatása tár-
gyában magunkat újból kell rendeznünk, de ezt autonó-
miánk szerint ohajtotta létesíthetni, melynek méltósága 
abból áll: „hogy az egyház maga szerzi törvényeit, és 
a mit szerzett, maga alkalmazza magára," — ezen 
autonomia fentartásáért a 73 éves férfiú, kész volt sze-
mélyét, családja jövöjét, vagyonát kockáztatni. Ki nem 
tudja, hogy az 1859. sept. pátens el nem fogadásáért 
mint egyházi tanácsos ő is vizsgálat alatt állott, és mert 
a mellett küzdött, hogy a „protestánsok a magok cse-
lekvése szerinti törvényt ismerjék el miudvégig, auto-
nómiának," nyugodtan fogadta el a közcsendháboritás 
címét! 

Családjának, hogy szeretetteljes feje volt, mutatja 
azon körülmény, hogy 18 gyermekei voltak, és ezekből 

9 gyermeket nevelt fel, kik lemondva a világ öröméről, 
mindvégig a jó apa körül maradtak ! 

A kegyelem nem oldotta volt még meg a prote-
stáns ügy kérdését, midőn ő a sok idézéseket zokon 
véve, beteg ágyba esett. 

0 meghalt, de lelke él! Béke hamvaiuak ! 

Adakozások. 
M á r m a r o s Sz ige t . Közbejött körülményeknél 

fogva május 6-án ülték meg a protestánsok a reformá 
tusok ideiglenes templomában a nagy reformátor Me 
lanchthon Fülöp háromszázados halála napját kettős 
szónoklattal. Szónokoltak t. Szarka József helybeli ren-
des lelkipásztor, és t. Szilágyi István gymn. igazgató. 
Ez alkalommal két persely vala kitéve, egyik Melaneh 
thon Fülöp ércszobra felállítása; másik a Gusztáv-
Adolf-egylet tőkéje gyarapításának gyámolitásához. Az 
elsőbe gyűlt 8 ft., a másodikba 5 ft. 40 kr. osztr. érték-
ben. Összesen 13 ft. 40 kr. Mit is ezennel van szeren-
csém t. szerkesztő úrhoz mindkét célrai kézbesíttetés 
végett letenni. Szarka József ref. lelkipásztor. 

Dr. Hamary Dániel úr az 1858-ban az egyházi 
domestikára ajánlott 2 ft. 20 krt, melyet 1859-ben a 
tatai ref. egyház alaptőkéjéhez csatolt, 1860. a pesti 
protestáns árvaház tőkéje gyarapítására küldte be. 
Ugyan Varga Pál szegedi ref. lelkész úr a „Melanchthon 
ünnepén a szokásos perselybe begyült 3 ft. 58. krt. a 
magyarországi szegény egyházak felsegél ésére oly 
nagy gondot fordító „Gusztáv Adolf egylet" számára 
ajánlotta fel. Mindkét adakozót ezennel nyugtatjuk s 
adományukat illető helyre juüatandjuk. Szerk. 

Melachthon Fülöp szobrára beküldték adományai-
kat : Szontagh Ferencné 1 ftot., Szontagh Blanka 
1 ftot., Veres Gyula 1 forintot., Szontagh István 
50 krt., Szontagh Pál 2 ftot., Bakó István 50 krt., Veres 
Pálnő 3 ftot., Szontagh Ferenc 1 ftot, B. T. 1 ftot., Össze-
sen : 11 ftot. Szerkesztőség. 

Nagytiszteletű Pálffy tanár úr Sopronból junius 
2-dikáról a Melanchthon emlékére következő adakozá-
sokat küldte be illető helyre juttatás végett: A soproni 
tanári kar 12 ft., Leitgeb János úr 2 ft. 20 kr. A ns, ma-
gasi-i gyülekezet 8 ft. A vönöcki gyűl. 2 ft. 36 kr. A ns. 
dömölki gyűl. 2 ft. 34 kr. A ns. kéri gyűl. 2 ft. A hőgyé-
szi gyül. 5 ft. 72 kr. A magyar-gencsi fiók-egyház 3 ft. 
7V2 kr. A soproni tanitó-képezde 1 ft. 51 kr. 

Ezenkívül a Luther-emlékre adakoztak : A hőgyé-
szi gyül. 5 ft. 72 kr. A magyar-gencsi fiók egyház 3 ft. 
7% kr. Összesen: 48 ft. oszt. ért. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr B a l l a g i Mór. 

Past, 18(30. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 

Melléklet s OsterlamnGKároly könyvárus fölhívása* 



P R O T E S T Á N S 

SZERKESZTŐ-ÉS KIADÓ 
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L O F I Z E T E S I D Í J : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr. , egész évre 7 fr t . 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

Előfizetési felhívás 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 u jkr . , egyszeriér t 7 u jkr . 

sorja. Bélyegdíj külön 30 u jkr . 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
1860. 2-ik félévi folyamára. 

A május 15 ki legmagasb kézirat által az egyliázi ügyek folyama régi medrébe tért vissza; mondhatjuk, 
hogy közelget az idő, melyben zilált állapotba jött egyházi ügyeinket valahára rendezhetjük, közelget a zsinat-
tarthatás ideje. Ha valaha, most áll érdekében minden protestáns keresztyénnek figyelemmel kisérni a dolgok mene-
tét, a közkérdések fejlését, hogy tájékozva lévén, maga is hozzá szólhasson a mindnyájunkat oly közel illető ügyhez. 
Felhívjuk azért prot. hitsorsosinkat, hogy lapunkat uj előfizetési folyamán, az egyházi ügyek uj fordulati pontján szí-
ves pártfogásukban részeltetni szíveskedjenek, felkérjük egyúttal azokat, kik szent vallásunk ügyei intézéséhez tudo-
mánynyal s ismerettel bírnak, hogy most hallassák magukat s emeljenek útba igazító, felvilágosító szót, biztosak le-
hetvén a felől, hogy lapunk szelleme s iránya, valamint a legválságosabb időkben soha nem váltózott, ügy ezután is 
semmiféle körülmények közt sem fog változni. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 frt 40 kr., félévre 3 frt 70 kr., helyben 
egész évre 7 frt, félévre 3 frt 50 kr. 

Midőn a tisztelt olvasó közönséget lapunk pártolására hívjuk fel, egyúttal felhasználjuk az alkalmat, kije-
lenteni, hogy az általunk eddig is szerkesztett protestáns naptár h e t e d i k é v i f o l y a m á b a lép s mint 
tulajdonunk fog megjelenni. 

Dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy a megelőzött hat év csak tanulási évnek nevezhető; oly válogatott, 
változatos s protestáns szellemű tartalommal fog megjelenni e hetedik évi folyam, melynek becsét különösen emeli az 
is, hogy a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokai arcképét s életleirását hozza, minők néhai A p o s t o l P á l super-
intendens, B a l o g h P é te r superintendens, B á r ó P r ó n a y G á b o r , néhai S z o n t á g h S á m u e l ev. super-
intendens , T ó t h F e r e n c z superintendens, báró V a y M i k l ó s fögondnok. 

Nem kevésbé kedves adalék lesz a jövő évi naptárban a magyarországi prot. egyház rövid történelme világos 
népszerű előadásban. 

Megkérjük illő tisztelettel a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor méltóz 
tassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő protestáns naptárból hány példány 
szükségeltetik egyik'vagy másik gyülekezetben — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés csak 
bejelentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Költ Pesten, máj. 30-ikán 1860. 

™ Ü Í ' t * r ^ ^ l segédszerkesztők. D r . B a l l a g í M Ó r , 1 orofc Fal 5 . £ e 1 e 1 ő s s z e r k e s z t ő és k iadó . 

Lelkész-testvéreimhez. 

Mi itt a békési evang. esperességüek gyűlést 
tar tot tunk. Nem aggodalom nélküli volt várako-
zásunk. Netalán többen lehettek, a kik nem is 
képzelhetőnek mást , minthogy reeriminatiók 
és szemrehányások közt folyandnak majd le a 
tanácskozásra szánt órák. Nem egyike agyában 
készült netalán a kifejezendő kárhoztató Ítélet 

mikénti formulázása; míg a másik gondolta ma-
gában : itt ugyan el kell tűrnöd a keserű lapda-
csokat, de azért ezek nem változtatnak meggyő-
ződésed szerinti intézkedéseiden a jövőre nézve. 

S imhol mindketteje az így töprenked ik-
nek csalódott, s mondha t juk : örvendetesen! A 
béke olajágával kezeikben jelentek meg b.Podma-
niczky Frigyes és Ivánka Imre urak körünkben. 
Kiengesztelődő nemes szándékuk azonnal visz-



hangra talált jobbjaink közt. Jele, hogy a szent-
lélek békítő működése evang. egyházunkban 
hatni meg nem szűnt. A szervezett egyházak 
küldöttei, különösen azok lelkészei, kijelentették 
egyszerűen, hogy kisebbségben maradt híveik-
kel, a május 15-diki legfelsőbb leirat nyomán 
„az 1848. előtti alapra visszahelyezett evangyé-
liumi egyházunk többségével testvéries egyetér-
tésben haladni kivánnak!" 

S ezek után napi rendre ment át a gyűlés. 
Az 1857-ben megürült bányakerületi superinten-
densre, nem különben a lemondott egyházi s vi-
lági jegyzői hivatalokra küldendő szavazatok 
elrendeltettek, tígy, miként mindezekre a kerületi 
felügyelő b. Prónay Albert o mlsga hivatalos 
tisztének tartotta felszólítani az esperességet. 

Testvéreim az Úrban! a midőn mi itt így 
jártunk el, nem hihetem, hogy abban csalódtunk 
légyen, a mi viszonyainkban egyedül üdvös, há-
nyatott hazánk s egyházunkra. 

A midőn az 1850. febr. 10-ke ótai állapot 
és az 1859. 1-ső s 2-ik september közt volt a 
választás, nem csoda, ha ez utóbbi körül csopor-
tosulva többen felülmulhatlan nagyobb előnyt 
találtak; de a mikor-a f. évi máj. 15-ke vissza-
helyez minket az autonom múltba, úgy miként az 
az „ostromállapot" égető tiizén keresztül, becsé-
ben nyert, kinövései- s hiányaira figyelmeztetőleg 
intett; most s ily viszonyok közt, a ki egyházát 
szereti, nem kivánhat mást, minthogy a békési 
evangyélmiak példáját követve: olvadjon össze 
a négy kerületben, míg a zsinat mást határoz. 

Bizzunk egymásban. Nyújtsuk baráti jobb-
jainkat az egy közös egyház szent érdekében! 

A bányakerületi 9 esperesség egyházai kép-
viselőikben találkozzanak Pesten a gyűlésen; 
küldjék oda szavazataikat, és a zsinati teendők 
körül megállapodjanak. 

Ne csináljunk magunknak most már réme-
ket. Egyesüljünk. Csak ne uj alárendelt kérdések 
miatt uj viszály. A pozsonyi kerületbői amúgy is 
történtek felszólalások, hogy nem a legcélszerűbb 
felosztású. Bács, Bánátról kétségünk sincs, hogy 
a bányakerülethez ragaszkodandnak, miglen a 
zsinat mást határoz, netalán azt, hogy Békés-Bá-
nát egy kerületet képezzenek stb. 

Tekintsük a 6 hónap óta történket egysze-
rűen „szavazásnak." A kisebbségben maradtak, 
kövessék a többséget, ha azon hibába nem akar-
nak esni, hogy a lényegtelent felül akarják ren-

delni az egyház lényének: a szeretet, az egyetér-
tés és együttesség főelvének. Concordia res par-
vae crescunt! 

Testvéreim az Úrban, ti ott a felföldön leg-
inkább! vegyétek felszólalásomat annak, a mi: 
t. i. saját békétek s azon általatok meg nem ér-
demlett hányatás s gyanúsítás tőletek elhárítási 
szíves, testvéri szándék- s indulatból eredő aggo-
dalomnak ; ne ragaszkodjatok álkövetkezetesség-
ből ahhoz, miáltal a szentügy, melyet mi lelké-
szekiil leginkább képviselünk, veszélyeztetnék, 
elejtetnék. 

Vajha szíves és őszinte felszólalásom visz-
hangra találna! Érzem én hivatlanságomat e 
részben, de reménylem, nem fogjátok tekinteni 
annyira, hogy „ki," mint inkább azt,hogy „miért" 
emeltem gyenge szavamat. 

Vajha a kerületi gyűlésre küldendő követek 
közül is, az esperességek arra figyelemmel lenné-
nek, hogy „innen-" s „onnaniak" köreiből vá-
lasztanának, nehogy az ellenkező eljárás által is 
méltó megütközésre szolgáltassák alkalom. 

Szeberényi Gusztáv 
b.-csabai lelkész. 

R É G I S É G E K . 

a helv. hitv. békés-bánáti egyházmegyében 
kebelezett dobozi egyházat illetőleg. 
Melyik évben gyuladt fel ezen egyházban a refor-

matió áldott világa, adatok hiányában biztosan megha-
tározni, kimutatni nem lehet. Két időpontot vehetünk fel 
e részben. Az első 1520—1531-ig, mely években a Körös 
és Maros közt lakó nagy birtokú, s a megtisztított val-
lást pártoló nők é3 főemberek által hintegettetett az 
evangyéliomi tudomány, miuők voltak ; Nadányi István, 
Jáxit Annás többek, sőt Gyulán már ekkor virágzó iskola 
állott a hires Gálszétsi István vezetése alatt, ki ezen vi-
dék buzgó reformátorának is iratik Tóth Ferenc ekklé-
zsiai történetében. Igen könnyen kihathatott hát Gyulá-
ról a központból Dobozra is mint ahhoz igen közel fekvő 
helybe a megtisztított vallás sugara. Lehet azonban, 
bogy ezen erdők kőzött elrejtve levő, még akkor csekély 
népességű helybe nem juthatott el az evangyéliomi tu-
domány; de nagyon hihetőleg 1531 után nemcsak be-
vette, hanem mégis erősödött az, Ozorai Imre és Literati 
Lukács, ezen vidék akkori buzgó reformátorai munkás-
sága által. Akármelyik időpontban történt azonban az 
említettek közül e hely reformáltatása, mindegyik sze-
rint is egy ezen egyház a legrégiebbek közül. 

Mindaz, mit ezen egyház régibb állapotáról tud-



hatunk, azon jegyzetekben olvasható, melyeket az egyházi 
elöljáróság az akkori superintendens Szilágyi Márton 
rendeletére részint az akkor még meglevő jegyzőköny-
vekből, részint több öregeknek hitelt érdemlő vallomá-
saikból Összeszedvén Debrecenbe beküldöttek 1767-dik 
évben mártius 25-én, mely jegyzések latin nyelven szer-
kesztve, kővetkező cím alatt olvashatók : 

1. Az egyház régisége. 
A mi egyházunk, mely Dobozinak neveztetik, igen 

régi, ugyanis, mint az oklevelek és elődeink szabadalmai 
bizonyítják, melyekkel hajdan bírtak, már 161G-ik év-
beu virágzó volt, és az evangyéliomi tudományt követte, 
melyet követ ma is. A reformátió tulajdonképen melyik 
évben jutott el ide: nem bizonyos, minthogy a törökök-
nek gyakori kiütése miatt igen sok monumentumaink 
elvesztek. Továbbá ez az egyház nem ezen a helyen 
állott a hol most van, hanem mintegy íél mérföldnyire 
ettől a helytől dél felé, a mely is felső Doboznak nevez-
tetett. A Török kirohanások miatt pedig a lakosok 
helyükből kiköltöztek, más bátorságosabb telepet keres-
vén magoknak, eztt. i., melyen ma is laknak, mely (alsó) 
Doboznak neveztetik. 

2. Templomok és tornyok. 
Felső Doboznak volt temploma, még pedig téglából 

épült, mint romjaiból ma is látható, (jelenleg azonban erdő 
van helyén, ezelőtt több évekkel elhordatván, s felhasz-
náltatván az uraság által. J. Közlő.) Volt fatornya 
is, mely igen magos, és e tekintetben igen híres volt. 
Ebben a toronyban 2 harang volt. Ezek elpusztulván a köz-
séggel együtt, ez az (alsó) dobozi egyház, mint elődeink 
bizonyítják, oratoriumot épített fatoronynyal együtt 1712-
ben. Ezek is elpusztulván, Békésmegye engedelméből az 
említett templom és torony alapjára uj fatemplomot faha-
ranglábbal építettek 1756-ben, ebbe szokott összegyűlni 
még ma is az egyház az istenitiszteletre. (Eddig terjed 
ez a 2-ik szám alatti jegyzés , melyhez azonban még a 
következőket szükséges csatolni.) 

Ezen utóbb említett sz. célra emelt faalkotmányok is 
részint elromolván, részint hihetőleg a már szaporodni kez-
dő híveknek szűkké kezdvén lenni, helyökbe szilárdabb 
anyagból egy uj templomot s tornyot építeni határoztak, 
melyhez 1794-ik évben hozzá is kezdettek; s azt 4 évre 
1798. augusztus 3-ik napjára bevégezték Isten segedel-
mével, úgy pedig, hogy sem mások alamizsnájára, sem 
kölcsönpénzre nem szorultak. Ezen boltíveken nyugvó 
igen csinos templom is a már mintegy 3000 re szaporo-
dott híveknek szűkké kezd lenni, mely különösen na-
gyobb ünnepeinken tapasztalható, azért megnagyobbítás-
ra, kitoldásra vár; ez azonban még maradhatna ; nagyobb 
szükség volna ékes templomunkban egy kisszerű orgo-
nára, mely szükség mikor váland testté, a hívek buzgó-
ságától függ; annyi azonban világos, hogy ily áldozatra 
a mostani terhes körülmények s gyakori árvizek miatti 
sujtolások, csapások közt nem képesek. Az elég magas 
s fazsindelylyel fedett torony, órával s 2 haranggal bír, 
melyek közül a régibb 1787-ben öntetett. 

3. Az ekklézsia békessége s tisztasága. 
Ezen egyháznak békessége és épsége régi időtő__ 

fennáll s megőriztetik, a mi emlékezetünkre nem is vol-
tak itt vallásügyben üldözések, vagy templomok és is-
kolák elfoglalásai; az egyház tisztasága is fennmaradt, 
mert itt nem találtatnak különböző vallású emberek, és 
ezen ekklézsiának tagjai mind ref. vallású keresztyének. 
(Jelenleg vannak néhány r. kath. vallásúak, kik több-
nyire az uradalmi személyzethez tartoznak. J. Közlő.) 

4. Ekklézsia javai. 
Valamint az egyház maga nem népes, úgy javai 

is csekélyek. A mi van, részint kegyes adományokból, 
részint a híveknek űrnapokra tenni szokott adakozása-
ikból gyűl össze. (Eddig ez a jegyzés.) Jelenleg van az 
egyháznak 4 szárazmalma, és 10 hold szántóföldje. 

5. Prédikátorok nevei. 
Az elődök gondatlansága miatt csak az 1711-ik 

évtől kezdve tudjuk azokat előszámlálni , az azelőtti 
időből csupán 3 lelki tanitót tudunk megnevezni, kiknek 
neveik a fötiszteletü superintendentia jegyzőkönyvéből 
írattak ki néhai Kis Bálint esperes úr által, kik is ezek 
valának: Marosi András 1634. Szekeresi Bálint 1666, 
Ecsedi István 1675. 

Az 1711-ik évtől fogva így következnek az egyház 
papjai: 

Tatai Mihály 1711. 
Tatai János 1712. 
Tordai János 1713. 
Vas Sámuel 1714. 
Balogh Gergely 1716. 
Szoboszlai Gergely 1718. 
Kocsi Tamás 1720. 
Szöllösi György 1723. 
Szoboszlai György 1724. 
Debreceni István 1725. 
Lévai Zsigmond 1726. 
Szikszai Mátyás 1729. 
Újvárosi Benedek 1736. 
ismét a fentebbi Szoboszlai György vagy 37. vagy 

38-ban lehetett. 
Zágonyi Márton, az év nincs megnevezve. 
Pataki János 1739. 
Keresztesi József 1740. 
Dávidházi Mihály 1741. 
Veszprémi János 1743. 
ismét Szoboszlai Gergely 1748. 
Sződényi Nagy József 1748—1766-ig. 
Márton Sándor 1772. 
Kállai M. Sámuel 1808-ig, ennek idejében építte-

tett a mostani templom és torony • 1808-ban letevénhiva-
talát, N.-váradra ment saját házába lakni. 

Szilágyi József 1008. 
Ecsedi Gábor 1809—1812. 
Szirbik Miklós 1812—-1817-ig, mikor is innen Ma-

kóra hivatott meg lelkésznek; 
ismét Szilágyi József 1817—1831-ig és itt meg is 

halt. Makóról hozatott ide. 
Mostani lelkésze ezen egyháznak 1832-től t. Tatár 

Ferenc úr. 
Iskolatanitók. 

* 



Minthogy ezek közül többeknek neveik után az 
évszám nincs megnevezve, nem tudható, vájjon ezek is 
1711-től fogva vezettetnek-e le, csak a későbbiek után 
találunk évszámokat is. 

Debreczeni István. Sz.-Mártoni Mózes. Szatmári 
János. Pécsi Dániel. Győri János. Füredi István. Porosz-
lai János. Szatmári Miklós ; ismét Debreceni István. Szil-
vási István. Szoboszlai István. Kölesdi István. Biró Ger-
gely, ki itt halt meg 1773-ban. Pallagi Pál 1778-ig. 
Pusztai András, ki innen Erdőhegyre vitetett Rektornak. 
Szabó Zsigmond. Koródi István. Szatmári Jószef, 12 évi 
itt léte után K.-Ladányba ment 1796 ban. Vas Gábor. 
Németh Sándor, ki 1799-ben a debreceni iskolából hoza-
tott legelsőben mint 3 éves rektor. 1804-ben elmenvén, 
helyébe leányok taniíója Szabó Zsigmond állíttatott, 
leányok praeceptorának pedig Kállai János hozatott 
Teukéről 1804-ben,ki 1808-banresignálván, helyéboeddi-
gi iskola-rektor Szabó Zsigmond tétetett. Ennek helyébe 
a debreceni iskolából rektornak Váradi János hozatott. 
Ezekután Zágonyi József 1809-ben és Igmándi Mihály 
1811-ben következtek. Antal Imre 1811. Barkó Mihály. 
Dávidházi János 1814—1816. Szilágyi János 1815—1823. 
Szalai István 1816—1828. György Sámuel 1823—1829. 
MarjalakiDániell829—1837.Godány Sándor 1828—1837. 
Jelenlegi tanitók : Szabó Gábor 1837-től és Nagy Ferenc 
1839 tol. 

Az úrasztalához való készületek közt a 2 aranyo 
zott pohár megemlítendő , melyek közül az egyiket 
1802-ben az akkori földes úr Gróf Venkheim József kegyes 
neje készíttetett s ajándékozott az egyháznak, ez a de 
rék úrnő még a b, e. Harukkern-családból való tag volt, 
és maga akarta lehozni a jándékát , de a véletlen halál 
őt abban meggátolá. Oldalán e pohárnak a gróf Venk-
heim címer látható. Ezen pohárhoz egy másikat az egy 
ház készíttetett 1833-ban a maga költségén, mely 96 ft. 
50 krba került. Ugyancsak ama kegyes úrnő a szent ke-
nyérhez is egy értékes kisded arany tányért ajándé-
kozott. 

Berekesztem közlésemet azon jegyzéssel , ezen 
legrégibb, az 1766 ik éven kezdődő anyakönyv 328-ik 
lapján így olvasható: 

Promemoria. Anno 1797. d. 10. Januarii, itten tar-
tatott a Dislocatoria sedes, a mely ad hominum memó-
riám soha többször Dobozon nem volt. Alább ismét irva 
van, hogy 1818-ban még egyszer volt szerencséje Doboz-
nak a nt. tractushoz, a mikor az 3 napok alatt igen 
bőven vendégeltetett. Ez időtől fogva ismét nem tartatott 
itt tractualis gyűlés. 

Bár nem lehet tagadni, hogy ezen egyház hívei 
között is tapasztalható a vallás iránti közönyösség, 
templom nem gyakorlása, erkölcsi romlás, melynek 
okait nem számlálom elő, tudva lévén az mindenek előtt; 
de a nagyobb rész most is méltó utódja vallásos, buzgó 
őseinek, tanuja ennek a többi közt a múlt ősszel épített 
rectori kényelmes s csinos lak, 2 lakó szobával, s egy 
6 öl hosszú, 3 öl széles tanteremmel ellátva , egyéb 
szükséges helyiségeken kivül. Örömmel Íratták fel ma-
gokat többen a Pesten nyomatott szép bibliák megszer-

zésére is, melyeket számukra megrendeltünk. — Adja 
isten, hogy mielőbb visszatérjen a buzgóság a hideg 
keblekbe is. 

Doboz, máj. 13. 1860. Somodi Lajos, 8. lelkész. 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 
(Folytatás). 

A tudomány szakai ezen elosztása szerint is, a 
gymnasiumban az igazgatón és tizenegy tanáron kivül,leg-
alább még két rendkívüli tanárra van szükség. Egyikre, 
ki az angol és francia nyelvet tanítsa hetenkint 12 órán, 
másikra, ki az éneklésből adjon hetenkint 7 órát.—Gaz-
dálkodásból, kivált kisebb városokon, ilyen tanárokat a 
rendes tanárokból lehetne választani, kiket aztán ezen 
munkájokért külön kellene honorálni; mert ezen tárgyakra 
olyan külön tanárokat, kiknek annyi honoráriumot adjon 
az iskola, hogy abból megélhessenek, a mi körülménye-
ink között nehezen lehet alkalmazni. —• Olyan nagy 
városokon mint Kolozsvár, Eperjes, Pest , Pozsony, 
Sopron, mindig találkoznak egyéniségek, kik nyelv-
vagy zenetanitÓ8kodásből élnek , és az ilyeneket bár 
mely vallásúak lennének , könnyű szerrel lehet al 
kalmazni. 

Még a legközelebbi idők sem bírták a mi bitfelekeze 
tünk embereit megbarátkoztatni a sok tanárral • még most 
is hallani mindenfelé e isifakadásokat: nem értjük mire 
való az a sok tanitó. Másfelöl hangok emelkednek fel a 
tömegből, melyek érthetően zúgják ítileinkbe : iskoláin 
kat a kor igényei szerint kell rendeznünk. — Ezen el-
lentétes beszédből érthetlenség támad, érthetlenség, 
mely a Bábel torony építői között uralkodott, és mely 
az egybegyűlt munkásokat elszéleszteni vala képes. — 
Isten mentsen meg minket e veszedelemtől! — Ne 
künk nem elszéledni, de igenis egybe keli tartanunk, 
különben menthetlenül elveszünk. Egyetértés tehát hit 
feleim mindenek előtt! 

Ja j de egyetértés nem keletkezhetik ott, hol az 
alapeszmékkel, a kor kívánalmaival és a céi elérhetésére 
szolgáló kiindulási pontokkal tisztában nem vagyunk.— 
Gymnásiumi tervemnek ezért bocsátottam én elébe ama 
bevezetésben kifejtett elveket és nézeteket, melyeken 
az egész, mint biztos alapon kifejlődhetik.—. Ezen alap 
hoz tartozik a tanári személyzet, melynek egyenkint és 
testületileg milyennek kell lennie, ott fenn eléggé rajzol-
tam ; sőt minden reményem teljesülését ennek lelkes-
ségétöl függesztem fel. 

Egyet kell tehát abban is értenünk, bogy egy ilyen 
nagyszerű tanintézetben, mint a milyen ez előttünk raj-
zolt,—legalább is kijelölt számú tanárra van szükség, sőt 
hogy az igazgató helyét, mint igazgató, jól betölthesse, 
még egy személylyel kellene több. 

És ha mi valami igazán jó iskolákat akarunk elő-



állítani ezen föltétel alól, bármiként okoskodjunk, ki 
nem bújhatunk. Mert azon emberek okoskodása, kik azt 
mondogatják, „hogy az ő tanuló- és tanitó-korukban egy 
ember, egy osztálynak képes volt megfelelni," akkor is 
csalódás volt, most sem lenne egyéb önámitásnál. — 
Ahhoz pedig kinek van kedve, hogy csak névszerint 
legyen meg az iskola, mindegy az, akár jó akár nem. — 
Olyan elbizakodott embert pedig, ki egy maga egy osz-
tály vezetését a tudomány minden ágában magára merné 
vállalni, képzelni sem tudok, ha pedig akadna ilyen, az 
ilyennek már épen ezen hetvenkedő dicsekvésénél fogva, 
nem lehet hitelt adni. Az ilyen oly lehetetlenséget hisz 
magáról, melynek betöltésére phygicai erejénél fogva 
nem képes sem ő sem senki. 

Bontakozzunk ki tehát hitfeleim a régi jó idők 
minden előítéleteiből, vessünk számot a megkezdendő 
dologgal, azután erszényünkkel, és ha ez utóbbi üres, 
nem halt még mibelőlünk ki a buzgóság szent tüze, 
ennek melegénél iskoláink a kor kivánatai szerint fel-
virágozhatnak. — Tegyünk le azon nyomorúságos hiú-
ságról, mely szerint minden kis városkában gymnasi-
umot tartunk, tartunk azért, mert ott lakik a lakosság 
nagy tömegében, úgynevezett, egy-két nadrágos ember, 
kiknek jól esik, ha fiacskájokat nem kell távolabbra 
küldeni hazulról. — Ezek kedveért aztán gymnasium-
nak kell lenni mindenütt! Öszpontosítsuk erőinket* 
anyagi és szellemi téren! — Mi, kiket a gondviselés 
épen azért tarta meg anynyi időn át ép erőben, mert ma-
gánk erejére támaszkodánk, ezen erővel való helyes 
gazdálkodásra vagyunk utalva. De ezen erővel nem tu-
dunk ám gazdálkodni, mihelyt a partiális önzés üti fel 
közöttünk, itt is, ott is, ügyünknek legalább is zsibbasz 
tására, makacsfejét. —Mit ér az a közügy előmozdítására, 
ha egyik város csak azért, mert nem akar alábbvaló 
lenni,— mint balgatagúi hiszi, —- a másiknál, olyan 
iskola tengetésén erőlködik , melynek fentartását nem 
bírja, s mely teher alatt meggörbed s iskolája is csak 
ugy teng leng. 

Igenis minden városban, sőt faluban is kell lenni 
iskolának, de olyan legyen azon iskola, melynek fentar-
tása terhét a község el is bírja könnyen hordozni, és a 
mely főleg a lakosság legnagyobb része igényeiért áll. 
A mi hazánkban és hitfelekezeteiuk gyülekezetei na 
gyobb részében pedig nem lehetnek más iskolák, mint 
az elemi iskolák fölébe emelkedett nemzeti (polgári) is-
kolák, melyek az egyháziasság, értelmesség terjeszté-
sén kivül, a gazdasági pályára készítik elő a növekedő 
nemzedéket. — Itt-ott egy egy ipar-iskolát lehetne 
felállítani. — Mindakét hitfelekezet részéről hazánkban 
és a testvér hazában 8—10 jó gymnasiumnál nem igen, 
lehet, de nem is szükséges, több. Ennyinek fentartásával 
birunk. Mert fel kell gondolnunk, hogy egy gymnásium 
fentartása, feltéve, hogy épülete van, évenként 12—15 
ezer forintba kerül. — Ne rettenjünk ezen összegtől 
vissza, — egy-egy kerület ennyi pénzt képes összeszedni. 
A mezei gazdaság, ipar avagy kereskedelmi vállalatok-
ba ki merne belefogni, vagy benne egy lépést is tenni 
előre, ha befektetendő tőkével nem rendelkezhetik. 

Mennyivel inkább áll ez szellemi avagy tudományos 
vállalatokra nézve! — Míg azonban amaz anyagi válla-
latok egyesek anyagi boldogulására vannak intézve, és 
ennélfogva nem szükségképeuiek: addig a szellemi s 
tudományos törekvések az összes felekezet, sőt a nem-
zet jövő vagyonosodása, erősödése s dicsősége megörö-
kítésére célozván, halaszthatatlanok, s ennélfogva olyan 
természetűek, melyekért kerüljön bár erőnk legnagyobb 
megfeszítésébe, minden áldozatot meg kell tennünk. 

Hogy ezen akarat felekezetünkben él, él azóta, 
mióta a protestautismus e haza szent földén megtelepe-
dett, mutatja iskoláink történelme, mutatja azon rész-
vét s áldozatkészség, melyektől apáink eleitől fogva 
ez Ugy iránt lelkesülve voltak. De hogy boldogult 
őseink akkoriban alkotott iskolái a kor igényeitől el-
elmaradozni kezdettek , hogy az elmaradozottságból 
származott szükséget érezték s érezzük : tanubizonysá 
got tesznek e mellett iskolai fejlődésünk mezején fel-
felkerült mozgalmaink. Vájjon mi ok indította a helvét-
vallásúak négy egyházkerülete 1840. sept. 9-én Pesten 
tartott egyetemes gyűlését arra, hogy Pesten a kor 
igényeinek megfelelő reform, főiskolát állítson, hanem-
ha ezen szükségnek mély érzete. Ezen bajnak nem 
égető érzése hozta s tartotta-e élénk mozgalomban 
1850-tŐl mind ez időig hitfelekezetünket ? — Nem töp-
renkedtünk, nem próbálgattunk e már eleget, a bajok 
miképen való elháríthatása felett? Nem tétovázunk e 
még most is, mondván: Atyámfiai, férfiak! stb. Itt az 
idő, vessünk véget már egyszer ezen kínlódásnak. Mit 
remélhetünk mi iskolai ügyünk biztos kifejlődésére 
nézve, ba az ügynek csupán megindítására busz vissza 
idézhetetlen évet vesztegetünk el? Mikép s mivel iga-
zolhatjuk magunkat az utókor előtt, menthetlen mulasz-
tásunkért ? — Nem fog-e bennünket a história, ha legsze 
lídebben birál is meg, a Fabius Cuntator nem épen hízelgő 
címével róvni meg, s nem fog-e jogosan ítélni el bennün-
ket, hogy sem egyházi, sem hazafiúi kötelességünket, 
nem teljesítettük ? — Nem futja el még életünkben a 
a szégyen pirulása orcánkat azért, hogy korunk avagy 
csak egyetlen-egy vezért sem mutathat fel, ki tekinté 
lyes állása, megtörhetetlen türelme s kitartásával, élet-
kérdésünk legelső feltétele, iskoláink Ugye felkarolásá 
hoz látott volna, s nem tágított volna mindaddig, míg 
azok örvendetes kifejlésnek nem indultak. 

Igenis, fog e téren az utókor gyermeke tarlózni 
oly cselekményeket , miknek érzete minden jóravaló 
protestáns kebelt méltó fájdalom- és boszankodással 
tölt be. — Annak tudatát, hogy voltak községeink, 
testületeink, egyes kortársaink, kik iskoláink autonó-
miáját nemcsak nem védették, hanem könnyelműen az 
ellenfél kezére játszották ! Mit itél rólunk amaz utókor, 
ha majd olvasni fogja, hogy találkoztak közöttünk ele-
gen, kik ama filléreket, melyeket az ájtatosság szent 
heve- s buzgóságtól ihletett apáink gazdagabb s sze-
gényebbjei, talán nélkülözéssel, hordtak össze iskoláink 
oltáraira, elég vakmerőek voltak meghiányositani, s 
így életünk erét Öngyilkosmódra megmetszeni? — Nem 
sok jó kilátás ez, hitfeleim, a jövőbe! Azért tegyük jóvá 



a hibákat minden irányban. Mert bekövetkezik, és mái-
nem sokára, az Ítélet napja, melyen a kárhoztató Ítéletet 
méltán mondják ki fejünkre. 

Vessünk számot magunkkal, hogy vájjon olyan 
tehetlenek vagyunk-e mi lélekben és vagyonban, mint 
magunkkal elhitetni szeretjük ? Ezt nem hiszem. Nem 
találkozik a hazában, protestáns felekezetünk kebelében 
egyetlen magas állású tekintélyes férfiú, kinek oldala 
körül gyülekezve, a partialis helyi érdekeken felül-
emelkedve, iskoláink ügyét jó útba birnók igazítani?— 
Ezt sem hiszem. — Van mi közöttünk ilyen férfiú, s 
lesznek ennek kísérői elegen. — Megmutatta ezt az 
utóbbi időben közös és összes ügyünk körül kifejtett 
buzgóságunk. Iskoláink ügyében is meg fogjuk ezen 
buzgóságot látni, mihelyt vezérünk leszen; mert ne 
felejtsük el, hogy ügyes és tekintélyes vezér nélkül: 
túrba sumus. Ha ezt találunk s ennek vezéri szavára 
hallgatunk, ügyünk meg van mentve. 

De hogy a hitetlenek és bátortalanok szívét addig 
is, míg ez idő bekövetkeznék, megnyugtassam és felbá-
torítsam, azon számos élő s intő példák között, melyek 
a nevelés mezején első rangú csillagként fénylenek s 
utainkra kellő világosságot derítenek, egyetlen példát 
idézek. Hivatkozom schweizi elv- és hitrokonaink csu-
pán azon kissebb részére, mely a kis szabad status Zü-
rich cantánoban élvezi rég megkezdett ebbeli törekvé-
seinek nemes gyümölcseit. — Erre hivatkozom annál is 
inkább, mert nem nagyobb ezen canton egyik vagy má-
sik superintendentiánknál. — Lássuk mit cselekesznek 
cantonban élő hitrokonaink. Ho<zszas leirás nélkül né-
hány statisticai adat kellő felvilágosítást nyújt, s ele-
gendő arra, hogy az évi kiadásokra, mely idevonatkozó 
legújabb számadatoknak jelenleg birtokában nem va-
gyok, biztos következtetéseket vonjunk. 

Zürich canton kiterjédése 31.3 • mérföld. Lako-
sai száma 250,000. 

A fővárosnakZürichnek vau 17—18 ezer lakosa, kik 
1600 katholikus kivételével, mindnyájan reformátusok. 

Elhallgatva minden más, az emberiség boldogítá-
tására célzó számos intézeteit, csupán iskoláit említem 
fel. — Van ezen városban számos elemi iskola, egy 
nagyszerű gymnásium, kapcsolatban szinte egy kitlinő 
ipariskolával, egy universitas- és polyteehnicum. — Az 
iskoláknak oly nagy száma van ezen kicsiny területű s 
népességű cantonban, mint hazánk fővárosában Pesten, 
melynek iskolái nem 31, hanem legalább is 4000 • mér-
földön lakó polgárok gyermekeiből jő össze. 

De nekünk a zürichi iskolák között most csak a 
gymnásium és a vele kapcsolatban levő ipariskolára kell 
ügyelnünk. 

Tanul a canton ezen iskolájában évenként 500 ta-
nuló ; tanítja ezeket összesen 38 tanár. 

Ezen adatok nyomán el lehet gondolni, mennyi itt 
a kiadás, mert ha egyéb kiadások mellőzésével csupán 
a tanári fizetéseket azon alapon, mint nálunk szokás, 
800—1000 ft.-jával számítjuk is fel: kijö, hogy nekik 
évenként a cantoniskolában csupán tanár fize-
tésre 30—38 ezer forintra van szükségük. — Ezenkívül, 

vannak még az elemi iskolai, az universitási és poly-
technicumi tanárok csupán Zürichben. 

Gondoljuk most már hozzá azon áldozatokat, 
melyeket a canton összes iskolái és jótékony intézetei 
fentartására évenként készséggel tesz: s lehetetlen e 
kis nép előtt a legmélyebb tisztelettel nem hajolnunk 
meg, egyszersmind kicsinységünket mélyen nem 
éreznünk. 

Szándékosan hoztam fel ezen maroknyi nép, iskolái 
körül kifejtett tevékenységét és .sikeres munkásságát, 
figyelemmel kerültem el Német- avagy Angolhonra való 
hivatkozásomat, hogy azok, kik nagy önhittségben élnek 
közöttünk, lássák meg jól, hol állunk, azok pedig kik 
tétlenségben szeretnek élni, avagy a fillér kiadásától 
irtóznak : ne mondhassák, hogy mi, kik sokkal számo-
sabban viseljük fs vájjon érdemesítve-e rá magunkat?) a 
protestáns nevet, szegénységünk miatt nem tehetünk 
semmit. 

Igenis hitfeleim ! mi szegények vagyunk, de nem 
abban hogy filléreink nincsenek. Szegények vagyunk, mert 
nincsen bennünk éltető s buzgó lélek s ez az oka, hogy 
keleties indolentiával várunk, magunk se tudjuk mire. 
Mondogatván, majd a zsinat, majd az idő segíteni fog 
rajtunk..— De hitfeleim ! Aidetoi! Mert midőn vizbe 
esett az orosz- s Szent-Miklós hívta segédül, „megment-
lek, mond a szent de magad is igyekezz." Nekünk és ma-
gunknakkell magunkon segíteni és Isten is úgy segít min-
ket meg. — El kell nekünk már azon nem épen dicséretes 
szokásunkat hagyni, hogy mindig mástól várunk, aztán 
még azt is, hogy ha valaki közülünk valamit- teszen s 
erélyesen teszen — bal szemmel kisérjük lépteit, söt 
ha tetteiért a közvélemény méltányló elismeréssel kezdi 
felkarolni, azonnal készen vagyunk a gyanúsítás fu-
lánkját becsületébe eregetni — s nem irtózunk balgata-
gúi az önkebelünkben életre buzduló szellemet önma-
gunk elnémítani. Valljuk meg hitfeleim: féltékenyek s 
nem ritkán irigyek is vagyunk egymásra, — és nem 
igen szeretjük ha közöttünk valaki valamivel kitűnőbb 
akar lenni, a heverő pályatársnál. Ezen indulatnyilvá-
nításaink pedig a pályatörőkre nézve nem igen kecseg-
tető jutalmak. 

De bocsánatot kérek, hogy tárgyamtól kissé eltér-
tem, visszamegyek azon pontra, a hol megállapodtam. 

Előterjesztett gymnasiumi tervemből láthatta a 
figyelmes olvasó, hogy a fenn kifejtett alapnézetek s a 
kor igénycinéi fogva ezen iskola egyesítené magában 
a real- és humanisticus tantárgyakat s így alkalmat 
nyújtana az ipar- és a tudományos pályára való előké-
szülhetésre. 

Láthatta, hogy egy rendszerezett s eredményt fel-
mutatni kivánó iskolát nem lehet csak imígyamugy 
felállítani, hogy egy jó iskolába lelkes és elegendő fér-
fiak kellenek. És úgy hiszem, hogy ehhez több commen-
tárra nincs is szükség. Fennebbi Ígéretem szerint azon-
ban azoknak, kik azzal szoktak elöállani, hogy a tanuló 
sok órával van megterhelve, egy rövidke felelettel vagyok 
adós. E részben hivatkozom ismét a zürichi gymnasi-
umra, a holott is, a hetenkénti órák száma osztályonként 



33—37 óra között áll*), az általam előterjesztett tanterv 
szerint 25—39 óra esik hetenként, bele számítva ezekbe 
az ének-órákat is. — A zürichi gymnasiumban működik 
összesen 20 tanár (az ipariskolával együtt 38), az általam 
tervezettben pedig 11—12 rendes és 4 rendkiviili tan-
tárgyat tanitó tanár.**) 

Az előterjesztett tanterv szerint a gyermek elemi 
iskolai s gymnasiumi tanpályája 12 évig tart , mely 
idő alatt mind a real- mind a humanisticus tanulmá-
nyokban, ide értve a philosophiára bevezető előkészítő 
tudományokat is, annyira halad, hogy az ex thesi phi-
iosophiai tanulmányok tanulására átmehet. De miután 
az utóbbi évtiz leforgása alatt főbb iskoláinkban a phi-
losophiatanitása annyira meg van szorítva, hogy az ma-
holnap csak nevéről leend gyermekeink előtt ismeretes, 
vagy legfelebb a theologicumok elébe van állítva; gon-
doskodnunk kell arról, hogy hitelveink, de józan eszünk 
követelésénél fogva is, ezen mellőzhetetlen isteni tudo-
mányt iskoláinkban mielőbb helyreállítsuk. Mulasztha-
tatlanul helyre kell a philosophia tanítását állítanunk, 
még pedig úgy, hogy abban minden fiunk, akár világi, 
akár egyházi pályára szándékozzék, egyformán részt 
vegyen. Ez könnyen megtörténhetik, ha bizonyos tekin-
tetben régi gyakorlatunkra megyünk vissza. 

Régebben ugyanis iskoláinkban a gymnasiumi 6, 
a philosophiai folyam pedig 3 év volt. A gymnasiumban 
figyelemmel voltunk elébb a latin nyelv elemeire s az 
ehhez kapcsolt rokon tantárgyak tanulására, később a 
4—6-ik osztályban az úgynevezett humaniórákra, a philo-
sophicus cursusban pedig a mathematicumok, physicu-
mok és maga a philosophia, előkészítő tanaival együtt, 
tették a tanulmányokat. Az iskola elrendezésének alakja 
az ujabb időkben változott ugyan, de lényegében ugyan 
az maradt, azzal a különbséggel, hogy ezen alak rová-
sára, elesett a philosophia. Az uj rendszerszerint, mely-
hez alkalmaztam tervemet én is, mert az összes világ 
nézetévé ez lett, — a gymnasium folyamába fel vannak 
véve a reáliák, a humaniórák és a philosophiára elő-
készítő tanok,—kimaradt belőle a philosophia.—De ki is 
kellett maradnia, mert a régi hatosztályú gymnasiumhoz, 
legalább idő szerint, az úgynevezett novitium és biennum 
toldatott hozzá, melyekben philosophiát nem tanítottunk, 
a triennium pedig nincsen sehol s így a philosophia ta-
nulására sincsen meg az idő. — A biennium, vagy idő sze-
rint véve a dolgot, a mi így véve mindegy, a gymnasium 
8. osztálya, ezután mindjárt vagy a theologicum, vagy 
az universitas, vagya polytechnicum következik, s így 
abituriens tanulóink ujabb időben elhagyják iskoláinkat 
philosophia tanulása s tudása nélkül. 

*) Lapunk köre nem engedvén meg, hogy a szerző által ide 
csatolt nagyszerű táblás kimutatásokat közöljük, lesz 
szerencsénk ezeket ezen értekezés mellé csatolni, mely 
nem sokára önállólag megjelenend. Szerk. 

**) Ugyancsak az önállólag megjelenendő értekezésben ter-
jesztetik elő néhány külföldi gymnasium tanterve, hogy 
az olvasó lássa ezeu tantervbeli combinatiókat hasonlatban 
a külföldiekkel. Szerk. 

Hogy milyen nagy hiány ez, ezt protestáns tanult 
emberek előtt szóvesztegetés nélkül nem is fejteget-
hetem. Ki van ezáltal véve hitfeleim, a tudománynak min-
den lelke; az ifjúnak nagy nehezen megszerzett ismerete 
nem egyéb egymással kapcsolatban nem álló halmaznál; 
nincs birtokában semminemű kormány, melyre támasz-
kodva irányt tarthasson, nincs vezércsillag, mely szü-
lemlendő okoskodásaiban útára derítő fényt vessen, — 
így hagyni iskoláinkat nem lehet, nem 3zabad. Én tehát 
azt indítványozom, hogy tartsuk meg azt a régi trienni-
umot, azaz állítsunk a 8 osztályú gymnasiumi pálya fölébe 
még egy évet, melyben a tanuló ex thesi philosophiát 
tanulván, biztos kalauzzal indulhasson el akár a theolo-
giai, akár a juridicai vagy medicai, akár a polytecbni-
cumi pályára. Mert ne felejtsük el, hogy a protestáns 
hivők seregét mi mindnyájan együtt teszsztik s ennél-
fogva, hogy egyházunkat biztosan kormányozhassuk, 
hogy a szellemiek és erkölcsiekben öntudatosan fejlőd-
hessünk: mindnyájunknak, kiket a gondviselés a tanulói 
pályán átvezet, tökéletes philosophiai ismerettel kell 
bírnunk. — Adja Isten, hogy indítványomat az illetők 
meghallják és a szerint cselekedjenek. Az idővel gazdál-
kodók pedig, kik mindig a régit szeretik emlegetni, 
vessék fel, hogy ifjainknak kerül-e így is több időbe 
a tanulás, mint került nekünk? — Bizonyosan nem. 

Sebessi János nevelő. 
(Folyt, következik.) 

Sz.-Gál- A Politikai Újdonságok 20. számában „Al-
kalmas néptanítókat" cím alatt,aroszul kezeltnépnevelés-
nek példáját mutatja föl v.-megyei Sz. Gr. helységben K. I., 
—- azt mondja, hogy ezen ev. reform, népes gyülekezet, 
mintha már végszükségre jutottunk volna népnevelök 
hiányában — az egyik iskola növendékeinek egész élet-
re kiható sorsát, e pályán egészen járatlan, csakis kézi 
mesterséget tanult egyén tapasztalatlan kezeibe tette. 
Ezen minden elméleti képzettség nélküli uton szerzendő 
tanításmód eredménye lett, hogy a szülők r. kath. isko-
lába kénytelenek gyermekeiknek menedéket keresni. Ha 
ez így van, akkor a vádat, mely a fönebb nevezett gyüle-
kezetet terheli, nem lehet hallgatással mellőznünk ; s 
ekkor nemcsak a sz.-g.-i egyház, hanem az e.-m. kor-
mányszék is, melytől a tanítói bekebelezések és fölvételek 
függenek, méltán Ítélet alá eshetik. Mivel épen én ho-
zattam abba a helyzetbe, hogy a fönnevezett egyén-
nek paedagogikai képzettségéről, egyéb tudományokbani 
jártasságáról, sőt gyakorlati ügyességéről is magamnak 
tudomást szerezheték; mivel e mellett az e.-m. tanáes-
szék határozatai sem ismeretlenek előttem: hivatva 
érzem mintegy magamat a dolgot tisztán, leplezetlenül 
mintegy történeti fejlődésében a közönség elé állítani, 
Ítéletére bízni, egyszersmind bebizonyítani, hogy egy-
házmegyénknek jelszava sem más „Alkalmas néptaní-
tókat!" De térjünk a dologra. Az 1858 dik év utolsó 
felében az sz.-g. egyház harmadik iskolája vezetésének 
terhétől a segédlelkészt fölmentvén, a föntérintett 



egyént Cs. K.-t ohajtá segédtanítóul. Nt. esperes V. G. 
ur végre a néhány hó múlva megtartandó e.-m. gyűlésig 
a szükségelt szigorlat föltétele alatt az egyház kérelmére 
Cs. K.-taz iskolába beállította. — Az 1859-ki egyház-
megyei gyűlés alkalmával én neveztetém ki a tanítói 
pályára lépendök megvizsgálására, azonban Cs. K-t. 
sokkal gyengébbnek találtam, mintsem hogy eme fontos, 
egyszersmind alapos értelmi képzettséget igénylő pályán 
becsülettel megállhatna, vagy arra csak föl is léphetne. 
A vizsgálat következtében neki az e.-m. tanácsszék még 
egyévi készület időt engedett; bevárandó egyszersmind 
az e pályához lelkesedéssel ragaszkodó egyéntől a 
gyümölcsöt, melyet a nevelés gyakorlati terén fölmu-
tatni fog. Ezen engedélyre az e. m. tanácsszéket távolról 
sem eme népes egyház kültekintélye, nem is ennek a 
föntuevezett személyhezi ragaszkodása, hanem vallásos 
buzgalmának méltánylata indítá. 

Csakhamar februári gyűlésünk után mint iskolai 
körvizsgáló hivatalosan látogatám meg a kérdéses is-
kolát ; fájdalom, hogy ez nem felelt meg várakozásom-
nak, — a gyakorlat nem vala képes helyreütni az 
elmélet hiányát; — oly nagy értelmi szegénységet ta-
láltam ez iskolában, hogy a lelkész urakat kötelessé-
gemnek ismertem figyelmeztetni a növendékek szomorú 
állapotára, söt föl is kértem őket, hogy az Ur vetemé-
nyes kertjének gyönge csemetéi fölött atyailag őrköd-
jenek : az elhibázott vagy helytelenül vetett alap helyre-
igazítása végett az iskolát gyakran megtekintsék. Egy 
év telt el azóta, — s a jelen évi e. m. gyűlés tán azért, 
hogy az egyházak ehez hasonló képtelen igényekre, 
kívánalmakra ezentúl még csak ne is gondoljanak, 
régebbi határozatát teljes érvényre emelve, — mint soha 
szem elől nem téveszthető szabályt kimondta, hogy sem 
a papi pályára készülők , kik az erre vonatkozó tantár-
gyak közül iskolai bizonyítványaikban csak egyetlen 
másod osztályzatot nyertek is segédielkészekül, — 
sem azok, kik tanitói pályára akarnak lépni, a paedago-
gikai tudományok teljes áthallgatása kielégítő gymna-
sialis és praeparandiai bizonyítványok nélkül föl nem 
vétetnek , vizsgálatra — míg silány osztályzatukat 
újra készüléssel az illető főiskolában meg nem ja-
vítják, nem bocsáíattnak. Ezen határozat következtében 
nem hogy Cs. K. segédtanító bekebeleztetett volna, de még 
azok sem, kiknek iskolai bizonyítványaik a fenebbi ha-
tározat értelmében kielégítők nem valának, e szerint őt 
az egyházmegye tanítói sorába nem igtatá, be nem ke-
belezé, söt segédtanítónak el sem ismeri; — hinnem kell, 
hogy állomását nem az e. m. akaratjából tartja. Egyéb-
iránt a sz. g--i egyház lelkes presbyteriumától mindenki 
csak azt várja, hogy mikép eddig a jóban dicséretes 
példával ment elő: úgy olyan dologban első lenni nem 
fog, mi egyházmegyénkben egyetlen, hallatlan, de mely a 
közvélemény kárhoztató Ítéletével is találkozott; e mel-
lett még egyházmegyénk határozatával is ellenkezik. 

Tót-Vázsony, május 1856. Ács Károly, lelkész. 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Az ütenyirás elméleti s gyakorlati tanmódja. Irta Lövényi 

József. Ara 2 füzet, mintával együtt 1 f t . 40 kr. 

Minden újítás a tökéletesség célpontja felé haladás, 
mert ha nem az, nem nevezhető újításnak. Ily értelem 
beni újítást céloz Lövényi úr az Írástanítás mezején 
ütenyirási tanmódja által létrehozni; melyet miként ért 
el vagy kíván elérni, lássuk rövideden. 

Az ütenyirás célja az, hogy rövid idő alatt gyors, 
egyenlő és szép irást tehessen sajátjává általa a növen-
dék ; e mellett kezdőknél az olvasás tanulását könnyíti. 
Tudjuk, hogy az eddig szokásban levő eljárás által, — 
melynél fogva irásminták másolása által történt az irás 
tanulása, — ez eredmények nagy nehézségekkel, sok 
idővesztegetés után és csak a szerencsésebb talentumu 
növendékeknél érethettek el. — Eunek oka kétségtelen 
a tanitásmód hiányosságában keresendő. Meglátja a 
gyermek a mintalapon egész erdejét az előtte egészen 
ismeretlen jegyeknek, azt sem tudja, miként kezdjen 
lemásolásukhoz, míg azon tűnődik, hol kezdje, vagy 
kisérelgeti, miként ejtheti könnyebb módját a betű leírá-
sának: idejét haszontalan vesztegeti, türelmét a kiscrel-
getéseken kifárasztja, s midőn látja, hogy minden meg-
feszített igyekezete által is alig képes tűrhető irást lét-
rehozni, elkedvetlenedik az irás tanulásától. Hátha még 
ehhez hozzávesszük azt, hogy a betűket, melyeket le-
rajzol, nem ismeri, az azokkal való élés hasznait csak 
később, midőn már irni megtanult, — lesz csak képes 
felfogni, — s minthogy a betűírás csak felületes szem-
lélet s nem geneticus származásuknak látása által lesz 
sajátjává: innen azt mint mechanice kívülről reá tapa-
dottat könnyen elfelejti. — Nem említek több hátrányait 
e tanítási módnak a növendékre nézve, hanem a tanítót 
érdeklőkről szólok még valamit. — Mennyi időveszte-
getésbe s türelemfárasztásba kerül, míg a tanitó az 
egész osztály Írásait átvizsgálja, mind formai, mind 
helyesírási hibáit kiigazgatja? E mellett a növendékek 
nek irásuk bemutatása végetti ki- s be- járkálása nem 
kis rendetlenségekre, lármára, civódásra adhat s ad is 
alkalmat. 

Az ütenyirás által mindez elősorolt hibákat, hát-
rányokat el lehet kerülni. Gyorsabban megtanulja íite-
nyezés utján az irást az egész osztály — mert a tanitó 
vezényszavára—mint a katonaság—egyszerre dolgozik 
minden növendék, s minthogy mindnyájan egyszerre el 
vannak foglalva, nem érnek rá beszélgetni, tanakodni, 
csend rend uralkodik az egész osztályban. És minthogy 
ha a betű formájára, leírása módjára, az üteny tartamára 
nem ügyel valamelyik: a többiekkel irni nem képes, mi 
a tanítónak rögtön szemébe tűnik, ez által figyelemre 
serkentetnek. A tanitó továbbá a betű helyes formája 
mellett készakarva mutatja annak helytelen formáját, 
mit a növendékek rögtön helyreigazítanak, — ezáltal 
— a mellett, hogy itélo tehetségök fejlesztetett, még az 
is el van érve, hogy a tanítónak nem kell az írásokat 
külön kiigazgatni s minthogy mindegyik betűt ütenyezni 
kell, hogy a szó leirattassék, a helyesírást gyakorlat 



által sajátjokká teszik. És minthogy a bettik alakját 
egybevetések, hasonlítások s különböztetések s nem 
puszta mechanicai szemlélet által tanulták megismerni; 
értelmük, itélö képességök élesítése mellett uem feledik 
el oly hamar a már egyszer megtanultakat. Mihelyt írni 
tudnak a növendékek, az iitenyezés gyorsittatik, mi a 
gyors irás elsajátítása mellett azt is eredményezi, hogy 
ha valamit gyorsan kell is leirniok irásak nem változik, 
hanem olyan marad, mint midőn szépírás egyedüli céljok. 

Nem kisebb jótékony hatása van az ütenyirásnak 
az olvasás tanítására nézve. Már csupán azon egy elő-
nyénél fogva is, hogy a gyermek a betűket a tanitó elő-
iró keze alatt születni látja s vele együtt részletenként 
képezi, minélfogva öntudatos sajátjáváválik, elég volna 
arra nézve, hogy felsöbbségét az elébb divatozó Írásmód 
felett elismerjük. 

De tekintetbe kell vennünk még azon körülményt 
is, hogy a gyermek még sokkal nagyobb érdekkel ta-
nulja az általa képezett betűket, mint a nyomtatottakat, 
ez érdek pedig onnét ered, mert látja, hogy munkája 
sikerét, szorgalma gyümölcseit rögtön használhatja, 
alkalmazhatja. S minthogy a betüalakok származási 
menetét s nem az abc rendét követi e tanmód, és így 
egyszerű bettialakról, egyszerű szavakról megy össze-
tettebbekre s a betű hangja már a dictálás végett is 
kimondatik : az olvasás rendszeres fokozatbani baladás 
mellett sokkal könnyebben s gyorsabban halad előre 

Ezzel tehát az ütenyirás célszerűsége meg volna 
mutatva, hátra van még annak megvizsgálása: vájjon 
minden körülmények közt alkalmazható-e? 

Hogy különszobával biró osztályoknál célszerűen 
alkalmazható, — kétségtelen ; •— azonban egy szobával 
biró több osztályú iskoláknál is kielégítő sikert vívhatni 
ki általa; mert kezdő is bír — lassú haladás mellett — 
a már némileg írni tudókkal lépést tartani, (mikéntjét, a 
könyv előadja,) vagy pedig némely osztályoknak más 
foglalkozás adatik (lásd ugyanott,) végre szabad tér 
engedtetik a módszer utjáni öntanulásra otthoni gyakor-
latok által. 

E módszer tehát célszerű és alkalmazható is; s 
lelkiismeretes kezelés mellett biztos sikert igér. (Szerző 
10 évig gyűjtött tapasztalatával s számos a könyvben 
felhozott példával bizonyítja ez állítás igazságát.) 

A mi az ütenyirás kezelési módját illeti, a könyv 
gyakorlati részében a legapróbb részletekig le van írva 
minden egyes betű tanításának módja, úgy hogy ha min-
den tanítási óra előtt átnéz néhány betűt a tanitó, növen-
dékeit e módszer nyomán könnyen és biztosan vezetheti. 
E mellett szerzőnek a gyakorlati téren szerzett tapasz-
talataival s mesterfogásai előadásával is van érde-
kesítve. 

Legnagyobb nehézségnek látszik a táblán való 
balkézzeli előírás. E nélkül ugyanis sokkal nehezebben 
érhető el kedvező siker, minthogy jobbkézzeli előírás 
esetében elfedetik a tanítvány előtt a táblán irt betű s 
nem látja annak „származását" a növendék. Azonban 
ezen nehézséget is némi igyekezettel, kitartással legyőz-
hetni; mert a balkézzeli krétairást nem oly nehéz meg -

tanulni, mint sokan gondolnák, annyival is inkább, 
minthogy nem mulhatatlau a betűknek „szép," hanem 
elég csak „helyes" leírása is, a gyors fel- s lehúzás e 
hiányt helyreüti. 

Én magam is ismertem tanítókat, kik L. mód-
szere nyomán balkézzel táblára irni rövid idő alatt meg-
tanultak.—Továbbá nem is oly nagy mértékben fárasztó ; 
minthogy a tanítónak nem kell folytonosan dictálnia ő 
csak a szót kezdeti, — azután a tanítványok magok 
diétáinak. (Természetes, bogy ez az ütenyezés begyakor-
lása után következik be.) Egyébiránt némi nehézségek-
től, melyeket a módszer újdonsága, annak elsajátítására 
fordítni kellő igy'ekezet mindenesetre támasztanak, nem 
retten az vissza, ki nem önnyugalmát s könnyebbségét 
kívánja mindenben keresni, hanem hivatásának lelkiis-
meretes teljesítése a célja. 

Ohajtaudó, hogy e munka s általa tanított módszer 
minél nagyobb körben elterjedjen, ajánljuk ennélfogva 
a korunkkal haladni szerető tanitók figyelmébe. 

Öreg János. 

I. Ima- és Egyházi beszéd, melyek üdvözült Gr. Széchenyi 
István tiszteletére a losonci helv. hitv. egyházban. 1860. ápril 
29. rendezett gyászünnep alkalmával elmondattak Kis Gábor 

r. lelkész által. Pest 1860. Müller Emil könyvnyomdája. 
II. Korunkban hazánknak legnagyobb fla. Emlékbeszéd, melyet 
Gr. Széchenyi István végtisztességére a Kolozsvári ref. egyház 
által rendezett gyász-ünnepélyen tartott Nagy Péter tanár és 
lelkész. Május 6-án 1860. Kolozsvárott, a ref. fótanoda 

betűivel. 
III. Gr. Széchenyi István a nemzeti bölcs emléke. Egy kö-
nyörgésben es egyházi beszédben, melyei az unitáriusok Kolozs • 
vári templomában 1860. april 29-én mondott Ferenc Józsi 

pap és tanár. 

Három gyászbeszéd fekszik előttünk, melyeket e 
lapok olvasóinak bemutatni el nem mulaszthatunk. Nem 
csak közös tárgyuk, az országos nagy veszteség miatti 
mély gyász, melynek tolmácsolására írattak, hanem iro-
dalmi mübecsük is kiérdemli méltatásunkat. 

Az 1. szám alatti, Kis Gábortól egyrészt a kesergő 
fájdalom, más részt a könyeket fénysugaraiba fölivó re-
mény és a csüggedésből kiemelő lelkesedés művészileg 
egybeszőtt köntösében állítja a losonczi gyülekezet 
geniusíát a nagy halott ravatalához. E beszéd a honfibú 
költészetének, a valódi léleknagyságot mind felfogni, 
mind felölelni tudó féríierőnek, s elvégre az Istenhez 
emelő hitnek egyaránt szép, hatályos, és magasztos 
nyelvén van irva, a szívhez, értelemhez intézve Maga a 
művészi rajz elég volna, hogy keblünkben fölverje s 
megédesítse a bánatot. E beszéd „szép." 

A II. sz. alatti Nagy Pétertől, a fájdalomból föl-
ocsúlni kezdő, fájdalma tárgyáról nyugodtabban s rész-
letesebben elmélkedő, annak „emlékét" hálásan és lelki 
haszonnal megörökíteni kívánó szellemben van irva. 
Felfogása egyaránt mély és szellemdús; jellemzése ele-

ven és találó, méltánylata ép annyi átgondoltságot, mint 



himezetlen tiszteletből eredést lebelő. Sokat, igen sokat 
tanulhat belőle az ifjú nemzedék. Valóban e beszéd igen 
„tanulságos" s előbbi társával együtt irigylendővé teszi 
a templomok katbedráit. 

A III. sz. alatti Ferencz Józsi-tói, tárgyát már egé-
szen az eszményiség körébe emeli föl; beszélvén — a 
minek Széchenyi megtestesülése volt — az „igazi böl-
cseség és a bölcs vezérkedés eszméjéről." Habár al-
kalmi beszédül, vegyes közönség előtt, kissé száraznak 
látszó, — de egyíbként szintoly mély mint t i sz ta ;— 
logikus és tartalmas észjárásról tanúskodó munka, 
melyet mélyeiben is gondolkodni szeretök élvezettel 
olvashatnak. 

Az I. sz. a. 18-nyolcadrétü lapon 20 újkr. árulta-
tik casinói másodelnök Szakái Elek úrnál, a jövedelem 
a Széchenyi-emlékre fordíttatik. 

A II. sz. a. 24 tömött lapon 40 ujkr. a III. szinte 
24 lapra terjed; ára? 

Mindhármat jó lélekkel merjük ajánlani. 
Peti J. hittanár. 

— 

BELFÖLD. 

A veszprémi helv. hitv. egyházmegye f. évi 
januárban hozott közgyűlési határozata szerint junius 
5-dik napján tartá folytatólagos gyűlését iker elnöklet 
alatt B.-Füreden. A gyülésnap reggelén templomba siet-
tek az egybegyűltek, bemutatni hő imában reggeli áldo-
zatukat, kérvén munkájokra Istennek sz. lelkét, s a ma-
gyar prot. Sionra áldó kegyelmét. Az isteni-tisztelet 
végeztével az iskolaház tanácstermébe vonult a sz. atya-
fiság, mely , miután nt. Vecsei Gábor esperes úr által 
szívesen tidvözöltetett, megkezdé tanácskozását. 

A gyűlés érdekesb pontjai ezek : 
1. Olvastatott főtiszt, superintendens úr levele, 

melynek tartalma 0 cs. k. Felségének a prot. ügyben 
táborszernagy Benedekhez intézett legmagasb kézirata, 
és a junius 12-én Kömlődön tartandó egyházkerületi 
közgyülésröli értesítvény valának. Az első tudomásúl vé-
tetett; az utóbbira indítványoztatott, hogy az egyház-
kerületi gyűlésekre ezentúl az egyházmegye elnökein 
kívül képviselők is küldessenek, s az indítványnak a ft. 
egyházk. közgyűlés elé terjesztése végett 

2. az egyházmegyei gyűlés Kömlődre már két kép-
viselőt küld. 

3. Jövendőre képviseletes egyházmegyei gyűlés-
tartás határoztatott, mely lelkészt és gyülekezetet egy-
aránt kötelez. 

4. Az esperesi hivatal teendői könnyítésére s az 
egyházmegyei ügyeknek gyorsabban és hatályosabban 
történendő intézései végett egy 6 tagból álló vegyes bi-
zottmány alakíttatott, mely bizottmány kötelessége ki-
sebb ügyeket intézni, nagyobb ügyekben pedig idöközi-
leg is gyűlést hirdettetni az esperes által. 

5. Egyházmegyénkben a nevelés sz. ügyében fárad-

hatlan lélekkel működő M . . . . li tanitó, egy előkelő 
presbyter által harnis ráfogásokkal terheltetvéri, kevésbe 
mult, hogy más helyre nem helyeztetett, azonban a vizs-
gálat által a tanitó kitűnő képessége s tanítványinak 
nagy sikerű előmentök, és a presbyternek önző nemtelen 
célja derülvén ki, helyben meghagyatott a tanitó. Hogy 
jövendőre az ily — eddig nem ritka — tények lehetőleg 
gátoltassanak, egy világiakból, lelkészekből és tanitók-
ból álló bizottmány neveztetett, tek. M. . . . úr elnöklete 
alatt tervet készítendő a következő egyházmegyei gyű-
lésre, miként lehessen a tanitók állását anyagi és szel-
lemi tekintetben megszilárdítani, s lehetőleg függet-
leníteni ? 

6. Zsedényi Eduárdnak vallásügyünk iránt kitün-
tetett és hazaszerte ismeretes érdemei méltánylásául kö 
szönő levél küldetik. 

7. B.-K.-Szőllös mint kellő felvilágosítás hiánya 
miatt eltévedt egyház folyamodván, a szeretet kötelével 
ismét sz. társaságunkhoz csatoltatott. 

8. Több gyülekezetek máig sem fizetvén hivatal-
nokaikat folyó pénzben, sőt mintegy gúnyt űzvén az 
egyházi felsőbbség ez érdembeni rendeleteiből, a ft. 
egyházkerületi gyűléshez reclamatiót intéz az egyház-
megye küldöttei által. 

9. Az egyházmegyei lelkész és tanítói özvegyi 
gyámolda nagyobb térbeni müködhetése elérhetése vé-
gett az alapszabályok, melyekre nézve kezdetben az 
volt határozva, hogy tíz éven túl javíthatók-, letelvén a 
tíz év, egy választmány által kijavítandók vagy újonnan 
alakítandók, s a választmányi munkálat a tavaszi gyű-
lésre beváratik. A választmány elnökei nt. V G. 
esperes és tek. P. . . F. s. gondnok urak. 

10. Egyházlátogatásra nézve diadalt nyert azon 
indítvány , hogy ezentúl az esperes és segédgondnok 
urak látogassák az egyházakat. E tárgy után indít-
ványoztatott, 

11. hogy az iskola kör vizsgáló lelkészek helyett 
egy világi és egy egyházi egyén vizsgálja az iskolákat. 

12. Az egyházmegyei könyvtárra nézve felkéretni 
rendeltetett még egyszer a veszprémi egyház, ha szíves 
leend-e a könyvtár számára alkalmas helyiséggel szol-
gálni ; ellenkező esetben a könyvtár szíves ajánlat után 
B.-Füredre a templom előcsarnokában helyezett szobába 
áttétetni határoztatott. 

13. Olvastatott a múlt évi egyházkerületi közgyű-
lés jegyzőkönyve s tudomásul vétetett, —nem különben 

14. olvastatott a magyarhoni központi iskolai 
bizottmánynak a pappá leendő ifjak vizsgáját, kibo-
csáttatását s felszenteltetését sat. tárgyazó jeles mun-
kája : méltányolta a gyűlés, azonban azt kinyilatkoz-
tatá, hogy az egyházmegye óhajtja autonómiáját meg-
óvni, nem szeretvén a monopoliumot. 

Végre 15. Köztiszteletü esperesünk Vecsei Gábor 
űr érzékeny szavakban elmondván naponkénti gyengü-
lését s ereje lankadását, esperesi hivatalát a közbizalom 
azok kezeibe nyujtá vissza, kikéből azt átvette, s 
melyet a legnehezebb napokban is roskadó vállain hor-
dozott. Szándoka változtatására kéretett, de ö tántorít-



hatlan határozottsággal megujitá lemondását. Az egy-
házmegyei gyűlés méltányolván az úr ezen agg hivatalos 
szolgájának lemondását, híven viselt esperesi hivatalos-
kodásáért jegyzőkönyvileg hálás elismerés és köszönet 
rendeltetett. 

Jelen gyűlésünk sokkal élénkebb vala, mint az 
elmúlt években. A tárgyalások délelőtt kissé heves, — 
délután teljesen higgadt kedélylyel folytak. Általában 
lélek és élet, bizalom és szeretet ömlött el az egészen. 
Délben „Vörösmarty szózata" eléneklése után távozott 
kiki a vendégszerető t. P. F. s Cs. J. és nt. S. D. urak 
hajiékihoz értekezni, estve pedig „Kölcsey hymnusa" 
elzengése után hagytuk el a gyűlés helyét s barátságos 
kézszorítások közt váltunk el egymástól egy ránk viradó 
szebb jövőnek édes reményében. 

Alsó-Örs, junius 7-kén 1860. 
Csonka Ferenc, ref. lelkész. 

A tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi consisto-
rium-gyülése f. h. 6-án tartatott Szepes megyében Kakas 
Lomnicon tek. Sponer Tivadar világi elnök és érdemdús 
kerületi pénztárnok űr házában. A számos tagból állott 
gyülekezetnek nagy örömére szolgált az 1848-dik évben 
törvényesen választott s 1850-ben a Haynau-féle parancs 
által hivatalától felfüggesztett kerületi felügyelő t. Za-
bori Szontagh Lajos úr jelenléte, ki is elnöki jogával él-
vén, késznek nyilatkozott a benne helyzett bizalomnak 
a jövő augustus 10-én Miskolcon tartandó kerületi gyű-
lésig megfelelni, hol díszes hivatalától végbúcsút venni 
akar. A gyűléssel egyetértésben tehát mindjárt ott ké-
szité az esperességeket s illetőleg az egyházakat kerü-
leti felügyelő és superintendens választására felszólító 
körlevelet, melynél fogva mindkét hivatalra 3 egyént 
kijelölő községi szavazatok f. hó 28-ikáig, s aztán a 
többséget nyert 3 egyén közül egyet választó szavazatok 
julius 20-ikáig Rosnyóra beküldendők. A tiszai egyház-
kerületiszervezet 155-ik cikke értelmében a választásnak 
e törvényes módja megtartatott annyival inkább, mivel 
a választások eddig fenforgott akadályai már el vannak 
hárítva. A választatott hivatalnokok aug. 11 én Miskol-
con fognak hivatalaikba beigtattatni. 

A gyűlés továbbá elnöke által fordul Benedek tá-
borszernagy ő n. méltóságához, hogy a mult évi Kés-
márki kerületi gyűlésnek törvényhatóságilag lefoglalt 
jegyzökönyveit, melyek az egyházigazgatáshoz annyira 
szükségesek, visszanyerhesse. 

Egyházkerületünknek még 1856-ban hozott hatá-
rozata értelmében a zsinati utasítások kidolgozásával 
megbízott számos választmány julius havában fog össze-
ülni, hogy munkálata a kerületi gyűlésen már tárgyal-
tathassék. 

Vizsgáltatván a kerületbeli tanodák fentartására 
megajánlott iskolai adóról szóló számadás, kitűnt azon 
szomorú valóság, hogy az esperességek egy része e 
tekintetben igen nagy hátramaradásban van, miért is a 
megajánlott pénzek befizetése ujabban is sürgettetui 
fog, nehogy tanintézeteink, s különösen a hittanintézet 

Eperjesen, a tanitó képezde Nyíregyházán, de a kés-
márki, rosnyói, miskolci tanodák is, szegénységök 
miatti fogyatkozásra kárhoztatva maradjanak. 

A consistorium komoly figyelmét magára vonta 
még a lőcsei egyház, mely a kebelében felállíttatni ter-
vezett állami gymnásium iránt a felsőbb egyházi ható-
ságok tudta s beleegyezése nélkül a m. kormánynyal 
szerződésbe bocsátkozván, protestáns egyházi jogokat s 
egyházi vagyont is átengedett, miért is fel fog szólíttatni, 
hogy a szerződést közölvén a consistorinmmal, az utóbbi 
még a közel kerületi gyűlésnek véleményezve beadhassa 
s egyszersmind meghatározhassa a viszonyt, melyben 
ilyen egyházunkban minden esetre kivételes tanoda s 
annak tanárai és tanítványai valamint tanrendszere 
álland ezután egyházunkkal. 

Végre meg kell említeni, hogy a háziurat vendég-
szeretete- és az egyház mezején szerzett dús érdemeiért 
a gyűlés tagjai számos elmedús felköszöntésekben él-
tették. X-—y. 

Unghmegye. Folyó hó 30-án Tarnócon tartatott 
a helv. hitv. ungi egyházmegye kisebb gyűlése, mely 
nagyon rögtönözve hivatott egybe, a mind esperese, 
mind segédgondnokától halál által megfosztatott igazán 
„árva" egyházmegye világi korelnöke által kibocsátott 
körlevéllel, mely egyszersmind szavazást rendelt a meg-
ürült esperesség betöltésére s a már küldöttség által 
még ápril hóban felbontatott segédgondnok-választásra 
gyűlt szavazatok felöli jelentés felolvasását is tárgyul 
tüzé.Közlelkesedéssel üdvözöltetett az országosan ismert 
protestáns Bernáth Zsigmond ő nagysága szavazati több-
ség által lett világi elnökké választatása; de meglepöleg 
lehangolta gyűlésünket a választott azon nyilatkozata, 
„hogy a budai kánonok értelme szerinti eljárást kíván és 
akkor fog nyilatkozni," bal sejtelem ébredve ezáltal ben-
nünk. Esperesül választatott 24 szavazattal 14 ellenében, 
minthogy egy szavazat, mely alatt csak a lelkész neve 
volt, félretétetett , egyházmegyénk nagy tiszteletű fő-
jegyzője, a jámbor Szabó András. 

Némely felmerült, de a béke kedveért itt nem em-
lítendő események nagy zajt idéztek elő, ugy hogy töb-
ben elégületleniil távoztak. Sajnos az is, hogy most kez-
dünk pártokra szakadni s magunkat „uri és papi párt-
nak nevezni, mikor egyeknek kellene lennünk a 
szeretetben! 

Tarnóc máj. 30. 1860. Egy hallgató. 

A gömöri ágost. evang. esperességből. Espe-
rességünknek némely gyülekezeteiben két fő, vallásunk 
lényegét veszélyeztető hiba jött életbe. Nevezetesen: 

l-ör. A tudva levő 15 ik májusi, protestáns feleke-
zeteinket régi egyházi jogaik gyakorlatába visszahely-
heztető császári parancs keletkezése után is presbyte-
rialis gyűléseken, következésképen az egyházi tagok 
legnagyobb részének kizárásával tárgyalnak nevezete-



sebb vallási kérdéseket, s adnak kerületi elnökökre 
szavazatokat. 

2-or. Megfeledkezve arról, hogy 1848-dik évben 
megválasztott törvényes felügyelőnk még az élők sorá-
ból el nem költözvén, ennek mellőzésével másra adják 
szavazataikat, s így az ostromállapotban kelt Haynau 
féle rendeletet tettleg jelen időre is törvényesnek is-
merik. 

Az első szerint protestáns vallásunk azon legszen-
tebb elve, s alkotmányunk lényege, miszerint „vallási 
szerkezetünk nagy épületéhez, s egyházi hivatalnokaink 
választásához minden egyház tagnak van befolyhatási 
joga, legérzékenyebben sértetik; a második szerint 
pedig nemcsak a törvényesen megválasztott, és egy-
házaink, esperességünk s köztudomás szerint egyház-
kerületünk ügye mellett is erélyesen működő kerületi 
felügyelőnknek, Zabari Szontagh Lajos urnák érdemei 
szoríttatnak háttérbe; — hanem eddigi háromszázados 
gyakorlat által szentesített azon egyházi rendszabá-
lyunk , ^„miszerint ekkoráig kerületi elnökeink élet-
hossziglan választattak" egyes egyházak önkénye által 
az enyészet örvényébe döntetni szándékoltatik. 

Ekkoráig a kerületek, ha elnökeikkel megelégedve 
nem voltak, vagy erkölcsi hatással birták őket a lekö-
szönésre, vagy helyetteseket választottak hozzájok. 
Ezen helyettesítés pedig, mint tndjuk, egyházi hivatal-
nokaink fizetést nem húzván s egyedül vallásuk irányá-
bani hő ragaszkodásból működvén, az egyházak minden 
terheltetése nélkül történt. — így tétetett két évtized 
elforgása előtt, a különben érdemekkel tündöklő, de 
aggott kora miatt később tehetetlen Sturman Márton 
királyi tanácsos s kerületi felügyelő melié helyettesül 
Draskótzi Sámuel ur, ki is Sturman tanácsnok ur lekö-
szönésével köz tudomás szerint is 1842-dik évben iglón 
tartatott kerületi gyűlésen, az egyházak egyes akarata 
által, választott kerületi felügyelőnek nyilváníttatott. 

Az élethossziglani egyházi hivataloskodás az al-
kotmányos élet elvével ellentétben állván, híve nem 
vagyok; — de miután ezen kérdésnek eldöntése a 
törvényhozó zsinat köréhez tartoznék, arravaló nézve 
az utasítás - adásban minden egyes egyházak részt 
veendhetnek. 

Szentíráson s vallásunk elvein alapuló kánoni 
rendeletek alapíták meg minden egyháztagnak vallása 
alkotmányának szervezésébei befolyhatási jogát , — 
kánoni rendeletek értelmében választatott meg Szontagh 
Lajos ur 1848-ik évben az egyházak (csak két szava-
zatot kivéve) egy akarata által a tiszai kerület felügye-
lőjének, s ámbár a Haynau-féle rendelet ezen hivatalo-
kat megszüntette, a kerület mindig törvényes elnökének 
tekintette, s a mely gyűléseken megjelent, elnöki szé-
kébe ültette. 

Ennek következésében a törvényes rendnek és 
kánopjaink érvényességének fentartása tekintetéből — 
igénytelen véleményem szerint talán igen célirányos 
lenne, — ha a kerületi választmányok, az egyetemes 
pesti választmány által felszólíttatva, vagy magoktól is, 
kerületeik körében a következő lépéseket és rendelke-
zéseket tennék: 

1-ör. Ha a még életben levő törvényes világi és 
egyházi kerületi elnököket hivatalaik folytatására, s 
kerületi gyűlés összehívására felszólítanák. 

2-or. Ha a megrendelt kerületi hivatalnokokra 
adott szavazatok beszedése alkalmával egyedül a meg-
ürült hivatalra adott szavazatok bontatnának fel, a más 
szavazatok pedig a választmány által visszautasíttat-
nának. 

3-or. A 15-ik májusi rendelet által vallási törvényes 
gyakorlatunkba visszahelyheztetvén, hogy nevezetesebb, 
főképen autonom állásunkat érdeklő kérdések rendes 
egyházi gyűlés, nem pedig presbyterium által tárgyal 
tatnának. 

Ámbár meg vagyok győződve, hogy a mélyen 
tisztelt egyetemes és kerületi választmányok igénytelen 
tanácsomra nem szorultak, s nem kétlem, hogy tudo 
mányuk, bölcs belátásuk, s vallásunk irányábani buz-
galmok, s hő ragaszkodásuk, egyedül egyházunk jóllétét 
s virágzását célozzák: mindazáltal, ha a protestáns 
szellem által lelkesülve, vallásom épületéhez ezen figyel-
meztetéssel járultam, hiszem nem másnak, mint vallá-
som iránti tántoríthatatlan vonzalmamnak és az alkot-
mányosságot szerető hő érzelmeimnek fogják tulajdo-
nítani. Hámos Lajos. 

A dunántúli ág. evang. egyházkerület gyűlése. 
Lapunk utolsó számában volt már említés töve a 

dunántúli evang. egyházkerületi gyűlésről, mely május 
31-dikén és jun. 1-jéu Kőszegen tartatott. Azóta két le-
vél érkezett hozzánk, melyek e gyűlésről kimerítő tudó-
sítást hoznak. E levelek nyomán a következőket írhatjuk. 

Május 31-dikén, mihelyt a gyűlés megalakult, 
indítványba jött a superintendensi hivatal betöltése. 
Többen szólottak ez ügyet illetőleg, de mindnyájan egy 
értelemben, hogy t. i. a kerületnek van superintendense, 
csak vissza kell helyezni hivatalába. Erre egy küldöttség 
neveztetett ki, mely a törvényes superintendenst főt. 
Haubner Máté urat még a jelen gyűlésre meghívja, hiva-
talának átvétele végett. — A második indítvány az volt, 
hogy menjen egy küldöttség ft. Wohlmuth úrhoz, s vegye 
át a kerület pecsétjét és irományait. — A küldöttségek 
rögtön útnak indultak a gyűlés pedig tovább lön foly-
tatva s határozatba ment : 

Hogy a kerületi felügyelői hivatal betöltése végett 
a gyülekezetek elsőben kijelölési szavazatokat nyújt-
sanak be nt. Szedenics elnöklete alatt kinevezett választ-
mánynak. Ez történhetik junius 20-dikáig. A választ-
mány azonnal ki fogja jelölni a két legtöbb szavazattal 
birót, ugy hogy könnyen begyűlhetnek a választó sza-
vazatok az aug. 22-dikén Győrött tartandó gyűlésre. 

Hogy az elszakadt gyülekezetek, illetőleg esperes-
ségek szólíttassanak fel a visszatérésre. 

Hogy a gyámalap — a Gusztáv-Adolf-féle intézet 
mintájára — életbe léptettessék, mely okból egy öt tag-
ból álló középponti bizottmány neveztetett ki. 

Szóba jött „a szent-lőrinczi" iskola Ugye is. A 



kerület eddigelé nem segítette ez iskolát, s mégis meg-
kívánta, hogy a tolnai esperesség is annyit fizessen a 
sopronyi Lyceumra, mint egyéb esperességek. Ha nehe-
zen esik nekik a fizetés, zárják be iskolájokat, s küldjék 
ifjaikat áopronyba — így okoskodtak eddigelé a ker. 
gyűléseken. Ma másként. Tiszt. Badics lőrinci lelkész 
hathatós felszólalása következtében el lőn határozva, 
hogy a lőrinci iskola éveniíénti 600 frttal segélyeztessék. 

Délután megérkezett a ft. Wohlmuth úrhoz Rohonczra 
ment küldöttség azon hírrel, hogy az a pecsétnyomót 
csak felsőbb helybenhagyás következtében akarja át-
adni. E dolog nagy indignatióval fogadtatott. 

Délután 5 órakor — így hangzik az egyik levél, 
— kimentünk a Geresdre ment küldöttség, — illetőleg 
a superintendens elfogadására. A városon kivül a Gyön-
gyös folyó hidjánál várakoztunk az érkezendökre. Esti 
hét óra lehetett, midőn megpillantottuk a jövőket. Erre 
az útnak két felén egy-egy sor falat képeztünk. A kocsi 
ott termett, s mi egy hosszan tartó „éljen"-nel fogadtuk 
superintendensünket, tiszt. Badics úr pedig megható sza-
vak kai üdvözölte egyházunk ősz bajnokát. „Áldott, a 
ki jő az urnák nevében" voltak a találólag választott 
alapigék. . . Megindult aztán a menet be a városba a 
templom felé, lassan, ünnepélyesen, esti harangszó mel-
lett. . . . mintegy 20 kocsi s nagy néptömeg kisérvén a 
superintendens! A templom ajtajánál EÖsze kővágó-
eörsi lelkész tartott lelkes szónoklatot. Megható volt, 
látni az imádkozó superintendenst a templomban gyer-
tyák lobogó fényénél. . . Megható volt hallani az „Erős 
várunk nekünk az Isten" s „ha e világ mind ördög 
volna". . . énekversek hatalmasan zúgó hangjait!. . . 

Jun. l-jén folytatva lőn a gyűlés s határoztatott, 
hogy csináltasson a kerület uj pecsétnyomót. Ezután 
egy küldöttség ment ki a superintendenst széke elfogla-
lására behívni. Beléptekor háromszoros éljennel fogad-
tatott. Ezután nt. Szedenics, mint ideiglenes elnöke a 
gyűlésnek, átadta az elnökséget a superintendensnek, a 
ki erre kitűnő székfoglaló beszédet tartott. 

E gyűlésen nem volt képviselve a sopronyi felső-
és a belső-somogyi esperesség, mivel mindkettő nagy-
részt coordinált egyházakból áll. Ezenkívül nem volt 
képviselve a fehér-esztergomi esperesség, Komárom 
városa, s Győr városa sem, mivel nem jöttek képviselők. 

A gyűlést megelőző conferentián Krausz, a sopronyi 
felső esperesség esperese megjelent, s megilletődve 
mondta el, hogy ők vissza akarnak térni a nem coordi-
nált egyházak közé. 

Megemlítendő, hogy e gyűlés leginkább lek. Radó 
Lajos esperességi felügyelő úr lelkes felhívása követ-
keztében jött létre. 

vifiÉ iiiiiirihrtnii — 

KÜLFÖLD. 

Florenz. A „Times"nek írják Florenzből, hogy az 
ottani evangélikus gyülekezet napról-napra több életje-
lenséget tanúsít. Gróf Guicciardini Péter és Mazzarella el-

hagyták Florenzet s Genuába mentek. Azonban az elha-
gyott egyház uj vezért vagy evangélistát talált egy Bar-
sali nevű ácsmesterben, ki ugyan mesterségén kívüli 
nevelés-s oktatásban nem részesült, de a ki rendkívüli 
erélyt fejt ki, úgy hogy öt negyed óráig képes hallgatói 
figyelmét lekötni, kik ajakának minden szavát áhí-
tattal lesik. Az ő vezetése alatt — 14 napi félbenszaka-
dás után—újra össze-összegyűl a kis gyülekezet egy ács-
mühelyben, mely neki templomul szolgál. A kormány 
azt parancsolta, hogy zárt ajtók közt tartsák isteni 
tiszteletüket s csak a communikánsok bocsátassanak be; 
azonban az ajtót csak behajták s bemehet a ki ülő vagy 
álló helyet kap. Csak színből kérdik meg, a ki be akar 
menni, hogy hiszi-e a pápát, s a ki nem hiszi, mint meg-
tért, bebocsáttatik. Csupán egy embertől tagadtatott meg 
a bemenetel. Ez egy előttük arról ismeretes ember, hogy 
előbbi összejöveteleikről hamis jelentést tett s ki a gyü-
lekezetben hirdetett vallást a többség vallása iránt el-
lenségesnek festette. Barsali ezt a kémet a felsőbbség 
parancsa nyomán oly határozottan visszautasította, mint 
egykor a híres Ambrus érsek az alattvalói vérével meg-
fertőztetett Theodosius császárt. Ez a kis evangélikus 
gyülekezet, miután egyházi vezetője nincs, bizonyosan 
az alsóbb osztályból fogja legelszántabb harcosait nyerni. 
Barsali arra termett, hogy a magaszőrükre befolyást 
gyakoroljon s a fölötte állók bizalmát megnyerje. Egy 
szerű, erős alkatú, arca munkás gondolkodó embert árul 
el. A biblia szabadon terjed egész Toskanában s házalók 
kalandozzák be az egész országot. 

— m m — — 

T F J L . « C ? 

Losonc, jun. 2. 1860. A losonci heJv. hitv. egyház 
sem engedé jelentéktelenül elsuhanni a nagy reformátor 
Melanchthon halálának évfordulatát; kevés, de érde-
keltség és figyelemben gazdag híveinek körében a f. évi 
april hó 22-én e tárgyra vonatkozó ima, egyházi beszéd 
és énekkel mutatá hitvallásának, előharcosai iránt 
nemcsak teplomban, de annak falain kivül is élő visz-
szaemlékezését. Ezután a wittenbergi felhívás nyomán 
az emlékre kegyes adományok tétettek, az eredményt 
8 ft. o. é. pénzben ime ezennel nt. szerkesztő ur kezei-
hez juttatom. 

A fönebb említett hó 29-ke viszont gyászszal ün-
nepeltetett, ekkor tartatván sz. egyházunkban „a leg-
nagyobb magyarért," néhai gr. Széchenyi Istvánért a 
gyászistenitisztelet; melyről azonban a politikai lapok 
szólván: a kővetkezőknek kérek csak egy kis tért, 
annyival inkább, mert egyházi lapunkban e tárgyra 
vonatkozó szavakról én legalább még eddig nem em-
lékszem. 

Május 10-kén d. e. 10 órakor az Isten házába hivó 
jelek ismét azt hirdették: „temetésre szól az ének." 
Nevezetesen, a dunai mindakét superintendentia egy-
házkerületi tanácsosa, a losonci helv. hitv. gyülekezet 
főgondnoka, n.m. néhai L. Gyürky Pál végtiszteletére 



hivatánk össze; melyre nézve azonban szabadjon a kö-
vetkezőket emlékezet okáért elmondani. 

Gyülekezetünk kegyelettel említett fögondnoka, 
C8. k. kamarás, v. b. t. tanácsos , Krassóvármegyé-
nek egykor volt főispánja, elhunyt még a mult 1859-ik 
évi october 16-án Pesten; a mint e gyászhír városunkba 
megérkezett, miként ez nálunk nevezetesb alkalmakkal 
szokás, azonnal vallásfelekezeti különbség nélkül mind 
a három toronyban megkondultak a harangok. 

Midőn pedig az idvezültnek földi maradványai 
négy nappal halála után K. Terennén, rövid alkalmi 
beszéd, ima és ének következtében, a családi sírbolt 
ősek felett virasztó néma körének átadattak: egyhá-
zunk, gymnasiumunk és városunk is a kebeléből kine-
vezett érdemteljes küldöttség jelenlétével tanusítá mind 
a megholt, mind a mélyen tisztelt uri család iránt fájda-
lomban osztozó részvétét. 

' Mult hó 10-ki gyászünnepély alkalmával, még 
egyszer összesereglettünk, a nemcsak városunk és gyü-
lekezetünk, de hazánk és egész prot. egyházunkra nézve 
is veszteségnek mondható gyász felett. A sz. egyházunk 
közepén felállított rovatalt, az elhunyt gazdatisztjeinek 
díszes köréből vállalkozott magyarruhás fiatalok vették 
közvetlen körül, tovább állottak bánatos arcú volt 
jobbágyok és könyezö cselédek, míg a templom utcáit 
és székeit, különböző vallásfelekezetből, főrendek, ne-
mesek, tisztviselők, kereskedők, urak és hölgyek stb. 
stb. tették népesekké. A szószéktől jobb- és balkéz felöl, 
mint mikor egy gyászfelleg kétfelé nyújtja ki karjait, a 
gyász által legközelebb érdekeltek sötétlő sorai húzód-
t ak ; orgonánk körül a karzaton, mint lombsátorában a 
madár, a pesti prot. theologiai intézetből ez alkalomra 
kikért 16 papnövendék énekkara foglalt helyet. 

Ima, egy egyházibeszéd és gyász-énekek elzengé-
séből állott a végtisztességtevő gyászistenitisztelet. 
Gyülekezetünk e veszteség feletti fájdalmát azon édes 
reménynyel gyógyítgatja, hogy a gondviselés meg fogja 
engedni, miszerint ürességbe jött főgondnoki székét, a 
Losonczi Gyürky család tagjainak díszes sorából minél-
elébb ismét betölthetendi. Kis Gábor. 

Gyászhír. 
Karsai Lajos orvos-sebésztudor Győrött máj. 

30-án életének még csak 44 dik évében, elhunyt. A csa-
lád hü férjet és gondos atyát, a szenvedő emberiség 
szintoly ügyes, mint segélyre kész barátot, a győri ág. 
hitv. gyülekezet buzgó iskolafelügyelőt, a haza hü fiat 
vesztett el benne. 

A tót-vázsonyi helv. hitv. gyülekezet május 
6-án ülé meg a nagy reformátor Melanchthon Fülöp ha-
lálának háromszázados évfordulati napját. Szónoklat 
tartatott Jel. III. 8—11 — 12. v. emez igéiről: „íme adtam 
teelődbe egy megnyilt ajtót, melyet senki be nem zár-
hat. . , tartsd meg azt a mi nálad vagyon s hogy senki 

el ne vegye a te koronádat. A ki győzödelmes leszen, 
azt mívelem, hogy oszlop legyen Isten templomában ; és 
többé onnét ki nem jő ; őrá felirom az uj Jeruzsálem 
nevét, mely mennyországból száll alá az én Istenemtől!! 
Mult april 29-kén pedig a nagy hazafi Széchenyi Istvánt 
gyászolá meg gyülekezetünk. Az úrhölgyek és előkelőb-
bek gyászba öltözve, az elöljárók gyászfátyollal karjai-
konjelentek meg a fekete posztóval és szőnyeggel bevont 
templomban, de mindezen kliljelenségek csak kisszerűek 
valának ama mély gyászhoz képest, melyet magyar- és 
német, protestáns és róm. katholikus ez alkalomra szent-
egyházunkban összegyűlve — szívében érzett s a 
részvét könyeivel nyilvánított. A szónoklat alapigéje 
vala 1. Sam. 25. 1. A. K. lelkész. 

Palóczi Horváth Simon, Ungmegye egykori* 
első alispánja s országgyűlési követeért, ki f. évi mart. 
6-án meghalt —mint a „Hfrtf nak irják — testvére, P. 
Horváth Mária ő nsga, f. hó 5-én, a boldogult volt lak-
helyén, Pinkóczon gyászistenitiszteletet rendeztetett, 
melyen az elhunyt rokonain kivül, régi tiszttársai, a 
megyebeli nemesség, sőt a szomszéd megyékből is szá-
mosan jelentek meg. A kastély udvarán egy nagy sá-
tor volt készítve, mely mintegy 2000 embert fedhetett 
el. Ez alatt volt a fényes ravatal fölállítva; előtte a 
fekete posztóval bevont szószék, s ezzel átellenben egy 
emelvényen a sárospataki tanulók énekkara. Az imát 
főt. Zsarnay Lajos tanár ur mondá. Erdélyi János m. ak . 
tag, sárospataki tanár pedig jeles emlékbeszédet tartott 
az elhunyt fölött. 

Adakozások-
A szent-endrei ref. fiókegyház gondnoka t. Zelo-

vics Gábor úr és neje Pajor Livia asszony a gyülekezet 
részére a városáltalajándékozottegy hold szölöföldkiülte-
tésére 68 forintot adományozott. Dr. SzontaghA.lengyel-
tótiból a budapesti árvaház gyámolítására 1 ft. 30 krt. 
küldött. Farkas Antal nevelő a Melanchthon-emlékre 
1 ft. és Kerék János ügyvéd Monorról a pesti ref. papnö-
veldéi ifjak lakszobai felszerelésére egy forintot aján-
dékozott. 

Szerkesztői levelezés. 
J. L- lelkész urnák Nyíregyházán. A közönség 

tanuja volt azon állhatatos harcnak, melyet mi a tiszta 
presbyterianismus érdekében két nagy egyház irányá-
ban, személyes érdekünk hátratevésével vívtunk. A ne-
vezett egyházak vezérei, mint igaz keresztyének, en-
gedtek az igazságnak, és mi örömmel tettük le a fegy-
vert, hogy más napikérdésekhez forduljunk; de ön élére 
állítva a dolgot, jónak látta a harcot oly tényezők bele-
keverésével is folytatni, melyek tiszta protestáns érzü-
letünkkel nem férhetnek össze, s így mi önnel ez uton 



tovább nem haladhatunk. Midőn mi ama harcba bocsát-
koztunk , azt a történelmileg fejlett egyház alapján 
tettük, melyen mind elejétől fogva állottunk; ön ez 
álláspontot elhagyta s ennélfogva nem követelheti, 
hogy lapunkat ön ügyének orgánumául átengedjük. A 
mit lapunk 21-dik számában ön ügyéről közöltünk, azt 
más lapokból merítettük ; ha ön igazolása más lapokban 
meg fog jelenni, azt szinte hajlandók vagyunk átvenni; de 
az nem fog megtörténhetni, mert ön igazolásában oly 
állítások fordulnak elő, melyeket akármelyik szerkesztő 
amint hogy a sajtótörvényekből Ön is meggyőződhetik, 
csak lapja és személye világos kockáztatásával közölhet-
ne. Avagy lehet-e valamely testület ellen világosan becste-
lenítő vádakat közölni, a nélkül, hogy azok bebizonyí-
tására törvényes adatok volnának a szerkesztőség ke-
zébe letéve? Önnek névaláírása nem garantia, mert 
tegyük fel, hogy a vád nem bebizonyítható, akkor 

mindenesetre a felelősség terhe legelsőben a szerkesz-
tőre nehezedik, s csak miután az megbüntettetett, jöhet 
ön — mint alaptalan vádoskodó — kérdés alá. Mindezen 
okoknál fogva önnek hozzánk küldött nyilatkozatát 
nem közölhetjük. Szerk. 

C. M. lelkész urnák Losoncon. Ha ön lapunk 
legutóbbi számait figyelemmel olvasta, láthatta, hogy 
azok a legégetőbb napi kérdésekkel foglalkoznak, s 
mondhatjuk, hogy ilynemű tárgyakkal annyira el va-
gyunk halmozva, hogy megnagyobbított lapunk sem 
képes azokat — mint óhajtanánk — befogadni: ez az 
oka, hogy önnek „Zwingli és Kálvin" című cikkét, mint 
különben is korait, ezáltal nem adhatjuk. Egyébiránt 
is önnek neve sokkal ismeretesebb a protestáns iroda-
lomban, mint hogy arra szorulna, hogy magát egy rövid 
cikk által újból ajánlja. Az igért költeméuyt a naptár 
számára várva-várjuk. Szerk. 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Ballagl Mór. 

Templom-építési árlej tés. 
Nagy-Kun-Karczag város reformált egyháza (temploma) s tornyának részint folyó, 

részint jövő évbeni kijavítása, s illetőleg átalakítása végett folyó 1860-dik évi julius 1-én 
délelőtt a városházánál árlejtés fogtartatni. 

Ezen építkezés összes költsége 20—25000 a. ftra rúg, s a vállalkozni kívánóktól 
10% bánat-pénznek vagy kész pénzben, vagy börze ároni statuspapirokban letétele köve-
teltetik. 

Az egybáz föntartja magának azon jogot, hogy a külön mesterségre tartozó mun-
kákat vagy külön, vagy együvé foglalva adhassa ki , s hogy a vállalkozók közt azok 
szakértősége tekintetbe vételével választhasson. 

Ezen árlejtéshez zárt, és kellő bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok is elfo-
gadtatnak Karczag város főbirája által az árlejtés kezdetéig, melyeknek mikénti felbontása 
iránt a választmány határozand. 

Az építkezési terv, költségvetés és árlejtési föltételek Karczag város főbírói hivatalnál bármikor 
megtekinthetők. — A terv szerint a kőműves munka mintegy 5700 a. forintra, az ács munka 4600 a. ftra, kőfaragó 
munka 4300 a. f tra; asztalos-, lakatcs-, befestő-, üvegesmunka 4000 a. f t ra; bádogos munka 2100 a. ftra, szob-
rász munka 300 a. ftra rúg. 

Mely árlejtésre a vállalkozni kivánó építő-mesterek, kőművesek, ácsok, kőfaragók, asztalos, lakatos, 
festő, üveges és bádogos-mesterek ezennel meghívatnak. 

Karczag, junius 6. 1860. 
(1 —3) Karczagi reformált eggházi elöljáróság. 

te-

É r t e s í t é s . 
Alulnevezettek értesítjük az olvasó közönséget, hogy a Kecskeméti Prot. Közlöny, melyre f. év 

február hóban aláírást nyitottunk, részvét hiánya miatt meg nem jelenhetik. — Azon kevesek tehát, kik az elő-
fizetést bekttldötték, pénzeiket onnan, hova küldetett, bérmentesen visszakapják. 

Kecskemét , junius hó 1860. Tóth József szerkesztő, Szilády Károly kiadó. 



Protestáns lelkészekhez. 
Tisztelettel jelentem a t. prot. lelkészi karnak, hogy a k ü l ö n f é l e v i s z o n y o k r a és G y á s z e s e -

t e k re való Papidolgozatok füzetei, osztrák értékre leszállított árukon, valamint nálam, úgy a magyar-és 
erdélyhoni minden hiteles könyvkereskedésben folyvást kaphatók, — megjegyezve, mikép a K ü l ö n f é l é k V. 
füzetéből IX-ig, és a Gy á s z es e t ek r e v al ó k V. és V.-túli füzeteihez vannak mellékelve — 2, 3 s több ívenként — 
F ö r d ő s L a j o s Szentirati Szókönyvének (konkordáneia) első kötete A-tól E-ig ( f o l y t a t á s a e h a s z n o s 
k ö n y v n e k m u n k á b a n v a n ) ; továbbá a K ü l ö n f é l é k X ik füzetéhez vannak csatolva — könnyen olvas 
ható öreg hetükkel nyomtatva — H a l k a S á m u e l templomi imái advent köznapjaiban] a X. és Xll-ik füzethez 
fredíg a Kecskeméti Prot. Közlöny Iső és II-dik füzetei. — Mindezek oly módon vannak a füzetekhez mellékelve, 
hogy onnan kivenni és külön beköttetni lehessen. — A Különféle papi Dolgozatok több füzetei jeles Barabásunk 
által rajzolt élÖ lelkészek kőnyomatú arcképeivel vannak díszesítve. 

Ajánlom egyúttal az illetők figyelmébe az általam már régebben kiadott s néhány példányban még 
meglevő s egyedül csak nálam kapható, P a p I s t v á n Egyházi beszédjei ésimádságai második részét, mely t á b o r i 
l e l k é s z e k által is használható. Ára fűzve 84 újkr., postán bérmentes kézhezküldéssel 1 ft. 10 kr. Végül: 
S z i l á d y L á s z l ó t ó l Köznapi imák és szertartási beszédek második kiadását, mely fűzve, 1 osztr. é. frtra. leszállított 
árért minden könyvkereskedésben kapható. 

Kecskemét, május hó 1860. Szilády Károly, könyvnyomtató és kiadó. 

Sajtó alatt van és még folyó évi jnlius végén megjelenik: 

PROTESTÁNS ÚJ ZSINATI TÖRVÉNYEK.' 
.A. legközelebbi zsinatra rnegvitatási mintául 

készítette 

B l á z y L a j o s , 
az „Egyházi Törvény" szerzője. 

tfíiK^e t ^ f t y m m j 

Miután a f. év május 15-ki legkegyelmesebb kézirat a magyarhoni protestáns egyháznak, ügyei rende-
zését ismét saját kezeibe tette le, legkiválóbb kötelessége az egyháznak jó eleve gondoskodnia, hogy a zsinat 
kellőleg előkészíttessék. Blázy Lajos ur életének tetemes részét, miről nyomtatásban megjelent s kéziratban levő 
munkái dicséretesen tanúskodnak, az evaugyélmi törvényhozás tanulmányozásának szentelte fel s így ő ezen most 
mindnyájunkra nézve annyira nyomos ügyben legilletékesebb iróink egyike. Alólirt kiadó jó szolgálatot vél tenni a 
magyarhoni miDdkét hitvallású evangyelmi közönségnek , midőn a fentisztelt szerzőnek ezen munkáját 
közrebocsátja. A munka f. é. julius elején ki lesz nyomatva, az árt csak egy ujforintra tettem. — Gyűjtőknek min-
den hat példányra egy tiszteletpéldánynyal kedveskedem. 

Egyidöben van szerencsém a t. c. közönség figyelmébe ajánlani az épen nálam megjelent két 
érdekes munkát: 

Protestáns egyház; alkotmány 
tekintettel történeti fejlődésére. 

Irta 

Ara í uj forint. 

A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású Evangélikusok 
szabad ós nyilvános vallásgyakorlatát biztosító 

T Ö R V É N Y E K . 
Közrebocsátotta 

Magyar és német nyelven. 
/ 

{Függelékül a törvényeknek latin szövege.) — Ara fűzve 40 ujkrajcár. 
Pest, junius 1-én 1860. Osterlamm Károly, 

könyvárus (Erzsébettéren.) 

Pest, 1860. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 

Mellékletek: Ev. árvákat ápoló egylet. — Felhívás az ev. lelkészekhez és tanítókhoz. 



P R O T E S T Á N S 

YHAZI 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ 

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T É S I DIJ 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : póstán szétküldéssel 
félévre 3 frt . 70 kr. , egész évre 7 fr t . 40 kr. Előfizethetni 
minden'cs .k. postahivatalnál ; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA ! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 u jkr . , egyszer iér t 7 u jk r . 

sorja. Bélyegdíj külön 30 u jkr . 
TTSTi 1 

Előfizetési felliivás 

Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
1860. 2-ik félévi folyamára. 

A május 15 ki legmagasb kézirat által az egyházi ügyek folyama régi medrébe tért vissza; mondhatjuk, 
hogy közelget az idő, melyben zilált állapotba jött egyházi ügyeinket valahára rendezhetjük, közelget a zsinat-
tarthatás ideje. Ha valaha, most áll érdekében minden protestáns keresztyénnek figyelemmel kisérni a dolgok mene-
tét, a közkérdések fejlését, hogy tájékozva, lévén, maga is hozzá szólhasson a mindnyájunkat oly közel illető ügyhez. 
Felhívjuk azért prot. hitsorsosinkát, hogy lapunkat uj előfizetési folyamán, az egyházi ügyek uj fordulati pontján szi-
ves pártfogásukban Részeltetni szíveskedjenek, felkérjük egyúttal azokat, kik szent vallásunk iigyei intézéséhez tudo-
mánynyal s ismerettel birnak, hogy most hallassák magukat s emeljenek útba igazitó, felvilágosító szót, biztosak le-
hetvén a felől, hogy lapunk szelleme s iránya, valamint a legválságosabb időkben soha nem változott, ugy ezután is 
semmiféle körülmények közt sem fog változni. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 frt 40 kr., félévre 3 frt 70 kr., helyben 
egész évre 7 frt, félévre 3 frt 50 kr. 

Midőn a tisztelt olvasó közönséget lapunk pártolására hivjuk fel, egyúttal felhasználjuk az alkalmat, kije-
lenteni, hogy az általunk eddig is szerkesztett protestáns naptár h e t e d i k é v i f o l y a m á b a lép s mint 
tulajdonunk fog megjelenni. 

Dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy a megelőzött hat év csak tanulási évnek nevezhető; oly válogatott, 
változatos s protestáns szellemű tartalommal fog megjelenni e hetedik évi folyam, melynek becsét különösen emeli az 
is, hogy a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokai arcképét s életleirását hozza, minők néhai A p o s t o l P á l super-
intendens, B a l o g h P é t e r superintendens, B á r ó P r ó n a y G á b o r , néhai S z o n t á g h S á m u e l ev. super-
intendens, T ó t h F e r e n c z superintendens, báró V a y M i k 1 ó s főgondnok. 

Nem kevésbé kedves adalék lesz a jövő évi naptárban a magyarországi prot. egyház rövid történelme világos 
népszerű előadásban. 

Megkérjük illő tisztelettel a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor méltóz-
tassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő protestáns naptárból hány példány 
szükségeltetik egyik vagy másik gyülekezetben — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés csak 
bejelentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Költ Pesten, máj. 30-ikán 1860. 
Dr. Székács József 
Török Fái segédszerkesztők. Dr. Ballagi Mór, 

f e l e l ő s s z e r k e s z t ő és k iadó . 

Az állam és egyház közti viszony s eb-
ből származó felségi jogokról (Jura 

majestatica circa sacra). 
I. 

Schadliche Wahrhei t , ich ziehe sie vor dem nützliehen Irr thnm ; 
Wahrhei t heilet den Schmerz, den sie vielleicht uns erregt. 

Schadet ein I r r thum wohl ? Nicht immer ! Aber das I r ren , 
Immer schadet's. Wie sehr, sieht man am Ende des Wegs . 

Göthe. 
Minemű viszonyban volt az egyház az állam-

hoz, s minemii jogokat gyakoroltak az u ra lkodók 

az egyház i rányában a keresztyénség kezdetében ? 
közönségesen tudva van az egyház-történe-
lemből. 

Az isteni alapító kész a lkotmányt s teljesen 
bevégzett törvényhozást nem hagyot t há t ra az 
egyház részére, de már első alapításában magá-
ban foglalta azon elvet és irányt, mely életét 
későbben teljesen kiképezte; s az üdveszközök 
szerzése, s az apostoloknak osztott azon 



lom (Máté 28: 19), melynél fogva a zsidó állam-
vagy népvallás ellenében közönséges vallást ala-
pítsanak s a liivoket a keresztség által az egyház 
tagjaivá avassák, az isteni alapító azon akarata 
mellett szól, hogy a belközösség külsőleg is 
valósíttassék. Az egyház életének ezen rendezése, 
biztosítása a zsinatok hivatásához tartozott; s 
miként a keresztyénség kezdetében a zsidó- és 
pogány-keresztyének közötti viszály, Jeruzsálem-
ben gyűlés által intéztetett el (Cselek. 15. R.), 
úgy már a 2-dik században, a Marcion és Monta-
nus tévelygő véleményei alkalmat szolgáltattak a 
kis-ázsiai püspököknek az első zsinatok tartására 
(160—170.) s azok tekintélyének érvényesítésére-
Ezeket követték Cyprianus sürgetésire Afrikában 
több zsinatok, hol az egyházak papi és világi 
elöljárói, a néppel együtt az egyházi ügyek felől 
tanácskoztak, intézkedtek !), az állani minden 
befolyása nélkül, miután az egyházhoz nem tar-
tozó, nem keresztyén uralkodóktól, „az egyházi 
ügyekre vonatkozólag" semmi függést el nem 
ismertek. Mikép is fogadhattak volna parancsokat 
azoktól, kiket tények után kénytelenek voltak az 
egyház ellenségeül tekinteni?! De minden polgári 
ügyekben, az irás tanításához hiven, a felsőség-
nek teljes engedelmességgel hódoltak. 

Az első keresztyén uralkodó, a nagynak ne-
veztetni szokott Constantin, a világ uralta római 
birodalom autocratája, az államjog akkori felfo-
gása szerint, s azon példák után, miszerint elődei, 
a Caesarok, polgári határtalan hatalmuk mellett? 
a római vallás főáldozárai, az augurok testületé-
nek fejei (Pontifices Maximi) voltak, nem lehetett 
egy keresztyén püspöknek, — saját alattvalójá-
nak alattvalója. 0 szükségesképen az egyház feje 
lett, mert állani és egyház, az egyházba lépése 
által összefolytak, de mégis teljesen nem vegyül-
tek össze; s ezen sajátságos összefolyását, de 
össze není vegyülését az államnak és egyháznak, 
talán nem helytelenül lehetne hasonlítani a Rhone 
azon sajátságos folyásához, mely több mérfold-

') A 325-ben tartott elvirai zsinat jegyzökönyve előszavában 
feljegyezve találjuk : „Quum consedissent sancti et re-
ligiosi episeopi, itern presbyteri . . . residentibus cunctis, 
adstantibus diaconibus et omei plebe." Mansi: Coll. 
conc. — Ugy szintén Cyprianus, ep. 67.: „Plebs ipse 
maximé habét potestatem vei eligendi dignos sacerdotes, 
vei indignos recusandi," —mi alatt nem lelkészt—, ha-
nem püspökvalasztást kell érteni, mi azon korban a 
zsinatokon történt. 

nyi hosszában a genfi tón keresztül folyván, 
annak vizével nem elegyedik össze, s kifolyásá-
ban eredeti ízével és színével áll ismét elő; mert 
ha a császár egy személyben az állam és egyház 
feje volt is: az egyházra vonatkozó ügyekben 
nem intézkedett önkényűleg, hanem azokat zsi-
natokon tárgy altatta, s midőn magát „püspöknek 
a külsőkben" nevezte, ez alatt a legkitűnőbb te-
kintélyű theologusok és jogtudorok, mint dr. 
Paulus, Bretschneider, Kist, Riffel, Richter s má-
sok felfogása szerint, egyebet nem értett, mint az 
egyházat magában foglaló államot, s ebből folyó 
azon főfeliigyeleti jogát, miszerint az egyház az 
államot célja elérésében ne gátolja, ne veszélyez-
tesse ; hogy az egyházi életet meghasonlások, 
szakadások ellen oltalmazza, és külső részére 
nézve a letett alapon, törvényhozás utján tovább 
fej leni, s az államrenddel egységben tartani se-
gítse. S e végett tartotta az arlesi és római tarto-
mányi zsinatok után (311—316), az első közön-
séges nicaeai zsinatot is (325), hogy a türelmet-
lenségi vallásos viszályok, melyek az egyházat 
szakadással, s ez által az államot is veszélylyel 
fenyegették, lecsendesíttessenek; de épen ezen 
tette által ismerte el, „hogy egyedül magának az 
egyháznak van joga belügyei felől intézkedni, 
mert máskülönben zsinat nélkül is intézkedett 
volna." Ebben állt a polgári felsőség hatalma, a 
hitcikkelyek körüli viszályokban és egyházi rend-
szabályok-, törvények-, kánonok alkotásában nagy 
Constantintól Justiniánusig (324—565), és így 
azon korszakban, midőn a világi és egyházi hata-
lom közötti súrlódások az egyház békéjét még meg 
nem zavarták; a császárok összehívták a zsina-
tokat, s végzéseiket szentesítették. S noha a fe-
gyelmi ügyekben, az egyház beleegyezésével, 
annyira terjedt a császárok hatása, hogy e rész-
ben magoktól is intézkedhettek, de az senki által 
kétségbe nem hozatott a nevezett korszakban, 
hogy rendszabályokat és törvényeket egyedül 
az egyház alkothat zsinatok által, s az egyházhoz 
tartozó uralkodók joga és akarata csak addig 
terjed, hogy a zsinatok végzéseit vagy megerő-
síthessék, vagy elvethessék. S hogy maga az egy-
ház is az uralkodót mint ilyet, nem tekintette az 
egyház fejéül azon esetben is, ha az nem volna 
tagja az egyháznak, mutatja a hitehagyott Juliánus 
korszaka, midőn az egyház minden külbefolyás 
nélkül ismét mindenben maga intézkedett. 

A későbbi korszak nem egyéb volt, mint az 



állam és egyház közötti súrlódások korszaka, két 
óriás oly küzdelme, kik közül egyik az anyagi, 
másik a szellemi erőnek nagyobb mértékével birt, 
s a győzelem mérlege több századon keresztül 
hol egyik, hol másik részre hajolt. Az eredmény 
tudva van. Keleten a világi hatalom győzött; 
nyugaton pedig az egyházi hatalom emelkedett 
oly túlsúlyra, hogy az állam és egyház közötti 
jogviszony teljesen megszűnt, s az egyház külön 
állam lett az államban. A világiak már a IV-dik 
században elvesztették minden befolyásukat a:c 
egyházigazgatásban, midőn a zsinatok azon hitet 
tudták érvényre emelni, hogy határozatai azért 
kötelező erejűek, mert a sz. lélek által inspirálva 
vannak, s a püspökök csalhatatlanok; minek 
következtében a zsinati végzések elvesztették a 
törvények természetét, s orákulumokká lettek, 
melyeknek a világiak kénytelenek voltak feltétle-
nül engedelmeskedni, ha átok alá nem akartak 
vettetni, s Isten elleni lázadókul tekintetni. 

A hierarchia már létezett, de még egyházi 
fő nélkül. Azonban minden körülmény közremű-
ködött a római pátriárcha azzá leendésében. 

Eltekintve attól, hogy Róma a birodalom fő-
városa volt, melynek nagysága és fénye a püs-
pököket is körülsugározta, s a hagyomány e gyü-
lekezet eredét Péter apostolnak tulajdonítá, kihez 
az isteni alapító ama nagy fontosságú szavakat 
intézte (Máté 16: 18), melyekre alapítják a római 
pápák az egész keresztyén anyaszentegyház fö-
lötti főnökségüket (primátus), mi már kezdetben 
varázsszeriileg nevelte tekintélyöket és hatalmu-
kat — : eltekintve ettől, nagy mértékben mozdí-
totta elő a római primátust azon kedvező viszony, 
melyben püspökeik Bonifacius által, a német egy-
házzal jutottak, mint mely legelőször ismerte el 
ünnepélyesen a római püspököt az anyaszent-
egyház egyedüli főnökéül azáltal, hogy annak 
püspöke] a VlII-ik század közepén a római püs-
pök iránt engedelmességet fogadó hódolati ok-
mányt irtak alá, s egyszersmind neki tántorítha-
tatlan hűséget esküdtek1). Ezt követte csakhamar 
azután a gallikán egyház, miután a németek pél-
dáján tapasztalá, hogy Róma igen erős védpaizs 
a fejedelmek és oligarchák zsarnoki Önkénye el-
len ; mit, az akkori körülményeket figyelembe 
véve, tagadni nem is lehet. 

2) Rettberg: Deutsche Kirchengesckickte. Gottingen 1846—48. 
1 . 2 . 1.412. 

Nevelte a püspöki tekintélyt és hatalmat, a 
IX-ik század közepén megjelent Pseudo-Isidor-
féle, oly egyházi törvényeket és rendelvényeket, 
kánonokat és decretumokat tartalmazó gyűjte-
mény, mely kiszámításból a pápai tekintély neve-
lésére adatott ki, s melynek koholtsága noha két-
ségbe vonhatlan a későbbi századi iratokra tör-
tént számos hivatkozások által, mégis az akkori 
sötét századokban, midőn a lelkészek közül talál-
koztak, kik „in nomine Patria, Filia, et Spiritua 
Sancta" kereszteltek; s egy másik lelkész e he-
lyett „sumsimus Domine" ezt olvasta: „mumpsí-
mus Domine", s midőn valaki figyelmezteté, hogy 
így nem jól olvassa, még azt felelte, hogy mindig 
így olvasta ő azt harminc év óta, és vén pap létére 
most már uj szokást nem kezd, s az uj sumsi-
musért a maga régi szebb hangzású mumpsimusát 
el nem hagyja, — a tudatlanság ezen sötét szá-
zadaiban nem csuda, ha a fogás észre nem véte-
tett, s e gyűjtemény eredetinek tartatott mindad-
dig, míg a reformátió által a tudományok uj 
hajnala felderülvén, koholtsága a tudós ref. lel-
kész Blondel által oly alaposan kimutattatott '), 
hogy az a katholikus tudósok által is azóta ilye-
nül ismertetik. — Miután tehát a fogás kezdetben 
észre nem vétetett, s ezen egyházi törvények és 
rendelvények következő tételeket tartalmaztak: 
„hogy az áldozári rend (sacerdotium) a Krisztus 
által rendeltetett a világ kormányzatára, melynek 
teljessége a római pápában folyik össze, ki Isten-
nek és Krisztusnak földi helytartója az egész 
keresztyénség fölött, s oly egyedüli főpüspök, 
hogy más püspökök csak helyettesei (vikáriusai), 
s tőle nyerik a hatalmat. O egyedül birája a püs-
pököknek, minélfogva a clerus és világi törvény-
székeknek nincs alávetve, s világi állású egyén 
sem mint vádló, sem mint tanú nem lépliet fel 
lelkész ellen, s ki ezt tenni merészelné, Isten ellen 
lázadóul tekintessék és büntettessék" stb.; s mi-
után azon korban a zsinatok végzései és pápai 
rendelvények némi büverőt gyakoroltak a keresz-
tyénségre: a szó alatti rendelvényeket a pápák 
ildomos kiszámítással lassanként érvényre kezd-
ték emelni. Ezen cél elérését a pápáknak rendkí-
vül könnyítette a római világi uralom végrom-
lásának nagy eseménye, s ennek következtében 
több idegen népek berohanása, úgyszintén a frank 

') Blondellus: Pseudoisidorus et Turianus vapulantes. G c 
néve. 1621. 1635. 

* 



császárokkali kedvező összeköttetéseik, mely kö-
rülményeket saját előnyükre legnagyobb diplo-
matiai ügyességgel szerencsésen fel tudtak hasz-
nálni, részint az által, hogy a győzelmes fél előtt 
magokat megalázva, általa megkíméltettek, ré-
szint, hogy a vetélytársak tusáiban mindig az 
erősebb részére állván, hatalmukat ez által rend-
kívül nevelték, részint midőn valamely fél már oly 
hatalomra kezdett emelkedni, miszerint a pápai 
túlsúlyt fenyegette, ellene pártokat, szövetségese-
ket szereztek, miben hihetetlen segítségökre volt 
a vallás lelki fegyvere. „Ekkép — így ir a Flo-
renc történelmének híres írója — minden hábo-
rúk, melyeket azon korban a barbárok Olasz-
országban folytattak , nagyobbrészt a pápák 
által okoztattak, és minden barbárok, melyek 
Olaszországot elözönlötték, nagyobbrészt álta-
luk hivattak be." Már a VlII-ik század közepén 
III. Gergely pápa a görögök és longobárdok 
túlsúlyú befolyásának gyengítése végett Martell 
Károly majoruomussal némi diplomatiai össze-
köttetésbe lépett. Gergely utódja, Zakariás pápa 
pedig, miután Pipin majordomus azon kérdését: 
„hogy a francia nemzet nem jogszerűen ruház-
hatná-e a királyi címet arra, ki már különben 
is az uralkodó terheket viseli?" diplomatiai il-
domossággal Pipin részére döntötte el, s csak-
hamar azután II. István pápa Párisba utazván, 
Pipint a korona birásában nagy ünnepélylyel 
megerősíti, — az uj francia király a pápa felhí-
vására 754-ben Olaszországba tör , a longobár-
dokat legyőzi, s az elfoglalt birtokot a pápának 
ajándékozza. Utódja I. Pál pápa Pipinnel hason-
lóul folytonos diplomatiai közlekedésben volt. A 
longobárdok uj betörései ellen I. Adorján pápa 
nagy Károlyt segítségül hívja, ki a longobárdok 
uralmának véget vet , s atyjának adományait 
megerősíti és bővíti. II. Miklós pápa a Xl-dik 
század közepén az oligarchák , az úgynevezett 
bárók által gyakran háborgattatván, anormanno-
kat ellenük segítségül hívja, kiknek segélyével 
azok hatalmát teljesen megtöri és megsemmisíti, 
s a normanok bátor vezérét Guiscard Róbertet 
Apulia és Calabria hercegévé teszi. VII. Gergely 
pápa, Henrik császár elleni harcában, a hatalmas 
császári hűbérnökökkel diplomatiai ügyességgel 
elhitetvén, hogy ők a császári hatalom túlsúlya 
által szintén nyomva vannak, s az aristokratia ér-
deke egy és ugyanaz a pápáéval, s azon kivánatöt 
bennök felébresztvén, hogy magokat a túlsúly 

alól felszabadítsák: sikerült neki a hübéi nököket 
szövetségesekül megnyerni, mi nélkül még rend-
kívüli erélye mellett is a császár fölött aligha 
győzedelmeskedik. Guiscard Róbert halála után 
annak fiai Rüdiger és Vilmos Nápolyt és Siciliát 
a pápák segélye által uralmuk alá hajtják, mely 
segély azon diplomatiai ildomosságból nyújtatott 
nagy előzékenységgel, hogy ezáltal a császári ha-
talom túlsúlya gyengíttessék. Ezen időtől fogva a 
római pápák főtörekvése volt, Olaszországnak egy 
fejedelem alatti egységét gátolni, s a szétdarabolt 
erők közt önhatalmukat nevelni, mi nekik bámu-
landó módon sikerült, miután az apróbb államok 
fennállását a nagyobb hatalmak féltékenysége is 
előmozdította. — „Ekkép a pápák — így foly-
tatja a Florenc történelmének irója — majd hit-
buzgóságból, majd nagyravágyásból uj népeket 
hivtak Olaszországba s általok uj háborúkat indí-
tottak ; s miután ekkép valamely fejedelmet hatal-
massá tettek, ezt csakhamar megbánva, ismét 
megbuktatni igyekeztek; és soha meg nem enged-
ték, hogy azon országot, melyet öngyengeségök 
miatt magok nem birhattak,valaki más bírhassa. És 
a fejedelmek rettegtek tolok, mert harcban szintúgy 
mintfutásban,mindiggyőzedelmeskedtekfölöttök." 

Miután ekkép különféle körülmények közre-
működése által hítágazati érvényre emelkedett 
azon eszme, hogy a püspökök hatalma közvetle-
nül a sz. lélektől veszi eredetét, s az egyház, az 
isteni alapító közvetlen akarata által a világ igaz-
gatására előállított hatalom, melynek korlátlan 
feje a pápa, mint Isten és Krisztus csalhatatlan 
helytartója : ily elv mellet az egyház , a világi 
elem minden beavatkozását, mint az Isten által 
alapított rend megsértését és hatalmának túlter-
jeszkedését teljes jogosultsággal visszautasíthatta, 
így enyészett el lassanként az állam minden joga 
az egyház irányában. A helyett, hogy a fejedel-
mek a püspököket hivatalukban megerősítették 
volna, ellenkezőleg a pápák érvényre tudták 
emelni azon igényöket, hogy minden világi hata-
lom csak a lelkinek levén kifolyása, mint a hold-
fény a napnak visszasugárzása : a fejedelmek 
népeikkel s tartományaikkal együtt a lelki 
egyeduralomnak (monarchiának) alattvalói s adó-
kötelezettjei; minélfogva a fejedelmi koronák ado-
mányozása az apostoli szék kiváltsága, mely 
ennek osztásában a sz. lélek sugallatát követi. 
Mely korlátlan kiterjedésű kiváltságok alapját a 
római szék abban helyheztette, hogy az állam 



csak emberi akaratnak szüleménye, s mint ilyen 
nem birhat semmi isteni jogosultsággal, hanem 
az egyházzali összeköttetése által éri el magasabb 
rendeltetését, melynek Ítéletétől és elismerésétől 
függ minden erkölcsi működésében. Minek követ-
keztében az egyház törvényhozói és végrehajtói 
hatálya a polgári eset minden ügyeibe befolyhat, 
hol ez az egyház határvonalát bármi csekély rész-
ben érinti. 

Az állani és egyház közötti ezen viszonyból 
fejlődött ki már az egyházi hatalom azon túlsú-
lya, melynél fogva a római pápák 'uralkodókat 
önhatalmúlag nevezhettek ki, azoktól a lábcsókot 
követelhették, Őket átok alá vethették, alattvalói-
kat a hűség eskiije alól feloldozhatták, szerzete-
sek által megvesszőztethették, országokat, világ-
részeket elajándékozhattak stb. S e túlsúlyú ha-
talomból fejlődött ki aztán az egyházi igazgatás 
azon formája, mely „curialis vagy pápai udvar-
rendszernek, s ultramontanismusnak" is nevezte-
tik, s mely azon felfogásban áll, miszerint a római 
pápa az egyházigazgatásnak oly határtalan ha-
talmú s csalhatatlan főnöke, ki még a közönsé-
ges zsinatoknak is fölötte áll, s a közvetlen kör-
nyezetében, udvarában tartózkodó egyházi főhiva-
talnokok-, bibornokokkal együtt, kiknek össze-
sége curiának neveztetik, s kik a pápa szemé-
lyében egyesülve vannak, — gyakorolja a leg-
főbb egyházi igazgatást; — s mely túlsúlyú ha-
talom következménye volt aztán, hogy némely 
katholikus irók túlbuzgalomból nagyon is messze 
mentek a pápai uralom terjesztésében, midőn, 
mint Bellarmin bibornok, állították: „hogy a 
pápa, ha vétkezést parancsolna is, az engedelmes-
ség tekintetéből azt is tenni kell;" — s a pápai 
rendelvények Glossáiban ilyen tételekre akadunk : 

„A pápa az evangyéliom-, apostolok tanításai-
és természeti jog ellenében dispensálhat." (Glossa 
in cap. 2. c. 15. quaest, 6.). — „Az egyedüli ok, 
melynél fogva a pápa mindent tehet, az ő puszta 
akarata. S ki volna elég vakmerő és szemtelen, 
tőle kérdezni: miért cselekszed ezt ? ki, miután 
minden jog fölött áll, mindenről dispensálhat. 
Magát a jogtalanságot kiegyenesítheti, s minden 
törvényeket tetszése szerint megváltoztathat és 
felbonthat" (Glossa in canon: 3. tit. 7. lib. 1. 
decret. Gregor IX.). — „Ki vakmerő volna állí-
tani, hogy a mi Urunk Istenünk a pápa, ezen 
rendelvények szerzője, nem rendelkezhetett ek-
képen : az eretnekül tekintessék" (Glossa ad cap. 

4. Extravag. Joann. XXII. de verbor. signific.). 
Mely túlzás, hogy még magában a rómaicuriában 
sem talált feltétlen helybenhagyásra , mutatja, 
hogy ezen szavak „mi Urunk Istenünk" csak a 
legrégibb lyoni (1584. és 1606.) és párisi (1585. 
és 1606.) kiadásokban találtatnak, míg az ujabb 
kiadásokból mindenütt kihagyattak. 

„A visszahatás törvénye, örökös rende a 
természetnek. Miként a mérleg egyik vége le nem 
nyomathatik a nélkül, hogy a másik fel ne szálljon : 
ugy semmi politikai egyensúlyt felbontani, semmi 
bűnt a népjog és összes emberiség ellen elkövetni 
nem lehet a nélkül, hogy az magát meg ne bo-
szulja, és a hatalom túlsúlya elő ne idézze önma-
gának annál iszonyúbb bukását." Igy kezdi Her-
der ') mély elmélkedését a régi Róma világi ha-
talmának hanyatlása felett. Ez áll az uj Róma 
egyházi hatalmáról is. Az állam és egyház közötti 
fölebb előadott, az állam céljával merőben ellen-
kező viszony, nem maradt visszahatás nélkül. A 
francia egyház kezdte legelsőbben azon elvet 
sürgetni, hogy az egyházi életnek legfőbb ható-
sága a közönséges zsinat, melynek a pápa is alá 
van vetve, s minden pápai rendelvények, csak az 
egyház vagy más püspökök beleegyezése által 
lesznek érvényesekké. Ezen felfogás az úgyneve-
zett „episcopalis rendszer," ellentétben a curialis 
rendszerrel, s mely felfogást a pisai (1409.) zsinat 
után érvényre emelé a constanci zsinat is 
(1414—-18.), melyhez hasonlót fényre és nagy-
ságra nézve a keresztyénség nem látott, jelenle-
vén ott a pápán és császáron kivül 26 fejedelem, 
22 bibornok, 140 gróf, 20 érsek, 7 patriarcha, 92 
püspök, 124 apát, 500 praelatus és tudorok és 
3000-nél több áldozárok 2); s melynek nyomán a 
báseli zsinat (1431—43.) még határozottabban 
monda ki, s Jenő pápa letevése által, tettleg fo-
ganatosítá azon elveket. Mely határozmányok, az 
azokat megsemmisítő ötödik laterani (1512.) 
zsinat után hatályos védőre találtak Febronius — 
igazi néven Hontheim Miklós — trieri püspök-
ben 3), s melyeknek utolsó viszfénye voltamainzi, 
trieri, kölni és salzburgi érsekeknek 1786-ban 
Emsben tartott gyiilésökben nemes bátorsággal 

*) Philosophische Schriften. 
2) Von der Hardt : Magnum oecumenicum Constantiense 

Concilium. Francofurti et Lipsiae. 1700. 
3) Justinus Febronius: De statu Ecclesiae et legitima pote-

state Romani Pontificis, ad reuniendos dissidentes in 
religione Christiano compositus, Bullioni 1763. 



tett azon nyilatkozatuk: „hogy Ők a pápának 
nem pusztán helyettesei, hanem a püspöki hivatal 
minden jogai , az episcopalis rendszer szerint 
őket is illetik; hogy a hűbár-eskii, melyre a 
püspökök VíL Gergely óta köteleztetnek, szűn-
tettessék meg, miután az által az állam iránti hií-
ségök eskliszegésre kényszeríttetnek; hogy a 
a szentszék minden bullái és brévéi csak az érse-
kek, püspökök helybenhagyása után nyerjék ér-
vényességöket" stb.—Ez volt a katholikus clerus 
részéről az utolsó szó az episcopalis rendszer 
mellett, melyben egyszersmind azon érzés kifeje-
zését is lehetetlen észre nem venni, hogy ők előbb 
voltak polgárok , mint lelkészek , ennélfogva 
elébb való kötelességeik vannak a haza , mint 
Róma iránt. 

Az eddigiekből már eléggé világos, hogy hol 
a curialis rendszer egész teljességében érvényre 
emelkedett, ott a világi hatalom jogosultságáról 
az egyház irányában, s a felségi jogokról szó sem 
lehetett; ott a szó teljes értelmében az egyház 
különállam volt az államban, sőt az állam fölébe 
emelkedett oly állam, mely a vallás nevében 
tisztán államügyek fölött is intézkedhetett, mint 
például az inquisitionalis törvényszékek nemcsak 
erőszakos kutatásokat tarthattak , hanem testi 
büntetéseket s halálos Ítéleteket is hozhattak. A 
befolyástól megfosztott, háttérbe szorított állam-
hatalom, az állam testén rágódó ezen bajt, azegy-
házzali szerződések, egyezmények által vélte or-
vosolhatni, mire a pápák is örömest ráállottak, 
miután nem ritkán alkalmuk volt tapasztalni, 
hogy elhatározott, erélyes uralkodók ellenében, 
még hatalmuk fénykorában is, a lelki fegyverek 
éle megtompult, és így előre nem látható veszé-
lyek ellenében, egyházi érdekeik jövőbeni bizto-
sítását ily szerződésekben találták, melyek con-
cordatumoknak neveztetnek. 

Nem tartozik ide, Münch erre vonatkozó 
nagybecsű munkája után a II. Calixtus és V. 
Henrik között 1122-ben Wormsban kötött legelső 
concordatumtól fogva, ezek történetét , tartal-
mát — ; sem Rottecknek") a concordatumok 
jogérvénye és tartalma elleni éles érveit előadni—: 
célunkhoz képest elég legyen megemlíteni, hogy 
kezdetben a világi hatalom azon indokból lépett 

a szentszékkel szerződésre, hogy ez által annak, 
az államügyekbeni túlsúlyú befolyását annyira, 
mennyire korlátozhassa, — s az említett első 
concordatum kötése felett a világi hatalom részé-
ről a vélt nyeremény miatt az öröm oly rendkívüli 
volt, hogy ettől fogva uj időszakot kezdtek szám-
lálni, s különböző okmányok ezen időből: „a 
tempore concordati" vannak alájegyezve '); s ha 
történt rá példa, hogy a concordatum által a 
világi hatalom némi jogok birtokába jutott, mint 
az 1516-iki francia concordatum által, midőn az 
egyházi és világi fejedelem, X. Leo és I. Ferenc 
szövetkeztek a VII. Károly pragmatica sanctiója 
által 1437-ben biztosított gallikán egyház jogai-
nak, kiváltságainak eltörlésére, s egymásközti 
felosztására: mindazáltal túl van minden kétsé-
gen, hogy a nyeremény főbb része, még az 1801-
ben I. Napoleonnal kötött concordátumot sem 
véve ki, — mindenkor a római széknek jutott. 
Azon körülmény, hogy a római szék a concor-
dátumokat oly kiváltságul tekinti, melyeket a 
körülményekhez képest felbonthat vagy megvál-
toztathat, míg a világi hatalmat örök időkre 
kötelezi2); azon körülmény, hogy a pápáknak 
egyházi igényeik érvényesítésére más eszközök 
nincsenek hatalmukban, mint ilynemű szerződé-
sek, míg a fejedelem vagy állam, ezt szerződések 
nélkül is, rendelvények vagy törvények utján 
tehetik; azon körülmény, hogy az ujabb concor-
datumokban mindenütt ott találjuk e cikkeket: 
„A r. kath. vallás mindazon jogainak és előjogai-
nak biztosításával, melyeket Isten rendelése és egy-
házi törvények szerint élveznie kell, fentartatik." 

Mind ez azon állításunk mellett szól, hogy a 
concordátumok a római széknek szolgálnak min-
denkor előnyül ; miről hátrább még alkalmunk 
lesz bővebben szólani. Kármán Pál. 

ÉRTEKEZÉ8. 

A gróf Ráday-család péceli könyvtárának rö-
vid ismertetése. 

Ki a magyarhoni könyvtárak történetét tüzel esen 
megírni a k a r n á : az nagyon keveset, és nagyon sokat 
vállalna. Keveset azért, mert kevés volna miről i rn i ; 
sokat azért, mert sok fáradságba kerülne az anyag 

') Mfiiichí Vollstandige Sammlung aller altern und neuern 
Concordate. II. Bd. Leipzig. 1830—31. 

2) Concordate, Staatslexikon. 

') Planck: Gescliichte der christ. Gesellsehafts-Verfassung. 
IV-r. Bd. Hannover 1803—1809. 

2) Planck, u. o. 



rakásra-hordása. Szegény honunk ezzel, és itt is úgy 
j á r t , mint szokott járni rendesen mindennel. Megmutatta 
a világnak, hogy mit tud, és mennyi telik tőle. Mátyás 
király, a könyvtáralapító, felhívta a világot Budáról, 
hogy vele versenyezzen ; alkotott s alkotmánya szét-
omlott. 

A párisi nagy könyvtár, melynek deszkáin és 
fiókjaiban ötszázezernél több kötet őrzi az emberi tudo-
mányt és esztelenséget, ötödik Károly alatt csak húsz 
kötetből á l l t : Mátyás hatvanezerrel fejezte be a budai 
könyvtár t ; most alig van belőle a világ könyvtáraiban 
elszórva száz. Szomorú sorsa a magyar világnak. *) 

Azóta hány könyvtár gyűlt és enyészett el bo-
nunkban !? A gróf Viczay-féle könyvtár, Sinai Miklós 
szép gyűjteménye, többnyire a könyvmolyok, az anti-
quariusok kezébe jutott és kallódott e l ; a gróf Teleki 
könyvtár, Jankovics, Horvát, Nagy István gyűjteménye 
és egyebek halásztak ki valamit ez állótavakból. Leg-
közelebb a Simkó-féle ri tka gyűjtemény, fájdalom, vég-
képen elveszett honunkra nézve. 

Több megmaradt magán könyvtárakon kivül, me-
lyek között elsőbb helyet foglal a nagy gonddal és 
szakismerettel gyűjtöt t Prónay könyvtár Almáson s az 
Aponyi-könyvtár Pozsonban, megvan még a nevezetes 
Ráday-könyvtár Pécelen. E könyvtárról lesz néhány 
mondanivaló szóm, kivált a magyar protestáns hitro-
rokonokhoz és egyházakhoz. 

A Ráday-könyvtárt , 1714. után Ráday Pál, Rá-
kóczy Ferenc hive kezdte gyűj teni : azonban 1732. 
történt halála után a munka darabideig vesztegelvén, 
a tulajdonképeni Ráday-könyvtár csak Pál fiának Ge-
deonnak szorgalma és áldozatai következtében lehetett 
azzá, a mi. Ráday Gedeont ismertetnem felesleges dolog 
volna. Ezerhétszázötventől fogva kilencvenegyig egy 
volt ő a legnagyobb tudományu, classicai műveltségű, 
legtisztább ízlésű magyar , sőt európai tudósok közöl, 
kinek a régi és u j irodalomban nagy jártassága, könyvé-
szeti ismeretei, r i tka ízléssel párosult olvasottsága, egy 
pillanatig sem hagy kétkedni a felől,hogy ö könyvtárában 
válogatva ne rakta volna le az akkori tudományos vi-
lág minden műveltebb európai nyelveken —• az angolt 
kivéve — megjelent ritkaságait. De kivált központja 
vala Ráday Gedeon a nehéz időkben küzdő magyar 
protest. egyház közügyeinek nagy kiterjedésű levelezé-
sei jelesbjeinkkel, kivált folytonos hivatalos levelezései 
Nagy Sámuel akkori bécsi ágenssel egykor nagy vilá-
got vethetnek Mária Therézia alatti titkolódzó éveire 
magyar protestáns egyházunk siralmas történetének. 

*) Ugyan hová is lett Mátyás könyvtára? Keresték Budán, 
Bizanczban, Bécsben, Prágában, — nem találták meg. 
Tubero Corvin Jánossal egykorú dalmata történetíró 
azt mondja, hogy János vitte magával a könyvtár 
nagyrészét, mikor Budáról megindult a Duna mentében, 
és hogy a könyvtár nagy része ott veszett a csatában, 
melyet az utána küldött áruló sereggel harcolt és el-
vesztett. 

E jeles könyvtár magára vonta a magyarhon 
atyjainak méltó figyelmét annyira , hogy az 1843. évi 
országgyűlésen e könyvtárnak megmentése és köz-
költségeui megvétele a nemzet számára határozatba is 
ment; de a honnak nem volt ideje e határozatot foga-
natba venni. Az 1848-diki országgyűlés előtt és alatt 
Armbruster némethoni antiquarius , a mult években 
augsburgi könyvész Butts Fidélis kerülgették a könyv-
tárt , és mindakettő álmélkodott az itt rejlő kincsek és 
ri tkaságok felett, holott őket a kétezer kötetre menő 
hungarikák csak antiquariusi szempontból érdekelhet-
ték, és előttük több divatos értéke volt egy csonka 
Amadis de Gaulának a hátul kötött frivol fametszek-
tekért, mint például egy Bethlen Fa rkas ép példá-
nyának. 

A hon atyjai végrendeletének foganatba vétele 
végre nekünk jutott, mint becsületbeli kötelesség. — 
Én hiszem, hogy annyi áldozatra kész korunk, népünk, 
egyházunk megmenti e kincset honunk és egyházunk 
számára, és e nemzeti és vallásos nagybecsű reliquia 
nem megy el a magyar könyvtárak szokott ú tán; nem 
fog vádolhatni bennünket a külföld, hogy apáink gon-
dos gyűjteményére idegeneknek engedtünk sorsot vetni. 

Hogy azonban tudjuk, miről van a szó és hogy 
mit kell megmentnnünk : megkisértem, lehető röviden, 
csak általánosságban felemelni a könyvtár t takaró lep-
let, és bemutatni azt a közönségnek. 

A Ráday könyvtárt egésznek mondani ugyan nem 
lehet, a mennyiben 1791. éven innen növekedése meg-
szűnt : azonban a maga nemében mégis egésznek tekint-
hető, a mennyiben a 16., 17., 18-dik században világot 
látott legjelesebb tudományos és szépművészeti mun-
káknak gyűjteménye. A 15 dik századból és a 16-dik 
elejéről számos incunabula van benne, ugy hogy alapja 
lehet bármelyik legjelesebb könyvtárnak honunkban 
ós külföldön. Van a könyvtárban körülbelől 10,000 et 
haladó kötetben 4,530 mű, mindenféle irodalmi szakból. 
Ezenkivül kétezer kötetre menő hungarica, sok ri tka 
régiséggel, kitiinöleg képviselve a theologia és történe-
lem. Részletesen: 

a) Irodalomtörténetre , b í rá la t ra , bibliographiára 
tartozó 385 mű, 1690 kötet, b) Régi classicusok müvei, 
legjobb, legri tkább k iadásokban: Hellen ciassicusok 
235 mü, 300 kötet ; Latin classicusok 165 mű, 165 kötet ; 
Collectiók 48 mü, 95 köt. Nyelvtudomány, Philologia 
103 mű, 140 köt. Ujabb latin költészet 198 mü, 237 köt. 
Történelmi segédtudományok, pénz-, oklevéltan 40 mű, 
70 köt. Ujabb prosaieu3ok, többnyire belletristák 173 
mű, 700 köt. Német költészek 284 mű, 480 köt. Francia 
költészek 200 mü, 590 köt. Olasz költészek 117 mü, 
209 köt. Spanyol költészek 17 mü, 20 köt. Lengyel 
költészek 11 mü, 11 köt. Szépművészet 18 mü, 21 köt 
Bölcsészettan régibb 150 mü, 245 köt. Paedagogia 48 
mü, 107 köt. Mathematika, Stratégia 100 mű, 170 köt. 
Történelem 420 mü, 900 köt. Utazások 220 mü, 395 köt. 
Földabroszok kötve. 14 mü, 22 köt. Jogtan, törvény 
340 mü, 510 köt. Orvostan 139 mü, 225 köt. Természet-
,n 105 mű, 293 k'U. GruH^a1", 9) n i í ) ) ;>;. T i h 



Iogia, egyháztöHénelem 795 mü, 1305 köt. Bibliák, bib-
liai müvek 102 mü, 175 köt. 

E£ek között a legrégibb és ritkább nyomatok száma 
bal adj a a két százat, ritkaság legkevesebb száz. Ha 
idÖm lenné; szívesen szolgálnék e ritkaságok közöl né-
hánynak ismertetésével, megjegyezve, hogy a rárák és 
rarissimák felett a könyvészek nézetei különbözők, s a 
divattal változók. Például az úgynevezett Elzevírekért 
a láz gyötri a németeket, pedig elég található a könyv 
tárban. 

Az említetteken kivül a két ezer kötetet haladó 
Hungarikák, számos kéziratok, küzöttük Bél Mátyás ere-
deti kéziratai több, ivrétti kötetben; Levelezések, Leib-
nicz hat eredeti levele, Boci Péter levelei sat. Magyar 
protestáns egyházunk történelmére tartozó nagybecsű 
okiratok, nagy ivrétti kötetben ; Partiez kézirata, mely-
ből mondják, hogy Bél böngészett volna ; egyházi leve-
lezések az egész országból, kivált akkori bécsi ágens 
Nagy Sámuellel sat. mind nélkülözhetlen források a 
majdan szerencsésebb auspiciumok között egykor ki-
dolgozandó magyar protestáns egyháztörténelemre. 

Magyar prot. egyház s ti, hazánk hü fiai, nemzeti 
becsületünknek gondos őrei s a tudományosság és mű-
veltség Maecenásai s barátai mentsétek meg e kincseket, 
nehogy ezek is az idegen föld spoliuma legyenek s az el-
költözött könyvtár hült helyére egykor hiába hulljanak 
könnyeik! Dobos János. 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 
(Folytatás). 

Az erkölcsi nevelést, valamint a tanítás biztos sikerét 
nem kevéssé akadályozza az, ha egy osztályban mértéken 
fölül gyül öszsze a tanuló. — Ilyen esetben a tanár nem 
nem taníthat, hanem csak praelegál. Vajmi kevés haszna 
van pedig az olyan tanításnak, melyben mindig csak a 
tanitó van munkásságban, a tanítványok pedig a szé-
ken szenvedőleg ülnek. Csak az olyan tanítás után 
számolhatunk biztos sikerre, mely szerint mind a tanár, 
mind a növendékek egyenlő felvontság- és munkásság-
ban töltik cl a tanítási ó ráka t ; a melyben a gyerme-
kekkel egyenként beszélgethetvén a tanitó, azoknak 
eszét folytonosan és a tárgyon való gondolkodásban 
tar tha t ja . Az olyan tanítás gyümölcsöző, melyben a 
tanítónak mindennap van alkalma s módja megpróbálni, 
mik épen tudja a gyermek a hallottakat, á tér tei teket 
reproducalni ; és a melyben ezen reproductio gyakori 
lehetvén, nemcsak az átadott ismeretanyagot mondhatja 
a gyermek gyakran fel, azaz, a szó nemes értelmében 
ismételhet, hanem gondolkozó esze naponként fejlődvén, 
helyes és biztos észjárásra is teszen szert. 

Az ilyen tanítást nagy számú növendékekkel gya-
korolni nem lehet. 

Az iskola jóságának tehát egyik lényeges eriteriu -

ma, hogy egy osztályba sok gyermek ne gyűljön Öszsze. 
De hát menynyi az a sok ? E kérdést intézi hozzám a 
nyájas olvasó. Erre egyfelől a gyakorlat , másfelől a 
rendezett iskolával biró államokban a törvény szabta 
meg a mérteket. 

A gyakorlat ugyanis azt mutatja, hogy egy osz-
tályban nem kellene több tanulónak lenni 30 nál, eny-
nyit kellő figyelem- és fegyelemben tarthat a tanár s 
naponként beszélgethet velők egyenként. A rendezett 
iskoláju államokban a törvényes gyakorlatnál fogva a 
tanulók száma nem lehet több 50 nél, ez még a népis-
kolákban is a maximum. Mihelyt több a gyermek vala-
mely osztályban, azonnal mellékosztályt képeznek 
belőle, azaz: az osztályt kétfelé osztják, s a kétfelé osztott 
osztály mindenike számára, külön-külön tanár t állíta-
nak elő. 

J a j , de ez nálunk nem lehet! mondja minden 
olvasóm egy hangulag! — Igazság! nem lehet, én is 
azt mondom. Hogy is lehetne, mikor még egy tanár 
előállítására is gyakran képteleneknek érezzük magun-
kat, s a legszükségesebb számú tanítók helyzete javításá-
val sem igen törődünk. Innen van aztán az az általános 
kölcsönös panasz, hogy mi sem vagyunk megelégedve 
a tanítóval, ő sincs megelégedve mi velünk. Mivel mi öt, 
nem akarom mondani, hogy lenézzük, de legalább is 
vállunkon keresztül nézünk reá, s midőn csekély hono-
ráriumát kell kiadnunk, ha fen hangon nem nyilatko-
zunk is, legalább szömöldökünket ráncoljuk Össze reá. 
Lá t ja és érezi ezt a tanitó, és bizony ő is lenéz beniin-
ket, vagy mivel kevesen birnak közöttük kellő önálló-
sággal, anynyira kerül el, a menynyire belát, és ezen 
kölcsönös nem igen dicséretes viszonynak meg is van 
a következése. Legelső következése ennek a tanítóban 
keletkező indifferentismus, mely őt aztán nem erősen 
lelkesíti, nem ritkán napszámossá teszi. 

Nincs tehát hitfeleim többé ideje ezen kölcsönös 
lenézésnek, nincs helye a fillérkedésnek. Becsüljük meg 
a tanítót, s megjutalmazhatian fáradozásai iránt ta-
núsított méltányosságunk mellet t , helyzetét , tegyük 
tűrhetővé, s ha sok növendékkel van elhalmozva, 
hogy biztosan taní thasson, állítsunk mellé segédta-
ná r t ; szóval tegyünk meg mindent, melyből, az ö 
iránta tanúsított figyelmünket, munkálkodása út jába 
gördült akadályok elhárí tására célzó jó akara tunka t , 
lássa. És ha i ránta tanúsított ezen törekvéseink után is 
akad indifferens, vagy akármi helytelen indulatot táp-
láló tanitó, elég erős állásunk lesz, az ilyen ellenében 
a legszigorúbb eljárást gyakorolhatni, s a napszámossá 
aljasodott tanítót akár szélnek ereszteni. 

El kell tehát iskoláink ügyét minden oldalról in-
tézni, hogy az egyház vagy annak képét viselő egyházi 
kormányzóság egész joggal követelhesse meg minden-
kitől kötelessége teljesítését. — Hogy a tanári kar min-
denütt szíves készséggel törjön az iskolai élet ésszellem 
tökéletesítésére, s ha napszámos tanár kerül valamely 
tanári testületbe, ezen testület maga igyekezzék az 
ilyet jó útba igazítani, ha ezt nem teheti, kebeléből 
kiirtani. 



Tudom én azt, hitfeleim, milyen nehéz feladatról 
beszélek én most, tudom, hogy ezen ügy a milyen fon-
tos, épen olyan kényes. De én a kényes helyzeteket alá 
szoktam rendelni a közügy jó útbaigazítása s annak ab-
ban való megtartásának. — Előttem nem egyes emberek 
elélhetése módja a szempont és a cél, hanem a serdülő 
nemzedék jövő boldogsága. — Nem igazságos, nem 
becsületes ember az, ki egy percig is tétováz, nem kö-
vetelni, minden lehető eszközökkel ki nem vívni azt, 
hogy a cél felé vezető útból minden akadály el legyen 
hárítva. 

Azt is tudom, hogy filléreinket nem egy könnyen 
fordítjuk olyan helyekre, melyekre eddig a mértéken 
fölül nem szoktuk meg az adást, — ismerem én már 
ezen mértéket is. — Es mert mindezeket jól tudom, 
addig is, míg az Ugy utat tör magának, ismét javaslattal 
állok elő, mely mostani, de jövő körülményeink között 
is iskolai ügyünk kifejlődésére befolyással lehet, s ha 
akar juk, lesz is. 

A hitfelekezet azt állítja mindig , hogy nincs 
pénzünk. Hogy mink nincs, már érintettem, ahhoz még 
azt adom hozzá; hogy nekünk tanáraink sincsenek. Nem 
a mostan működő tanárainkról szólok, mert mint meg 
levőket, hogy is mondhatnám azokat meg nem levők-
nek, — szólok én a tanári succrescentiáról. Ilyen taná-
raink nincsenek nekünk. 

Hogy és honnan is lehetnének ilyenek, mivel a 
tanárképzésre, hazánkban eddigelő semmi gondot nem 
fordítottunk. A tanár nálunk eddig csak történetből 
vált. Hányszor meg nem esett, hogy a tanárságba lépő 
egyén majdnem azon órában határozta el magát pályá-
jára, midőn másnap tanítani ment az iskolába. Meny-
nyi bajnak fenakadásnak, de menynyi hátramaradásnak 
vált ezen körülmény kútforrásává. 

A legújabb időkben kezdenek ugyan keletkezni 
nálunk tanítóképző-intézetek, de ezek is csak a népis-
kolai tanitók képezésére vannak rendeltetve; arról, 
hogy középiskoláink számára is nevelnénk tanítókat, 
még nem is gondolkoztunk. 

Gondolkozzunk tehát ilyenekről s csakhamar ha-
tározván ez ügyben, tegyünk meg előállásukra mindent. 

De mivel nekünk nincs pénzünk, vagy legalább 
nem akarjuk, hogy legyen, segítsünk ez ügyben ma-
gunkon pénz nélkül, vagy a lehető legkevesebb pénzzel. 

Minden elnépesedett elemi (és nép) iskolába, va-
lamint gymnasiumba fogadjunk fel olyan ifjakat, kik 
iskoláik bevégeztével magokat a tanári pályára szán-
ják, s az ilyen if jak a rendes és már gyakorlott tanitó 
oldala mellett állván, tanulják meg, miképen kell a 
gyermekeket erkölcsileg vezetni, miképen kell sikere-
sen tanítani. Elvitázhatlan igazság az, hogy a tanitás 
tudománya, a nevelés fogásai, mint minden egyéb gyakor-
lati foglalatosság, csak gyakorlatból, azaz, tapasztalás-
ból tanulható meg. A csupán elméletileg tanult tanitó, 
sok próbálgatás és rontással juthat el a kellő ügyesség 
megszerezhetése s a sikeres munkaeredmény előállítá-
sára. Mily könnyű a gyakorlott tanitó mellett for-

gott egyénnek , állandó hivatala kezdetén a tanitás 
elemi experimentálgatása nélkül kezdeni meg pályáját. 

Az iskolát végzett s magokat tanítóvá képzendő 
iíjakról a tantárgy tudását már fel kell tennünk, s így a 
gyakorlott tanitó körében nem lehet más feladatuk, mint 
agyakorlat megszerzése. Épen úgy mint a lelkészségre 
menendő papjelölt káplánkodása alatt papfőnökétől nem 
az elméleti papi tudományt, hanem a papi foglalatos-
ságok gyakorlati vezetését tanulja. 

A hol ilyen gyakornok tanitókat fogadnak fel, 
jele, hogy ott népes iskola s bizonyosan jól honorált 
tanitók vannak, kiktől megvárjuk, hogy képességök is 
van másokat jó tanitókká tenni. A népes iskola megint 
jelül szolgál annak megítélésére, hogy ott sok család 
kiván az iskola jótéteményével élni — ; tehát sok család 
vonja magát a kötelességek azon körébe is, melyeknél 
fogva a tanitósegédül felfogadott i f jaknak legalább 
tápláltatása- s ruházatáról gondoskodnia kell. Hiszen 
az ilyen ifjak, jóllehet, a magok jövőjét mozdítják elő, 
egyenesen az iskola, s az által a családok jólléteért 
munkálkodnak, egyszersmind pedig, habár közvetve 
is, egyházi s polgári életünk jövőben való biztos fejlőd-
hetésének előoiunkásai. Olyan figyelmet érdemlő okok, 
melyekért minden egyes ember, de kivált a községek 
együttesen áldozni kötelesek. 

Az így felfogadott ifjak gyakorlati képeztetése 
következőleg mehetne véghez : 

Az elemiiskolai tanítóságra készülők az első év-
ben az I. és II. osztály tanítási óráin jelennek meg, ott 
hallgatnak, íratás-, olvastatás- s általában a mecbanicai 
foglalatosságokban, a főtanitó rendeletére, segítenek. 
A népes osztály egy részével correpetálnak, vagy ki-
kérdezik a gyermekek leckéit. A hét bizonyos óráiban, 
mivel a főtanítón sok tekintetben könnyítenek, ugyanaz 
a nevelés és tanitás tudományában elméletileg is oktatja 
őket s így mintegy kölcsönös szolgálatot tesz nekik. 

Gyakorlati tanítások második évében ugyancsak 
így gyakorolják magokat az elemiiskola III. és IV. 
osztályaiban. 

Kétévi gyakorlat után, mely közben elméletileg 
is képezték magukat, ha szükséges a helybeli iskolá-
ban, alkalmazást nyerhetnek, ha pedig ott nem volna 
nyílás számunkra, a superintendentiában vagy a haza 
bármely részében nyerhetnek alkalmazást. 

A gyakorló tanitósegédek száma egy-egy ilyen 
helyen 2—4 egyén lehetDe egyszerre. Enynyinek lehet 
foglalatosságot adni egy népes iskolában, s ha csak 10 
iskola volna is, e hazában, melyben ilyen gyakorló 
elemi tanitósegédek képeztetnének évenként, meglehe-
tősen volna segítve a tanítói szükségleten , s állandó 
gyakorlott tanitói succrescentiával bírnánk. 

Ezen eljárás nem zárná ki a tanitóképezdék fen-
állhatását, sőt az ilyen tanitósegédnek mindenkor az 
olyan egyén volna jobb, ki a tanitóképezö-intézetben 
futott pályát. 

A gymnasiumi tanitói pályára szándékozókról 
előre felteszem, hogy nemcsak a gymnasiumot, hanem 
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a íeűsőbb iskolákat is elvégezték, különben a gymná-
siumi tanársági jelöltségre igényt sem ta r tha tnak . 

Az ilyen gyakorló tanári segédek , gyakorlatra 
léptökkor tudományszakot választanak , s választott 
szakmájuk szerint azon szakbeli tanítási órákat gya-
korolják s azon szaktanárnak szolgálnak segítségére, 
a mely szaknak tanításában.kivánnak idővel működni. 

A tudományok szakait következőleg lehetne meg-
állapítani : 

1-ső szak, „a vallás és az anyai nyelv u tanítása 
módja. 

2-ik szak, „a classicai nyelvek" ; magában foglalja 
a latin és görög nyelv tanítása módját. —• Hozzá lehetne 
e szakhoz csatolni egy élő, de idegen nyelvet, mely a 
classicai nyelv tanítása módszerével anynyiban meg-
egyezik, a menynyiben az idegen nyelv és a classicai 
nyelvek tanításai egy ugyanazon elvből indulnak ki. 

3-ik s zak , „a menynyiségtani szak," magában 
foglalja a menynyiség-, természet- (physica) és ra j -
zolástant. 

4 dik szak, a „történelmi," magában foglalja a 
történet és földreirástudomány tanítása módját . 

5-dik szak, „a természetrajzi szak," magában fog-
lalja az állat-, növény- és ásványtant, a geologiát, hozzá 
csatolandó a vegytan. 

Az ilyen gyakorló tanitósegédek tanpályája is 
legalább két év, de nem ártana a három év sem. 

Számuk egy-egy gymnasiumnál nem lehet több 
6—8-nál. 

Altalános kötelességeik : A tanári testületnek, az 
iskolai és erkölcsi fegyelem íentartása s szelíden való 
fejtésében, segítségére lenni. 

Ezen oknál fogva mind a délelőtti, mint a délutáni 
tanítási órák előtt az iskolában megjelennek, s az igaz-
gató által megszabott rend szerint az iskola épületében 
s udvaron az iskolában megjelent i f júság között rendet 
tar tanak. A tanítási órák közben pedig az illető tanár 
oldala mellett tanitás közben, teljesítenek ilynemű szol-
gálatot. — Továbbá vasárnap és ünnepnapokon, közün-
nepélyeken a tanuló sereggel, ki-ki a maga osztályával, 
jelen vannak ; felügyelői ezen hatóságukat gya-
korolják még a városon, sőt szülei háznál vagy szállá-
son is a gyermekek íelett. 

Különösebb kötelességeik, a választott szak leckén 
a szaktanár oldala mellett a tanításon megjelenni, s ott 
tapasztalati uton tanulni. A tanulók rá jok bizott részétől 
a tanártól hallottakat naponként felkérdezni, ha valamit 
nem értenek, megmagyarázni , népes osztályok mellék-
osztályát vezérelni, tanítani. 

Ezen mellékosztály mindig váltogatva esik tanító-
ságuk alá. 

Például, fel vau egy osztály osztva két részre. — 
Egy napon egyik íele a tanártól tanul, másik fele a se-
gédtől. Más napon ez a fél, melyet a segédtanító okta-
tott, a tanár keze alá megy, s a másik fél meg a segéd-
tanító elébe, stb. 

Az így nevelt ifjú tanitók előnyére fogna szolgálni 
az iskolától és superintendentiától nyert bizonyítvány. 

Mert fel kell tennünk, hogy csak alkalmas egyéneket 
fogna, bármely testület kebelében tanítani, s azután 
ajánlani. 

Tanpályájuk bevégeztével az egyházkerületi fel-
ügyelőség s az iskolai bizottság előtt vizsgálatot ten-
nének le, mely nem csupán elméleti előadás-, hanem 
gyakorlati mutatványból is állana, nevezetesen kijelölt 
szakában oktatna egy osztályban, mely oktatáson a 
bizottság is jelenlenne. 

Ilyen vizsgaletétel után tanítóvá avattatnék fel, s 
tanári oklevelet nyerne. 

Ezen mód lehetne tehát az hitfeleim, mely szerint, 
nagy áldozattétel nélkül mind a mellékosztályok taní-
tására nyernénk egyéneket, mint a jövendő tanítói suc-
crescentiáról okosan gondoskodva volna! 

És ezen ajánlatomat óhajtanám, ha az illetők meg-
hallgatnák, egyszersmind komoly gondolkozásuk tár-
gyává tennék. Nem tehetek róla, ha égető szükségeinket 
sürgetve kell figyelemben ajánlanom, és egy enesen ki-
mondanom, hogy mi iskoláink ügyében komolyan még ed-
dig igen keveset tettünk. F á j ó érzéssel kellene egykor 
ez élettől búcsút vennem, ha azt kellene megérnem 
közös veszteségünk sajnos érezésével, hogy mi makacsul 
ragaszkodunk régi, ma már meg nem állható, iskolát 
illető szokásainkhoz, s azon semmiképen nem akarunk 
változtatni. 

Iskoláink átalakí tása s intensiv javítása körül még 
sok, igen sok mondanivalóm van; de már is félek, hogy 
épen azért, mert nagyon is hosszadalmas vagyok, még 
az ügyhöz rokonszenvvel viseltetők előtt is unalmassá 
leszek. — Azonban türelmet kérek. Nagyszerű intézmény 
egy iskola. Egyházunk és nemzetünk életkérdése függ 
ettől; ne vegye tehát senki rosz néven, ne tekintsen ez 
ügyre unalmasan, ha róla sokat beszélek is. Egy magá-
nos életért is mit meg nem teszünk, hogy azt a veszélyek-
től megmentsük s mennél hoszszabbra n y u j t s u k : bát 
egy örök élettel határos, egyházi és nemzeti életért 
menynyit nem kellene tennünk! Tenni szeretnék én is 
valamit, és ez az oka, hogy az olvasó türelmeért oly 
sokszor esedezem. Mert félek, hogy a hányszor érteke-
zésem az olvasó kezébe akad, mindanynyiszor fe lkiá l t : 
ez a Sebessi mégis untat bennünket protestáns gymná-
siumi száraz tervével! 

Sebessi János nevelő. 
(Vége követk.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
Ursprung und Geschiclite der Bezeichnungen „rejormirte 
und Lutherische" Kirche. Von Dr. Henrik Heppe. Göthe. 1859. 

Mint a munka címje mutatja, e monographia a 
testvér protestáns egyház elnevezéseit tá rgyazza; — és 
pedig azoknak eredetében, történetében, biztos forráso-
kat s adatokat tár elénk. Idézvényei érdekesek, de rö-
vidség miatt azokat mellőznünk kell, csak is a mü főbb 
vonásaira szorítkozhatván. 



A keresztyén vallásba becsúszott tévtanok ellen-
zői, eleintén külön vallásos felekezetet alkotni nem 
akartak, ezért külön elnevezést sem vettek föl. Később 
az egyházujítás követői „keresztyéni" „közönséges" 
kifejezésekkel éltek ; majd hogy elnevezésöknek a 
tényre mintegy rávitetése legyen, „ecclesia reformata, 
emendata , repurgata" kifejezések is használtattak; 
előálltak aztán az „evangyéliomi," „protestáns," „ágos-
tai vallástételt követői," elnevezések is. — Ezeknek 
ellenségei s különösen legelőbb Erasmus, a „Lutheri," 
„Zwinglii" sat. kifejezéseket vették föl, természetesen 
gúnynévül, mintha emberi tan követői volnának az 
ujitott tan elfogadói. Németországon kivül is divatba 
jött a „Lutheri" gúnynév, a „Confessionalisták," „néme-
tek" és „Hugenották" elnevezések mellett. Luther tilta-
kozik az ily elnevezések ellen, s kimutatja, mit tesz az, 
ha ellenei követőit „lutheran"okuak nevezendik is ; 
így az egész reformált egyház az ágostai vallástétel 
apológiájában kijelenti, hogy a „szeretett szent evan-
gyéliomot nevezi „Lutheri-nek." 

1530—1561-ig a protestáns egyház Németország-
ban csupán a reformált, „evangyéliomi," ágostai vallás 
tételt követők" kifejezéseket használá; a Németbonon 
kivüli evangélikusok irányában „ecclesiae exterae" is 
volt szokásban. A „lutheri" s más részről a „pápis-
ta" kifejezések is használtattak, de hivatalos vagy a 
vallás lényegét illető dolgokban nem; szerző példát hoz 
Andree Jakab s Meyer hassziai superintendens iratai-
ból, melyből megtetszik, hogy az egyház szakadásáig 
nem volt súly fektetve a „lutheri" jegyre, sőt az nem 
is használtatott a tudományban. 

A concordia formula megjelenése után tartalma-
sabbá lett a lutherrőli elnevezés, s a c. f. visszautasítói 
irányában némelyek még „jó lutheri" kifejezéssel is 
éltek. Hivatalosan ez nem jön elő, csak az „evangyélio-
mi" mellett; ugy szinte magában a conc. könyvben 
sincs az használtatva. Leginkább az „ekklésia refor-
mata" volt szokásban, mint ezt szerző Hutter, Calixt, 
Bucer irataikból bebizonyítja. A katholikusok azonban 
s ezek közt különösen a jezsuiták igen szerették a 
„secta lutherána" elnevezést. Würtembergből azonban 
átcsúszott a „lutherán" név, s magok az evangélikusok 
fektettek arra nagyobb súlyt; így Andree Jakab a con. 
formulának „autor primarius"-a azt jelvi jelentőséggel 
is használá. A szász választó fejedelemségben is dívott 
az egy évvel később. Tiltakoztak aztán az eífele elne-
vezés ellen, hogy így a prot. egyház csak mint eret-
neki (áriáni, nesztoriáni) secta tekintethetnék; erre 
jőnek felvilágosítások, melyek közül a szerző idézvé-
nyét lássuk, a György brandenburgi mark gróf szavai-
ból: „Én a „Luther" nevére nem vagyok keresztelve, ő 
nekem sem Istenem, sem megváltóm, ő benne nincs az 
én üdvem, ily értelemben tehát nem vagyok lutheránus. 
De ha kérdeznék: ki által vagyok felvilágosítva Isten 
helyes tisztelete, s ezáltal az üdv dolgaiban ? szívvel és 
szájjal vallom: Luther által! És ezen értelemben va-
gyok s leendek holtomig „lutheránus." Egy Wittembergá-
ban 1597-ben kijött iratban az „igaz lutheri" kifejezés 

erős nyomatékkal van használva; mit szilárdított azon 
körülmény, hogy sokan a Kálvin értelméhez hajolván, 
ezek ellenében a „jó lutheri, igaz lutheri" elnevezések 
használtattak. A 17. század végén symbolicus tekintélyre 
lön ezen elnevezés emelve. Straszburgban 1598-banjöttbe 
a „Lutherán" jegy, s ezt különösen a Lutherhez vakbuz-
gón ragaszkodó Pappus mozdította elő. A braunsckweig-
wolfenhtitteli hercegségben leginkább a 30 éves háború 
alatt lett az elfogadva. Hesszenben a 17. század elejéig 
egészen ismeretlen volt ezen név, s azt a conc. form. 
szoros követői is visszautasították. — A darmstadti s 
giesszai egyházakban lassanként bevétetett az, mivel 
sok pártfogója volt az elnevezésnek; így Athanasiusígy 
szól: „Par est, ut quorum parvam oppinionem recepe-
runt, eorum quoque vocabula et titulos accipiant." 

Szerző tovább ezen elnevezés szellemére s jelle-
mére tér át, s mondja, hogy a theologusok ezt sokáig 
nem tudták igazolni, s nem volt tisztában előttök, 
hogyan értették azt tulajdonképen? A con. form. apoló-
giájában ezen elnevezésnek specificus dogmaticai állás-
pontja ebben van : „Luther isteni követ, s mit ö hirdete, 
az való, bizonyos. Heilbrunner egyszerűen mondja : 
Lutheri az, mi a conc. formulában van. — A katholiku-
sok belátván a lutheránusságnak ezen gyenge oldalát, 
erősen kezdék őket ostromolni, s különösen a jezsuita 
Forer Lőrinc vitatta : mik volnának tehát ők ? Ennek s 
több hasonló körülményeknek következménye a szi-
lárdabb megalapítása lutherán szólásmóduak. Nem 
történeti alapra építettek többé a lutheránusok, hanem 
oly szilárd dogmaticai alapot kerestek, mely sajátos 
életelem érvényével birjon, s ez volt, hogy a lutheri 
egyház hitelve, különbözőleg a reformátusokétól, a 
Luther személyén, mint isteni követén csügg. Szerző 
több példát idéz a „de vocatione lutheri" dogmatikai 
tárgyalásából, melyekből luthernek s tudományának 
istentöli elrendelése nyilvánul k i ; s ő némelyektől utolsó 
próféta, s harmadik Ilyésnek is neveztetik. 

Ezen helyzetében a lutheránusságnak elsőben is 
a Melanchthon tanaira kellett homályt vonni. Selnecker 
előbbi véleményeivel ellenkezőleg, eszközlé is azt, s 
ezután csak kevés védője maradt Melachthonnak, me-
lyek mellett neve egészen a feledés leple alá borult. 
Más részről mythusokat veve elő, melyek által Melanch-
thon, mint lutheri orgánum bebizonyíttatván, Luther a 
protestantismus fundamentoma gyanánt jelénkezik. — 
Továbbá a lutheránusságnak szakítani kellett mind a 
katholikusokkal, mind a Kálvin követőivel; az első már 
előbb megtörtént, ez utóbbi szintén el lőn érve, ügy 
nézvén a Kálvin követőit, mint eretnekeket; szóba jött 
egyezkedések alkalmával pedig: „kedves pápista, kál-
vinista" kifejezéseket használtak. 

Ily kizárólag használtatván a „lutheri egyház" 
elnevezés, az ellenkező rész mindinkább hivatva érzé 
magát rjiás elnevezést használni; elsőben az evangyé-
liomi egyház volt szokásos, de miután a lutheránusság 
lemondott a „reformált" elnevezésről, ez lett elfogadva 
majd mindenütt. így a nagy reformált egyezmény-
könyvben, 8 Erzsébet angol királynő leveleiben a „re 
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formált egyház" van használtatva a nem íuthert követők 
irányában. Ezen elnevezést szilárdítá azon körülmény, 
miszerint a Kálvin követői az oltárt, ostyát, képeket a 
kultusból kizárván, az egyházba egyúttal több „új í tást" 
is hoztak be, mint a lutheránusok; ezért a cone. f. 
elfogadói gúnyolásul is használák a „reformált" nevet. 
1578-ban a „reformált" név a lutheránusság i rányában 
is használtatott, mint ezt egy lutheri synodus beszél-
getéséből tudhatni. A nem Íuthert követő hercegek, 
főemberek s theologusok éltek m é g : „orthodox, orth. 
catholicus," „igaz katholikus tudomány" stb. kifejezé-
sekkel is. Leghosszabb ideig a reformált evangyéliomi 
elnevezés tartatott meg. Ezután hosszan terjeszti elő 
szerző a lutheránusoknak ezen elnevezések elleni kike-
lésöket, s a két confessionak vitairataikból sokat idéz, 
melyek érdekesek mindamellett is, hogy nem igen dicső-
ségesek. Előadja aztán a „reformált egyház" elnevezés-
nek Nasszauban, Anhal tban , Brémában, Hesszenben, 
Angol- s Franciaországban törtéut küzdelmét, bevételét; 
melyből a brémaiak „evangélikus-reformált és a do-
drechti zsinat „német reformált egyház" elnevezéseit 
említjük meg, annyival is inkább, mert ez itt nem úgy 
van használtatva, mintha az „újított va l l á s" a kálvinis-
mushozi hajláson alapulna, hanem a német protestán-
tismusnak benső fejletén. 

A szóban levő elnevezések a 17. század első felében 
szilárdultak mindinkább-inkább meg. Hivatalos iratokba 
e század első tizedében még azokat egyik confessio 
sem haszuálá; úgyszinte állampolgári tekintetben sem 
használtatott az 1648-ig. A dogmatikai i rodalombajnár 
[Jrsin behozá ugyan a „reformál t" nevet 1598-ban, a 
„ lutherant" pedig Hutter 1609-ben, mindazonáltal mind 
a két elnevezés csak később lett symbolisálva, akkor is 
csak mint az e lszakadásnak jelve az összes „evangyé-
liomi egyházra" nézve. Allamegyházi tekintetben is 
ezen jelentőséggel állapíttatott meg a két megkülön-
böztetés. 

Ennyi a munka tar talma röviden; történetet s 
történeti idézvényeket látunk magunk előtt, — elmél-
kedésünknek azok felett nincsen sem helye, sem ideje ; 
csupán a szerző mottoját hozzuk még említésbe: I Kor. 

. 10. ; 12. 13., és előszavában nyilvánított azon'óhajtá-
sát, miszerint belátva e rövid történeti ismertetésből is 
a két protestáns egyház különféle elnevezéseit, belátva 
azoknak küzdelmét, egymáshozi viszonyait stb. — vajha 
e kis munka is lendítője volna az unió eszméje meg-
testesülésének ! Fejes István. 

BELFÖLD. 

Iskola tanitó-iktatás és presbyterium választás 
Tápió-Szelén. 

A kecskeméti iskolajárásban gyakoroltat ikazon cél-
szerű szokás, miszerint az uj iskolatanitók illető körlel-
készük által ünnepélyesen vezettetnek be hivatalaikba 

Egy ily ünnepélyes szertartás f. hó 10-én nálunk is meg-
tartatott. A mondott napon t. Zámolyi József körlelkész 
úr — a nevelésről szónokolván buzdító beszédében, 
mind a tanitó, mind az egybáztagoknak a nevelésügybe 
vágó kötelességeikről értekezett. Beszéde végeztével a 
karzat a szózatból két első verset énekelt. Azután a 
helybeli lelkész a választott egyháztanácshoz intézett 
rövid beszédet s az egyházelőljárókat Máté 5, 37. értel-
méhez képest felesketé, az apostolok példája szerint külö-
nös áldás mondásamellett , kezeit a választottakra tévén. 
Erre ismét énekeltetett a karzat által a szózat 3. és 4. 
verse. Ugy következett az ima, melyet szinte a helybeli 
lelkész mondott el. Végre az ünnepély a szózat két utolsó 
verse eléneklésével rekesztetett be. Meg kell említenem 
még azt is , hogy a megerősített egyháztanács élén 
Ivánka Imre úr áll, kit egyházunk — az egész prot. tes-
tület előtt ismeretes buzgóságánál s azon tevékenységé-
nél fogva, melyet a legutolsó válságos időkben különösen 
kifejtett—felügyelőjének választott s kiben, minta prot. 
egyház kitűnő védnökében büszkék vagyunk mind-
nyájan. Mocskonyi József. 

Debrecen. A tiszántúli egyházkerület Debre-
cenben 1860. junius 10-dikén s következő napjain tar-
tott közgyűlésében olvastatott a vallás- és oktatás ügyi 
ministerium folyó évi máj . 15-dikén kelt s főtiszt, h. 
superint úrhoz intézett kibocsátványa; valamint magá-
nak 0 cs. k. apostoli Felségének a ministeri kibocsát-
ványban említett legmagasabb kézirata a hivatalos lap-
ból. Az egyházkerületi közgyűlés a felolvasott fejedelmi 
kézirat hallására a legmélyebb hálát nyilvánította Isten 
iránt, ki az ő e hazában küzdő anyaszentegyházát el 
nem hagyta, sőt az uralkodó Felség szívét és elméjét is 
oda hajtotta, hogy az a szorongattatásoknak nagy rész-
ben véget vetett. Más részről aggodalmat okozott az, 
hogy a tisztelettel említett legmagasabb kézirat béke-
kötésekkel s fejedelmi eskükkel szentesített jogainkat 
kegy eredményének látszik tekinteni. Azonban az egy-
házkerületi gyűlés ennek taglalásától önként elállván, 
reményét fejezi ki, hogy vallásunk tágulni kezdő köte-
lékei ö Felsége bölcsesége szózatára teljesen fel lesznek 
oldva, jelenleg megelégszik annak nyilvánításával, hogy 
mindazon törvényes cselekvényeket, melyeket most és 
ezentúl tesz és tenni fog, az egyházi statusjogi nyilvános 
szabad létezhetésének jogát biztosító békekötésekre, 
országos alaptörvényekre, mint sérthetlen jogi alapokra 
alapít ja. Hogy az egyházak és iskolák önkormányzatukat 
visszanyerjék, határoztatott , hogy minden egyházi tiszt-
viselőknek utasításul adassék, hogy magukat az 1848, 
előtti törvényes szabályokhoz tar tsák. 

A legmagasabb kézirat közzététele dolgában uta-
sításul adatott az esperesi hivataloknak és ezek által 
az egyes lelkipásztoroknak, hogy azt a presbyteriális 
gyűlésekben olvassák fel, s ennek megtörténtéről az 
egyes lelkipásztorok illető espereseikhez , ezek pedig 
a superintendensi hivatalhoz a következő augustusi 
gyűlésig jelentést tegyenek. 



A superintendens- és főgondnokra való szavazás 
elhatároztatott s a szavazatok beküldésére aug. 9-dike 
tüzetett ki. Bizottmány neveztetett ki, mely a többi 
testvér egyházkerületekkel egyetértve a zsinati előmun-
kálatokat megkezdje. 

Hontból; jun. 13 dikáról : „Tegnap tartatott meg 
a bonti ág. bitv. esperesség gyűlése Szalatnyán, számos, 
minden rendű részvevők jelenlétében, Zsembery Imre 
világi fölügyelő és Mastics egyházi alesperes kettős 
elnöklete alatt . Addig is, míg e több tekintetből íontos, 
egész nap tartott tanáeskozmányok részleteit adbatnók, 
csak röviden értesítjük a közönséget, hogy a megyénk-
ben nagy kisebbségben maradt autonom egyházak so-
rába a nagy többség visszalépett, úgy hogy jelenleg 
ezek száma 21, bizonytalan 9, de ez utóbbiak közül 
csupán 2 ragaszkodik a kormányi szervezethez; miért 
is a kilenc községbe részint békéltetni, részint fölvilá-
gosítást adni célzó küldöttségek neveztettek. Az egész 
esperességnek úgy világi mint egyházi új általános 
reorganisatiója is indítványozva lőn, de el nem fogad-
ta tot t ; ellenben a községi hiányzó fölügyelők, úgy 
szintén eddig nálunk nélkülözött, esperességi világi 
jegyzőknek szokott módon választása elrendeltetett. 
A Pesten tartandó bányakerületi gyűlésre a honti espe-
resség részéről küldendő követek választására s egyéb 
teendőkre nézve jövő julius hó 10-ére ismét a szalat-
nyai fürdőknél tartandó esperességi gyűlés határoz-
tatott ." 

Nyilatkozat Őrségből. 
Nt. szerkesztő ur! A „Prot. egyh. és isk. l&p<( ez 

évi 20-dik számában egy cikk jelent meg a helv. hitv. 
dunántúli egyházkerületnek f. évi máj. 10-kén Csepen 
tartott közgyűléséről, melynek egyik pontja az őrségi 
egyházmegyének, s sept. 1-én kibocsátott cs. kir . 
nyiltparancs, és a sept. 2-diki ministeri rendelet értel-
mében magokat rendezett 11 egyházközségek s ezek 
lelkészei ellen alaptalan vádakat emel, és kíméletlenül 
nyilatkozik. Miután a vádakat becses lapjában közölte, 
tisztelettel megkér jük nt. szerkesztő urat, hogy rövid 
apologiánk közlésére is engedjen lapja hasábjain 
tért. 

Vádul hozatik fel ellenünk, hogy mi és egyházaink 
az által, hogy a ministeri rendelet értelmében rendez-
kedtünk, a dunántúli h. h. egyházkerület kebeléből kisza-
kítottuk magunkat. Távol legyen tőlünk s egyházaink-
tól még csak gondolata is annak, hogy magunkat a 
fent tisztelt egyházkerület kebelétől — melyhez száza-
dos kötelékek kapcsolnak — tényleg elszakasztottuk 
volna; sőt habár a körülmények kényszerítő hatalma 
előtt egy időre meghajolni kényteleníttettünk is, remény-
iettük, hogy a majd összehívandó zsinaton a communis 
consensio a célba vett területi változtatásokat is régi 
törvényes a lapjokra vissza fogja állítani. 

Súlyosbítja ezen vádat azon állítás, melyben az 
mondatik, hogy egyházközségeink rendezkedése egyol-
dalulag, a világiak ellenmondása dacára, csupán az 
egyháziak által történt. Ezen állítás merőben alaptalan. 
Mert, ha közlő cikkében a „világi rész" nevezete alatt 
akár az egyes egyházak gondnokai, presbyteri köztag-
jai, akár pedig az egyházmegye világi hivatalnokai 
é r te tnek: mindakét esetben kereken tagadjuk, hogy a 
cs. kir. pátens ellen, annak általunk történt hivatalos 
közzététele alkalmával, a világiak részéről ellenmondás 
tétetett volna. Az egyes egyházak világi tagja i nem 
mondottak el lent; mert ők a cs. kir. nyiltpatenst annak 
tekintették a mi volt valósággal, t. i. cs. kir. „nyiltpa-
rancsnak," mely kényszerítő erővel és hatalommal b í r ; 
épen azért ellenmondás nélkül engedelmeskedtek. Az 
egyházmegye világi hivatalnokai sem mondottak ellent. 
Mint egyes gyülekezeti tagok nem, mert ők voltaképen 
egyik gyülekezet kebelében sem laknak, hanem az 
egyes egyházaktól távol eső birtokaikon, és így a pátens 
kihirdetését ők mint gyülekezeti tagok nem is hallották, 
nem is hal lhat ták. Mint egyházmegyei hivatalnokok az 
egyházmegyei közgyűlésen tehettek volna el lenmondást; 
de már nekünk közgyűlés tar tása sem engedtetett meg, 
a hol e tárgyban előleges közegyetértés állapíttatott 
volna meg. Mint hivatalnokokkal közöltetett ugyan ve-
lök a cs. kir. nyil tparancs ; de ők ellenmondás helyett 
nagy bölcsen hallgattak, és várták a zivatar elvonulását. 
Ily körülmények között mi egyháziak mit tehettünk 
egyebet , mint az cgyremásra következő szigorúbbnál 
szigorúbb kormányrendeleteket kihirdetni, és a gyüle-
kezeteknek szabad tetszésökre bízni azoknak el vagy 
nem fogadását. És a gyülekezetek átlátva azt, hogy a 
magas kormányrendeleteknek nyomatéka is van, érezve 
gyengeségüket, hogy ők a legfőbb világi hatalommal 
nem dacolhatnak: meghajoltak a kemény rendeletek 
előtt, és sok fontolgatás után magukat rendezték. Ez 
idő alatt nekünk egyháziaknak kimondhatat lan lelki 
küzdelmeket kellett kiállanunk. Széttekintve protestáns 
egyházalkotmányunk terén — ott láttuk hátunk mögött 
elavult széttépett canonaink foszlányait, vallásszabad-
ságunk megcsorbított törvényeit ; előttünk pedig a es. 
kir. nyil tparancsnak, nem a szokott törvényes uton ho-
zatott ugyan, de jóakaratot tanúsító, és a jó rendet fen-
tartatni kívánó pa rag raphusa i t : ezer kétségek és aggo-
dalmak közt kérdeztük magunktól ; „mit cselekedjünk" ? 
Fölülről az egyházkerületi kormányhatóságokról semmi 
biztatást, semmi bátorítást nem kap tunk ; alolról a gyü-
lekezetek részéről semmi ellenmondást nem tapasztal-
tunk, Ha fellépünk és mi ösztönözzük a népet az ellen-
szegülésre: megszegjük 0 Felségének esküdött törhetlen 
hűségünket, és a kormány mint lázítókat büntet ben-
nünket ; a népre nézve pedig azon átkos következménye 
lehetett volna fellépésünknek, hogy mint a példabeszéd 
mondja : „az ördög elszabadult volna láncáról," ez a mi 
féktelenségre úgyis nagyon hajlandó az egyházi ügyek-
ben hozott végzéseket, rendeleteket fel sem vevő őrségi 
népűnk — hallván tulajdon szájunkból hirdettetni azon 
igét, hogy ezen mostani esetben az engedetlenség e rény : 



teljesen feljogosítottnak bitté volna magát a további 
zajongásra. És j a j lett volna a zavargó n é p n e k ; de 
j a j abb nekünk, mint a kik által a botránkozások lettek. 
Ily lelki küzdelmeink között égre emelve kezeinket, 
kértük a mi jó Istenünket, szabadítson meg e kinos 
helyezettől bennünket, öntsön a legjobb fejedelem szi-
vébe olyan atyai indulatot, melynél fogva ő tekintetbe 
véve a magyar prot. egyház aggodalmait, magas feje-
delmi hatalmával úgy intézkedjék, hogy vallásos meg-
győzödésünkön s hitelveinken ejtett minden sérelmek 
mielőbb megorvosoltassanak. Bizva az Isten őrködő 
atyai gondviselésébe, ki oly sokat hányatott egyházun-
kat mindig híven oltalmazta: engedtük történni a tör-
ténteket. 

Alaptalan azon állítás is, hogy egyházmegyénk 
ké t pártra szakadt volna. Ám jöjjön az ezen pártok ki-
békítésére kinevezett egyházkerületi küldöttség, és ke-
resse azt a másik pártot, de mi nem hiszszük, hogy va-
lahol nyomába akadjon. Bennünk csak egy gyenge csó-
nakon evező kisded protestáns hajóssereget fog találni, 
mely a habokkal küzdve elmerült ugyan egy kis időre; 
de erejét megfeszítve ismét kiemelkedik a hullámok kö-
zül ; s bizva életrevalóságában, ezt k i á l t j a : „luctor sed 
emergo." Ám jöj jenek a tisztelt egyházkerületi küldött 
urak, mi tár t karokkal fogadjuk őket, mint az úrban 
kedves a tyánkfia i t ; de egyszersmind arra is megkérjük, 
hogy mondják meg közös édesanyánknak, a helv. hitv. 
dunántúli egyházkerületnek, s annak hitben erös kor-
mánytanácsának, hogy másszor ne a szerencsétlenség 
megtörténte után, hanem a vihar közeledésekor, vagy 
épen a veszély legégetőbb percében gondoskodjék ró-
lunk, és mikor kiáltunk, mint a megrémült tanítványok : 
„Uram, tarts meg, mert elveszünk" akkor gondoskodjék 
rólunk — elszigetelt állásban levő őrségiekről; — akkor 
közeledjék hozzánk ingatlan és bátor léptekkel, mint az 
ldvezítő tanítványaihoz, és kiál tsa nekünk azt, a mit ő 
kiáltott : „mit féltek kicsinyhitűek ! ?" 

Végül, f á j lelkünknek még csak felemlíteni is, az 
egyházkerület Csepen tartott közgyűlésének azon kí-
méletlen ítéletét, miszerint köztiszteletben álló s érde-
mekben megőszült esperesünket, illetőleg az ö el járását 
feltétlenül menthetetlennek nyilatkoztatta. Jó lélekkel 
teszünk vallást arról, hogy ő egyházközségeink rende-
zésének nem oka, hogy ő e tá rgyban sem többet, sem 
kevesebbet nem tett, mint hogy a rendeleteket, melyeket 
fölülről kapott, hivatalosan köröztette. A többi az egy-
házak intézkedéséből származott. Azonban hiszszük, sőt 
tudjuk, hogy esperes urnák vannak egyébb fontos okai 
is, és nem fog elhallgatni azokkal, nem késik igazolni, 
menteni magát az egyházkerületi hatóságnál, ha ugyan 
ez neki — közlő úr cikke dacára — megengedtetik. 
Mit annyival is inkább óhaj tunk és kérünk, mivel nem 
szeretnők hinni, hogy egy egyházkerületi kormány tanács, 
mely a hitben oly erös, a Jézusi szeretetben oly gyenge 
volna, mint a mily gyengédtelenséget ezen ítélet által 
nyilatkoztatott, 

a magokat rendezett 'örségi egyházak lelkészei. 

Szepesség. A Göllnicen mult hó 28-dikán tartott 
közönséges egyházi gyűlés jegyzőkönyvéből következő 
kivonatot közöl a Pester L loyd : 

„Tudva lévő dolog, hogy az april 26-diki gyűlésen 
jelen volt községi tagok igen csekély, a legmagasabb 
pátens fontosságáról kevéssé felvilágosított s ezen gyer-
meteg megjegyzés által „hiszen ha rendezzük is magu-
kat , azért a, régi állapotban maradunk" megnyugtatott 
többsége, az is csak, mondhatni, suttogva nyilatkozott 
az uj egyházrendezés mellett s egy lélek sem jogosít-
tatott íél rendezettsége nyilvánítására. Ha már most ez 
az úgynevezett rendezés mindjárt kezdetben a közönség 
kivánatának és a ministeri rendeletnek nem felelt meg ; 
a keresztülvitelénél mutatkozó semmit nem tevésből 
mint nem létező tűnik ki. Nevezetesen a 140 uj képvi-
selő, 24 presbyter, gondnokok, árvaatyák nem szabály-
szerüleg választattak, hanem egy kész lajstromból futva 
felolvastattak, a választattak közül egy sem kérdeztetett 
meg, hogy állását kész-e elvállalni, viselni, "gyik sem 
esküdütt fel s kellő jegyzőkönyv nem is vétetett föl. 
Mindezek után a számosan egybegyűlt gyűlés határo-
zottan s szabadon kinyilatkoztatja, hogy Isten, a kedves 
hon s a protestáns egyház színe előtt a legmagasabb 
pátens szellemében nem volt rendezve s továbbra is ezen 
állapotban kiván maradni. Egy presbyternek ezen nyu-
godt s majd mindnyája szívéből szakasztott indítványát 
a jelenvoltak nemcsak nagy figyelemmel hallgatták, 
hanem egyhangúlag el is fogadták. Említett szónok többi 
indítványa is elfogadtatott, jelesül 1. hogy az aprili 
gyűlésen felolvasott képviselő testület ezen szép jogát , 
mint azelőtt volt, az egész gyülekezetre ruházza vissz a. 
2. Hogy az ily módon alakult presbyterium a régibbnek 
engedje viszsza az azt illető helyet, szóval, hogy minden 
a régihez térjen vissza. 3. Jelen visszaállítás jegyző-
könyvileg a göllnici ev. gyülekezet neve alatt hirdetessék 
ki illető helyen. 

Az ág. hitv. pozsonyinegyei esperességnek 
junius 12 én Bazinban tartott gyűlésén a máj. 15-kei 
legf. kézirat fölolvastatván, ezen esperesség, mely mart. 
27-kén pátensi legrendezkedet t volt, szinte egyhangúlag 
a régi állapotba való visszatérést határozá el, minek 
következtében a pátensi consistorium lemondott. Hatá-
rozattá lőn egyszersmind, hogy a Sztromszky F. Sámuel 
superintendens által f. é. jul. 12-én kitűzött s Pozsony-
ban tartandó kerületi gyűlésre követeket küldenek, s 
addig is gyűjt ik a szavazatokat a megválasztandó ke-
rületi fölügyelőre. 

A dunántuli helv. hitv. egyházkerület 
közgyűlése tartatott Kömlödön f. évi junius 12. és 13. 
napjain. Főtiszt. Nagy Mihály superintendens ur gyűlést 
nyitó beszédében elsorolta az okokat, miktől indíttatva 
hívta egybe a gyűlést, többek közt fölemlíté az édes 
örömet, mely a közügyért fáradatlan munkásságu szi-
vét a sept. 1-ei cs. kir. pátensbői eredt bajok megszün-
tetését elrendelő legkegyelmesb cs. magas leirat kö-
vetkeztében áthatotta, teljesebbé s magasztosabbá s 



egyetemlegesen élvezhetővé igyekezett tenni a szabad 
tanácskozhatásra egybegyűlt közönséggel; továbbá azt 
is, hogy sok tárgyak a szorongó körülmények miatt 
intézetlentíl háttérbe szoríttatva, most a visszaállított 
törvényes határok közt elintéztethessenek, egyszersmind 
pedig a kihirdetett közgyűlés alkalmul felhasználtat-
hassék az eltántorodottaknak maguk igazolhatására, 
mint kik előtt az ajtót e testület nem zárta be, azért 
nyitva levén, ki sem nyithat ja s mindenkor tá r t kebel-
lel fogadtatnak. Főbb t á r g y a k : 

A legközelebbi gyűlésben megrendelt főgondnoki 
választásra felhivó főpásztori levél bemutattatott , s a 
jelen volt esperességi képviselőknek további intézkedés 
végett kiosztatott. A szavazatok összes beküldése jul. 
31-ére rendeltetett, felkéretvén főtisz. superintendens 
ur intézkedni, hogy aug. első napjaiban egybehívandó 
választmány előtt a szavazatokat felbontatván, az ered-
ményről az összes e.-kerületet értesítse, és a gyűlésben 
most kinevezett küldöttséget, az elválasztott uj Palinur 
üdvözletére szólítsa föl. 

Több esperességek beküldött é^ felolvasott, és 
általános helyesléssel találkozott határozatok követ-
keztében, főkormányzónk s a vész és ret tegések nap-
jaiban kitartó buzgalmu irányadónk sokszorosan tanú-
sított szent törekvéseinek hálás elismerése jegyző-
könyvileg méltányolva örökíttetett. 

Éljennel fogadtatott főpásztorunknak jelentése, 
hogy az u j superintendens, főtisztelendő Zscimay Lajos 
elválasztása hivatalosan vele közölve, sőt már az u j 
hivataltárssal levelezésben van, azt tidvözlötte is. 

Egy netalán tartandó általános eonferentiára a 
főpásztor és főgondnok mellé három egyházi, három 
világi tag, a gyűlésben titkos szavazattal választattak, 
általános utasítással következő főelvekre. Presbyteri s 
autonomicus szervezet, képviselet minél szélesebb ala-
pon keresztülvive minden intézményeinken, és az 
igazgatás fokozatain, egyenlő egyházi és világi tagból 
s kettős elnökséggel: egyház és iskola elválhatlan 
t e s tvé r , az iskolaügy ily szempontból tárgyalandó: 
végre a két testvér bitfelekezet uniója édes reményének 
valósulhatását külső alakban előre látni óhajtván, ad-
ministrativ egyházi és iskolai szervezet, és ugyanazon 
törvények egyforma öszhangzása s elfogadása. 

Elfogadtatott több elöregedett n t esperes urak-
nak hivatalróli lemondásuk, fölkéretvén főtiszt, elnök 
ur az u j választások felett intézkedni. Ezek voltak 
főbb tá rgyak , melyek az anyaszentegyház közönségét 
közelebbről érdekelhetik. 

Kelt Tapolcafőn, junius 15. 1860. M. D. 

Ujverbász. Jun. 13. Tegnap tartotta abács-sze-
rémi ágostai ev. egyházmegye gyűlését, különösen ez 
ügyben, hogy ezen egyházmegye megmaradjon-eapatens 
értelmében az ujverbászi superintendentia mellett, vagy 
visszacsatolja-e magát a bányakerületi egyházkerület-
hez? A gyűlés a templomban lőn tartva, melyet nt. 
Tessényi János esperes imával nyitott meg. Miután az 

esperes e gyűlés tar tásának célját előadá, felolvastatott 
a m. cultusminister úr levele, melyben tudtára adja az 
egyházmegyének, hogy coordinált állapotjában bánáti 
esperességgel együtt ujverbászi superintendentiának 
megmaradhat, és további rendezésében senki által nem 
háborítható! Ezután a pestvárosi esperesség s mélt. b. 
Prónay Albert fő inspeetor leveleik olvastattak fel, 
melyekben ezen egyházmegye felszólíttatik a bányake-
rületi superintendentiához visszacsatlakozni, superin-
tendensre, fő-inspectorra s egyházi főjegyzőre szavaza-
tokat adni sat. Az első szónok hosszas tüzes beszédében 
német nyelven a pátens s az ujverbászi superintendentia 
mellett nyi latkozott ; ezután három szónok magyar és né-
met nyelven a bányakerülethezi visszacsatlakozás mel-
lett beszélt ; a következő 2 szónok tót nyelven a pátens 
s az ujverbászi superintendentia mellett sat. A 2 óráig 
tartott vita után az esperes szavazást határoz, s a sza-
vazás eredméDye a nagy többség a bángakerületi egy-
házkerülethezi visszacsatlakozás mellett volt, mi az elnök 
esperes által ki is mondatott. Ezután elrendeltetett 
a senioralis inspectorra, a superintendensre s az egyház-
kerületi egyházi jegyzőre való szavazás. Kineveztettek 
azon tagok is, kik a jul. 15-én Pesten tartandó superin-
tendentialis gyűlésen ez egyházmegyét képviseljék. Ezen 
követeknek többek között utasításul adatott, hogy mélt. 
b. Prónay Albert-wk fő-inspectori állásába visszahelye-
zésére szavazzanak ; továbbá, hogy egy békés-bács bá-
náti superintendentia létesítése mellett dolgozzanak; 
szinte utasításul adatott nekik oda mőködni, hogy a pá-
tens vagy is az ideigl. ministeriális rendelet vétessék a 
majdan összeülendő zsinatban a tanácskozásnál hasi-
sul, zsinórmértékül, minthogy az indítványozó szónok 
szerint sok jó van benne, s az elrendezés beune pedig 
mindenkit kielégít, s csak a kiadatás módja volt oka a 
nagy ellenszenvnek, s szerinte az lenne azon út is, melyen 
tán a pozsonyi rendezett superintendentia a zsinatba 
közös tanácskozás végett bemehet. A gyűlés még most 
is folyik, de a végzendő tárgyak nem nagy fontosságúak. 

Kármán József j ref. lelkész. 
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Adakozások. 
Beküldetett szerkesztőségünkhöz Szarvasról Somo-

gyi Sándor ur által a Luther-emlékre 3 ft. Melánchthou-
emlékre 3 ft., az evang. árvabázra 3 ft. 30 kr. Nt. Jung-
man Dániel rimaszombati ev. 1. ur küldött a rimaszombati 
ág. egyh. részéről a Melánchthon-einlékre 14 ft., Gusztáv-
Adolf-egyletre 6 fr. 40 krt. Az osgyáni ev. egyház részé-
ről a Melánchthon-emlékre 2 fr. 30 krt. Pokorágyi ev. 
egyh. részéről Melánchthon-emlékre 80 krt . Molnár Sá-
muel ref. lelkész ur küldött az ev. árvaházra 30 krt . 
Sztehló János ur küldött a pesti legény-egyletnek 1 ftot. 
A tállyai ev. egyház küldött a Melánchthon-emlékre 
6 frt. 30 krt . 



Felhívás a Schwarcz alapítvány ügyében. 

Az eperjesi Schwarcz-alapitvány ügyében működő 
eonvenli választmány határozata folytán van szerencsém 
azon t. c. urakat , kiknek kezeinél a nevezett alapítványt 
illető aláírási ívek találtatnak, ezennel tiszteletteljesen 
felszólítani: méltóztassanak azokat, bár üresen is, e f. é. 
augustus hó végéig Eper jes re beküldeni. 

Kelt Eper jesen, jun. 14-én 1860. Sztehló János. 

A Schwarz alapí tványra legközelebb adakoz t ak : 
A bazingi német a jkú evang. egyházközség 1 f r to t ; 

továbbá főtiszt. Chalupka János superintendensi adminis 
trátor úr Breznóbányán, részben ő maga, részben egy a 
nt. trencsényi ev. esperesség által az ő szabad rendel-
kezésére bizott öszszegböl 3 frtot. a. é. 

Szíves köszönet az illetőknek ! 
Kelt Eperjesen, jun. 14 én 1860. Sztehló János. s. k. 

Kegyes adományok 
a makói ág. ev. egyház részére. 

(Ötödik közlés.) 
F.-Kemencei egyház 50 kr. — Uj-Elenóci egyház 

2 frt. — Laposfalvi egyház 1 frt. — Hamusfalvi egyház 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. 

1 frt. Kraszkói egybáz 2 frt. 61 % kr. — Bazini német 
egyház 1 frt. — Az erdélyi ev. superintendentiában be-
gyült 43 frt. — Gömöri Mátyás hagyománya 10 frt. —-
Pecsenye András 1 frt . — Özv. Bánszki Pálné 3 frt. — 
Bánfalvi egybáz 12 frt. 90 kr. — F . L ö i egyház 22 frt . 
20 kr. — Az ötödik közlés öszszege 100 frt. 21% kr. 

Szeberényi Lajos, lelkész. 

N ó g r á d , jun. elején. Két kegyes adományról van 
tudomásom, melyek méltók, hogy e lap utján egyház-
megyénken túl is értesüljön felölök a prot. közönség. Az 
egyik kegyes adomány 100 o. é. frt., az alsó-sztregovai 
ág. val. egyháznak, paplaka fölépítésére, tek. Madách 
Imre helybeli közbirtokos ur által van adva s becsét 
emeli és korjeltiségét hirdeti az, hogy a tisztelt adakozó 
ur r. katholikus. — A másik kegyes adomány az agárdi 
ág. val. egyházra vonatkozik. E gyülekezetben t. i. m.-
h. 20-kán a haza nagy halot t jáér t gyászünnepély tarta-
tott, melyre a helybeli felügyelő, prot. lelkességeért tá-
volabb körökben is dicséretesen ismert tek. SzontaghPálúr 
is megjelent és az egyháznak 10 o. é. frtot. adott a vé-
gett, hogy e pénzen olyasmi szereztessék, a mi még a 
késő utódoknál is folyvást élővé tegye a „legnagyobb 
magyar" áldott emlékezetét. —u. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr Ballagi Mor. 

Templom-építési árlej tés. 
Nagy-Kun-Karczag város reformált egyháza (temploma) s tornyának, részint folyó, 

részint jövö évbeni kijavítása, s illetőleg átalakítása végett folyó 1860-dik évi julius 1-én 
délelőtt a városházánál árlejtés fogtartatni. 

Ezen építkezés összes költsége 20—25000 a. f t ra rúg, s a vállalkozni kívánóktól 
10% bánat-pénznek vagy kész pénzben, vagy börze ároni statuspapirokban letétele köve-
teltetik. 

Az egyház föntart ja magának azon jogot, hogy a külön mesterségre tartozó mun-
káka t vagy külön, vagy együvé foglalva adhassa ki , s hogy a vállalkozók közt azok 
szakértősége tekintetbe vételével választhasson. 

Ezen árlejtéshez zárt, és kellő bánatpénzzel ellátott írásbeli ajánlatok is elfo-
gadtatnak Karczag város főbírája által az árlej tés kezdetéig, melyeknek mikénti felbontása 
iránt a választmány határozand. 

Az építkezési terv, költségvetés és árlejtési föltételek Karczag város főbirói hivatalnál bármikor 
megtekinthetők. — A terv szerint a kőműves munka mintegy 5700 a. forintra, az ács munka 4600 a. ftra, kőfaragó 
munka 4300 a. f t r a ; asztalos-, lakatcs- , befestő-, üvegesmunka 4000 a. f t r a ; bádogos munka 2100 a. f t ra , szob-
rász munka 300 a. f t ra rúg. 

Mely árlejtésre a vállalkozni kivánó építő-mesterek, kőművesek, ácsok, kőfaragók, asztalos, lakatos, 
festő, üveges és bádogos-mesterek ezennel meghívatnak, 

(2-3) 
Karczag, junius 6. 1860. 

Karczagi reformált eggházi elöljáróság. 

A nagykun-karcagi ref. algymnasiumban megürült egyik tanári hivatalra, évenkénti 500 a. e. ftnyi díj, 
100 a. é. f tnyi lakbér fizetés mellett, azon értesítéssel, miként a IV. osztályú algymnasiumot 2 tanár vezetendi; 
alúlirt egyháztanács által pályázat nyittatik. 

Pályázni kívánók rövid önéletrajz, s politikai jellemük, úgy képességük s elébbi alkalmazásukról szóló 
bizonyítványokkal ellátott folyamodványaikat f. évi aug. hó 1-ső nap já ra bérmentesen alólirt egyháztanácshoz 
intézzék. N.-Kun-Karcagi ref. egyház tanácsa. (1—3) 

Pest, 18G0. Nyomatott Wodianer F.-nél, Erzsébettér (Ujtér) 3. sz. 

Mellékletek: Előfizetési felhívás Czelder Márton Imádságaira és a Lelki Kincstárra. f$ 



SZERKESZTŐ-ÉS KIADÓ-
h i v a t a l : 

Lövészutca, 10. szám, 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T E S I DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel 
félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni 
minden cs.k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA! 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszferiért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdíj külön 30 ujkr. 

P R O T E S T Á N S 

E lő f i ze t é s i f e lh ívás 
a 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap" 
1860. 2-ik félévi folyamára. 

A május 15-ki legmagasb kézirat által az egyházi ügyek folyama régi medrébe tért vissza; mondhatjuk, 
hogy közelget az idő, melyben zilált állapotba jött egyházi ügyeinket valahára rendezhetjük, közelget a zsinat-
tarthatás ideje. Ha valaha, most áll érdekében minden protestáns keresztyénnek figyelemmel kisérni a dolgok mene-
tét, a közkérdések fejlését, hogy tájékozva lévén, maga is hozzá szólhasson a mindnyájunkat oly közel illető ügyhez. 
Felhívjuk azért prot. hitsorsosinkat, hogy lapunkat uj előfizetési folyamán, az egyházi ügyek uj fordulati pontján szí-
ves pártfogásukban részeltetni szíveskedjenek, felkérjük egyúttal azokat, kik szent vallásunk iigyei intézéséhez tudo-
mánynyal s ismerettel birnak, hogy most hallassák magukat s emeljenek útba igazító, felvilágosító szót, biztosak le-
hetvén a felől, hogy lapunk szelleme s iránya, valamint a legválságosabb időkben soha nem változott, ugy ezntán is 
semmiféle körülmények közt sem fog változni. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 frt 40 kr., félévre 3 frt 70 kr., helyben 
egész évre 7 frt, félévre 3 frt 50 kr. 

Midőn a tisztelt olvasó közönséget lapunk pártolására hívjuk fel, egyúttal felhasználjuk az alkalmat, kije-
lenteni, hogy az általunk eddig is szerkesztett protestáns naptár h e t e d i k é v i f o l y a m á b a lép s mint 
tulajdonunk fog megjelenni. 

Dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy a megelőzött hat év csak tanulási évnek nevezhető; oly válogatott, 
változatos s protestáns szellemű tartalommal fog megjelenni e hetedik évi folyam, melynek becsét különösen emeli az 
is, hogy a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokai arcképét s életleirását hozza, minők néhai A p o s t o l P á l super-
intendens, B a l o g h P é t e r superintendens, B á r ó P r ó n a y G á b o r , néhai S z o n t á g h S á m u e l ev. super-
intendens, T ó t h F e r e n c z superintendens, báró V a y M i k 1 ó s főgondnok. 

Nem kevésbé kedves adalék lesz a jövő évi naptárban a magyarországi prot. egyház rövid történelme világos 
népszerű előadásban. 

Megkérjük illő tisztelettel a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor méltóz-
tassanak csak annyit kijelenteni, bogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő protestáns naptárból hány példány 
szükségeltetik egyik vagy másik gyülekezetben — és mi a legnagyobb pontossággal megküldendjük a nem előfizetés csak 
bejelentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Költ Pesten, máj. 30-ikán 1860. 
Dr Székács József} segéterkes2tiik_ Dr. Ballagi Mór, 
l o r ö K i * a i 3 f e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó . 

ÉRTEKEZÉS. 

E lapok 23-dik számában annál nagyobb 
érdekkel olvastam Warga János nr „némely esz-
méit a papi hivatal szervezetéről," miután ezek 
némelyekben nézeteimmel találkoznak. En is 
károsnak tartom egyházi beléletünkre az igen 
nagy számú községet egy lelkész ápolása alat t ; 
lehetlen annyi embert ismerni, lehetlen minden-

kivel oly nagy egyházban közvetlen érintkezésbe 
jönni, én pedig úgy fogom fel a viszonyt az evan-
gyélmi lelkész és hivei között, hogy az egy ba-
rátságos, tanácsadó, erkölcsiséget terjesztő, lélek-
ben építő kapocs, mely csak azok között fűződ-
het, kik közelebbről ismerik egymást; szükséges 
erre, hogy a hivek mindennapi életükben meg-
győződhessenek lelkészük tiszta jelleméről, szel&t' 
keresztyén keblű egyéniségéről , és példá 



családi életéről; szükséges, hogy a lelkész hívei-
nek tulajdonságaival megismerkedjék, mert csak 
úgy gyakorolhat reájuk hathatós erkölcsi be-
folyást. 

Továbbá , nálunk az egyházi beszéd az 
istenitisztelet főrésze; tudjuk, nagy templomban 
úgy papolni hogy azt mindenki érthetőleg hallja, 
a legjobb szónoknak is mily neliéz, hacsak rend-
kívül erős mellel és tüdővel nem áldatott meg, 
a kiabálás pedig csökkenti a hatást; azután nagy 
gyülekezetekben sokkal több a nézegetni való, a 
szórakozás , semhogy nem tekingetne á gyarló 
ember, lia már a szónoklatot úgy sem értheti; 
messze is van a templom sokak lakásától, külö-
nösen az alföldön, hol hála Istennek — még most 
— majd minden család egy maga, vagy másod-
magával lakik tulajdon házikójában, mi az udvar-
telkek és kertek közben esésével igen terjedel-
messé teszi a magyar város és község fekvését; 
csakugyan nagy buzgóság kell ahhoz, hogy esős 
időben, téli zivatarokban, classicus sárban, egy 
fél, de egy órányi távolságra is gyalogoljon a 
templomba a szegény ember, a mellett még ün-
neplő gúnyáját is rontsa, inkább honmarad és 
olvassa a zsoltárt — ha olvassa. 

Én igen célszerűnek látnám ott, hol nagy 
egyházakban megürülnek a lelkészi állomások, 
„a fentebbiekre tekintettel," a várost járásokra 
osztani, úgy hogy 400—500 családnak külön 
imaháza és lelkésze volna, és ott, hol nagy sző-
lőkertekben vagy dohánytelepekben százakra 
menő kertész-családok laknak, részükre is kint 
iskolákat és imaházakat építeni, és lelkészeket 
vagy legalább is levitákat rendelni. „Azért még 
nem szükséges az egyházat szétszakgatni," egy 
nagy testület maradhat az tovább is, közös világi 
felügyelővel , korlelkészszel , pres .yteriummal 
stb. megtartván szellemi és anyagi kötelékeit. 
Például, így szeretném az ügyet rendezni. Kőrö-
sön, mint mondja W. J. úr 3,000 család van, ebből 
hat templomgyülekezetet alkotnék, felosztanám a 
mostani lelkészi jövedelmeket (a stólát ide nem 
értve) hét egyenlő részre, a korlelkésznek, ki az 
egész felett állana, adnék két részt, a többi öt 
lelkésznek egy-egy részt, stb. 

A mit Warga János ur a vénekről, erkölcsi 
törvényszékekről mond, hogy t. i. azoknak csak-
ugyan „véneknek kell lenni, ismerjék ki a csa-
ládi viszonyokat, erkölcsi Ítéleteket hozzanak" 
stb. azokban, megvallom, nem osztom W. J . úr 

nézeteit, nem hiszem azt, hogy az erkölcsösségre 
szükséges 50 éven túl lenni, — hacsak úgy nem 
okoskodunk, miként^ 50 éven túl minket hágy 
el a bűn, — az erkölcsösség elérhetlen példánya 
33 éves volt, mikor a földet elhagyta; én „min-
den kémkedésnek" és hívatlan beleavatkozásnak 
eogesztelhetlen „ellensége vagyok;" ja hol nincs 
panaszos, ott a magán és családéletbeni vizsgáló-
dásnak és beleavatkozásnak sincs helye, a hol 
pedig létezik baj és meghasonlás, azt legelőször 
igyekezzék a lelkész erkölcsi befolyásánál fogva, 
keresztyéni szeretettel kiegyenlíteni, s ha ez nem 
sikerül, ott vannak rendes egyházi törvényszé-
keink, ítéljenek azok. 

A kémkedés, mindenbe avatkozás, csak tet-
tetésre, szinlésre és kijátszásokra tanítja az em-
bereket, és kivetkezteti népünket ős magyar nyilt-
jellemébol, mely erkölcsi kártételt „nem szabad 
előmozdítani az egyháznak" is. 

Farmos, jun. 16. 1860. 
Ivánka Imre. 

Testvéri megjegyzés. 

„Lelkész testvéreinkhez" cim alattt e lap 24 ik 
számának élén nt. Szeberényi Gusztáv úrtól megjelent 
becsületes fölbivás sokkal nemesebb, az egyház bármi 
színezetű tényezőitől sokkal inkább méltánylandó ügy-
szeretet fényében lát ta t ja a fölszólaló csabai lelkész 
urat, semhogy ő maga is jó néven ne vehesse, ha ezen 
nel hasonló ügyszeretetből út ját óhajtom vágni, egy 
mérges félreértésnek, vagy tény ferdítő magyarázatnak, 
melynek ott az ö megnyitó szavai minden bizonynyal 
számítatlanul engednek tért, mintha t. i. a békési espe-
resség minapi közgyűlése „recriminatiók és szemrehá-
nyások közt" volt volna lefolyandó, hacsak az e miatt 
„töprenkedőknek örvendetes csalódására." „a béke olaj-
ágával kezeikben" meg nem jelennek b.Podmanicky Fri-
gyes és Ivánka Imre urak körünkben", kiknek kiengesz-
telődő nemes szándéka azonnal viszhangra talált jobb-
jaink közt. 

A békési esperességnek — mondhatni — egész 
egyeteme igen szerencsésnek érzi magát, hogy oly szel-
lemekkel, minőket a nevezettekben tisztel, a bonyodalom 
kezdetétől e percig mind elvre, mind eljárásra nézve 
egy értelemben lehetett és lehet ; de bír azon erkölcsi s 
értelmi önállással, hogy tényeinek rugóit folyvást saját 
keblének meggyőződésében hordozá, függetlenül küllö-
késektől. És épen a megnevezett köztiszteletü férfiak 
tapasztalása és szerény önérzete is hiteles tanúságot 
tehet e belönállóságról, melynek egyik nagy értékű vív-
mánya maga méltóságos báró Podmaniczky urnák aka-
dályok közt sikertilt majdnem egyhangú megválasztatása 
s megnyeretése. Sőt most oly nemesen fölszólaló test-



vérünk maga évek óta s különösen utóbbi hónapok foly-
tában bőven ki tapaszta lhat ta , miszerint ez esperesség-
ben lakik annyi férfierő, melynél fogva , ha az utóbbi 
gyűlésen az egyház közüdvében járónak lát ta volna a 
törvényszerű szigor út ját követni, e részbeli meggyő-
ződésének — minden közbeszólás dacára — kifejezést 
is a d ; és ba mégis tényleg nem így tőn, hanem hime-
zetlen készséget mutatott felejteni és kölcsönösen engesz-
telődni, s ekkép mindenesetre közkedvességü felügyelő 
urunknak is békülékeny szellemében osztozni: ugy ez 
nem körünkbe hozott olajágról hulló gyümölcs egyedül, 
hanem annak bizonyítványa, hogy nagykoruan gondol-
kodó esperességünk gondjai nem apró személyes, és helyi 
bibék piszkálására, hanem a megszaggatott egyháztest 
egységének és ép állapotának visszahozatalárairányoz-
vák, és midőn erre a testvéri engesztelet és kéznyuj tás 
út ját találta legbiztosban rávivönek, akkor a drága per-
ceket múltba való tények miatti torolgatásra fordítni 
bűnnek, szentlélek elleni bűnnek ítélte. 

E védelemmel esperességünk képviseletének tar-
tozám nem ugyan Sz. Gr. ellenében, hanem hogy az ö 
legtestvéribb szándoku nyilatkozata egy nem szerencsés 
öszszefiiggésü kifejezés miatt testvérietlentil valahogy 
ki ne zsákmáuyoltathassék. 

Szarvason, jun. 17-én 1860. Tatay István. 

Lelkészválasztás és nem a 71-dik statútum. 

E lapok 21-dik számában „Lelkészválasztás és a 
71-dik statutum" cím alatt , qp.-tól becses értekezés jelent 
meg. Ki elolvasta, fogja tudni, hogy <p. a gyülekezetek 
lelkészválasztási jogaikat, szép védvek mellett, feltét-
lenül szabadnak nyi lvání t ja ; s így megengedi, hogy a 
lelkészségek, nemcsak az egyházmegyei vagy kerületi 
rendes, hanem segéd vagy helyettes, sőt helyben működő 
káplánok vagy administrátorok közöl is, töltethes-
senek be. 

Egyike levén a legkényesebb, legtöbb érdeket ger-
jesztő, s bizonyára nem legkönynyebben megoldható 
kérdéseknek e tárgy, jónak látom, hogy minden oldal-
ról, jó eleve megvitattassék, mely szempontból terjesz-
tem elő, nem ugyan tüzetes válaszszerü, hanem idézett 
cikk irányában, vagy ha tetszik ellenében, úgy is tekint-
hető jelen nézetimet. 

Sokkal inkább tisztelője vagyok a szabadságnak, 
melyért a prot. ev. egyház csak közelebb is oly nemes 
s határozott harcot vitt, mintsem csak legkisebbé is 
óhajtanám egyházi életünk bármely orgánumaiban is 
csonkítni az t : de kérdem mindazoktól, kik valaha gon-
dolkoztak felette, avagy a gyakorlat i életből megismer-
ték, mit ta r tanak ők szabadságnak? Azt-e, hogy ember 
mindent tehessen, nem józan eszének sugallata s benső 
nemesb erkölcsi érzete, hanem a test és vér önkénye 
szerint ; az aka ra tnak oly szerű realisalását-e, mi nem 
indokolható egyébbel, mint a „sic volo"-val ? . . . Min-
denki tudja, hogy ez féktelenség, korlátlanság, indepen-
dentismus, oly elv, mi a kőzegyháztest most egyik majd 

másik életmüveszetébe behozatva, ama gonosz lélekként 
megszaggatná azt. Mindenkitudja, hogy ez azon szabad-
ság, melylyel Ábrahám magvai kérkedtenek Jézus előtt; 
vagy sa já tkép a testiség, elíogultság, előítéletek, bűnös 
hajlandóságok szabadsága, mi sa já t nevén szolgaiság ; 
valódi szabadság ellenben az, mi ezen rabkötelékek alól 
kifejtődött lélek öntudatos meggyőződésén alapszik, 
mit üdvözítőnk így fejez ki: „az igazság szabadokká 
teszen." Jan . VIII. 32. 

Ha szabad intézményeket akarunk, jól körül kell 
tehát tekintenünk, hogy intézményünk bensőleg szabad, 
minden kül idegen reábatás békóitól, előítéletek, elfo-
gultság, érdekek, szóval a test és vér polip karjai tól 
mentesített legyen, nehogy szabadság neve alatt a szol-
gaságnak nyujtsunk akarat lanúl is táplálékot! 

Azt mondám, tisztelője vagyok a szabadságnak, 
kifejtém, hogy nem az önkény szolgai szabadságának, 
hanem a jézusi ama szabadságnak, melynek gyökere az 
igazság. Tisztelnem s tisztelnie kell hát minden józan 
keresztyénnek a jogok szabad gyakorlatát i s ; s így ter-
mészetesen a gyülekezetek lelkészválasztási szabadsá-
gát nem kevesbbé. 

De kérdem, avagy csak akkor szabad-e a lelkész-
választás, ha e joggyakor la tnak sem köre, sem föltétele 
nincs; s megszűnik-e, ha az egyházegyetem által, józan 
szempontokból, a célszerűség sőt szükségesség meg-
dönthetlenűl indokolt szempontjaiból, csak a vészt kizáró 
korlátokon belől tör ténhet ik? Miként az emberi orga-
nismusban egyik erő s tehetség a másikat, közűdv te-
kintetéből korlátozza; mint a természetben a vonz-és 
lökerőknek, a f és — hatványoknak egymást saját 
feltételeikként ellensulyozniok szükséges; s valamint 
átalábau mindennek magát viszonyítania, egy másiktól 
feltételeznie kel l : úgy az emberi polgári társalomban 
tehát a ker. egyházban is, meg kell lenni a kölcsönha-
tásnak, tehát a korlátoltságnak, a test egyszervének, az 
egész közcéljáhozi alkalmazkodásnak, mely nélkül a 
résznek sem lenne élete. A mint az egyes társadalomba 
lép, azonnal megszűnik annak teljhatalmú joga, előáll 
a közcélnak szolgálat, miért viszonydíj fejében egyéb, 
az ő erejét fölülmúló nagyszerűbb szolgálatok nyújtat-
nak az egyesnek. Ha csak azért adunk másnak, hogy 
hasznosabb kölcsönt nyerjünk , panaszkodhatunk-e 
veszteségről? . . . 

Ha tehát az egyetemes egyház közüdv szempont-
j ábó l józan feltételekhez szabja a gyülekezetek lelkész-
választási j o g á t : panaszolkodhatik-e akármelyik gyü-
lekezet, hogy ő lelkészválasztásában nem szabad ? Szo-
morú volna, ha ily gyermekileg fognák föl gyülekeze-
teink a lelkészválasztási szabadságot. Legyen szabad 
joggyakorlat, ha úgy tetszik verseny, a gyülekezetek 
lelkészválasztásaik körü l , de épen hogy lehessen, távo-
lí t tassanak el mindazon nyűgök, korlátok, akadályok, 
melyek a szabad versenynek út ját állják. 

Nézetem szerint pedig a szabadversenynek ily 
nyűge, korláta, a helyettes vagy segédlelkészeknek 
ugyanazon gyülekezetek által, melyben közvetlenül 



működnek, rendes lelkészül választhatása. Különösen 
hangzik tán, s ime mégis úgy van, mert: 

Ki ismeri az emberi természet gyarlóságait, fogja 
tudni, mert hisz példák özönei ápolják, hogy a helyben 
levő helyettes vagy segédlelkészszeh ismeretség, a 
velei — ha csak türhetlen természetű nem—.bizodalmas 
viszony, az álszemérem jelenlevő ellenében kedvezőtlen 
véleményt sőt tettleges eljárást tanúsítani, az emberi 
természetnek ama tulajdonsága, hogy beleszokik s nyug-
szik a csak kissé is tűrhető létező viszonyba; a gyakran 
saját egyéni érdekünkben is restelkedés, illető b. v. s. 
lelkész részéről a fiatalság varázsa, helyzeténél fogva 
alkalmazkodási könynyüsége sat. Jézus amaz elvének 
„nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak-e földre, 
hanem hogy fegyvert* részökröli kevéssé alkalmazása: 
mind olyan okok s körülmények, melyek még müveit 
gyülekezetet is megkötnek tiszta meggyőződésök sze-
rinti választásokban ; úgy annyira, hogy igen ritka ki-
vétellel mindég helybeliek által töltetnének be a gyüle-
kezetek oly bizonyossággal, hogy önző szempontból, leg-
kevésbé sem gondolkodhatnék csak kissé is ügyes 
fiatal rendes lelkész, — a minta h. v. s. lelkészek hely-
beli gyülekezetek általi választatások törvényuyé lenne — 
valamely üresedésbe jövö úgynevezett zsiros ekklézsi-
ába ; azonnal h. v. s. majd minden bizonynyal helyben 
maradandó rendes lelkészül menni. 

E törvény tehát a helyett hogy megnyitná, inkább 
bezárja a versenytért, mi által a rendes lelkészek elüt-
tetnének minden érdemök szerinti s bizonyosan magára 
az egyházi életre üdvöt hozandó emelkedhetéstöl, ma-
radván kiki, majd minden esetben ott, hova először be-
lépett , mi igen sok jónak átplántálását, széthintését 
akadályozná meg, sok nemes ösztönt bénítna meg. 

Vagy emberfeletti amaz erőt kívánjuk, hogy mind-
ezek 8 bármi hasonlók leverő hatással ne legyenek reá-
jok. Ne feledjük el, hogy rosz törvények rosz polgáro-
kat teremtenek! Kell hogy a törvény útját vágja annak, 
hogy ember fölebb kisértessék, mint tán elszenvedhetné. 

Nem netáni viszszaélhetés szempontjábóli jogcsor-
bitás lenne ez: csak a minden józan törvényhozásnál 
szükséges amaz előrelátás intézkedése, hogy a viszsza-. 
éléseknek utja emberi lehetőség szerint jó eleve, — míg 
t. i. még nem késő.-—- bevágassék: könnyebb s eszélye-
sebb levén a bajt megelőzni, mint későbben helyrehozni, 
vagy „a bevégzett tények" kényszer logikáján meg-
nyugodni. 

Hamis tétel az, hogy káplánját rendes lelkészül 
nem választhatván a gyülekezet, kedvencétől örökre, a 
8. lelkész viszont úgynevezett szerencséjétől minden-
korra esnék. el, mert ha méltó a s. lelkész s a gyülekezet 
kevés,sé, avagy megfordítva ugy is természet elleni, 
tehát tartósságot nem igérő a viszony; ha pedig mind-
kettő méltó, azaz jeles s a ragaszkodás benső helyes 
alapokon nyugvó azaz valódi, vagy megtalálják egy-
mást az életben, mert „erős a szeretet" vagy mindketten 
megnyerik az élettől illetékes osztalékukat. 

Mi azon jáljítmányt illeti)4hpgy.hol káplánkodott, 
ott ismerik, s méltányolhatják legjobban az illetőt, s így 

méltatlanság történik, ha onnét elűttetvén, az ismeret-
lenség miatti hátrányoknak tétetik k i : állíttassék föl 
szabályúl, hogy minden évben más vidékbeli gyüleke 
zetben működtessenek a s. lelkészek ; de meg a valódi 
nagyság lefénylik Kárpátoktól Adriáig, s csak vakságot 
eszközlő mécs volna az, melynek fénye a ház ablakán 
sem világítana keresztül. 

Igaz ugyan, hogy lehetnek kiváló tehetségek és 
jellemek, kik megérdemelnék, hogy a legjobb gyüleke-
zetben is megmaradhassanak rendes lelkészül bármily 
fiatal koruk dacára : de azért helyes-e majd cseh gyé 
mántok, köszörült üvegek által is igénybe vehető kivé-
teleket tenni; mit ama valódi tehetségek, ha egyúttal 
jellemek is, bizonyosan nem is igényelnének, vagy ha 
igen, úgy mint amaz előfeltételt meghazudtolok, nem 
érdemelnének. Ha szerény egyházias jellemű, nem pedig 
úgynevezett világra termett egyéneket akar nevelni s 
nyerni az egyház, úgy kell gondoskodnia arról is, hogy 
10—15 évig ne káplánkodjanak ifjai az úgynevezett 
világra termettek, vagy mindig vízszínen úszók, tehát 
tán épen üresek pár év alatti lelkészségre emelkedheté-
sök mellett; mi végtelen sok rosznak, magának a kor-
teskedésnek is segítné forrását betemetni, míg a másik 
rendszer az oly szükséges testvériséget Kain és Ábel 
közti viszonyban szivárogtatnák. Már pedig oda kell 
törnie az egyháznak, hogy olyan fiai növeltessenek, kik 
a „neked adom" féle csábigéreteire a világnak így tud-
janak szólani: „távoz tőlem sátán!" ahelyet t , hogy 
helyzeteik kényszerűsége által ellenkezőre csábíttassa-
n a k ; oda kell működnie, hogy tudjanak fiai utolsók lenni, 
ama nagy helennel irigység nélkül örülni, hogy jelesebb 
fia is van a társalomnak. Mindjárt nem lesz azon egye-
sekre nézve, kik jelen viszonyok közt már az intézet-
ben számítanak, apjuk, bátyjuk, ipuk, sógoruk, patro 
nusaik utján N. N. vagy X. X. gyülekezet apostoli kö-

- vetségére, mely miatt még képzésöbet elhanyagolják, 
más oldalról gyakran nem is hivatás, hanem „zsiros" 
ekklézsiák által csábíttatnak pályaválasztásra, terhelő, 
az elüttetés rémképe: mihelyt a theologiai intézetek 
oda növelik kibocsátandó ifjaikat, hogy bennök a világ 
szerelme helyett az egyházias szellem, jellem, nem saját, 
hanem Krisztus test? építésének, nem ön, hanem az 
anyaszentegyház üdve, dicsősége eszközlésének öntuda-
tos égő vágya fejlődjék ki, hogy mind tudjanak, mind 
akarjanak az anyaszentegyháznak nem urai s bölcsei, 
hanem szolgái vagy Martensem szerint „Jézus bolond-
jai" lenni. 

ü e meg azt gondolja cp. hogy nem vesztegettetik 
meg a szabad választás a káplánoknak helyben marad -
hatásuk által ; sőt inkább, mert ki helyezendi el őket 8 
az administrátorokat ? Esperes, consistorium vagy az 
özvegyek választandják ? Állván az élet által igazolt 
fönebbi erősségeim arra nézve, bogy majd minden eset-
ben helybeliek választatnának rendes lelkészekül; p. 
káplánok és administrátorokat elhelyező esperes consis-
torium vagy özvegyek kezei közé helyeztetnék tényleg 
a lelkészválasztás. 



De hát miként intézkedjünk ? nemde azon kérdés 
merül föl már. . . . 

Mindenek fölött úgy, hogy s. vagy h. lelkészek ott, 
hol épen — bármily cím alatt — közvetlenül működnek, 
rendes lelkészekül ne a lkalmaztassanak; de fönnebbiek-
böl kivonható okoknál fogva, bárhol se addig, míg rendes 
lelkész van, ki változni akar, mi ha valamelyik gyüle-
kezet számára már nem találkozik, jelentés tétetik az 
egyházi hatóságnak, mely aztán felruházza voeabilitatis 
jussal s ordinálja az első s. v. h. lelkészt, mint titulum 
„certae Ecclesiae" habentem. Can. Ecel. Syn. Conj. III . 
cl. Can. XIV. Mely rendszer ha megállapíttatik, s követ-
kezetesen alkalmaztatok, nem lesz gravamen a 1. jelesebb 
s. v. h. lelkészre nézve s e m : mert „quod uni justum al 
teri aequum fit." Hogy azonban rendes lelkészek közöl 
tetszés szerint válaszszanak a gyülekezetek, elvitatni 
nem akarom: habár érdemelne is némi figyelmet azon 
körülmény, hogy egy az egyház jobbjaiból álló consis-
torium több esetben tán jobban tudná épen a gyüleke-
zetek körülményeihez alkalmazni a lelkészeket, mint 
magok a kivált műveletlen, csak hangot, kültermetet, 
sokszor gyanús popularitást e. f. kereső gyülekezetek. 

Igen sok ága van mége két egymástól eltérő, főbb 
ágazatában már felmutatott t á rgynak ; szóljunk azért jó 
eleve hozzá mennél többen : mert a helyes vagy hely-
telen megoldás nem kis mértékben fog egyházi életünk 
javára, vagy kárára behatni. 0 0 

A b-somogyi ev. ref. egyházmegyében létező 
papikör (I. Pét. II. 5—9)-nek alapszabályai. 

Fejezet. 

1. §. Ezen kör célja az ev. ref. egyházban, az egyházi 
élet, vallásosság és* erkölcsösség fejlesztésére 
anyagot és eszközt szolgáltatni. 

2. §. Fönebbi cél valósítása tekintetéből, a kör 
„olvasó, értekezleti és az egyházi életre közvetlen ha-
tási fiók-körökre" oszlik fel. 

I. Rész. Olvasó-kor szabályai. 
1. §. Tagjai az olvasó-körnek mindazok, kik hiva-

tást éreznek magokban a szent papság (I. Pét. I I : 5—9) 
elveiből folyólag az ev. ref. egyházban tapasztalható 
hiányok fölfedezése és elhárí tása szempontjából az élő 
munkás bitet, keresztyénileg ter jeszteni ; s e célból je-
len alapszabályoknak magokat kötelezőleg aláír ják. 

2. §. E tagok közöl ügyvivőkii), egy elnök, egy 
jegyző, egy könyv, egy pénztárnok, egy számvevő, tit-
kos szavazat utján egy évfolyamra választandók, nem 
záratván ki az ú j ra választhatás. 

3. §. A könyvtárnokság központon állítandó fel. 
4. §. A kör minden t ag ja évenként december 1 re 

öt forintot tartozik a kör pénztárába részvénydíjul 
beszolgáltatni. 

5. §. A befolyandó összeg körileg meghatározandó 
egy részén csak egyházi életre tartozó magyar irodalmi 
müvek szerzendők; III. d. sz. kör céljaira tartatván főn 
a hátralék. 

6. §. A meghozandó könyveket mindig a tagok 
többsége jelöli ki. 

7. §. A könyveket a tárnok teljes felelősség mel-
lett kezelendi , azaz : a társulat könyvszekrényeiben 
őrzendi, bekötteti, lajstromozza s hiteles könyvvezetés 
mellett ki- s beszolgáltatja. 

8. §. A társulat határozza meg, hogy mely könyv 
menynyi ideig lehet kint egy t ag jáná l , mely határidő a 
könyvekbe szintén bejegyezendő. 

9. §. Érdekes u j könyvek sorshúzás, régiek elsőbb 
jelentkezés utján adandók ki. 

10. §. Ki a meghatározott időn túl tar t magánál 
könyveket, minden egyszerre kivett csomagtól 1 forintot 
fizet minden hóra. 

11. §. Ki valamely példányt elrongál, bepiszkol, 
avagy elveszít : a társulatnak újból s beköttetve tarto-
zik megtéríteni. 

12. §. A könyveket könyvtárnok helybenhagyása 
nélkül senkinek, még részvényesnek sem adhat ja át a 
kivivő. Ellenkezőleg cselekvők, első esetben 2 második 
esetben 5 ftra, harmad esetben tagságbóli kitöröltetésre 
büntetendők. 

13. §. A kör minden ügyeit, ha lehet, egyházme-
gyei gyűlések alkalmával létesítendő összeüléseiben 
nyilvánosan kezeli. 

14. §. A kör tagja i és hivatalnokai — mint ilye-
nek közt — netán előjövő zsurlódásokat választott 
biróság intézendi el, honnan felebbvitel csak a kör 13. 
§-ban levő összejövetelére történhetik. 

15. §. Sem magok a tagok, sem örököseik, a kör 
javaihoz, bármily mérvben tett beruházásaikért is, ki-
lépésök után jogot vagy kármentesítést nem követel-
hetnek. 

16. §. Megszűnik a körtagság halálozás, kilépés, a 
szabályzatok által kitűzött kötelezettségek nem teljesí-
tése által. 

17. §. Feloszlik a kör, ha három tagja nem lesz, 
mely esetben a kör minden vagyona a b. somogyi ev. 
ref. egyházmegyére szállandott. 

II. Rész. Értekezleti kör. 

1. §. Címzett lelkészi-kör fejezet 1. §-ban megha-
tározott célból, félévenként, nyáron reggeli 8, télen 9 
órakor összejön. 

2. §. Az értekezlet helyét s idejét mindig az előző 
kör jelöli ki. 

3. §. Az értekezletek nyilvánosak. 
4. §. Az értekezletet vezérli a lelkészi kör elnöke, 

jegyzökönyvét vezeti jegyzője. Fontos ok miatti meg 
nem jelenhetésök esetében helyettök ez alkalomra má-
sok választandók. 

5. §. Az értekezletnek tárgyává lehet, bármely tag 
által akár szóval, akár Írásban szőnyegre hozható egyházi 
életre vonatkozó előterjesztvény vagy munkálat . 

6. §. Minden értekezlet, jelenlevő tagjai közül 
2—3 egyént felhív valamely kitűzött, vagy a kinevezett 
egyének által szabadon választható tárgy felett készl-* 



tendő értekezésnek a legközelebb történendő összejöve-
tel elé irásbani benyújtására. 

7. §. Az így előterjesztett tá rgyak közül az érte-
kezlet mindig maga választja ki a megvitantandót. 

8. §. Nagyobb terjű, vagy bonyolultabb tárgyú, 
avagy elveket fejtegető tudományos müvek, mielőtt 
értekezlet elé terjesztetnének, három bírálónak adan-
dók ki, a bírálatok mellett olvasandók fel. 

9. §. Mindenki köteles Írásbeli munkálatát a kör 
könyvtára számára 1 példányban általadni. 

10. §. Irodalmi becscsel biró müvek, egyházi folyó-
iratok vagy lapokban is közlendők; önálló hézagpótló 
müveknek külön közrebocsátások pedig az olvasótár 
jávára körileg eszközlendők. 

III. Rész. Az egyházi életre közvetlen hatási kör. 
1. §. Célja: mint nevezete mutatja, az evangyéliomi 

egyházi életet, Krisztussal minél bensőbb, közvetlenebb, 
organikusabb egységre emelni; más szóval: az üdvözí-
tőn mint fundamentomon épült hitet élővé, munkássá 
fejleszteni, mely szempontból : 

2. §. Feladatukul tűzik ki a kör tagjai, hogy ma-
gán életökben úgy, mint társadalmi összeköttetéseikben 
s egyházi munkakörükben, az egyháziasságot nem té-
vesztik szem elöl soha; s családjuk körében úgy, mint 
azonkül a társadalom és egyházban, ezt fejleszteni, 
minden alkalmat, körülményt és eszközt felhasználnak 
s feladatuk megközelítéséről értekezleteiken gyakor ta 
vitatkozásokat tartanak. 

3. §. Teendőjükül vall ják e célból a bibliának, s 
környezetök miveltségéhez mért egyházias irodalmi 
müveknek minél nagyobb mértékbeni terjesztését; az 
egyházi életen kivül levő hitrokonoknak az egyházbai 
beolvasztásukat; sokféle mostoha viszonyok miatt 
az egyház malasztjait nem élvezhető egyházkebelbe-
lieknek felkarolásukat ; az elhagyottak, ügyefogyottak, 
szűkölködők, csapások által sújtottak segélyezéseit; az 
ily célú intézetekkel testületileg, azaz körileg összeköt-
tetésbe lépést, s általában mindazon eszközök, utak és 
módok felhasználását, melyek az egyház célját közvet-
lenül elősegítik. 

4. §. Hogy az eredményekből a felhasznált eszkö-
zök, célszerüségök vagy céltalanságuk felismertetvén, 
haladás éressék el : minden köri értekezlet alkalmával 
3-dik §-han felhozott módon előjövő viták, figyelemre 
méltó pont jaikban, jegyzőkönyvbe iktatandók s pün-
kösdi, külön ily célú gyűlésekre, az egész évi eredmény 
összeállítandó, s a kör elnöke jegyzője s két e célra 
körileg kinevezett tagja által javaslatok mellett előter-
jesztendők. 

Függelék: 

1. §. A kör értekezleteinek jegyzőkönyvei a tagok-
kal körútilag közlendők, a központi könyvtárba 1 
példányban mindig behelyezendők. 

2. §. Egy szabályzati könyv készítendő, melybe e 
szabályok s minden ezután hozandók pontosan beiran-
dók s az elnöknél tartandók. 

3. §. E szabályzatok minden jelennem úgy, mint 

u jabb s későbbi tagok által a lá i randók, s szintén a 
könyvtárba behelyezendők. 

ISKOLAÜGY. 

Egy protestáns gymnásium terve. 
(Vége). 

Ha az előterjesztett terv szellemében a tanítás 
meg van is indítva, s folyását a tanárok jó kedvvel vé-
gezett erélyes munkálkodásai élénkké teszik: mindenek 
feletti gondot kell még e mellett a gyermekek nevelésére 
is fordítani. 

A nevelésre nézve olyan ember elébe, ki észszerű 
tanítási elvek szerint szokott tanítani, szabályokat írni fe-
lesleges dolog, a másfajta tanítóra nézve pedig ugy is 
elvesztegetett munka. 

A ki oktatva ugy tud tanítani, hogy minden gyer-
mek figyelmét még a komolyabb tantárgyak iránt is 
kellő felvontság s érdekeltségben képes t a r t an i ; ki min-
den percben élesen vizsgáló szemekkel lá t ja minden 
egyes növendékét, lá t ja azoknak arcából lelki állapot-
jokat , s képes a tévedező figyelmüeket minden elband-
zsalodásból azonnal felébreszteni s érdekeltségre vezé-
relni ; az olyan tanítónak nem sok szüksége van az is-
kolateremben gyakorolandó fegyelmi szabályokra; az 
tud hatni mindenféle gyermekre. 

A tanítás közben szükséges nevelési szabályokat 
megírni tehát felesleges, annak a tanitó ügyes magavi-
selete és magatartásában kell lenni. 

A tanitó ezen magatar tása és ügyes magaviseleté-
től függ munkája sikere. Ez a tanitó legnehezebb mun-
ká ja . Ez az, mit legkevesebb tanitó tud. — Ennek nem 
tudásából származik az iskolai igen sok baj, vesződség 
és sikertelenség. 

Nem szeretném azonban, ha valaki a tanitó ezen 
magatar tását a durvaság és kegyetlenkedés gyakorlá-
sával kivánná elérni, épen olyan káros volna ez az ered-
ményre nézve, mint az affectált philantropismus vagy 
épen a lágy engedékenység. Ezen két szélsőség közt 
járó közép út az épen, melyen e célt el lehet érni; min-
denesetre párosulni kell a tanitó ezen magatartásában 
a vidámság és komolyságnak, a szelídség és mérsékelt 
szigorúságnak, a méltányosság és igazságszeretet, a 
szorgalom és pontosságnak, a tántoríthatlan következe-
tességnek. A ki ezeknek gyákorolására képes, az biztos 
lehet, hogy növendékei között ezen erények számos 
gyakorlóira talál, az nem félhet sem a rendetlenség és 
kicsapongás, sem a kötelességek nem teljesítése, sem 
általában az erkölcstelenségtől. 

Arra kell pedig minden tanárnak, sőt az öszszes 
tanári ka rnak egyetemesen törekedni, hogy az iskolában 
a jó erkölcsök meggyökerezzenek, hogy aztán az iskolai 
közszellem ezen gyökérről kapja folytonosan éltető 
nedvét. 



Ha ezen főfeltétel megvan, megvan az iskolában 
a rend is. 

Az iskolai rendtartást semminemű politialis fel-
ügyelet nem képes megalapítani, annak egyedüli fentar 
tója az előadott eljárásból kifejlett köz-erkölcsiség. 

A mi az iskolai külső rendtartást illeti, ilyen előz-
mények és eljárás mellett, nincs egyébre szükség, mint 
a rend sorát kijelelni, azt a növendék aztán felvigyá-
zása mellett megtartja. Például ha a leckerendet év ele-
jén megállapítjuk s kiosztjuk, azt év végéig lígy kell 
hagyni, nem kell változtatgatni. A vacatiók idejét ki 
kell pontosan jelelni, s maga idejében pontosan megtar-
tani, de aztán se többet se kevesebbet nem kell engedni. 

Általában a nevelést általános fegyelmi törvények 
szerint kell vezetni. A sok és minden különös esetekre 
irott törvényt mind megtartatni, mind helyesen alkal-
mazni felette bajos. — Olyan törvényeket, melyeket 
mivel ellenőrizni nem is lehet, minden lépten nyomon 
kijátszhat a tanuló, szabni nem is kell. — Semmi nem 
rontja jobban a tanítói tekintélyt, mint a kimondott szó 
vagy kiirott törvény végrehajtásának nem tudása, vagy 
mellőzése. 

A gyermekre következő dolgok hatnak legbizto-
sabban, biztatás, lelkesítés, munkája jólvégezése esetén, 
a tanitói megelégedés kimutatása, kevés dicsérgetés ; 
kötelességmulasztás esetében rábeszélő megszólítás, ha 
ez nem hat, komoly és szigorú megfeddés, ennek sikeret-
lensége esetében valamely örömétől való megfosztás — 
és ha mindez nem használ erőszakos Kényszerítés. — 
Ez utóbbi morális, midőn a tanuló tanuló társai vagy 
szüléi előtt szégyenittetik meg, physicai, midőn testileg 
büntettetik meg. 

A testi büntetésnek mindég az utolsó próbának kell 
lenni, túl azon nincs más mód, mint az iskolából való 
eltávolítás; épen azért ezt nagyon ritkán kell al-
kalmazni. 

Azokkal, kik a veszszö okos használatát az isko-
lákból, kitiltani kívánják, egy józan nézetekkel biró 
nevelő sem tarthat. Annak ott kell lenni a szögletben, 
habár soha nem használjuk is, mert sokféle természetű 
és ugyancsak sokféle neveltségü gyermek gyűl egy 
iskolába össze, kikre nem mindenikre lehet szép szóval, 
sőt még szigorú pirongatással is hatni ; az ilyeneknek 
tudni kell azt, hogy szükség esetén veszszö is van a 
háznál. De vannak gyermekek, kikre szüleitől nyert rosz 
nevelésök miatt még veszszővel sem lehet hatni. 

Miként kelljen a nevelő tanitónak dolgaiban el-
járni, azt mint érintém, megírni nem lehet. Arra tapasz-
talás, legfőképen pedig mély belátás s akivel dolga van, 
azon egyéniség ismerete kívántatik. 

Az iskolai rendtartáshoz kívántatnak még a követ-
kezők is. Hogy a gyermekek, minden félévben számot 
adjanak munkálkodásaikról. Álljanak ki vizsgálatra. 
A vizsgálat egyikének legalább, protestáns eljárásunk 
szerint nyilvánosnak kell lenni. Erre rendeltetett hely a 
templom, vagy ahol collegiumi épületek léteznek, annak 
nagy tereme. 

Igazolja ezen vizsgán magát mind a tanár, mind a 

tanuló s a közönség meggyőződik iskolája állásáról. A 
közönség öröme nyilvánítása a tanuló pálya bére. A 
közönség meg nem elégedése a tanuló ingerlője; mind 
kettő tanító és tanulóra nézve egyformán ösztön. 

A nyilvános vizsgák tanúságot tevén a tannló buz-
galma és szorgalmáról, az ujabb időben divatban jött 
bizonyítvány osztogatást feleslegessé teszik. Iskolai 
régi szokásaink szerint a tanulónak bizonyítványt nem 
adtunk, hanem csak akkor, midőn az iskolából kilépett, 
maradjunk meg ezen jó szokás mellett ezutánra is. A 
szüle vagy ismerős ki tudni akar ja a gyermek előmene-
telét, meggyőzödhetik arról az iskolai jegyzőkönyvből 
bármily percben. 

Midőn a tanuló bevégezi gymnasiumi pályáját s 
fensöbb tanintézetbe lép át, szükségképen adjon számot 
munkája eddigi eredményéről. Ezt köteles volt tenni a 
régibb időben is mindenki, az úgynevezett subscriptio 
alkalmával. De ezen számadás ne terjedjen pusztán a 
legutolsó félévi tanulmányaira, hanem mutassa meg Ö, 
menynyire és mi módon volt képes egyik vagy másik tu-
dományt egyetemesen felfogni s magáévá tenni. 

Az az úgynevezett, s nálunk divatba roszul hozott 
érettségi vizsga sem a fiatal embernek, sem nekünk 
nem való. 

A fiatal tudja jól, hogy a VIII. osztály utolsó fél-
évi tantárgyaiból kénytelen kiállani a vizsgálatot, tehát 
pályája utolsó felében tanul szorgalommal, a többi évek-
ben mintegy jogosítottnak érzi magát a hanyagságra.— 
És ha aztán átugrott az úgynevezett érettségi vizsgán 
s bizonyítványában „maturus" keresztnevét megkapta, 
bizony megszédül ez, még a legkomolyabb is, sőt azt 
hiszi, hogy most neki már, mint érett embernek, még oly 
dolgok is szabadosak, melyeket az illedelem ugyan nem 
enged meg, de a maturitas, mint képzeli, jogokat ruház 
reá ezekhez is. 

Érett ember! Melyik ifjúról lehet azt elmondani, 
még ha a fensőbb iskoláit elvégezte is ? 

Ne törvényesítsünk az ifjú ember számára olyan 
dolgokat, melyekből ö képzelődése által jogokat tudván 
alkotni, általok egyenes utat nyitunk az ifjú előtt a lé-
haság és kicsapongás terére! 

Igenis rendezzünk végső, úgynevezett abiturien-
sek vizsgálatát, de ne nevezzük érettek vizsgálatának. 

Szóljunk még néhány szót az iskola vezetése és 
igazgatásáról. 

Az iskolát a tanári kar együtt s azok képét viselő, 
igazgató vezeti. 

Milyennek kell a tanárnak s együtt a tanári karnak 
lenni ? értekezésem elején előadtam. De mivel az iskola 
lelkét a tanári kar s kiváltképen pedig az igazgató teszi, 
mielőtt értekezésem bezárnám, mindenikről említést kell 
tennem. 

Azt állítottam már fennebb, hogy az elemi-iskola 
a gymuasiumtól nemcsak el nem választható, sőt vele 
egy organicus egészet képező ; miből következik, hogy 
az organicus egység, e két részből álló, de egy egészet 
alkotó intézet között csak úgy tartható fen, ha azokat 
egy igazgató vezeti. 



Protestáns szokásaink szerint az igazgató évenként 
szokott változni, s mint a régi közmondás állítja, olyan 
mint a falusi bíróság, — sorban j á r — Ezen szokás azon-
ban főiskoláinkban volt divatos, talán azért, hogy egyik 
tanár ne látassék felebbvalónak a másiknál, vagy azért, 
bogy a munka terhéből mindeniknek egyaránt jusson ? 
— Mindegy akármiért . — Ezen szokást alsóbb iskolák-
ban nem látom alkalmazhatónak. Mert bár a tanári kar 
minden egyes t ag jának buzgó és ügyes tanítónak kell 
lenni, mindamellett fel sem tehető, hogy mindegyik jó 
igazgató is lehetne. Mint nem következik abból, hogy 
va lak i vitéz katona, már egyszersmind jó vezér is. 
Az iskolai igazgatónak nemesak egyes tudományban, 
hanem általában az iskolai tantárgyak tanmódszeres 
tanításában jár tasnak s kitűnő tanítónak kell lenni; de 
já r tasnak kell lenni az iskolaigazgatás fogásaiban i s ; 
mely kettős tulajdonságot nem könnyű akármely ember-
ben fellelni, és nem egy könnyű mindenkinek elsajátí-
tani. Ha pedig valaki már egyszer bir ezen tulajdonsá-
gokkal, helyes eljárás e az, azt helyéből elmozdítani, 
s az iskola ügyét, meglehet jó akaratú de még abban 
járat lan emberre ruházni, és így a rendes vágásban 
vezethetett ügyfolyamot örökös hányattatás és bizonyos 
szenvedésnek tenni k i ? — Valóban nem helyes. 

Nem kell a centralisatiotól félni. — Az igazgató 
azért nem minden, őt felelőssé lehet tenni, alá és fel-
felé. — Aláfelé a tanárok, felfelé az iskolai igazgatóság 
irányában, s ha egy ember állandóul a felelős, nem 
utalhat senkire másra, mint magára; holott az igazgatói 
hivatal vándorlásából természetesen foly az ügy laza 
vezetése és az egymásra való appellálás. 

Ha az elemiiskola és a gymnásium egy organikus 
egészet képez úgy a két intézet tanárainak is egy tes-
tületet kell képezni. Mert másként valamely egész test-
ben nem is lehet öszszehangzást képzelni, mint ha 
annak részei egymással organieus öszszeköttetésben 
vannak. 

A tanári testület tehát az elemi és gymnasiumi 
tanári karból állván egymással folytonos összeköttetés-
ben élnek, melyet fentar tanak közöttök a napi érintke-
zésen kivül a tanári tanácskozmányok. 

Mind az igazgatót, mind más tanárt azon egyházi 
elöljáróság választja, mely az intézetet fentart ja s hiva-
talaikban a superintendentia erősíti meg. A tanár ed-
digi választására nézve azonban azon igen fontos elő-
terjesztésem és megjegyzésem van, hogy ha igaz is az, 
bogy a tanár választás joga az egyházi elöljáróságot 
illeti, nem lehet más részről kétségbe vonni, hogy ezen 
választásba a tanári kar összes személyzetének is bele 
kell folyni s határozó szavazattal birni. — Csupán azon 
oknál fogva, mivel az elválasztott új tanárral legköze-
lebb a tanári kar érintkezik, a tanári karnak kell úgy-
szólván a testület jó szellemét bele lehelni, tehát nekik 
kell vele baj lódni : természetes, hogy nekik is kell 
tudni arról, milyen egyéniség leend az, kivel nekik 
testvérekké kell lenni. Sőt azt hiszem, hogy az illető 
egyházi tanács nem vesztene jogából semmit, ha a tanár 
kijelölését a tanári karra bizná, s választási jogát az 

elválasztott meg vagy meg nem erősítésében gya-
koroluá. 

A tanári kar vezeti közvetlenül az iskola szellemi 
ügyei t ; de az iskola szellemi Ugye mellett még igen 
sok, kiváltképen anyagi kérdések, s elintézni valók 
vannak, melyet az egyházi elöljáróságnak kell vezetni. 
E célra az egyházi elöljáróság állandó bizottságot ne-
vez ki, mely nemcsak az anyagi kérdések, hanem a 
a szellemi dolgok elintézése felett is igazgatói szerepet 
viszen. Ezen bizottság lehet vegyes is t. i. olyan, mely-
nek tagjai a superintendentia képét viselik. Kiváltképen 
szükséges az ilyen bizottság felügyelése a munkálkodás 
sikere megítélésére a vizsgákon. Sőt olykor, olykor meg 
kell e bizottság tagjai egy ike vagy másikának a tanitás 
óráin is jelenni s magának a bizottságnak annak helyes-
sége felöl tudomást szerezni. 

A tanári testület és minden egyházi avagy egyház-
kerületi bizottság felett áll a superintendentia, mint 
igazgató s törvényhozó testület továbbá ügy is, mint az 
elemi gymnasialis, sőt mindennemű prot. egyházi isko-
lai intézet legfelsőbb bírósága. 

Ezen igazgató testületből kell kisugározni az isko-
lákra a közszellemnek, s ehhez összefolyni az ügyve-
zetés minden egyes szálainak. Mert valamint az egyház, 
az 179°/j. 26. törv. cikkely 4. §. értelménél fogva egy-
házi ügyeiben más felsőséget a superintendentián kivül 
nem fogadhat e l , úgy az egyház egyik kiegészítő s 
alkotó része semmiuemti világi hatóságtól nem függhet 
mástól, mint egyedül a superintendentiától. A superin-
tendentiát illeti meg azon jog, hogy ha szükségét látja, 
iskolái ügyeiben a világi hatósághoz fordulhasson. 

És ezek után, bár nem fejthettem mindent ki rész-
letesen, leteszem tollamat. 

Meglehet , találkoznak sokan , kik ajánlott ter-
vemmel, kivánataimmal, óhajtásaimmal nincsenek meg-
elégedve ; bizonyosan lesznek olyanok is, kik mérgesen 
vetik el minden ajánlatomat, mondváu: ez nem nekem 
való, ez kivihetetlen. — Én mind a mellett is megállok 
állításaim mellett, és vitatni merem, hogy igenis nekünk 
való. — Nekünk nem szabad iskolai ügyünkben úgy 
állani meg, mint eddig kérkedve abbeli jóllétünkkel 
megállottunk. Nekünk előre kell törnünk. És ha mi 
csakugyan meg akarunk felelni protestáns feladatunk-
nak, igenis, törnünk kell a tökéletesedés felé. — Töké-
letesedés felé való törekvésünk csak ilyen tényezők 
segítségével történhetik, mint a milyeneket egybeállí-
tani s az igen tisztelt olvasóközönség elébe terjeszteni, 
szerencsés valék. 

És bogy mindezen tényezőket iskoláink tökéletesí-
tésére felhasználjuk, valóban végre is hajtsuk, azért 
kérem én mindenkor, hőn imádkozva, Istenemet! 

Sebessi János nevelő. 



KÖNYVISMERTETES. 
(Folytatás). 

Különféle papi dolgozatok. Uj folyam. Szerkeszti Szász Károly 
kunszentmiklósi ref. lelkész, a magyar akadémia levelező tagja. 
II. füzet. Bolti ára 1 frt. 75 ujp. Pest, 1860. Kiadja Oster-

lamm Károly. Nyomatott Kecskeméten Szilády Károlynál. 

Az 5-dik helyet elfoglalja e füzetben Benedek 
Lajos, hajdu-böszörményi ref. lelkész és esperes müve. 
Alapige: Róm. 12., 15 : Sírjatok a sírókkal, f ő t á rgy : 
részvét a keserűségben. 

Az első füzet 8-ik száma alatt e munkának test-
vérét olvashatjuk, csakhogy ellenkező felhívással, t. i. 
szerző ott beszél az öröm-, itt pedig keserüségbeni rész-
vétről. Ha Ballagi az idézett füzet feletti észrevételei-
ben csodálkozva kérdezheti, hogy mi kényszerítő szer-
zőt oly meddő théma felvételére: én e dolgozat tár-
gyáér t legőszintébb köszönetet szavazok. A szenvedők 
iránti részvét örökbecsű gyönge vallásunknak, s a mély 
gondolkodást , alapos felfogást tanúsító lélek, épen e 
drága gyöngygyei, foglalkoztatja lelkünket. 

A bevezetés sok gondolkodásra mutat, s ugyan-
azért nehéz, túlkomoly és alig felfogható; csak a vál-
tozatosság élénkíti, hogy a figyelem az ügyes és kielé-
gítő felosztás után, mintegy szabad láthatáron, kedves 
megelevenüléssel szétnézzen. Az első rész tárgyal ja az 
együttszomorkodás természetét; 2-ik helyeit, alkalmait 
eme részvét nyilatkozásainak ; 3-ik az ezek kifejtése 
után felmerülő és minket nyugtatólag erősítő igazsá-
gokat. 

Az első rész legsikerültebb; nem azért, mintha 
társaiban kimerültség, tárgyszegénység mutatkoznék, 
söt inkább az egymásután gyorsan következő, egymást 
érő s alig utángondolható nagyszerű lélektani igazságok 
miatt lesznek ezek prédikációban hatálytalanabb s 
eredménytelenebbek az elsőnél. Mint mikor a vándor 
megszaggatás nélkül lát ja a feltornyosuló sziklacsúcso-
kat, s nem tud képzelme melyiken nyugodni: úgy jőnek 
itt egymásba fogódzva szerző nagy eszméi, míg az első 
rész lassúbb haladtával , művészi késlekesedésével, 
gazdag és tanúságos okulásban részesít. Különösen 
szép és megható a 42. 1. 32. s. kezdődő hasonlat. 

Kár hogy szerző szavai és mondatai nyelvünk 
gördülékenységében nem osztoznak, szolgáljon tanusá-
gul a következő idézet 43. 1. 15. s. „Betegágyoknál 
állunk, nincs már itt orvosság életre ingerlő hathatós 
szerekben, az erős cseppek nem tehetnek semmit, és a 
szánalom vagy búcsúzás könycseppjei, több enyhítők 
az elaléltnak még akkor is, ha az ö kiszáradt szemeibe 
nem képes is már azok viszont édes könyeket idézni 
elő." Próbál ja ezt valaki, úgy mint kommatizálva van, 
egyszeri elolvasásra felfogni; szokatlan és nyelvünk 
nem is tűri az il} en kifejezést i s : „több enyhítők." De 
kisértsük meg a különben szép jelenetet egy kissé rend-
szerezni : betegágyoknál állunk ; életreingerlö hathatós 
szerekben, számukra orvosság már nincsen, az erős csep-
pek nem tehetnek semmit; de a szánalom vagy búcsú-
zás könycseppjei enyhítőbbek az elaléltnak még akkor 

is, midőn már kiszáradt szemeiben a viszoijzás édes 
könyei t előidézni nem képesek. Továbbá 48. 1. 20. s. 
„hívja az őtet kísérőket is," e he lye t t : hívja kísérőit i s ; 
23. s. „a természet oltá keblünkbe az együttérzés jól 
eső szenvedelmét, legyen a tárgv vidító vagy szomorító," 
e he lye t t : legyen a tárgy indító vagy szomorító, a ter-
mészet oltá stb., 49. 1. 1. s. „ily" e h. hát, 11 s. „egy" 
elmaradhat, — 21. s. „a megosztott bajnok jutalma van 
ugyan lelkünknek magának is jótanubizonyság tételé-
ben, de" stb., talán így jobb lenne: a b a j megosztása 
nak, ju ta lma ugyan lelkünk jótanubizonyságtétele is, 
stb., 48. 1. 30. s. „és" után, ez k e l l : mégis, — 31. s. az 
út i társ után két pont pont kell, — 33. s. „elvégezzük" 
után nem kettes pont, hanem pontos vessző.s vonal 
vagy csak vessző s vonal teendő. 

A 6-ik szám alatti egyházi beszéd Szász Domokos 
kolozsvári ref. lelkésztől, Ján. 11, 35. „És Jézus könyez 
vala" alapige után beszél Jézus könyeiről. 

Ismertető épen nem látja át sem itt, sem másutt, 
miért kellene alapígéinket egybekötőn kezdeni ; ha egy 
iskolás gyermek így kezdi beszédét, nevetség tárgyává 
teszsztik, — a mit gyermeknél helytelenítünk, magunk 
ban az távoztatni kell. 

Emil jellemecsendes, áradozás nélktilifolyam; Jézus 
könyeiböl 4 tanúságra vezérel, 1) hogy Jézus is ember 
volt, 2) hogy valamint szenvedése természetes, úgy a 
szenvedésnek szintoly természetes kiömlése a köny, 3) 
hogy ő minden keserűségekben legforróbb részt vesz, 4) 
hogy Jézus könyei megtanítanak, hogy mikor kell azo-
kat. hullatnunk, mikor kell visszatartanunk. 

Irálya a tárgyhoz alkalmazott szívélyes hangulat-
tal dicsekszik. Megjegyezésül csak némely ismétléseket 
említek, p. „oh" előjő 19-er, „atyámfiai" 20-or. Feltűnő 
még 53. 1. 15. s. „elég ha tudjuk azt, hogy isteni irga-
lommal kellett birnia (Jézusnak), hogy megbocsátbassa 
bűneinket." Istenről tanít juk, hogy irgalmas, Jézusról 
nem tagadjuk, de még sem tanít juk, mert ha irva van 
is, hogy Jézus Krisztus vére tisztít meg minket minden 
bűneinkből , de azért a bűnmegbocsátás az a tya mun-
kája a fiu elégtételéért. 

7) Adventi megkivántatóságoknál ír Cékus István 
rozsnyói ág. ev. lelkész. Róm. 15. 4—13. alapigék 
szerint. 

Gyakorlat- és tapasztalat i téren mozgó, célja és 
feladatának megfelelő beszéd; a vallás magasabb és el-
vontabb köréből uj ismereteket s igazságokat, nem hoz, 
de midőn oly közel és körülöttünk jár , érdektelen apró-
ságokkal sem bíbelődik. Feloszlásában a t á r g ) a k eg\ es 
fejtegetése s bizonyí'ga«á>a után eseniitsen visszaszáll 
a bárkához, honuét kiindult, t. i. az adventi nap< khoz. 
Főtárgyul teszi „mivel kt l l bírnotok, hogy az ad \en t i 
napok áldás beljesek legyenek rátok uézve?" a bt-bi-
n j í t a n d ó tételek főkelléke a világosság és rövidbég le-
vén , a mi még itt irva van a főtételre nézve el-
maradhat . 

Feladatát következőleg fej teget i : bimotok kell l ) 
mennyei szívvel, 2) mennyei szemmel, 3) mennvei bátor-
sággal, mely a bűn ellen harcra merjen kelni (jobban 
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mondva, harcolhasson), 4) mennyei gyümölcsökkel, me-
lyek jó cselekedetekben mutatkozzanak ; a mellékmon-
dat itt is elmaradhat. 

I rá lyára nézve az eddigieken fölül említhető, hogy 
a mennyei melléknév szív és szem mellett esetlen, tiszta 
szív és lelki szem, a tartalomhoz is megfelelöleg hasz-
náltathatnék. Azonban, ha célul nem tűztem volna a 
lehető rövidségre szorítkozni, idézném szerző nyelvtani 
szépségeiül az 59. 1. 25—33. s. mondot takat , hol, ha a 
„ tárház" helyett melegágy, „kincses szekrény" helyett 
pedig tárház tétetnék, a különben is szép képek még 
fokoztatási a lakkal is kedveskednének. Quintilian sze-
rint „augeri debent sententiae et insurgere," úgy szinte 
a 63.1. 7—23. s. Az iránt pedig egész bizalommal meg-
kérem a t. c. szerző urat, hogy azt a „megkivántatósá 
gokat," valami alkalmasabb szóval cserélje ki s azután 
béke közöttünk. 

8) Karácsonyi öröm. Luk. 2. 8—11. Valának pász-
torok azon tartományban stb. Fördős Lajos kecskeméti 
ref. lelkésztől. 

Az ismeretes szerző népszerű szónoki tehetségé-
nek e beszéd is egyik példánya. Lehetetlen, bogy mind 
maga az előszó, mind az egyes részek, egy népes gyü-
lekezetben, hol mind a nyomorúság gyermekeinek, mind 
az erényeikért üldözötteknek, mind a kedveseiket gyá-
szolóknak, úgyszinte a bűneiket s iratóknak számos kép-
viselői léteznek, eltéveszszék hatásukat. Kik lelkész-
társaink közöl azon helyzetben vannak, bogy úgyneve-
zett köznép előtt és számos híveknek hirdethetik az úr 
igéit, azok kiváló haszonnal bírhat ják e munkát, még 
azon hiánya mellett is, miszerint az 1. és 2. rész Jézus 
születéséből nem örömet, hanem erőt s bátorságot kö-
vetkeztet, a mi pedig nem ugyanazon egy az örömmel, 
mely célul tűzetett, s ha mindjárt csak bizonyos osztály-
beliekhez viszonyló örömről szólván, némelyek a Krisztus 
születéséni örömből kizáratnak is. 

9) A vallásos lélek viszonya az üdvösséghez. Ka-
rácsonyban Luk. 2. 25—35. Vala Jerusalemben egy 
ember, kinek neve Simeon vala stb. Szélcács József-tői. 

Igaz, hogy a sok synthetice készült művek után jól 
esik egy analyt ika modorú beszéd, de különben is e 
munkának saját értéke és becse van. Egyszeri olvasásra 
majd alig hihetni a csaknem minden soraiban rejlő sok 
keresztyéni igazságot, elvet és tanúságot. Szerzőt több-
ször kell olvasnunk, s szaggatott és néha csak később 
kifejlő összefüggésii előadási modorával közelebbről 
ismerőseknek kell lennünk, hogy elméleteinek változa-
tos mélységein folytonosan vele haladhassunk. — Ez 
ugyan, mielőtt felismertetnék , a prédikáció hallgatás 
eredményének nem kedvez. 

Az analyt ikabeszédek közé sorozom én ezt, noha 
főtárgya is van, mely oknál fogva Kun Bertalan, „mert 
az ebben előforduló analytikai elemeket vagy kiilönnemü 
részeket a szónok csak önkéjjesen veszi fel beszédében, 
nem a szöveg nyújt neki erre anyagot," a synthetikák 
közé helyezné is. De mikép tudjuk s mikép lehet bebi-
zonyítani az ily fő fogalom mai biró prédikációknál azt, 
hogy a szerző csak önkéjjesen veszi fel az alapige egyes 

részeit? kivált midőn lát juk, hogy az alapige minden 
nevezetesb s érdekesíthető részei híven feldolgoztatnak? 
Mikor maga a tapasztalati igazság és el járás tanúsko-
dik mellettünk, akkor állításomat, hogy t. i. a mű nem 
analytikai, oly véleményre nem fektetem, mely valóban 
önkéjjesen ráfogatik, a melylyel a mű folyama s alak-
zata nyíltan ellentétben áll. 

Szerző elsőben tanít bennünket Simeon várakozá-
sától tanulni, ki az alapige szavai szerint Izrael vigasz-
talását várja vala. Azután oktat a felett, mikép érte el 
Simeon, a mi után epedet t ; szöveg szerint ölébe vevé a 
gyermeket, áldá az Istent és monda, mostan bocsátod el 
uram a te szolgádat békességgel. Harmadik részben 
építi a lelkeket Simeon megáldó szavaira vonatkozó oly 
elmélettel, hogy a mily nehéz az üdv birtokába jutni, 
oly könnyű kiesni belőle, „mert vettetett Jézus sokak 
esetére" stb. E füzet müvei között szerintem eddig ez a 
legtartalomdúsabb és legáltalánosabb érdekli egyházi 
beszéd. 

Nem szerző felvilágosításául, mert ö bizonyosan 
jobban t u d j a , de sok minmagunk fígyelmeztetéseül> 
hogy a mondat után tett oly toldalék, mely nélkül az 
ugy is bevégzett és érthetőnek tekinthető, mennyire 
ront ja a szabatosságot és így a gondolati tökélyt, ki 
jegyzem a 74. 1. 21—24. s. levő mondatot, hol ezen 
szavak „a világosságnak a kettő között ringó bölcsője" 
csaknem érthetlenek, de mindenesetre határozatlanok. 
Hogy a világosságot a szavak hibás elrendezése rontja, 
például szolgál 75. 1. 2., 3. s 4. s. „e templom felé kö-
zéig egy anya fér je kíséretében, hogy bemutassa — a 
törvény szerint —- első szülött gyermekét" ; itt a „tör 
vény szerint" mind a „mutassa" igére, mind az első 
szülöttre alkalmazható, bátorságot veszek e mondat 
homályosságán segíteni ily formán: férje kíséretében 
egy anya közéig e templom felé, hogy első szülött 
gyermekét a törvény szerint bemutassa. 

10) Az evangyéiiom prédikálása. Székfoglaló be-
széd. Alapige 1 Kor. 9. 16., ha prédikálom az evangyé-
liomot , azzal nem dicsekedhetem , mert a szükség 
kényszerít engem stb. Szerző Vajda Sámuel h.-m.-vásár-
helyi ref. lelkész. 

Szinte félek ezen sok szorgalmat és gondot tanú 
sitó beszédre véleményemet őszintén kimondani, mert 
látván szerző eddig is keveset helybenhagyó igényei-
met, gáncsoskodó s kákán is csomót kereső természetű-
nek gondolhatna. De ha csakugyan badarságokat és 
ahsurdumokat vitatok, talán akad egy nálamnál na-
gyobb, ki mind engemet jobb útra térít, mind az általam 
nem helyeselteket helyeseknek lenni megbizonyítandja. 
Ezen reményben levén, e székfoglaló beszédre észrevé-
leim ezek: 

1) Csak egy kevés biccentés kell, bogy az egész 
hat nyomtatott levélre terjedő munkán keresztül sa já t 
személyéről beszéljen a szerző; ismertető kétli, hogy 
ily nehéz természetű állással magunknak és hallgató-
inknak is unalmasokká ne lennénk. Igaz, hogy Cicero 
is mondotta : „ad Quirites post reditum" beszédét, de 
bizonyosan ő is invita Minerva szólott. 



2) Az előszó magában véve jó és egész, de annak 
thémávali összefüggése nincs. Ugyanis a lelkészi pálya 
más életpályák feletti nehezebb voltáról értekezvén, 
abból azt következteti, hogy jelenleg annak legfőbb 
feladatáról a prédikálásról, tanitásról szóland. Teher és 
feladat kiilönnemii fogalom, s az elsőből csak teherre, 
t. i. a lelkészi pálya nehéz voltára, vagy a contrario 
annak könnyűvé tételére lehetett volna áttérni. 

3) Az első rész feladatának fogalmazásából ki-
hagyta szerző az alapige kincsét, nevezetesen az evau-
gyéliomot. Ismertető szerint, tételét így kellett volna 
felállítani „a lelkipásztor legfőbb feladata az evangyé-
liom prédikálása ," — a mit itt szerző még mond, elma-
r a d h a t ; a fő- és melléktételek fogalmazásában a körül-
írást, bővítést s különösen több fogalmak beszövését 
távoztatnunk kell. Igaz, hogy az evangyéliomra, mint 
prédikálandóra rá jő az első rész, de csak mint pannus 
adsutus; holott az első rész arról taníthatott volna, 
hogy az evangyéliom prédikálása által mikép tanít, 
gyönyörködtet és indít a lelkész. 

4) A második rész thémája ismét túlmegy, benne 
két fogalom van, a) mi lesz a legszebb ju ta lom? b) di-
csekedhetik-e a le lkész? Az első szerint fel kellene 
mutatni a legszebb jutalmat , a második szerint a diese-
kedhetés lehetlenségét. Ez utóisót teljesíti szerző annak 
mutogatásával, hogy a lelkészt szükség kényszerítse a 
prédikálásra, s ennek azután utána veti, „úgy vagyon... 
ne dicsekedjünk, ne kérked jünk azzal mások előtt, 
hanem mi magunknak a magunk lelkében dicsekedjünk; 
tehát mégis szabad a dicsekvés, csak másoknak ne mu-
tassuk azt. A mit itt szerző a 91.. 1. 30. s. következő 
soraiban mond, azt én magamra ugyan nem alkalmazom, 
mert protestáns ember ugy sem hiszi. 

5) Harmadik rész feladata ez, „hát ellenkező eset-
ben mit várhat magára a le lkész?" erre az alapige 
szavaival közvetlenül az a válasz, hogy J a j t : „ ja j ne-
kem — úgymond — ha az evangyéliomot nem prédiká-
lom:" Itt rátér szerző arra, mit én az első részben stir-
gölök; csakhogy a kidolgozásban e feladatról mit sem 
találni, mert az egészen keresztül csak azon okok emle-
gettetnek, melyek miatt nem prédikál a lelkész. Ezen 
ugrálást, következetlenséget lehetetlen észre nem venni. 
Elősorolt okai közöl is az 5-ket, mint promissi carminis 
auctor kihagytam volna. 

Nyelvére nézve szerzőnek csak a kezdet nehéz, 
azután elég szabad és t i sz ta , mindenesetre az első 
mondat szóelrakása hibás, a mennyiben a „nincsen" a 
mondat legvégén nincsen. Pál apostol használja ugyan, 
de mégis kerülendő az ily kifejezés „hiába rugódozott" 
91, 1. 20. s. nec verbum verbo curabis reddere fidus 
interpres. 

11) A magunk és mások hibáztatásáról. Alapige 
Mat. 7., 3—5. miért nézed a szálkát stb. Kulifai Zsig-
mond kunhegy esi ref. lelkésztől. 

E munkára vonatkozó pár szóval csak szerző gon-
dolatainak élethű röptét óhajtóm megemlíteni, mely 
sajátság öt különösen a használhatók közé emeli. — 
Irálya is kedves a uekiindulás után, noha mindjárt az 

előszó 4—14. sorában ezen rámutató névmásnak „az," 
különböző ragokkali tizenegyszer előfordulása nyelv-
tani szegénységre mutat. Szinte nem ajánlatos az ilyen 
ó-testiimentomoskodás „örömmel nyi t ják meg füleiket 
intéseink előtt" 108. 1., 7. s. 

A 12-ik szám alatti beszédet, mely zsolt. 127, 3. 
nyomán a szülői tisztekről értekezik, s szerzője az 
ismeretes nádudvari lelkész Baksai Dámiel, sem analy-
t ikaisem synthetika létére is kedvessé teszi a szépen fo-
lyó költői uyelv, az életre vonatkozó gyakorlat i igazság. 

Olvasván e munka következő szavai t : „tekintsetek 
be iskolái tokba: felerészét is alig lát játok ott azon 
gyermekeknek, kik köztetek lát tak napvilágot, és kik 
e városnak polgárai lesznek egykoron. Nézzetek szét az 
utcákon, ott tanul ják a ti gyermekeitek szabadon el-
csapva, mint vadállatok fiai, a féktelen erkölcsöt, isten-
káromlást" stb. F á j az ember szive, Nádudvarról a 19. 
században ilyen panaszt hallani; vagy tán csalódom s 
ezen szavak nem Nádudvarnak udvarolnak. 

13. Egyházi hátramaradásunk okai (esperesi köz-
gyűlés alkalmával. Mát. 6. 24—34.J Jeszenszki László 
nyíregyházi ág. ev. lelkész. 

Szerző egyházi hátramaradásunk okait következők-
ben ta lá l ja : 1) kevés bennünk a jézusi hit, de annál több az 
észostromló álbölcselkedés, 2) kevés köztünk az egyházi-
asság, de annál több a világból való szellem, 3) kevés köz-
tünk a közszellem, de annál több a szűkkeblűség. Mely 
pontoktárgyalásaéskivi te le körül, ha elvonultunk attól, 
hogy az alapigével vajmi kevés vagy semmi összeköt-
tetésök sincs, a tapasztalható meleg ügyszeretet, buz-
góság, a gondolatok könnyű folyama, ezen beszédet a 
füzet jelentékenyebb, kerekded és korszerű müvei közé 
emelik. De ha az egyházi beszéd készítésének célja és 
rendeltetése, basis mindenkor az alapigéből meríteni, 
s ahhoz mint szomjahozó szarvas a hideg kutfőhez 
gyakran vissza-visszatérni stb. s tb . : akkor az elég bő 
és anyagdús alapige iránti részvétlenség nem helye-
selhető. 

Szinte nem foghatok kezet szerző az 1-ső részben 
felállított ezen okoskodásával 120. 1. 27. s. „az alanyi 
igazság a tárgyilagosnak soha nem lehet mér téke ; 
mert hiszen sok van még a mit elménkkel fel nem érünk, 
a mit el nem viselhetünk, és azért mégis igazság és 
valóság lehet ;" találtatik e tételben igazság, de nem 
ily kategoricus imperativusban, s nem ily consequens 
kell ide, mert a posse ad esse csakugyan non valet 
conclusio. Az is sok, mit 121. 1. 2. s. mond, t. i. „mit a 
véges emberi elme vagy fel nem fog, vagy megérteni 
egészen nem képes : ha Krisztus mondja , akkor ad ja 
meg magát és boruljon a hit mennyei karjaiba, mert 
igaz az, mit Krisztus annyiszor mondott, hogy „a hit 
megtart." Ez igen nyers erőszaktétel a lelkeken, és 
alig hiszem, hogy ily tanokkal egyházunk hátramara-
dásain segítsünk; de nincs is erre szükség; Krisztusval-
lása nem olyan, hogy a reformatio háromszázados életé-
ben is így kelljen prédikálnunk. Krisztus ama szavai 
nem azt jelentik, mit szerző feszeget, nevezetesen vak-
engedelmességet, hanem bogy Krisztusban s tudománya-



ban hitlink legyen, ez pedig elérhető oly elvek nélkül, 
minőket szerző épen a biblia szavain építve feltesz. 

Egyébiránt a folytonos élénkség, derültség, a mindent 
egybefoglalni törekvés, az egyháziasságnak a 2-ik rész 
elején teljes és érdekes körülírása, a bezárásnak kerek-
ded, megkapó és kedves szerénységet rajzoló jelleme, 
főérdeme e műnek. 

(Folyt, követk.) 

— -

BELFÖLD. 

B.-Somogy, jun. 12-kén. Folyó hó 5-dikén N.-Ba 
jómban képviseleti gyűlést tartott b.-somogyi ev. ref. 
egyházmegyénk. Nevezetesebb tárgyait — helykimélet-
bői — csak röviden közlöm. 

Az ő Felsége által mielőbbi kilátásba helyezett 
zsinaton leendő képviseltetésre nézve, az eddigi módhoz 
azaz egyházmegyeileg is képviseltetéshez ragaszkodik 
az egyházmegye, nem tekintve ezúttal a végtelenül kü-
lönböző gyülekezet- s lélekszámarányu egyházme-
gyékre, több kevesebb terheik, kötelességeik s talán 
ezekhez viszonyítandó jogaikra. 

Közbatárzatban nyilatkozott az egyházmegye azon 
kívánalma is, hogy ha a tartandó zsinat egyházmegyénk 
részéről is gyakori tanácskozást igényelne, mindanynyi-
szor nem bizottmány által, honnét úgy is csak gyűlés 
elé kellene hozni később a tárgyakat , hanem képviseleti 
nyílt gyűlésekben tanácskozand az egyházmegye. Ki 
tudja, mily hoszszu jövő számára alkotandó törvényhozás 
nagy fontosságú ügye megérdemli a teljes ügyeimet. 

Altalános szavazattöbbséggel aljegyzővé elválasz-
tott nt. Matolcsi József zs. k s fa lud i lelkész úr, felhívatott 
helyének esküveli e l foglalására: ki azonban nem tart-
hatván lélekismeretévei egyezőnek, ott foglalni helyet, 
hol az ö evangyéliomi kívánalmaival ellenkezőleg nem 
hajtbatlanúl szilárd s r.em árnyoldalaktól ment egyének 
is foglalhatnak helyet, a megtiszteltetésről teljes hatá-
rozottsággal leköszönt. — A mily szégyenítő az egyház-
megyére, midőn kormányzó testülete ellenében, annak 
egy-két tagja miatt, ily nyilatkozatokra jogosulhatnak 
egyesek : oly annyira eszélyes lenne, más egyházme-
gyék nyomán, s e b.-somogyi egyházmegye zsinati elő-
munkálatában is kimondott határozat szerint, önhatósá-
gilag foganatosítani a tanácsbirák nem egész életrei 
választását, hogy abizalomvesztettektöl tisztességesen 
szabadulhasson az egyházi é le t ; u j elvek, üde erők által 
föleleveníttessék az egyház le lke ; s a megcsontosult 
múltnak a jövő elevenébe vészesen benövésétől, meg-
mentessék a Krisztus teste. 

Olvastatott a megyehatóságnak csurgói gymnasi-
umunkról felvilágosítást, sőt a tanárok bizonyítványait 
is előterjeszteni kívánó felhívása, mélyre az egyházme-
gye mint gymnasiumi tulajdonos és kormányzó által 
válaszoltatik, hogy a már úgy is közelgő tanév bevégző-
dé ével legfőbb felügyeleti jogot ismerő intézetünk kü-
lönben is be fog ja nyújtani szokásos íölterjesztvényét. 

Nt. esperes ur által fölemlítteték még, hogy mint in-
téztessék el azon nehézség, mi az egyházmegye gyüleke 
zeteinek egyházkerületi fotanodánkra adni szokott köt-
vény szerinti évi a jánlata s az egyházkerületnek csurgói 
tanodánk figyelembe vétele mellett, egyházmegyénkre 
csak felében ró t t , azonban kötelezvényeink szerinti 
összegeinknél mégis többre ütő követelménye közt léte-
z ik? Mire lelkes felszólalások; a kerületi fögymnasium, 
praeparandia és theologiai intézet, egyházmegyénkre, 
Csurgó mellet is, mulhatlan s a testvér egyházmegyéknél 
nem fele hanem csak egy negyedrészben kisebb szük-
ségességének belátása után, ujolag megajánltatott az 
egyházmegye által már egyszer helyben is hagyott, sőt 
két utóbbi évben be is szolgáltatott egyházkerületi kulcs 
szerinti magasb kötelezettség teljesítése. Közönbösen 
vette azonban az egyházmegye, hogy megkísérthesse nt. 
esperes úr még egyszer az egyházkerületnek tán olcsóbb 
alkura bírható hajlandóságát . 

Berzsenyink síremléke leleplezési ünnepélyére, 
ugyan e gyűlésből képviselőket nevezett ki egyház-
megyénk. 

A 8 óra hoszszat tartott gyűlés után derült köze-
bédre gyűltünk együvé, mely alkalommal fejünknek 
koronája, b. Vay M. ő excellentiájáért, Péter szilárdságot 
tanúsított fő-pásztorunk ft. NagyM.> majd egyházéletünk 
egyik jobbja ft. Balog P. superintendens u r aké r t , evan-
gyéliomunk ama tábori j e l szavá t : „ne féljetek azoktól, 
kik a testet ölik m e g , mert ők a lelket meg 
nem ölhetik" Máté X. 28. megértett Zsedényi és Mádai 
urakér t ; kiválólag pedig a magyar hazánk s még ma-
gyarabb evangyéliomi egyházunk egén ígéret földe felé 
vezérlő tüzoazlopként századok homályain át folytonosan 
s meg megujuló fénynyel ragyogó gróf Sz, Teleky név, 
elődeinek nagyságát még magasabbra emelni hivatott, 
gróf Sz. Teleky Gyula ő méltóságáért lelkes s harsány 
éljenek közt szikrázó poharak emeltettek. 

Nagy-honti ág. ev esperesség gyűlése. 
Megtartottuk világi felügyelő Sembery Imre ésales-

peres Masztics Adám urak elnöklete alatt a még mult hó 
21-én tanácskozmányilag f. hó 12-ére kitűzött rendes 
esperességi gyűlésünket. 

E gyűlés első volt tizenegy év lefolyása után az 
1791. 26 t. c. biztosította önkormányzati (autonom) jogok 
alapján minden külbeavatkozástól menten megtartva. 

A nagy-honti ág. evangyélikusok egyházi és világi 
rendű értelmiségének nagy többsége —-számos egyhá-
zak képviselői a közpolgári rendből, — oly számúvá 
emelék gyűlésünket, milyennek a n. honti evangyéliku-
sok esperessége közel múlt ja és jelenében kevésnek 
örvendhetet t ; 

„Isten a mi erős várunk" szent éneknek, melylyel 
gyűlésünket megnyitók leikeink mélyéből fakadó elzen-
gése után a világi felügyelő üdvözölvén röviden a gyüle-
kezetet a gyűlést megnyitotta. 

A tanácskozás a négy kerület központi bizottíná-



nyának f. évi april 18-áról kelt irányadó határozatainak 
felolvasásával kezdetett meg. 

Ez irányadó okmány tar ta lma ismeretes. 
A n.-honti esperesség annak szellemében műkö-

dendő, ugy a cs. kir. legmagasb kézirat kibocsátása előtt 
Ipolyságon, mint anna . közzététele után Szalatnyán 
tartott tanácskozmányaiban kimondá, s küldöttei által 
az illetőkkel tudatá is, mikép a legközelebb tartandó 
esperességi gyűlésen képviselőik által megjelenendő 
rendezett (patentalis) egyházakat , feltétlenül, önkor-
mányzatú (autonom) egyházaknak ismerendi. Minek 
következtében a f. h. 12-iki gyűlésen, öszszesen 31 egy-
ház közül 22 egyház vo l t je len , tanácskozott, és határo-
zott is az 1791. 26 tc. biztosította jogok alapján. 

A többi kilenc egyház kettője azért nem volt kép-
viselve, mivel (miként jelentve volt) ezen gyűlés tartá-
sának határuapjáról biztos tudomással nem birt. 

A még hátra levő hét egyház egytől egyig mind 
volt képviselve, — az egyházaknak azon közpolgár 
rendű tagjai által, — kik lelkészeik ellenére az 1791. 
26. tc. engedte szabadságokhoz ragaszkodva nélkülök, 
ebbeli érzelmeiket nyilvánítandók s teendőikre nézve 
tanácsot kéreudők, a gyűlésben megjelentek. 

Ezen egyházakra nézve bárugyan, miként a fenneb-
biekből kiderül az esperességi tanácskozmányok sem-
mit sem mulasztottak el, mi ezen egyházak lelkészeinek 
a megzavart családi egység és szeretet körébe viszsza-
vezetése körül az evangyélmi szeretet szellemében meg-
tehető vala ; — a többség mégis, most már rendes gyű 
lésileg minden egyes egyházhoz ismételve — d e u t ó l j á r a 
küldöttséget határozott, oly utasítással, miszerint a kül-
döttségek a helyszínén megjelenvén, s a lelkésznek test-
véri jobbot nyújtván, vele egyértőleg ha lehet, — de 
nélküle is ha kell, egyházi gyűlést hirdessenek, — a 
máj. 15-ről kelt legm. cs. kir. kéziratot közzétegyék és 
megmagyarázzák, — az egyházbelieket vallásügyünk 
jelenlegi állásáról, valamint arról is, miiegyen teendőjük 
azon esetben ha lelkészük velük végkép szakítna, felvi-
lágosítsák, s miután jövő julius hó 17-eig egyházkerületi 
10-ig pedig esperességi mindkét rendű hivatalnokok 
választandók, nehogy szóban lévő egyházak a már ki-
tűzve levő választásoknál lelkészeik különködése miatt 
szavazataiktól elessenek, az egyházbelieket a választá-
sokra nézve megszavaztassák, a szavazati okmányt a 
lelkész helyett ellenjegyezzék, s el járásuk eredményét a 
julius 10-én tar tandó gyűlésre bejelentsék. 

A N.-honti esperesség jelen gyűlésében mintegy 
újból alakulván meg, ezen újból alakulással tökéletes 
Öszhangzásban hitte állani a gyűlésnek egyik tag ja 
abbeli indítványát, hogy az esperességi tiszti kar is uj 
választás alá bocsáttassék — kimondatván, hogy a volt 
főesperes nem választható. 

A hiányzó tisztviselők jelesül főesperes, alesperes, 
pénztárnok, természetesen meg fognak választatni. 

Ugyanazon tagja a gyűlésnek indítványozta továbbá 
esperességi világi jegyzőnek i s , mely hivatal eddig 
betöltve nem volt, választását. Az indokok elősorolása 
felesleges. — Elfogadtatott 

Végre indítványozá, hogy minden egyház világi 
felügyelőt válaszszon magának, de nem élethoszszaig, 
hanem három évre, mint többi egyházi tisztviselőit. — 
Elfogadtatott . 

A volt főesperes nem választhatása hasonlókép 
elfogadtatott. 

Miként fennebb érintém, julius 10-ére ismét köz-
gyűlés tartása tüzetett ki. Főbb tárgyai leendnek: 
szavazatok felbontása, követek választása a kerületi 
gyűlésre s a fennebb említett küldöttségek jelentéseinek 
tárgyalása sat. Néhai. 

G-ömörmegyei ág. hity. esperességi gyűlés. 
Örömöt hirdetek! Junius 12-ke a gömörgyei ág. 

protestánsokra lelki öröm és testvéri egyesülés szent 
napja volt. Gyűlésünk Jolsva városába volt kitűzve s a 
jolsvai buzgó egyháztagok érezvén a beköszöntő nagy 
nap fontosságát, a templom előcsarnokában ily feliratú 
diadalívvel: „Éljen ős protestáns autonomiánk" üdvöz-
lék a fölötte számos egyházküldötteket, a vallásos nők 
és leányok pedig koszorúkkal disziték fel a templomot 
és ebédtermet. 

A gyűlés fenemlített napon a templomban isten-
tisztelettel vette kezdetét, mely után Szent-Iványi Miklós 
érdemteljes felügyelő urunk üdvözlé meleg szavakkal a 
megjelenteket, a r ra kérvén különösen mindenkit, hogy 
a mult eseményekre a feledékenység fátyolát vetve, 
a visszatérő egyházakat és lelkészeket szeretettel fogad-
juk viszsza s egymásnak békejobbot nyúj tva egyesül-
jünk ev. egyházunk előmenetelének eszközlésére, jóllé-
tének emelésére, és hála Is tennek! szavai nem hang-
zottak el a pusz tában! 

Főtárgya volt gyűlésünknek a viszszatért coor-
dinált egyházak ünnepélyes viszszakeblezése. Tizen-
kilenc egyház jelentet te magát e végett a lelkészek és 
presbyterek által aláirt s az egyház pecsétével megerő-
sített nyilatkozatokban, melyek mind felolvastatván, az 
egyházak él jenekkel fogadtat tak saz autonom egyházak 
sorába kebeleztettek. Gömörben nincs tehát többé sza-
kadás, mind a 40 egyház ismét egy autonom testületet 
képez s ezen lehetetlen szívből nem örülnünk s azért 
nem esedeznünk: hogy a mindenható óvjon meg minden 
további szakadástól s tartson meg mindvégig mindnyá-
junka t a szeretet, béke és vallásos buzgóság ösvényén 
az anyaszentegyház közügyének felvirágoztatására. 

Második érdekes t á rgya volt gyűlésünknek az 
esperességi hivatalok betöltése. E tekintetben , mint-
hogy a rozsnyói gyűlés a rendkívüli állapot miatt egye-
nesen választó szavazatokat rendelt, felügyelő urunk 
kérdést intézett a gyűléshez, ha kívánja-e a szavazato-
kat felbontatni, vagy pedig miután törvényes állapo-
tunkba viszszahelyeztettünk, a kijelelő és választó sza-
vazatok szokásos módját óha j t ja gyakorolni ? Miután 
39 egyház szavazott, a válasz az lőn, „hogy a szavaza-
tok egy bizottmány által bontassanak fel s az eredmény 
terjesztessék azonnal a gyűlés elébe. A jelentésből ki-



tűnt, mit óhaj tva vártunk, „hogy főesperessé a 39 egyház 
öszszes szavazata által Bartholomeidesz János csetneki 
lelkész s volt első alesperes úr választatott ," ki zajos 
éljenek közt székét elfoglalván, lelkes beköszöntő beszé-
det s hivatalának erélyes és buzgó folytatását „Isten 
engem, úgy segéljen" szavakkal fogadá. Az alesperesi 
hivatalok betöltése általános szótöbbség hiánya miatt, 
ujabb szavazásra bocsáttatott. A jegyzői hivatalok pe-
dig egyházi részről Mikola György s. gömöri, Hoznelc Já-
nos jolsvai lelkészek, világi részről Márton Kálmán, és 
Sebők Pál urak által töltettek be. U j hivatalnokaink ezen 
névsora kezességet nyúj t arra, hogy esperességünk szebb 
jövőnek néz elébe s azon tekintélyt, melyet egykor a 
tiszai kerületben élvezett, ismét kivivandja. 

Harmadik érdekes tárgya volt gyülésiinknek a 
Gusztáv-Adolf-egylet megalapítása. Ez ugyan elvben 
már a rozsnyói gyűlésen elfogadtatott , de életbe lépte-
tése hiányzott. Hoznék Nátán nagy-szlabosi lelkész eré-
lyes felszólalásának, melyben nem szavakat , hanem 
tettet követelt s egyszersmind azon gyakorlati tapinta-
tának következtében, hogy maga részéről 40 o. é. forint 
a jánlat ta l aláírást kezdett és indítványozott, sikerült 
azt létesíteni is, oly módon, hogy az mindaddig, míg 
országosan létesülend, egyedül esperességiinkre ter-
jeszsze működését. Aláírás utján a helyszínén tökéül be-
gyült 1216 o. é. ft. és 30 forint évenkénti a jánla t . Re-
méljük, hogy még mások is szaporítani fogják. Adja rá 
az úr áldását. Ezenkívül a középponti gyámoldára az 
offertoriumok megtartása szinte elhatároztatott s a többi 
segélyforrások elintézésére is foganatba vétetett. 

Ezek valának gyűlésünk fő teendői s ha ehhez 
még felemlítem, hogy az egyházkerületileg kivetett adó 
beszédésére nézve, melyet a visszatért egyházak fizetni 
előlegesen megígértek, célszerű intézkedés tör tént ; to-
vábbá, hogy Szent-Iványi Miklós úr a papi és tauítói öz-
vegy-árva pénztár tőkéjét státuskötelezvényekben 200 
pfttal szaporítani nagylelkű volt, mely kegyes ado-
mányáér t őszintén kívánjuk, hogy az isteni-gondviselés 
áraszsza ki becses életére gazdag á l d á s á t ! ; végre, hogy 
sok helyi érdekű ügyek közmegelégedésre intéztettek 
el, bizonyára lehetetlen megelégedéssel de egyszersmind 
azon őszinte ohajtattal nem végeznem tudósításomat. 
Adja az ég ! hogy mindig szeretetben és békében marad-
junk, ügyeinket mindig ily higgadtan és ügyszeretettel 
tárgyaljuk, az egyház jóllétét lelkészek és világiak min-
dig ily öszszevetett vállakkal és áldozatkészséggel emel-
jük, és sem közönyösség, sem mellékérdekek soha ne 
lankaszszák el bennünk azon buzgóságot és egyházsze-
retetet, melyet a viharos napok lángra gyúj to t tak keb-
leinkben! Czékus. 

Bács szerómi esperességi gyűlés. 
Nt. szerkesztő u r ! Sietek, menynyiben mások még 

meg nem előztek, a Bács-Szerémi esperesség f. hó 12 én 
és 13-kán itt Ujverbászon tartatott közgyűlése eredmé-
nyeit nt. uraságoddal közölni. 

Képviselve volt e gyűlésen 25 anyaegyház ; ezek-
ből 20 a bányakerülethez való viszszacsatolás, a többi 

a 1. m. m. év septemberi rendeletek fentartása mellett 
szavazott. Ennek folytán ha tároz ta to t t : a viszszacsato-
Jási határozatról a kerületi felügyelő b. Prónay Albert ő 
méltósága az esperes ur által azonnal hivatalosan érte-
sí tendő; az esperesség jövő julius 17-kén tartandó kerü-
leti gyűlésre képviselőket küldend, mire nézve az espe-
resben és csekélységemben a leendő képviselők nyomban 
ki is neveztettek. Továbbá rendeltetett, hogy a bánya 
egyházkerületi superintendensi és jegyzői, valamint az 
egyházmegyei felügyelői és aljegyzői üres állomások 
mielőbbi betöltésére a régi mód szerint szedendő szava-
zatok jövő julius hó 2-dikáig az esperesi hivatalnak ok-
vetetlen beküldessenek. Végre gyülésileg megbízatott az 
esperes, miszerint mind ezen határozatokat halasztás 
nélkül közölje az Ujverbászi superintendentia adminis-
t ra torávalm. helyen való aláterjesztés és kiábrándolás 
végett, miszerint az Ujverbászi superintendentiához csa-
tolt egyházakat és esperességeket a m. é. septemberi m. 
rendeletekhez általánosan ragaszkodóknak és már is 
coordináltaknak tartották ott fennt, és az „ewang. Wo-
chenblatt" bureaujában — persze — egyes kebelbeli 
önzőktől származott hamis tudósítások következtében. 

Ujverbász, jun. 14-kén 1860. Becker Jakab, lelkész. 

Gyászhangok. 
Gyászba öltözött alsó-vadászi h. b. egyházunk ! s 

gyászolva sirat ja hajdani elhervadt dicsőségét, ennek 
mintegy ezer lelket számláló hívekkel együtt. Ah, mert 
leesett fejünknek ékes koroná ja ! — oda van egyhá-
zunk legdrágább kincse, öröme, dicsekedése; romban és 
hamuban hever a századok viharaival mindeddig sze-
rencsésen megküzdött szentegyházunk költséges magas 
tornyunk, paplakunk, s romban hevernek fi- és leány-
különalakban virágzott i skolá ink; más egyházi épüle-
teket nem is említve, melyek e folyó hó gyászos 11-kén 
gyufa általi vigyázatlanságból keletkezett pusztító 
lángok által egy rövid óra alatt, hatvannyolc legtehe-
tősb gazdák lakházaival s minden építményeivel mind 
elhamvadtak, s most ég felé siralmasan kiáltozó kormos 
falaikkal csak a pusztítás angyalának gyászos tanuságú 
leckéit hirdetik. Alólirt is több száz darabra menő 
könyveiben, s a padozaton volt élelmi szereiben tetemes 
kár t vallott, — ah, de ez mint egyes hab a tengerben 
elenyészik egyházunk roppant vesztesége mellett. 

Egyházunk fölszámíthatlan kára , legcsekélyebb 
számítás szerint is 22,000 a. é. f tra tehető : összeroskad-
nánk, kétségbeesnénk e ret tenetes teher alatt, ha a 
gazdag kegyelmű Istenhez ragaszkodó hit, s a ker. jól-
tevők kimeríthetlen kegyes áldozatokba vetett remény 
nem vigasztalná szivünket. 

Emel je tek! — óh emeljetek föl minden rendű s 
rangú tisztelt hatalmas pár t fogók! emeljetek föl evan-
gyélmi magas erényekben gyönyörködő kegyes hívek ! 
poraink és hamvainkból bennünket , enyhítsétek meg 
a keserv- és fájdalom miatt megszaggatott sziveinket, 
hogy egyenként bírhassátok ama boldog országot, eré-



nyeltek gazdag ju ta lmát , melyet egyházunk szellemi 
királya Jézus, Mát. 25, 34-ik v-ben a szenvedők Ínsé-
gét enyhítő kegyeseknek igér t ! — Kéretnek minden 
tisztelt szerkesztő urak, ezen gyászos jelentés lapjaik-
ba! fölvételére. 

Alsó-Vadász, jun. 19. 1860. 
Kérészy Mihály. 

alsó vadászi h. b. lelkész 

— - — — m m — — — 

rJC JL. J « C? A . 

Tiltakozás. 

Ne sutor ultra crepidam. 
Apelles. 

E lap f, évi 23-ik számában t. Warga János ur „a 
papi hivatal szervezetéről" némely eszméket közölvén, 
többek közt azt állítja, hogy „a lelkipásztornak a val-
lásos hitet és erkölcsiséget a családokban közvetlenül 
kell ápolnia," mely célból szükség, hogy a lelkipásztor 
„a családok erkölcsi viszonyának a fér j és nő közt, 
szülék és gyermekek közt, gazda és cselédek közt tel-
jes ismeretére jusson," mint szinte annak is, hogy 
„mily erkölcsi viszony uralkodik a családokban a fölső-
ség, — általán véve embertársunk iránt," — és az ily 
erkölcsi viszony teljes kiismerése végett szükség, hogy 
„a lelkész a családoknál minél gyakoribb látogatást 
tegyen," s a vallásos erkölcsi viszonyt „ápolja, ba meg 
van, erősítse ba gyengül, támogassa ba ingadozik, 
hozza helyre, ha ferdül, állítsa vissza ha kiköltözött a 
családból. 

Ezt áll í t ja t. Warga János úr. 
Én pedig azt állítom, hogy a lelkész ily e l járása 

nem egyéb volna spionkodásnál és lelki polizeikodás-
nál, mely a Krisztus vallásával s az egyenes papi jel-
lemmel össze nem férhet. A fülbegyónást elvetettük, — 
mikép engedhetnők hát, hogy a mit magunk sem aka-
runk embernek meggyónni, azt hozzánk hasonló ember 
sa já t házainknál kémlelgesse és bírálgassa. A mi lelké-
szeink tiszte „prédikálni az igét mind alkalmatos, 
mind alkalmatlan időben," s így ápolni a vallásos er-
kölcsiséget, nem pedig a családélet titkait fürkészni s 
kémlelni. Én legalább a magam s családom részéről, 
ily e l járás ellen határozottan tiltakozom, — valamint 
más részről én sem kívánok lelkipásztorom családéle-
tének kémlelésébe avatkozni. — De azt helyeslem, 
bogy a most teljesen mellőzött egyházi fenyíték — a 
presbyterium és gyülekezet által — a majdan zsinati-
lag megszabandó módon és korlátok között •— gyakor-
latba vétessék, — a midőn aztán a n.-körösi presbyíe-
riumnak fődolga leend t. Warga János úr eszméivel is 
ekklézsiát követtetni. Kálvinista Péter. 

Figyelmeztetés. 
A kakas-lomnici consistoriumról szóló közlésbe 

augustus 10-ke, mint a Miskolcon tartandó kerületi 
gyűlés napja, hibásan csúszván be, Zabari Szontagh Lajos 
kerületi felügyelő úr megbízásából ezennel közhírré 
té te t ik: hogy a tiszai ág. hitv. egyházkerület, közgyűlé-
sét f. év augustus 1-ső napján fogja tartani . 

Rozsnyón, jun . 20. 1860. Czékus. 

Levelezés. Kund V. urnák Faiszon ! A beküldött 
négy forintért küldjük a „Prot. Lap" első félévi szá-
mai t ; hogy a küldést folytathassuk, kérünk még 3 ft . 
40 kr. 

Gyönkre Ozsváth József tanár urnák. Kérdezett B, 
úr lalkik Lövész utca 10. sz. a. 

Alulirtnál egy müveit protest. vallású nevelőnő, 
született porosz, a francia- és angol nyelvekben jár tas , 
erkölcsi tekintetben feddhetetlen , megtudakozható. 
Ajánlhatom jó lélekkel. Pesten, jun. 25. 1860. 

' Székács József 
pesti evang. lelkész. 

K ö n y v k e r e s k e d é s . , E g y uj s közhasznú válal-
latra hívjuk fel a közönség becses figyelmét, ez Demjén 
László bel- és külirodalmi könyv-, mű- és hangjegyke-
reskedése. Kolozsvárott, főpiac, gróf Gyulai ház, 162. 
sz. Erdély magyar fővárosában, az erdélyi értelmiség 
székhelyén szükséges egy jól szervezett könyvkereske-
dés, mert ez a bel- és külirodalmi termékek megszer-
zésében a közönségnek könnyebbségére szolgál, s a 
közmívelődés előhaladását gyors léptekkel segíti elő, 

Ajánljuk az erdélyi tisztelt olvasó közönség pár-
tolásába e vállalatot, melynek kor- és célszerűségéről 
Demjén László ur felhívásából tökéletesen meggyő-
ződhetik. Szerk. 

Adakozások-
Raksányi Károly kövesdi ref. lelkész úr a domesti-

kára 3 ft. Péterfi József marosvásárhelyi 1. és esp. a 
pesti prot. árvaint. 2 ft. 30 kr. Tóth János farkasdi ref. 
1. űr a Melanchthon emlékére híveitől 5 ft. Sellyei orvos 
Keresztesig József űrtől 1 ftot. Ugyanaz küld az akadémiá-
nak, a házra 2 ftot, neje Bartók Júlia a muzeum dí-
szítésére 2 ftot. Dömötör Károly úr a magyar akadémia 
palotájára a körösi gyülekezet részéről 5 ftot, Cziyott 
Rudolf pucinci ev. lelkész úr következő adakozást s 
névsort küldött be. „Lu her szobrára adakoztak gyüle-
kezetem némely buzgó tagjai, u. m . : Csaplovits János 
tanitó 50 kr. Savel János tanitó 50 kr. Fiiszár Miklós 
10 kr. Sável Mátyás 10 kr. Berke István 10 kr. Kühar 
János 10 kr. Czipott Rudolf lelkész 1 ft. Bencsecz Mik-
lós 10 kr. Szlavitz József 20 kr. Benkő János 20 kr. 
Heklits József 20 kr. Zakolcs 50 kr. Franko János 10 



kr. Obál István 50 kr. Kühar Mátyás 10 kr. Egy névte-
len 10 kr. Jónás János 10 kr. Benkö Ferenc 50 kr. 
Sif'tár Iván 10 kr. Leposa János 10 kr . Zisko György 
50 kr. Unger Teréz Kölilerné 1 ft. Benkö Mátyás 1 ft. 
Goricsány István 1 ft. Polonai Péntek Mihály 1 ft. Fii-
szár Judit özvegy 1 ft. Pünkösd-vasárnap e célra pör-
zsölbeli jövedelem s áldozat tesz 5 ft. 48 kr. Összeg 
Luther-emlékére 16 ft. 18 kr. uj p. 

„Melanchthon-emlékére" á ldoztunk: Czipott Ru-
dolf lelkész 1 f t . Csaplovits János tanitó 50 kr. Savel 
János tanitó 50 kr. Fiiszár Miklós 10 kr. Krancsics 
János 10 kr. Kühar János 10 kr. Obál János 10 kr. 
Bencsecz Miklós 10 kr. Szlavitz József 20 kr. Egy név-
télen 20 kr. Benkö János 20 kr. Egy névtelen 10 kr. 

Heklits József 20 kr. Zakolcs 50 kr. Obál István 50 kr. 
Kühar Mátyás 10 kr. Benkö Ferenc 50 kr. Siftár Iván 
10 kr. Leposa János 10 kr. Ziskó György 50 kr. Ptin 
kösd-hétfőn e célrai áldozat 5 ft. 3 kr. Összeg Melanch-
thon emlékére 10 ft. 73,kr. (A losonci egyház nem 8, 
hanem 5 forintot adakozott). Nikelszky Mátyás Nyíregy-
házáról a Melancbtbon-emlékre 1 ft. 30 kr. 

A templomával együtt elhamvadt alsó-
vadászi gyülekezet javára segélyt tettek le 
n á l u n k : Kégl László ügyvéd 4, Ballagi László confirmál-
tatása napján 4, Bockó Dániel 10, Boross Mihály népszerű 
könyvekben 10, Szabó Menyhért 2, Tóth Gáspár és fia 
4, Fekete László 5, Bertha Sándor 5, Hajdú József 2, 
Osterlamm Károly könyvárus 5 forintot 

Segédszerkesztők: Dr. Székács J. ós Török P. Felelős szerkesztő s kiadó: Dr Ballagi Mór. 

Templom-építési árlej tés. 
Nagy-Kun-Karczag város reformált egyháza (temploma) s tornyának részint folyó, 

részint jövő évbeni kijavítása, s illetőleg átalakítása végett folyó 1860-dik évi julius 1-én 
délelőtt a városházánál árlejtés fogtartatni. 

Ezen építkezés összes költsége 20—25000 a. f t ra rúg, s a vállalkozni kívánóktól 
10% bánat-pénznek vagy kész pénzben, vagy börze ároni statuspapirokban letétele köve-
teltetik. 

Az egyház föntart ja magának azon jogot, hogy a külön mesterségre tartozó mun-
kákat vagy külön, vagy együvé foglalva adhassa ki , s hogy a vállalkozók közt azok 
szakértősége tekintetbe vételével választhasson. 

Ezen árlejtéshez zárt, és kellő bánatpénzzel ellátott Írásbeli ajánlatok is elfo-
gadtatnak Karczag város főbírája által az árlej tés kezdetéig, melyeknek mikénti felbontása 
iránt a választmány határozand. 

Az építkezési terv, költségvetés és árlejtési föltételek Karczag város főbírói hivatalnál bármikor 
megtekinthetők. — A terv szerint a kőműves munka mintegy 5700 a. forintra, az ács munka 4600a. ftra, kőfaragó 
munka 4300 a. f t r a ; asztalos , lakatr s-, befestő-, üvegesmunka 4000 a. f t r a ; bádogos munka 2100 a. ftra, szob-
rász munka 300 a. f t ra rúg. 

Mely árlej tésre a vállalkozni kivánó építő-mesterek, kőművesek, ácsok, kőfaragók, asztalos, lakatos, 
festő, üveges és bádogos-mesterek ezennel meghívatnak. 

( 3 - 3 ) 
Karczag, junius 6. 1860. 

Karczagi reformált eggházi elöljáróság. 

A nagykun-karcagi ref. algymnasiumban megürült egyik tanári hivatalra, évenkénti 500 a. e. f tnyi díj, 
100 a. é. ftnyi lakbér fizetés mellett, azon értesítéssel, miként a IV. osztályú algymnasiumot 2 tanár vezetendi; 
alúlirt egyháztanács által pályázat nyittatik. 

Pályázni kívánók rövid önéletrajz, s politikai jellemük, úgy képességük s elébbi alkalmazásukról szóló 
bizonyítványokkal ellátott folyamodványaikat f. évi aug. hó 1-sö nap já ra bérmentesen alólirt egyháztanácshoz 
intézzék. N.-Kun-Karcagi ref. egyház tanácsa. (2—3) 

Kész orgonák. 
18 

Templomi és házi hármóüikák alólirottnál a legjutányosabb áron találhatók; elfogad megrendeléseket 
jótállás mellett — bármilyen nemű és nagyságú orgonák készítésére, úgyszintén javításokra. Szegeden. 

Kovács János, orgonakészítő. 

Fest, 1§60. Nypmatott Wodiaaer F.-nél, Erzsóbettér (Ujtér) 3. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-

h i v a t a 1: 
Lövészutcza , 10. szám, 1. emelet . 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 'á frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos pelit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

E l ő f i z e t é s i f e l h í v á s 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap u 

1860. 2-dik fél évi folyamára. 
A május 15-diki legmagasb kézirat által az egyházi ügyek folyama régi medrébe tért vissza; mondhatjuk, 

hogy közelget az idő, melyben zilált állapotba jött egyházi ügyeinket valahára rendezhetjük, közelget a zsinat-
tarthalás ideje. Ha valaha, most áll érdekében minden protestán keresztyénnek figyelemmel kisérni a dolgok menetét, 
a közkérdések fejlését, hogy tájékozva lévén, maga is hozzá szólhasson a mindnyájunkat oly közel illető ügyekhez. 
Felhívjuk azért prot. hitsorsosinkat, hogy lapunkat uj előfizetési folyamán, az egyházi ügyek uj fordulati pontján szí-
ves pártfogásukban részeltetni szíveskedjenek, felkérjük egyúttal azokat, kik szent vallásunk ügyei intézéséhez tudo-
mánynyal s ismerettel birnak, hogy most hallassák magukat s emeljenek útba igazító, felvilágosító szót, biztosak le-
hetvén a felöl, hogy lapunk szelleme s i ránya, valamint a legvilágosabb időkben soha nem változott, ngy ezután is 
semmiféle körülmények közt sem fog változni. 

Az előfizetési feltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 frt. 40 kr., fél évre 8 frt. 70 kr., helyben 
egész évre 7 frt., fél évre 3 frt. 50 kr. 

Midőn a tisztelt olvasó közönséget lapunk pártolására hívjuk fel, egyúttal felhasználjuk az alkalmai, kije-
lenteni, hogy az általunk eddig is szerkesztett Protestáns Naptár h e t e d i k é v i f o l y a m á b a lép. s mint 
tulajdonunk fog megjelenni. 

Dicsekedés nélkül mondhatjuk, hogy a megelőzött hat év csak tanulási évnek nevezhető; oly válogatott, 
változatos s protestáns szellemű tartalommal fog megjelenni e hetedik évi folyam, melynek becsét különösen emeli az 
is, hogy a protestáns egyház régibb és ujabb bajnokai arcképét s életleirását hozza, minők néhai A p o s t o l Pá l super-
intendens, B a l o g h P é t e r superintendens, B á r ó P r ó n a y G á b o r , néhai S z o n t á g h S á m u e l ev. superintendens, 
T ó t h F e r e n c superintendens, B á r ó Vay Mik lós főgondnok. 

Nem kevésbbé kedves adalék lesz a jövő évi naptárban a m a g y a r o r s z á g i p r o t . e g y h á z r ö v i d t ö r t é -
n e l m e világos népszerű előadásban. 

Megkérjük illő tisztelettel a tisztelt olvasó közönséget, hogy lapunk előfizetési pénze beküldésekor méltóz-
tassanak csak annyit kijelenteni, hogy az augusztus hóban okvetlen megjelenendő Protestáns Naptárból hány példány 
szükségeltetik egyik vagy másik gyülekezetben — és mi a legnagyobb pontossággal megküldjük — a nem előfizetés 
csak bejelentés utján megrendelt példányokat a tiszteletpéldányokkal együtt. 

Költ Pesten, máj. 30-ikán 1860. 
Dr Székács József i segéds2erkmtók Dr. Ballagi Mór 
Torok Fal | t e l e l ö s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó . 

T e e n d ő i n k . 
II. 

Ostrom ellen védeni magát lehet a 
vis inertiaeval, de a szükséges jók 
meghódításához cselekvő erő kell. 

gróf Dessewffy Emil. 

(B. M.) A haladás a protestantismusnak oly 
elutasfthatlan postulatuma, különösen az egyház 

jelen stadiumában oly közönségesen érzett szük-
ség, hogy azt a legellenkesőbb nézetnek egyfor-
mán kénytelenek zászlóikra tűzni. 

Megengedjük, hogy bármely nézetű hitfe-
leink az egyház jólétét s felvirágzását tartván 
szemük előtt, őszinte meggyőződéssel kivánnak 
azon cél fele haladni; hol a hivek boldogsága, az 
egyház java nézetük szerint feltalálható. 



Vannak kik e boldogságot a külső rendbe 
és az ezáltal elérhető látszatos csend és békébe 
helyezik; de minthogy külső rendet csak ott kép-
zelhetnek, hol ők az urak, mások az alárendeltek, 
elég következetesen azt hiszik, csak legyen rend-
ben az ő szénájok. s akkor minden jó lesz. E gon-
dolkodás , mely egynémelyekre nézve igen ké-
nyelmes, sok mások előtt, kik közé mi is tarto-
zunk. épen azért igen gyanús. Nem mintha mala 
fides-t akarnánk e nézetűeknél feltenni, hanem 
csalárd az emberi szív, mely többnyire azt, a mi 
önérdekünknek kedvez, a meggyőződés fénykö-
rébe emeli, vagy a mint a közbeszéd t a r t j a ; ki 
mit óhajt, azt örömest elhiszi. 

Részünkről mi az emberi, de különösen az 
egyház-boldogság netovábbját,csak a szabad rno-
zoghatás, természetes fejlés ut ján hiszszük elér-
hetőnek és csak azt a rendtartást becsülhet-
jük, mely a szabiid mozoghatást minden ember 
számára biztosítja s más utat nem ismer, mint a 
közakaratot. 

Mind a két rész egyformán téved, ha azt a 
mi magában véve forma — habár nélkülözhetlen 
forma is — lényegnek tartja. Kétségkívüli dolog 
ugyan, hogy a mi az egészség a testben, az a 
helyes alkotmány az egyházi életre nézve. A jó 
egészség bizonyosan lényeges befolyással van a 
szellem működésére a latin példaszó szerint: 
vmens sana in corpore sanou azonban nagyon 
tévedne, ki e célból minden figyelmét csak a 
test ápolására fordítván, szellemét elhanyagolná; 
s ugyanez áll a vallásos élet s annak formáira 
nézve is. 

Oly lényeges azonban a jellemzett két párt-
beliek közt a ktilömbség, hogy még a tévedés is 
mindegyiknél más-más alakban és eredménynyel 
nyilatkozik. Innen az egyház rendezése ügyében 
legközelebb is felmerült nagy eltérés a kettő kö-
zött mind a mellett, hogy — akarjuk hinni — egy 
se kivánt csorbát ejtetni örökérvényű alaptörvé-
nyeinken , még felötlöbb ez eltérés a küszübön 
álló teendőkre nézve. Azok, kik minden áron külső 
rendet sürgetnek és fokozatos hivatali tekintélyre 
fektetik a fősúlyt, nézeteikben kizárólagosak s azon 
hiszemben vannak, hogy ha a külső egyháziassá-
got helyreállíthatják, vagy a kiilönködö kegyes-
kedést (pietismus) az egyház életébe beoltják; azzal 
a kor minden baját megorvosolták s minden igé-

nyét kielégítették. Azzal keveset vagy épen sem-
mit sem gondolnak, hogy ha az egyház külső ál-
lása a lélek szabad fejlődéseinek nem kedvező; — 
ők a világ ügyeivel nem bíbelődnek és a mi nem 
szorosan lelki dolog, azt reájuk nem tartozónak 
állítják, ők csupán a lélek jövendő üdvét akar ják 
biztosítani, a többi nem az ő dolguk. 

A pietismus e kizárólagosságának kétség ki-
vül nem megvetendő alapja van, mert az apos to-
lokra s az egyház fényesebb korára hivatkozik, 
arra támaszkodik. Az apostolok egyszer minden-
korra szakítottak a világgal s követőiktől is h a -
sonlót kívántak. „Nem tudjátok-e, hogy a világ-
nak barátsága gyűlölséges Isten előtt? Valaki 
azért akar a világnak barátja lenni, Istenuek el-
lenségévé leszen. Jakab 4. 4. Es Pál a görögök 
roppant miveltsége és tudományával szemben, 
közelgő diadala érzetében buszkén kiált f e l : 
..Nemde bolondsággá tette Isten a világnak böl-
csességét?" S ha meggondoljuk, hogy az aposto-
lok idejében, a mindent elnyelő, központosító ró-
mai nagy birodalomban az államélet erőszakon, 
a közjog elnyomáson alapult; a tudomány min-
den reális alapot nélkülözve (a természettudomá-
nyok épen nem voltak kifejlődve) az állam e rő -
szakoskodásait igazoló sophistikává aljasodott; a 
művészet a hatalmasabb szolgálatában a feslett-
ség eszközeül szegődött; akkor épen nem csodál-
kozhatunk, ha az isteni t an , ha a Krisztus által 
hirdetett egyedül igaz, mert öntudatunkban egye-
dül igazolható, mennyei tudomány egy oly rom-
lott világnak kérlelhetlen harcot izent, á l lam-
ügyeirŐl, tudományáról s művészetéről tudni sem 
akart. 

A pietismus tehát a keresztyénség azóta tett 
törekvéseinek vívmányait ignorálva oda igyek-
szik az emberiséget vissza vinni, hol ezelőtt közel 
két ezer évvel állott s ebben áll az ő félszegsége, 
mely feltűnését a jelen korban oly visszataszítóvá 
teszi. Az apostoloknak a pogány romlott állam, 
elfajult tudomány és művészetre vonatkozó néze-
tét alkalmazni akarja a jelenkor keresztyén szel-
lemű társadalmi életére. A miért i s . — tisztelet 
becsület a kevés kivételeknek, kik az ujabb kor 
miveltségétől érintetlenül hagyatva, a pietisticus 
irányt tiszta meggyőződésből követik, a legna-
gyobb rész vagy ámító, vagy ámított. 

Ha H e n g s t e n b e r g kétségbe esik egy 



Humboldt jövő üdvösségéről s lelki szemeivel előre 
látja, mint kínoztatik az állítólagos pogány, nem 
keresztyén érzülete miatt a gyehenna tüzében; 
ha Németország hitszónokai szószékből kárhoz-
ta t ják Goethéjükét, Schillerüket, mert ama kizá-
rólagosak vallásnézeteiben nem osztoztak, mi saj-
nálni tudjuk tudós német szomszédainkat, de 
mindenesetre következetességet látunk eljárásuk-
ban s azt kell mondanunk, hogy az ő szempont-
jukból igazuk van és máskép nem Ítélhetnek. 

Előttünk a keresztyénség szelleme sokkal 
egyetemibb és épen azért sokkal nagyobbszerű 
alakban áll. Mi különbséget tudunk tenni a val -
lás és az arról alkotott theoriák között és Krisz-
tussal tar tunk, ki rég megmondá: iv olxía roo 
TtaTpdq fioo (xovaí 7-0klói slfftv az én aty ámnak 
h á z á b a n s o k h a j l é k v a 11, mi tehát minden 
munkakör t , melyben a szellem tiszta működését 
tapasztaljuk, minden jelenetet, melyben a lelkünk-
be oltott isteni szikra kifejezést talál, szentnek 
tartunk. Es valóban, ha azt akarjuk, hogy az egy-
ház necsak temetési, esketési és keresztelési szer-
tartások végzésére szorítkozó intézmény legyen, 
akkor szükséges, hogy minden nemesebb emberi 
törekvéseket felöleljen s körébe vonja mindazt, 
mi az embert emberré teszi. 

Míg amazok az életet magoktól eltaszítják s 
az ember által elérhető boldogságot a túlvilágban 

f keresik; addig mi a világot akarjuk megnemesíteni, 
e földet akarjuk tőlünk kitelhető! eg mennyeivé 

í tenni, hogy a dicséret szavai szerint „ é r e z z ü k , 
m i k é n t a z ö r ö k é l e t , m á r e f ö l d ö n 
a m i e n k l e t t / ' 

Azt kérdhetné olvasónk, hogy mire való e 
dogmatizáló beszéd, midőn értekezésünk címe sze-
rint „Teendőinkérő l Ígérkeztünk szólani ? Felelet, 
mindezt el kellett mondanunk azért, hogy teendő-
inket — fentebb elmondottakat megértve — a n -
nál szabatosabban meghatározhassuk, mert minden 
helyes cselekvés elméleten alapszik s valamint az 
elmélet csak is arravaló, hogy az életben valósít-
suk ; úgy viszont a cselekvés csak akkor helyes, 
ha helyes elméletből veszi eredetét. 

Mindnyájan az egyház megujulását óhajtjuk, 
habár különböző eszközöket választunk léte-
sítésére. Amazok az egyház megújulására elég-
ségesnek tartják, ha a hivatalok fokozatköreit meg-
állapították, ha a teendők sorát és rendét parag-

rafusokban kiszabták és kimérték; ha elegendő 
hatalmat, biztosítottak maguknak, melylyel min-
denkit templomba járásra s imádkozásra kény-
szeríthetnek s akkor az iskolákat, mint az üdvös-
ségre közvetlenül nem tartozókat az állam keze 
közt nyugodtan meghagyják ; a művészet fejlesz-
tését , mint nem lelki üdv anyagját másra bizzák 
s az egyháznak államhozi viszonya íeszegetését 
politizálásnak* címezvén, mint veszélyes dolgot az 
egyház köréből végkép száműzendőnek tartják. 

Mi nem teszszük feladatunkat oly könnyűvé, 
nem is látszik nekünk oly egyszerűnek az, a mire 
törekednünk kell, mert miután szerintünk az egy-
háznak munkáját az egyetemes élet sokoldalú ké~ 
pezésére kell irányzania és a szorosan vett vallás-
érdeken kivül az élet minden szellemi, erkölcsi 
érdekeit veszi dajkáló karjaira, hogy életünk min-
den tüneményeiben a.protestáns keresztyén szel-
lem visszatükröztessék; mi a puszta külsőségek-
nél meg nem állapodhatunk, nekünk mélyebbre 
kell építeni, s lelkünk összes tehetségének egész 
hatályát igénybe venni. 

Mikor a farizeusok azt kérdik Jézustól: „mi-
kor jő el az Istennek országa Jézus azt fe-
leié: „nem jő el úgy az Istennek országa, hogy 
ember eszébe vehetné. S nem mondják ezt, ime 
itt vagy amott vagyon; mert ime az Istennek or-
szága tibennetek vagyon." Ha tehát az egyház-
nak kétségtelen feladata , hogy Isten országát e 
földön terjeszsze, létesítse, e feladatát nem külső-
képen, nem kézzelfogható rendeletek, hanem benső 
újjászületés által fogja eszközölhetni. 

Hogy tehát a majdan összsülendő zsinat az 
egyház épületnek a kellő alapot a kifejtett érte-
lemben megvethesse, első teendője lesz az egyház 
szabad mozoghatását biztosítani, s e célra minde-
nekelőtt az egyháznak államhozi viszonyát szük-
séges megállapítania, örökérvényű alaptörvé-
nyünk homályosabb helyeit meg kell magyaráz-
nia, szabatosan körülírnia, hézagait betöltenie és 
a protestáns egyháznak többi törvényes feleke-
zethezi viszonyát úgy kiszabnia, hogy az a huma-
nitásnak megfeleljen, minden felekezetnek a maga 
körében teljes szabadságát biztosítsa. Ezt tar t juk 
mi az egyházi törvényhozás alphájának, s a nél-
kül minden további munkánk hiú és homokra 
épült vár. 

Ezek meglévén, csak akkor foghatnánk benső 



ügyeink rendezésének nagy munkájához; ezek 
köKött ismét első helyre teendők a tudományos 
képzés, erkölcsi nevelés és a vallásos jótékonyság 
tényezííi mint a protestíantismus egyedüli örök-
becsű mozgatói. 

Akárhogy gondolkodjunk a tudomány b e -
cséről és annak az: életre való befolyásáról, annyi 
bizonyos, hogy a protestantizmus valaminthogy 

1létrejövetelét jobbára a tudományos vizsgálódás 
elutasíthatlan hatalmának köszöni, úgy fenállása 
és virágzása a tudomány, meg pedig mindenütt 
a nemzetileg fejlett tudomány virágzásától függ. 

A nemzeti öntudat Europaszerte leghatal-
masabb impulsusait a protestáns tudománytól 
vet te; de különösen nemzetünk élete folyamában 
alig van egy-egy tünemény, mely , bár kivülről 
jőve, mégis a nemzetélet hullámzásait hívebben 
tükrözné, mint a protestantizmus. 

A nemzet geniusa és a protestantismus szel-
leme közt valami különös rokonságnak kell lé-
tezni, hogy a ref. vallást a magyarsággal annyira 
azonosítjuk, miszerint azt közönségesen magyar 
vallásnak nevezik. De vallásunk e sajátsága sok-
kal előnyösebb volt ekkorig a nemzeti ügyre, mint 
egyházi tudományosságunk ügyére nézve. 

Egyházunk múltjának kincsei feldolgozatla-
nul hevernek, biblia fordításunk alapos revisiot 
igényel, theologiai szakirodalmunk oly primitív 
állapotban van, mely a protestáns statusra nézve 
pirító. Ezek mind oly dolgok, melyeken gyöke-
resen segíteni fenállásunk érdeke és vallásunk 
becsülete parancsolja. 

Egyházi életünk újjászületése kétség kivül 
módosításokat teend szükségessé , módosításokat 
a tanban, módosításokat a l i turgiában, módosítá-
sokat a két testvér egyház közti viszonyban. De 

Ímindez áldáshozó csak akkor lesz, ha öntudatos 
nemzeti szellem kifolyása, a magyar életviszo-
nyok szükséges históriai fejleménye lesz; erre 
nézve pedig önálló magyar egyházi tudomány ál-
talánosabbá tétele kívántatik, mert községet ki-
elégítő törvénynyé csak az válhatik, mi a többség 
akarata. Azonban hogyan követelhettünk volna a 
tömegtől prot. eszmélő fejlettséget, holott az a ve-
zetőkben is nagyon sok helyt hiányzott , már pe-
dig az írás szavai szerint; ha a só megízetlenül, 
mivel sózattatik meg? 

Mit szóljak azon nagyszámú egyházak ál la-

potáról, melyek máról holnapra tengenek s a kö-
zös anyától, az egyetemes zsinattól vár ják szaba-
dulásukat s ha az nem siet segíteni, vagy vissza 
vonja gyámolító karjait, meglehet megszűnnek a 
protestáns egyháztest kiegészítő részei lenni? 
Hát árvaintézeteink, közmiveltséget, vallásos szel-
lemet terjesztő egyleteink hol vannak ? Ezek mind 
oly dolgok, melyekről elvalahára gondoskodni 
mulliatlan szükség. 

De hogy mindazokat létesíthessük, hogy szel-
lemünkben rendezett tudományos intézeteink, ha-
misítlan egyházi életünkből folyó jótékony inté-
zetek, egyletek és társulatok létre jöhessenek kö-
zöttünk, tetemes anyagi erőre van szükségünk. 

Gondoskodnunk kell tehát utak és módok-
ról, melyeken a keresztyéni szabad szeretet mun-
kásságát liitsorsosink kebelében felkölthessük ésV 
ébren tar thassuk; azonban nyilatkozzék az bár 
önkéntes adakozás vagy birtokaránylagos ö n-
m e g a d ó z t a t á s b a n ; mindenesetremulhatlanul 
szükséges, hogy ez alap ne ingatag, hanem szilárd 
és határozott legyen, mert az általunk felállítandó 
tudományos és jótékony intézetek csak akkor 
számíthatnak életre valóságra s tar tósságra, ha 
létük nem az irgalom évről évre változó kegyado-
mányin, hanem a keresztyéni hitbuzgóság szülte 
kötelesség érzeten, változatlan adószerű alapon 
nyugosznak. Szóval gondoskodjék a zsinat egy 
„ leözös e g y h á z i p é n z a l a p " miként előte-
remtése és fentartásáról. 

Ezeket látjuk mi a leendő zsinati törvényho-
zás lényeges feladatainak s ezekre tar t juk szük-
ségesnek értelmesbjeink figyelmét felhíni, hogy,ha. 
velünk egyet értenek, amakérdéseket, mielőtt közta-
nácskozás alákerii lnéneklapunkutjánmegvitatnák, 
hogy a majdani képviselők a hivek véleményét, a 
hívek az értelmesbek nézeteitmegértvén,a törvény-
hozás téjékozva, a közönség előkészítve legyen. A 
mik közönségesen zsinati tárgyaknak ta r ta t tak , a 
különböző gyűlések, consistoriumok mikénti r e n -
dezése, az egyes hivatalok jogkörének kiszabása, 
a papok jogai és kötelességeinek meghatározása 
sat., mind oly dolgok, melyek már is eléggé meg-
vitatva s tisztába hozva vannak, hogy azokon mi-
nél hamarább keresztül essünk. E tárgyakra nézve 
elégséges lesz a már létező canonok szigorú á t -
vizsgálása, kijavítása és kiegészítése. 

Azonban itt is a fősúlyt arra fektessük, mi 



lényeges és legyünk mindenek előtt azon, hogy a 
mindnyájunk meggyőződése szerint az egyház 
palládiuma, a képviseleti rendszer , a presbyteri 
alkotmány ne csak pium desiderium legyen , ha-
nem teljes s tökélletes valósággá vál jék, hogy a 
nép élő, cselekvő részt vévén az egyház ügyeiben, 
annak szükségei iránt melegen érző keble legyen. 

Mindenesetre tartsuk meg e dolgokban azon 
mértéket, melylyel őseink éltek, kik a posonyi 
iskolának adott törvények homlokára ezt irták 
,,mitte sapientem et panca ei dixeris" mit annál 
inkább tehetünk, ha a lényegesekre elég figyel-
met fordítván, annak idejében gondoskodunk, 
hogy sapiensekben meg ne fogyatkozzunk. 

l e l k é s z választás és a káplánok lelkészül meg-
hivat ása. 

E lapuk 21-dik számában „Lelkészválasztás ós a 7 1 -
dik statutunv cím alatt közölt értekezésem végén kijelen-
tettem, hogyha valaki ott kifejtett nézeteim ellenkezőjéről 
meggyőz, köszönettel veendőm s tartózkodás nélkül fogom 
bevallani tévedésemet. 

A mult számban „Lelkészválasztás és nem a 71-dik 
statutum'* cím alatt QO felelt értekezésemre cáfolólag. Igaz, 
hogy e cáfolat nézeteim helyessége felöli meggyőződése-
met megingatni képes nem vala ; de azúrt köszönettel tar-
tozom QO-nak cáfolatáért; mert ez alkalmat szolgáltat a 
fen forgó fontos tárgy körüli nézeteimnek bővebb kifejtésére 
s a cáfolat érvei gyengeségének kimutatása által korábbi 
nézeteim helyességének is annál kétségtelenebb bebizonyí-
tására. 

Legelsőbben is azonban azt kell megjegyeznem, hogy 
múltkori cikkem egyenes célja az vala, hogy a 71-dik statú-
tumnak célszerűtlen s alaptalan voltát bebizonyítsam s ki-
mutassam, miszerint a lelkészválasztásnál bármely különb-
ségtétel a lelkészliu és nemlelkészfiu-káplánok között mél-
tánytalan dolog. Minthogy QfO cikkemnek ezen irányára 
vonatkozólag kifogást nem lesz, fölösleges volna azt újból 
támogatnom, habár sokszor a vitatkozó feleknek egyik 
force-uk, vagy inkább gyöngeségök épen azt vitatni, a mi-
ben meg sem támadtattak. 

Cikkemben a Ielkészválasztásról általánosan is szól-
ván, indokolva kifejtettem, hogy a szabadválasztás elvéből 
íolyólag ki kellene mondani, miszerint a gyülekezetek a 
helybeli káplánt is megválaszthatják lelkészül. 

Ezen állítást támadja meg QQ, sőt a nézeteink közti 
távolodást annyira kiszélesíti, miszerint kimondatni kívánja, 
hogy „káplánok addig, míg mozdulni kivánó rendes lelkész 
van , rendes lelkészekül ne is alkalmaztassanak44 vagyis 
káplánnak rendes lelkész előtt előbbre lépés ne engedtessék. 

Hogy érveit nyomról-nyomra kövessem, okoskodását 
egymás után bizonyos syllogismusokba fűzöm össze. 

,,1-sö syllogiSmusa" ez : Minden féktelenséget, mint 
a szabadsággali visszaélést meg kell gátolni. A helybeli 
káplánnak lelkészül meghivhatása féktelenség. Es így annak 
lelkészül meghivhatását meg kell gátolni. 

„A propositio major" ellen semmi kifogásom sincs; 
az abba foglalt igazságot, valamint múltkori cikkemben sem 
vontam kétségbe, úgy most sem tagadom: és így annak 
ellenemben vitatása legalább is otiosum quid. De már a 
„propositio minor" ellen igenis van kifogásom, s csodálatos 
feledékenységből, mert egyébnek nevezni nem akarom, 
épen annak, a mi pedig itt cardo rei, bebizonyítására fordí-
tott Q O igen kevés gondot. A helyett, hogy a szabadság 
dicső voltáról, s a ,sic volo' féktelenség és independen-
tismus kártékonyságáról oly hosszasan beszél, célszerűbb 
és szükségesebb leendett QD szempontjából annak minél 
erősebb bebizonyítása, hogy a helybeli káplánnak lelkészül 
megválaszthatása, annyi mint féktelen visszaélés a válasz-
tási szabadsággal: és ekkor a syllogismus conclusióját is 
késedelem nélkül aláirandottám. 

A választási féktelenség az volna, ha mindenik gyüle-
kezet magát külön-külön független és önálló „egyház"nak 
tekintve, az egyházi közhatóságnak s felsöségnek minden 
befolyása nélkül bárkit is, lett légyen az ordinálva vagy 
nem, még a szabó-legényt és pék-mestereket is beállíthatná 
lelkészhivatalába. De midőn a helybeli káplánnak, kit az 
egyházi felsöség vizsgált meg, avatott fel és látóit el a 
meghívhatás jogával, lelkészül leendő megválasztásáról van 
szó: ezt választási féktelenség nek nevezni, hogy többnek 
ne mondjuk, igen merész kifejezés. Sokszor sikerült már a 
szabadság legtermészetesbb követelményeit is elnyomni az 
által, hogy azok a féktelenség gyanúsító nevével lettek 
megbélyegezve; de azt hiszem, hogy korunkban már az ily 
s ehhez hasonló névtalálmányok ijesztő hangzása állal nem 
igen lehet az embereket tévedésbe hozni a jog és igazság 
fogalmai felelt. 

Mint minden szabadságnak, ügy a lelkészválasztási 
szabadságnak is kell, hogy legyen bizonyos meghatározott 
köre és föltétetele; de váljon áll-e azon tétel igazsága, 
hogy a helybeli káplánnak meghivhatása mellett a lelkész-
választási szabadságnak már semmi bizonyos köre és fölté-
tele sem lenne? Midőn ki van mondva, hogy a gyülekezetek 
csak oly egyént hívhatnak meg lelkészül, ki arra ma-
gát az egyházi felsöség által kiszabott tanpályán szabály-
szerüteg előkészítette, kit az egyházi felsöség megvizsgál-
ván s mind tudományos képzettségére, mind hivatali begya-
korlottságára s erköcsi életére nézve alkalmasnak Ítélvén, 
felavatott és a meghívhaiási joggal felruházott; s midőn 
még az is ki van mondva, hogy a választás érvényét az 
elválasztott egyén részéről telt bármely prensatio megsem-
misíti : ha a helybeli káplán mind ezen kellékeknek megfe-
lelöleg lelkészül megválasztatik, lehet-e a tényigazság 
erőszakos elferdítése nélkül azt állítani, hogy az ily válasz-
tás egy minden kimért kört és meghatározott feltételt nél-
külöző féktelen kicsapongás! ? A megszorításokat és ko r -
látokat szükségen felül s jog ellenére szaporítani, nem tör -
vényhozói bölcseség , hanem törvényhozói erőszak és 



tapintatlanság, mely rendesen keserű visszahatásokkal szo-
kott íuegboszultatni. 

Hogy a társadalmi életben az egyéni érdeknek a 
közérdekhez kell simulna s az „én" és „mi" között bizo-
nyos kölcsönhatásra s ellensúlyozásra van szükség, — ez 
teljes igazság-; de ebből ismét nem következik, hogy a 
helybeli káplán meghivhatása annyi volna, mint az egyház 
„közérdekét" sértő, vagy a „kölcsönhatást" megsemmisítő 
választási féktelenség. Miben áll az egyház közérdeke ? 
váljon abban-e, hogy káplán rendes lelkész előtt nagyobb 
jövedelmű (0(0 szerint: zsíros) lelkészállomásra sohase 
mozdíttassék elő, s különösen, hogy a helybeli gyülekezetben 
lelkészül meg ne választathassák ? Az egyháznak az egyes 
gyülekezetek irányában a lelkészválasztás ügyénél fenlorgó 
s érvényesítendő közérdeke egyenesen csak az lehet, hogy 
a gyülekezetek alkalmas igehirdetőkkel vagyis azokkal, 
kiket az egyházi felsőség az ordinálás által olyanokul kije-
lölt s fegyelmi büntetés alá vetve nincsenek, lássák el ma-
gukat. Már ha a helybeli káplán ezen kellékeknek megfelel; 
ha ö alkalmas igehirdető, s mint ilyen az egyházi felsőség 
által törvényszerűen minősítve is van (ha nem alkalmas, és 
mégis ordinálva lett, ezért a felelősség nem a gyülekezete-
ket, hanem az egyházi (elsőséget terheli), s ha erkölcsi 
magaviselete ellen is semmi kifogás sem lehet: kérdem, 
annak elválasztását lehet-e az egyház „közérdeke" ellen 
intézett választási féktelenségnek nevezni ? vagy tán az 
egyháznak a lelkészválasztásnál tisztán fenforogható szel-
lemi érdeke alatt is a rendes lelkészek anyagi érdekeit 
kívánjuk érteni ? A lelkészek anyagi helyzetének javításáról 
kell ugyan az egyháznak gondoskodnia; azonban nem a 
választási szabadság megnyomorítása által; mert különben 
azt kellene tartanunk, hogy az egyháznak legfőbb feladata 
a lelkésznek anyagi helyzetében tapasztalható abnormitások 
kiegyenlítése vagyis, hogy az egyház a lelkészeknek táp-
intézete, a mit pedig tagadnom kell. — A mi az egyházi 
felsőségnek ós a gyülekezetnek a lelkészválasztásnáli „köl-
csönhatását illeti, nem hiányzik ez nézetem szerint a hely-
beli káplánnak megválaszthatása mellett sem. Ugyanis, az 
egyházi felsőség gyakorolja az ordinálás vagy lelkészi 
minősítés jogát, és ezáltal minden lelkészválasztásba, már 
eleve tényezöleg befolyt. Mert minden ordinált egyént úgy 
kell tekintenünk, mint a kiket az egyházi felsőség az ordi-
nálás cselekménye által a gyülekezetekbe lelkészül egyszer 
mindenkorra kandidált. Midőn tehát a gyülekezet saját — 
de már ordinált káplánját választja meg lelkészül, e válasz-
tást úgy kell néznünk, mint a mibe az egyházi felsőség is 
mintegy a kandidálás által a maga részéről tényezöleg be-
folyt. Ennél több posiliv befolyást igényelni az egyházi 
felsőség részére annyi volna, mint arra a kandidálás jogán 
felül a választási jog tettleges gyakorlásának is egy jó 
részét átruházni, miáltal a kölcsönhatásnál megkívántató 
sűlyegyen a gyülekezetek hátrányára mód nélkül meg 
lenne háborítva. Sőt azt mondom, hogyha az egyházi felső-
ség az ordinálás, vagyis a kandidálás jogát nem tudja oly 
eredményt elöidézöleg gyakorolni, hogy az annak korlátai 
közt szabadon történő választást még az irigység se legyen 

képes az egyház közérdekét sértő, vagy a kölcsönhatási 
megsemmisítő választási féktelenségnek nevezni: akkov 
nekem az üresedésbe jött lelkészhivatal betöltésének ered-
ménye iránt az sem fogna eléggé megnyugtató biztosítékot 
nyújtani, ha a lelkészhivatalokat kinevezés utján maga az 
egyházi felsőség töltené is be. 

Említi Q(0, hogy a test és vér önkénye szerint, min-
dem nemesebb erkölcsi érzés nélkül eljárni akaró cselekvés, 
nem szabadság, hanem féktelenség; miből aztán azt akarja 
kihozni, hogyha a gyülekezetek káplánaikat lelkészül meg-
választhatnák, akkor csak a test és vér önkénye szerint, 
minden nemesebb érzés nélkül, és így nem szabadon, ha-
nem féktelenül cselekednének. Ha van erőltetett argumen-
tatio, ezt annak lehet nevezni. Igaz, hogy a gyülekezetek 
választásaiknál sokszor csalódnak, nem ritkán megcsalat-
tatnak, mint a hogy az minden, még a legműveltebb s legtu-
dósabb egyénekből álló testületeken is a választásnál 
gyakran előforduló eset: de váljon méltányos-e ebből 
kiindulva, a gyülekezetekről azt állítni, hogy azok a lel-
készválasztás annyira fontos ügyében, ha nekik ínég a 
helybeli káplán megválaszthatása is megengedtetnék, csak a 
test és vér önkénye szerint, minden nemesebb erkölcsi 
érzet nélkül, féktelenül járnának e l ? ! Ha e sötét nézet 
igaz, ha a gyülekezetek — ki nem véve ínég a legegysze-
rűbb földmivelökböl állókat sem — ennyire éretlenek a 
legfontosabb s legközvetlenebb gyülekezeti jog gyakorlá-
sára is; ha azok ily kiskorúak, sőt állatiak: hogy bizhatjuk 
akkor azokra jó lélekkel legcsekélyebb ügyeikben is az 
önintézkedést ? oh akkor az ilyen népnek ó-testamentomi 
papságra vagy legalább is középkori hierarchiára van 
szüksége! Én ily lealázólag nem vélekedhetnem gyüleke-
zeteinkről. 

QfO okoskodása menetéből továbbá : 
2) ezen „syllogismust" állíthatom össze: A lelkész-

választás körüli szabad verseny akadályait el kell hárítani. 
A helybeli káplánnak, sőt általában a káplánoknak meg-
választatása a szabadverseny akadálya. És így ez akadályt 
el kell hárítani, vagyis a helybeli káplánnak, sőt általában 
rendes lelkész előtt bármely káplánnak megválaszthatását 
el kell tiltani. 

Nem mondom, hogy „hamis" tétel ez, mert ellenfeleink 
irányában is a mennyire lehet kimélyesek tartozunk lenni 
az epithetonok osztogatásában; hanem sértés nélkül mond-
hatom, különös, csaknem „lucus a non lucendo" okoskodás, 
mely különösségét az okoskodásnak maga Q£) bevallja. 

Valamikor Ü. ismeretes humoristicus lapunkban olvas-
tam, hogy a zsidó megkérdeztetvén egy jámbor polgár 
által, mi legyen az az emancipatio ? az neki így felelt: „a 
mi az enyim, az az enyim; és a mi a tiéd, az is az enyim, — 
ez az emancipátio!" Csaknem ilyen forma szellemben fogja 
fel QO a lelkészek és káplánok között a lelkészállomásokra 
való szabad versenyt is. Mert ha valamely káplán kérdezné 
azon lelkészt, ki QQ-val teljesen egy értelemben van, 
hogy micsoda az a szabad verseny ? annak QC értelmében 
körülbelül ezt a feleletet kellene adni: „a mi az enyim, az 



az enyim, cs a mi tied. az is az enyim, — ez nálunk a 
t?zabadverseny!" 

Qf^-nak a „szabadversenyröl" felállított syllogis-
musában , bár az már sokkal szelídebb és mérsékeltebb 
szellemű, mint a „féktelenségről" mondoll fentebbi sylio-
gismus, mind ..a propositio major," mind a ..minor' ellen 
kifogásom van. 

A propositio major" ellen, a mennyiben én a gyüle-
kezeteket nem kívánom egészen úgy tekinteni, mint a 
lelkészek számára rendelt versenytért; mert ezen felfogás 
a gyülekezetek célját, rendeltetését nagyon földhöz kötött 
alakban s anyagias színezetben tüntetné fel, és könnyen 
azon tévedésre adna okot, mintha az egyházban nem anv-
ínyira a gyülekezetek, mint a lelkészek szükségeiröli gon-
doskodás volna a fődolog, következőleg a ^gyülekezetek 
volnának a lelkészekért, s nem ezek azokért. A lelkész-
választásnál nézetem szerint az irányadó elvet nem a lel-
készek szabadversenyezhctésére, hanem inkább a gyüleke-
zetek szabadválasztási jogára függesztett tekintet köréből 
kell kölcsönözni. Melyre nézve én a fíyllogisinust inkább 
ígv vélném forrnulázandónak : A gyülekezet szabad-Ielkész-
választásának akadályait el kell hárítani. A helybeli káp-
lánnak vagy általában a káplánoknak a rendes lelkész 
előtt történhető megválasztásától eltiltani a gyülekezeteket, 
annyi, mint azokat szabad-lelkeszválasztásukban gátolni. 
Tehát ezen akadályt el kell hárítani, vagyis meg kell 
engedni, hogy a gyülekezetek saját káplánaikat is. ha már 
ordinálva vannak, lelkészül megválaszthassák. 

De a ..propositio minort" sem írhatom alá. A helybeli 
káplánnak igaz hogy azon előnye van, hogy magái köze-
lebbről megismertetheti s megkedveltetheti *. de ezt a sza-
bad-verseuv reális akadályának csak akkor lehetne tekin-
teni, ha a gyülekezet körébem fungálásbó! a személyre 
való minden tekintet nélkül is szükségkép következnék a 
lelkészül megválasztás ténye; vagy ha a helybeli káplán-
nak az ö maga közelebb s ne talán mások felett előnyös 
megismertetése . egyszersmind „physicailag" gátolná a 
gyülekezetnek a lelkészválasztás iigyébeni másutt és más 
; gyének után is lehető körültekintését. Itt a rendes lelké-
szeknek a helybeli káplán irányában a verseny tekintetéből 
csak képzelt, de nem valódi sérelme forog len ; s ha a kép-
zelt sérelmeket akarnók registrálni. a legigazságosabb és 
legbölcsebb bíró sem birna bennünket azoknak labyrinthjá-
ból kiszabadítani. Azt mondjuk, hogy a helybeli káplán 
gátolja a szabad-versenyt, mert több alkalma van a maga 
megismertetésére, mint egyebeknek. Menjünk tovább. A 
szomszéd lelkész is, mivel több alkalma van a maga megis-
mertetésére, gátolja a távolabbi lelkészekre nézve a szabad-
verseny I : és így ez is sérelem. Valamely vidéki lelkészek-
nek rokonsági, baráti viszonya van a gyülekezet tagjaival, 
melynél fogva több kedvező alkalma volna magát megis-
mertetnie ; vagv a gyülekezet némely lelkészt próbapré-
dikálásra meg is hív vagy elmegy meghallgatni : ez is 
gátolja a szabad-versenyt, ez is sérelem azokra nézve, 
kiknek nem volt alkalmuk magukat megismertetni! És így 
menve tovább Qf£) szabad-verseny elméletéből a képzelt 

sérelmeknek egész casiiisticáját lehetne készíteni, a mit 
úgy a törvényhozó, mint a bíró bizonyosan félremozdítana 
asztaláról. Mint az adoma mondja, a csizmadia előre meg-
verte éhes inasát, azt fogván rá, hogyha egy gazdagon 
terített asztal mellé állítaná, bizonyosan gyomrát megter-
helné. Jlyen forma executióval jár el Q 0 is a káplánok 
körül, midőn így okoskodik: a helybeli káplán, sőt általá-
ban a káplánok, ha megválasztathatók volnának, bizonyosan 
gátolnák a szabad-versenyt; tehát el kell őket tiltani a 
megválasztatásból. — Az alkalmat, ne feledjük el, Isten 
adja ! De hogy a sok szónak végit vessük, így formulázzuk 
röviden nézetünket: gátoltatva érzi magát valamelyik le l -
kész a helybeli káplán által a szabad-versenyben? no jó ! 
akkor hál cseréljenek helyet, a káplán bizonyosan átfogja 
engedni kápláni helyzetének előnyét a rendes lelkészség 
elönyiért s vége lesz a fülemüle hang-birtoka feletti pro-
cessusnak. 

De van Q£) szabad-versenyröli theoriájában egy 
méltánytalan felfogás is, nevezetesen az, mintha a káplá-
nok valamely szemtelenül ügyes, a megürült állomásokat 
más érdemesebbek elöl gonosz praktikával elhalászni akaró 
nátio; a gyülekezetek pedig oly bárgyú tagokból álló 
testületek volnának, hogy azok a prima frons által magukat 
rendesen megcsalatni. és így a személy és személy között 
semmi különbséget sem tudnának tenni; — vagy pedig, ha 
ezt nem gondolja Qf£), akkor szabad-versenyröli theoriá-
jában azon ránk lelkészekre nézve nem a leghizelgöbb 
felfogás tükröződik, mintha mi a káplánokkal a versenyt 
semmiképen sem állanók ki. s így a mi érdekeinket a káp-
lánok ellen védvámokkal, sorompókkal és harmincadokkal 
kellene biztosítani. Megengedem, hogy némely káplánban 
ifjúsága dacára is oly kiváló tehetségek és képzettségek 
vannak, hogy bizony bajos vele a versenyzés; de váljon 
büntetni s nem inkább megjutalmaztatni kell-e azon újonc 
katonát, ki ifjú éveinek dacára is előbb levágja a török fe -
jét, mint sok vén katona ? Én ha akarmilyen öreg huszár 
volnék is, az ily ifjú bajnoknak halántékáról nemcsak nem 
kívánnám letépni a győzelem borostyánját, sőt magam ten-
ném homlokára azt. Azonban én azon meggyőződésben 
vagyok, hogy — minden "önhittség nélkül legyen mondva— 
ki is álljuk a versenyt a káplánokkal, s így bár egyes 
abnormis eselck mindig fordulhatnak elő, de általánosság-
ban szólva QD aggodalmas félelmét a lelkészeknek a káp-
lánokkali versenye felett túlzottnak tekinteném még akkor 
is, ha jogos és igazságos dolog- volna is a káplánokat a 
a versenyzésből kizárni. 

A zsidók emaneipátiójától a legtöbben sokáig féltek s 
jövendölték, hogyha az kimondatik, vége lesz a földbirtokos 
és nem tudom még melyik osztályoknak. Itt is a szabad-
versenytől féltek. Hjah ! de a tiszta emberi jogok, bármeny-
nyire legyünk is azok ellen osztályérdekeink szempontjából, 
mégis előbb-utóbb kivívják elismertetésöket, s az eredmény 
megmutatja, hogy aggodalmaink legnagyobb részben alap-
talanok valának. A zsidók emancipátiója meg vagyunk győ-
ződve a felöl, hogy az egészre nézve esak üdves eredmé-
nyeket fog szülni s nemcsak el nem nyeli a földbirtokos 



osztályt, síit azt nagyobb erkölcsi erűre fogja emelni. — 
Félünk a káplánok emancipátiójától ? féltjük azoktól osz-
tályérdekeinket'? ne féltsük, hiszen azok is testvéreink, 
hivataltársaink; a velők való szabad-versenyzés kisebbsé-
günkre nem szolgái, sőt azt hiszem, anyagi tekintetben 
sem von ránk nézve oly hátrányos eredményeket, mint 
egyelőre képzeljük. Ezen emancipátió által pedig egy 
sértett jognak és igazságnak lesz elégtétetve, a mit pedig 
figyelem nélkül sohasem hagyhatunk. 

Q(0 okoskodásának többi részére ugyan múltkori 
cikkemben is van felelet adva; de azért lássuk QO okos-
kodásának további menetét. 

„3-dik syllogismusa." A törvényhozás tiszte a vissza-
élés lehetőségének is elejét venni. A helybeli káplánnak 
megválaszthatása visszaélésre adhat alkalmat. Tehát ennek 
elejét kell venni, azaz, a helybeli káplán megválaszlhatását 
el kell tiltani. 

Feleletem ez: a visszaélés lehetőségének is elejét 
venni nem a törvényhozás, hanem az erkölcsi nevelés körébe 
esö feladat. A törvényhozás nem a lehetőségekre, hanem a 
tényekre szab büntetéseket, s a mennyiben a tények bünte-
téseit előre felállítja, annyiban van az ö működésének 
praeventiv hatása. A törvényhozás azt mondja: a gyilkost, 
t. i. a ki emberölési tényt követett el, s a kinek e ténye 
constatirozva van, kell felakasztani; nem pedig azt, a kiről 
fel lehet tenni, hogy gyilkosságot fog elkövetni. Az a 
törvényhozás, mely a lehetőségek eseteit is büntetés alá 
registrálná s az embert már előre, a még el nem követett, 
de elkövetendőnek vélt bűnért is sújtaná, a mindentudó 
Isten törvényhozásába s birói jog körébe vágna be. Ezen 
felfogást a kezünk alatti tárgyra alkalmazva, kitűnik, mily 
méltánytalan dolog a helybeli káplánok megválaszthatását 
csak azért eltiltani, mivel az visszaélésre adhat alkalmat; 
mivel a helybeli káplánnak módja van a prensantióra, mintha 
bizony a rendes lelkészek között még sohasem találkozott 
volna, ki a jobb jövedelmű állomás megnyerhetésére a 
vesztegetésnek űgy alant, mint felül ezer meg ezer eszkö-
zeit használta ? ! Most mivel a káplánok megadása lelkészül 
még sok helyeken gátoltatik, nagy részben ez az oka annak, 
hogy több gyülekezetek a káplánok, mint nyomatott fél iránt 
előszeretettel, a rendes lelkészek iránt pedig bizonyos 
ellenszenvvel viseltetnek. Engedtessék meg csak a teljes 
szabadválasztás, meglehet, hogy kezdetben a fiatal emberek 
igen kapósak lesznek; de ha önkárukon okultak a gyüleke-
zetek, annál bizonyosabban fognak aztán a rendes és ta-
pasztalt lelkészek felé fordulni; ha pedig az ifjabb emberek 
megválasztása nem fog nekik okot adni a megbánásra: 
akkor épen semmi eligazítni való baj sem forog fen. 

(Folyt, következik). 
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ISKOLAÜGY. 

A külföldi Gymnasiumok rövid ismertetése. 
A gymnasium-szervezés ügye legfontosabb napi kér -

geinknek egyike. Tíz-vagy több-évi ingadozás,készülgetés 

után most már tüzetesen napirendre került, s hiszszük le sem 
tétetik addig, mig prot. közönségünk az egyház ezen élet-
kérdésénél tisztába nem jövend, s mig egyházunk az uj au-
tonóm életre,az tijra és czéljainkhoz alkotandó Gymnasiumok-
ban egy hatalmas segítő társat nyerend. 

Reményijük, hogy a tisztelt közönség nagyobb figyel-
met, oklatás-íigyi férfiaink nagyobb munkásságot fognak 
ez időtől fogva szentelni emez ügynek mint közelebbi né-
hány év alatt tevék. Mi történt mostanában? a Zay-Ugróci 
tervnek, kivált a mikörünkben, még neve is feledésbe ment. 
Az 1848-diki ministeri tervezel még adatot sem tartott meg 
emlékezetünkben az iskola-ügy történetéhez. Az ujabb cs. 
kir. tervezet tanférfiaktól itt-ott helyeseltetvén, nagyobb 
közönségünk részvétét nem bírhatta, egyházi főhatósága-
ink pedig az önkormányzati jog szempontjából elvileg 
idegenkedtek tőle. Itt-ott egyéni tehetségre s helyzeti 
sajátságokra alapítva kissebh mérvű és körű tanintézetek 
létesültek, — niellyekben sok jó és üdvös elem létezhetik, 
de egyetemes intézkedéshez mintául nem szolgálhatnak, 
már csak azért sem, mivel rólok nagyobb közönség mit sem 
tud. Egyházkerületeink, egy felsőbb élet-halál kérdéssel 
kizárólag foglalkozván, megtették, hogy az egyház állását 
megőrizték kivül, belől másodrendű ügyekkel foglalkozni 
valóban nem érkezhettek. Tanférfiaink jobbra balra vonatva 
most innen, majd amonnan háboríttatva, annyit kieszközöltek, 
hogy a nehéz időkben is az evezőt vakesetre nem bízván a 
célt szemügyre vették, haladtak valahogy, s legalább a 
mint reményleni merjük, megalakult egy hivatását értő, 
egy a kor és nemzet s egyház szükségeihez idomítandó tan-
rendszerre előkészült oktatói kar. 

Ezen oktatói kar érdekében is, mely egyszersmind 
miénk, szabad örömünket kifejeznünk azon, hogy a gymná-
siumi ügy definitív megállapodását reménylenünk, sőt már-
már megérnünk és meglátnunk is szabad leszen, — s isko-
láink kiszabadulnak az ideiglenességnyommasztó állapotából, 
mely az iskolai életre, s állítni merjük, a közértelmiségre s 
főkép az erkölcsökre nézve csaknem egy értékű a halállal. 

A debreceni tanárkar a fötiszteletü egyházkerületek 
által ez ügyre nézve némi előmunkálatokkal levén megbízva 
szükségesnek tartjuk e dologban a protestáns közönség tá-
jékozására is lenditni valamit, — és mivel a közül megálla-
pítandó Gymnásium oktatás rendszernek két fö tulajdonnal 
kell bírni, t. i. megfelelni az európai tudományi és oktatás-
ügyi fejlettségnek, — és megfelelni a protestántismus és 
magyar nemzetiség igényeinek : elsőben közölni kívánjuk 
röviden az európai legmivoltebb országok gymnasiumainak 
ismertetését, azután felteszszük magunknak a második és 
még fontosabb kérdést : micsodák a mi gymnasiumaink irá-
nyában a reformált egyház alapelveinek és nemzetiségünk-
nek kívánalmai. 

1 
A külföldi Gymnasiumok ismertetése az angol gymnásiumi 

oktatásról. 
I. Angol és skót gymnasiumok : 
Az angolhoni tanintézetek közt az ugy nevezett „public 

Schools és grammarschools" azok, melyek a mi gymnasiuma-



inknak megfelelnek. Ezeknek, valamint egyéb angol tan-
intézeteknek is egyetemes hü képét adni, ily rövid vázlatban 
kivált mint a milyent mi e helyen közölhetünk, igen nehéz, 
miután Angliában sem oktatásügyi ministerium s központi 
kerületi vagy megyei tanhatóság, sem országosan megálla-
pított, vagy szokásos gyakorlat által elfogadott, közös tan-
rendszer nincs. Minden iskola, saját hatóságán kivül, mástól 
teljesen függetlenül intézvén a maga bel és kül életére, 
anyagi és szellemi állapotára vonatkozó ügyeit, halad azon 
az úton, melyet elébe a százados gyakorlat, vagy az alapitók 
kitűztek. Ezért még az egynemű tanintézetek is, a tantár-
gyakra s azok beosztására, a tanmód és fegyelemre stb. nézve 
egymástól igen külömböznek. E különféleséget neveli a 
helyi sajátságokból, az egyes intézetek kitűzött czéljából, 
az egyházi viszonyokból, s a régi statutumszerü megszo-
rításokból származó egyenlőtlenség. Ugy hogy a ki az ángol 
tanítási rendszerről kimerítő ismeretet akar szerezni, kény-
telen az egyes tanintézeteket még pedig a külön neműeket 
is, a legalsótól a legfelsőkig tanulmányozni. 

Az ángol gymnasiumokat igy nevezzük ezentúl a 
mieinknek megfelelő tanintézeteket kívánván megismertetni, 
célunkat úgy véljük legjobban elérhetőnek, ha előbb meg-
kísértjük főbb vonásokban lerajzolni ezen tanintézetek képét, 
azután egypár nevezetesebb gymnasium részletes tantervét 
közöljük. 

Angolországban nincsenek tulajdonképi államgymnasiu-
mok azaz olyanok, melyek államköltségen felállítva, a kormány 
közvetlen vezetése s őrködése alatt állanának. A legneveze-
tesebbek, régi alapítványokból — melyeket királyok, püs-
pökök s gazdag főurak tettek — s részben klastromi javak-
ból keletkeztek, s többnyire tápintézetekkel vannak egybe-
kapcsolva ; mások községi vagy felekezeti testületek, vagy 
részvényes társulatok által állíttattak; végre nagy számmal 
vannak olyanok is, melyeket egyes vállalkozók nyerészke-
dési vágya hozott létre — magán gymnasiumok. 

Minden gymnasium élén egy egy igazgató — rector, 
headmaster — áll, kit az alapítvány értelmében,[vagy a kor-
mány, vagy egy magát folyvást kiegészítő gondnokság vagy 
a részvényesek által választott bizottság nevez ki. Az igaz-
gatónak, főkép a convictussal egybekötött intézetekben, igen 
széles hatásköre van; ö intézi s vezeti az iskola beléletét, 
tartja fen a fegyelmet, állapítja meg a [tantervet, választja és 
bocsátja el a tanárokat stb. A benne helyzett bizalom oly 
nagy, hogy tulajdonkép csak a közvélemény ellenörködése 
alatt áll; a gondnokság, csak az anyagi ügyeket intézi, az 
iskola beléletébe nem avatkozik. A nem convictualis intéze-
tekben azonban kevesebb joga, s a gondnokság által válasz-
tott tanároknak szabadabb kezök van. 

A tanárok száma az egyes intézetekben külömböző 
10—20 közt változik; fizetésűket vagy egészen, vagy na-
gyobb részben a tanulók által fizetett, rendesen tetemes 
összegre menő tandíjból húzzák. Tulajdonképi tanári vizsga 
nem kívántatik tőlük; de többnyire ordinalt theologusok, 
vagy egyetemi rangot — baccalaureus, inagister artium, 
doctor — nyert egyének. 

A gymnasiumok rendesen 6 kivételesen 7 osztályúak, 

néhol több alosztálylyal. A gymnasiumi tanfolyam 6 évig 
tart, ennek bevégezése után sőt már a harmadik, negyedik 
osztályból is egyetembe mennek át a tanulók, érettségi.vizs-
ga nélkül. 

Általában az osztályrendszer uralkodik úgy, hogy 
mindenik osztálynak van egy tanára, ki minden kötelezett 
tantárgyat tanit, s osztályát az elsőtől, a negyedik osztályig 
vezeti, ekkor az igazgatónak adja át, ki az V-dik és Yl-dik 
osztályt együtt, s csak némely tantárgyakban elkülönítve ta-
nítja. Némely gymnasiumban azonban, az alsó és felső osz-
tályokat megkülönböztetik, s amazokat egy tanár az ugy 
nevezett lower-master emezeket a headmaster vagy igaz-
gató vezeti több tanárral, kik némileg szakrendszer szerint 
tanitnak. 

A gymnasiumok céljául, nem valamely életpályára 
való készítés, hanem egyetemes magasabb miveltség nyújtás 
tekintetik. E czél elérésére legbiztosabb eszköz, nemcsak az 
exprofesso tudósok, hanem minden miveltebbek közvélemé-
nye szerint is a classiea literaturában való alapos jártasság. 
Ezért a gymnasiumi nevelés, és oktatásban legfőbb súlyt he-
lyeznek a latin és görög nyelv s irodalom ismeretére, ezek 
foglalják el a rendes tanórák nagyobb részét, ezek teszik a 
bibliával együtt a lecketerv lényegét. S a régi remekirók 
tanulásának a lélektehetségei kifejtésére való befolyásáról 
oly általános a meggyőződés, hogy még azok is kik tulajdon-
képi tudományos pályára vagy államhivatalokra nem készül-
nek, legalább a latin, többször a görög nyelvben is széles 
ismeretet szereznek magoknak. A realismeretek ezekhez 
képest igen is háttérbe szorulnak, a mennyiben vagy csak 
egyrészök taníttatik, vagy mint nem kötelezett tantárgyak 
magántanitás és önszorgalom feladatául tekintetnek, mint a 
melyek megtanulására kit kit az élet, vagy a választandó 
életpálya különben is elébb vagy utóbb kény szeri tni fog. 
Egyébiránt megjegyzendő , hogy a legújabb korban so-
kan sürgették már a realismeretek nagyobb figyelembe 
vételét, de főleg a régi alapítványokból fenálló iskolákban 
kevés sikerrel. 

A helv. hitv. debreceni gymnasiunú 
tanárkar néhány tagja. 

(Folyt, következik) 
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BELFÖLD. 

A Fehér esztergomi ágost. hitv. egyházmegye 
junius hó 19-én Bokodon tartá évi közgyűlését. A régolta 
óhajtva várt gyűlést Nagyt. Szabados Pál esperest ur jeles, 
buzgó beszéddel nyitá meg; szent örömét fejezvén ki, hogy 
lezajlott aggasztó napok után az egyház százados jogaiba 
visszahelyeztetvén, szép jövő remény-csillaga derül a ma-
gyar protestánsok életegére. 

A gyűlés megnyitása után felügyelő tek. Horváth 
István ur beadá ezen hivataláról való lemondását, indokolva 
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azt elfoglalt állása hanyatló kora s betegeskedésével. Mely 
közsajnálkozással vett lemondás azon határozással fogadta-
tott el, hogy tek. Horváth István urnák, ki ezen egyház-
megyének két évtizeden át buzgó s fáradhatatlan felügye-
lője volt, hosszas érdemiért jegyzőkönyvileg örökítendő hála 
elismerés, köszönet fejeztessék ki. 

Megüresedvén igy jövőre a felügyelői állás, hogy bár-
mikor s bárminő bekövetkezhető esetekben egyházmegyénk 
teljesen szervezett legyen; az elnökiszék mi előbbi betöl-
tése, mint halasztást nem szenvedhető tekintetvén, az összes 
gyülekezetek képviselete jáltalános közakarattal egyhangú 
felkiáltás által tek. Csapó Pál urat választotta meg elnöki 
székébe, hosszas szűnni nem akaró éljenzés között. 

A választást mint az egyházmegye közakaratjának 
kifolyását, választott felügyelő ur ékes beszédben köszönte 
meg, s fogadta el, s a szokott esküt letevén a gyűlés foly-
tattatott és pedig : 

A tordacsi anyagyülekezet folyamodást nyújtott be az 
egyházmegyei gyűlés elé ; miután a szept. kir. rendelet sze-
rint szervezvén magát, az autonom egyházi testületből kitért, 
de most abba ismét örömmel visszatérni óhajtván, magát 
visszakebeleztetni kéri. Mely jelentés és kérelem örvendetes 
tudomásul vétetvén, az egyházmegye a multakra a feledés 
fátyolát vonván, a visszatért egyházat testvéri keblére karolja. 

Halároztatott, hogy B. Prónay Gábor móltóságához 
és Zsedényi urakhoz a közel mult nehéz napjaiban — vallá-
sunk jogai- érdekei mellett tett törhetlen buzgóságért, 
Önfeláldozásért, minta protestantismus hatalmas bajnokainak 
köszönő, méltányló levél küldessék. 

Hiányozván egyházmegyénkben az iskola vizsgáló bi -
zottmány, annak életbeléptetése határoztatott eh 

A jövő aug. hóban Győrött tartandó kerületi gyűlésre, 
Nagyt. Esperest ur mellé még egy egyházi egyén küldetése 
határoztatott el, s jeleltetett ki. 

Ezek valának főbb, lényegesebb tárgyai gyűlésünknek. 
Örömnap volt ez mindnyájunknak ; ugy látszik egyházme-
gyénk egy szebb jövőnek kezdetén áll. Régolta nem volt 
gyűlésünk, melyben annyi érdekeltség, ügyszeretet, erély 
lett volna kifejtve, mint e mostaniban. 

Mindenki örömtől áthatottan, azon biztató reményben 
távozott el . . . még jönni fog egy jobb kor. 

Trsztyenszky Gyula 

T a t a , jun. 24. 1860. Borura derű! A tatai ref. egy-
ház mult évi zajgásait, — melyeket a nemprotestáns elveken 
nyugvó, magamagát kiegészítő presbyterium miatt keltett a 
vallásos szellem, — egy szebb jövő verőfényében mosolygó 
napok váltották fel. Csak mindig az eszme-és ne személyek 
körül forogjanak a viták, akkor az egyesség sohasem 
bomolhat fel. — Egyházunk a legközelebbi múltban a tűz-
próbát kiállotta, ezt nem azért kell fölemlíteni, mintha 
érdem volna, hanem mert kötelesség, még pedig vallás-
erkölcsi kötelesség volt s egyszersmind bebizonyítása, 
hogy az 179% 26. tc. pontjait teljesen értjük s köt bennün-

ket jó - és balsors között, minaddig, míg másokat az illetők 
törvényes alapokon nem szentesítenek. Tata párszor volt 
helye kockán állt vallási ügyünkben tartott egyházkerületi 
s egyéb gyűléseknek. — Fájdalmas visszaemlékezések! 
E hó 14-kén és 17-dikén tartatott presbyterialis gyűlés, 
melyeken a számadásokon kivül több oly határozatok ho-
zattak, melyek mint az egyház életének szép jelei, nemcsak 
az egyház jegyzökönyvét, de a nyilványt is megilletik. 
Egyhangúlag elhatározá többek közt a tiszteletreméltó 
presbyterium — mely a mult évben az összes hivek által 
választatott már — hogy több közcél van, melyre pénzbeli 
adományokkal járulni vallás-erkölcsi és hazafiúi köte-
lesség, tehát adassék 1) Luther-emlékre 4 ft. 2) Me-
lánchthon-emlékre 4 ft. 3) Protestáns árvaházra 6 ft. 4) 
Széchenyi-emlékre 8 ft. 5) Ráday-könyvtár megszerzésére 
szükséges pénzösszeghez 15 ft. és 6-or a magyarországi 
egyházi domostikára 10 ft. o. értékben. Továbbá a jövő 
fél évre megrendeltettek a „Prot. Egyh. és Iskolai Lapok" 
hü testvérével és lelki társával a ,,Lelki Kincstár"ral, a 
„Gazdasági Lapok" és az „Iparosok Lapja." Ennyi ezuttal, 
mit köztudomásra hozni tán nem volt felesleges. 

Az egyház jegyzőkönyvéből 
Hamary, mint jegyző. 

Zólyomból. 1705 óta alig volt népesebb a radváni 
kastély, Rákóczy terme, mint épen e napokban, hol százan-
kén t jö t t eka közel falvakból, névszerint 300, Beszterce-
bányáról 400-an, Radvánból magából, nyilvánítandók részint 
a megmaradást az autonom egyházban, részint az abba , 
való visszatérést. Radváiiszky Antal ur és a zólyomi lel-
kész (Makónyi Pál-e ?) esperestségi elnököknek elválasz-
tattak, s jul. 3-kára esperestségi gyűlés hirdettetett, egy-
szersmind követek küldettek ki, hogy a még vissza nem tért 
gyülekezeteket atyafiságos indulattal felkérjék a csatlako-
zásra mivelünk. A világi elnök látogatást tett Breznóbá-
nyán, hol minden tisztelettel fogadtatott s kilátás van hozzá, 
hogy valamint a gyülekezet maga már megtért, s ezt hatá-
rozatilag kimondotta, űgy fogja példáját követni lelkésze is 
s reményijük, hogy jun. 27-kén a pozsonyi patentalis 
suprentia töredékei maguk határozzák el, hogy az egyház-
zal való közösségen kivül, nincs üdvösség, extra ecclesiam 
nulla salus. Teljesen hiszem, hogy jul. 3-kán az e spe -
resség tetemes többsége az autonom esp. gyűlésen képvi-
selve lesz. 

Nyíregyháza, jun. 22. Azon sajnos szakadás, 
melyet gyülekezetünkben a septemberi pátens melletti sza-
vazás okozott, ismert s e lapokban is említett tény. Gyüle-
kezetünk koordináltnak nyilváníttatott s tagjainak nagy 
része piinköst óta akadályozva volt, nyugodt lelkiismerettel 
résztvehetni az istenitiszteletben, mivel alesperes Elefánt 
Mihály urnák, mint a nem szervezés szószólójának tiltva 
volt istenitiszteletet tartani. Ennek következtében számos 



tagbórálló gyülekezeti s^esperességi küldöttség jelent meg 
Benedek ö cxcellentiájánál s örömmel jelentjük, hogy egy 
jun. 15-dikéröl szóló rendelet sérelmeinknek orvoslást ígér. 
A rendelet így hangzik : 

,,Különböző, felsőbb helyre jutott tények azon meg-
győződést költötték, hogy úgy általában az evangélikus 
népesség, mint a kormány hivatalnokok közt kétség forog 
fen arra nézve, hogy a máj. 15-diki legmagasabb kézirat 
óta az egyházi ügyekre nézve, hogyan keli magukat vi-
selni ? Hogy ezen kétely s minden hibás felfogás eltávolí-
tassék, s a kormány hivatalnokoknak miheztartás végett 
egyforma sinórmérték szabassék, Benedek ö excellentiája, 
ki magyarország politikai ügyeinek ideiglenes vezetésével 
van megbízva, következőt méltóztatott rendelni. 

A hatóságoknak a máj. 15-diki legmagasabb kézirat 
szellemében, a fölött kell őrködniük, hogy mind az 1859-ki 
legmagasabb pátens szerint rendezett, mind a nem rende-
zett gyülekezeteknek, espcrestségcknek, egyházkerületek-
nek 0 cs. kir. Apostoli felsége által engedett jog, hogy 
gyűléseket tarthatnak, a gyűlésre küldést illető intézkedé-
seket megtehetik, korlátlanul épen megtartassék. A szabad 
véleménynyilvánítást, valamint az egyházi ügyek rendezé-
sét illető eszmecseréket, a napi sajtó utján, magán megvi-
tatás alkalmával, vagy végre a rendesen tartandó gyűlése-
ken, mindaddig, míg a törvényes korlátok közt maradnak, 
ne akadályozzák. Ellenben 6 Felsége legmagasabb rende-
lete, hogy a rendezett gyülekezetek, esperestségek és egy-
házkerületek ne zaklattassanak, s hivatalnokai ne nyugtala-
níttassanak, sértetnék meg azáltal, ha a rendezés visszavé-
telére ijesztgetés által hatna valaki; valamint, ha rendezett 
gyülekezetek a rendezéstől idegenkedő gyülekezetekre 
erkölcsi kényszerrel akarnának befolyást gyakorolni. Ha 
tehát egyik vagy másik részről a gyülekezetek szabad ön-
rendezése gátoltatnék, fenyegetés s más térvénytelen esz-
köz által erkölcsi kényszer követtetnék el az egymással 
szemközt álló nézetek valamelyikén, az ilyen a törvények-
kel, valamint 0 Felsége nézeteivel ellenkező kísérleteket 
minden törvényes eszközökkel erélyesen gátolni kell, a 
hatóságok kötelesek védeni az ezáltal jogaikban megsértett 
gyülekezeteket s személyeket, s szigorúan őrködjenek a 
fölött, hogy a nyilvános béke s rend valami módon meg 
ne zavartassék. 

Végre, illető hatóságoknak meghagyatik, hogy e 
magas rendeletet pontos sinórmértékül vegyék, s erről a 
rendezett és nem rendezett gyülekezeteket maguk mihez 
tartása végett értesítsék. 

Ugyancsak Nyíregyházáról, junius 25-kéről ezt 
olvassuk. Egy ujabb, gyülekezeti és esperestségi követség 
által Benedek Ö excellenliájához benyújtott kérelem követ-
keztében, hogy a hegyalljai esperesség önállósága a világi 
hatóság által ismertessék el, azoknak a prot. egyházi 
ügyekbe való avatkozás tillassék el, volt szerencsénk ö 
excellentiáját városunkban üdvözölhetni. Miután ö excel-
lentiája mindenekelőtt nt. Nagy Mihály urat, a hegyalljai 

egyházmegye esperestjét magához hívatta,kihallgatta az i llető 
világi hivatalnokokat is. Két órai, mindkét oldalróli tisztába 
jövetele után rendelte ö excellentiája, hogy az autonom 
hegyalljai esperestség egyházi rendezése megállapíttatik, s 
a ki ezen egyházhatósági rend ellen legkissebbet vét, az a 
törvény szigorát okvetlenül érezni fogja. A magas rendelet 
annál élénkebb elismeréssel fogadtatott , mivel ezáltal 
nemcsak az autonom nyíregyházi gyülekezet joga ujolag 
biztosíttatott, hanem világos tanúságát adja annak, hogy Ő 
excellentiája mily lelkiismeretességgel hajtja végre 6 
Felsége legmagasabb akaratát. Városunk összes lakossága 
harsány „éljen"ben nyilvánította ezen elismerést ö excel-
lentiája bucsuvételekor. Pester Lloyd. 

Ugyan a Pester Lloydban olvassuk, hogy a zólyomi 
esperestség egyhangúlag elhatározta, hogy az autonom szö-
vetségbe visszatérend s 21 gyülekezetből 14 már autonóm-
nak is nyilvánította magát. 

A dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 
Pest, jul. 2. 1860. Mai napon vette kezdetét a duna-

melléki egyházkerület közgyűlése, melynek fontos tárgyai 
közel és távolról számos hallgatót gyűjtöttek össze. Buzgó 
ének és ima után a diszes ref. templomban f. t. Maller Fe-
renc h. superintendens, és Magyari Kossá Sámuel legidösb 
világi s.- gondnok urak kettős elnöklete alatt a rendes supe-
rintendens és fögondnok választására begyült szavazatok 
felbontása lett a vita tárgya. Egyik fél a szavazatoknak ki-
nevezendő küldöttség általi; második pedig nyilvános fel-
bontását vitatta. Kineveztetvén a világiak és egyháziakból 
álló küldöttség, a nyilvánosság elvéből indulva ki mindkét 
fél megnyugodott abban, hogy a szavazatok nyilvánosan 
bontassanak fel s nagy lett az öröm és lelkesedés, midőn 
főgondnoknak 224 szavazattal gróf Ráday Gedeon s superin-
tendensnek 161 szavazattal n. t. Török Pál esperes urak 
választattak. 

Főtisztelendő Nagy Mihály dunántúli superintendes ur 
hivatván fel az uj superintendens ur felszentelésére, kül-
döttség neveztetett ki, mely a várvavárt derék főpapot a 
gőzhajó állomásnál fogadja s egy másik, mely az ünnepélyes 
beigtatás rendét megállapítsa. 

Jul. 3-kán összeülvén a gyűlés tagjai legelsőbben is a 
kinevezett küldöttségek tették meg jelentéseiket. Az egyik 
ugyanis, hogy a felszentelő főpap szerencsésen megérkezett 
de a 3-dikára kitűzött felszentelést 4-dikére kívánja ha-
lasztatni; a másik bemutatta az ünnepély rendét. 

Ezután áttért a gyűlés a napi teendőkre. Még mult 
egyházkerületi közgyűlésről elrendeltetett a 71-dik statu-
tum meg vagy meg nem tartására leendő szavazatok beadása 
ezeknek felbontására bizottmány neveztetett ki, mely is meg-
bízatásában eljárván, azt az eredményt jelentette hogy a 
71-ik statutum eltöröltetése mellett 156 szavazat s igynagy 
általános többség nyilatkozott. 

Az egyházi főjegyzői hivatal üresedésben lévén erre 
valamint egyházkerületi pénztárnokra,meg a világi aljegyző-



re szavazás rendeltelett, s a szavazatok beadására f. é. aug. 
20-dika tűzetett ki. 

A nagykőrösi egyházban most fenforgó papválasz-
lási ügy alkalmából a hivek egy része elébb a presbyterium 
rendes utón történendő restauratioját követelvén s ezzel 
összekötetésben a mostani presbyterium ellen a ker. gyűlés 
elibe váddal járulván, az egyházkerületi gyűlés az ügyet 
hova hamarabbi megvizsgálás és eligazítás végett a tractus-
hoz utasít á. 

Következett a siklósi egyház peres ügye melyre nézve 
bizottmány neveztetett ki, mely az ügyet a helyszínén meg-
vizsgálván jelentését a jövő gyűlés elibe terjesztendi. 

A fülöpszállási egyház néhai Koczoh Ferenc sze-
retett lelkészük iránti kegyeletből tett azon intézkedése, 
miszerint a boldogult özvegyének 3 kegyelet évet adván, 
addig az egyház ügyeinek vezetése segédlelkészre bizassék, 
helyeseltetvén, segédlelkészül tiszt. Ötvös Sándor ren-
deltetett. 

Július -4-dike nagy nap, mondhatni örömnap volt a 
dunamelléki egyházkerület életében, mert diadal-ünnepet 
ült s ma ültette elnöki székébe törvényesen választott s 
annyi évek során nélkülözött superintendensét főt. T ö r ö k 
Pál és íogondnokát gróf Ráday Gedeon urakat. Az 
ünnepély a mily magasztos s megható, oly örvendetes volt. 
Tíz órakor megkondultak a jharangok s j-ft. Nagy Mihály 
dunárituli egyházkerületi superintendens, mint felszentelő 
í'öpap vezetése alatt bevonultak a már akkor zsúfolásig 
megtelt tágas templomba az egyházmegyék egyházi és 
világi kormányzói s ülnökei. A 74-dik dicséret elzengése s 
énekkar éneklése után ft. Nagy Mihály ur lépett szó-
székbe s buzgó ima után tartott remek beszédében megmu-
tatta, hogy egyház alkotmányunk alapja az apostolok egy-
házi intézkedéseiben van letéve s-az a presbyteri rendsze-
ren nyugszik s felhívta a szép gyülekezetet, hogy ezen 
rendszerhez híven ragaszkodjék. Lelépvén a szószékről, 
az urasztala előtti emelvényen feleskettette az uj superin-
tendenst s főgondnokot, azután pedig a pesti lelkes hölgyek 
által e célra készített gyönyörű vánkoson térdeplő s 
folyvást könnyező uj superintendenst kezének fejre tétele 
által felszentelte, mit követett az esperesek kézrátétele és 
segédgondnokok kézszorítása. Ez megtörténvén, felszentelő 
superintendens ur az urasztala melletti emelvényről áldást 
mondott a két elnökre, az egyházkerületre s főpapi áldás-
sal búcsút vett a díszes gyülekezettől. 

Az ünnepélyes beigtatás végeztével rögtön gyűléssé 
alakult át az ünnepély s h. superintendens ft. Maller 
Ferenc ur előadván, hogy az egyházkerületnek most mái-
rendesen választott egyházi elnöke van, s hivatalát ezennel 
leteszi , ft. Török Pál ur elfoglalta az elnöki székét. 
T. Magyari Kossá Sámuel h. elnök ur szinte felszólítá 
gróf Ráday Gedeon urat elnöki széke elfogadására. Ekkor 
felállt gróf Teleki Gyula s meleg szavakkal rajzolván h. 
sup. ur érdemeit, ki a legvészesebb időben állt az egyház 
kormányrudja mellé, ennek emlékezetét jegyzőkönyvileg 
indítványozta örökíteni, mi is lelkes éljenzés közt elfogad-
tatott. Gróf Teleki Gyulát gróf Ráday Gedeon válta fel, 

ki is lefestvén az egyházkerület jeddigi ,helyzetét, gyakran 
kitörő éljenek közt szólott feladatáról s hivatala fontossá-
gáról s azon bizalomról, mely őt e fényes hivatalra emelte. 
Majd ft. Török Pál ur emelt szót s székfoglaló beszédében, 
könnyezve s könnyeztetve megemlékezvén az ősz apáról, k i -
től nevelését nyerte, előadta programmját, mely szerint ko r -
mányozni fog, azon magasztos célokat, melyeket keresztül 
vinni szándékozik s azután megáldotta az egyházkerületet, a 
felszentelendő főpásztort, hivalaltársait s a gyülekezetet. Vi-
lági részről mélt. Sárközi Kázmér s. gondnok, egyházi rész-
ről nt. Eötvös Sándor esperes uraküdvözölték a két elnököt. 
Végre t. Szász Károly kunszentmiklósi lelkész ur szólalt 
fel s ékes költői nyelven szent lelkesedéssel szólott a ne -
héz időkről, a jelen örömeiről s indítványozta az állandó 
bizottmány érdemeinek jegyzőkönyvbe igtatását , mi is 
örömmel elfogadtatott. Délután egy órát haladván az idő, az 
elnök jónak látta a gyűlést eloszlatni, nehogy az általános 
lelkesedésen valami csorbát találjon ejteni az unalom. Dél-
után négy órakor díszebéd várt a gyűlés tagjaira a Európa 
szálloda teremében, hol lelkesnél-lelkesebb felköszöntések 
valának hallhatók. 

Ez rövid vázlata a pesti superintendens szentelési 
ünnepélynek. Óhajtottam volna azt részletesebben leirni, de 
részint e lapok szűk köre nem engedi azt; részint lehetlen 
hűn ecsetelni azon diadali örömöt, mely minden igaz p ro-
testáns arcán tükröződött. Csaknem tizenkét évi megszorítás 
után most lélekzett szabadon az egyházkerület s annak 
minden tagjai; most élvezhette s gyakorolhatta azon szent 
jogokat, melyeket elei fegyverrel vívtak ki, s melyeket 
békekötések s országos alaptörvények szentesíltettek. A 
buzgó protestánsnak elég annyit mondani, hogy lokormány-
zókat választottunk s szenteltünk fel s képzelni, söt 
érezni fogja a mi örömünket; vaknak miért beszéljek a 
a színek tarkaságáról. Adja Isten, hogy a felszentelő főpap 
áldása testté váljék rajtunk; adja Isten, hogy általánosan 
tisztelt s szeretett elnökeink életbeléptethessék azon ma-
gasztos elveket, melyeket az elnöki székbe vittek; adja 
Isten, hogy egy lélek, egy szellem, egy érzelem, egy 
akarat lelkesítse az egyház minden tagját, hogy legyen 
közöttünk szentek egyessége, s befognak hegedni a mult 
idők sajgó sebei. 

Esti 10 órakor nagyszerű fáklyásmenet vonult a 
superintendens ur szállása felé. Az egyetemi ifjúság volt, 
mely a pesti theol. tanintézet növendékeihez csatlakozva, 
százak és ezrek kiséretében jött örömét kifejezni. Ének 
zendült meg, zene zengett, s néhány ifjú a főtisztelendő 
superintendens ur elé járult lelkes szavakban fejezendők ki 
társaik és önmaguk örömét. Előbb a pesti theol. intézet 
egyik növendéke szólott, tőle átvette a szót az egyetemi 
ifjúság egy tagja. 

Beszédeik végeztével ama roppant éljenzésnek, mely 
az alant álló tömeg ajkiról előtört, a főtisztelendő supe-
rintendens ur forró szavakban köszöné meg a lelkes ifjúság 
hódolatát, majdan maga is lement. Az óriás tömeg roppant 
éljennel fogadá, — de azután néma csend lön, — s főtisz-
telendő ur a templom lépcsözetére állva, igen lelkes sza-



vakat intézett az egész ifjúsághoz. Beszéde roppant hatást 
tett, s amaz éljen hangok, melyekkel néha félbeszakaszta-
ték, tanuskodának, hogy az egész tömeget igaz hódolat, 
való lelkesedés vezérlék e helyre. 

A főtisztelendő superintendens szállásáról, az egész 
tömeg a méltóságos fögondnok ur lakása felé vonult, 
csendben, díszesen. 

A méltóságos gróf szinte szíveskedett az utcára le-
jönni, a hozzá felküldöttek szavai után, s ott köszöné meg 
az irányában tanúsított tiszteletet. 

Óriás éljenzés hangzott fel bucsúképen itt is, rivalgó 
éljen rezgeté meg a léget nagyságos Sárkózy Kázmér 
segéd-gondnok ur ablakai alatt is, — s ezután a lelkes 
fiatalság, az egész tömeg, a legnagyobb csendben szét-
oszlott. 

S z a t m á r - N é m e t i , jnnius 22-kén 1860 Mult hó 
7-én M.-Csengerben tartott értekezletet és számadási vizs-
gát, a szatmári egyházmegye lelkészi gyámintézetének ke-
zelő választmánya; miután az intézet lelkiismeretes pénztár-
noka, T. Darabánt János m.-csengeri lelkész ur, folytonos 
gyengélkedése miatt, sem a nevezetes ököritói tractualis 
gyűlésen, február havában, — sem a hírhedt kis-naményi 
gyűlésen, május havában meg nem jelenhetett, az intézet 
érdeke pedig, mint szinte a gyámoltak helyzete sürgetően 
parancsolák, hogy a pénztári számadás, az alapszabályok 
értelmében köröztessék. 

A választmányi munkálat eredményét tárom én itt szer-
kesztő ur engedelmével a nagy közönség elébe; részint azért, 
hogy ha még volna, mit képzelni sem szeretek — egyház-
megye, hol gyámolda nem létezik, serkenjenek fel az aluvók ; 
részint azért, hogy szánakozzék a nagy közönség rajtunk, 
kik e reánk nézve megbecsülhetlen intézetet nem ápoljuk 
ugy, mint kellene. 

A mult év september havában evangeliom hangzék 
hozzánk, pesti lelkész N. T. Török Pál ur levelében, siettünk 
is a kívánatnak eleget tenni; a mit akkor csendben tettünk, 
most a nyilvánosság terén teszem: adná az ég, hogy az ige 
megtestesülne, az olvasott szavak valósággá változnának. — 
Ha valahol, e vidékre volna óhajtandó, h a j ó szivü Józsefek 
támadnának, kik a szükségben kiáltók szavait meghallva, az 
éhezőknek segélyt nyújtanának, 

Az 1833-dik évben alapittatott; meghalt, s még most 
is élő lelkesek által a szatmári lelkészi gyámolda, részvé-
nyek alapján, minden lelkész köteleztetvén, hivatalba lépése 
idejétől kezdve 2 pftjával évenkint törleszteni, a meghatá-
rozott 30 pft. részvénydijt. 

Az 1858-dik év végén választatott a gyámolda ügyeit 
jelenleg kezelő választmány, a részvényes lelkészek által; a 
tractuale consistorium, mint fő felügyelő, következő állapot-
ban adá át a pénztárt a választmány felelősége alá ; 2763 ft 
48 kr. töke öszveget pengő pénzben ajánlatot világi buzgó 
hitrokonoktól 830 pft . ; részvény hátralékot 219 ft. 83 k r ; 
kamat hátralékot 50 ft. 53 kr. pengő pénzben. 

A töke Összeg lelkész uraknak volt kikölcsönözve, de 
mivel a kötlevelek igen hijánosok valának, a választmány 

első teendőjéül tüzetett, uj törvényes kötleveleket venni, a 
részvény s kamat hátralékot beszedni; hogy pedig az inté-
zet alaptökéje szaporitassék, a 30 ftos részvény 40 ftra 
emeltetett, s egyházak, s világiak aláírási ivekkel megkeres-
tettek. S mig a világiak példás buzgósága következőleg n e -
veié az intézet alapját, miért fogadják itt a nyilvánosság terén 
is a hálás elismerést: 

Tekintetes Ajtay Sámuel ur, 200 ít. Gr. Teleki Sándor, 
250 ft. T. Vállyi János ur 200 ft. T. Szegedy István ur 20 ft. 
T, Gyene Károly ur 50 ft. Földtehermentesitési kötvényben 
T. Uray Endre ur 100 ft. T, Vásárhelyi József 30 ft. T. Gal-
gócy Sándor 60 ft. T. id. Mándy Péter 20 ft. Gyene Pál 
30 ft. T. Pika Miklós 40 ft. T. Boros Bálint 50 ft. T. Gulácsi 
Lörincz 30 ft. T. Kiss Gedeon 30 ft. T. Vajai Károly 40 ft. 
T. Böszörményi Elek 40 ft. T. Uray Antal 20 ft. T. Kereszt-
szeghy Lajos 40 ft. T. Böszörményi Károly 40 ft. T. Uray 
Kálmán 200 ft. T. Mándy Antal 20 ft. T Jékei-Mórné Uray 
Klára 50 ft. T. Mándy József 30 ft. T. Kürty Miklós 20 ft. 
T. Kürty Miklósné 20 ft. T. Boross Mihály ur 20 ft. Kóka 
Sándor 15 ft. Dobról több egyesek 5 ft 30 kr. 

Az egyházmegye 64 egyháza közül, csak következők 
segélyezték az intézetet. 

M.-csengeri Egyház 11 ft. 24 kr. Ricsei egyház 1 ft. 
N.-géci egyház 16 ft. Daróci egyház 1 ft. 12 kr. Cs.-bagosi 
egyház 5 ft. óvári egyház 5 ft. Vetési egyház 4 ft. Angya-
losi egyház 1 ft. Sonkádi egyház 4 ft. mind pengő pénzben. 

A választmány kitűzött feladata megoldása körül fá j -
dalom, nagyon kevés örvendetes eredményt mutathat fel, 
részint a bekövetkezett szomorú körülmények, részint és 
főleg lelkésztársaink közönyössége, hogy ne mondjam, hi-
degsége miatt; a kötelezvények igen lassan cseréltetnek fel, 
a részvény és kamathátralék folyvást igen sok, ugy hogy 
ma holnap a tractus rendelte szigorú rendszabályhoz kell 
nyúlni, a kezelő választmánynak, ha a naponként szaporodó 
segélyezendők csekély járalékát pontosan óhajtja fizettetni, 
mire pedig oly égető szükség van. 

Az 1858-és 59 évekről megvizsgáltatván a pénztári 
számadás, kiderült, hogy az 1860-dik évben kamatra köl-
csönzött tökéje van az intézetnek 3228 ft 60 kr. pénztári 
maradvány pedig 51 ft. 96 kr. és így közvetlen a pénztárnok 
által kezelt összes töke 3280 ft. 56 kr. o. é. kamathátralék 
a lefolyt 1859-dik és előbbi évekről 76 ft. 9 kr. o. é. ez az 
oka aztán, hogy bár az ajánlatot tevők kamatjaikat lefizették 
is, 15 segélyt húzó gyámoltjainknak mind ez ideig nem va-
lánk képesek, az általam csak pirulással említhető csekély 
13 osztrák forint évi segély öszveget kifizetni. Hogy jöve-
delmező tőkénk is lassan szaporodik, oka, mert a lefolyt 
1859-dik évben 65 lelkész részéről csak 64 ft 90 kr. rész-
vénydij folyt a pénztárba ; holott, ha a hátralékot nem vennők 
is figyelembe : 136 ft. 50 krnak kellett volna befizettetni, mi 
után még senki sem fizette be az egyházmegye lelkészei kö-
zül az ujonan meghatározott 10 ft. 50 kr. o. é. 

Ily szomorú gyámoldánk helyzete, s mentségül sze-
génvségünket nem hozhatjuk fel, mert épen ennek érzete 
buzdíthatna még inkább bennünket: hogy szegény maradé-
kink, vagy épen önmagunk javára siessük lefizetni évi cse-



kély tartozásunkat; gazdagságunk nem teszi feleslegessé az 
intézet életét, mert még eddig nem volt példa rá, nem is csuda 
hogy özvegy vagy árva nyugdijáról lemondott volna, bár 
mily csekély lett légyen is az; — T. Darabánt János 
pénztárnok ur, 14 év óta oly pontosan s hiven vezeti száma-
dását, hogy a legnagyobb pénzzavar idejében is csak igen 
igen kevés kárt vallott e pénztár. — Valljuk meg tehát hogy 
egyedül mi magunk vagyunk okai gyámoldánk szomorú hely-
zetének, önmagunk s édes miéink jövője nem fekszik annyira 
szivünkön, mint kellene. — Adja az Isten, hogy a kiknek 
szólok, kétszer hallják meg egyszeri szózatom, s ha régi 
megszokott alapon nyugvó intézetünkön változást, javítást 
tenni nem akarnak, legalább a járt úton kivánt gyorsasággal 
s pontossággal haladjanak, hogy a késő nemzedék hálával 
emlékezzék meg az elhunyt, de jótékonyan élt atyákról. 

Nyíregyházáról írják a „Pester Lloyd" szerkesz-
tőségének : jnnius 27-kén s a következő napokon tartatott 
itt meg a hegyaljai ev. senioratus autonom gyűlése, a hol 
általános örömmel fogadtatott azon tudósítás, miszerint a 
senioratus összes gyülekezetei, a magyarországi prot. egy-
ház történeti jogait szemelőtt tartva, az autonomiához hük 
maradtak. Nt. Nayy Mihály senior ur a gyűlést imával meg-
nyitván, hálát adott a seregek urának, hogy 0 cs. k. Apos-
toli Felségének szivét kegyelmesen a magyarországi protes-
tánsokhoz hajtotta, ezután felolvastatott 0 Felségének junius 
15-kén kelt legfelsőbb kézirata egy hírlapból, miután az, az 
evangelikus gyülekezetek és a senioratus fájdalmára az illető 
egyházi hatóság utján hivatalosan mind ez ideig nem közöl-
tetett. A pesti prot. központi bizottmánynak engesztelő szó-
zata itt sem tévesztette el hatását, mert a Jeszenszky mun-
kája által elszakadtak egy küldöttsége jelent meg a gyűlés 
előtt, kérvén a senioratust, hogy őket bizonyos ideig elsza-
kadt testvéreiket fogadja a senioratus újra karjai közé. Fáj-
dalom ezen kérés oly feltételekhez köttetett, melyeknek tel-
jesítése sem az autonom nyíregyházi gyülekezetnek hatal-
mában nem áll, sem pedig a nt. senioratuséban, mert ezáltal 
egy consistoriumnak törvényes Ítélete semmisittetett volna 
meg, a mi pedig az automia megsértése nélkül soha meg 
nem eshetik. Ennélfogva a senioratusi békebirónak közben-
járása sikertelen maradt, ámbár teljesen reménylhető, hogy 
azon csekély számú elszakadtak, bensöleg egyesülni fognak 
a régi egyházzal, a személyes ügyek eldöntését az egyházi 
hatóságra bízván. 

Ugyancsak a „Pester Llyod"-nak irják Losoncról: 
Tegnap tartatott itt meg a nógrádi ev. senioratus gyűlése. 
Ezen senioratus összes gyülekezetei a bányakerületi supe-
rintendentiához való csatlakozás mellett szavaztak, s kül-
döttek lőnek kinevezve julius 17-kén Pesten tartandó supe-
rintendentialis gyűlésre. Hat cs. k. pátens értelmében magát 
szervezett gyülekezet nem jelent meg ; három hasonló gyü-
lekezet visszatért az autonom egyház kebelébe. Két szerve-
zett egyházból küldöttek jelentek meg, kik — bár lelkészeik 
a pátens mellett vannak — azok ellen panaszt nyújtván be, 
oda nyilatkoztak, hogy ők a bányakerületi superintenden-
tiához tartoznak, és a régi szerkezet mellett akarnak marad-
ni* Természetesen a senioratusba fogadtattak be. Igy Nóg-

rádban 42 egyház közt csak 6 van olyan mely magát szer-
vezte. 

T A R C A. 
Gyászhír. 

Csornád, jul. 3. A temetőből jövünk, hova a pestme-
gyei ág. evang. esperestség Főesperestjének, nesztorának nt. 
E s z t e r g á l y Mihá ly urnák porhüvelyét tettük le siri nyu-
galomra. 

Szónokoltak fölötte : nt. Székács József pesti- és Ju-
hász Ferenc alberti lelkész urak. 

A megboldogult, a prot. egyháznak eme hitbuzgó szol-
gája, majdnem egész félszázadon át munkálódott hiven azú r 
szőlőjében az Isten dicsőségére, lévén 24 évig Péterinek, 
majd ismét 24 évig Csornádnak buzgón fáradozó lelkésze. 

Péteribeni hü sáfárkodásának egyik legszebb gyümöl-
cse, s érdemeinek emlékszobra az ottani körülbelül díszes 
tornyos templom, mely faluhelyen messze földre ritkítja pár-
ját, s melyhez még akkori Földváry Miklósnak érdemneve 
csatolva van. — Második gyümölcse itteni szorgalmának lett 
volna az uj énekes könyv (Zpevnyk), mely mellett fő munka 
társa volt az akkori Ceglédi s később cinkotai boldog emlé-
kezetű lelkész Jakabovics Pál, s mely nagy munka, bár szá-
mos jeles értelmiség igen kedvezöleg nyilatkozott róla, csak 
azért nem láthatott napvilágot, mert Szeberényi és Jozéfy 
superintendensek által pártfogolt kor-és névtársa épen az 
időben került ki a sajtó alul. 

Csomádoni munkálódása alatt legtöbb élet-és tett erőt 
fejtett ki e tisztes aggastyán élete alkon yán, a midőn a leg-
utóbbi protestáns egyházunk fölött föltornyosult vészterhes 
időkben oly szilárd autonom-protestans jellemet tanúsított, 
mely díszére vált volna bármely fiatalabb hitbajnoknak is. 
És im! ez volt az ő utolsó szellemi harca, melyről maga is 
elmondhatta a nagy apostol szavaival: ,,a jó harcot meghar-
coltam, a hitet és jó lelkiisméretet megtartottam, végezetre 
eltétetett nekem az igazságnak koronája. „És e korona, 
avagy az érdemkoszorú dicsőültünket méltán megilleti, s ö 
minden nemeskeblű hazafi és minden jó protestánsnak tisz-
telet tárgya leend, és áldott marad közöttünk szép emlé-
kezete ! 

És te Isten! a gyászoló özvegyet, s gyászoló fiát, b 
lányát, és 3 papvejét, stb., áldd meg és vigasztald meg! 

Ti pedig az esperestség terén hitbuz gón és hazafi ke -
bellel működő tiszttársak, — a 20 éves al-és 8 éves főespe-
rest utódául — föesperesül azt válasszátok, a ki arra benső 
missioval bir, a ki e központoni esperestségnek méltó vezére 
legyen, s fényt és dicset sugároztasson az egyházra és ma-
gyar hazánkra! 

Kemény Samu, 
maglódi pap. 



A sárospataki ref- főiskola háromszázados ünne-
pének emlékére épen most jelent meg Pesten (s kapható Ráth 
Mór könyvkereskedésében és Sárospatakon) Szűcs István sá-
rospataki ra jz-és szépirászat tanár rajzai után a nevezett főis-
kola legrégibb (1576 tájáróli) épületeinek: a Huta-, Trója-
és Fazekas-sorok" utca és udvar tér felöle oldalainak 
köbe metszett, egy darabbani hü rajzképe. Figyelmeztetjük 
ezen csinosan és olcsó áron kiállított s falra függeszthető 
kép megszerzésére protestáns hitfeleink között különösen 
azokat, kik egykor, mint ezen intézet tagjai, az emiitett 
„ s o r o k " szobáinak talán épen lakói is lehettek. A nagy tör -
ténelmi becscsel biró s három századot tul élt, ószerü s 
nagy részben sárral rakott falak nincsenek többé, s a dúló 
enyészet ölén hevernek mindannyian immár ! Azért is a ma-
gasztos kegyelet s hü emlékezet, mely hitfeleink jelentékeny 
részét a többször emiitett ó iskola-épület irányában mind e 
napig is — mint hisszük — lekötve tartja, remélteti velünk 
hogy ezen kép kedvező fogadtatásnak fog örvendeni, annyival 
is inkább, hogy e rajzot készített t. c, tanár ur, az ezen ké-
pekből bejövendő hasznot jótékony célra : a sárospataki ta-
nári nyugintézet javára ajánlotta föl. 

Szerk. 

Kora Fülöp hazánkfia, ki évek óta külföldön ta r -
tózkodott, engedélyt kapván a visszatérésre, a fővárosba 
érkezett, magával hozván mind az ó- mind az ujabb-kor 
leghirnevesebb festészei remek müveinek másolatát fény-
képekben, melyek mind a legsikerültebbeknek mondhatók. 
A gyűjteményben Rafael, Rembrand, Tizian, Van Dyck, 
Correggio, Rubens, Leonardo da Vinci, Dürer müvein kivül 
vannak több oly darabok, melyek reánk protestánsokra 
nézve, tárgyaiknál fogva nagybecsüek és fontosságúak, 
ilyen p. o. az, melynek czime „P. A. Labouchére, Luther, 
Melanchthon, Pomeranus und Cruciger," mely a nagy r e -
formátor által eszközölt bibliaforditás munkájának egy je le -
netét ismerteti a szemlélővel, ezen kivül több jeles férfiak 
jó l talált arczképei s különféle színezett képek. Ára egy-egy 
darabnak 2 fr t . o. é., minden hat darab mellé egy, tizen-
kettő mellé pedig kettő ingyen adatik. Addig is, mig a kö-
zönségnek alkalma lesz e gyűjtemény nevezetességeivel 
megismerkedni, (mert a tulajdonos úr kiállítást akar rendezni,) 
figyelmeztetjük arra olvasóinkat, s a mübarátokat. 

A Glosius Dániel és Sárnnel alapitványbeli ösz-
töndíjak osztogatásával egyliázilag megbízott választmány 
f. é. jun. 19-én és 22-én tartott tánácskozásában vizsgálta 
és bírálta a folyamodö ifjak bizonyítványait s az osztályza-
tot a viselettel összevetvén egyhangúlag határozta, hogy kö-
vetkező ifjak részesittessenek az említett dí jba: 1. Török 
Gyula, 2. Győri Vilmos, 3. Zsilinszky Mihály, 4. Votisky 
Károly, 5. Chotváts András, 6. Mihalovics Jósef, 7. Hor-
váth Sándor, 8. Jezsvvies Károly, 9. Svehla Gusztáv, 10. 
Kovács János , 11. Thebusz János mint theologusok , 12. 
Schmidt Gyula mint joggyakornok. 

A pénz osztogatásának ideje tétetik f. é. oct. első he-

tébe vagy is oct. 1-től 6-ig. A választmány kifejezi azon óhaj-
tását, bár itt lennének a díjazottak oct. 4-én valamennyien; 
mert a végrendelkező kivánata az , hogy az ifjak külföldre 
történendő utazásuk előtt mutassák be magokat a dijosztó 
választmánynak. Haberern Jonathan. 

a dijosztó választmány jegyzője. 

Előfizetési felhívás. 
Előre figyelmeztetjük a lelkész és tanitó urakat, s 

átalában a család-atyákat egy jeles nevelési könyvre, mely 
Pfeiffer Ferdinánd kiadása mellett september hóban fog 
megjelenni. A munka címe „ Oskolai és házi növendék életíl 

erkölcsi és tudományos olvasmány, hazai élet apróbb ese-
ményeivel, történeti vázlatokkal és fejtegetésekkel. E munka 
irója veterán írónk F á y A n d r á s , minél ugy hisszük, többet 
nem kell mondanunk a könyv ajánlatára. A 16 ívre ter jedő 
munka ára 1 frt. 50 kr. A pénzek Pfeilfer Ferdinándhoz kü l -
kendök. Szerk. 

Adakozás. 
Á s z á r , jun. 25. 1860. Nt. szerkesztő ur ! Parányi tért, 

csak annyi helyet kérek becses lapjában, melyen h. h. egy-
házam tagjai nemes fogékonyságának s buzgó vallásosságá-
nak, általában a munkás hiterönek keresztyéni tanújelét, a 
nagy protestáns közönségnek és általában mindazoknak fel-
mutathassam, kiket az életet ujjászülö s megelevenítő vallás 
s evangyélmi hit minden egyes diadalai, az üdvre hívott lel-
kek országában nyert gyözedelmei közelebbről érdekelnek. 
Ugyanis jun. 10. 17. s 24-diki vasárnapokon, a gróf Ráday 
család péceli könyvtárának, a pesti ev. reform, főiskola ré-
szére leendő megszerezhetése végetti együttes adakozásra 
hívtam fel, a csak nem rég történt templomjavitással s to -
ronyépítés! költségekkel tetemesen terhelt híveimet; s a fel-
hívás intő, buzdító, lelkesítő szavai, a tétlenség pusztájában 
nem hangzottak el, az ige magvai nem hullottak a közönyös-
ség utszélére a részvétlenség tövisei közé: hanem a hitbuz-
gó hívek vallásihlette kebelében óhajtott viszhangra, leikök-
ben várt termő földre találván, következőleg gyümölcsöztek 
Kovács János 80 kr. Szabó Jánosné 40 kr. Szalai István 40 
kr. Kovács Jánosné 80 kr. Szabó Péter 50 kr. Dózsa Mihály 
1 ft. Horváth Ferenc 70 kr. Zséfár István 50 kr. Kálmán Mi-
hály 80 kr. Kálmán Mihályné 20 kr. Szekeres Ferenc 70 kr . 
Dózsa Mihályné 1 ft« Katona János 1 ft. Somogyi Istvánné 
1 ft. Szabó Márton 1 ft. Szalai János 50 kr. A mind 3 alka-
lommal kitett persely jövedelmezett 4 ft. 70 kr. Összesen 
16 ft. o. é. Az idvezitö, a ki tanítványainak megható szavak-
ban nyilvánitá megelégedését, az evangyeliomi özvegy két 
kis fillére fölött, kedvesen veendi kicsiny egyházunk sokféle 
kiadásokkal terhelt tagjainak ezen kegyes s jótékony ado-
mányát, mint olyan keresztyéni áldozatot, melyet a legtisz-
tább vallásosság nyújt a közmüvelődhetés érdekében a prot . 
tudományosság oltárára, s melyet én ezennel, a pesti ev. r e f . 
főiskola könyvtárának részére, az illető helyrejuttatás végett 
a nt. szerkesztő urnák, hallgatóim buzgó készsége felett való 



öröm és hálával tiszteletteljesen átadni szerencsés va-
gyok. Pereszlényi János, 

reform, lelkész. 

Pereszlény i János ász ári lelkész ur híveitől küld a 
rhádai könyvtárra 16 forintot. Laskó Mihály felsőszeli ev. 
lelkész ur egyháza részéről Melanchthon szoborra 3 ft. 30 krt. 
A Melanchthon szoborra adakoztak Győrben Horváth Sándor 
leik. 1 ft. T. Kömivesné assz. 1 ft. Vörös Lidia kis assz. 1 ft. 
Skultety Ede 1 ft. HoíTmann Ferdinánd. 1 ft. A győri leány 
növelde tanítványai 3 ft. 43 krt. Összesen 8 ]ft. 43 kr. A 
Kun-Szentmiklósi ref. egyház a Melanchthon szoborra 21 ft. 
86 krt. Az Egyházas radóci ref. egyház Melanchthon szo-

Segédszerkesztök : Dr. Székács J, és Török P. 

borra 3 ft. 30 krt. Kecskeméti ref. egyház Melanchthon szo-
borra 4 ft. 92 krt. és 3 húszast. 

A templomostól porrá égett Alsó vadászi gyüleke-
zetre adakoztak Hollósy Mihály ur 2 ft. Hollósy Béla ur fü-
szerkereskedő 2 ft. Kégl ügyvéd ur újból 10 ftot. 

A ki gyermekeihez mielőbb jeles nevelöt óhajt nyerni r 

tegye magát levelezésbe Hayde Károly hazánk fiával, ki 
most a báseli egyetemhen tanul, s ott „beim neuenBahnhof 
Nr. 213." lakik, s onnat visszatérőben levén, szeretne itthon 
nevelést vállalni. Jó magyar, német és francia, s a zongo-
rában is jártas. — Pesten, 1860. jun. 5-kén. 

Székács József. 

Felelel ős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 

^ f * O s t e r l a m m K á r o l y könyvárusnál épen most jelent meg " " ^ j f 

E G Y H Á Z I B E S Z É D , 
melyet 

B E R Z S E K T l I D Á 3 N T I E L 

sírja felett a n i k l a i t e m e t ő b e n (junius 14. 1860.) elmondott 
S Z É K Á C S J Ó Z S E F 

pesti evang. lelkész. 
(3—1) Ara fűzve 4 0 kr . , postával bérmentve 5 0 kr . Tíz példány után egy tisztelet példány. 

Pályázat tanári állomásra. 
A belső-somogyi h. h. egyházmegye csurgói algymnasimában jövő tanévre egy tanári szék 

megüriilend. Az egyházmegyei közgyűlés ezt pályázat utján határozta betölteni. Ez állomás évi java-
dalma 525 ft. oszt. ért., alkalmas lak-szoba az iskola-épületében; s mint az alumnusok felügyelőjének, s 
az iskolai tápintézetet illető számadás vezetőjének igen tisztességes koszt is a tápintézetben. — Pályázó-
nak nőtlennek, kellő iskolai bizonyítványokkal ellátottnak, s az algymnasiumi bármely tan előadásában 
otthonosnak kell lenni. Pályázni kivánók f. év aug. 22-dik napjára vagy személyes megjelenésre, vagy 
ez ideig bizonyítványaiknak hozzám bérmentes beküldésére (utolsó posta Nagy-Bajom) felhívatnak. 

Kis-Bajom, jun. 21. 1860. Itacsóh I^ajos 
b. somogyi esperes. 

P á l y á z a t . 
A bal.-gyarmatin ág. ev. hitv. nemzeti iskola fiutanritói állomása megürülvén, arra a b.-gyar . ev. egyháznak 

jun. 10-én tartott közgyűlése határozatából pályázat nyittatik. — Ezen hivatallal járó évi fizetés következő: 210 u j ft. 
kész pénzben, szabad lakás, kert, 6 öl fa, minden helybeli gyermektől 4 ft., idegentől 8 uj ft., beigtatásért és bizonyít-
ványért egy-egy uj ft. és a már is létesülő félben levő tagosztály alkalmával a b.-gyarm. földes uraságok által ajándéko-
zott x'/4 teleknyi föld és rét illetőség. 

Ezen IV osztályból álló fiutanitói állomást elnyerni óhajtóktól megkívántatik kellő tudományos kiképezettég 
és magyar- s német nyelv tökéletes ismerete.—A ki ezen kiképezettsége mellett még a zongorázás és rajzolásban adhatna 
oktatást, az előnynyel fog birni. 

Folyamodók kellőleg felszerelt folyamodványaikat alólirt lelkészhez folyó évi aug. 10-kéig bérmentve 
beküldeni felkéretnek, — B.-Gyarmathon, juniusban 1860. Az egyház nevében 

(3—1) Omazta Tóbiás felügyelő. Draszkóczy Gusztáv lelkész. 

/ 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. si. 



Harmadik évfolyam. © 28. Pest, julius 15.1860. 

PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADÓ -

h i v a t a I : 
Lövészutcza, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 fr t . 50 kr . , egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szé tküldésse l félévre 
3 frt. 70 kr . , egész évre 7 f r t . 40 kr. Előlizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többször i beikta-
tásánál 5 ujkr . , egyszeriért 7 u j k r . 

sorja. Bélyegdij külön 30 u jkr . 

Sáros-Patak, jul. 8. 1860. 

Mintha varázskéz illette volna meg e nemzetet, egyszerre felriadt tespedő álmából s szent 
lelkesedéssel üdvözli azt, a mi a múltban dicső, hazafias buzgalommal öleli s karolja fel azt, a mi a 
jelent boldogítja s férfias erélylyel munkálja, miveli azt a mi jövőt biztosítja. Tudomány, gazdászat, 
ipar terén megmozdult minden kéz, nemzeti, vallási, nevelési ügyünk körül sebesen dobog minden 
szív,- multunk, jelenünk s jövőnkért löktet minden csepp vér. Méltán lehetett tehát reményleni, hogy 
a sáros-pataki főiskola háromszázados ünnepe nemcsak a protestáns egyház, hanem a nemzet ünnepe 
lesz, mert ezen főiskola mind elejétől fogva a nemzeti művelődés és magyar tudományosság egyik 
igen nevezetes tényezője s terjesztője volt. Szép volt a kép, melyet ez ünnepélyről képzeletünkben 
eleve alkotánk, oh de mily parányivá törpíté e képet a nagyszerű való. 

Bodrog regényes partján, a történetileg híres Sáros-Patakon, ott, hol Rákóczy hajdani 
büszke várának nagyszerű romjai még ma is láthatók, vallás, nemzetiség, rang és osztálykülönbség 
nélkül, mintegy 15—20 ezer ember gyűlt össze, hogy az ott álló reformált főiskola háromszázados léte 
s virágzása ünnepét megünnepelje. Merész volna a toll, mely ez ünnepély nagyszerűségének leírásához 
akarna fogni; azért csak röviden összevonva közöljük a részleteket, az egészet szóval elmondandják 
azon lelkes ügybarátok, kiket a tudomány s nemzeti mivelődés szelleme ide a hajdankor e szentelt 
helyére gyűjtött . 

A határszélen feállított óriás háromszínű lobogó hirdette a vándornak, hogy közel van már 
zarándoklása végcélja. A városban nemzeti lobogókkal ékeskedő diadal-ívek alatt haladt be az ellát-
hatlan néptömeg. A város fényárban úszott, s minden ablakból nemzeti zászló mosolygott ki, s min-
den ház barátságos vendégfogadóvá alakult. A hajdani Rákóczy vár most herceg Bretzenheim özve-
vegye tulajdona. 

E történetileg nevezetes várkastély, mióta régi dicsősége lehanyatlott, aligha fogadott falai 
közé egyszerre annyi jeles honfit, tudóst s előkelő magyart. Itt voltak beszállásolva id. és ifj. b. Vay Mik-
lós, gróf Mikó Imre , gr. Dessewfíy Emil, b. Kemény Zsigmond, gr. Károlyi Ede, Gyulay, Andrássy 
és Ráday grófok, b. Vécsey, Lónyai, Sennyei s több nevezetességek. A fejedelmi tulajdonosné nemcsak 
valódi magyar vendégszeretettel fogadta nagy vendégeit, hanem idegen születésű létére azon nyelven 
társalkodott velük, melyet azok legörömestebb hallanak, a haza édesen csengő nyelvén. 

Estefelé a tanuló ifjúság 3"00 fáklya fényében a hercegi kastély felé indult, hol báró Vay 



Miklóst üdvözölte Berzevici senior a tanulóság nevében, mint egyházkerület újonnan választott fő-
gondnokát, mint a háromszázados anya egyik legjelesebb fiát. Báró Vay Miklós meleg szavakban 
válaszolt s intette az ifjúságot, hogy a mit a háromszáz éves anyától tanulnak, azt fordítsák a nyolc-
száz éves anya, a hon javára. Alkalmi ének, a „Szózat'' zengése és a Rákóczi mellett Zsarnay supe-
rintendenshez mozgott a fáklyás tömeg, honnan szép rendben nyugalomra oszlott. 

Hogy olvasóinknak, kik e nagyszerű nemzeti ünnepélyen jelen nem lehettek, fogalmuk 
legyen annak részleteiről, közöljük annak menetét. Reggeli nyolc órakor a kollégium udvarán fo-
gadta a főgondnok és superintendens a küldöttségeket, melyeknek üdvözléseire b. Vay Miklós ő 
excellentiája rögtönözve, szokott ékes szólásával találólag válaszolt. Vége levén az üdvözléseknek a 
templom felé mozdult meg az óriás tömeg, mely alig egy kis részt fogadhatott be. Az istenitisztelet a 
XXXVII. zsoltár éneklésével kezdődött, melyet karének váltott fel. 

Ekkor szószékre lépett ft. Zsarnay sup. ur s rövid ima után gyászbeszédet tartott, boldog 
emlékezetű Apostol Pál superintendens ur felett, mely oly ügyesen volt szerkesztve, hogy egyszer-
smind a szónokló u j superintendens jövő működése programmjául szolgált Ezután az urasztala 
melletti e m e l v é n y r ő l gzólot t Vay Miklós, kinek beszédét cikkünk végével közöljük, majd Arvay Jó-
zsef igazgató tanár, ki a sáros-pataki anyaiskola történetét, kormányzatát s viszontagságait oly 
mesterileg adta elő, hogy műve a válogatott remek-munkák sorában foglaland helyet 2). Ezt kö-
vette Ragályi Károly algondnok megható beszéde (szinte most közöljük). Végül Lorántfy Zsuzsanna 
szobra lepleztetett le, melyet ifj. báró Vay Miklós a nagy hazafi id. Vay Miklós fia készített. A leleple-
zés előtt Tompa Mihály gyönyörű költeményt olvasott fel; bezáróul pedig b. Vay Ilka (Lajos leány-
kája) a szobrot megkoszorúzta, egy másik leányka pedig (Kun Erzsike) egy kedves bészéddel az 
ünnepély zászlóját nyújtotta át b. Vay Miklósnak. 

Elragadó volt e remek beszédeket hallgatni, de legmeghatóbb volt ez ünnepélynél az, hogy 
nem volt vallás-, nemzetiség- s rangkülömbség és tudóstársaság, különböző ref. és ev. iskolák s egyházak, 
pesti egyetem és egri káptalan, kassai jogászok és újhelyi izraeliták, mintha mind testvérek s egy 
anya szülöttei volnának, egyenlő lelkesedéssel s érzelemmel voltak e reformált intézet háromszázados 
ünnepén képviselve. 

Az ünnepélyt szokás szerint díszebéd (600 terítékű) zárta be, melynek savát-borsát a szebb-
nél-szebb s csontot, velőt átható felköszöntések tették. Kitűnően szónokoltak báró Vay, gróf Mikó, 
Dessewífy, Ragályi, Károlyi, Podmanyicky, Bónis és Tisza urak. Hadd szúrjam ide, hogy e lapok 
szerkesztője a derék egri érsek, Bartakovics Béla ő excellentiájáért emelt poharat. Hogy este 
táncvigalom tartatott, azt is megemlítem e különben vallásos ügyeknek szánt lapban. 

B. Vay Miklós beszéde. 
„Igen tisztelt gyülekezet! 
„Egy csak kevéssel ezelőtt örök nyugalomra költö-

zött kedves elhunytunk gyászravatala fölött elhangozván 
immár a halotti beszédek, iinák s énekek, — legyen szabad 
a tisztelt gyülekezet becses figyelmét kevés időre még azon 
reánk váró másik és derültebb ünnepélyre kérnem föl, me-
lyet a multak iránti kegyelet szenteltet velünk evangyéliomi 
megujult valláséletünk egyik, e honban azzal majdnem egy-
korú, szellemi tényezőjének; s ha e liáromszázados ünne-
pélynek, mint kifejteni az utánam szónoklandókuak lészen 
föladata, az c é l j a s értelme, hogy a lefolyt évek hosszú so-
rán végig tekintve, helybeli főiskolánknak hitfelekezeti nyil-
vános létünkkel s nemzetiségünkkel folytonosan szoros kap-
*) Lapunk jöYő száma hozni fogja e szép beszéd kivonatát. -

csolatban volt eseményeiről, boldog s boldogtalan napjairól, 
időnkénti működéseiről, s anak alapitóiról, jóltevőiröl, 
szellemi sáfárjairól s kebléből időnkint kikerült növen-
dékeiről, és ekként honunk művelődésére és sorsára is 
mennyiben volt hatásáról emlékezzünk meg : ugy érdekes 
bizonyára, miként igénytelen ünnepélyünk háboritlan meg-
tarthatása, épen e jelen napokra, melyek valláséletünkben, 
egy viharos révtizedre, azon válságos nyolchavi időszakra 
következének, mely inkább mint valaha, tevé vallásérzetün-
ket, evangyéliumi összetartásunkat, gondviselésbe vetett 
bizalmunkat,bátorságunkat, elszántságunkat,—szóval mind-
azon keresztyén s polgári erényeket bennünk tüzprobára, 
melyeknek iskoláink becsiii, tanítóink ápolói, megérlelöi pe -
dig a gyakorlati téren soha eléggé nem félthető önkor-
mányzati egyházszervezetünk. 

2) Közölni fogjuk a következő számban. 



„Ily emlékezetes, ily jelentékeny időszak közvetlen 
közelében, mondom, kétszeresen érdekes ez ünnepély egy-
házi kerületünkre s evangyéliomi életünk fölött mindig 
anyai gonddal virasztott, sikertanusiló szellemi működé-
seinek sokszor már s most közelebbről is méltán örvendhetett 
főiskolánkra nézve; — sőt bátran állithható, miként azt a 
létező körülmények közölt, hitfeleinknek s annyi más t isz-
telt vendégeinknek ily nagy számú, hálával üdvözíött rész-
vét-tanusitó jelenlétök összes reform, egyházunk s igy imá-
dott köz édes anyánk, minden hü fiát egyiránt szerető ked-
ves szép hazánk örömünnepére szíveskedett felavatni. 

„Miután pedig ez ünnepélynek megnyitása, mint e g y -
hászkerületi s főiskolai világi főgondnoknak, nekem áll 
kedves tisztemben, legyen szabad azt azon buzgó óhajtással 
tehetnem, hogy vajha ennek szellemi köréből merülne föl ez 
órában, ha csak egy éltető ujabb, meleg szikrája is, három-
századon keresztül szakadatlanul ápolt s magát legközelebb 
is fényesen igazolt vallás-értelmünknek: fejlődnék ki abból, 
ha csak egy kis sugára is az összes Magyarország s ebben 
egyházunk által is kegyelettel ápolt reményteljes azon hité-
nek, miként nemzeti öröklétünk históriai alapját megráz-
kódtathatják ugyan mulólag az események, de a vallástól 
ihletett nemzetiség minden magyar szivet egyiránt s egyen-
lően boldogító s lelkekesitő isteni érzetét, e népfaj minden 
szépre, nemesre és jóra egyiránt hevülő kebléből ugyan 
kiolthatni soha, de soha nem fogják. — S vajha, e pár ó rá -
nyi együttlétünk alkalmával is az erős meggyözetés nyerne 
mindnyájunkban uj táplálékot, hogy nem létezhet oly óriási 
akadály az erkölcsi világban, melyet a jóhani ernyedetlen 
kitartás, végre is hatalmába ne kerítené ott, hol erős és jó-
zan akarat tüze ki az egyetérsés paizsa alatt varázserejü 
zászlóját; s ugy hiszem, hogy miután ily lobogó körül se r -
eglénk mi is e jelen percben szellemileg össze, ünnepé-
lyünket, a sáros-pataki főiskola háromszázados ünnepét, 
bizvást megnyitottnak nyilváníthatom.'4 

Ragályi Károly beszéde: 
Tisztelt Gyülekezet! 
Öröm és hála dagasztja keblemet főiskolánk három-

százados ünnepén. Hála a gondviselésnek, hogy annyi vi-
szály s balszerencse között, fentartá Magyarország legrégibb 
protestáns főiskoláját; megörzé a tudatlanság sötét századá-
ban, szenvedés és üldöztetéseknek közepette ; midőn az á r -
mány s roszakarat a szenvedélyek égő szikráit szórván 
ellene, száműzték : de ezen száműzetésében is folytonosan 
atyailag őrködött felette, sőt Isten a magasban, végetlen 
jóságával kegyelmébe vette és megerősítette annyira , mi-
ként nemcsak nőtt, nevekedett és felvirágzott: hanem jelen-
leg az egész birodalomban egyik legnépesebb iskola. És 
ezért az ilju művész első sikerült munkája feletti örömé* 
vei, a lánghevü költőnek hirt, nevet szerzett, pályadijt nyert 
költeménye feletti lelkesedésével üdvözlöm önöket , kik be-
cses jelenlétükkel e háromszázados ünnepélyt, ily dicső ily 
lelketemelö nagyszerűvé varázsolták át. Nagyságát nem a 
külpompa és fény , nem a robogó díszkocsik, nem az arany 
és gyöngy halmaza tesz i : hanem azon általános lelkesedés, 

melylyel ez eszmét felkarolták, s a jelenlevők keblükben élő 
részvét gyöngyei, kiket büszkén mondhatunk nagy részben 
a két testvérhonban az értelmiség képviselőinek. Ily jeles 
és nagy férfiak diszkoszorújában látom én fölvirulni főis-
kolánk jövőjét. Tinektek pedig lelkes és magasztos érzetü 
hölgyek , már magában megjelenéstök is nemes biztosíték 
áldozatkészségtökröl. 

Fogadják érette hálás köszönetünket, s azon ünne-
pélyes nyilatkozatot, miként becses neveiket kedves em-
lék zálogául veszszük, s mint drága ereklyét hün meg-
őrizzük főiskolánkban. 

Kevés az, mit én bezárólag az ünnepélyen előadhatok, 
mert hinni nem birom, hogy a már elmondott jeles szónok-
latok után, mélyebbé s általánosabbá tehetném azon benyo-
mást, melyet a visszatekintés főiskolánk tanúságos múlt-
jára , viszonyítva hazánk főbb mozzanataira, melynek élté-
vel ugy is rég egybeforrt, lelkünk elé állítván, szükséges-
képen tön , minden e hazáért és jobb jövőjéért, melegen 
dobogó kebelre. Nem ismétlem tehát a már elösoroltakat; 
szabad legyen nekem egy pár vonással érintenem főiskolánk 
jelenét s kitűzött irányát. De hogy ezt kellően tehessük, 
nem szabad megfelejtkeznünk azokról, mikkel pályáján az 
ujabb időben is találkozott. 

Mi4pu e hon felett átviharzott nehéz időkben, a retteg-
tetés első korszakában, csaknem mindenektől elhagyatva, 
önerejére támaszkodva állotta ki a nehéz próbá t : hün és 
tisztán megörzé a protestantismus és nemzetiség elvét. Mert 
jól tudá, hogy mint egyes emberek becse jellemétől; ugy 
a nemzet léte azon szilárdságtól függ , melylyel ragaszkodik 
nemzetiségéhez ; sőt ereje, hatalma is azon irányban nő, 
miként pártolja nemzetiségét és anyai nyelvét, mint amannak 
legnemesebb szellemi kifolyását. 

Mi tartá fön hazánkat örökös véres harcaiban az enyé-
szettől annyi idegen hatalmaknak közepette , csaknem el-
szigetelten ? Egyedül az , hogy a magyarnak szivébe, lel-
kébe kitörülhetlenül be van vésve a hon s nemzetiség iránti 
lángoló szere te t ; ez eszme nála századokon át egy volt a 
vallással, egy volt a szabadsággal, s féltő kincs gyanánt 
örzé, mert birtokában oly gyakran keserűn háborgattatott. 
Szenvedélyes ragaszkodással él, hal a magyar a nemzetiség-
ért, beszőtte ezt minden intézményeibe , sőt dicső alkot-
mányának is egyik talpköve ez vala ; és ha a polgárosodás 
századában egyet vagy mást általvett is a szomszéd idegen-
től : először mindég átidomitá nemzeti szelleméhez. í gy 
emelkedett fokozatosan kebelében azon öntudat, hogy a 
nemzetiség és anyai nyelv istentől adott oly elidegenithet-
len adomány, melyet emberi hatalom el nem vehe t , melyet 
csak az összes nemzet elvérzésével lehetne megsemmisíteni, 
és mig egy magyar élni fog , élni kell e magyar nemzeti-
ségnek is. 

Igen, főiskolánk egyik fő feladata mindenkor az vala, 
jelenleg is az : Hazánknak nemcsak tudós és hasznos, és is-
meretekben gazdag: hanem egyszersmind lelkes, munkás 
és becsületes honpolgárokat nevelni , kiknek már gyermek-
korukban szivökbe csepegtetik a hon és nemzetiség szent 
szeretetét, kik polgártársaikat a felvilágosodás századában, 



nem külső hitformákért, hanem kit-kit benső belbecse és 
érdeme szerint tisztelnek és szeretnek. Kegyelet a kor, 
tisztelet a törvény iránt, — részrehajthatlan igazság az el-
járásban, rend és pontosság a föntartásban, ezek főiskolánk 
jelszavai. 

Büszkeségem föltárhatni, mert vele az igazságnak 
tartozom, miként ez intézet jeles és tudós tanárai, nemcsak 
az iskolai üdvös reform minden ágaiban, de az irodalom 
terén is egymással a legnemesebb versenyzés között, ez 
iskolának jelenben csaknem uj életet adának; ifjaink pedig 
mintha összebeszéltek volna, megértvén az idö felhivó lel-
két, száműzték körükből mindazt, mit neveletlen durvaság-
nak, avagy erkölcsi romlottságnak lehetne mondani, helyé-
ben a humanitás és szelidség, a művészet és tudomány 
iránti előszeretet foglalt helyet. S ezek azok mik főiskolánk-
nak a nemzet előtt becsülést, hitfeleinknél pártfogást, az 
egész hazában pedig jó hirt és nevet szerzének. De nem 
folytatom e részbeni előadásomat, mert azon végtelen ra-
gaszkodás és szeretet, rnelylyel főiskolánk iránt gyermek-
korom ólta viseltetem, könnyen túlmagasztalásokra ragadna, 
pedig épen azon előnye van a testületek ünnepélyének, az 
egyesek hála és tisztelet ünnepélyei felett, hogy mig ott a 
magas és nagyrangű férfiak iránt a nagy tisztelet gyakran 
akaratlanul is bókokban tör k i , itt egyedül a történelem 
szigorú bírálatán átment gazdag események részrehajlat-
lanul soroltatnak elő. 

Főiskolánknak két elsőbb századját hallgatással mel-
lőzöm, nehogy a benne átélt szenvedések, elvérzett és el-
hurcolt jelesbjeink kinos fájdalmai sötét árnyként lelkünkre 
nehezülvén, bánalos érzéssel töltsék el keblünket. Félre e 
gyász képekkel, — ne bolygassuk fel a bemohosodott sír-
köveket, hadd nyugodjanak csendesen ama nagy szellemek 
nemes és jótetteik édes öntudatában. 

Tekintsünk inkább vissza a harmadik századjára, hol 
mint megannyi ragyogó csillagok a tudomány egén, tűn-
nek fel Patakon jelesebb tanáraink. — A történelem nagy 
búvárja Szombati, az ángol király magán-nevelője az 
eszes Rozgonyi, a tekintély és becsületesség személyesitője 
Szathmáry, a magyar törvényben csaknem uj korszakot 
alkotó hires Kövy, a mélységben és humanitásban páratlan 
Nyíri, s a félszázadon át fáradhatlan lelkesedéssel tanitó, s 
korában hazájának legnagyobb protestáns theológusa a tudós 
Somossy. Büszkén nevezhetjük ezeket főiskolánk növen-
dékeinek, s majd később országhirü jeles és tudós tanárai-
nak, kik e honnak a legközelebbi időkben, ugy a világi, mint 
az egyházi pályán egyiránt számos és kitűnő, derék és lel-
kes honpolgárokat neveltek , kik a szószékben és a tanács-
teremben, a békében és hadban, torhetlen szilárdsággal, 
mint megannyi drága kincsei a honnak, védék a nemzeti-
ségét. És e szellemi kincset tekintsék kérem Erdély derék 
és lelkes fiai némi kárpótlásul azon kincsekért, melyeket 
egykoron, mint mondják Patak elmosott Erdélyből. 

Pataknak már a neve is érdekes; hü képe ez az élet-
nek , gyakran ismeretlen forrásból fakad, s a mint útjában 
göröngy, vagy fatörzsbe ütközve irányt ad folyásának, mig 

nem erőre kapván rendes medret ás, hol kristály kavicsain 
vigan csörgedezve csókolják habjait a part lehajló virágai. 
Majd szomjat olt, és a nap hevétől tikkadt növényzetnek uj 
életet ad, mignem a folyóba beolvad. Igy sok jelesbjeink 
születése gyakran szegény gunyhóból eredett, gyermek-
korában a gyötrő nélkülözés akadályt gördített elébe, le-
bilincselvén a keblében rejlő isteni szikrákat, mig nem a 
véletlen Patakra hozta, hol önszorgalma által pályát és szebb 
jövőt teremte magának, s magas szellemétől oly igen sokan 
üdvtápot nyerének, mignem a közös sír dicső küzdelmeit 
megszünteté. 

Pataknak vidéke kies, vize jó, levegője egészséges, 
kisebb város, mint hogy lármás mulatságai elvonnák ifjainkat 
a tanulástól, de mégis elég nagy ily számos tanulónak lakot 
és élelmezést nyújtani. S ezek mind oly szükséges kellékek 
egy főiskolának alkalmas helyiségénél. Patak fénykorának 
most tartja legnagyobb napját. 

Legyen tehát e nap a hála és kegyelet ünnepe, mely-
nek egy mozzanatát sem szabad elfelednünk. Legyen ez fő-
iskolánk újászületésének nagy napja, a testvériség szent 
érzetében megujitott egyesülés; mert ha voltak 1848 előtt 
a reform, kérdések felfogása körül különböző pártok és 
nézetek, de azon nagyszerű átalakulás következtében, me-
lyet hazánk szenvedett, elenyésztek azok, s jelenleg minden 
nemzeti fontosságú közkérdések körül lényegileg teljes egy-
értelműség uralkodik, annyira, hogy ha alárendelt részletek-
ben eltérnénk is,de a legfőbben,a nemzetiség hűn megőrzésé-
ben mcghasonlanunk nem szabad, mert százados tapasztalat 
bizonyítja, hogy a nemzetiség érzetének enyészete vagy 
csökkenése, bizonyos sülyedése volt azon nemzetnek, és hogy 
ha nemzetiségét, melynek életével egybe kellett olvadni, — 
fentartani nem birta; egy, vagy más nagy egészbe veszett 
e l , és e hitnek a honfi kebelből kihalni nem szabad, mert 
jobb jövőnk iránti reményünk egyedüli horgonya. 

Legyen e nap emlék a múltban élethün visszatük-
rözve az elősorolt, több mint háromszázados eseménygaz-
dag iskolai történetet, hol a folytonos szenvedések hosszú 
sorozata, az egyenetlen erők küzdelme, az értelmiség és 
szilárd kitartás győzelme nagyszerűségétől áthatva; legyen 
tanuságunk belőle, azon útnak és iránynak kimutatására, 
melyet jövőben követnünk kelletik; emlékezzünk vissza 
főiskolánk elhunyt nagy férfiaira, s keblünket ugyanazon 
nemes vágy és küzdelem hevítse; megkezdett lelkes törek-
véseinket erélyesen folytassuk, mert csak ezáltal tarthatjuk 
fel dicsőségük emlékét. 

Legyen e nap a jelenben egy nagyszerű és ünnepé-
lyes fogadás, fogadjuk fel hitfeleink, még pedig a magyart 
oly szépen jellemző becsületszavunkra Isten és ember előtt, 
hogy ezen főiskolát szeretni, pártolni, s ha kell áldozattal 
is felsegélleni soha meg nem szűnünk, hogy közülünk 
kiki ereje s tehetsége szerint hü napszámosa leend, hogy 
főiskolánknak önkormányzatát , mint legféltöbb kincsét, 
soha és semmi szín alatt feladni nem fogjuk. Legyünk mind-
nyájan rendíthetlen szilárdak a kitartásban, egyetértők a 
haza és nemzetiség szent ügyében, valódi testvérek a 
jézusi keresztyéni szeretetben. 



Legyen e nap a jövőben, magasztos és nagyszerű r e -
ményeink megvalósulásának óhajtva várt napja; legyen 
azon erős hit és meggyőződés biztosítéka, miként többé 
nem jöhet már oly nehéz és nyomasztó körülmény, mely a 
részvétlenség hideg, dermesztő fagyával birna ismét a 
honfiak kebelét bevonni. És hogyha minden iskolákban ily 
irány és nevelés adatik iíjainknak : akkor a haza jövője 
örökre biztosítva van, mert mint Anglia legújabb példája 
mutatja, hol a nemzet minden fiaiban a honszeretet lángja 
kiolthatlanul lobog, ott nincs mit félni a bármi veszélytől is, 
ott minden egyes polgár, mint meg annyi erős védvár. 

Legyen e nap főiskolánk arany napja ; és hogy való-
ban azzá lehessen : esdve kérünk mindenkit, hogy az e 
végre készített dísz-aranykönyvbe becses nevét irja be. 

Igen, a hála és kegyelet örökíteni szereti kedveseit, 
még pedig nemcsak pusztán szavakban és Írásban, hanem 
az idő viharjaival ezredeken át dacoló emlékszobrokkal, 
így ajándékozta meg jelenleg főiskolánkat hazánk egyik 
nagyreményű jeles művésze, ifjú b. Vay Miklós ur, kinek 
magas röptű szelleme, legyőzvén a kába előítéleteket, 
benső legszentebb hivatásának, a művészetnek él. Látni 
kell öt, a különben szelíd és nyájas féríiut, mi büszkén áll 
művész társai között önerejére támaszkodva, s teremtő 
lelke mily megelégedés örömérzetével tekint végig sikerült 
munkái felett. Ilyet adott nekünk Lorántfy Zsuzsánna egyik 
alapítója személyét örökítve szoborban. Siessünk leleplezni 
ez óhajtva várt kedves ajándékot, hol nemeskeblü jóltevönk 
magasszelleme elérzékenyülve tekint le , midőn, habár 
későn és kis részben is, de több ezeren róvjuk le tartozott 
hálánk édes adóját. Mielőtt azonban távoznánk: hivatalos 
állásomnál fogva egy nagy kérésem van a tisztelt Gyüle-
kezethez, főiskolánk jövőjét sok részben biztosító, de még 
csak kezdetben levő tápintézetet magas pártfogó kegyeikbe 
ajánlom. Nemes adakozásaikért az öntudat legszebb jutal-
mán felül, nyomor és szükséggel küzködő szegény szülök 
ás gyermekek, összetett kezekkel buzgó imáikban kérnek 
reájok áldást a mindenhatótól. 

Isten, kegyelem és irgalom atyja ! áldd meg ezen főis-
kolát, áraszd reá s növendékeire végetlen jóságú kegyel-
medet, s engedd ily százados ünnepélyeit mindaddig meg-
tarthassa, míg a világ népei között a felekezetiség és nem-
zetiség különbsége el nem enyészik! 

Áld ás és béke legyen mindnyájunkkal! 

Szíves figyelmeztetés. 
E lap 26. száma egy tudósítást hoz a n.-honli ág. ev. 

esperesség jun. 12. tartott közgyűléséről. E tudósításban 
olvastuk, hogy az ott pátens szerint rendezett hét egyház 
,,egytöl-egyig mind volt képviselve az egyházaknak azon 
közpolgár-rendü tagjai által, kik lelkészeik ellenére az 
1791. 26. tc. engedte szabadságokhoz ragaszkodva, nélkíi-
lök — ebbeli érzelmeiket nyilvánítandók s teendőikre 
nézve tanácsot kérendök — a gyűlésben megjelentek." 

Ez az egyszerű tény, melyei a honti egyházmegyéből 
jelentenek, és melynek hasonmásaira más egyházmegyék-

ben is akadhatnánk, kivált, ha szegény népünk fölvilágo-
síttatnék mindenhol, hogy ott, hol vele lelkésze, bármi 
magánérdekből, a gyűlésen megjelenni vonakodik, a g y ü -
lekezetnek más küldöttei által magát képviseltetni nemcsak 
joga van, de kötelességében is áll. Legyen szabad e szo-
morú tény fölött néhány észrevételemet elmondani. 

Szomorúnak neveztem e tényt, s valóban az ; mert ez 
világosan bizonyítja , hogy némely lelkész-atyánkfia a 
septemberi kiadványok keresztülvitele körül nem űgy vi -
selte magát, mint protestáns lelkészhez illik; sőt inkább 
egyházkormányzat körüli privát nézeteit hierarchicus b e -
folyással ráerőszakolta gyülekezetére. Mert máskép miként 
történt volna, hogy péld. a n.-honti esperességben hét 
egyház visszatért a törvényes térre, és visszatért lelkészei 
ellenére (!), a nélkül, hogy ezek megjelentek volna ? És 
máskép miként történt volna, hogy a gömöri ev. egyház-
megyében 19 gyülekezet azonnal sietett jelenteni az auto-
nom egyházhoz való csatlakozását'? Es máskép miként tör-
tént volna, hogy országszerte, valahol csak a máj. 15—diki 
legmagasb kézirat kellőleg kihirdettetett, a gyülekezetek 
tömegesen jönek a törvényes alapon álló anyaegyház ke-
belére, védszárnyai alatt menedéket keresők ? Világos e 
körülményekből, hogy híveink az ügy állásáról vagy nem 
voltak eléggé fölvilágosítva, vagy pedig — mi ennél is 
roszabb — épen félre voltak vezetve. 

Bátorkodom itt egy nevezetes körülményre figyel-
meztetni a t. olvasót. Váljon honnan van az, hogy míg most 
is látjuk, miszerint sok egyház, lelkésze ellenére, elszakad 
a pátenstől, azelőtt is tapasztaltuk, hogy némely lelkészek 
legbuzgóbb ajánlgatásaik, rábeszélgetéseik, sőt fenyegeté-
seik mellett sem birták a septemberi rendeleteket elfo-
gadtatni, s erről a gyülekezetek panaszkodnak; honnan 
van, mondom, hogy arra egyetlenegy eset sem mutatható 
fel, hogy ennek ellenkezője történt volna ? Arról ugyanis 
sem nyilvános, sem magán uton nem értesültünk, hogy a 
gyülekezetek ohajtották volna a pátens elfogadását, a lel-
kész pedig ezt ellenezte volna, vagy hogy most a restitutio 
után lelkészek panaszkodnának, miszerint ők kényszerít-
tettek egyházaik által a septemberi rendeletek elfoga-
dására. 

Azonban történt legyen ez bármikép, én további okait 
kutatni nem fogom, nem akarom. A történtek át vannak 
adva a múltnak; ítéljen fölüttök részrehajlás nélkül a jövő. 
Tu praesens cura. Nekünk a jelenre kell fordítanunk min-
den gondunkat, hogy egyházunk jövőjét, és pedig a múlt-
nál boldogabb jövőjét biztosítsuk. 

A központi bizottmány nemcsak bölcsen, de a keresz-
tyénség szellemében is járt el akkor, midőn máj. 21. kibo-
csátott felhívásában azon elvet fejezte ki: 

,.Testvéri kezet nyújtunk a tökéletes visszabéktilésre !"• 
Ezt annál inkább tartozunk tenni, mert — mint a 

fönebb felhozott példák bizonyítják — a magokat patens-
szerüleg rendezett egyházak részint félreértésből, részint 
felvilágosítás hiányában, részint talán erőltetés által voltak 
oda vezetve, hogy meggyőződésükkel ellenkező rendsza-
bályokhoz alkalmazkodjanak. Hogy ez valóban így történt, 



arról senki sem kételkedhetik, ki az „Evanj. cirkevni 
noviny" mind régibb, mind ujabb számait olvassa, hol a 
viszálkodás konkolya még most is, midőn a másik fél oly 
testvéries őszinteséggel nyújtja kezét a kibékülésre, szaka-
datlanul hintetik. Nem akarom felmutatni azon módot, 
melylyel az történik, és mely eddig az irodalomban általá-
ban, különösen az egyháziban ismeretlen volt, és melynek 
az irodalomba átültetésére legkevésbbé sem volt szükség. 
Vagy mit mondjunk azon egyházi lapról, mely az egyház 
tekintélyes férfiait (b. Prónay Gábort és Esztergály Mihályt) 
szemtelen hazugsággal vádolja, csupa lopásról, nemzetgyil-
kolásról beszél (lásd 11. sz.), mely a pátenst el nem foga-
dott protestáns egyházról ekkép nyilatkozik: „Ezek azon 
nyüvek (bocsánat, hogy ily gyümölcsöt kell a nevezett lap 
fájáról felmutatnom), azon férgek, melyek a holt testben 
szeretnek turkálni: s gyülekezetcinkben a múltból sok ha-
lalálos seb van, melyekbe, mint lakomára ama nyüvek (így) 
telepednek" stb. (1. 12. sz:) ? E lap megfeledkezve illemről, 
erkölcsiségről, testvéri szeretetről, ugyanazon fegyvert 
használja, melylyel minket méltatlanul vádoltak; hogy t. i. 
a pátens el nem fogadását nemzetiségi célok kivitelére 
használjuk, midőn a szegény tudatlan népet azzal akarja 
elámítani, miszerint az egyetemes egyház nagy többsége 
csupán azért nem akarta a pátenst elfogadni, és most 
azért kívánja az egyességet, hogy a tótokat „magyarokká 
és kálvinistákká" tegye. (! ?) L. a 12. sz. vezércikkét. 
Pedig ezt nem valamely „alföldi betyár," de műveltnek 
tartatni kivánó pesti pap (!) irta. 

Ha nyilvános lapokban ily nemzetiségek elleni izga-
tásokkal akarják a népet felvilágosítani, képzelhetni, mik 
történtek, mik mondattak ott, hol nem kellett annyira a 
nyilvánosság előtt pirulni. 

Mindezt azonban legkevésbbé sem viszálkodási és 
feleselési viszketegből, de csupán azért hoztam fel, hogy 
bebizonyítsam, mennyire félrevezettetett és vezettetik még 
most is a mi jó népünk, következőleg, hogy az ily elámított, 
de később öntudatra ébredt gyülekezeteket kötelességünk, 
körünkbe visszafogadni. 

Egészen más kérdés az : mi történjék azon egyházi 
hivatalnokokkal, különösen lelkészekkel, kiknek meggyőző-
désükkel ellenkezik az autonom egyházhoz visszatérni, mi-
dőn ezt gyülekezeteik akarják ? 

Nem akarom kárhoztatni senkinek meggyőződését, 
még akkor sem; ha eléggé arcátlan az enyimet gyanúsítani. 
Ám legyen az ö meggyőződése szerint. Amaz eltévedett 
atyánkfiaira nézve tehát célszerűnek látom, hogy ügyekez-
zünk őket, mint az evangyéliom pásztora az elveszett szá-
zadik juhot, az asszony az elveszett tizedik drakhmát föl-
keresni, hogy legyen örömük a menny angyalainak. 

Azoknál pedig, kik az egyházkormányzat ily lényeges 
kérdésében meggyőződésüket nem képesek az egyetemes 
egyházéhoz alkalmazni, épen e meggyöződésök iránt tanú-
sított szilárdságuk miatt, fölteszek annyi jellemszilárdságot, 
hogy azon egyházakat, melyek az autonom anyaegyházhoz 
visszakívánkoznak, elhagyandják. Mert olyan meggyöződé-
sök csak még sem lehet, miszerint azt hiszik, hogy az 

egyház van a lelkészért, nem pedig a lelkész az egyházért. 
Protestáns egyházunkban érvényre csak az emelhető, mit 
az egyházak a lelkészekkel együtt akarnak, nem pedig az, 
mit a lelkészek az egyházak ellenére kívánnak. 

Azonban nem esem még kétségbe. Sőt jól esik lel-
kemnek azon boldogító reménynyel kecsegtetnem magamat, 
hogy a pünkösdi sz. Lélek meg fogja szállani tévelygő 
atyánkfiait is, hogy nem fogják akarni az egyház szent 
érdekeit nemzetiségi torzalkodások előidézésére kizsákmá-
nyolni; de visszatérve , elfogadják testvérileg nyújtott 
jobbunkat. 

Vegyétek testvéreim, e felszólalásomat is annak, a 
mi lenni akar, a mi főpásztorunkhoz, a Jézus Krisztushoz 
való nyilt, de kíméletes hívásnak. Ezért akartam kerülni 
minden keserűséget, mert elég nagyok sebeink, minek mé-
lyebbre szakítani azokat ? Végzem szavaimat az apostol 
nyilatkozatával: „Nincsen sem zsidó, sem görög, nincsen 
sem szolga, sem szabados ; nincsen sem férfiú, sem asszony 
között válogatás; mert mindnyájan egy vagyunk a Jézus 
Krisztusban." Gal. 3, 28. 

Ezt nektek is kell akarnotok, ha 2. Kor. 13, 11. 
szerint kívánjátok, hogy „egy értelemben legyünk, békes-
ségben lakjunk, s a szeretetnek és békességnek Istene 
legyen velünk." Amen. 

Szeberényi Lajos. 

Lelké szválasztás és a káplánok lelkészül meg-
hivatása. 
(Folytatás). 

Mondja Qj£), hogy hamistétel az, mintha káplánját 
rendes lelkészül meg nem választhatván a gyülekezet, ked-
vencétől „örökre" elesnék; mert ugy mond, ha egymásnak 
vannak rendelve, megtalálják még egymást az életben. — 
Ezt QO ellenembe látszik mondani; holott én múltkori cik-
kemben az „örökre" epithetont nem tettem állításomban; 
azon epitheton nélkül pedig nem látom be, micsoda „hamis-
ság" volna múltkori cikkemnek e pontra vonatkozó tételé-
ben. Becsülöm QfT) erős hitét az isteni gondviselés biztos 
vezérlése felöl; csak azt vagyok bátor épen azon hitből 
kiindulva mondani, hogy ha valamely gyülekezetbe X. vagy 
Y. rendes lelkészt pnedestinálta az Isten: ugy az odavaló 
lelkész lesz bizonyosan elohb utóbb még akkor is, ha a 
helybeli káplánnak lelkészül megválaszthatása megengedte-
tik ; és igy a Q(£) által indokul felhozott pnedestinatio szem-
pontjából a káplán sem foszthatja meg a teljes választási 
szabadság mellett is a r. lelkészt szerencséjétől. Azt pedig 
élő példából tudom, hogy a legjobb reménységgel indult 
káplán meg nem adatván lelkészül a gyülekezetnek, mely 
öt elválasztotta, nem csak ezen, de minden egyéb szeren-
csétől is elesett, elkedvetlenedett, bűskomorrá vált s abból, 
ki tán jeles és boldog férfiú leendett, lett egy mind önma-
gával, mind pályájával elégületlenkedö s önmaga további 
képzésében is megrokkant lelkű szerencsétlen. Igaz, hogy 
vannak sok szegény gyülekezetben nyomorgó s jobb sorsra 
érdemes jeles lelkészek; de ha ezek jobb jövedelmű gyűl e -



úe emberckkeli kellő bánásmódja nincs stb. Már ha a gyü-
kezetbe azért nem juthattak, mert a választás őket nem érte 
nem pedig- azért, mivel megválasztásuk az egyházi felsöség 
által bizonyos kétes érvényű statútumoknál fogva meg nem 
erősíttetett, nehéz sorsukkal könnyebben kibékülhetnek. 

„4-dik syllogismusa" Q£)-nak. Ha a helybeli káplá-
noknak meghivhatása mellett is, megvesztegettethetik a 
szabad választás: ugy a helybeli káplánoknak lelkészül meg 
nem adását ne is tekintsük a szabad választás megszorítása 
gyanánt. Már pedig megvesztegettethetik; mert az espere-
sek, consistoriumok vagy az özvegyek olyan egyént tehetnek 
a gyülekezetbe káplánnak, kit oda lelkészül becsinálni óhaj-
tanak. És igy semmi sérelem, ha a helybeli káplán lelkészül 
meg nem adatik. 

Ezen egész okoskodás azon fölvételre van fektetve, 
hogy a ki valahol káplán, azt ott, ha szabad volna, minden-
kor okvetlenül megválasztanák lelkésznek. Azonban ez nem 
áll, mire elég példákat hozhatni fel azon superintendentiák 
köréből, melyekben a helybeli káplánnak megválasztását 
semmiféle statutum sem gátolja. És igy az egész okoskodás 
összedől. De különben is azon körülmény, hogy a helybeli 
káplánnak megválaszthatása mellett is lehetnek visszaélések, 
mit én múltkori cikkemben sem vontam kétségbe, jogossá 
épen nem teheti a szabadválasztásnak QO által sürgetett 
megszorítását. S hogy a káplánok consolálva legyenek, azt 
ajánlja QO, minden évben más vidékbeli gyülekezetbe kel-
lene őket rendelni, hogy egyébütt is ismerhetnék őket s igy 
szerencséjüket annál biztosabban megtalálhatnák; de külön-
ben is u. m. „a valódi nagyság lefénylik a Kárpátoktól az 
Adriáig ;" és igy a valódi jeles káplán, ha a helybeli gyüle-
kezetbe nem adatik is meg, a Kárpátoktól Adriáig valamely 
más gyülekezetből nyerhet ujabb meghivási szerencsét. Ez 
nagyon csekély consolatio, még akkor is, ha QO a káplá-
nok felett ejteni akart élcével azt keserűvé nem tette volna 
is. Kárpátoktól Adriáig lefénylö érdemeket azt hiszem káp-
lánaink legjelesbjei, sőt leghiubbjai sem igényelnek maguk-
nak ; de általában véve a prot lelkész érdemeiről, melyeket 
inkább a csendes bokrok tövében nyíló ibolyához, mint az 
épen a Kárpátoktól Adriáig fényeskedő naphoz vagyok haj-
landó hasonlítani, más fogalommal is birok. Egyébiránt ha a 
lelkészi érdemnek elválhatlan sajátsága az ily messze kiható 
tündöklés : akkor meg nem foghatom, hogy erre Q£) miért 
nem reflectált szabadversenyröli nézeteinek fejtegetése 
közben is ? Hisz miért félti ekkor QO a r. lelkészt a hely-
beli káplán irányában a szabad versenytől ? A rendes lel-
készek valódi nagysága még inkább mint a kápláné lefényl-
hetik a Kárpátoktól Adriáig. 

„5-dik syllagismus." Gondoskodni kell, hogy 10—15 
éves káplánaink ne legyenek. Úgyde, ha teljes választási sza-
badság volna, sokszor az ifjabb káplánnak választatnának 
meg s tán épen a vízszinen uszó üres fejűek; míg ellenben 
a jelesek 10—15 évig is elkáplánkodhatnának. Ennélfogva 
sem a helybeli, sem általában az ifjabb káplánok megvá-
laszthatását nem kell megengedni; mert akkor nem lehetne 
gondoskodni az idősebb káplánokról. 

Ez az okoskodás mindenesetre nemes és philanthro-

piai igyekezetről tesz tanúságot; csakhogy a hol jogról van 
szó, ott a kérdést nem a philanthropia, hanem az objectiv 
igazság fórumán kell eldönteni. Bármely philanthropiai é r -
dekből idegen jogon sérelmes megszorítást elkövetni nem 
szabad, sőt a philanthroptól, ha e nevet teljes mértékben 
kiérdemelni akarja, mindenekelőtt az idegen jogok teljes 
tiszteletben tartását kívánjuk meg. Philanthrophiából én a 
magam jogaiból leengedhetek; de más jogait nem nyirbál-
hatom meg, mást nem kényszeríthetek arra, hogy jogainak 
megcsorbítását elszenvedje. 

Látszik, hogy ezen syllogismusban álláspontja 
már változik. — Kezdetben csak a helybeli káplánok 
megválasztathatása ellen küzdött. — Azután általában a 
káplánok ellen, kiakarván azokat végkép zárni a lelké-
szekkeli szabad versenyből. Most pedig már a káplánok 
között is osztályokat csinál s küzd az itju káplánok ellen, 
hogy aztán a végső conclusióban kimondhassa azon merész 
tételt, mely a szabadválasztást megsemmisítené s gradualis 
promotióvá törpítné. 

Sajnálni lehet, ha — mint fájdalom tapasztaljuk — 
valaki 10—15 évet is kénytelen káplánságban tölteni s 
nagyon ajánlandó, hogy az ilyenek érdekében az egyházi 
felsöség erkölcsi hatását a megürült lelkészállomások be -
töltésénél közbevesse: de hogy szabadválasztást korlátozó, 
söt megsemmisítő kényszer szabályokat hozzon, ezt a igaz-
sággal és jogiránt tartozó méltánylattal megegyeztetni még 
akkor sem volnék képes, ha magam is a 15 éves káplánok 
közé tartoznám. Különben, ha QfQ-nak azon tétele áll, 
hogy a gyülekezetek káplánaikat rendesen, söt okvetlenül 
megválasztanák lelkészükül: akkor az idős káplánok lelké-
szeire mozdításának legkönyebb, és a szabadválasztással is 
legkevésbbé ellenkező módja az lenne, megengedi a hely-
beli káplánnak lelkészül megválaszthatását, s az idősebb 
káplánokat üresedésbe jött vagy üresedésbe jöni biztosab-
ban vélhető gyülekezetekbe rendelni káplánul. 

A vízszinen uszó üresfejűekre haragszik QjQ; bizony 
én magam sem kedvelem őket; de azt sem hagyhatom szó 
nélkül, ha ilyeneket az egyházi felsöség a vizsgálatokon 
átbocsát, ordinál és a vocabilitatis jussal felruházott. De ha 
felruházta e joggal azokat, az egyházi felsöség iránt tartozó 
engedelmességünk megtagadása, s épen bizonyos indepen-
dentisticus féktelenségre, a mitől pedig QO velem együtt 
annyira tart, vezethető elhajlás nélkül nem tagadhatni, 
miszerint azok is épen oly testületi joggal birnak, mint a 
vízalján úszók. Különben a gyülekezetek a legszabadabb 
választás mellett is nem oly sűrűen követnek el oly go -
romba hibát, hogy, üres fejűeket s merőben érdemetleneket 
ültetnének lelkészhivatalukba. Minden gyülekezetben, főleg 
az előkelőbbekben meg van azon igyekezet, hngy nekik 
különb lelkészök legyen, mint a szomszédnak; csakhogy 
a gyülekezetek sajátos felfogásaik szerint mérik a lelkészi 
jelességet, mit föltétlenül kárkoztatni nem is lehet. Van sok 
jeles és tudományos lelkész, ki azonban az unalomig rosz 
szónok. Más, a ki tán tűrhető szónok; de csupán elméletek-
kel s nem az élet gyakorlati oldalával foglalkozó. Harma-
dik, a ki tán az élet gyakorlati oldalára is fordít figyelmet; 



lekezetek közül egyiknek a lelkész jó szónoklatáért, má-
siknak erélyes kormányáért, harmadiknak nyájas magavi-
selete s emberekkel bánásmódjáért tetszik meg: váljon 
kárhoztathatjuk-e ezt? miután az általános lelkészi képzett-
séget minden ordinált egyénről fel kell tennünk s méltán 
feltehetjük. Csak azt ne véljük, hogy az a tudományos isme-
ret mindent pótol a lelkészben. Ismertem olyan lelkészeket, 
kik tudományos-féle képzettségükben oly szenvedhetlenek, 
ünliittek, dicsekedők, majd másokat Ienézök és kigúnyolok, 
majd egyebeknek hizelkedök, hogyha én magam volnék 
gyülekezet, minden tudományos ismeretük méltánylása mel-
lett is lelkészül meg nem választanám. Oh az élet másként 
classificál, mint az iskola, vagy akár a lelkészvizsgáló bi-
zottmány ! 

(Folyt, következik). 
— — 

ISKOLAÜGY. 

A külföldi Gymnasiumok rövid ismertetése. 
(Folytatás). 

A nélkül, hogy a gymnasiumi iljuság képeztetésé-
ben az egyoldalúságot helyeselni, s a reálismeretek nél-
külözhetlenségét tagadni akarnók, nem állhatjuk meg, hogy 
az előttünk levő közlésből a classicumok érdekében egy 
pár tekintélyes nyilatkozatot ki ne írjunk azoknak, kik a 
classica-literaturát, mint nem kenyértudományt, szükségte-
lennek tartják , annál fontosabb tanulságul, mivel oly 
nemzet férfiai mondják ezt, melyet sokan megszoktak kivá-
lóan gyakorlatinak, számítónak tartani. 

A skót egyetemek megvizsgálására kinevezett királyi 
bizottság jelentéséből olvassuk: „erősen meg vagyunk 
győződve, hogy egy tudomány sem alkalmasabb részint az 
ízlés nemesítésére, s az ifjak tehetségeinek gyakorlására, 
részint szabadságszeretet és nemes férfias függetlenségi 
érzés kiképezésére. Véleményünk szerint tehát az ország 
legfőbb érdekét fogja előmozdítani, ha a class. tudomá-
nyokra több idő és szorgalom fordíttatik, mint eddig tör-
ténhetett." Lord Brougham pedig így nyilatkozik: „a 
költészetben és szónoklatban minden nagy — alig egyes 
kivételekkel — oly férfiaktól származott, kik az atticai 
szellem nagy példányait tanulmányozták. — A ró-
mai állam vagy- törvényszéki beszédek stylja, szintúgy 
a gondolat-kifejtés és megmutatás é le , mint a beszéd 
ékessége tekintetében, épen nem illik a mai komolyabb 
természetű ügyekhez, a mint azok a tanácsban vagy tör-
vényszéken előjönnek. Egészen másként áll a dolog a 
görög mesterekkel. Ha néhány kifejezést — mi talán a 
vallás- és erkölcskülönbözősége miatt illetlen lenne — 
megváltoztatunk, ha a megtámadás mérgét bizonyos fokig, 
főként a mennyiben az a megtámadott magánélete ellen 
van intézve, szelídítjük, hogy azt az ellenféllel való mai 
udvarias lovagi bánásmóddal összegyeztessük : alig lesz a 

a) A 71. statutum a legközelebbi egyházkerületi gyűlésen 
nagy többséggel elvettetett. Szerk. 

görög politicai és törvényszéki beszédek közt egy is, 
melyet hasonló körülmények közt a mi országlanácsunk 
vagy törvényszékeink előtt el nem lehetne mondani. A 
görög szónokok előnyét még inkább igazolja a tárgyak 
nagyobb fontossága és különfélesége, melyekről beszéde-
ket tartottak. Mert a tisztán törvényszéki nagy számú 
bámulásra méltó beszédeken kivül az országlástan minden 
kérdései, minden nagy államügyek tárgyai a megvita-
tásnak." 

Kötelezett tantárgyak rendesen csak a következők: 
1. Classica literatura: a) A latin nyelv minden osztá-

lyon keresztül taníttatik. Olvasmányok: CorneIius,Phaedrus, 
Caesar, Ovidius, Livius, Virgilius, Sallustius, Cicero; né -
mely iskolákban ezeken kivül: Tacitus, Juvenalis, Lucre-
tius, Terentius, Grotius. A fordítási és fogalmazási gyakor-
latokra versben és prózában nagy gond fordíttatik. 

b) A görög nyelv a III.—VI. osztályokban taníttatik. 
Olvasmányok: Xenophon, Herodotos, Homeros, Uj-testa-
mentoin mindenütt, Arrianus, Aeschylos,Euripides, Aristo-
phanes , Thucydides , Platón , Demosthenes különböző 
gymnasiumokban tetszés szerinti választással. Fordítási, 
sőt fogalmazási gyakorlatok. Egyébiránt a görög nyelv 
némely gymnasiumokban nein kötelezett tantárgy. Azon 
meglepő eredmény, mire a gymnasiumi növendékek a 
classicus nyelvekben a miénknél jóval kevesebb óra szám 
mellett is eljutnak, az ottani sajátságos intézmények, isko-
lai jutalmak, kitüntetések, gazdag ösztöndíjak által felfoko-
zott s magántanítók által is segített önmunkásságnak tulaj-
donítható. 

2. Angol nyelv. Ezen rovat alá tartoznak: 
a) Vallás. Az angol gymnasiumok egyik kiváló saját-

sága, hogy azokban tulajdonképi vallás-tudomány-, hit-, 
erkölcs- és egyháztörténettan nem taníttatik; egyedüli 
kézikönyv a biblia, ennek olvasása, magyarázása s az 
alkalmas helyek könyvnélkül megtanítása teszi a vallásos 
oktatást. A négy alsó osztályban, kiválogatott ó - és űj-
testamentomi részek nemzeti-, a két felső osztályban ű j -
testamentomi rész eredeti nyelven olvastatnak. Némely 
gymnasiumokban azonban egy-két osztályban rövid káté 
is fordul elé. 

b) Történelem és földrajz. A rómaiak és görögök 
története, régiségtana és mythologiája, továbbá Nagy-
Britannia története, ó- és újkori földrajz különböző beosz-
tással taníttatik; a közép- és újkor történetei nem tartoznak 
a gymn. tantárgyai közé. Megjegyzendő, hogy a történelem 
tanítása a kézi könyv egyes cikkjeinek „olvasásából s fejte-
getéséből áll." Az otthon megtanult részekből apró kérdé-
sek tétetnek; folytonos előadást sem a tanárok nem tartanak, 
sem a tanulóktól nem kívánnak. 

c) Angol nyelv. A nemzeti nyelv tanítása, a szokott 
nyelvtani ismereteken kivül angol remekírók olvasásából 
válogatott darabok könyvnélkülözéséből s felmondásából 
rövid irodalom törtönetből, s fogalmazásból áll. 

Ezen kötelezett tantárgyak tanítására naponként 
legfeljebb 4 , s igy hetenként — szombat és vasárnap 
kivételével, mely napokon rendesen leckék nem tartatnak— 



20, néhol 15—17 jóra £fordíttatik. — Mennyi jut ebből az 
egyes tantárgyakra, meghatározni nem lehet, miután ezeket 
többnyire egy tanár tanítja a külön osztályokban, s a 
tudományok órák szerinti kiosztása nincs szokásban. 

A nem kötelezett tantárgyakra nézve annyira eltérők 
egymástól a gymnásiumok, hogy azok tanításáról, beosztá-
sáról stb. alig lehet valami általánosan érvényest mon-
dani. Ide tartoznak : 

a) Szám- és mértan. Ezt rendesen egy szaktanár 
tanítja a szükségeshez képest egy vagy több segéddel, 
kiket maga választ és fizet. Kézikönyv Euclides. Mind a 
mellett is, hogy ez szabad tantárgy, mindenütt nagy szor-
galommal tanulják. 

b) Természettudományok. Ezekre általában kevés 
gond fonlíltatik, úgy hogy csak némely részek, s azok sem 
minden gymnasiumban taníttatnak az illető osztálytanárok 
által. Szaktanárok nincsenek alkalmazva. 

c) Az uj nyelvek közöl a francia és német rendesen, 
néhol az olasz nyelv is taníttatik; de a gymnasiumi osztá-
lyokhoz ezek tanulása sincs kötve, egészen szabad tantár-
gyakul hagyatván. 

d) Könyvvezetés, szépírás, rajz, vívás, testgyakorlat 
többnyire mindenütt, ének, zene és tánc csak némely inté-
zetekben taníttatnak. 

Ezen tantárgyakból külön termekben naponként 2—3 
órán tartatik lecke,s a tanulók külön tandíj fizetésért hallgatják 
egyiket vagy másikat szabad tetszésük szerint. Némelyek 
azonban ezek közöl itt-ott kötelezettek. 

Az iskolai rendtartást, közvizsgákat, szünidőt stb. 
illetőleg igen különböző szokás uralkodik, azért ezekről 
itt nem szólunk. A fegyelemről csak annyit említünk, hogy 
a testi büntetés majd mindenütt szokásban van, de ritkán 
alkalmaztatik, s mindenkor az igazgató, hivatalos dísz-
ruhájába öltözve hajtja végre. Általában írott iskolai tör-
vények nincsenek. 

Mint különösséget felhozzuk azt is, hogy némely 
gymnasiumban, nemcsak egykét, hanem minden osztály egy 
nagy teremben együtt taníttatik, s ha épen valamelyik tanár 
szükségesnek látja, függönynyel különíti el osztályát a 
többitől. 

S most áttérünk egy pár gymnásium részletes ismer-
tetésére. „Az edinburgi Highschool" egyike a legrégibb 
skót tanintézeteknek, a városi "tanács alatt áll, mely az 
iskola fentartásáról s részben a tanárok fizetéséről is gon-
doskodik. Az iskola belügyeit egy igazgató vezeti több 
tanárral, kik jövedelmük nagyobb részét, illető osztályaik-
ban személyesen szedett tandíjból veszik (az igazgató 
jövedelme mintegy 600, a többi tanároké 300—500 font 
sterlingre megy). 

Az iskola belrendezése nagyobb részint megegyezik 
azokkal, miket fentebb általánosan elmondottunk. Azért 
ezek ismétlése helyett közöljük az előttünk levő 1853—4-ki 
tudósításból az egyes osztályokban végzett tudományok 
részletes kimutatását, annyival inkább, mert adatok hiánya 
miatt az angol gymnasiumokból ilyent nem közölhetünk. 

„I—ö osztály." 1. Latin nyelv: alaktan, szókötési 

szabályok, fordítási gyakorlatok; 800 szó könyv nélkül. 
Phaedrusból 12 mese; rövid római régiségtan. Ez utóbbi 
azonban más években itt nem fordul elö. 

2. vallás : biblia-olvasás magyarázattal s válogatott 
helyek könyvnélkölözésével 2 Moz. 20: 1—17.; Máté 
5 — 7 . r . ; Rom. 12—13. r . ; I. Kor. 13.; Koloss. 13.; 1 
Tess. 4 . ; Tit. 2—3. Vallásóra minden osztályban a hétfői 
első óra; ezen kivül naponként a tanítást megkezdő rövid 
könyörgés után mintegy 10 percig, néhány bibliai hely 
olvastatik s magyaráztatik. 

3. Történelem és földrajz: Róma történetei az első 
pim-háboruig. Az egész föld, különösen Európa és Anglia 
földrajza. 

4. Angol nyelv: nyelvtan, helyesírás, szókötési sza-
bályok ; megnevezett hazai jeles irók müveiből, olvasás, 
felmondás, kritikai és életrajzi jegyzetekkel. 

Gyakorlatok: Angolból latinra, latinból angolra for-
dítás. Állatok és növények rajzai, felvilágosításokkal. Tér-
képek rajzolása. 

„II-dik Osztály, 1. Latin nyelv: nyelvtan-ismétlés, 
folytatás, fordítási gyakorlatok. Phaedrus I., II. könyve; 
Corneliusból: Miltiades, Themistocles, Aristides. 

2. vallás : biblia-olvasás. Josue és Birák: Ján. 14—17. 
Rom. 12—13. könyvnélkül. 

3. Történelem és földrajz. Róma történetei, a kézi-
könyvből 20. fejezet; Nagy-Britannia és Irland történetei. 
Mathemat. phys. geographia : Skótia, Irland, Franciaország 
földrajza. O földrajz a bibliaolvasással és római történettel 
kapcsolatban. 

4. Angol nyelv, mint az első osztályban. Fogalmazási 
gyakorlatul rövid elbeszélések, életrajzok, kivonatok stb. 

5. Természettan : bevezetés ; a testek tulajdonságai. 
Megjegyzendő, hogy ennek tanítása, egészen az osztály-
tanárok tetszésétől függ, azért nem is mindenik tanítja. 
Térképrajzolás. 

„III-dik osztály." 1. latin nyelv: nyelvtan mint * 
fentebb. Caesar de bello gallico I.—IV. Liber. Ovidból 
válogatott részek fordíttatlak élőszóval és írásban. Szó-
mértan és irálygyakorlat. 

2. Görög nyelv: a nyelv elemeit, szókötési szabályok, 
fordítási gyakorlatok. 

3. vallás: bibliaolvasás. Ezenkívül egy kis kézi 
könyv : Evidences of Christianity. 

4. Történelem és földrajz : Görög és római történet; 
alkotmány, hadügy, mythologia stb. Hazai törtönet 1775-ig, 
Újkori földrajz. 

5. Angol nyelv mint fentebb. 
A helv. hitv. debreceni gymnasiumi 

tanárkar néhány tagja. 
(Folyt, következik) 



KÖNYVISMERTETÉS. 

„Korunkban hazánknak legnagyobb fia.1' Emlékbeszéd, 
melyet gróf Széchenyi István végtisztességére tartott Nagy 

Péter, kolozsvári ref. lelkész, 

A „legnagyobb magyar" végtiszteletére az ország-
ban mondott emlékbeszédeknél misem alkalmasabb a 
nemzetnek — nem közérzületéről, mert ez iránt hála 
isten már tisztában vagyunk — hanem helyenkénti hangu-
latáról és a közvélemény „mivoltáról biztos" fölvilágosítást 
szolg-álalatni. — Erdélyben eddigelé két emlékbeszédröl 
van tudomásunk, melyek a figyelmet egy vagy más tetkin-
tetben kiválólag megérdemlik: egyik Medgyesé, melyet a 
deézsi casinó kinyomatott, de a sajtóhatóság lefoglalt, és 
így csak kéziratban ke reng ; másik a Nagy Péter, kolozs-
vári ref. papé. Igaztalanságnak tartjuk , hogy a „Kol. 
Közlöny" e, mindenesetre irodalmi nyelven készült kis 
munkát meg sem említette. A mulasztásnak annyival inkább 
föl kell tűnni, mert Nagy P. emlékbeszéde — nem belérté-
kénél, de némely tételeinél fogva — a hallgató nagy és 
mívelt közönség előtt szükségkép sensatiot — már akár -
milyet — kellett, hogy gerjeszszen, és csak e körülmény 
miatt is szót érdemel. — Nekünk ez emlékbeszéd történe-
tesen nem sokára megjelenése után kezünkbe akadt, de 
még a „K. K." hallgatása sem ösztönzött volna taglalására, 
ha Peti J. urnák a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 24-dik szá-
mában foglalt rövid ismertetését nem látjuk, ki minden 
kifogás nélkül helybehagyva ajánlja a kézönség figyelmébe. 
Erdélyben a közvélemény ellenkezőleg szól. S nem is 
csudáljuk, hogy e beszédnek egy pár állítása megütö-
dést okozott. Szónok a szomorú mult sebeit feltárva egy 
„nagyszerű tévedés" fölött mondja ki kárhoztató szavát, 
kifeledvén a számításból, hogy a vallás — a politikával 
ellenkezőleg — nem az eredményt, csupán az indító okot 
nézi, s nem a sikertől, hanem a szándék tisztaságától 
függeszti fel helyeslő, vagy kárhoztató Ítéletét. Azért 
szavai vezércikkbe jól illhettek volna, de a hitszónok szájá-
ból méltán némi visszahatást gerjeszthettek. De egyáltalá-
ban a deprecatiora a négy szemköztöt a nyilvánosságnál 
uiég mind ajánlatosabbnak tartjuk. 

Nagy tévedésben lélekzett továbbá a tisztelt hitszónok 
ur, midőn Széchenyi eltökélését és készületi éveit ra jzol-
gatván a magyar irodalom jelen állapotára ily szavakkal 
vonatkozik: „Vizsgáljátok meg irodalmunkat , és nagy 
dombnak fogjátok találni, melyben, ha van is drágagyöngy, 
de bizonynyal több a , szemét ;" s pedig a nagyobb rész 
után szoktunk valamit elnevezni." Ki irodalmunkban csak 
felületes jártassággal dicsekedhetik is, könnyen átláthatja 
e nézet alaptalanságát. A közelebbi évekről nemcsak köz-
kedvességre, de a müvek mennyiség szerinti túlnyomó 
voltára nézve is: Arany, Tompa, Sárosy, Lévay, Jókai, 
Kemény, Eötvös, Józsika, Fáy, Degré, Szathmáry, Szigli-
geti, Dobsa tekinthetők szépirodalmunk képviselőiül (mert 
erről van szó), „és még mások," kiknek egyenkénti mun-
kássága , termékenységre vagy mübecsre nézve ezeknek 

utána áll, de szónok szemétdombját még sem szaporítja. — 
A kik ezen kivül vannak, mondom, nemcsak tekintély, de 
physicai szám szerint is a kisebbséget teszik. Hírlapirodal-
munk pedig a külföldével egyenlő színvonalon áll, ha azt 
több tekintetben felül nem múlja ! 

„A gyermek — folytatja N. P. — mihelyt megtanul 
folyvást irni, már az iskola padjain iróvá keni fel magát, és 
a ki felkapkodott néhány emésztetlen eszmét, feltolakodik, 
hogy a közvéleményt vezérelje." 

Ugy jő ki, mintha szerző irodalmunk közelmúltjával 
teljesen ismeretlen volna, s feledné, hogy Kazinczy, Kis-
faludy S., Kölcsey, Vörösmarty, Bajza — az egész ma-
gyar classicitás! — az iskola padjain (15—16 éves koruk-
ban) léptek ki azon pályára, melyet maguk és a nemzet 
dicsőségére futottak meg; a nagy Petötfit nem is említve, ki 
ujabb igazságot szolgáltatott Voltaire mondásának : 

Dans les ames bien nées 
La valeur n'attende pas le nombre des années! 

Az irodalom nyilt tér, a hol cáfolásra minden tévtan 
ellenében „szabad a vásár," fövezérelv pedig a „ne ki — 
de mi." 

A mi pedig magát Széchényit illeti: az ö nemcsak 
államférfiúi, de irói nagysága felől ma senki sem kételke-
dik ugyan, hanem az is kétségtelen, hogy korábban kezdett 
tanulmányok és gyakorlat, erőteljes, ragyogó nyelvezeté-
nek világosságára s magyaros zamatjára nem csekély és 
kívánatos befolyással lehettek volna. 

A címet oknélküli pleonasmusnak hiszszük. 
Ennyi, a mit e, különben ügyes szerkezetű és hatásos 

emlékbeszédröl megjegyezni szükségesnek véltünk. A 
zárimára fölmerült észrevételeinket jónak látjuk elhallgatni; 
azonban megvalljuk, a rajta elömlő hypocrisist ily alkalomra 
és ilyen helyt kedvetlenül láttuk. 

Zilahy Károly. 

„Sárospataki Füzetek}1 Protestáns és tudományos folyó • 
irat. Egyház és nevelés, tudomány és irodalom körében 
Kiadják Erdélyi J. Hegedűs L. Szerkesztik Antalji J. 

Arvai J. Negyedik év folyam. V. Sárospatak 1860. 

Címzett füzetek negyedik év folyamának első feléből 
az utolsó előtti szállítmányt mutatjuk be ezúttal az olvasó 
közönségnek. — Nem is szükség már mondanunk, hogy e 
folyóiratot mily öszhangzó elismerésben részelteti folytono-
san az összes napi sajtó, s mennyire néikülözhetlen 
organumának tekinti, közelebbről protestáns egyházunk. 
A gondos és ügyes szerkesztés, a válogatott és változatos 
tartalom szinte már megszokottak e füzeteknél. Nincs 
hát egyéb mondani valónk, minthogy az uj fél év közeled-
tével újítsa meg az olvasó is megrendelését; és a Füzeteket 
minél szélesebb körben terjeszteni azért tartsa kötelességé-
nek, hogy ezáltal azoknak necsak létele biztosíttassék, 
hanem mindenképeni gyarapodása is eszközöltessék. 

Ez V-dik szállítmány következő dűs tartalommal j e -
lent m e g : Rousseau neveléstana, Emiljében kifejtve Szebe-
rényi Lajostól. A skót szabad-egyház cs kardroszi e se t . . . 



Egy magyar protestáns egyetem mint életszükség. Homok-
alföldi. A szathmári és németi ref. egyházak és iskolák 
történetei Bartók Gábor. Fordítási kísérlet Ovid átalaku-
lásaiból. Somosi István. Az ungvári helvét hitv. egyház 
történeti töredéke. Makay Dániel. A b.-keresztűri helv. 
hitv. egyház levéltárából. Barna József. A bázeli reform, 
egyház-szervezet. Misiéi Károly. Dr. Schenkel keresztyén 
dogmatikájának bírálata Legfelsőbb kézirat a protestáns 
ügyben. Szózat a protestánsokhoz Nemetországban és Né-
metországon kivül Melanchthon Fülöpnek állítandó emlék 
iránt.... Valami az éneklés-danolásbani tanításról. Szénfi 
Gusztáv. Ovástétel. Egyetemes ref. népiskolai tanácskoz-
mányi jelentés. — Előfizetés : egész évre (jan. — dec. 1860.) 
postai szétküldéssel 6 ft., a nélkül 5 ft., fél évre felényi. 

P. 

Néptanítók könyve,11 protestáns nevelési közlöny, szer-
kesztik és kiadják Szeberényi Lajos és Vince Sándor. 

Irodalmunk minden terén élénk mozgalom mutatkozott 
már akkor, midőn az egyházi irodalom mezeje parlagon 
állott, pedig épen ez van hivatva a vallásosság s közerköl-
csiség előmozdítására, mely minden ország fenmaradásának 
legbiztosabb alapja. Azonban most már Istennek hála e 
téren sem panaszkodhatunk, mert vannak vallásos folyóira-
taink, lapjaink, s egymásután jelennek meg a vallásosság 
s hitbuzgóság ébresztésére alkalmas könyvek. Egy ily 
protestáns közlönyt mutatunk be a fentebb nevezett nevelési 
folyóiratban, melynek uj folyama 1. kötetének III. füzete 
fekszik előttünk. E füzet tartalmát korszerű értekezések, 
életleirások, könyvismertetések, bel- és külföldi ügyek 
ismertetése képezik. Óhajtandó, hogy e füzetek minden 
protestáns iskolatanitó asztalán feltalálhatók legyenek, mert 
csak kölcsönös eszmecserék és nézet megvitatások után 
haladhatni biztosan a nevelés tövises, de kellemes pályáján. 
Ezek tanítnak meg, hogy ini az általunk követett rendszer-
ben jó vagy rosz, mi a követendő vagy elvetendő. Azért 
újra ajánljuk e folyóiratot iskolatanitóink figyelmébe. 

B. 

Figyelmeztetjük tótajku hitsorsosinkat, egy érdekes 
munkára, mely ,,a magyar protestáns egyház sarkalatos tör-
vényei," tót nyelvre fordítva Liska pozsonyi tanár által. 
— A korszerű munka ára csak 10 uj kr. 

BELFÖLD. 

Nyíltlevél Dr. Ballagi Mórhoz. 
Az általad szerkesztett „Prot. Egyh. és Isk. Lap" ez 

évi 25-dik számát olvasván, itt látom, hogy a magukat ren-
dezett örségi egyházak lelkészei—mint ök magukat nevezni 

a pátens visszavétele után is jónak látják — neheztelnek 
először a dunántuli egyházkerületre, vagyis ennek kor-
mány-tanácsára ; másodszor az örségi egyházmegye világi 
hivatalnokaira; harmadszor tulajdon gyülekezeteikre , s 
haragúknak nagy voltában iitnck, vetnek, fenyegetnek. — 
De nézzük hát most, mi keserítő el kedélyüket ennyire ? 
Ugy lájszik, hogy az egyházkerületre azért haragusznak; 
mert ez jóhiszernüleg feltette az örségi helv. hitv. lelké-
szekről, hogy ök is, — mint a jogaik mellett állhatatosan 
megmaradt 8 egyházmegyei lelkészek, vagyis csaknem 
270-re menő gyülekezet, — szinte megyéjükben levő 12 
egyházaikkal nem fognak a közcéltól félre iramodni, — és 
talán azért is ; mert nem előlegesen az esés (lapsus) előtt, 
hanem ennek utánna rendelt hozzájuk egy díszes küldöttsé-
get, — pedig ök már a szükség idején segélyért kiáltanak, 
mint a rémült tanítványok. — Lehet, én felteszem, hogy 
némelyek a rendezett egyházak lelkészei közül, vagy (alán 
maga az esperes ur is kiáltanak, — de a hang a rémülés 
miatt, vagy nem tudom mi okból, oly siket lehetett, hogy 
az az egyházkerület füleihez nem jutott. I)e feltéve, hogy 
a segélykiáltás következtében* egyházkerületünk, vagy 
ennek kormányzója köztiszteletben álló püspök ur az 
általuk is ohajtott jézusi igéket elmondja: „Miért féltek 
kicsinyhitűek?" Nemde, a rendezett egyházak lelkészei 
tulajdon szavaival élve, nem ösztönzi-e a Felségnek eskü-
dött törhetlen hüségök megszegésére ezeket? és nemde, 
nem ö segíti-e elszabadítani az ördögöt, vagyis a helv. 
hitv. örségi népet, láncáról? Haragusznak az egyházkerü-
letre azért is ; mert a csépi gyűlésről tudósító azt mo#dja. 
hogy az egyházkerület az őrségi egyházmegye esperesé-
nek eljárását bármi okból származott legyen is az, ment-
hetetlennek nyilvánította. — Igaz, ilyesmi mondatott a 
gyűlésen, miután nt. esperes ur több rendbeli mentegetödzö 
levelei felolvastattak, melyekben ö magát tulságig igazolni 
akarván, nem hogy kimentené magát, söt sorai azon régi 
latin közmondást igazolták: „qui se valde excusat, se incu-
sat." — De nem is vala szüksége a főtiszt, egyházkerületi 
gyűlésnek arra, hogy a nt. esperes ur eljárása ellen tanűk 
lépjenek fel, hiszen itt is áll az, a mi mindenhol, hogy „pro-
pria oris fassio plus valet quam centum testes," 

Továbbá haragusznak az örségi világi hivatalnokokra 
azért; mert ezek, „midőn a nyiltparancs velők közöltetett, 
ellenmondás helyett, nagy bölcsen hallgattak." — Ejh heh 
derék férfiak ezek a világi hivatalnokok, — bárcsak a 
magukat rendezett lelkész urak, különösen ezeknek espe-
rese — ha már mint maguk is bevallják, kicsinyhitűek s 
tapasztalásom szerint országos törvényeink és kánonaink-
ban járatlanoknak, s ekképen tehetetleneknek tekinthetők 
voltak — épen ezért az Isten szent szerelmeért! nagy 
bölcsen hallgattak volna; különösen azon oknál fogva is, 
hogy a nt. esperes urnák a politikai hatóság, nem pedig 
illetékes egyházi felsöbbsége által kézbesíttettek a ministeri 
rendeletek. — De elhallgathattak volna nagy bölcsen az 
örségi rendezett egyházak lelkészei a Prot. Egyházi és 
Iskolai Lapban közlött következetlenségekben és ellenmon-
dásokban gazdag magukat igazolni törekvő nyilatkozatok-



kai is , mely nyilatkozatban felmerült bizonyos kitétel 
mintegy kényszerít engem, hogy az örségi egyházmegye 
világi hivatalnokai nagy bölcsen hallgatását még egyszer 
megdicsérjem; mert ügy látszik, hogy ezen tisztelt urak 
igen ovatosak és előrelátók voltak, és ismerték azoknak 
gyengéd lelkiismeretét, kiknek, ha ellent mondanak, ezeket 
törhetlen hűségi esküjök kegyeletes fogalmában botránkoz-
tatják meg; pedig tudjuk a szent könyv szerint: „ j a j a 
botránkozónak, de jajabb a botránkoztatónak." 

Haragusznak végtére a rendezett egyházak lelkészei 
tulajdon gyülekezeteikre is, — különösen azért; mert mint 
mondják, „alólról a gyülekezetek részéről semmi ellen-
mondást nem tapasztaltak,-' és azérl ; mert „ezen féktelen-
ségre úgyis nagyon hajlandó, és az egyházi ügyekben 
hozott végzéseket s rendeleteket fel sem vevő népet ellen-
szegülésre nem ösztönözhették," miután ekkor „az ördög 
elszabadult volna láncáról." — Mit mondjak ehhez ? Meg-
vallom, hogy midőn a rendezett lelkészek idézett szavait 
olvasám, elborzadék, „steteruntque comae, voxque faucibus 
haesit." — Hogy így nyilatkozhassanak lelkészek tulajdon 
gyülekezeteikről nagy közönség előtt, nem képzelhetem.— 
Ments meg uram Isten! a keresztyén gyülekezetek, azaz, a 
szentek egyességének ilyen fogalmától!! 

Láttuk, hogy a rendezett lelkész urak sokakra nehez-
telének, — azt azonban bámulattal említjük meg, hogy az 
örségi egyházmegye kőszirtjén épült felső-őri egyházra 
,s ennek tántoríthatlan lelkületű, lángbuzgalmu Jánosára, a 
helybeli lelkész tisztelendő Gueth Sándor úrra nem harag-
vának meg, vagyis inkább mint gyanítom neheztelésöket 
ellenében azért nem merék nyilvánítani, mert ö — mint 
példájával is bemutatta — cáfolhatatlanul képes volna oka-
datolni, hogy mind azon vádaskodások, méltatlankodások 
és keresztyéntelen nyilatkozatok dacára is, melyeket a ren-
dezett lelkészek részint a ft. az egyházkerület, részint az 
őségi világi hivatalnokok, részint tulajdon gyülekezeteik 
ellen felhoztak, — nem kellett volna olly nagy herkulesi 
erő ahhoz, hogy az ö példáját kövessék,— ki mindazon ve-
szedelmes következésektől, melyektől a rendezett lelké-
szek tartottak,— bár maga elkülönözve egyedül állott, — 
menten marada. — De nem volna tanácsos a jövőre nézve 
is, tiszt.Gueth Sándor urat legkevésbé is provocálni, —va-
lamint félek tőle, mikép dacos fellépésökkel a főtiszt. Egy-
házkerületet felingerelték; s nem látom célravezetőnek, 
miszerint az örségi világi hivatalnokok irányában lenéző-
leg nyilatkoztak. — Azt azonban legeslegveszedelmes-
sebbnek tartott, hogy tulajdon gyülekezeteiket pelengérre 
állították.— Mindezeknek rájok nézve — hacsak kellően s 
illendően elejét nem veszik— rosz következései lehet-
nek.— Azonban én ugyhiszem, hogy azon tartalék-gondo-
lattal, mely szerint becses személyöket a magas kormány 
előtt továbbra is bisztositani óhajtják, célt érni nem fognak, 
mert a tapasztalás tanúsítja, hogy bármiilyen nézetben le-
gyen is valamely kormány az elvkérdéseket illetőleg, de 
az mégis örökösen áll miszernit az illyes bifronsu Janu-
sokat nem kedvelheti-e. 

No már édes Barátom! én megvallom, hogy nagy 

mesterünk urunk Jézus gyönyörű példabeszédeit tisztelve, 
miben tőlem telik, ezekben feltűnő szabályokat követni t ö -
rekedném, s igy megtévedt de töredelmcsség buzgó érzeté-
vel hazatérő gyermekemet ajtóm előtt tárt karokkal f o -
gadnám s atyai gyönyörrel szorítanám szivemhez, — de ha 
az eltévedt fiu dacosan s engemet méltatlan szemrehányá-
sokkal terhelve lépne át házamnak küszöbét, az illyen fiút 
én csendes lakomból kitaszítanám s nehogy atyát s a házi 
békét tisztelő testvéreit rosz példaadásával megrontsa, t u -
lajdon kereste sorsára bizva, örökre eltávolitanám.— Én 
mint jó pásztor nyájamból elveszett juhomnak keresésében, 
hegyet völgyet, rengeteget összebarangolnék s ezt meg-
pillantva, az általa ösmert hangon magamhoz hívnám,— ha 
nyájasan hozzám közelednék, valamire venném s örömmel, 
térnék vissza fárádtságos utamrol, mitse törődve az érte t ö -
visbokrok és kövek által sérvezett lábaim sebeivel; de ha 
ellenben ez,—ki elölt én járék, s az én szavamat ez ösmerni 
tartozik vala;— öklelésrc feszitett fővel törekednék sújtani 
sebzett térdeimet; akkor én tőle távozom, öt a rengetegben 
hagyván a vadak prédájára. 

Én barátom! azt hiszem, az örségi rendezett egyházak 
lelkészei nevében irott cikk, nem volt közölve ugy mint 
kiadatott a 11. elesett lelkészszel, és meggyőződve vagyok, 
hogy midőn ilyen tiszta lélekből fakad okokkal fel lesznek 
világosítva; nem fogják magokénak valiami az egész ma-
gyar helv. hitvallású egyházra nézve botrányos őrségi nyi -
latkozatot.— Azon lelkészek fölött pedig, kik még ezután 
is ezt magukénak és meggyőződésük szerintinek vallanák 
én minden habozás nélkül Istenem előtt tiszta lelkem-
ismeretére hivatkozva, pálcát törnék.— Mit fog tenni a f ő -
tiszt. superintendentia,— ám lássa, — itt a többség akarata 
legyen határozó. Sárközy József s.-gondnok. 

Felső -Bar anya. 
Becses lapjában oly ritkán olvasunk egyházme-

gyénkről — a felső-baranyai egyházmegyéről—, hogy ki 
nem ismer bennünket közelebbről: hajlandó a kistükörnek 
megyénk fekvését jelző szavait: „Barauyavármegye va -
gyon utoljára", reánk egyházmegyénkre a szó legteljesebb 
értelmében alkalmazni, s felölünk azt hinni, hogy mi tán az 
ébredés jelen dicső korszakában is alszunk, tespedünk, a 
világgal épen nem haladunk, szóval minden tekintetben, 
honfiaink úgy, mint hitünk sorsosi közt leghátul állunk 
Pedig épen nem úgy van. A felsöbauyai egyházmegye, ha 
nem is legelöl hordja a korszerű haladás zászlaját, de min-
denesetre — kérkedés nélkül mondhatjuk — a hátsó so r -
ban sem kullog. 

A restauratió elvét kimondtuk, s az által, hogy ujabb 
időben elválasztott e.-megyei hivatalnokaink, ki hosszabb, 
ki rövidebb, előre meghatárzott, s 3 éven túl nem terjedő 
időre vállalták csak el illető hivatalukat, azt tényleg 
életbe is léptettük. 

A tanitói testületet presbyteri úgy, mint egyházme-
gyei hivatalokra végzésileg képesítettük, s az iskoláikra 



felügyelést — a körfelügyelőséget — vele tényleg meg-
osztottuk. 

Papi s tanítói özvegy-árva-gyámintézet — mely-
nek már is több ezerekre menő tökéje van — állítottunk. 
S most terveztetik annak mikéntje, hogy a legroszabb eset-
ben is, legalább 120 osztr. forint lehessen egy-egy ily 
gyámintézeti évi nyugdíj. 

Esperességi könyvtár alapítását már csaknem egy évti-
zeddel ezelőtt elhatároztuk, s e célra azonnal szép összeget 
be is adtunk. Hogy azonban itt az ige mindeddig is meg 
nem testesülhetett, s a beadott pár száz pengő forintnyi ösz-
szeg mindekkorig is rendeltetése helyére s céljára nem for-
díttathatott : okai nem mi vagyunk; mert a magas kormány 
kívánsága szerint egész a legapróbb minutiákig már ne-
gyedszer is átdolgozott alapszabályaink, mindekkorig is 
meg nem erősíttettek. E közösen ohajtott esperességi 
könyvtár hiányát némileg pótolja azonban egy kisebbszerü, 
egyes pap s tanitó részvényesek által alapított szépirodalmi 
könyvtár, valamint az e.-megyei tanítói nagy értekezlet 
könyvtára is. 

Tanítói értekezletek egyházmegyénkben szinte tartat-
nak, az egyes iskolai körökben évenként kétszer, nagy é r -
tekezlet egyszer, mindenkor a tavaszi e.-megye gyűlés 
helyén, ezt megelőző napon. S örömmel mondhatom, hogy 
ez értekezletek jótékony eredményei tanítóinkon, s iskolá-
inkban már is szembetünöleg mutatkoznak. A schlendrianis-
mns vastag kérge csak űgy pattog le egymásután legkono-
kabbjainkról is, s még ott is, hol egy évtized előtt a han-
goztató módszer máglyára kárhoztattaték Antediluvianus 
n reg uraink által, s hol a remegtető cathedrán, az összefa-
ragott invalid padokon, az összekarcolt talányos szinü táb-
lán, s a mind ezek legföbbikén a néhány római lictor fe l -
szerelésére elégséges pálca csomagon kül más iskolai 
bútorzat feleslegesnek, sőt tán eretnekségnek is tartatott: 
most Orom hallani, élvezet látni, mily értelmesen olvas, 
mihelyt a betűket ismeri az iskola falain függő Indali-féle 
táblákról a szelíden oktatott, s lélekölő syllabizálással nem 
butított gyermek, mily értelmesen felel, mennyire érti azt, 
mit tanul. — Nem rég szerencsém volt egy szomszéd köz-
vizsgára meghivatnom. A derék tanítót haliám dicsértetni 
sokaktól, kivált papjától; de magam — megvallom — isko-
lája állását nem ismerém. Mégis, mert igen haliám öt di-
csértetni, s mert maga is azon körben körfelügyelő, meg-
vallom sokat, igen sokat vártam tőle. Azonban sokat várá-
sommal szégyent vallottam, mert az eredmény sokat várá-
somat is sokszorosan felülmulta, űgy hogy nem átallom 
bevallani, miként ily népiskoláról fogalmam is alig tudott, 
alig mert lenni. Gyönyörűség volt e közvizsgán jelen lenni. 
Az a készség, az az ügyesség, az az értelmesség, mely itt 
általános volt, meglepő, elragadó vala; pedig mennyi, s 
mily sokféle, mit nem mondom tanultak, hanem a legjobban 
tudtak a növendékek. Vallás, szent történet, hazai történet, 
természettan, földismeret, földleírás a földabroszoni bámu-
latos jártassággal, statisticai, szép versek szavalása, irás, 
olvasás, számvetés, szabályos éueklés, s tudja Isten mi 

minden nem Es ily jeles iskola egyházmegyénkben nem 
nem egy van. Ezt eredményezik az értekezletek, és — a 
körtanitók. 

Azt, hogy a legközelebbi válságos időkben is, ha 
volt igazán protestáns szellemű egyházmegye, az a felső-
baranyai volt, tán felesleges is mondanom, álltunk, mint 
Sión hegye. 63 egyházunk közöl alig tántorgott egy pár, 
és el — csak egyetlenegy esett. Pedig mi is zaklattattunk, 
sőt tömegesen idéztettünk is. Azonban hitünk nem csüg-
gedt, állhatatosságunk nem lankadt, kötelességünk érze te 
nem ernyedt. 

A megyénkben rendezett országos ünnepélyek fő té-
nyezöi is egyházmegyénk papjai s tanítói valának. A Sikló-
son tartatott Kazinczy s akadémiai dálidók részvényesei 
többnyire ref. papok s tanítók voltak. Ök szavaltak, ők 
concerteztek legnagyobb részben, sőt a beküldött összegek 
nagy része is egyházmegyénk papjai- s tanítóitól került. S 
mindemetlett az akadémia palotájára föesperesünk nt. 
Fodor Fdl ur által még külön is másfélszáz osztrák forint-
nál többet küldött be egyházmegyénk. 

Mind ez úgy-e nem azt mulatja tehát, hogy egyház-
megyénk „vagyon utoljára." 

De hát miért olvasunk mégis oly keveset egyház-
megyénkről még a prot. egyh. s isk. lapban is, holott erről 
bizony eleget lehetne időnkint közleni? Azért, mert tán 
kissé túl szerények vagyunk , s félünk hogy Baranyát nem 
ismerők, s azért ezt azon osztályba sorozok, melybe édes 
hazánkat az ágostai agg néne et comp. szeretik sorzani — 
a cannibálok osztályába , az eféle közléseket idétlen k é r -
kedéssé méltóztatnának bérmálni. Ezért nem olvasunk mi egy-
házmegyénkről. Pedig ez nem jól van igy. Épen azért kel-
lene nekünk gyakrabban felszólalnunk, hogy az előítélet 
végre némúlna el. S én ép ezért fogtam most tollat, s fogok 
— ha é lek, s ha nagytiszteletü szerkesztő úr irkáimnak 
olykor becses lapjában kis-helyet engedénd — többször is 
tollat fogni. (Szívesen vesszük. Szerk.) 

Végül még egy egyszerű, de szívélyes ünnepélyről 
teszek az ünnepélyek jelen korszakában említést, egy egy-
szerű, de szívélyes ünnepélyről, mely egyházmegyénk-
ben, a fürdőjéről hires Harkányban tegnap tartatott. Volt ez 
N. t. Szabó Péter egyházmegyénk nyugalmazott főespere-
sének, és a harkányi egyház 32 év óta közkedvességü 77 
éves agg lelkészének jubilaeuma, 50 éves papságának ü n -
nepe. Az ünnepélyen a jubiláló agg lelkész úr rendes hall-
gatóin kivül több fürdői vendégek, egyházmegyénk ke-
beléből számos lelkészek és tanítók, söt a szomszéd belső 
somogyi egyházmegye küldöttei is jelen voltak. Megható 
volt az agg lelkész iljui tűzzel Solt. 73, 17, 18 alap-igékről 
tartott alkalomszerű templomi beszéde, melyben lefolyt 
élte g y e r m e k - i f j ú - k ö z é p - s aggkorára visszatekintve, az 
illető korbelieknek édesatyai tanácsokat, intéseket adott. 
Könyeztünk mindnyájan , midőn érzékeny szavakban lefesté 

Az itt említett jelea tanitó névszerint: Tóth Gábor sza-
porcatésenfai tanitó, és az ormányi iskolai kör egyik 
körfelügyelője. B. S. 



már 6 éves korábani árvaságát, s érzékenyen szólott a szü-
lötlen árvákhoz, s szülőik iránti tiszteletre serkenté a szü-
lőkkel még biró szerencsés magzatokat. Önkénytelen Isten 
magasztalására szálltak keblünk fohászai, midőn lefesté: 
mint támaszta Isten neki, a szülötlen árva gyermeknek jó 
gyámokat, s ez által mindnyájunk Istenbeni bizodalmunkat 
edzé, növelé. Különben nem szándokom — mert nem is en-
gedi ezt e lap tárgyhalmazzal igénybe vett szűk tere — az 
egész igen sikerült egyházi beszéd , ha bár rövid vázlatát 
is közölni. Csak annyit szabad legyen még megemlitnem, 

J iogy midőn a jubiláló agg lelkész érzékenyen emlité, hogy 
azon 62 egyházmegyénkbeli lelkész közöl, kikkel 1810-ik 
évi junius 17-kén mint okorági rendes pap elkezdé hivata-
loskodását, már csak egyedül ö maga a 63-ik van életben, s 
hogy azólta öszvesen 112 lelkész halt meg egyházmegyénk-
ben , kik közöl ö maga 29 felett szónokolt: leirbatlan bús-
komolyság, mondhatnám levertség volt a jelenlevőkön ész-
lelhető. Talán mindenik közölünk gondolá, mit a szónok ki 
is mondott: „ki tudja, nem én leszek-é a 113-ik ?" — N. t. 
Szabó Péter űr után, N. t. Fodor Pál egyházmegyénk fő-
esperese lépett szószékre, s Rom. 13, 7. vévén fel alapigé-
kül : igen sikerült s nagy csínnal kidolgozott beszédben fej-
tegeté: ,,Mi tészen valakit tiszteletessé „s mi teszi a tiszte-
letest még a tiszteletesek között is tiszteletessé — „nagy 
tiszteletűvé." A szabatos beszédet igen szép tárgy és kor-
szerű buzgó ima zárá be. — Isteni tisztelet után 36 terítékű 
ízletes magyar ebédhez ültünk. Ebéd felett nem hiányoztak 
az alkalomszerű áldomásivások sem. Majd ebéd után meg-
szólalt a zombori hangászok szebbnél szebb magyar dara-
bokat siró zenéjük, egytől egyig húros hangszerekből. Az 
ifjabb vendégek — közttük az agg jubiláló jeles 3 unokái;— 
ennek nagy örömére járták is a nemzetit. Végül a szózat és 
liymnusz énekeltetelt. Egyszerű volt az ünnepély, de szí-
vélyes, s ép azért élvezetes. Adja Isten! hogy egyházunk-
nak lehessenek, minél több n. t. Szabó Péter úrhoz hasonló 
jubiláló Nestorai. Adja Isten! hogy a jubiláló agg lelkész 
még soká édeleghessen jelen ifjúi erejében s élet-vidor-
ságában jubilaeuma édes emlékén. 

Burgydn Sámuel. 
csepeli lelkész, egyházmegyei aljegyző. 

A pozsonyi Újság f. hó 12-dikén jelenti: A prot, 
templomban ma délelőtt tartott egyházkerületi gyűlésben 
főtiszt. Stromszky Sam. Fer. superintencleesi hivatalában 
megerősíttetett és SzcntiványiMárton kerületi főfelügyelővé 
választatott. 

Melczer Lajos pesti ág. ev. algymnasiumi volt tanár 
helyére szavazattöbbséggel Greguss Gyula eddigi segéd-
tanár ur választatott meg. 

Léva, julius elején. — A barsi evang. ág. hitvallású 
esperességben két gyülekezet, u. m. Körmöc és F.-Veze-
kény elfogadta volt a m. császári pátenst. Az esperes ur K. 
J. azt saját meggyőződésének vallva, a barsi egyházmegyét 
— e két gyülekezet képviselőivel — szervezte, s a pátens 
és ministeri rendelet szerint szervezettnek hirdette. — 
Most azonban fölfogván az idő intő szavát, a mondott két 
egyház lelkészeivel együtt, visszatért, autonomiánkhoz hűn 
maradt egyházakhoz, s mint esperes ur mondja, „a régi 
rendhez." — S midőn az egyházak közötlt, ekkép a régi 
rend s bizalom helyreállt: az esperes ur is jónak látta e két 
gyülekezet példáját követni, a miről is ekkép nyilatkozik 
egy körlevelében: „Hivatalomróli lemondásomat egypárszor 
beadtam, de nem fogadtaték el, s nekem, ki a folyvást 
növekedő idegenkedést fájdalommal tapasztalám, nem ma-
radt egyéb hátra, mint folytatni azon pályát, melyet én ma-
gam ugyan, és tökéletes meggyőződés alapján választék 
magamnak, de melyen tovább megmaradni — miután maga 
a fényes kormány eltérni attól célszerűnek talált — annyi 
volna, mint dacolni akarni azzal, mit a közmondás „Vox 
populi vox Deiu-nek mond. 

Hogy ügyeinket rendezzük, ugyanis K. J. esperes ur, 
a barsi ev. ág. hitv. egyházmegye tisztelt közönségét jul. 
12-kén Nemcsényben — régi jogaink szerint — tartandó 
közgyűlésre meghívá. Van remény, hogy e gyűlés is, sok 
lelkes protestáns által képviselve leend, minthogy egy-
házmegyénk rendes gyűlést mult év december 6-kátóI 
nem tartott, s ügyeink fejlődnek ! 

Kolbenhayer Samu. 

Hálaszózat. 
Forró köszönet, hála s üdv tinéktek nerneskeblü 

tisztelt ker. barátok, kik a leégett nyolc épületeiben tete-
mes kárt vallott h. h. alsó-vadászi egyház szerencsétlen-
ségét , siralmas pusztulását olvasva , a Prot. Egyh, és 
Iskolai Lap 832-tedik lapján, valódi keresztyéni részvéttel 
siettetek enyhítő gyógyszert küldeni egyházi vérző sebe-
inkre ! — Oh, ha e magyarországi egyetemes prot. gyüle-
kezet csak tizedrésze karolja fel oly buzgó részvéttel 
siralmas ügyünket: úgy néhány kínos évek múlva behe-
gednek sebeink, s egyházi épületeink gyászosz romai di-
csőbb alakban születendnek ujjá , hirdetendők a bölcs 
mennyei atya végetlen irgalmát, s hirdetendők a ker. sze-
retet rajtok virulandó nemes gyümölcseit! 

Mi hálásan fogunk megemlékezni ti rólatok, tisztelt 
jóltevők, midőn belszerkezetében is az utolsó darab fáig 
hamuvá vált templomunk, szent, de puszta kormos falai 
között, az általatok már nyujtott, s hiszszük, mások által 
is nyújtandó kegyes segélyért, a bánat könyeit letörölve, 
örömkönyekben ázott szemmekkel emelünk buzgó fohászt 



az egek urához. Hálásan adják át beezes neveteket jegyző-
könyveink az utó kornak is, hadd tudják s emlékezzenek 
meg róla, kiknek segédkarjai emelek ki egyházunkat gyá-
szos hamvaiból. — Üdv neked különösen, kedves gyermek! 
ki midőn a legnagyobb erkölcsi bajnok szent zászlaja alá 
legelőször iratád be magadat, midőn a világ ÜdvözitŐ 
Jézus megváltói érdemét élő hittel kebledbe felölelni ké-
szülél: akkor nagy mesterünk példáját követve, a hit s 
szeretet legkedvesb gyümölcsét, legdrágább zsenge áldo-
zatát tevéd fel ártatlan kezekkel a vallás oltárára! Törj 
elébb, kedves gyermek, az evangyéliomi bölcseség s erény 
sziklabércein , magasztos érzelmeid boldogító édenében 
vesd meg a világ kísértő csábjail; hogy a mennyei s földi 
atyák és minden emberek gyönyörködve tekintsenek reád 
s az áldozatkészség szivedből, a tehetség hatalmadból soha 
ki ne apadjanak! — Alsó-Vadász, jul. 2. 1860. 

Az egyház képében 
Kérészi Mihály 

alsó-vadászi helv. h. lelkész. 

A cs. kir. Nméltóságu Helytartó Tanácstól érkezett 
rendelet folytán ezennel arról értesíttetik az egyházi elöl-
járóság, hogy az alsó-vadászi ref. templom és iskola részé-
re a könyöradomány gyűjtését mindkét evangélikus egy-
házhoz tartozó hívek között a magas cs. kir. budai országos 
Hatóság megengedte. — Kelt Szikszón, jun. 28. 1860. 

Cs. kir. hivatalvezető 
Nemes József. 

Hálany ilatkoz at. 

Jutalom a megemlékezés ! ily jutalom nemes élveze-
tében részesült a közelmúlt napokban Abaujtornamegye ke -
belében fekvő, s a nagyméltóságú kassai püspök ö excel-
lenciája hejezei uradalmában levő helvét hitvallású 270 lel-
ket számláló egyházi lelkésze s iskolatanítója. 

A nemes főpap bokros gondjai közt első helyre a 
fentnevezett helység tagosztályu összesítésnél, a helvét 
hitvallású belső személyek aggasztó helyzete enyhítését 
tevé. S a meglehetős kiterjedésű határból eddigelé 
egytalpalat földdel snm bíró lelkésznek 8; az iskolatanítónak 
pedig 2 hold saját táblájából kihasítandó első osz-
lyú szántóföldett törvényszabta jogilletöségökön , l ege -
lön : kivül adámányozni kegyeskedett. — Miért a vallá-
sos kegyelet áldásos erejével fölruházott nagyméltóságú ex-
cellentiás püspök fogadja a magyar protestáns közönség 
őszinte köszönetét,legkülönössebben jótéteményezettek fo r -
ró háláját.— 

E nemes részvétet szívünk táblájára vésve szent e -
reklyeként híven őrizzük a jelen és következő nemzedék 
előtt áldóérzettel emlegetjük. 

Kívánjuk, hogy e nemes tette a főpapnak legyen följe-
gyezve attól, kinek őrgondjai kiterjeszlvék a világegyetem 
felett — — s nemes tette nemesebb jutalmát vegye el 

annak szent kezeiből, kinek szellemében itt a lelkiország 
terjesztésében magasztos érzelemmel működik. 

Legmélyebb tisztelet és hála őszinte érzetével adóz-
va, vagyunk Hejczén, junius 20. 1860 — A nagyméltóságú 
Püspök ö excellentiájának 

a hejezei helv. hitv. egyházközönség képiben 
Rácz József lelkész, Czakó Mihály egyházgondnoka. 

Sz. A pesti reformata egyháztanács újbóli meg-
választatása. A pesti ref. egyház ezelőtt 5 évvel válasz-
tott tanácsa mult hó 24-én titkos szavazat mellett újból meg-
választatott, a választás napja előtt minden fizető egyházi tag-
nak megküldetett a pesti egyház tagjainak kinyomatott 
betüsoros névjegyzéke szavazási lappal, egyik azon kéréssel, 
hogy minden szavazó, ki a választási joggal élni kiván, 
minden tartózkodás nélkül teljes mértékben élvezhesse 
szabad választási jogát, magával hozván betöltött szavazati 
lapját, melyet személyesen a paplak gyülésteremében kine-
vezett s reggeli 9 órától déli 1 óráig e czélra együttlevő 
szavazatszedö bizottmánynak átadhat. A szavazat eredmé-
nyének közzétéíe a jun. 29-én tartott közgyűlésben, melyre 
minden egyházitag hivatalos volt, következőkép történt 
meg: Főgondnoknak, gr. Degenfeld Imre, algondnoknak, 
Karczagh Ferencz, jegyzőnek, Horváth Károly; tanácsno-
koknak: Barkassy Imre, Bertha Sándor, gr. Bethlen Ádám, 
Búzás Károly, Csengeri Antal, Gál János, Gerendai Ambrus, 
Gyene Károly, Gönczy Pál, gr. Gyulai Lajos, Hajdú József, 
Hajós József, Hollóssy Mihály, Kapczy Tamás, Dr. Kajdacsy 
István, Lónyay Gábor, Lónyay Menyhért, Nagy István, 
Polgár Mihály, gr. Ráday Gedeon, Sárközy Kázmér, Sárói 
Szabó Albert, Dr. Szabó János, Szekrényessy József , g r . 
Teleky Sándor,- Tóth Gáspár, Tóth Lajos, Tóth Lörincz, Vá-
rady Károly, Végh Ignác, s e szerint meg levén választva 
újból a pesti ref. egyház 33 tagból álló tanácsa, ugyanaz az 
egyház ügyeinek foglalkozásával megbízatott. A közgyűlés-
ben több érdekes az egyház javát s felvirágzását tárgyazó 
indítványok kellő megvitatás után határozatra emeltettek. 
Az újból megválasztott egyházi tanács az előbbi tanács 
nyomdokit követve, sok célirányos intézkedéseket tehet 
az építkezés, iskolák szaporítása körében, miért is neki 
részünkről kitartást s jó egyetértést kívánunk! 

Meghivó a pesti ref. egyház elemi és középis-
koláiban, folyó évi julius 22-kétől 26-káig, a 
templomban, következő renddel tartandó nyil-

vános vizsgálatra, 

Julius 22-kén délután 3 — 5 óráig a leányiskola, 
délelőtt 5 — 6 óráig a középtanodai ifjúság az éneklés 
elemeiből , julius 23-dikán délelőtt 8 — 12-ig az I. kö -
zéptanoda délután 4-kor az I. elemi iskola, jul. 24-ke'n d. e. 
8—12-ig a II. középtanoda d. u. 4-kor a II. elemi iskola, ju l . 
25-kén d. e. 8—12- ig a III. középtanoda d. u. 4-kor a III. 



elemi iskola, jul. 26-kán d. e. 8—12-ig a IV. közeptanoda 
d. u. 4-kor a IV. elemi iskola — jelenik meg a vizsgálaton. 

A tantárgyak rende a középtanodában: 8 
órától % 9 - i g vallás, l /29 órától 9-ig földrajz, 9 órától V210ig 
magyarnyelvtan, V2IO órától 1 O-ig történelem, 10 órától 
V 2 l l - i g latinnyelvtan, Val l órától 11-ig természetrajz, 11 
órától T/212-ig mennyiség és természettan, l/212 órától 12-ig 
németnyelvtan. — Mely nyilyános vizsgálatra a t. cz. szülé-
ket, gyámokat s a nevelés-ügy minden barátait tisztelettel 
hivja meg. Kelt Pesten, juniushó 14-kén 1860. 

Az iskolai igazgató. 

Nyilvános vizsgálatok rende a N.-Kőrösi jhelv. 
hitv. tanintézetben. 

1. Julius 29 napján a tanitóképző-intézet I. és II. éves 
osztálya. 2. Julius 30 napján a gymnásium VII, VI. és V . 
osztálya. 3. Julius 31 napján délelőtt a IV. és III. délután 
a II. és I. gymnasiumi osztály. 4. A VIII. osztály érettségi 
vizsgálatának írásbeli része julius 25 napján kezdődik; a 
szóbeli augustus hónap négy első napján fog tartatni. A ne-
vezett napokra a Dunamelléla helv. hitv. egyházkerület 
hivatalnokai, minden érdekeltek , különösen pedig a szülék 
tisztelettel meghivatnak. Kelt N.-Körösön 1860. jul. 6. napján. 

Az igazgatóság. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelelös szerkesztő s kiadó : Dr. Bal lag i Mór. 

( 3 - 2 ) 

O s t e r l a m m K á r o l y könyvárusnál épen most jelent meg 

E G Y H Á Z I B E S Z É D , 
melyet 

B E R Z S E N l ' I D A N - I B L i 

sírja felett a n i k l a i t e m e t ő b e n (junius 14. 1860.) elmondott 
S Z É K Á C S J Ó Z S E F 

pesti evang. lelkész. 

Ára fűzve 4 0 uj kr. , postával bérmentve 5 0 kr . Tíz példány után egy tisztelet példány. 

Pályázat tanári állomásra. 
A belsö-somogyi h. h. egyházmegye csurgói algymnasímában jövő tanévre egy tanári szék 

megürülend. Az egyházmegyei közgyűlés ezt pályázat utján határozta betölteni. Ez állomás évi java-
dalma 525 ft. oszt. ért., alkalmas lak-szoba az iskola-épületében; s mint az alumnusok felügyelőjének, s 
az iskolai tápintézetet illető számadás vezetőjének igen tisztességes koszt is a tápintézetben. — Pályázó-
nak nőtlennek, kellő iskolai bizonyítványokkal ellátottnak, s az algymnasiumi bármely tan előadásában 
otthonosnak kell lenni. Pályázni kívánók f. év aug. 22-dik napjára vagy személyes megjelenésre, vagy 
ez ideig bizonyítványaiknak hozzám bérmentes beküldésére (utolsó posta Nagy-Bajom) felhívatnak. 

Kis-Bajom, jun. 21. 1860. Kacsóh Lajos 
b. somogyi esperes. 

P á 1 y á z a t. 
A bal.-gyarmatin ág. ev. hitv. nemzeti iskola fiutanitói állomása megürülvén, arra a b . -gyar . ev. egyháznak 

jun. 10-én tartott közgyűlése határozatából pályázat nyíttatik. — Ezen hív atallal járó évi fizetés következő : 210 uj ft. 
kész pénzben, szabad lakás, kert, 6 öl fa, minden helybeli gyermektől 4 ft., idegentől 8 uj ft., beigtatásért és bizonyít-
ványért egy-egy uj ft. és a már is létesülő félben levő tagosztály alkalmával a b.-gyarm. földes uraságok által ajándéko-
zott V4 teleknyi föld és rét illetőség. 

Ezen IV osztályból álló fiutanitói állomást elnyerni óhajtóktól megkívántatik kellő tudományos kiképezettég-
és magya r - s német nyelv tökéletes ismerete.—A ki ezen kiképezettsége mellett még a zongorázás és rajzolásban adhatna 
oktatást, az elönynyel fog birni. 

Folyamodók kellőleg felszerelt folyamodványaikat alólirt lelkészhez folyó évi aug. 10-kéig bérmentve 
beküldeni felkéretnek. — B.-Gyarmathon, juniusban 1860. Az egyház nevében 

(3—2) Omazta Tóbiás felügyelő. Drászkóczy Gusztáv lelkész. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-

h i v a t a l : 
Löyészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben ; házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK D I J A : 
4 hasábos pelit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Egyházalkotmányi önisme. 

Az evangyéliom szerint, Luk. 6, 48. a bölcs 
házépítő ember ássa és kivágja a követ, s úgy vet 
fundamentomot a kősziklán; és Luk. 14, 28. sze-
r in t : ha valaki tornyot építeni szándékozik, elő-
ször is leülvén, számlálja meg pénzét! nehogy 
később szégyent valljon. E ház- és torony építő-
nek helyzetében találja magá t , — a jelen zsinat 
előzményi napokban — a magyarhoni mindkét 
prot. hitfelekezet: ház a bel-, magán- ; torony a 
kül-közegyházi jog épülete. Valamint nemzetünk-
ről jósolá a legnagyobb honfiú, hogy az „nem 
volt még ; hanem leendő ezután": így reményke-
dik különösen a honi protestantismus arra nézve, 
hogy a közelebb tartandó zsinat által minden ed -
dig voltnál jobb, azaz: compact-és solidabb szer-
kezetű egyházalkotmányt nyerendünk.—Ámde 
az újból teremtés egyedül Istené; — nekünk jö-
vőre tanulságul a múltban megirottak szolgálnak, 
s még inkább — a megirottaknál hatósabb meg-
történt dolgok—egy élettapasztalati dús tárház... 
„Elet és tudomány" követelései néznek reánk! 

Az „életé," mely hangosan panaszol az ed-
digi, csupa önfentartásért vívott küzdelmekről, 
melyek viharzó tengerének árja épen csak az 
ujabb korban — szemeink láttára — tört meg a 
felekezet élő hitének és alkotmányossági éber 
öntudatának szirtfokán, — és utóbb, minden jó 
lelkek örömére, boldogító remények szép egétől 
csillagos tükörré simult május X5-dikén. Azóta 
immár legfőbb életkérdés: tisztába jönnünk a 
közállomány és többi különböző nemprotestáns 
hitfelekezetűekhezi viszonyunk felől. A dolog 
természeténél fogva: népfajok egyenjogúsítása 

csak irott betű és- pium desiderium lehet mind-
addig, valamíg a vallásfelekezeteknek szintén 
egyenjogúsítása nem tétetik alapjául; holott a 
népi közérzületnek legöröklőbb sajátossága, leg-
élénkebb és mindennapos nyilatkozata épen a 
vallásosság. Itt tehát — egészen hasonlatlanul a 
multakhoz, u j térre lépendő a zsinati alkotmányo-
zás. Nem pedig az által, mintha nem is álmodott 
u j engedményeket remélne, kérne és várna e te-
kintetben: hanem hogy létesüljön már el valahára 
az 1790 — 1. 26. tc. bevezetésének jó szándéka, 
munkásságra kelvén a betűk nyűgeibe bűvölt 
lélek és élet, azaz: hogy az állam és felekezetileg 
különböző ker. testvérek szemeiben nem eltűrt 
vagy engedélyezett (préeaire) ál lásban; hanem 
tulajdonkép itthon legyünk. Ez a mi legsérelme-
sebb oldalunk, ez kiván megenyhítést, felápolást,; 
ez az élet kívánalma, mely a prot. egyház legjobb 
erőbeni életrevalóságát feltételezi most és j ö -
vőre. Az anyagi természet a folytonos létezhetés 
felől kétszeresen biztosítja önmagát, u. m. az ál-
tal, hogy virágzó létre hervadást, erre ismét ujjá-
szülő tavaszt hoz; és az által, hogy a virágzó 
létnek előidézhetése és fentartása tekintetéből — 
szervekkel látja el alkotásait , melyeknél fogva 
táplálkozzanak, és belmunkásság által nőjék ki 
magukat. A szellemerkölcsi életnek is viruló te -
nyészete ugyanezen törvény alatt ál l : hogy szer-
ves egész legyen, és jól megállapodott belerővel 
önmagát kihatólag érvényesítse. A magyarországi 
prot. egyházra nézve igen alanti szempontot v ő -
nek maguknak azok, kik netalán azt gondolnák 
vagy hirdetnék felőle, hogy kiáltó belszervezet-
hiányokban sínlik, és ha dr. zsinat nem siet a 
segélylyel, non putarem tör ténhet ik . . . Épen nem 



erről győződtünk meg a közelebbi napokban, a 
kísértés nehéz hónapjai fo ly tán ; hanem ezzel is 
együt t főképen arról, hogy az élet kívánalma 
minél teljesebb e. kill közjogot megalapít tatni 
vár a zsinattól. 

Az ehhez szükséges anyagszereket a belső-
ség fogja szolgáltatni, a hol már a „ tudomány" is 
szót emel. Tenger el nem nyélé, a mélység színét 
sem lá t t a , de csak nincs még ekkorig magyar 
prot. egyetemünk és abban kifejlendett e. jogi 
szak-tudományunk: hol vennők hát az irodal-
m a t ? ! Azt ugyan nem mondhat juk , hogy per 
absolute „non da tur" ; mert hiszen itt előttünk a 
beajánlandó kedves vendég: „Statutumok, a helv. 
hitv. felső-szabolcsi e.-megye részére. A gelei 
kánonok, e.-kerületi és megyei rendeletek, s az 
ország törvényei alapján. Il-ik kiadás. Sárospa-
tak. 1859. kiadta Madán, sept. 16. 1858. Szilágyi 
János m. k. e t á rgyban e.-megyeileg megbízott 
e.-m. ülnök."' 

Nehogy már most, a szerény kis nyomtat-
ványt elővéve, vagy csak reá gondolva is, szánó 
mosolylyal tekintse a t. olvasó: tehát jó előre 
őszinte vallomást teszünk, hogy bizony k ics iny-
ded mustár mag ez ; hanem — gondos kertészet 
tel — nagy életfává növelhető, mostanra pedig 
így is mondható: növelendő, mert valóban kell, 
hogy növeltessék. Most még — csekély tudomá-
sunkra — majd szintén egymagára állana ez 
pironkodva — az e. kül közjogot illető oly hatal-
mas irodalmi termékek mellett, mint I r inyi J., 
Blázy L v Kerkapoly K., Székács J . nem régiben 
és ujolag is megjelent nagy értékű munká ik ; — 
s „elnézve borús szemmel nyugotra és vissza ke-
letre" : nem talál többet a közel rokonságból, — 
azokat is majdnem félvér jogán, mint Szeberényi 
J . „Eszmetöredékek," Székács J . „Igénytelen né-
zetek,'4 együtt érve az ev. tanintézetek ügy-állása 
felől mellékelt jeles értekezéssel; — hanem leg-
közelebbi édes testvéreid ismeri, mit a közmél-
tánylat is oly szívesen fogadott vala: t. Makiári 
P. Lajos e.-m. jegyző úrtól a „Grömöri li. h. e.-
megyei, e.-kerületi törvényhozás ut ján kötelező 
s z a b á l y o k a t (S.-Pataki Füz. III . év f. 147. 272. 
11.). — Es ezen idézetek folytán, kinek nem ju tna 
eszébe ama siralmas tévelygés, midőn figyelemre 
se méltatva az itthoni saját k incsbánya dúsgaz-
dagságát, külországi idegenbe — aranyfüstö 

aknázni ment az önmagát alkotmányozni akar t 
felekezet; t. i. a „Codex Leguiti eccl. in rationem 
ut rarumque ev. Conf. in Polonia et Lit l ivania" 
lön felvéve irányadóul a budai zsinaton. Hinc 
tanta mali labes! Már most könnyű belátni ama 
szerény figyelmeztetés becsét:: Minő nyeremény-
hez ju tand az egyetemes prot. hitfelekezeti alkot-
mányozó törvényhozás geniusa, ha ily részletes-
ségekből, melyek itthoni legsajátabb eredetiek, 
fűzheti egybe koszorúja gyöngyeit . Ha li. h. nt. 
f.-szabolcsi e . -megye példájára, számon adná a 
közérdekeltségnek — önkeblében és liazaszerte — 
minden e.-megye az ő belháztar tását ; — sőt jó 
lenne, hogy ugyanezt az e.-kerületek is tegyék, 
sajátos figyelmet szentelve a kebleik szérelmével 
ápolt fő- és alsóbb rendű tanintézetekhez való 
jogviszonyaiknak történelmileg — genetice és ok-
nyomozókig pragmatice kimutatására ; és talán 
mindenik e.-megyéből csak egyetlen, körülbelől 
példánynak nézhető e.-közönség belmagán élete 
jogviszonyai- s történelmének előadásával — leg-
korábban és legkésőbben, például egy év alatt— 
kész l ennének : a legbiztosabb Ariadne-fonálhoz 
ju tnának , és a jogbölcseség kútfejéhez, mely 
ugyanaz a bölcsészeti többi ágakéival: az önis-
meret. Ez aztán, mint tudomány is nevet é rde-
melne közöt tünk, és szakot alapí tana, mígnem 
tanszékre is feljuthasson. Innét eshetnék a leg-
tisztább öntájékozás arra nézve is: mely a r á n y -
ban elegyíthető és elegyítendő a magyar prot. 
e.-alkotmányban autonomia és centralisatio e g y -
mással? a végre, hogy egészséges alkotó- és táp-
elemmé váljék egyházi életünk légkörében. — A 
szerény kis je lenség, melyről itt oly nagy szó 
tétetik, egy 8-dr. 26 lapból álló nyomtatvány, 26 
§§-okban. Első szakasz tárgyal (2 —13 §§.) a 
„Gyűlésekről, u. m. köz-, képviseleti-, és tanács-
vagy törvényszéki gyűlés ; második szakasz 
(14—26. §§.) a hivatalnokok eljárása és köteles-
ségeiről," s mindez azon értelemben, mint a cím-
lapon jelölve adatik. — Ki nem látja át ? hogy 
midőn jó rendben lesz a házi belszerkezet, akkor 
a legpontosabb természeti következetességgel, és 
pedig elutasíthatlan örök szükségesség gyanán t 
jövend, a küldísz- s fénynek megadása szükségle-
tével, egyszersmind annak kiegészítése is. — Éle t 
és tudomány kívánalmai iránt közönyös épen a 

országi protestántismus lehet legkevésbb;^ 



mert hiszen emez édes szülője, amaz kedves ápoló 
dajkája és bölcs nevelője volt mindekkorig: re-
mélhető, megadja Isten érnünk azon örömet, hogy 
élet és tudomány kivánalmai iránt közönyös nem 
is leend. Gondci László. 

Lel kész választás és a káplánok lelkészül meg-
hivatása. 
(Folytatás). 

Említi még Q£), hogy az igazi jeles tehetségű és 
jellemű ifju káplánok maguk sem kívánnák, hogy számukra 
kivételeket téve, ö nekik a rendes lelkészek vagy idősebb 
káplánok előtti promoveáltatás megengedtessék; ha pedig 
kívánnák, akkor nem is jeles tehetségek s nem is kiváló 
jellemek, s így meg sem is érdemelnék a kivételt. Igenis, 
„kivételt" maguk személyére nézve nem fogadnának el, 
nemcsak a kiváló, de a közönséges jellemüek sem; azon-
ban a szabadválasztásnak úgy rájuk, mint társaikra egyen-
lően kiterjedő jogos kedvezményét nemcsak elfogadhatnák, 
de méltán igényelhetik is. S ezen esetben, ha idősebb káp-
lán, vagy rendes lelkész előtt nyernének is meghívást, 
álszerénységből azt bizonyosan visszautasítni nem fognák, 
s bizonyosan nem fogná akkor QO a tételt így formulázni: 
a jeles tehetségüek és jellemüek, ha idősebbek előtt nyer-
nek meghívást, bizonyosan el nem fogadnák; ha pedig 
elfogadnák, akkor nem jeles tehetségüek s jellemüek, és 
így meg sem is érdemlik azt. 

És 0 0 mindezen syllogismusai után akként formu-
lázza nézetét, hogy általában addig, míg változni akaró 
lelkész van, káplán rendes lelkészül ne adassék meg, s 
akkor is, midőn már az üresedésbe jött' állomásra mozdulni 
egy lelkész sem kiván, csak az első káplánnak adassék jus 
vocabilitatis. A r. lelkészek között ugyan a gyülekezetek 
szabadon választhassanak; de itt is jobb volna, ha maga az 
egyházhatóság rendelkeznék. 

íme tehát Q£), ki még cikke elején a szabadválasztás 
mellett szólt, s csupán a választási féktelenséget akarta 
megszüntetni, cikke végén már görebéből egészen elpáro-
logtatja a szabadválasztást, s a mi a fenéken marad, az nem 
egyéb, mint az u. n. „gradualis promotio." 

A gradualis promotióban tagadhatatlanul van mind a 
káplánokra, mind a lelkészekre sok megnyugtató, s tán ma-
gam sem igen szólnék ellene in principio, ha a lelkészhivatal 
betöltésénél egyedül, avagy csak túlnyomólag is a lelké-
szek anyagi érdekeinek kiegyenlítése s nem egyenesen a 
gyülekezetek jogi érdeke jöne a főbb szempont alá. Ha a 
lelkészhivatalt csak ügy tekintjük, mint beneficiumot, a 
lelkészeket pedig mint beneficiarusokat s beneficiendusokat; 
akkor jól van! a mint a kicsinált gradus szerint következ-
nek a lelkész egyének, részesüljenek a nagyobb és nagyobb 
mértékű beneficiumokban; hanem ekkor ne kívánja senki, 
hogy a lelkészhivatalról ily fogalmat testesítő egyház 

másnak tekintessék, mint csupán a lelkészek tápintézete 
gyanánt alakult egyletnek, melynek ekkor is lesz ugyan 
nemes és philanthropicus feladata, de üdvintézményi jelleme 
nem. A lelkészek anyagi jobblétéröl ugyan az egyháznak 
gondoskodnia kell, de nem a lelkészhivatalnak beneficium-
má Ietörpítése, s a szabadválasztás jogának megbénítása, 
hanem mint múltkori cikkemben említém, a keresztyénség 
szelleméből folyó társulati szövetkezés és tevékenység 
kifejtése által. A lelkészhivatal az igehirdetés magasztos 
hivatala; nem szabad azt bármely osztály anyagi érdekei-
nek kiegyenlítése végett substratum gyanánt felhasználni. 

Az egyházban már így is eléggé nagy foglalalásokat 
tett a világ; ne akarjuk azt annak jobban-jobban zsákmá-
nyául átengedni. A lelkészhivatal, mely az igehirdetésben 
az apostoli hivatalnak mintegy folytatását képezi, ma már 
legtöbbünk előtt csaknem csupa életmóddá s kenyérkere-
setté vált; s ez az oka, hegy bizony, ha valaki nagyobb 
jövedelmű állomásra jut , szinte kiirígyeljük kezéből 
a kenyeret, mintha a lelkészhivatalnak minket legfőbb-
képen érdeklő részét mindig csak a conventió tenné. S ez a 
túlnyomólag anyagi érdekekre függesztett tekintet az, mi 
a szabadválasztás kérdésének is a jogeszméjével egyező 
keresztülmenetelét gátolja. 

Ha minden lelkészhivatalnak lehetőleg egyenlő fize-
tése volna, akkor már a káplánok szabad meghivatása ellen 
bizonyosan kevesebb szó lenne; mert hiszen minden hiva-
tali ürüléssel egy káplánt csakugyan lelkészségbe kell 
emelni. Jaj! de mivel egy helyen jobb a conventió, mint 
másutt: ezért gátolni kell a fiatalok megválaszthatását. Ez 
oly anyagias felfogás, mely a lelkészhivatalon levő apostoli 
zománcot egészen letörli! 

Ezenfelül a gradualis promotio mellett épen azon 
gyülekezetek szabadválasztása lenne legszűkebb körre 
szorítva, melyek jobb fizetést adnának lelkészöknek; mert 
azok már csak a rendes lelkészek közt s tán azoknak is 
ismét néhány magasabb gradusba promoveált tagjai közt 
választhatnának; míg ellenben a legszegényebb gyüleke-
zetnek azt mondaná az esperes, hívj a kit tetszik, akár a 
lelkészek, akár a káplánok közül, csak aztán kapj magadnak 
lelkészt! 

A jognak minden igazságtalan megszorítása önkényt 
viszi az embert a felállított törvény kijátszani akarására. A 
gradualis promotio mellett — ha nagy gyülekezet volnék s 
szabadválasztási jogomat biztositni akarnám, azt tenném, 
hogy a lelkésznek oly lehetőleg csekély fizetést tűznék ki, 
miszerint arra magára még a káplánok se igen vágyakoz-
hatnának; de aztán oda tenném, hogyha ohajtásom szerinti 
lelkészt nyernék, akkor annak személyére a fizetést sza-
badtetszés szerint megháromszoroztatnám, vagy négysze-
reztetném; míg ellenben, ha szabadválasztásomban gátol-
tatva, egy nekem nem tetsző lelkész rendeltetnék hozzám, 
annak csak azon csekély rendes fizetést adnám meg, mely 
mellett bárki is örömest kívánkoznék másuva. Ily móddal 
biztosítnám magamnak azt, hogyha ohajtásom rendes lel-
készre vagy káplánra esnék is, azt lelkészül bizonyosan 
megnyerném. Mondhatná tán valaki, hogy ez fogás. Legyen 



az, de nagyon természetes, s még- tulajdonképen erkölcsileg 
sem roszalható eljárás; — felelet a szabadválasztás jogta-
lan megszorításának kérdésére. 

De meg micsoda iskolás dolog az a promotionális 
gradifikálás, még akkor is, ha sok részrehajlással nem já r -
hatnánk. Midőn már az iskolából kiléptünk, classiílkáljon 
bennünket maga az élet. Ennek a classifikálása sokszor 
eltér az elmélet embereinek classifikálásától, és akármint 
küzdjünk is ellene érvényesíti magát. Legyünk meggyő-
ződve, hogy akár kor, akár tudományos képzettség szerint 
rubrikázná bármily részrehajlatlanul az egyházhatóság az 
egyéneket, az élet mindig fogna találni okot azon classifi-
kálás elleni visszahatásokra. 

Ide járul az, hogyha megtagadjuk a gyülekezetektől 
az őket illető jogot s azt az egyházhatóságokra ruházzuk, 
legyenek azok bár képviselet alapján alkotva, mégis ez 
egyházunkba okvetlenül bizonyos hierarchiai elemet fogna 
becsúsztatni. Valamint a katholikusoknál az taníttatik, hogy 
az egyház tulajdonképen a papságban van képviselve: úgy 
nálunk az fogna ténynyé válni, hogy az egyház = egyház-
halóság ; az egyházhatóság = klérosz ; a gyülekezetek 
pedig — laikusok. Nem szabad nekünk a gyülekezetek nagy-
korusági jogát annihilálnunk; ezen alakult meg prot. 
egyházunk, ezen áll fen és virágozhalik fel egyedül. Az 
egyház a gyülekezetekben és nem az egyházhatóságokban 
van és létezik. 

De ha mindezekre nem tekintünk is: annyi igaz, 
hogy az igazságon felül és kivül hiába bölcselkedünk és 
intézkedünk. Annyi bizonyos, hogy a gyülekezeteket a 
szabadlelkészválaszlás joga illeti; — e jogot azoktól gra-
dualis promotióról felállított bárminemű elméletek kedvéért 
megcsonkítni nem lehet. S ne higyjük, hogy a lelkészek 
anyagi helyzetén a jog épületének lebontása által akár 
tanácsos, akár szabad volna intézkedni. Az evangélikusok-
nál meg van a teljes szabadlelkészválasztás; Erdélyben, 
sőt ha jól tudom, tul a Tiszán is szabad a helybeli káplánt 
is megválasztani lelkésznek; Amerikában maguk a gyü-
lekezetek képeztetnek maguknak lelkészeket is ; nálunk 
is a reformátió idejében bizony nem nézték azt, hogy va-
laki a gradualis promotió-féle elméletek mértéke, vagyis 
mindegy a katonai rangfokozat lépcsői szerint áthatolt-e 
már a kis jövedelmű ekklézsiák hivatalain, s nincsenek-e 
előtte változni akaró rendes-lelkészek vagy idősebb káp-
lánok ; hanem már az akadémiákról egyszerre meghívták 
sokszor a legelső gyülekezetbe az ifjú egyéneket s lettek 
belőlük Meliusok is; sőt az ujabk időkben is, bizony nem 
egy akadémiáról visszatért Pécely és Révész vágott sok 
rendes és idősebb lelkésznek elébe: s kérdem, váljon 
ezeknek megválasztását választási féktelenségnek lehet-e 
nevezni s váljon vesztett-e általa, vagy nyert egyházunk ? 
megítélheti bárki is. 

Ne mondjuk azt, hogy most mások az idők. Az idő 
sohasem élheti tul az igazságot és jogot. Nem az igazság 
romlik el; hanem mi rontjuk meg magunkat a tarka elméle-
tek készítése által annyira, hogy a legegyszerűbb igazsá-
got sem látjuk be. A világon létező akár erkölcsi, akár 

physicai bajokat a természetes igazsághoz és joghoz iga-
zodás, nem pedig az attól való mesterséges elhajlás által 
orvosolhatjuk meg gyökeresen. A lelkészek anyagi hely-
zetén is ne a jog forrásának bedugása által akarjunk se -
gítni, hanem magának a baj eredeti forrásának kipuhato-
lása által. A jog soha, de soha bajok kútforrása nem lehet. 

Nézetemet tehát röviden így formulázom : 
1. Legyen szigorú lelkészvizsga , s ha szükség, 

állíttassanak fel bizonyos gyakorlati évek. Csak a vizsgát 
becsülettel kiállott, feddhetlen erkölcsű és érett korú egyé-
nek avattassanak fel ; de aztán 

2. Ezeket, legyenek akár helybeli, akár vidéki káplá-
nok csak úgy meglehessen választani a legelső gyüleke-
zetbe is, mint a legidősebb lelkészt. 

3. A választás kandidatióhoz se legyen kötve; mert 
a kiket az egyházhatóság az ordinálás által a lelkészhiva-
talra egyszermindenkorra kandidált, azok minden gyüle-
kezetbe kandidálvák s superarbitrirozás nélkül, sem az 
esperes, sem az esperesi konsistorium ujabb kandidátiót 
nem tehet. 

4. Bármely korteskedés bebizonyult ténye fegyel-
meztessék, úgy a káplánoknál, mint a lelkészeknél, s a 
fegyelem alatt álló egyénekre nézve a kimondott Ítélethez 
képest a vocabilitatis jogot mégis lehet szorítni; de a kik 
fegyelmi büntetés alá eső tényt nem követtek el, s a fen-
tebbi kellékekkel bírnak, szabadon választhatók legyenek. 

5. A választásoknál úgy az esperes, mint a consis-
toriumok irányadó erkölcsi befolyást szabadon gyakorol-
hatnának ajánlataik, de nem más egyéneknek legyalázása 
által. A legtágasb választási szabadság mellett is a gyüle-
kezet, ha kitűzött egyéne nincs, s bizalommal viseltetik 
esperese iránt, örömest folyamodik ahhoz jó tanácsért. S 
én ismerek esperest, kinek oly erkölcsi hitele van a gyüle-
kezetek előtt, hogy bár minden esperesi kandidatio Tiélkül 
szabadon választhatnak, mégis legtöbbször esperesök aján-
latában nyugszanak meg. Ily erkölcsi befolyást szükséges-
nek vélek s annak lelkiismeretes kezelése mellett minden 
jogcsorbítás nélkül az érdemesebb egyének szerencséjét 
eléggé elő lehet mozdítani. 

6. A lelkészfizetésnek minimumát meg kellene hatá-
rozni, s a mely gyülekezet azt megadni képes nem volna, 
affiliálni. 

7. A szegény lelkészek felsegélésére egy, úgy a gyü-
lekezetek, mint a gazdagabb jövedelmű lelkészek méltá-
nyos contributioján alapuló közpénztárat kellene felál-
lítani. 

8. gyülekezetek és a segédlelkészek száma közti 
módnélküli aránytalanságot a seminariumi ifjak fölvételének 
szigorúbbá tétele által célszerű volna kissé alábbszállítani; 
bár úgy vélem, hogy ez aránytalanságot, maga az idő is 
meg fogja majd orvosolni. 

Ezen s ezekhez hasonló intézkedések által igyekez-
zünk a lelkészek nagy részének mostoha anyagi helyzetén 
segíteni; de a szabadlelkészválasztás jogát ne nyirbálgas-
suk s ne nevezzük annak gyakorlását independentismusnak 
és féktelenségnek. 



így vélekedem; lehet hogy vélekedésem helytelen ; 
de míg annak helyességéről meggyőződve vagyok, tőle el 
nem állhatok. 

Reménylem, hogy QfT) felelni fog, s ha feleletével, 
mit én örömmel s korán sem polémiái bosszankodással fogok 
venni, a kérdést jelen álláspontjánál előbbre viszi, arra, ha 
az elmondottakon felül ujabb észrevételeim lennének, kész 
szívvel el fogom mondani ismét nézetemet, meggyőződve 
levén a felöl, hogy az igazságot őszintén keresők ellenné-
zeteinek zsurlódásaiból pattan ki az igazság fénylő szikrája. 

<p. 

ISKOLAÜGY. 

A külföldi Gymnásiumok rövid ismertetése. 
(Folytatás). 

„IV. Osztály." 1. Latinnyelv : nyelvtan, mint fentebb ; 
Sallustius Catilinája; Virgil Aeneid. II. és III. könyve. Ecl. 
4. — Prosodia, és régiségtan. Irálygyakorlat. 

2. Görögnyelv: nyelvtan-gyakorlatokkal. Prosodia. 
Máté evangyéliomából egyes részek olvastatnak. Mindkét 
classicus nyelvvel kapcsolatban: 0 történet és földrajz. 

3. Vallás : mint az előbbi osztályban. 
4. Történelem és földrajz : Anglia története a Tudor és Stuart 
ház alatt, újkori földrajz: Európán kivül a többi földrész. 

5. Angol nyelv: mint fentebb; ezenkívül irodalom 
történet. 1509—1800-ig. Költészeti olvasmányok életrajzi 
vázlatokkal; történeti, leírásai stb. fogalmazási gyakorlatok. 

6. Természettan: Physica geographia; Mechanica, 
meteorologia. 

„V-dik és Vl-dik osztály" az igazgató vezetése alatt, 
a görög nyelvben, részben különválasztva, a többi tantárgy-
ban együtt. 1. Latinnyelv: Horatius, Carm. II: 1-3, 6, 7, 9, 
10, 13-20. III: 1 - 4 ; Epist. lib. II; Cicero pro Sest. 1-45. 
Livius lib. VII. 

2. Görögnyelv: külön az V-dik osztályban: Arriani 
Anabasis V : 20-VII. Homer Odyss. XIV-XV lib. — A Yl-dik. 
osztályban: Thucydides Lib. IV. Aeschylus Prometheusa, 
Homer Ilias XII-XIII lib. A két osztály együtt: Lukács 
evang. 1-9 r. Irálygyakorlatok. 

3. Történelem és Földrajz : Roma története a Grachu-
soktól az actiumi harcig. O-világ földrajza. 

4. Angolnyelv: mint fentebb, s irodalom történet. Fo-
galmazási gyakorlatok. Angol , latin, görög dolgozatok 
versben és prózában. 

Szám- és mértan, francia és német nyelv, szépírás, 
könyvezetés, rajz, vívás, testgyakorlat nem kötelezett tan-
tárgyak ; ezeket külön tandíj fizetésért kiki tetszése szerint 
hallgatja, az illető tanárok által a szükséghez képest alakí-
tott osztályokban. így p. o. a mathesist két osztályban tanul-
ják, egyik a kezdőké,— másika gyakorlottabbaké—junior-
and seniorclass, — igy a francia és német nyelvet, s a szám-
tant is, ez utóbbira nézve számos alosztályok is vannak. 

Az iskolaiév octoberben kezdve, Julius végéig tart, s 

nyilványos szóbeli könyvvizsgán végződik; aug. és Sept. 
szünidő. Ezenkívül csak karácsonkor van 10 s még kétszer 
4-4 napi szünidő az úrvacsorára való előkészületkor. 

A tandij, mint átalában az angol tanintézetekben min-
denütt, igen nagy, úgyhogy a ki minden tárgyat akarna 
hallgatni, mintegy 23 font sterlinget kell fizetnie. 

A tanulók szorgalma, számos iskolai kitüntetések és 
jutalmak által serkentetik; a kisebb nagyobb jutalmak száma 
100-nál többre megy. 

Az „edinburgi Academy," mely szintén a mi gym-
nasiumainknak megfelelő, részvényes társulat állal újabb 
korban alapított intézet, abban külömbözik a High School-
tól, hogy az hét osztályból áll; a görög nyelv csak a kezdő 
III-dik osztályban kötelezett, a többiben szabad tantárgy; 
a szám és mértan a gymn. osztályokba beosztva taníttatik; 
a IV-dik osztálytól kezdve az osztályok kétfelé válnak; az 
u. n. classicai side-ban a classicai tudományok birnak tul-
sulylyal, a modern sideban pedig a reáltudoinányok, de ez 
utóbbiban levő tanulók is kötelesek a latin nyelvet tanulni 
s a görög űjtestamentom magyarázásán jelen lenni; a francia 
nyelv a IV-dik, a német a Vl-dik osztályban kezdetik meg. 
A tanárok száma 15. 

Megjegyzendő még, hogy a skót tanintézetekben a 
tanítás egészen nyilványos, a mennyiben szülék vagy ven-
dégek a tanítási órákra, még előleges bejelentés nélkül is 
bemehetnek, s számukra a termekben különszékek vannak, 
mig az ángolhoni, s főként az angol egyházhoz tartozó isko-
lákban ez egészen szokatlan. 

Eton-College. 
Egyike a legrégibb és legtekintélyesebb angol inté-

zetnek az Etou-college. Ez részint tudosokat ellátó, részint 
tanintézet. Az első minőségben egy Í'Ő és alprépostnak, s 
hat fellownak (collegiumitag) kik mindnyájan ordinált theo-
logusok s a tanügy körül érdemeket szerzett, vagy kiszol-
gált tanároknak, ád lakást és ellátást. Ezek nem tanitnak s az 
év nagyobb részét a fellowsággal egybekötött lelkészi 
állomásaikon töltik. Mint tanintézetben, részint az intézeti 
alapítványból élelmezett, s a collegiumban lakó 70 növendék 
collegers- részint sokkal nagyob számú s a városban saját 
költségükön élő, többnyire előkelő családokból származott 
ifjak (oppidans) nyernek oktatást. 

Az egész collegium feje a prépost, tőle függ az igaz-
gató (headmaster) is minden alapítványi ügyben; de ez utóbbi 
az iskola belügyeiben teljesen független, annyival inkább, 
mivel az intézettől csak lakást kap; jövedelme mint a többi 
tanároké is a tandíjból van. 

Az iskola felsöre és alsóra oszlik, amannak élén a 
headmaster áll, 12 tanárral, emezen a lowermaster 3 tanár-
ral, kik többnyire ordinált theologusok, egyetemi rangot 
nyert férfiak. 

A felső iskola magában foglalja, a Vl-dik V-dik az 
úgynevezett Remove, és IV-dik osztályt, melyek közöl ismét 
a IV-dik osztály 3, a Remove 2, az V-dik osztály 3 alosz-
tályra, sőt ez utóbbiból 2, még két-két másod alosztályra 
oszlik. Az alsó iskola áll a III-dik II—dik és I-ső osztályból, 
melyek közöl csak a III-diknak van két alosztálya a görög 



nyelvből. így a fö és alosztályok száma összesen 15. Mind-
egyik élén egy egy osztálytanár van, ki minden rendes tan-
tárgyat tanit. Nem csak a fö, hanem az alosztályok is foko-
zatosan következnek egymás után, úgy hogy egyikből a 
másikba átmeneti vizsga után lép a tanuló, s egy év alatt 
rendesen két osztályt végez ; az egész gymnasiumi tanfolyam 
hat, vagy hét év. 

Á kötelezett, és nem kötelezett tantárgyak ugyanazok, 
mik a többi gymnasiumokban, csak hogy itt a classica-
literaturára, még több gond és idő fordittatik mint másutt, 
űgy hogy a rendes tanítási idő nagyobb részét, hetenként 
15—17 órát ezek foglalják el. 

A szabad tantárgyak közöl a mathesist egy rendes, 
és hat segéd, a francia, olasz, német és héber s a keleti nyel-
veket, a vivást, táncot, rajzot, egy-egy extra-master tanítja. 

A köztanitás mellett szokásban van, a magántanitás is 
a „tutorok" vagy felügyelők által. Az intézeten kivül lakó 
minden tanuló, valamelyik lutor felügyelete alá van rendelve 
de tolok különtanitást az vesz, a ki akar. 

Nyilvános közvizsgák nincsenek. A tulajdonképi isko-
lai vizsgák csak Írásbeliek, ezenkívül vannak felvételiek, 
átmenetiek, iskolai jutalmak vagy egyetemi ösztöndijak el-
nyeréseért tartott szigorú szó- és írásbeli vizsgák. 

Az iskolaév három szakra oszlik. Az első Január 
második hetén kezdve tart nagyhétig; a második 24 napi 
szünidő után Julius végéig ; a harmadik 6 heti nyári szün-
idő után December elejéig, s ekkor ismét öt heti szünidő van. 

A naponkinti leckeórák nem kezdetnek sem osztályon-
kénti, sem közkönyürgéssel, mint ez sok helyt szokásban ; 
de minden estve tart az igazgató közkönyörgést, melyben 
minden tanuló részt vesz. 

Az angol köz tanintézetekben, s igy Etonban is a kü-
lönös intézmények közé tartozik az úgynevezett „fagging-
rendszer," melyszerint a négy alsó osztályból, minden ta-
nuló valamely felső osztálybelinek van alárendelve, kinek 
bizonyos szolgálatokat tartozik teljesitni,miért az úr,(master) 
szolgáját (fag) szükség esetén védelmezi. 

A „Rugbyshool" szintén gymnasium, annyiban külön-
bözik az előbbitől, hogy itt felső, közép és alsó iskolát kü-
lömböztetnek meg összesen tizenegy fö és al osztálylyal, 
melyek élén egy egy osztálytanár áll. Két iskolai vizsga 
tartatik, egyik karácson előtt szóbeli, másik nyári szünidő 
előtt, írásbeli. Az egyik osztályból a másikba való átmenet, 
nem az ott eltöltött időtől, hanem az előmeneteltől függ. 
A rendes tanárok száma 15, a mellék-tanároké, kik közt 
egy katonai gyarkorlatokat tanit hat. 

Több gymnasiumról, valamint átalában az angol tan-
intézeteknek, a helyi körülményekből folyó, s épen azért kü-
Iömböző sajátságairól, az alkalmazott eljárás- és tanmódról 
stb. nem szólunk; a bővebb tudósítást szerezni kívánókat 
Voigt. J. A : Mittheilungen tíber das Unterichtwesen Englands 
und Schottlands, Halle 1857, és Dr. Wiese : Briefe über 
englischc Erziehung, Berlin 1855. eimü müveire utasítjuk, 
melyekből mi is e közleményt összeállítottuk. 

A helv. hitv. debreceni gymnasiumi 
tanárkar néhány tagja. 

(Folyt, következik) 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Egyházi beszéd, melyet Berzsenyi Dániel sir ja felett a 
niklai temetőben, julius 14. 1860. elmondott Székács Jó-
zsef pesti evang. lelkész. Pest, Oszterlamm Károly sajátja. 

Ara 40 kr. o. é, 

Oly sok szépet, oly sok dicséretet hallottunk e beszéd-
ről, mely ezreket hatott meg s ragadt el tárgyának költői 
kivitele, irmodora s általában mütökélyi nagyszerűsége által, 
hogy elég volna róla röviden csak annyit felemlíteni, 
megjelent nyomtatásban Berzsenyi Dániel sirja felett 
Székács József által elmondott egyházi beszéd, s mindenki 
kellőleg tájékozhatná magát a kérdésben levő műre vonat-
kozólag. De ugy vagyunk vele, minél gyakrabban olvassuk, 
minél nagyobb gondot fordítunk a benne foglalt szellemi 
kincsek kiaknázására: annál elégültebbeknek, gazdagab-
baknak érezzük magunkat, s annál több vigaszt találunk 
hányatott, levert kedélyünk megnyugtatására. Ily gondola-
tok s érzelmek határoztak el engem, hogy e lap hasábjain 
gyakorlatlan tollamat kezembe vegyem az említett egyházi 
beszéd ismertetésére, gondolván, másokban is, kiknek alkal-
muk nem volt azt hallani vágyat s ösztönt ébresztek ezen a 
maga nemében remek mü elolvasása- és megszerzésére. 

A beszéd alapjául felvett igék ap. csel. 2 : 4-8 előre 
lekötik az olvasó figyelmét s némileg elvonják gyarló 
szemeinkről azon fátyolt, melyen keresztül nem láthatunk 
be azon magasztos világba, melyet a szónok előttünk fel-
tárni óhajt. Az ihletett szerző, hogy azon csoda titkát,, 
„mint közölhette a szentlélek az apostolokkal azon hatal-
mat, mely szerint ezek a legkülönfélébb nemzetiségekből 
összegyűlt sokaságban, kinek-kinek saját nyelvén szólha-
tának és a nyelvet melyen szóltanak, különbség nélkül 
megérthették mindnyájan" némileg sejtesse velünk ugy az 
egyes, mint az egyetemes emberiség lelkében élő eredeti 
ösvágyakra megy vissza, melyekből mint csirából kedvező 
körülmények közt fejlenek mindazon életviszonyok, melye-
ket mi boldogság neve alatt ismerünk, ellenkező esetben 
pedig elöállanak azon érzelmek, melyek ez életben boldog-
talanság elnevezéssel fordulnak elő. A léleknek ily eredeti 
ösvágya teremti a „barátságot," az „egységet" férj és nő 
között, a „családi életet" és ennek „üdveit;" teremti a 
„testvéri szeretetet" és ennek virágát a „részvétet," a 
természetbe éltet öntő „szülőföld iránti szeretetet," majd 
az ösvágyak földileg legigézöbbikét a „hazaszeretet;" terem-
ti továbbá az örökéletnek emelő és az enyészetnek leverő 
gondolatai közt az ösvágyak lelkileg legmagasztosabbikát, 
melyet „hitnek, vallásosságnak s bizalomnak" isten iránt 
nevezünk, a minek végeredménye a „keresztyénség," az 
emberiség anyanyelve, s ezen örök igazság képezi ama 
szent csuda titkának megnyitó kulcsát. 

Most tér a szerző ezen annyira érdekes, megható 
előzmény után a beszéd valódi tárgyára s azt mondja: a mi 
volt Krisztus az emberi léleknek üdvösséget szomjazó ösvá-
gyára nézve: ugyanazok a költők az emberi lélek egyéb 
ösvágyaira vonatkozólag, kik külön nyelveken ugyan, de az 



emberiség benső anyanyelvén tolmácsolják azon osvágyakat 
melyek milliókban csak homályos sejtelemként élnek s a 
melyek csak oly kiváló egyes nagy szellemek fellépésével 
nyernek kifejezést, mint Berszenyi „ki az emberiség ősvá-
gyainak legavatottab tolmácsa volt közöttünk" a ki midőn 
saját keble szerelmét, vagy gyűlöletét, szíve örömét vagy 
fájdalmát zengé, egy nemzet érzeményeinek adott életet a 
magáéban. Berzsenyi nagyságát képezi, a görög és római 
irodalom szellemének egyesítése e nemzet költői irányával; 
nagyságát befejezi azon csudálatos nyelv, mely a lélek ős-
vágyait oly élethün adja elő, hogy önkénytelen igy kell fel-
kiáltanunk: áldott legyen az urnák szent neve, ki népét időről 
időre ily férfiakkal látja el, végre a mi Berszenyi nagysá-
gát megszenteli, az azon csudás pünkösíi hatás, melyet az 
egy egész nemzetre gyakorolt. S mi méltán elismerhetjük, sőt 
el is kell ismernünk Somogy lelkes fiainak és leányainak 
érdemét, kik elsők voltak azon tett kivitelében, hogy annak 
ki nemzetét sírjából feltámasztotta s uj életet lehelt hazájá-
ba, emléke ne csak önmüvei, hanem a kegyelet és hála 
müve által is örökittessék. Érdeme Somogynak továbbá az, 
hogy a lélek, mely ezen emléknek léteit adott, arra ösztö-
nezte e megye jelesbjeit, miszerint ne hagyják ki többi test-
véreiket e dicsőségből, hanem legyen e megyének öröme 
az egész országnak öröme, legyen e megyének hódolata az 
egész országnak hódolata, legyen e megyének ünnepe az 
egész országnak ünnepe. S a mi ezen jelt emelő lelket a 
szentlélekkel oly közel rokonságba hozza, az hogy midőn 
Somogy a vele egyesült hazával leborul Berzsenyi hamvai-
nál, ezt a „nagy Isten nevében, egyháziasan s vallásosan 
cselekszi, belátván hogy Isten nélkül nem tehetünk semmit." 

S most feleljünk mondja a szerző még egy, az utolsó 
kérdésre is, hogy Berzsenyinek, ősvágyaink lelkesült tol-
mácsának, a kegyeletes lélek mi végett állította ide e követ ? " 
Azért, hogy állj on az ,,állhatatlan időben ; álljon mint ,,em— 
lékjel," jelelvén a vándornak, kinek hamvai nyugosznak 
lábai alatt; álljon mint „tanuja el," tanuja a nemzeti hálának ; 
álljon mint intője!, mely intsen a fentlevök, az égiek kere-
sésére, melyek maradók, enyészetet nem ismerők; álljon 
mint „reményjel," mely mondja hogy azon nemzet, mely 
kiváltságos korában megbírta védeni a keresztyén Európát 
a barbár Ázsia ellen, most hol a jogközösség erőssé, össze-
tartóvá, bátrabbá tevék, bizonnyal képes lesz megvédeni 
önmagát; s végre álljon ugy mint „buzgó, imádságunk jele," 
melynél ajkaink imára nyíljanak a haza, az emberiség szent 
ügyeért. 

Ez rövid vázlata azon egyházi beszédnek, melyet ft. 
Székács József a niklai temetőben Berzsenyi sírja felelt 
elmondott, mely oly tartós viszhangra talált az ünnepélyen 
megjeleni tisztelgő nagyszámú közönség keblében, mely 
egy nemzet érzelmét fejezte ki azon férfiú hamvai felett, ki 
mig élt e hazának élt; és ezen beszédnek, keresztyén szem-
pontból legnagyobb becse az, hogy semmi nagyot, magasz-
tost nem mond ugy, hogy azt végeredményére Istenhez ne 
vinné vissza, a mi pedig fökelléke minden egyházi beszédnek. 

Mi pedig szeretett hitfeleim az úrban, adjunk hálát a 
mindenhatónak, a ki támaszt köztünk oly férfiakat, kik az 

emberiségnek vezérfáklyái, a hazának méltó örömei és 
büszkeségei, szent vallásunknak bátor bajnokai s üdvözöl-
jük a jeles hitszónokot. Ssikszári Gusztáv. 

Protestáns uj zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra 
megvitaiatási mintául készítette Blázy Lajos. Pest, 1860. 

Kiadja Osterlamm Károly. 
Nt. szerkesztő ur ! A sajtó alól most kikerült „Prot. 

uj zsinati törvények" cimü ujabb munkámról, illetőleg an-
nak elve s tartalmáról: váljon a zsinati gyűlés rende, az 
egyes papi s hivatalnokok utasítása; a tisztújítás stb. bent 
foglaltatik-e ? továbbá, felhasználtam-e a pátenst, s régibb 
zsinati törvényeket? stb. folyvást érkezvén hozzám tuda-
kozódások nemcsak az ágostai, hanem helvét atyánkfiai 
részéről is : legcélszerűbbnek véltem, ha egyszer-minden-
korra, s mindenkinek a szívesen olvasott Prot. egyh. s isk. 
Lap utján megfelelek, munkám tartalmának közlésével. Azért 
is bátor vagyok felkérni a t. szerkesztő urat, lenne szíves c 
soraimat becses lapjába a legközelebbi alkalommal fölvenni. 

Fentcímzett munkámat a prot. szabadelviiség, de a 
magyar prot. egyház igényeihez, s korszellemhezL'alkalmaz-
tatva, — ám azért más nemzetiségek sértése nélkül, — 
dolgoztam ki, mind a két prot. felekezet használatára; 
továbbá felhasználtam űgy a pátens, mint régi zsinati tör-
vényekből mind azt, mi a jelenkor igényével megegyez, 
hasznos és szükséges; végre kiterjeszkedtem nemcsak a 
gyűlések s tisztújítás, hanem a hivatalnokok, egyes papok 
s követek utasításira, egyház- és iskolára, zsinat és itélö-
székre, szóval mindenre, mi a jelen közegyházat igénybe 
veszi, nem csupán okoskodással, hanem kész törvények 
formulázásával, azon célból; hogy ezen munka, ha ennél 
jobb, vagy más nem létezend, az egyes egyházaknak, mint-
egy megvitalási mintául kézbesíttessék, s ezt törölve, bő-
vítve, javítva, alólról a legfelsőbb helyre, a zsinatra juttas-
sák szinte közelvi mintául. Tartalma következő: 

„Első rész." Egyházi törvények. 
„Első fejezet." A gyűlésekről (conventus). EIsö 

szakasz : Helybeli egyházi gyűléseket (conventus localis) 
illető törvények. 

I. A nagy közgyűlésről. 
II. Az egyháztanács, presbyterium. Második szakasz: 

Az egyházmegyei vagy esperességi gyűlést, t. i. conv. 
senioralis. Harmadik szak.: Az egyházkerületi vagy püs-
pöki gyűlést i. t. c. superintendentialis. — Negyedik szak.: 
Az egyetemes gyűlést i. t. c. generális. — Ötödik szak.: 
A zsinatról, Synodus, mint törvényhozó gyűlésről. A leg-
közelebbi zsinat teendői s előkészület. 

„Második fejezet." Az egyházi itélöszékeket (con-
sistoria) illető törvények. — Első szakasz: Az egyházme-
gyei, vagyis első folyamodásu székről. Forum, vei consist. 
Seniorale. — Második szak.: Az egyházkerületi vagyis 
feljebbviteli székről. F. vei c. Superintendentiale. — Har-
madik szak.; Az egyetemes, vagyis felvizsgálati szék: F. 
v. c. generale. — Negyedik szak.: Az egyházi fegyről. — 
Ötödik szak.: A házassági ügyről. 

„Harmadik fejezet." Egyes hivatalokat s ezek tiszt-



viselőit illető törvények. — Első szak.: Felügyelők, mint 
nem papi elnökök. — Inspectores. — Második szak.: Fő- s 
alesperesek. Harmadik szak.: Püspökök s helyetteseik. — 
Negyedik szak.: az egyházi jegyzők. Ötödik szak. A pénz-
tárakat il. törv. — Hatodik szak.: Özvegy-árvai gyám- s 
nyugintézet. — Hetedik sz. A pénztárnokokat i. t. — 
Nyolcadik sz. Körlelkészek. Decani. — Kilencedik sz. Pap-
segédek vagy káplánok. 

,,Negyedik fejezet." Az egyes papok jogaik s köté-
lyeikröl. Első szak. A meghívásról. — Második sz. A taní-
tásról. — Harmadik sz. A közistenitiszteletről. — Negyedik 
sz. Az ünnepekről. — Ötödik sz. A szentségekről. — Ha-
todik sz. Más szertartásokról. 

I. Házasságról. 
II. Temetkezésről. 
III. Foglyokról. 
IV. Avatásról. 
V. Áttérésről. 
Hetedik szak. Az anyakönyvekről. — Nyolcadik sz. 

A katonaságról. — Kilencedik sz. Az idegenekről. — Ti-
zedik sz. Az iskola s tanitó irányában. — Tizenegyedik sz. 
Az egyház és hallgatók iránt i. t. 

,,Második rész." Iskolai törvények. Első szakasz. 
Bölcsődék, kisdedóvodák. — Második sz. Elemiiskolák. — 
Harmadik sz. Vasárnapiiskola. — Negyedik s z. Mütanodák. 
— Ötödik sz. Magasabb tudományu tanodákról. Hatodik sz. 
Az iskolák kormányzásáról s fentartásáról. — Hetedik sz. 
Az iskolatanitók jogaikról s kötélyeikről. — Nyolcadik sz. 
A legfőbb egyházi tanács, vagyis az uralkodó Fölség, mint 
főfelügyelő, és a prot. egyház közti közbesítö — csak is 
ennyiben — egyházi osztályról '"')• Blázy. 

BELFÖLD. 

A sáros-pataki gyász- és örömünnepélyről, 
jul. 8-dikán. Tagadhatatlanul igaz, a mint a hírlapok előre 
is hirdetek, hogy folyó hó 8-dika nagy napja volt Pataknak. 
— De sokan kérdik, miért kellett azon örömünnepélyt épen 
most megtartani ? holott a sáros-pataki főiskola háromszá-
zadnál már nyolc évvel idősebb ? s miért kellett azt gyász-
ünneppel is vegyíteni ? 

Az igaz, hogy a sáros-pataki iskola már 1553-ban 
főiskolai rangra emelkedett, mint a melyben már akkor 
három s négy állandó tanár által a bölcseleti s vallástudo-
nyok terjedelmesebben adattak elő: de a mint tudjuk, 
1853-ban az akkori viszonyok nem engedték, hogy az 
iskola háromszázados emlékére örömünnepet üljön, az 

*) Szolgáljanak ezek nt. Vári Szabó Soma ref. lelkész urnák 
is e részben hozzám intézett becses tudakozására felele-
tül, addig is, míg szerencsém lehetend levélileg tudó-
síthatni. 

akkori vizsgák alkalmával éneklésbe, imába s egyházi b e -
szédbe be volt szőve ugyan az iskola háromszázados fen-
állása, de az iskolai előjáróság fentartá, hogy a főiskolai 
háromszázados ünnepélyt később s alkalmasabb időben 
fogja megtartani, remélve különösen, hogy az iskolai nyil-
vánosságát is visszanyerendő Ezen reménye azonban nem 
teljesedvén, az örömünnep megtartását ahoz kötni s igy 
hosszabb bizonytalan időre elhalasztani nem akarta s egy-
házkerületileg már ezelőtt két évvel elhatározá, hogy az a 
rnult 1859-dik év Julius első napjain tartassék meg. Az olasz 
háború azonban épen az egyh. ker. közgyűlés alkalmával 
kiütvén, e miatt az örömünnepély egyliázkerületileg ismét 
későbbre halasztatott; ily okok körülmények miatt kellett 
azt nyolez évvel később folyó év Jul. 8-dikán megtartani. 

A Gyász ünnepélyt néhai Apostol Pál superintendens 
véletlenül közbejött halála okozta, melyen az egyházkerü-
let és főiskola felejthetetlen főpásztora emlékét ujítá meg, 
s lefizette az érdemlett végtisztelet adóját. 

Szép és állandó szokás ugyan is, hogy a tiszáninneni 
egyházkerület és sárospataki főiskola fögondnokainak su-
perintendenseinek emlékét s halotti pompáját sárospatakon 
a közvizsgák alkalmával szokta megünnepelni.— így kellett 
egyesitni e két külömböző szellemű, külömböző érzelemre 
buzdító, de azért szépen összeillő ünnepélyt julius 8-dikán. 

Tudhatják a tisztelt olvasók, hogy midőn ezen ünne-
pély Miskolczon f. év Május 1-sö napján azon nevezetes s 
egyházi életünkre s kormányzatunkra nézve korszakot 
alkotó gyűlés által elhatároztatott s rendeztetett; oly válsá-
gos és nehéz időben éltünk, melyben nem örvendetes, 
hanem a leggyászosabb jövőnek néztünk elébe. Bizony nem 
magunknak, hanem az isteni gondviselésnek kell köszön-
nünk, hogy a szenvedő keserű poharát nem kelle kiüritnünk, 
hív küzdelmeink után a kívánt béke és nyugalom napja derült 
ránk, a rendezett ünnepély oly köz részvéttel, oly nagysze-
rűn ment végbe, hogy az több mint iskolai s felekezeti, 
valóban nemzeti nagy ünnep volt. Méltó, hogy az emlék-
könyvben örökittessék, melynek szerkesztése, űgy hisszük. 
Erdélyi János szép tollára lessz bizva, kedves olvasmányűl 
fog a közönségnek rövid időn szolgálni. 

Az örömünnepély emlékkönyvében, cime szerint is 
maga a gyászünnepély, s halotti elmélkedés nem foglalván 
helyet; illő hogy azt itt rövid kivonatban közöljük. 

Zsarnay Lajos superintendens a kettős ünnepélyhez 
alkalmazott elöfohásza után, emlékbeszédének alapigéül Mát. 
20, 25, 26, 27 etc. választá: „Tudjátok a pogányoknnak 
fejedelmeik uralkodnak azokon, és a hatalmasok ha-
talmaskodnak azokon, de nem ugy lessz tiköztetek. Ha-
nem a ki ti köztetek nagy, az legyen a ti szolgátok, és 
valaki ti köztetek első akar lenni, az legyen a ti szolgátok. 

Kezdő beszédjében a szónok a kettős ünnepély okát s, 
alkalmát megemlítvén, fölhivá a fényes és roppant gyüle-
kezetet a közgyászra és örömre. Elöadá, hogy a gyász-
ünnepélyen a felejhetetlen főpásztor emlékét újítjuk megy 

magasztaljuk erényeit s hirdetjük érdemeit, s fizetjük le 
egyházkerületünk és főiskolánk részéről is a végtisztelet 
adóját. Azon mély gyászt és bánatot ugyan, melyet halála 



okozott, temetése alkalmával már nyomtatásban is megjelent 
beszédben, jeles szónokok tolmáesolák, hirdették lelkészi 
büszkeségét, buzgalmát, kitűnő erényeit családja, egyháza 
s a barátság kebelében. — Azóta egyházi éUünk körülmé-
nyei szerencsésen megváltozván, most már szabadon kir-
dethetjük azon elveket az egyházi kormányzatra nézve, 
melyeket ezelőtt még kevéssel hirdetni tilos volt. Midőn 
azért a szónok ez alkalommal a dicsöültnek különösen 
superintendensi erényeit s érdemeit kivánja hirdetni: 
azért választá a felolvasott igéket halotti elmélkedési alap-
jául, mert azokban maga Jézus mond tanítványainak vezér-
igazságokat s elveket az egyházigazgatásra, egyházi hiva-
talokra nézve : Apostol Pál is csak ügy érdemli tiszteletünket, 
hálánkat s dicsérő beszédünket, ha superintendensi hivatala 
folytatásában szemei előtt tartotta azokat. Lássuk azért 
dicsőült fopásztorunk, mint tartotta szemei előtt a szent 
lecke intését. 

1-ör. Az egyház külügyeire vagy az állammali viszo-
nyára nézve : a szent lecke azon intése szerint: „nem ügy 
lesz ti köztetek, a mint a népek fejedelmi uralkodnak a 
népeken, és a hatalmasok hatalmaskodnak azokon. 

2-or. Az egyház belügyeire vagy a szolgálatra nézve 
az egyház kebelében, a szent lecke ezen szavai szerint: „a 
ki első akar lenni köztetek, az legyen ti szolgátok." 

Az első részben a szónok kifejté, hogy Jézus kész 
alkotmányt nem adott ugyan az egyháznak, annak igazgatá-
sát nem szervezte, a látható egyházat nem is maga, hanem 
menybemenetele után az apostolok alapíták, noha akarat-
jával megegyezőleg; de hogy a szent leckében mégis az 
egyházigazgatásra s egyházi elöljárókra nézve ad szabályt 
és föelvet, mutatja azon alkalom, melylyel Jézus a szent 
lecke szavait mondotta. János és Jakab apostolok anyja 
térdre esve kéri Jézustól, hogy parancsolná, hogy az Ő fiai 
ülnének országában, egyik jobb, másik bal keze felöl. Ek-
kor mondá Jézus a szent lecke szavait. 

Ezekből világos, hogy Jézus tanítványain s a ker. 
egyházban nem lehet úgy uralkodni, mint a földi országok-
ban, az egyház különbözik az államtól, s annak igazgatása 
is az állam igazgatásától. Mint az állam, úgy az egyház is 
a maga körében és saját ügyeire nézve szabad és önálló. A 
mi pedig csak akkor lehet, ha saját hite, meggyőződése, 
vallásos élete szerint határozza szervezetét, állítja fel hiva-
talait, rendezi a közistenitiszteletet, maga kezeli vagyonát, 
segédeszközeit, s gyakorolja az egyházi fegyelmet. 

Ezen önkormányzat az egyház természetéből foly 
annak élesztő lelke. így törekszik minden erkölcsi lény és 
estület önállóságra. Az egyház is örök eszmén alapszik, 

mint az állam, mindkettő nélkülözhetlen az emberiség 
anyagi és szellemi szükségeinek kielégítésére. De midőn 
az állam a jogeszméjén s külviszonyokon alapszik : az egy-
ház, mint a hivők szabad egyesülete a vallás eszméjén s 
istenneli viszonyunkon nyugszik, megszenteli az életet, a 
hit és szeretet karjain Isten fiaivá kiván nevelni'bennünket. 
Innen mindkettő más törvények szerint fejlődik, más esz-
közöket használ célja elérésére. — Ha az állam, mint hata-
lom, maga akarná az erkölcsi vallásos életet rendezni, s 

tenyésztetni; hatalom karjaival eltépné a lelki s vallásos 
élet azon legszebb virágit, melyek csak az egyház szelíd 
gondjai alatt tenyésznek, az evangyéliomot kültörvénynyé, 
az egyházat külcsend és rend intézetévé alacsonyítaná, vala-
mint az egyháznak sem kell az állami ügyekbe avatkozni 
s m - - Az üdvös, hogy mind a két társaság önállólag álljon 
s mindenik tegyem magráét. Az egyház szentelje meg az 
államot, az állam védelmezze cn p.íryházat stb Mert ha 
a különböző körök összezavartatnak, az eo-yházat, 
vagy az egyház az államot akarná képviselni s pótolni, a 

legsajnosabb összeütközések s egyenetlenségek állnak elő. 
A vallás a hatalomszó ellenébe híveit minden szenvedésre 
s halálra föllelkesíti, hogy a mint megadják a császárnak a 
mi a császáré, Istennek is adják meg a mi Istené. A vallás 
és lelkiismeret szabadságát megőrizzék s fentartsák. 

Ezt kivánja a sz. leckében a Megváltó, midőn azt 
mondja; nem ügy lesz ti köztetek, mint a mikép a fejedel-
mek uralkodnak a népeken. — Ezen elvek mi bennünk 
teljes hit, meggyőződés és élet. Az adta azon egyenlő ér -
telmet, kitartást, melyet egyházkerületünk, mint egy férfiú, 
fopásztorunk vezérlete alatt tanúsított, hogy megőrizze 
önállóságát, öntörvényhozási s önkormányzati jogait. — 
Ez a törvények ellenére fopásztorunk 12 évi hivatalosko-
dása alatt több kísérteteknek s nehéz ostromoknak volt 
kitétetve. De hirdetnünk kell örömmel, hogy azt a mennyire 
a körülmények engedek, hiven igyekezett fentartani. 0 az 
egyház szolgája kivánt lenni. — így folytatta hivatalát, 
midőn csak bizalmi férfiakkal lehetett határozni az egyházi 
és iskolai ügyekben. Mindig a legbuzgóbb bölcseséggel, 
tapasztalattal s tekintélylyel dús férfiakat hívott össze, nem 
akadályozta a vélemények szabad nyilvánítását, megen-
gedte, hogy a többség akarata döntsön, s az egyház kérel-
me és panasza a legfelsőbb helyre fölterjesztessék. — 
Közelebb sok ezer hivek előtt kijelenté, hogy ö mint 
tiszáninni superintendens kiván élni és halni. Halála előtt 
pedig kevéssel , mintegy testamentomául megirá, hogy 
azokban, melyek az egyház saját ügyei, csak az egyház 
határozhat, más rendeleteknek a hatalom szavára sem lehet, 
nem szabad, nem akar engedelmeskedni stb. 

Tiszteljük azért emlékét, ö mint Mózes az izraelitákat, 
híven vezérlette híveit, a nélkül, hogy mint Mózes, az Ígé-
ret földébe, ö is beléphetett volna az egyház azon törvényes 
állapotába, mely után epedett stb. 

A második részben szónok előadta azon szolgála-
tokat, melyeket az egyház kebelében tett a sz. lecke intése 
szerint. 

A ki püspökséget kiván, jó munkát kiván, az igen 
szép megtiszteltetés: de az a leghívebb, legbuzgóbb szol-
gálatra szólít. Mint Jézus nem azért jött, hogy neki szol-
gáljanak, hanem hogy ö szolgáljon. — Előadta a szónok a 
superintendensi hivatal főbb teendőit. Megemlíti, hogy ha-
zánkban az evangyéliom alapján az egyházigazgatás úgy 
fejlődött, hogy az egyházi hatalom az egész egyházat, a 
a híveket úgy, mint a lelkészeket illetvén, az egyházigaz-
gatásba a hívek és lelkészek egyenlően folynak be. Ez 
szilárdítja az egyházi kormányzatot, neveli a részvétet az 
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egyház és vallás iránt. A superintendensi hivatalt a főgond-
noki hivatal támogatja. De már tíz év óta ezen diszcs hiva-
tal meg volt szüntetve. Ez is nevezetessé teszi ffpásztorunk 
superintendensi hivatalát. De azért az evangyéliomi tudo-
mány tisztasága megmaradt, a buzgóság és kegyesség tüze 
ki nem aludt egyházkerületünkben. Az ö apostoli b u z s ^ -
mának, hitének, szeretetének szelleme, a lelké-
szeket felavatta, örökségül a lelkipásztorokra." 

A superint«" j c , , s i szolgálatnak igen fontos, s íidvjps 
táríry^ a L iskolák. Itt a szónok lerejzolta a nevelés és ok-
tatás becsét s áldását. Tudomány nélkül a nép elvész. A 
nevelés adja a vallásos erkölcsi jellemet, a nemzeti érzel-
met ; a minő a nevelés, olyan a jövendő, a kié az iskola és 
nevelés, azé a jövendő. 

Főpásztorunk szolgálata e részben is üdvös volt, 
noha a sikert nem maga, hanem mások közreműködésével 
fiszközlé. 0 alatta létesült a képezde, szerkesztettek célsze-
rűbb népiskolai könyvek. 0 alatta lett egyházkerületi inté-
zetté Miskolcon a felső nőnövelde. 

De szivén feküdt különösen a sárospataki főiskola, 
mint egyházkerületünk födísze, szemefénye. Ez nemzeti 
nevelőintézet, mint ilyen iránt a részvét és pártfogás, a 
mint ezen összejövetel is mutatja, nem csökkent, hanem 
öregbült. 

Föpáztoruuk szolgálata az egyház belügyeire is 
áldott, volt. 

Ezután a szónok megemlítő, mint készült s lett képes 
superintendensi hivatalára. Patakon végezvén iskoláit, isme-
reteit a göttingai egyetemen bővítő, onnan visszajővén, a 
hittan és történelem tanára lett Losoncon, majd berzéci, 
jánosi, végre miskolci lelkész, főjegyző. Igy választatott 
1848. Ősz elején superintendenssé. Igy tartotta örök viha-
rok közt híven az egyház kormányát, míg el nem lankad-
tak karjai, midőn a kormányon ülve dűlt nyugodtan a halál 
karjai közé. Mart. 14-dikén 73 éves korában. 

A bányakerületi közgyűlés. 
Pest, jul. 17. Az ágostai hitvallást követő bányai 

•egyházkerület közgyűlése ma nyittatott meg számos egy-
házi és világi részvevők jelenlétében a pesti ev. templom-
ban. Mielőtt a tanácskozás megkezdődött volna, Székács 
Józsefi pesti ev. lelkész ur az oltár elé lépet t, s buzgó al-
kalomszerű imát mondott. Ennek végeztével elnöklő báró 
Prónay Albert ö méltósága a máj. 15-diki legkegyelme-^ 
sebb kézirat felolvasását indítványozta, miért is a közgyű-
lés a mennyiben az a békekötések és az 1791. 26-ki tc. 
-által megállapított jogaink sértetlenül hagyását biztosítja, 
jegyzőkönyvileg hálát szavazott. A szorongatott időkben 
működő bizottmánynak szinte köszönet szavaztatott s fel-
gzólíttatott, hogy továbbra is maradjon meg hivatalában. 
jEzután a superintendens és egyházkerületi főgondnokra 
beküldött szavazatok felbontására rendelt bizottmány elnöke 
Jelentette, hogy a beküldött 174 szavazatból 149 dr. 
Székács József urat választotta superintcndensül; de az 

egyházkerületi felügyelőségre senki sem kapott általános 
többséget. 

Báró Prónay Albert ö méltósága, ki az egyházkerü-
leti felügyelőségből lemondott^ több oldalról felkéretett, 
hogv foiytatná hivatalát, de a báró maradt lemondásánál s 
csak arra nyilatkozott hajlandónak, hogy hivatalát uj fe l -
ügyelő választásáig folytatni fogja. E szerint uj választás 
rendeltetett; october 8-kára egyházkerületi gyűlés tüzetett 
ki, a szavazatok pedig sept. 30-dikáig Kulinyi Ágoston 
ö nagyságához küldendők. Egyházkerületi egyház jegyzőül 
Torkos Károly békési esperes, és világiul Tatay Pál 
urak választattak, s azonnal felesketlettek. Ezután az uj 
püspök felszentelése prograinmjának kidolgozásával meg-
bízott választmány tett jelentést. A felszentelést e hó 19-én 
Haubner superintendens ur fogja végezni. Boldog emléke-
zetű Esztergáig Mihály esperes fölött az utóbbi válságos 
időkben szerzett nagy érdemei tekintetéből a következő 
közgyűlés alkalmával gyászbeszéd fog tartatni s emlékkő 
s „Esztergály alapítvány" állítása határoztatott. Végre 
Zsedényi és Máday urakhoz vallásügyünk iránt tanúsított 
buzagalinuk- s állhatatosságukért tisztelgő irat fog küldetni. 
Ezzel vége lett az első napi gyűlésnek. 

Julius 18-dikán a superintendensnek adandó utasítás 
felolvasása foglalta el az egész délelőttöt. Taglalásába nem 
bocsátkozunk, mert a gyülekezetekkel különben is közölve 
lesz, csupán annyit jegyzünk meg, hogy a prot. vallás e l -
veit illető pontok bővebb vitákra szolgáltattak alkalmat. — 
Végül a pesti egyházmegye néhány közigazgatási indítvá-
nya fogadtatott el, melyek közül kiemelcndőnek tartjuk 
különösen azt, hogy kimondatott a közmegadóztatási elv 
progressiv alakban történendő életbe léptetése s ennek 
azonnali foganatba vétele végett küldöttség neveztetett ki. 
Az időközben előforduló szükségek fedezésére megkíván-
tató összegek előteremtése végett pedig aláírási ívek kö-
röztettek, melyekre tetemes összegeket jegyeztek Am~ 
brózy Lajos ő exc., egy kath. honfi s mások. Bővebben majd 
ha az ívek tartalmát megtudjuk. 

Délután a Lloyd tártsaság teremében fényes díszebéd 
adatott a bányakerület képviselői állal, melyre vallás-
különbség nélkül számos világi és egyházi tekintélyek 
hívattak meg. A két újonnan választott superintendens 
Török és Székács urak elnököltek az ebédnél, melyben 
részt vettek ft. Szántójfy prépost és nt. Sujánszky Antal 
józsefvárosi plébános, a görög egyház apátja, Ságodi a l -
polgármester urak. A megjelenő két superintendensi test-
véri csókkal fogadták a katholikus és görög egyházi atyák, 
mi zajos éljent idézett elő. 

Patikárius bandája működött volna, de a szokásos s 
jókor megkezdődött felköszöntések hamar leszorították azt 
a munkatérről. A szónoklatok nemcsak a protestáns ügy, 
hanem a hazai ügyek tolmácsai is voltak. Az uj superinten-
densért poharat emeltek Kubinyi és Torkos urak, ez utóbbi 
a.z orosházi egyház nevében, hol Székács született. Szán-
tóífy prépost ur is üdvözölte prot. hivataltársait, kikkel 
mindig szívélyes barátságban élt. Balla%i a vallásos egyet-
értésért, Podmaníczky báró a két testvér egyház unió-



jáért, Filó tanár ur a görög- egyházért ürítetett poharat. 
Jeles beszédeket tartottak még Gozsdu, Ivánka, Dessewffy 
Sujánszky és Safáry urak, majd Török sup. ur az unió 
érdekében, kiemelvén, hogy azt az iskolákon kell kezdeni. 
Az ünnepély testvéries s hazafias volt, Rákócyval kezdő-
dött s a „Szózattal" végződött. 

Julius 19-dikén ment végbe az újonnan választatott 
superintendens ünnepélyes felavatása s felesketése. A kö-
zönség a budapesti esperesség szokott tanácsteremében 
összegyülekezvén, báró Prónay Albert a gyűlést alakultnak 
nyilvánítá s ekkor ünnepies menetben megindult a szent-
egyházban, melynek oltára a legszebb élő virágokkal műiz-
léssel vála díszesítve. Itt valóságos apostoli pünkösti ünnep-
nek valánk szemtanúi, mert mintha az Urnák lelke szállott 
volna a gyülekezetre, hallottuk az egyház férfiait különböző 
nyelveken (magyar, német, tót) szólani, és szent áhítattal 
tölté el lelkünket nemcsak a beszédek magasztossága, 
hanem különösen azon tudat, hogy különböző nyelveken 
ugyanazon egy érzelem, a testvéries szeretet szólott. 

Legelsőben is Láng Mihály budapesti föesperes ur 
lépett szószékre, s német nyelven szívélyes modorában 
üdvözlé az ünneplő gyülekezetet, szívből fakadt meleg 
szavakat intézvén, egyszersmind a felszentelendő föpásztor-
hoz, dr. Székács Józsefhez. 

Utána nagytiszt. Zelenka Dániel nógrádi esperes 
lépett szószékre, és remek előadással, s hozzáértők állítása 
szerint, hasonló tartalomu tót beszédben áldást kért a közös 
magyar hazára, testvéries egyetértésre intvén az egyház 
különböző ajkú híveit, s miután lelkes s lelkesítő pillanatot 
vetett a lefolyt válságos időkre, a jóságos Isten utait emelte 
ki, ki végéremehetlen bölcsesége által szent ügyünknek 
oly fordulatot adott, miszerint megértük a mai napot, midőn 
törvényes választottunk, egyházi jogaink egyik hü bajnokát 
superintendensi székben látjuk. 

Erre nt. Torkos Károly békési esp. és egyházkerü-
leti főjegyző lépett oltár elébe, s ezüst csengésű hangján 
tiszta magyar nyelven, rövid, de velős szavakban előadván 
a superintendens kötelességeit, kiszolgáltatta az urvacsorá-
ját az uj superintendensnek 

Ekkor oltár elé lépett az igtató superintendens ft. 
H a u b n e r M á t é ur jobbján nt. Tessényi János bács-
szerémi esperes a sz. bibliával s balján nt. Torkos Károly 
ur az eskü mintával kezükben, míg a felavatandó az oltár 
kerítésen kivül megállapodott. 

Ugy hiszem az összegyűlt gyülekezet véleményét 
fejezem ki, ha azt mondom, hogy alig hallottunk valaha 
egyszerűségében oly fenséges beszédet, melynek minden 
szavát, mondhatni, szent áhítattal lestük el az ősz főpásztor 
ajkáról. A legegyszerűbb észjárás párosulva a legmegha-
tóbb igazsággal jellemzik azon beszédet, melyben a prot. 
Süperintendens mivoltát evangyéliomi alapelvekre állítva 
festette. De hogy olvasóink is részesüljenek azon élvezet-
ben, mely nekünk jelenvoltaknak jutott, megtettük a szük-
séges lépést, hogy következő számunk az egész beszédet 
hozhassa. Beszédje végeztével kérdést intézett a kerületi 
képviselőkhöz^ hogy készek-e választottjukat superinten-

densül elismerni, mire midőn azok egyhangú igennel fe-
leltek ; a beigtatandóhoz fordult , megkérdezvén , hogy 
akar-e ez egyházkerületnek hü főpásztora lenni ? 
melyre — igen — választ nyervén, következett az uj főpap 
felesketése, mit is az balját a szent bibliára téve, s jobbját 
égre emelve s térdre hullva végezett, mely alatt az egész 
gyülekezet felállott. 

Eskü letétele utan az igtató főpap kezét a felavatandó 
fejére tevén, azt hivatalába igtatta s megáldotta, mit köve-
tett az esperesek kézrátétele, melynek végeztével a felavatott 
felkelvén az oltárhoz vezettetett. Itt a beigtatott superint. 
ft. dr. Székács József mélyen megilletődött hangon háláját 
fejezte ki legelőször a beigtató ft. Haubner Máté sup. ur 
iránt, kit valamint eddig vezércsillagának vallott, ugy ezen-
túl is nyomdokában járni igért: háláját fejezte ki az espe-
resi kar iránt, felkérvén őket közremunkálásra és nehéz 
feladatában való támogatásra ; hálát mondott az egyházke-
rület lelkészi és világi tagjainak, kik öt e diszes, de a fele-r 
let terhénél fogva nehéz hivatalra emelték; hálát végre 
pest-budai magyar egyházának, mely öt 23 éves hivatalos-
kodásának ideje alatt a szeretetnek annyi nyilvános jeleivel 
elhalmozta. Következtek fogadástételek, melyek a felavatott 
sup. hivatalos működése programmjaként hangzottak. Be-
végezvén beszédét, kezet fogott az esperesekkel s egyház-
megyei felügyelőkkel s ezzel vége lett a szint oly nagysze-
rű, mint megható ünnepélynek, melynek közeit betölté a 
pesti ev. ref. főiskolai énekkar gyönyörű éneklése. 

A soproni a l só evang. egyházmegye junius 18-án 
Nagy-Geresden tartott közgyűlésében a nt. Kutassy György 
úr elhunytával megürült esperesi hivatalra szavazattöbbség-
gel t. Kiss Sámuel szil-sárkányi lelkész választatott el. 

1 8 6 0 j u n i u s 27 . a Nyíregyházi evang. szervezett 
egyház presb. gyűlésének jegyzőkönyvi kivonata. 

Olvastatott a pesti evang. középponti bizotmánynak 
1860 Május 21-én Pesten kelt, és az ág. evang. községek-
hez intézett felhívása, mellyben a legmagasabb cs. k. pátens 
szerint szervezett egyházak a visszatérésre felszólitlatnak-

Ezen szetvezett egyház presbyteriuma igen nagyra 
becsüli és tiszteli az összes egyházi atyafiságot, és hajlandó 
is annak kebelébe visszatérni, de ismervén a helyi és saját-
ságos körülményeket: a visszatérést a következő feltételek-
hez köti: 

1.) ha t. Jeszenszky László lelkész úr ellen az egy-
házi község hite s tudta nélkül, tett ünnepélyes ellenmondá-
sának és tiltakozásának ellenére kimondott hivatalátóli fel-
függesztés, pörbefogatás és consistorialiter kimondott hi-
vatalától elmozdító ítélet végképen megsemmisíttetik; ez 
esetben. x 

2.) a szervezett egyház presbyteriuma lelépem! és az 
összes egyházközség az antonomia alapján szabadon min-
den megszorítás és minden személyválogatás nélkül válasz-
tand majd magának felügyelőt', kurátorokat és presbytereket; 



és ezen autonomia hagyassék meg az összes egyházközség 
kezeiben. , 

3) Feledés a multakért minden részben és tekintet-
ben ; és megujulás az atyafiszerctetben és egyetértésben 
a jövőre. 

Ha ezen pontoknak biztosítását garantirozta a nt. espe-
resség és a főtisztelendő superintendentia, akkor mi visza-
térünk a régi szövetségbe, de ezek nélkül a zsinat által maj-
dan hozandó, és ö cs. k. apóst, felsége által szentesítendő 
törvények életbeléptetéseig az april l - jén behozott szerve-
zetünktől el nem állunk. 

Ezen loyalis pontoknak bisztosítását kívánta a szer-
vezett egyház; mert épen ezeknek nélkülözése támasztotta e 
gyülekezetben a vihart,melyhogy az önkény ösvényébe el ne 
sodorja, a gyülekezet végtére kényszerült a cs. k. nyiltpa-
rancs elfogadására; de a nt. hegyaljai esperesség a helyett 
hogy az egységet előmozdító határozatot adott volna, intéz-
kedett, hogy a szakadás e gyülekezetet erötlenitse, rendel-
vén kettős tót istenitiszteletet, s alapítván kettős tót egyházat 
egy gyülekezetben Nyíregyházán, hogy egymás elleni 
harcban a közügy kárára álljon. 
A nyíregyházi ev. szervezett egyh. presbyteriuma nevében 

Marko József felügyelő. 

Somogyi ág. egyházmegye. 
T. szerkesztő ur! A Somogyi ág. hitv. evang. egy-

házmegye is Jun. 27. tartotta Iharos-Bcrényben a várva várt 
esperességi gyűlést, oly számú közönség jelenlétében, 
minőt az utolsó 25-30 években, mint egy éltes lelkész tár-
sam megjegyezte, nem lehetett látni. A nagy munkaidő 
dacára sem hiányzottak a közpolgári rendből, különösen 
a véssei gyülekezetből oly szép számmal jelentek meg, hogy 
az esperességbeli gyülekezetek összes képviselőit, jóval 
felülmúlták. 

A gyűlés fennemlitett napon a templomban isteni 
tisztelettel vette kezdetét, mely után nt. Pongrácz Ferencz 
esperesünk meleg szavakkal üdvözlé a megjelenteket, el-
mondá röviden azon válságos időt, melly felettünk a legkö-
zelebb múltban elvonult, hálát mondott egyúttal a jó Isten-
nek, ki az ö szent lelke által Fejedelmünknek szivét oda 
irányozta, hogy a Maj. 15-ki örvendetes nyilt parancsot adta 
számunkra. Elinondá azon veszteséget, melly éré egyház-
megyénket, akkor midőn a mult Febr. hóban Tekintetes 
Véssey Lajos ur, a huszonkét éves esperességi felügyelő, 
megszűnt élni. 

A világi elnökségre, ideiglenesen, míg felügyelő nem 
választatik, megkéretett tek. Véssey Antal ur, ki elnöki 
székét elis foglalta, megható velős szavakban üdvözölvén 
gyűlésünket. 

Midőn az ikerelnökség megalakult t. Lajpczig Jónás 
ur kelt fel tüstént helyéről, ki elmondá azt, hogy egyház-
megyénkben voltak ugyan lelkészek, kik coordinálták gyü-
lekezeteiket, de ma már nyilatkozataikat visszavonták, s 

ugyanazért azon szakadás, melly köztünk egy időre létre 
jött, megszűnt lenni, tehát felejtsük egészen a multat, kös-
sön össze minket a szeretet, a melly egy szívvel lélekkel 
buzdítson mindnyájunkat anyaszentegyházunk felvirágzásá-
nak felsegéllésére. 

Indítványoztatok, hogy boldogult felügyelőnknek é r -
demei jegyzőkönyvileg örökíttessenek s hogy adassék át 
az utókornak azon résztvevő fájdalom mit a derék férfiú 
elvesztén az egész egyházmegye érez. Az indítvány 
egyhangúlag elfogadtatott. 

Erre az egyes gyülekezetek által, a világi felügyelő-
ségre, küldött szavazatok bontattak fel, melly levelekből 
kiderült, hogy egyházmegyénk tek. Kund Vincze urat 
akarja felügyelőjének, ki azonnal nagy éljenzések között 
meg is választatott. Minekelőtte székét, megválasztott fel-
ügyelőnk, elfoglalta volna, olly szép beszédet tartott, hogy 
mindnyájunknak keblében szép remények ébredtek fel 
egyházmegyénk jövőjére nézve. 

Az aljegyzői hivatal is üresedésbe leven, melyre t. 
Véssey Sándor urat közfelkiáltással megválasztottuk, ki 
ez alkalommal meg is hiteztetett. 

Az esperességi törvényszéki ülnökök is kevesen 
voltak, azok közül is elragadt néhányat a halál, kellett, 
hogy azok száma is kiegészíttessék, tehát hárman lettek e 
hivatalra is választva, névszerint: t. Szabó János, t. Véssey 
István és tiszt. Szalay Sándor urak, kik szinte a gyűlés 
színe előtt esküjüket letették. 

A gyámalapot, melyet egyházkerületünk a kőszegi 
gyűlésen ajánlott minden egyházmegyének, elfogadtuk, s 
minden lelkésznek saját belátására hagyatott annak kiviteli 
módja, de kötelességévé tétetett minden gyülekezetnek a 
gyámalaphoz, mely a szegény gyülekezetek, lelkészek és 
tanítók felsegéllését tűzte ki céljául, évenkint bizonyos 
mennyiséggel járulni, s a beszedett mennyiséget a gyám-
alap elnökéhez beküldeni. Több magánügyek tárgyalása 
után a gyűlés befejeztetett. Sz. 6'. 

Z ó l y o m b ó l , jul. 4-kén. A zólyomi esperesség auto-
nom egyházak felszólítása következtében, Radványban jun. 
17-én tartatott előleges tanácskozmányban, egyebek közt 
az is határozva lön, hogy az esperesség összes gyülekeze-
tei , egy Besztercebányán tartandó gyűlésre hívassanak 
meg, s megjelenésük által kijelentsék, hogy az előbbi álla-
potba visszatértek. 

Örömmel jelenthetjük , hogy reményeinkben nem 
csalatkoztunk; a három autonom egyházhoz 13 más, a 
sept. rendeletek szerint rendezett község csatlakozott, s e 
16 egyház képviselői f. hó 3-kán a közönség rendkívüli 
részvéte mellett, Radvánszky Antal ő méltósága s Makóny 
Pál, mint az autonom egyházak Iegkorosabb lelkésze, e l -
nöklete alatt a besztercebányai templomban gyűlést tar -
tottak. 

Luther magastosz éneke elzengése s buzgó ima elmon-
dása után, üdvözlé szeretett világi elnökünk meleg, szívre-



ható, békességet lehelő szavakkal a közönséget; s miután 
az öt patentális egyház (melyek közül egyébiránt csak 
kettő határozottan nyilatkozott a sept. rendeletek mellett) 
élén álló esperes leköszönt, az autonom esperesség alakult-
nak nyilváníttatott. 

Az egyetemes tisztújításig a mostani elnökség az 
ügyek vezetésével megbízatott, s felolvastatván b. Prónay 
A. ő msgnak felirata, a f. hó 17-ki kerületi gyűlésre, 
Lehoczky Gida és Radvánszky Ferenc urak, s az egyhá-
ziak részéről Doleschall Sándor besztercebányai s Javos 
András orsovai lelkészek neveztettek. — Ezek némely 
belső ügyeken kivül, gyűlésünknek főtárgyai. 

Örömmel telik szivünk, ha e napot tekintjük, de 
fájdalommal is. — Megelégedéssel, ha látjuk, hogy azon 
Zólyom, mely kevéssel ezelőtt nem a legjobb színben 
állott a magyar protestántismus előtt, ismét felocsódott, s 
felfogta hivatását; fájdalommal, ha megfontoljuk, hogy 
tagadhatlan közöttünk a szakadás; hogy a baráti, testvéri 
kéz visszautasíttatott némelyektől, kik inkább hajlandók 
széttépni a „békességnek kötelét," mintsem eltérni oly 
ösvénytől, mely a nyugalomnak révébe nem vezet. — S 
mégis meg kellene gondolniok azoknak, kik különben szü-
net nélkül az evangyéliomra hivatkoznak, miszerint rájok 
vonatkozik az apostolnak szava: „Legeltessétek az Isten-
nek seregét, mely a ti gondviseléstek alatt vagyon, nem 
úgy, mint uralkodván az Urnák örökségén, hanem úgy, 
mint kik az Isten seregének tüköréi legyetek!" 

Garamvölgyi. 

Bánáti ágost. hitv. esperessgi gyűlés *). 

A magyar prot. ág. hitv. anyaszentegyháznak Bánát-
ban élő hivei is megértve a jelenkor intő szózatát buzgó 
szívvel siettek össze Julius 4-én Temesvárra, hogy 20 év 
óta szeretve tisztelt, s mondhatnám históriai alapon álló 
Inspektorunknak, mélt. Báró Ambrózy Lajos ö exellenciájá-
nak elnöklete alatta testvéri frigyet újra megalkossák; hogy 
a kiket az utóbbi nehéz idők szétválasztottak egymástól, az 
úrban újra egyesüljenek. 

A gyűlést megelőzte a szeretet vendégsége, az ur 
vacsorája, melyben az egyetértésnek mintegy eleven jellem-
zésére a lelkészi kar együttesen részesült. Az úrvacsora 
után buzgó imával könyörgött az egész gyülekezet a szent 
lélek áldásáért; melynek befejeztével elnök úr ö exellen-
ciája fölszólitá az egyes egyházak képviselőit „az iránt, 
hogy — miután a f. évi május 15-kén kelt legmagasabb 
kézirat ezt megengedte — végrehajtották-e az egyes egy-
házak őstörvényeink értelmében az újra szervezést? s 
akarják-e jelenleg küldötteik által nyilvánítani, hogy a 
bánáti esperesség az 1848-dik előtti jogalapon ismét meg-
alakíttassék, s ezáltal a bányakerületi superintendentiával 
régi törvényes viszonyába visszaállíttassék", mire a kül-
döttek egyhangúlag igennel felelvén végzésileg kimondatott, 

*) Tévedésből elkésett. 

hogy a bánáti ág. hitv. esperesség in concreto et in par t i -
bus a törvényeink által biztosított jogalapon magát azon 
egyházakkal együtt, melyek az itteni esperességben a mult 
évi sept. 1-én kibocsátott legmagasb pátens szerinti rende-
zést el nem fogadták — a bányakerületi superintendentiához 
régi törvényes állásába visszahelyhezteti. 

E végzés után megvizsgáltatván az esperes-választó 
szavazatok : főesperesül Ambrózy Mátyás antalfalvi, ales-
peresül pedig Barisch Sándor lieblingi lelkész urak vá -
lasztattak el, a többi egyházmegyei hivatalok ezúttal betöl-
tetlen maradván. A julius 19-én Pesten tartandó e.-kerületi 
gyűlésre képviselökül az esperesség részéről világi elnök 
ö excellenciája és pancsovai lelkész t. Schneeberger A. 
ur bízattak meg. 

A gyűlés a Iegkeresztyénibb szellemben, s legcsen-
desebb egyetértésben folyt le, hálás köszönetét fejezvén 
ki apának és fiúnak, b. Ambrózy Lajos ő excellentiájának, 
mint szeretett inspectorának, és b. Ambrózy Gyulának, 
mint a kik legjótékonyabb közreműködéssel buzogtak az 
egység létrehozása mellett. Adja az ég, hogy a bánáti 
esperesség példáját követve más testvér egyházmegyék is, 
szeretettel használják fel az 0 Felsége által engedménye-
zett kedvező alkalmat, s egyesülten törekedjenek a közcél 
elérésére, magyar prot. anyaszentegyházunk zsinati ren-
dezhetésére. Mert arról ismernek meg mindenek, hogy az 
Ur Jézus tanítványi vagyunk, ha egymást szeretjük. 

D—r—K. 

A pesti ág. hitv. evang. magyar-német egy-
házgyülekezetnek f. 1860-iki julius hó 8-án tartott közgyű-
lésében egyhangúlag és lelkesedéssel hozatott azon határo-
zat, minden alkalmat megragadni, hogy a két protestáns 
testvéregyház uniója azon gyakorlati uton, melyet a refor-
mata dunántuli superintendentia Kömlődön f. évi junius 12. 
és 13-kán tartott kerületi gyűlésben kijelölt (lásd p r o t : 

egyh: és iskolai lap 1860-ik 25-ik számát.) ernyedetlenül 
előkészíttessék. 

Egyúttal a helybeli presbyteriumnakj határozottan 
kötelességévé tétetett, hogy különösen a fővárosban mind-
két hitfelekezeten levő már fenálló és ezután alapítandó 
tanintézetek egyesítését, különösen a tervezett tudós tano-
dára nézve is, a mint ez már a theologiai intézetnél sikerült, 
minél nagyobb buzgalommal kisértse meg és vegye munká-
latba, hogy az oskolák előleges uniojá uj kötelék legyen a 
két hitfelekezet közt, s egy uj lépés magához az egyházi 
unióhoz. 

(Hon[bóI , julius 10. 1860.) Ismét egyek vagyunk. 
A vihar , melly egyházunk borult egén hónapokon át 
zúgott, olly megrenditőleg fenyegetett, sőt egy két villáma 
le is csapott, hagyva bár sebeket, hanem is életveszélyese-
ket, a két Magyarhazabeli protestánsok roppant többségé-
nek vallásszabadságáhozi állhatatos ragaszkodásán s valódi 
protestáns jellemszilárdságán megtörött. 



A n. honti ág. hitv. esperesség, harminczegy egyháza 
miként az édes anyának, köréből s kormánya alól idegen 
tűzhelyhez szerencsét kisérleni eltért gyermekei, elmond-
ván tanulságos önmagukbaszállással a meaculpát és a 
költővel: „jaj de szivem csak azt mondja jobb otthon" két 
lelkész kivételével együtt vannak ismét az 1791 : 26 tc. biz-
tosította önkormányzatú családi körükben, amaz olly mond-
hatlan áldozatokkal kiküzdött családi körben, melyen kivül 
e földön nincsen számunkra üdv. 

Az üdvözítő mondá : mikép a ki magába száll és meg-
tér nagyobb lelkileg annál, a ki soha nem tévedett. 

Hlyen szellemben, a történteknek teljes feledésével, a 
külömböztetésnek legkisebb árnyéklata nélkül szorítottunk 
testvéries jobbot mai gyűlésünkben. 

Méltó eredménye ez a legmagasabb kéziratot mege-
lőzte s követte tanácskozmányokban, úgy utóbbi esperességi 
gyűlésünkben jelen voltak ernyedetlen törekvésének : mi-
szerint a megszakadt családi egység hellyreállitására sem-
mit sem hagyának kisérletlenül, mi az evangélmi szeretet 
szellemében elkövethető vala. 

Kiderül elébbi kézlésemböl : mikép esperességünk 
testületi méltóságának megsértése nélkül az engesztelés és 
kibékülés terén többet nem tehetett, mint mennyit megtön. 

És van két lelkész mégis, kiken úgy a magán, mint 
a gyülésileg rendelt küldöttségek minden kibékülési buzgal-
ma megtört. 

Ketten vannak, hirdetők igéit a szeretet istenének, kik 
megszentetlenitve hivatásukat, egyéni érdekeiknek rendel-
ték alá hiveik lelki nyugalmát, és ellökvén hiveik bizalmát, 
szeretetét, lelkészi állásuk feltételét, lőnek egyházukban szí-
tói a viszály, harag és gyűlöletnek és ellökvén az esperes-
ség küldötteinek az evangyelmi szeretet minden gyöngéd-
ségével több izben odanyújtott kiengesztelődést, a régi 
szeretet és bizalom visszaállítását célzó jobbját, kihivó 
daccal dobalják a kesztyűt egyházuk, az esperesség, au-
tonómiánk elébe, magukat szóval, Írásban tettekben ellensé-
gektil nyíltan bélyegezvén. 

Szeberényi János Selmecbányái és Martinék Károly 
csanki lelkészek. 

A selmeci egyház, daczára Landerer egyházfelügye-
lö, de legföleg Szeberényi János, lelkész cselszövényei és 
csábításainak, s ezúton nem boldogulhatván, gúnyolódásai-
nak, erőttetéseinek sőt fenyegetéseinek, a septemberi nyilt-
parancsnak első percztöl fogva következetcsen ellene mon-
dott, az esperesség tanácskozmányaiban és gyűléseiben 
képviselői által mindig részt vett lelkésze nélkül és igy a 
nyiltparancs közzététele óta az egyháznak élete természe-
tesen folytonos, l'elkésze elleni harcból áll, mellyet a lel-
késznek ingerkedő daca , a májusi, legmagasbb kézirat 
után az egyház részéről az elkeseredettség legfőbb fokára 
csigázott. 

Az egyház, ezen szellemileg felette kártékony he-
lyzetnek véget vetendő, a mai gyűlésben képviselői által 
lelkészétől magát megszabadhatni kérte, nyilvánítván, mi-
kép lelkészéül Szeberényi Jánost többé nem türendi. Az 
esperességi gyűlés, az egyháznak nevezett lelkész elleni 

vádpontjai csak részben lévén formulázva, vizsgálatot rendelt 
s küldött ki a hely színére. A vizsgáló küldöttség f. hó 22. 
kezdendi meg működését. A vizsgálat befejeztével az espe4-
resség mint első bíróság fog ítélni. > 

A csanki tisztán közpolgárrendiekből álló egyház; 
lelkésze Martinék Károlynak félrevezetései s ármánykodá-
sai következtében rendezte ugyan magát, vagy is Martinék 
Károly lelkész önhatalmúlag a rendezettek sorába jegyez* 
tette azt fel, felvilágositatván azomban az egyházbeliek az 
esperességi küldöttek által, az 1791: 26 tc. engedte jogok és 
szabadságokhozi ragaszkodásukat az esperességi gyűlésnek 
már elébbröl, lelkészük ellenére bejelentették, a legutóbbi 
küldöttséget pedig, mely az egyházbeliek és lelkész közti 
szakadást a régi egység révébe vala vezetendő, nevezett 
lelkész nem méltatta arra, hogy vele érintkezésbe bocsát-
kozzék, odább állott. Hová ? ö tudja. — A küldöttség ennek 
következtében az egyházat a kerületi és esperességi hiva-
talnokokra megszavaztatván s szavazatait ellenjegyezvén, 
az ügyet további intézkedés végeit az esperességnek 
adta át. 

És az esperességi gyűlés többsége a csanki egyház-
beliek és lelkész közti valóban türlietlen viszonyra nézve 
kifogyhatlan evangyelmi szeretetében bevárandónak Ítélte 
az egyházbeliek ez érdembeni kérvényének beadatását. 
Szegény csankiak! 

Martinék Káról egyszersmind az esperességi özvegy-
és árvapénztár pénztárnoka is lévén, az esperességi gyűlés 
14 napi határidőt szabott a pénztárnak jó szerivel átadására, 
ellenkező esetben, e határidő elteltével törvényes eszközök-
kel fogván azt visszafoglalni s az ideiglenesen egy évre 
mai napon megválasztott pénztárnoknak átadni. 

Az átalános többségnek 31 egyház közül 18-nak bi-
zalma, a föesperesi hivatalra nagy tiszt. Masztis Ádám De-
vizsei lelkész volt alesperes úrban pontosult. 

Esperességi világi jegyzőül közakarattal Börzsönyi 
mérnök úr választatott el. A kerületi hivatalnokokra nézve 
esperességüng átalános többségének választottai. Dr. Székács 
József úr püspökül, (minthogy akkép valánk értesülve hogy 
Dessewffy Ottó űr semmi esetre sem fogja elfogadni) Bad-
vánszky Antal úr világi felügyelőül és Tatay Pál hites 
ügyvéd úr kerületi főjegyzőül. 

A szakadást ezek szerint esperességünkben összefor-
rasztotta ismét az evangyelmi szeretetnek melege. 

A két panslavistico hierarchicus hatalommal rajongó 
lelkész, nem számit. 

Jegyezzük ezt fel egyházunk többi diadalainak lapjára. 
És mondjunk el még a n. honti esperességböl kettőt. 
Először, : mi világiak mondjuk el a háromszoros 

meaculpát. 
Valljuk be : mikép egyházi ügyeink iránt vétkesen 

közönyösök, lelkészeink iránt pedig'felette méltánytalanok 
valánk. j 

És valljuk be : mikép közönyünk s lelkészeink irányá-
bani viseletünknek volt következménye legnagyobb részben? 
hogy a szakadási episodban, különösen a mi esjTéTTJSségüíík 
játszotta a legkitűnőbb szerepet. 



Mindenkor igáznak hagyván azomban a mi igaz, t. i. 
hogy a capite foetet piscis. 

És másodszor : ismerjük el gyakorlati igazságát, a mit 
a közmondás tart „minden rossznak meg van a maga jó oldala. 

Az égi háború megtisztította a levegőt felettünk, és 
körülünk is. 

Tisztábban látunk. 
Felrázatánk vétkes közönyünkből. Tiszta fényben lát-

juk önkormányzati jogaink megmérhetlen becsét, mert ve-
szélyben forogtak, és tisztán látjuk teendőink egymásután-
ját, miszerint jövőben veszélyben, ne foroghassanak. 

És belátjuk most, a mit feledénk legközelebbi multunk-
ban ; hogy egyházi szerkezetünk patriarchalis, hogy hát a 
család minden egyes tagja testvéries egyetértéssel és biza-
lommal kell hogy működjék az egésznek fentartásáért és 
dicsőségére. 

Belátjuk hát azt is : mikép lelkészeinkkel keresztelés 
esketés és temetések esetein kivül is kell hogy érintkezzünk, 
érintkezzünk pedig nem aristocraticus lenézéssel, nem a 
kényszerűség hidegségével mint eddig, hanem a testvériség 
és evangyelmi szeretet szellemében. 

És belátván mindezeket és okulván a veszedelemben 
mutatják tömött gyűléseink, határozataink, mikép gondosko-
dunk egy szivvel egy lélekkel, hogy a beláthatlan jövő ne 
úgy találjon bennünket, mint a nádszálakat — de úgy: mint 
Sión hegyét. És ez a dolognak jó oldala. Néhai, 

a gyűlés befejeztetett. Három órára volt rendelve az ebéd 
a „zöldfa" vendéglőben, melyre a pozsonyi ev. hitűek ide-
gen vendégeiket magyar vendégszeretettel meghívták, s 
melyen a városi polgárság, minden rendűek és ajkúak kép-
viselve voltak. Valamint a gyűlésben, ugy az ebédnél is a 
külön ajkúak testvéries öszhangzása meglepő és megható 
volt. Hallottunk itt németül, tótul, magyarul ós diákul szól-
ni, s mindenki érté egymást, mindenki Örült egymásnak. 
Az áldomásoknak vége hossza nem volt. Köztük kétségte-
len legtalpraescttebb volt Szentiványié, a superintendenssé; 
jól volt és tetszést aratott Szer—ié, Sztr—yé Ki—yé, 
N—é a magyar szentháromságra, S—é, Fá—é, Ed—é, 
Ku—é, Ha—é stb. Minden szép, nagy és nemes nemcsak 
képviselve, hanem éltetve is volt. Ebéd után 6 órakor 
az evang. lyceumbcli tanulók magyar egyletének öröm-
ünnepére menénk s ez ránk nézve is örömünnep volt. 
Hölgyeink szép számban jelentek meg. Lelkes szavak-
hoz hozzá szoktunk, de a pozsonyi ifjúságban nemcsak 
lelket, hanem sok eredetiséget és talentumot is találtunk. 
Magunk is azon hitben hagytuk el ez ünnepet, mit a zár-
szó kiemelt, hogy ha fiatalságunk az egész országban a 
tudomány és nyelvünk kifejlesztésében hason arányban 
halad, akkor Magyarország nem volt, hanem lesz. A Szó-
zat végül az egész egyhegyült és igen fényes közönség 
által állva s ihlettel énekeltetett el." 

P o z s o n y , jul. 12 dikén: „Városunkra nézve a ma1 

nap igen sok tekintetben emlékezetes és tettdus volt. A. du-
náninneni ág. hitv. superintendentia autonom egyházai és 
esperességei tartották meg annyi év után ismét első törvé-
nyes kerületi gyülésöket. A 86 egyház közöl 65 volt kép-
viselve. Az ülés megnyitásával az ideíglen fölkért elnökség 
által előadatott, hogy reggel egy Pestről érkezett udvari 
tanácsos szóval arra figyelmeztette őket, hogy a gyűlést 
meg ne tartsák, s a mennyiben ezen intésre nem hajolnának, 
nehézségek ugyan nem fognak tétetni, de a gyűlés határo-
zatai legfelsőbb megerősítést nem nyernek. A gyűlés egy-
hangúlag oda nyilatkozott, hogy ezen nyilatkozat, ellen-
mondásban lévén a legújabban megjelent legfelsőbb és fel-
sőbb biztosításokkal, egyszerűen tudomásul vétessék és a 
gyűlés megtartassék. Verificatio után szavazatszedő küldött-
ség neveztetett ki a ker. superintendens és a megürült ker. 
fölügyelő megválasztása czéljára. Az első megörültnek 
tekinthető nem levén, az egybegyűlt egyházak egyhangúlag 
JSztromszky superintendens urat kérték föl hivatalát 
folytatni, mit — ismételve kéretvén — meg is tön, s háláját 
a kerület iránt megható szavakban fejeszte ki. Fölügyelő-
nek általános szótöbbséggel Szentiványi Márton ur válasz-
tatott meg, ki elnöki székét rövid, velős köszönettel azonnal 
el is foglalta. Ezután a kerületnek elhanyagolt s nem egé-r 
szen rendben levő pénzviszonyai kerültek szőnyegre ; ezek-
nek megvizsgálására s egyszersmind javaslattételre választ-
mány neveztetett ki. Még egynémely alárendelt viták után 

(Pestmegyei esperesség gyűlése.) A pestme-
gyei esperesség f. h. 16. tartotta meg gyűlését b. Prónay 
Gábor esperességi fe lügyelő , és Juhász Ferenc alesperes 
ikerelnökletüknél számos egyházi és világi tagok jelenlété-
ben, D. egyháza és Apostag cordinált községek kivételével 
minden az esperesség kebelében létező egyház képvi-
selve volt. 

Az alesperes buzgó imája után a világi elnök megható 
megnyitó beszéde következett, melyben jelenti érdemdús fő-
esperesünk nagytiszt. Esztergály Mihály úr halálát. 

Tiszt. Schnell Károly indítványozza mind az elhunyt, 
mind pedig világi elnökünk, és többi világi tagok neveiket is, 
kik a kisértet idejében áldozatkészségükkel és erélyeségükkel 
támogatták az alapjában megingatott autonom egyházi éle-
tünket, jegyzőkönyvileg felemlíteni és igy az utókornak fen-
tartani, ez után 

Ivánka Imre kiemelvén az elhunyt Esztergály Mihály 
érdemeit nem csak az esperesség, de az öszves magyar ágostai 
egyház, egyetemes protestantismus és hazánk érdekében in-
dítványozza, hogy e hü és buzgó honfi és egyházhivatalnok 
emlékének örökítésére és megtisztelésére adassék utasításul 
a kerületi gyűlésre küldendő követeinknek, hogy ünnepélyes 
gyász isteni tisztelet tartassék, továbbá hogy az esperesség 
gondoskodjék, miként sirja boltozattal és síremlékkel láttas-
sák el, az ország szivében felállítandó pestmegyei és pest-
budai esperességek közös oskolájában egy „Esztergály Mi-
hály emlékére" cimzendő stipendium alapitassék, a család-
nak pedig, — mint az elhunyt örök érdemeire emlékeztető 



jelvény — ajándékoztassák egy serleg, buzdító az ivadékot 
követni az ö nyomdokát. — Az esperesség az indítványt 
egészen magáéva tevé s igy 4 tagból álló választmányt (Ku-
binyi Ferenc, b. Podmanitzky Frigyes, Ivánka Imre és tiszt. 
Schnell Károly) küldött ki, mely a szükséges pénzbeszedé-
sével és teendők elintézésével bízatott meg. 

Kubinyi Ferenc indítványára, a középponti bizott-
mánynak és elnökinek köszönetet mond az esperesség 
eddigi buzgó és erélyes el járásáért , annak minden lépését 
magáévá teszi és fölkéri mindaddig folytatni működését, mig 
a generális conferentia összejövend. 

Némely közigazgatási tárgyak után felolvastatott a 
pest-budai esperesség felszólítása, miként itt Pesten egy 
egyesült pestmegyei, pest-budai és pesti ref. esperességi 
főgymnasium állittassék fel, hü pártolásra talált, és az e tárgy-
ban ugy is kiküldött, de a közel múlt viszontagságok között 
működését megszüntetett bizottmány oda utasitatott, azt most, 
midőn a felhők oszlófélben vannak, ismét folytatni. 

* 

Kubinyi Ágoston k. tanácsos ur jelenti, hogy az egye-
sült theol. intézetre 5 évre biztosított öszvegnek határidejük a 
jövő évben lejárán, uj pénzalapról kellene gondoskodni. Ad-
dig is, mig más és bővebb források nem nyílnak, még a most 
gyakorlott modorban véli az esperesség az intézetet fenntar-
tandónak. 

A világi elnök báró Prónay Gábor az esperesség meg-
választására a szavazatokat 1. sept. kívánja beküldetni, és 
mivel hogy hivatalkodásának ideje jövő tavaszon úgy is le-
járna , kéri, hogy az esperességi felügyelőre is szavazzanak 
az egyházak. Az esperesség egyhangúlag tisztének további 
folytatására kéri fel v. elnök urat. 

Utasításul adattak a kerületi gyűlésre menendő köve-
teknek a következendők : 

a ) hogy az eskü letéte előtt a superintendentiális eskü-
forma és az utasítás megvizsgáltassék, az eskübe pedig be-
igtatandó, hogy az ágost. evangyel. egyház közjogába vágó 
bárminemű rendeletet a superintendens addig nem köröz-
tethet, mig azt a kerületi gyűlésnek be nem mutatta: 1 

b) A zsinati előkészületekre választmány küldessék k 
mind a 4 kerületből, az felhasználván a meglevő adatokat, 
tervet dolgozzék ki, melyet a generális conferentia a sup. és 
esper. utján az egyes községeknek megküldend, és úgy alka-
lom nyittassék az antonom élet tökéletes kifejtésére; az ily 
mód készülendő tervezet ref. atyafiainkkal is közlendő és az 
ő munkálatukat kikérjük, hogy egy közös törvény alapján 
nyugvó egyházi életünk ezentúl is összhangzásban fejlőd-
hessék. 

c) Gr. Zay K. kéressék fel, hogy a mint a 4 superinten-
dentia meg lészen alkotva, hivja össze az egyetemes gyűlést. 

d) A középponti pénztár múlhatlan szükségét mindenki 
át lát ja, pénzalapról -r- adóalakban — kell gondoskodni. 

e) Politikai vétség végett egy időre hivatalától el-
mozdított lelkész állomása ne töltessék be, mert politikai kü-
lönvélemény a dogmával nem ellenkezik. 

f) Sz. István napján Budán tartandó Bnnepélyre, miot 
nemzeti ünnepre, küldöttséget neveztünk. 

g) A csővári leégett egyház a kerület pártolásába 
ajánltassék. 

A hegyaUjai ág. autonom esperestségnek. 
jun. 27. Nyíregyházán tartott gyűléséből következőt látjuk 
jónak olvasóinkkal tudatni. Magánügyeken kivül az iskolák 
ügye került szőnyegre. A hegyalyjai esperesség forrón óhajt-
ja az eddig létező intézetek fenállását, mert az egész egy-
házkerület nagy részben ezeknek köszönheti miveltségét; 
de meggyőződött arról is, hogy az anyagi tekintetben tönkre 
jutott gyülekezetek nem képesek az egyházi s iskolai ügy 
kívánalmainak elegendőleg megfelelni. Hossztí vitatkozás 
után határoztatott, hogy az aug. 1-én Miskolczon tartandó 
gyűlésre kinevezett esperességi képviselőknek adassék uta-
sításul, hogy a hegyalyjai esperesség óhajtása 1. Hogy a 
mostani tanrendszer egyszerüsíttessék s a prot. egyház kí-
vánalmaihoz módosittassék. 2. Az eperjesi theologiai facul-
tat később meghatározandó feltételek alatt a pesti akadémiá-
hoz csatoltassék. 3. Az egyházkerületben egy collegium, 
lyceum vagy bármi nevű fölanintézet állapíttassák meg. Gyű-
lés eloszlása előtt Dessewjfy Dénes ur tetemes összeget 
gyűjtött a nyíregyházi képezdére. Áldás koszorúzza mű-
ködését. P. Z. 

— 

Egy börtöni jelenet a franczia protest. vértanúk 
életéből.*) 

I. 

A Bastille. 

Ki ne ismerné e nevet, és kit ne fogna meg az irtózat 
hideg keze e név hallására ? Ez egy párisi börtön volt haj-
dan. Egy titokteljes fekete felhő boritá ennek minden kő-
üregét. A benne kínlódó foglyok számát nem tudta senki, 
nem sorsát, kiről azt hitték hogy még életben van, régen 
meghalt már; és az, a kit tiz év óta már az élők elfeledtek 
mint holtat, még él, még mind egyre szenved. Beszélnek 
harminc negyven éves foglyokról, sokan haláluk napjáig, 
sokan néhány hétig szenvednek, hogy mi okon szenvednek 
amazok mind halálig, ezek csak néhány hétig ? azt nem érti 
senki. A törvény, hogy mindenhatóságát bebizonyítsa, ön-
kényt nem tartott arányt a véltség és a büntetés között. A 
Bastille egy merőben más világ vala, hol az igazságnak egé-
szen más elvei, a törvénynek egészen más alapjai valának. 
Huzamos börtön lön többnyire büntetése a csekély véteknek 
mintha attól kellett volna tartaniok, hogy a büntetésidö rö-
vidítésével bevallják igazságtalanságukat. 

Ötödik Károly idejében még két külön álló torony 

* ) ír junk már igy is egyszer az egyházi lapba. Dobos» 



volt, a két torony között egy ut nyilt Paris városába. 
Más két, szinte külön álló torony, már belől esett a város-
ban, ezeket is az út választá el egymástól. Hatodik Károly 
alatt még négy torony épült a régi négy mellé, mind a nyol-
cat egy vastag kőfal ragasztá egybe, az út mellettök lön el-
vezetve, és ezentúl Párisnak csak egy Bastille-ja, — erődje 
— lön : a börtönök börtöne. 

A történet 1778. évről szól, tizenegy évvel az ezre-
dekre szóló Bastille végnapja előtt. 

Lépjünk be, lássuk. Több erődök környezik a tulaj-
donképen úgynevezett vártornyot. A szent Antal utcát szegő 
első kapu háta mögött egy fegyvertár van, körülbelül negy-
ven ezer puska áll benne, melyből busz ezer Amerikába 
vándorolt. A Bastille husz ezer lőfegyvert adott tizenegy 
év multával a felkelő nép kezébe — ki hinné ? Ezt a kaput, 
melynek torkában két őr van dugva, azonban csak éjeire 
szokás bezárni. Nappal bátran belehet menni a Bastille elö-
udvarába. Benne egy laktanya, és a várparancsnok lovászai. 
Beljebb egy árok, rajta keresztül egy csapóhid , a hidon túl 
egy másik udvar, itt van a várparancsnok palotája, egy szép 
palota! a benne lakó parancsnoknak a milyen szép lakása, épen 
olyan szép lizetése van, semmi dolog mellett százezer livre. 

A palotán belől a börtön zömök épülete, melytől egy 
széles árok választ el. Egy kő-, egy röpülő hid, túl rajta egy 
ördandár, közöttük nyilik egy kapu, mely a bemenők után 
becsukatik, míg egy vasrostély, mely a nagy belső udvarra 
nyílik, százkét láb hosszú, nyolcvankét széles. Elég tágas tér 
ilyen helyen, kivált ha jobb és bal felől három, hetven láb ma-
gasságú torony árnyéka az egésztegy tófenekké nem tenné. 

E tornyoknak mind meg van saját nevök. A kápolna, 
a kincstorony, a Comté és Basiniére torony, a Bertaudiére 
tornya, hol a vasálarczos fogoly meghalt, végre a szabadság 
tornya, a legcolossalisabb gúnynév. Ott a toronyóra, gúnyolva 
az időt melyre mutat, az óra és negyedmutató két derekon, 
nyakon, kézen és lábon megbilincselt alak , sajnálva mint-
egy hogy magát az időt is le nem bilincselhették, hogy a 
foglyok még azzal se vigasztalhassák magukat, hogy a kí-
nos idő csakugyan telik, ámde azért az évek telnek a Bastil-
léban szintúgy mint rajta kivül, az áldozatok és börtönörök 
találkoznak ott hol idö nem lesz, hol az igazság egy és örök. 

Következik a belső udvar, egy szoros, nyirkos, sötét 
hely, foglyok helyett a parancsnok aprómarhái járnak benne 
föl s alá. Itt gördült le 1602-ben Biron marschal feje, bör-
töne ott volt a toronyban, mely a szögleten áll. 1631-ben itt 
e toronyban irta Bassompierre nevezetes memoirjait. Sacy 
1666-ban itt fordította le a bibliát. 

Ennyit lehetett 1778-ban látni a Bastille épületéből; 
ha felmehetnénk abba a toronyba, és benyitogathatnók a 
vasajtókat, ott találnánk egyik üregben a foglyot, kit én e 
sorokban bemutatni akarok. 

II. 
A fogoly. 

A nyolc szögbe tört magas kökast egy lámpa halvány 
fényje világítja, az ágyon ül keresztbe-rakott kézzel egy 
ember, szemei a puszta falakon járnak tova, mintha lesné a 

hangot, mely neki megmondaná, kik laktak ö előtte ezen a 
helyen, kik éltek ö előtte ebben a sírban. De mit érne, ha 
tudná is a neveket, ö nem történetetakar tanulni, és a hang, 
mely a magányban megszólal, csakugyan a neveken kivül, 
sokat mond neki. Halljunk valamit a mondottakból: 

„Itt aludt ki lassan lassan az ifjú remény világa, szint-
úgy mint az érett ember megtört akarata, itt tűntek le vég-
képen az öregnek emlékképei, inelyek gyermekkorából mo-
solyogtak reá, itt lett az értelem világa az őrület vérszin 
fáklyájává, itt lett mindegyik érzelem kínzó eszközzé. — Itt 
más boldog nem volt csak az, a ki többé nem gondolt, a ki 
többé nem érzett." 

„De mennyi idö telt addig, mig az okos ember ez ál-
lati és növényi tompa nyugalmat elsajátithatá ? A börtön las-
san emésztő tétlenségében hányszor lobbant fel addig a 
szellem mécsvilága, hányszor fogyott le ismét, hogy az élet 
utolsó csepp olaját is feligya? Prometheusz keselyűje nem 
kínzott úgy, mint kínoznak e lassan, de mindig mozgó 
férgek. 

„Igy mászik lassan e hosszú éj óralapján az időmutató, 
melynek órái évek, óranegyedei hónapok, percei hetek. Na-
pokat itt nem számítnak, egy nap annyi mint ezer év. A fo-
goly még annak sem örülhet hogy magát vénülni érzi, a ha-
lál mefeledkezett róla, mint az emberek. - - A halál! azt 
se tudja a fogoly mikor élt szolgálatával, és hogy a kedves 
nevek, melyeket szivében rejtve hord, élők nevei-e, vagy a 
halottaké. 1752-ben ezt irta egy fogoly az akkori minister-
nek. „Uram, a Krisztus kinszenvedésiért kérem, tudasson 
valamit velem, szegény elhagyott nőm felöl, csak a nevét 
legalább egy újnyi papirra leírva, hogy lássam, hogy még 
életben van, ez a legnagyobb vigasztalás, melyet vehetek, 
melyért áldani nem szűnöm meg soha" sat. 

„Az élők, és a szegény fogoly között nincs egyéb, 
mint egyetlenegy embernek önkénye, és húsz, harminc, 
meglehet negyven hozóú éven át mindennap gondolni, mon-
dani és ismét mondani: hogy ez az ember egy szavával is-
mét visszaadhatná a napvilágot, a szabad léget, az életet visz-
sza mindent! Tudni, hogy ez az ember, a dicsőség, a kénye-
lem ölében henyél, összeégni a kívánságon, hogy bár neki 
elmondhatnád . . . . mit ? — kinek ? . . . hallgass szegény 
fogoly, ki tudja mi távol van, hozzád közel csak a hideg 
fal ; s ha közelebb volna is hozzád, kérdés,szánakozóbb lenne 
a hideg köveknél ? Mind tudja ő tudja ö, mit neki mondhat-
nál, mégis veszni hagy. Tűrj, halgass, ha tudsz, halj meg." 

Igy telt néhány nap — hét a börtönben, olvassa a 
falba karcolt Írásokat, az önmegtagadásnak, a kétségbeesés-
nek, a hitnek, kétkedésnek, a szeretetnek, a gyűlöletnek 
nyilatkozatait. A nevek mind ki voltak vakarva; a fogolynak 
nem volt szabad mást tudni elődeiről ennél, hogy ők szen-
vedtek. Évszám olvasható nem volt egy is mintha az idö 
maga megölte volna magát e falak között. 

Egy iráson akadt fel kivált figyelme a fogolynak, nagy 
betűkkel egy négyszög kövön: „Hic iacet anima mea. Egy 
lélek megölve, eltemetve, mennyi kínszenvedés rejlik e négy 
szó alatt! Milyen lehet története annak az embernek, ki 
életét e rövid négy szóba foglalta ? Egy gondolat villant 
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meg agyában, hátha e szóknak más jelentése is van ? egy 
fösvény is e szókat vájta a kőlapba mely alá kincsét rejtette 
volt. Kincs !]mi kincs lehetne a börtön kövei alatt? 

Dobos János. 
(Vége köv.) 

Gyászhír. 
A bönyi ref. gyülekezet nevében, szomorodott szív-

vel jelentem tek. Huszár Kálmán bönyi közbirtokos úr-
nak juliushó 9 én életének 43-ik évében történt elhunytát. 
Meghalt ugyan a boldogult, de nemes tettei örökítik nevét, 
mind a bönyi egyházban, mind az egész Magyarhonban. Mi* 
után látta az idvezült, hogy teste a feloszlatásnak indult, — 
végrendeletet tevén, — a most is virágzásnak indult bönyi 
gyülekezetnek 10,000 ftot hagyván, gyülekezetünket még 
virágzóbb állapotba helyezé. De nem csak gyülekezetünkről 
gondoskodott, de gondoskodott a magyar akadémiáról is, 
hagyván az akadémia tökéjéhez 20,000 ftot, és a pesti nem-
zeti szinház nyugdij-intézetnek 10,000 ftot. — Hogy neve a 
boldogultnak ezen nemes tetteért, gyülekezetünkben az idők 
végéig örökittessék a bönyi ref. gyülekezet sirját, rangjá-
hoz illő emlékszoborral fogja megtisztelni. 

Boldog halandó kit ily nemes tettek kisérhetnek a 
sirba! béke lengje át sirodat. 

Nem hagyhatom emlités nélkül, hogy a boldogultat 
utolsó végtiszteleténél Győrmegye első rendű közbirtokos 
urai, és a vidék minden osztálybeli lakosai tisztelték meg. 
— Sirjánál a boldogultnak tisz. Szijj György lelkesz úr, 
rövid, de meleg beszébével és imájával nemcsak a levert kí-
sérő gyász menetet, de magát még a szomorú természetet 
is felvillanyozta. Zeke József egyh. gondnok. 

Fejedelmi kegyadomány. B. Kaas Eduárd farmosi köz-
birtokos ur közbenjárására a lippe-schaumburgi uralkodó 
herceg György Vilmos tíz darab porosz tallért küldött a far-
mosi ev. leány-gyülekezet felsegéllésére. 

Könyvismertetés. Löv Lipót szegedi főrabbi a Szé-
chenyi gyászünnepen tartott gyászbeszédében gyönyörű 
nyelven meglepő párhuzamot von Sámuel próféta és Széche-
nyi István közt. A magyar tudományos akadémia javára ki-
adja a szegedi izr. gyülekezet. 

Közvizsgajelentés. Szilágyi István isk. igazgató je-
lenti, hogy máramaros-szigeti ref. gymnasiumban f. é julius 
20-diktól fogva 29-ig fognak a nyilvános vizsgálatok tar-
tatni , melyekre a szülék és nevelésügy-barátok tisztelettel 
meghivatnak. 

A kecskeméthi helv. hitvallású fögymnasiumban a 
rendes évi nyilványos vizsgán julius 31-én bevégeztetvén, 
az Írásbeli érettségi vizsgálatok augusztus 1, 2, 3 és 4-én 
a szóbeliek ugyanezen hónap 5, 6 és 7-én fognak megtartatni. 

Kecskemét julius 18-án 1860. 
az igazgatóság. 

Szilágyi István és P. Szathmáry Károly tanár urak 
felkéretnek a mezőföldi esperesi hivatal által, ha az általok 
szerkesztett szigeti vészkönyvre mult év dec. 6-án téritvény 
mellett küldött 30 uj forintot vették e ? s ha igen : az igért 
„vészkönyvet" kiadták e ? és szándékoznak e az előfizetők-
nek megküldeni ? maga igarolása, s az előfizetők megnyug-
tatása tekintetéből felkéri a tisztelt tanár urakat nyilvános 
nyilatkozatra. B. M. 

Mezőföldi h. h. esperes. 

A pesti evang. reform, theologiai collegiu-
mi 185%o-dik iskolaévi nyilványos 

közvizsgák, 
a pesti református templomban, következő napokon és 
renddel fognak tartatni: Julius 27-kén délellőtt 8 órakor 
kezdve: A héber nyelvből Dr. Ballagi Mór, az uj-testa-
mentomi görög nyelvből Haberern Jonathan, a bibliai 
bevezetéstan, kanonika,kritika, hermeneutikábol Dr. Ballagi 
Mór, az uj-szövetségi magyarázatból Peti József\ az ó szö-
vetségiből Dr. Ballagi Mór vezérlete mellett. — Julius 
27-kén délután 3 órakor kezdve: A biblia-archaeologiábói 
Peti József, az ó-szövetségi és ker. egyházi történelemből 
s magyarországi reformatio históriájából Filó Lajos vezér-
lete alatt. — Julius 28-kán délelőtt 8 órokor kezdve: A 
theologiai encyclopaedia- s apologetikából Peti József\ a 
hittanból Dr. Ballagi Mór a theol. erkölcstanból és a ker. 
hitfelekezeti tanrendszerekből Peti József, a symbolika 
theologiából Dr. Székács József vezérlete alatt. — Julius 
28-kán délután 3 órakor kezdve: A homiletikábólDr. Szé-
kács József\ katechetika, liturgika, lelkészi gondtartásból 
Farkas József \ az egyházi jogból Peti József vezérlete mel-
lett. — Jul. 29-kén délután 6 órakor: Az éneklésből (a 
gyűlésteremben) Bognár Ignác vezérlete mellett. — Julius 
30-dikán délelőtt 8 órakor kezde: A bölcsészet- és neve-
léstanból Haberern Jonathan , didactica és methodicá-
ból Gönczy Pál, német nyelvből Haberern Jonathan, francia 
nyelvből Dürringer János,angol nyelvből Van Andel Ador-
ján, görög remekírók jelesen Sophocles Antigonéja magya-
rázatából Haberern Jonathan vezérlete mellett.— Jul. 31-én 
reggeli 9 órakor: A pesti ev. reform, főiskolai választmány 
gyűlése fog tartatni, melyre az illető tagok megjelenni tisz-
telettel kéretnek. — Az állati physiologiát a theol. collegium 
növendékeinek előadta Dr. Pólya Jázsef, a mineralogiai s 
geologiai példányokat magyarázattal a nemzeti muzeumban 
előmutatta Kovács Gyula, a magyar irályt Csengery Antal, 
az átaláoos philogíát Hunfalvy Pál tanította. — A vizsgák 
naponkint összhangzatos énekléssel kezdetnek meg és vé-
geztetnek be Bognár Ignácz vezérlete mellett; a szépirási 
mutatványok, melyek Lövényi József oktatása után készül-
tek, elő fognak mutattatni. — A közvizsgálatokra a pesti ev. 
reform, főiskolai választmány tagjait, a dunamelléki egyház-
kerület s egyházmegyék hivatalnokait, a tanintézetre fel-
ügyelő bizottmány tagjait, ezen tanintezet pártfogóit, a nö-
vendékek atyjait vagy gondnokait, átalában a tudományok 



barátait megjelenni teljes tisztelettel kéri. — Pesten, julius 
15-én, 1860. Gr. Eddái Gedeon, 

mint a pesti ev. ref. főiskolai választmánynak 
s a theol. tanintézet igazgató bizottmányának elnöke. 

A szerkesztőségünkhöz 1860 januar 1-
jétől junius utójáig j beküldött kegyado-

mányokróli számadás. 
A pesti prot. árvaház tökéjének gyarapítására 

adakoztak: Dr. Hamary Dániel 2 ft 20 kr. o. é., Dr. Szon-
tagh A. 1 ft 30 kr., Somogyi Sándor 3 ft 30 kr., Molnár 
Sámuel ref. lelkész 30 kr., Péterfi József ref. lelkész és 
esperes 2 ft 30 kr. Összesen 9 ft 40 kr. o. é. 

A bázeli térítő-házra adakozott: Tek. Jánossy Ká-
roly 3 ft 15 kr. o. é. 

A pesti prot. szegényeknek adott: Tek. Jánossy 
Károly 1 ft 5 kr. 

Márk József szászkuti lelkésznek adott: Tek. Jánossy 
Károly 5 ft 25 kr. 

A sz. Mihályról ok nélkül kitett lelkésznek adott: 
Tek. Jánossy Károly 5 ft. 

Adakozások a Melanchthon-emlékre : A jolsvai evang. 
gyülekezet részéről 20 ft., A tasi ref. gyülekezet 3 ft. 80 kr. 
A n. szokolyi ref. gyülekezet 2 ft 40 kr. A farkasdi ref. 
gyülekezet 5 ft. Tek. Keresztessy Jósef séllyei járásorvos 
1 ft. A pesti ref. gyülekezet 13 ft 13 kr. A dunapataji ref. 
gyülekezet 5 ft 65 kr. A fülöpszállási ref. gyül. 5 ft 10 kr. 
A szabadszállási ref. gyül. 7 ft 20 kr. A negyedi gyül. 3 ft. 
Szontagh Ferenczné 1 ft. Szontagh Blanka 1 ft. Veres Gyula 
1 ft. Sontagh István 50 kr. Szontagh Pál 2 ft. Bakó István 50 
kr. Veres Pálnö 3 ft. Szontagh Ferenc 1 ft. B. T. I ft. A 
soproni tanári kar 12 ft. Leitgeb János 2 ft 20 kr. A nt. ma-
gasi-i gyülekezet 8 ft. A vönöcki gyülekezet 2 ft 36 kr. A 
ns. dömölki gyül. 2 ft 34 kr. A ns. kéri gyül. 2 ft. A högyé-
szi gyül. 5 ft 72 kr. A magyar gencsi fiók-egyház 3 ft 7 ! |2 
kr. A soproni tanitó-képezde 1 ft 51 kr. Farkas Antal nevelő 
1 ft. Somogyi Sándor 3 ft. A rimaszombati ev. gyülek. 14 ft. 
Az osgyányi ev. gyül. 2 ft 30 kr. Pokorágyi ev. gyül. 80 kr. 
A tállyai ev. gyülekezet 6 ft 30 kr. A farkasdi gyül. 5 ft. 
Keresztessy Jósef 1 ft. A pucinci ev. gyülekezet 10 ft 73 kr. 
Nikelszky Mátyás 1 ft 30 kr. A munkácsi ref. gyülekezet 
3 ft 10 kr. A felsö-eöri ref. gyülek. 3 ft 13 kr. A lévai ev. 
gyül. 5 ft. Mármaros-szigeti gyülekezet 8 ft. Összesen: 181 
ft 16 l |a kr. 

A Wormsban felállítandó Luther-emlékre adakoztak: 
A sárvári ev. gyülekezet 7 ft 60 kr. A högyészi gyülekezet 
5 ft 72 kr. A magyar-gencsi fiók-egyház 3 ft 7 l /2 kr. Somo-
gyi Sándor 3 ft. A pucinci ev. gyülekezet tagjai 16 ft 18 kr. 
Összesen 35 ft 57 l/a kr. 

A magyar akadémiára adakoztak: A körösi gyüle-
kezet 5 ft. Tóth János ref. lelkész 2 ft. Összesen 7 ft. 

A muzeum díszítésére adott: Bartók Júlia 2 ft. 
A domesticára adakoztak: Tiszt. Szabó Lajos páskai 

ref. lelkész 1 ft. Tek. Zelovics Gábor 2 ft 10 kr. Zsigmond 
László 1 ft 5 kr. Toronyai Sándor 32 kr. Major István 21 kr. 
Raksányi Károly ref. lelkész 3 ft. Tek. Kovács Antal 2 ft. 
Fábián Mihály seg. lelkész 1 ft. Összesen 10 ft 68 kr. 

A pesti ref. papnöveldei ifjak lakszobái felszerelésére 
adott: Kerék János 1 ft. 

A pesti ev. ref. főiskola részére: tiszt. Györké István 
kórógyi ref. lelkész úr 8 ft. 

A nagy-körösi iskola részére: tiszt. Györké István 
kórógyi ref. lelkész úr 2 ft. 

A halasi ref. iskola részére: tiszt. Györké István kó-
rógyi lelkész úr 2 ft. 

Adakozások egyes egyházak részére. Az alsó-vadászi 
gyülekezet javára: KégI László 4 ft., Ballagi László 4 ft.., 
Bockó Dániel 10 ft. Boross Mihály népszerű könyvekbenlO 
ft„ Szabó Menyhért 2 ft., Tóth Gáspár és fia 4 ft., Fekete 
László 5 ft., Bertha Sándor 5 ft., Hajdú József 2 ft.,Oszter-
lamm Károly 5 ft. összesen 51 ft. 45 kr. 

A tűz által károsult marmaros-szigeti egyház és is-
kola részére: A gombai egyház 8 ft. Egressy Samu a ki-
adandó vészkönyre aláirt 10 ft. Összesen: 18 ft. 

A magyar kakucsi egyház részére : Dr. Ballagi Mór 
25 ft 50 kr. 

A torvaji ág. hitv. gyülekezet részére : t. c. Szontagh Ist-
ván 1 ft: Szeberényi Lajos ev. lelkész úr 2 ft. A nagy-ge-
resdi ev. gyülekezet 29 ft 40 kr. Összesen: 32 ft 40 kr. 

A „Gusztáv-Adolf egylet számára adakoztak: Tek. 
Jánossy Károly 3 ft 15 kr. A szegedi ref. gyülekezet 3 ft 58 
kr. A rimaszombati ev. gyülekezet 6 ft 40 kr. A marmaros-
szigeti gyülekezet 5 ft 40 kr. Összesen: 18 ft 53 kr. 

A pesti legény-egyletnek adott: Sztehló János 1 ft. 
íme számot adtunk a tisztelt olvasó közönségnek a 

hozzánk begyült kegyes adakozásokról. A hazabeli segé-
lyezett egyéneket, gyülekezeteket s intézeteket felkérjük, 
hogy a számukra gyűlt összegeket, a mennyiben még eddig 
nem történt,elvitetnivagy azokról rendelkezni szíveskedjenek. 
A külföldi célokra szánt adományokat szinte útnak indítottuk 
s a majdan nyerendő nyugták szerkesztői hivatalunkban bár-
mikor s bárki által is megtekinthetők lesznek. Pest juliusban 
1860. Szerkesztő. 

A magyarországi ág. hitv. evang. egyház statistikája 
ma, 1860. julius 17-én, következőleg áll: 1-ör. A régi 
autonomikus állapotban megmaradt, részint pedig abba visz-
szatért 5253/4 egyház összen 773,362 lélekkel. 2-or. Az 
1859. septemberi pátens szerint szervezve van még 3 4 % 
egyház 60,252 lélekkel. 

Igazítás. 
A prot. egyh. és iskol. lap 21. számában közzétett 

Tolna-Baranya Somogyi egyházmegye Sz. Lörinczen tarta-
tott gyűlésének jegyzőkönyvi kivonatát illetőleg; nehogy az 
félremagyaráztassék, köteleségemnek tartom kinyilatkoztatni, 
hogy az általam tulajdonképen, nem ezen lap t. c. szerkesz-
tőségéhez volt intézve, hanem a pesti állandó bizottmány-
hoz, miként ama jegyzőkönyv 8 pontja megparancsolta, és 
pedig ilyforma aláírás mellett az eredetivel szóról szóra, 
megegyezőiig kiadta Schneiker Jakab, 

esperes. 

Szerkesztői levelezés. E* S. urnák Kisújszállásra. Szí-
vesen engedünk helyet emiitett cikknek. 

Felelelös szerkesztő s kiadó : D r . B a l l a g i M ó r . 



D U p O s t e r l a m m K á r o l y könyvárusnál épen most jelent meg- ""^ÖjJ 

E G Y H Á Z I B E S Z É D , 
melyet 

B B R Z S X 3 N - Y I D Á N I E L 

sírja felet t a n i k l a i t e m e t ő b e n ( junius 14. 1860.) e lmondot t 

S Z É K Á C S J Ó Z S E F 
pesti evang. lelkész. 

(3—3) Ára fűzve 4 0 uj kr., postával bérmentve 5 0 kr. Tíz példány után egy tisztelet példány. 

Pályázat tanári állomásra. 
A belső-somogyi h. h. egyházmegye csurgói algymnasimában jövő tanévre egy tanári szék 

megürülend. Az egyházmegyei közgyűlés ezt pályázat utján határozta betölteni. Ez állomás évi j a v a -
dalma 525 ft. oszt. ért., alkalmas lak-szoba az iskola-épületében; s mint az alumnusok felügyelőjének, s 
az iskolai tápintézetet illető számadás vezetőjének igen tisztességes koszt is a tápintézetben. — Pályázó-
nak nőtlennek, kellő iskolai bizonyítványokkal ellátottnak, s az algymnasiumi bármely tan előadásában 
otthonosnak kell lenni. Pályázni kívánók f. év aug. 22-dik napjára vagy személyes megjelenésre, v a g y 
ez ideig bizonyítványaiknak hozzám bérmentes beküldésére (utolsó posta Nagy-Bajom) felhívatnak. 

Kis-Bajom, jun. 21. 1860. Kacsóh Lajos 
b. somogyi esperes. 

P á l y á z a t . 

A bal.-gyarmathi ág. ev. hitv. nemzeti iskola fiutanitói állomása megürülvén, arra a b.-gyar. ev. egyháznak 
jun. 10-én tartott közgyűlése határozatából pályázat nyittatik. — Ezen hivatallal járó évi fizetés következő: 210 uj ft. 
kész pénzben, szabad lakás, kert, 6 öl fa, minden helybeli gyermektől 4 ft., idegentől 8 uj ft., beigtatásért és bizonyít-
ványért egy-egy uj ft. és a már is létesülő félben levő tagosztály alkalmával a b.-gyarm. földes uraságok által ajándéko-
zott l/4 teleknyi föld és rét illetőség. 

Ezen IV osztályból álló fiutanitói állomást elnyerni óhajtóktól megkívántatik kellő tudományos kiképezettég 
és magyar- s német nyelv tökéletes ismerete.—A ki ezen kiképezettsége mellett még a zongorázás és rajzolásban adhatna 
oktatást, az elönynyel fog birni. 

Folyamodók kellőleg felszerelt folyamodványaikat alólirt lelkészhez folyó évi aug. 10-kéig bérmentve 
beküldeni felkéretnek. — B.-Gyarmathon, juniusban 1860. Az egyház nevében 

(3—3) Omazta Tóbiás felügyelő. Draszkóczy Gusztáv lelkész. 

*) A Tolna-Baranya-SOmogyi ev. ág. hitv. egyházmegye pá r t fogása a la t t al ló 
szent-ló'rinci a lgymnas iumban a harmadik t a n á r i á l lomás m e g ü r ü l v é n , a n n a k betöl tése vége t t ezennel 
p á l y á z a t h i rde t te t i .k F ize tése lesz 500 pft., szá l lásbér 4 0 pf t . — A pá lyázn i akarók ke l lő b i z o n y í t -
v á n y a i k k a l e l lá tot t beadványa ika t legfe lebb aug . 20-ká ig a ló l i r thoz l e g y e n e k szívesek bekü lden i 
bé rmentesen . — Ke l t Váradon , máj . 24. Schneiker Jakab. 

*) E hirdetés szerkesztöségünkhez még junius hóban lett beküldve, de valahogy a nyomdában eltévedvén, csak most 
tétethetik közé. 

K i sebb g y e r m e k e k mellé nevelő k e r e s t e t i k , ki e he lye t elvállalni s zándékoz ik , l eve lé t 
intézze alól i r thoz, Kur t i c s r a Aradfelé . Glatz Antal. 

*m— — - ' • • 
Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI SS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADO-

h i v a t a l : 
Lüvészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELOFIZETESI DIJ : 
H e l y b e n : házhozhordással fé lévre 3 fr t . 50 kr . , egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szé tküldésse l félévre 
3 frt . 70 kr. , egész évre 7 f r t . 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Az állam és egyház közti viszony, s ebből 
származó felségi jogokról (Jura majesta-

tica circa sacra). 

II. 

A reformátió volt azon, mind egyházi, mind 
polgári tekintetben döntvényteljes esemény, mely 
a. fejedelmeknek ,.felségi jogaikat az egyház irá-
nyában" (jura majestatica circa sacra) visszaadd. 
Kezdetben ugyan, midőn azon n a g y esemény 
következtében, miként ilyenkor rendesen történni 
szokott, némi fejetlenség! zűrzavarok állottak be, 
az egyes gyülekezetek önmagok igazgatták ma-
gukat . De e fejetlenségi állapot soká nem t a r t -
hatott . A protestáns fejedelmek átvevék az egy-
házigazgatást. Mi jogon? Az episcopalis rend-
szernél fogva-e, devolutio utján, vagy a territo-
riális, vagy collegialis rendszer jogánál fogva-e? 
Mind ezzel még akkor senki nem törődött. — 
hacsak azt nem mondjuk: a nehéz körülmények 
jogánál fogva, itt is az történvén, mi oly sokszor 
megesik a népek életében, hogy a praxis meg-
előzte a theoriát. A theoria, az ügyes toll f e g y -
vere, igen célszerű eszköz, ha az egyházhajó 
kormánya tájékozta magát , s csendes időben 
bocsájtkozik tengerre, ellenben elégtelen a vihar-
ban, midőn az utat keresni, s gyakran a szirtek 
közt és szél ellenében kell jobbra-balra tétovázni. 
I ly társadalmi viharban a körülmények hatalma 
imponál, s e közt vevék át a protestáns fejedel-
mek a reformátorok sürgetésére, az egyházigaz-
gatást ; s ebből fejlett ki aztán azon „consistoria-
lis igazgatás forma," melynél fogva az egyház-
igazgatásnak minden hatványai egy pontba, a 

fejedelem személyébe futnak össze. De az senki-
nek esze ágában sem volt, hogy egy kath. államfő, 
a protestáns egyház törvényhozó s igazgató feje 
lehessen, mert az egyházigazgatás a felségi jo-
goknak nem kifolyása, hanem miként Richter *) 
helyesen mondja, csak „annexuma," az egyház 
által határozottan vagy hallgatva az államhata-
lomra ruházott oly jog, melyet , ;még protestáns 
államfők is nem maguk személyében, hanem csak 
egyházhatóságok utján gyakorolnak.*' S ezen elv-
nél fogva a protestáns egyházigazgatás, katholi-
kus államfők alatt, mindjárt a reformátió kezde-
tén, vagy protestáns mmisteriumra, kik az ural-
kodó nevében, de annak minden befolyása, nélkül 
intézkedtek, mint erre példa történt Ágoston 
szász választófejedelemnek (1697.) és Antal U l -
rik braunsehweig-wolfenbütteli hercegnek (1710.) 
kath. vallásra térésük alkalmával, — vagy val-
lásukhoz tartozó földesuraikra, vagy a városi 
tanácsokra ment át, vagy mint például hazánkban, 
önmaguk igazgatták magukat, s ily körülmények 
közt fejlett ki, vagy legalabb kellett volna kifej-
leni a „presbyteri igazgatás formának." 

A „westfáliai béke"' is biztosította a protes-
tánsok ezen önigazgatási jogát, midőn a XlII-dik 
cikkben, a felváltva kath. és protestáns egyházi 
fejedelem uralma alatt leendő osnabrücki terü-
letre vonatkozólag határoztatott : hogy az ural-
kodó, a más hiten (confession) levő alattvalói 
felett csak „superioritatis et regiminis ju ra in 
civilibus et criniinalibus," és így csak az állami 
felsőségi jogokkal birjon, s az egyházi ügyekbe 

*) Richter, Lehrbuch des kath. und. evang. Kirchenrechles. 
Vierte Auflage. Leipzig 1853., a 158-ik §-ban. 



semmi módon ne avatkozzék, „nihil omnino in 
Augustanae confessionis sacra sibi arrogare juris 
aut obtinere." S midőn a 18-dik század elején 
Németországban némi kisérletek tétettek, a kath. 
fejedelmeket a protestáns egyház főigazgatására 
felhatalmazni, a corpus Evangelicorum 1724-ben 
a birodalmi gyűlésen ez ellen, mint hallatlan njitás 
és büntetésre méltó merénylet ellen hatályosan 
tiltakozott, s minden ilyennemű kísérletet meghiú-
sított. De mikép is viselhetné egy katholikus ál-
lamfő a protestáns egyház felett az episcopatus-
szeríi jogokat! Már magában a fogalomban ellent-
mondás van, miután ily igazgatási hatalom felté-
telezi, hogy az benn, az egyházban v a n ; s nem 
ellenmondás-e, hogy az, ki valamely egyházat 
hamishitűnek vagy legalább nem oly tisza hí t ű -
nek tar t , mint másikat, főigazgatója legyen azon 
egyháznak. 

U g y szintén symbolieus könyveink, midőn 
egy részről az államhatalom iránt minden polgári 
ügyekben a leghatározottabb engedelmességet 
szorgalmazzák, más részről szóval sem említik, 
hogy annak mint ilyennek jogaihoz tartoznék az 
egyház feletti főigazgatás; sőt midőn a római 
főnökséget el nem ismerve, minden ilyenemti egy-
házi főnökség ellen tiltakoznak, kétségkívül, távol 
vannak annak még gondolatától is, mintha az 
egyház oly viszonyban volna az államhoz, mint 
valamely közönséges tárgy vagy áru annak birto-
kosához, s mint ilyen az uralkodó önkénye alá 
volna vetve. A symbolieus könyvek tanai pedig 
szabályozó tekintélyűek, miután nemcsak az ágos-
tai és westfáliai békében, hanem a bécsi congres-
sus által is államjogilag érvényes okmányul 
ismertettek el. 

Ezen felfogás emelkedett érvényre a pro-
testáns egyházi és közállamjogban is ; jelesen 
Grrotius, Puffendorf, Bölimer, Pfaff, Rotteck, Aretin, 
Kist, Richter*) stb. a felsőségi jogokat követke-
zőkben foglalják: 

* Hugó Grotius : De imperio summarum poteslatum circa 
sacra. Paris. 1647. 

Puffendorf: De habitu rel. christ. ad vitám civilem. 
Bremae 1687. 

Böhmer : De jure episcopatum principum evang. 
Halae 1714. 

Pfaff: origg. juris eccles. Tübing. 1719. 
Rolteck : Kirche, Kirchenrecht, — Staatslexikon. 
Aretin: Staatsrecht, Leipcig 1838. 

1. „A reformatió joga (Jus reformandi), 
melynél fogva az államhatalom jogában áll birtoka 
határain belől, valamely egyház vallási gyakorla-
tát szabályozni, korlátozni, vagy azt egészen el is 
t i l t a n i . A z ember valóban megretten ezen iszo-
nyatos jog, s ebből származhatandott következmé-
nyek meggondolására. S mennél döntvényeseb-
bek valamely jog következményei: annál szüksé-
gesebb a leghatározottabb megkülönböztetéseket 
és határvonalakat húzni. 

Mindenekelőtt jegyezzük meg, hogy e jogot 
a „westfaliai béke" biztosította az államhatalom-
nak, nem a vallási szabadság megszorítása, hanem 
inkább szilárdítása tekintetéből; nem a protestán-
tismusra vonatkozólag, melynek szabadságát épen 
azon béke biztosította, hanem az azután támad-
ható uj felekezetekre nézve. Miután t. i- a re for -
tió előtt a római szék magának tulajdonítá s érvé-
nyesíté azon jogot, hogy a római egyház nemcsak 
független az államhatalomtól, hanem annak f e -
lette is áll, s mint ilyennek, isteni törvények 
szerint teljes joga van , minden vallás-ujitási 
kísérleteket, s innen támadható uj egyházakat 
kiirtani, megsemmisíteni, mi az állam békéjét 
nem ritkán megzavará, s hallatlan visszaélésekre 
adott alkalmat: a harminc éves háború e jogot a 
római széktől elvevé, s az államhatalomnak visz-
szaadá; és így bármely iszonyatos legyen e jog, 
ezt mégis a reformatió oly vívmányául kell tekin-
teni, melylyel a vallási szabadságot akarta bizto-
sítani, s miként a következés mutatja, biztosította 
is. Ezen megjegyzés után önkényt felmerül a 
kérdés: hogy jelenkorunkban az egyházi és ál-
lamjog felfogása és államgyakorlat szerint, e jog 
hatálya meddig ter jedhet? Hogy erre megfelel-
hessünk, szükséges e hármat kellően megkülön-
böztetni : „vallást, egyházat és felekezetet.u 

„A vallás oly belső érzés, s a szabad meg-
győződés és lelkiismeret szentségének oly tu-
lajdona, mely semmiféle kiilhatalomnak nincs és 
nem is lehet alávetve. Itt az emberi lélek teljesen 
független, s csak lelkiismeretének tartozik szá-
molni, és semmi földi hatalom meg nem szabhatja, 
hogy mit liigyjen és reményljen, épen úgy, mint 

Kist: Die christliche Kirche auf Érden. Eine gekrönte 
Preisschrift. Leipzig. 1838. 

Richter: Lehrbuch stb. 



meg nem szabhatja, liogy az ember kicsin, vagy 
nagy, kék vagy barna szemű, sas orrú vagy pisze 
orrú stb. l egyen-e? Míg tehát a vallás nem 
egyéb, mint a lélek meggyőződése, hite és remé-
nye, addig az állam törvényhatóságoktól teljesen 
független. 

De a meggyőződés vagy li i t jogát máskép nem 
lehet gyakorolni, mint annak „nyilvánítása" által 
hogy az ember mit hisz. Minél fogva a „vallásos 
érzés jogának nyilvánítása már bennfoglaltatik 
a hivés jogában, mert azzal egy és ugyan az: s e 
jog annál sértetlenebb és szentebb, minél valóbb, 
hogy az emberi élet lényegéhez tartozik érzésé-
nek nyilvánítása és másokkali közlése, s hogy 
ennek kivánata sehol sem erősebb és tiszteletre-
méltóbb, mint a vallási tárgyakban. Midőn már 
az egy meggyőződésben, egy hiten levők egy-
mással társaságba lépnek, s egybegyüléseket, t a r -
tanak, s ez esetben bizonyos formára van szük-
ségök. melynél fogva egymást megismerjék, s 
közösségük nyilvánvaló legyen, milyenek a h i t -
vallás, a közösen gyakorolt istenitisztelet, s azon 
polgári állás, melyet a népéletben elfoglalnak. Ez 
által belépnek a polgári társaságba, de nem úgy, 
mint egyház, hanem mint felekezet (secta), mert 
egyesületük még nincs a polgári társaságba 
foglalva, s a köznépélettel teljesen összeolvadva. 
I lyenek a quákkerek, anabaptisták, s hazánkban 
a nazarénusok. 

Mihelyt azonban valamely vallási társulat 
oly kiterjedést nyer, hogy a népség egész össze-
gét, vagy legalább annak nagy részét magában 
foglalja, ekkor lesz a felekezet „egyházzá. Ha 
már valamely vallás követői ily mértékben meg-
szaporodnak, lehetetlen, hogy e körülmény a 
népéletre befolyással ne legyen. A közönséges 
egybegytílések, ünnepek, tanintézetek, társasági 
kötelességek, melyeket vallanak, fegyelmök, er-
kölcstanuk és szokásaik, melyeket vallásos néze-
teik szerint határoznak meg s életbeléptetnek, 
szükségesképen belé vágnak a népéletbe, s abban 
változást hoznak elő. Midőn a keresztyén vallás 
a római birodalomban közönségesen elterjedt, más 
ünnepei, szokásai és törvényei által más népéle-
tet létesített, s azt később teljesen megváltoztatta, 
midőn a törvényhozás annak elvei szerint sza-
bályoztatott. 

Már míg valamely vallás a népéletben „fe-

lekezetet" képez, addig csak úgy tekinthető, mint 
az állam különös figyelmét nélkülöző bármely 
magánegylet, pl. műegyletek, természettani tár-
sulatok , szegényápoló-intézetek stb., melyekre 
minden bölcs kormány figyelme a puszta tudo-
máson tul nem terjed ki. S ha más különben az 
állam annak vallási elveit nem találja ár ta lma-
soknak, joga van kívánni, hogy a rokon érzel-
műek kis körében, „a magán vagy házi isteni-
tiszteletet'4 szabadon gyakorolhassa, s az állam a 
legcsekélyebb tettleges beavatkozástól is tartóz-
kodjék, s figyelme egyébre ne terjedjen ki, mint 
az ellenőrködés nemleges vitájára. 

De mihelyt a felekezet a nép jelentékeny 
részét magában kezdi foglalni, s a népéletben 
azon mértékben változást hoz elő, mint elvei 
szélesebben elterjednek: már akkor joga van az 
államnak különösebb figyelmét reá fordítani, s 
eddigi magára hagyott szabad kifejlését, az állam 
céljával megfelelőleg törvények által szabályozni, 
sőt ha erkölcstana, ünnepei, szokásai stb. az 
államéletre kártékonyán hatnának, a ,,jus refor-
mandi-ját4 ' gyakorlatba venni, s annak további 
terjedését tettleges hatalommal gátolni, s egészen 
el is t i l tani; mely jog e. i. miként már említettük, 
nem terjed ki a protestantismusra, hanem a neta-
lán újonnan keletkező felekezetekre s egyhá-
zakra. 

Látni való ebből, hogy a v jus reformandi" 
egyáltalában nem ad az államfőnek oly határta-
lan jogosultságot, minőt Thomasius a territoriális 
rendszerében felállított ezen elv szerint: „cujus 
est regio, illius est etiam religió," neki tulajdonít, 
melynél fogva az egyház egy sorba tétetik b á r -
mely más államintézvénynyel, s a feletti főnökség 
az államhatalom egy részéül és természetszerű 
kifolyásául tekintetik *); még kevésbbé egy és 
ugyanaz Hobbes Caesareopapatusával, mely a 
fejedelmeknek saját államaikban a különböző 
egyházak felett pápai jogosultságot tulajdonit**). 
Ezen elvek szerint, a fejedelem egyéni személyé-
ben a hatalom minden hatványai valláskülönbség 

**) Thomasii: Vindiciae juris majest. circa sacra. Halae. 
1699. 
Hobbes: Elementa philosophica de cive. Amstelod. 
1647., különösen a 17. és 18-ik fejezetben. 

Leviathan, sive de matéria, forma, et potestate civitatis 
ecclesiasticae et civilig. Amst. 1667. 



nélkül oly nagy mértékben egyesülnek, mely 
szerint nemcsak a külső cselekvények, hanem a 
lélek belmunkássága is, a gondolat, értés, hit és 
lelkiismeret, az uralkodó esetleges érzelmétől, sőt 
változékony szeszélyétől függenek. Nem önálló 
belső meggyőződésből, hanem rabszolgai a lávet-
tetésből kellene így egész néptömegeknek majd 
egy hitet vallani, majd ismét megtagadni, majd 
misét hallgatni, majd azt kemény büntetés alatt 
kerülni , majd Luthert, majd Kálv in t , majd a 
tridenti zsinatot hitének szabályozó mértékéül 
tartani. Valóban a vallás és emberi méltóság mé-
lyebben nem sülyedhetne, mint ily jogosultság 
által! és sehol világosabban szembe nem tűnik, 
mint az egyház körében, hogy ezen korlátlan 
monarchiai elv szigorú érvényesítése: miszerint 
a hatalom minden hatványainak egy szeméfyben 
kell egyesülve lenni, — oly eredményekre vezet, 
mely a jogállapotot teljesen megszünteti; s mely 
veszély még azon esetben sem volna elkerülhető, 
ha ezen jogosultság nem az államfő személyisé-
gét, hanem csak az államösszeséget, a nemzetet 
illetné, mert lehető, hogy a népesebb s erősebb 
egyház , megszorító türelmetlen határozatokat 
hozhatna más egyház kisebbsége ellen. S épen e 
veszély elhárítására, a netaláni türelmetlen hatá-
rozatok gátlására állította fel a westfaliai béke az 
„itio in partes" elvet, melynél fogva a birodalmi 
gyűlésben, a vallási ügyrek nem a szavazatok 
többsége, hanem a különböző egyházak felei közt 
kölcsönös szerződés ut ján intéztessenek el. 

II . Másik része a felségi jogoknak a „leg-
főbb felügyeleti jog." f j u s supremaeinspectionis). 

Hogy ezen jog hatályát megítélhessük, med-
dig terjedését meghatározhassuk, különbséget kell 
tenni az „egyház feletti (jura circa sacra) és t isz-
tán egyház körébeni" (jura insacra, vagy jura 
ecclesiastica) jogok közt. A , ju ra circa sacra' ' 
tiszta felségi jogok, — a polgári társaság főha-
talmának oly joga is, melyek az állam fogalmá-
ból és legfőbb céljából erednek. A „jura in sacra" 
pedig oly tiszta egyházjogok, melyekkel az állam-
hatalom határozott ráruliázás nélkül nem birhat, 
s melyeket, ha egyházi törvény által van arra 
feljogosítva (mert polgári törvény ezt soha nem 
teheti) észszerűen csak azon feltevés alatt gyako-
rolhat, ha maga is az illető egyházhoz tartozik. 
Erre vonatkozólag figyelmeztet Lu ther : „Nach-

dem wir gelehret habén, dass die weltliche Obrig-
keit sein muss auf Érden, und wie man dieselben 
christlich und seliglich brauchen solle, müssten wir 
nun lehren, wie lang ihr Arm, und wie fern ihre 
Hand reiche, dass sie sicli nicht zu weit strecke, 
und Gott in sein Reicli und Regiment greife; und 
das ist fast Noth zu wissen, denn unertráglich 
und grenlich Schaden daraus folgt, wo man ihr 
zu weit Rauin gibt.u — Hogy Luther aggodalma 
nem volt alaptalan, mutatta a következés; mert 
e jogok körüli zavart fogalmak adtak alkalmat 
azon vallási véres üldözésekre, melyek a keresz-
tyéni nevet oly sokszor megbecstelenítők. Azon-
ban részint az üldözött egyházak SZÍVÓS visszaha-
tása, részint a törvény, az egyházi- és államjog, 
lassanként egyengették az utat e jogok közti 
különbség kifejtésére, míg hosszas küzdelem u tán 
államgyakorlatba jöttek, s legújabb időben szint-
úgy a kath., mint a protestáns törvényhozás a 
határvonalakat határozottan megalapította. E 
szerint már a ,.jura in sacra/ ' melyek egyedül 
magát az egyházat illetik, következő jogokat fog-
lalnak magukban: 

1. ,,Jus confessionis,'" melynél fogva hi tval-
lását maga az egyház szerkesztheti s határoz-
hatja meg. 

2. „Jus sacrorum." azaz, liturgiái jog, mely-
nél fogva közönséges istenitiszteletét, hitvallásá-
val egyezőleg rendezheti, tarthatja. 

3. „Jus sacerdotii, melynél fogva egyházi 
tanítókat választhat és avathat. 

4. Jus reformationis," melynél fogva vallásá-
ban változatokat, újításokat hozhat be. 

5. „Jus disciplinae et excommunicationis," 
melynél fogva egyházi kötelességeit elmulasztó 
tagjait az egyházi törvények értelmében bün-
tetheti. 

6. „ Jus regimmis,"" melynél fogva az államot 
nem érdeklő egyházügyeit minden külbefolyás-
tól menten, önmaga intézheti, önmaga igazgat-
hatja *). 

Ezekben az egyházat teljes szabadság illeti, 
s nemcsak a jog, hanem a politika is igényli, 
hogy az állam teljes önállóságot engedjen neki. 
Az áldásteljes eredmények, melyeket az állam az 
egyháztól várhat, csak úgy léphetnek életbe, ha 

Richter, Kist, Bretschneider; System. Entwiek. 



ha az egyház önmaga fejtheti ki saját életét. Oly 
egyház, mely belügyeire vonatkozólag az állam-
hatalomtól függne, a szó valódi értelmében nem 
volna egyház, nem tiszta vallásos intézmény, 
épen úgy, mint azon iskola, melyben államren-
delvények szerint kellene tanitani, nem tisztán 
tudományos, hanem csak rendőri intézet leendne, 
s épen azért tulajdonképeni nemesebb természe-
tétől megfosztatnék. 

Különösen a 6-ik pont alatti önkormányzati, 
önigazgatási jogot mikép biztosította a törvény-
hozás az egyház részére, elég legyen felemlíteni 
a porosz alkotmány ezen XV. cikkét: „Az evang. 
és rom. kath. egyház, mint szintén minden más 
vallási társulat, egyházügyeit önállólag rendezi 
és igazgatja." — A bajor 1818. máj. 26-ki vallási 
nyiltparancs, a 38-ik § -ban , a jura in sacra közé 
számítja, s az egyházak jogául ismeri, a symbo-
licus könyveikre alapított egyházigazgatást és 
törvényhozást; a 76—ik §-ban pedig, melylyel 
egyértelmű az ausztriai concordatum XVIII - ik 
<jikke, a püspöki, esperesi megyék felosztása, oly 
vegyes természetű tárgynak mondatik, melyekben 
sem az egyház, a világi hatóság, sem ez amaz 
nélkül nem intézkedhetik; s még ezen biztosítá-
sok mellett is, a legfőbb egyházigazgatást egy 
teljesen önálló protestáns főconsistorium viszi. 
U g y szintén 1821-ben a porosz-, 1824-ben a 
hannoweri-, 1827-ben a wiirtembergi, badeni, 
nassaui - , 1826-ban mindkét hesseni államhatal-
mak részéről elfogadott pápai bullák (Circum-
scriptionsbulle) s erre vonatkozólag kiadott feje-
delmi rendeletek egyértelműleg biztosítják az 
egyház önkormányzati jogát . De mindezeknél 
világosabban és határozottabban biztosítja az 
egyháznak teljesen önálló független önkormány-
zati jogot az 1851. dec. 31-ki cs. k. ausztriai 
nyiltparancs ezen szavakban : „Wir erkláren, 
dass wir jecle gézetzlich anerkannte Kirche und 
Religions-Gesellschaft in dem Rechte der gemein-
samen öff'entlichen Religionsübung, dann in der 
selbstándigen Verwaltung ihrer Angelegenheiten, 
erhalten und schützen wollen." — Ekkép alapí-
totta meg az egyetemes törvényhozás a „ jura in 
és circa sacra" körüli jogok határvonalát. S ha a 
törvényhozás tekintélyét nem gyengítené a tudo-
mány szava: csak még Richternek ezen szavait 
legyen szabad felhozni, azon Richterét , kinek 

erre vonatkozó véleménye a legmagasabb helyről 
felkéretett: „Az egyház az emberi élet sajátságos 
határozott nemét foglalja magában. Ezért joga 
van önmagát saját elvei szerint, és saját közlegei 
által kormányozni: „az egyházigazgatás nem ta r -
tozik az államra." De más részről az államnak is 
joga van kívánni, hog}^ az egyház önkormány-
zása által az állam élete ne veszélyeztessék, s 
más egyházak joga ne sértessék. S ezen alapul 
aztán a jus circa sacrában foglalt másik jog, a 
legfőbb felügyelet joga" (57. §. u. o.). Ezekből 
kitűnik, hogy az egyház három lényeges elemei : 

„a cultura, a dogma és egyházalkotmány" a fe l -
ügyeleti jog körébe soha nem tartozhatnak. A 
cultus ugyanis a dogmának érzéki kifejezése, — 
a dogma a cultus alapja, — s az alkotmány mind 
kettőnek ápolója és fentartója levén: egyik a má-
sik nélkül el nem lehet, s egyiknek megsértése és 
változtatása a másikét is okvetlenül maga után 
vonná. S ezek után már könnyű meghatározni, 
hogy a „legfőbb felügyeleti jog" alatt értetik a 
fölségi jogok azon része, „melynél fogva az ál-
lamhatalomnak joga van mindent tudni, mi az 
egyház körében történik, s a felett őrködni, hogy 
annak intézkedései az állam célját ne veszélyez-
tessék." Miből természetszerűen e kettő követke-
zik: egyik, hogy az egyház semminemű határoza-
tot közzé nem tehet az államhatalom jóváhagyása, 
u. n. Placetuma nélkül, a másik, hogy míg az 
egyház önkormányzata által az állam békéjét meg 
nem zavarja, ennek joga a nemleges őrködés 
határvonalán tul nem terjedhet, s a tettleges b e -
avatkozásra semmi fel nem jogosítja. — Mely 
felfogást a már említett bajor vallási nyiltparancs 
az 57. és 58. §§-ban ekkép emeli törvény erejére: 
„Miután a felségi főfelügyelet, az állam határain 
belül minden cselekvényekre, eseményekre s vi-
szonyokra kiterjed : az államhatalomnak joga van 
arról, mi az egyházi társaság gyülekezeteiben 
taníttatik és tárgyaltatik, tudomást szerezni. Mi-
nek következtében az egyházhatalom semminemű 
törvényei, rendeletei és intézkedései, ki nem hir -
dethetők és végre nem hajthatók a legfőbb meg-
tekintés és jóváhagyás nélkül; s az egyházi f'el-
soségek kötelesek kiadványaik elején a megnyer t 
királyi placetumról említést tenni.41 

Ide tartozik még : 
III. „A védnöki jog (jus advocatiae), mely-



Tiél fogva az államhatalom az egyházat, lételének 
és jogainak nyugodt birtokában, minden háborí-
tás ellen védheti."1 

(Vége köv.) 

.<>< 

ISKOLAÜGY. 

Miskolc , julius 14. A miskolci h. h. egyház keheié-
hen levő, s a tiszáninnneni egyházkerület felügyelete alatt 
álló fögymnasiumban, s a hozzá kapcsolt három osztályú 
elemi tanodában junius 25-én kezdettek el a vizsgálatok. 
Az eredményt a nyilvánosság előtt felmutatni annyival in-
kább mulaszthatlan kötelesség, mert a jeles tanerőkkel s 
taneszközökkel ellátott iskola, melyet a miskolci egyház 
rendkívüli áldozattal, de lankadni soha nem tudó buzgalom-
mai tart fel, megérdemli, hogy az iránta mind jobban nyi-
latkozó részvét annyira fokoztassék, miszerint ezen tanin-
tézet elfoglalhassa azon állást, melyre a tiszáninneni egy-
házkerületben központi helyzeténél fogva hivatva van. 

A vizsgák rendkívüli körülményeknél fogva a szokott 
időnél egy héttel előbb kezdettek el. Junius 24-én az avasi 
nagy templomban reggeli isteni tisztelet után az iskolai 
éneklökar nyitá meg az ünnepélyt, mely után Kovács Gá-
bor történelem tanára eleven sziliekkel rajzolta a tanodák 
föladatát, a történelemből vett példákkal mutogatván, hogy 
az államokban a tanintézetek a mivelődésre, közszellem 
fejlesztésére mily nagy befolyást gyakorolnak. Ezután a 
nagy számmal egybegyűlt közönség a díszes csoportozatok-
ban kiállított rajzokban gyönyörködött, melyek a legfénye-
sebb előmenetelről s a rajztanár fáradhatlan szorgalmáról 
tőnek bizonyságot. A kitűnőbb rajzolók közt jutalmak osz-
tattak ki. Délután az ifjúság „Kazinczy köre" tartá öröm-
ünnepét. Ezen kör, mely nyelvünk ujjá teremtője Kazinczy 
Ferencz évszázados születése emlékére alakúit, célúi tűzte 
ki a szellemi önképzést, dolgozatok készítése, bírálat, szava-
lás, az olvasmányokbóli rövid kivonatok készítése által 
mozdítani elő. Ezen ünnepélyt oly nagy számú közönség 
diszesité jelenlétével, hogy a nagy templom zsúfolásig-
megtelt. Nők, férfiak mind magyar öltönyben valának. 
Lévay József a kör elnöke meleg szavakkal üdvözölvén a 
közönséget, a titkár elöadá a társulat keletkezésének törté-
netét, s évi működését, melyből örömmel láttuk, hogy az 
ifjúság nagyszerű hivatásától komolyan áthatva, s Kazinczy 
világoló szellemétől buzdíttatva, lelkes tanáruk vezetése 
mellett, szép eredménynyel működött. Ezután a tagok részint 
öndolgozataikat, részint jelesebb irók müveit szavaiák, s 
közöttük sok kitűnő volt, kik a tanügy, s irodalom néhány 
lelkes pártolói által jeles könyvekkel, s osztálydijakkal ju -
talmaztatnak. Ugyan ekkor mutattatott be a közönségnek 
P. J. buzgó egyháztag által a gymnasiumi könyvtárnak 
ajándékozott, s megkoszorúzott Kazinczy alabástrum gipsz 
mellszobra. 

Ezen örömünnepélynek legmeghatóbb jelenete volt, 
midőn a Kazinczy ösztöndijakkal jutalmazott pályaművek 

szerzői a közönség elölt kijelentettek. Itt van helyén föl-
említenem, hogy midőn irodalmunk, s nemzetiségünk hal-
hatlan érdemű bajnokának, Kazinczy Ferencznek évszázados 
emlékünnepe, a nemzeties szellem nyilvánúlásán eredmé-
nyeiben oly fontossá vált: a miskolci egyháztanács a nagy 
férfiú emlékét örökíteni akarván, aláírás utján 330 o. é. frtot, 
és egy darab 2 pfrtos tallért gyűjtött, és ezt a gymnasium-
ban, a magyar nyelvben, s fogalmazásban kitűnő tanúlók 
jutalmazására alapítványul ajánlotta fel. Ugyan e célra szen-
telte a miskolci polgári éneklő kar az általa gyűjtött 80 o. é . 
frtot is. Az ogyházi tanács e kétrendbeli alapítványt úgy 
módositá, hogy 300 o. é. frt. kamatjából, mely „egyházi 
Kazinczy ösztöndíj" nevet nyert, két rendbeli, egy 10 futos 
és egy 8 fntos dij alapíttatott, a „polgári éneklő kar Kazin-
czy ösztöndíja vagyis 80 fnt. kamatjából ismét egy díj, a 
megmaradt 32 ft. 10 kr., a takarékpénztárba tétetvén, töké-
síttetvén mindaddig, míg 100 ftra nem nő, s ekkor belőle 
ismét egy ösztöndíj alapíttatik. Ez ösztöndíjakra a tanuló 
ifjak, már ez évben pályáztak. Továbbá egy magát meg-
nevezni nem akaró buzgó irodalombarát, két arany-jutal-
mat tűzött ki a következő tétel megfejtésére: „Mi az oka, 
hogy gr. Széchenyi halálát vallás- és osztálykülönbség 
nélkül az egész nemzet gyászolja ?" A Kazinczy és Szé-
chenyi díjakra 23 pályamunka készíttetett. A tanárok közül 
kinevezett három tagu bíráló választmány két aranynyal 
jutalmazta Dapsi László VH-ik osztálybeli tanulót, kinek 
müve feldolgozás, tartalom és egység tekintetében társai 
fölött állt. Széchenyinek irodalmi-, politikai-, társadalmi 
téren, s az anyagi jólét előmozdítása érdekében tett küz-
delmeit, vívmányait helyes felfogással, combináló ész-
szel, szabatos nyelven rajzolja. Sokoldalú ismeret, szé-
les olvasottság, s a forrásokból merített eszméknek ügyes 
összeállítása teszik föérdemét müvének. A Kazinczy 1-ső 
(10 ftos) díjt nyerte Szalóczi Bertalan VlII-ik osztálybeli 
tanuló, ki Szécsenyi életét, hatását költői melegséggel fes-
tette. A második (8 ftos) díjt nyerte Zsidai János VlII-ik 
osztálybeli tanuló „Magyarok Istenéhez" cimü ódájával. A 
harmadik (4 ftos) díjt nyerte Fehér Lajos VH-ik osztálybeli 
tanuló „II-ik József és kora" cimü történeti rajzért. 

Az ünnepély közben az éneklökar szabatosan előadott 
darabokkal mulattatta a közönséget, végül a ,,Szózatot" 
az egész tömeg ünnepies komolysággal, s benső áthatott— 
sággal éneidé el. 

A vizsgálatok az iskolaépületben junius 25-én kez-
dettek el, az előre megalapított kinyomott programm sze-
rint négy küldött előtt; mindenik osztály vizsgálatára két 
nap szenteltetett. A küldöttségi elnökük az osztályonkénti 
vizsgákról irásba adták be fölterjesztéseiket, melyekből 
kitűnt, hogy a négyszázat meghaladó tanuló ifjúság, mind 
köz-erkölcsiség, mind tudományos előmenetel tekintetében 
a várakozásnak teljes mértékben megfelelt. Junius 29-én 
tartatott a tanévet befejező iskolai tanács, melyben az egész 
tanuló ifjúságnak tudomány-, és erkölcsben tett elömeneti 
osztályozása, a kitűnőbb tanulók közt az ösztöndíjak és 
jutalmak kiosztása történt. 

Végül nem mellőzhetem el örömömet kifejezni e f e -



lett, hogy a tiszáninneni egyházkerület, főfelügyelési jogát 
gyakorlandó, két küldött, úgymint alsó-borsodi esperes, s 
a felsö-borsodi segédgondnok urak által volt képviselve a 
vizsgán. Ez csalhatlan előjele annak, hogy az egyházkerület 
szárnyai alá vévén ezen tanintézetet, annak szellemi és 
anyagi virágoztatására minden lehető áldozatot meg fog 
tenni. 

Az 1860—1-ik tanév f. évi september l - jén veszi 
kezdetét, a fölvételi idő terjed ugyanazon hó 9-kéig. 

K. 

A külföldi Gymnásiumok rövid ismertetése. 
(Folytatás). 

II. 
Francziaországi lyceumok (gymnásiumok.) 

A mi gymnasiumunknak megfelelő tanintézetek Fran-
<cziaországban a „lyceumok." Ezek az egész országra kiter-
jedő állami tanszervezet szorosan össze alkotott gépezeté-
nek egyik organicus részét képezik. A „lyceum" igazga-
tója az úgynevezett „Proviseur," ki minden, a lyceum kö-
rébe tartozó tanárokkal és hivatalokkal együtt az illető 
kerületi tanhatóság (academia) „rectora" felügyelete alatt 
átl. Valamint a kerületi tanhatóság rectora,ugy a proviseur 
is igen korlátozolt hatáskörű s csekély Önállást élvező hi-
vatalnok. Hivatali feladata nem az, hogy saját elvei szerint 
a nevelés és oktatás főintézője s vezére legyen, hanem 
leginkább puszta kormányzás. Épen ezért a tanításban nem 
is vesz részt, hanem csak őrködik a felülről elébe irt rend-
szabályok szerint a felett, hogy a rend, csend és fegyelem 
tanintézetében háborítatlanul fenntartassák. A proviseurnek 
alárendelve, a belrendtartást és fegyelmet közvetlen vezeti 
és fenntartja a „Censeur," ki felső szakaszbeli tanárságot 
viselt egyéniség, nem tanít épen ugy mint a proviseur, 
hanem felügyel, hogy a leckeidök - classes - pontosan kez-
dessenek és végesztessenek ; minden tanár naplóját minden 
estve átveszi, átnézi és a proviseurhöz juttatja, ki azokat a 
programmal óssze nézvén, a tanárok szabályszerű működé-
sét ezen utón ellenőrizi. A proviseur ezen felügyelési eljá-
rását egy, 1857 rendelet oda módosította, hogy a leckékre 
is be kell járnia, hogy ez tanárnak és tanítványnak buzdí-
tására szolgáljon. A Censeur alárendeltjei az „ismétlési 
felügyelők, kik régibb szokás szerint csak felügyeléssel, 
ujabb intézkedésnél fogva az ismétlésre tettleges befolyás-
sal is vágynák megbízva. Ezek ifjú s többnyire tapasztalatlan 
emberek levén, gyakran a censeurökre szorulnak tekinté-
lyűk támogattatásaiért. A tanárok leginkább csak a tanítással 
foglalkoznak és a nevelés s fegyelemtartásban kevés részt 
"vesznek. 

Mióta a lyceumok az állam vezetése alatt állanak, 
azóta az egész gymnasiumi tanfolyamot magokban foglalják. 
A belépőnek némi olvasás és Írásbeli gyakorlottsággal kell 
birnia 3 belőle érettségi vizsga kiállása után lép ki. De az 
osztályok száma nem mindenkor ugyanannyi volt. Jelenleg 

a VIII és VII (nálunk I. és 11. gymn.) oszt. képezi az elemi 
szakaszt division élémentaire vagy algymnasiumot; a VI V 
IV (III IV és V) osztály a nyelvtani szakaszt (division de 
graminaire) vagy közép gymnasiumot; a III, II, I. vagy 
rhetorica és I-a vagy logiea (előbb philosophia) a felső 
szakaszt (division supérieure) a felgymnasiumot. Ehhez járul 
még 24 intézetben egy mértani iskola az úgynevezett: 
„Mathématiques spéciales." A lyceumok uj tanrendszere 
1852. hozatott be, öt év múlva történtek rajta némi módosí-
tások és jelenleg ezen alakban működnek. 

„Elemi szakasz." Division élémentaire. A régtől 
fogva fennállott IX-dik osztály eltöröltetett és az anya-
nyelvben való elemi olvasás és írástanítás az algymnasiumból 
kizáratott. Fortoul alatta VIII. (1.) osztályba lépőtől felvételi 
vizsga nem kívántatott, mert ö ebben az osztályban még 
latint nem kívánt taníttatni. De ezen nyelv későn, neveze-
tesen a Ali (II.) osztály második félévében rendelt kezdeté-
sében eleitől fogva több tanár megütközött. A közép gym-
násium tanárai egyhangú panasz és óhajtás kifejezései, és a 
felötlőleg csekélynek mutatkozó előmenetel Roulandot arra 
bírták, hogy a latint három félévvel előbb, és így mindjárt 
a VIII (1.) osztály első félévében megkezdesse; ennek foly-
tán már most a gymnasiuinba belépőtől megkívántatik, 
hogy az anyanyelven olvasni, irni tudjon és annak némi 
nyelvtani ismeretével birjon. A VIII és VII osztályban min-
den héten 10, két két órából álló, úgynevezett „classis" 
van ; minden elemi oktató (maitre elementaire) tehát, a szün-
napul kihagyott csötörtök kivételével, 5 hetenkénti iskolai 
napon naponként 4 órát számítva, összesen 20 órát ad. A 
tanszakok a VIII és VII osztályban a következők: 1. anya-
nyelv, 2., latin. 3., bibliai történetek, 4., földrajz, 5., szá-
molás, 6., vonalrajz, (Linear-Zeichnen.) 7., szépírás. 

„Nyelvtani szakasz." Division de grammaire. Arra 
hogy a növendék a VI (III.) osztályba felvétessék, megkí-
vántatik, diktálás után irás, a francia és latin nyelvtan 
elemeiben való jártasság és az „Epitome históriáé sacrae 
és epitome históriáé graecae~"böl fejtegetés a 25-dik f e -
jezetig. A VI. (III.) osztály első félévében, és így két évvel 
a latin után megkezdik a görög nyelvet. A VI, V, és IV (III, 
IV, V.) osztályok főfeladata a francia, latin és görögnyelv-
tan begyakorlása. A tanszakok ismét mind a háromra nézve 
ugyanazok: francia, latin, görög történelem, földrajz, 
számolás, mihez a IV-ben egy órai geometria járul. Minden 
tanár ad hetenkint 8 classist, azaz 16 oktatási órát, atöbbin 
szaktanárok osztoznak. Itt tehát már nem kizárólag az osz-
tálytanitási rendszer vau alkalmazva, mint a VIII és VII 
osztályban.Afelgymnasiumbaátléphetésrekövetkezőkből kell 
vizsgát állani: latin fordítás; francia, latin és görög fejte-
getés a IV osztálybeli szerzők müveiből; kérdések a három 
nyelvtanból; történelmi s földrajzi kérdösek; számolási 
feladatok. Ki ezen vizsgát az ország akármely lyceumában 
jó sikerrel állotta ki, bárhol beléphet a III. (VI.) osztályba; 
ugyanezen jogban részesülnek vizsga nélkül az olly IV (V) 
osztálybeli tanulók, kik az évi föelhelyezés alkalmával az 
osztály első felébe estek; továbbá,kik az év folytán ké tkü -
lömböző tanszakból a becsület sorozatba (Ehrenta) feljutottak, 



valamint azok is, kik ugyanazon idő alatt egy jutalmat, vagy 
két dicséretet nyertek. 

Felső szakasz. Division supérieure. Itt kezdődik a két 
ágra választás (bifurcatio) a humanisticai és realtudoinányok 
számára. Ugyanis a középgymnasium által vetett alapra 
külön humanisticai és külön real-felgyinnasium van helyez-
ve, még pedig ugy, hogy nemcsak ugyan azon intézetbe 
járnak négy négy egymás mellett haladó osztályban mind 
a humanisticai, mind a realtanfolyamon levők, hanem a dél-
utáni órákon mind az 5 napon ugyanazon történelmi és 
nyelvi oktatásban ís részesülnek. 

Tanszakok a felső szakaszban : III oszt. Humanisták : 
latinból feladatok és versek; görög, geometria, természet-
tan. Reálisták : számtan, algebra, geometria, természettan, 
vegytan, természetrajz; tervrajz, vonalrajz (Planzeichnen, 
Linearzeichnen). Együtt mind a két ág: francia , latin 
(fordítás,) történelem, földrajz, német vagy angol. II. Hu-
manisták : latin (auctorok, feladatok, versek), görög; vegy-
tan, kosmographia. Realisták : algebra, geometria, vetület-
tan (projectionslehre,) siklapi háromszögmértan, természet-
tan, vegytan, vonalrajz. Együtt mind a két ág: francia, 
latin (fordítás, történelem, földrajz, német vagy angol. 
I-b Rhetorica ; humanisták : latin (auctorok, szabad szónok-
lati dolgozatok, versek), görög természetrajz. Realisták 
számtan, algebra, gyakorlati geometria, háromszögmértan, 
kosmographia ; természettan, vegytan, természetrajz, vonal-
rajz. Együtt mind a két ág : francia , latin (ford.) törté-
nelem, földrajz, német vagy angol. I-a Logika; huma-
nisták: számtan, siklapi háromszögmértan, tömegmértan 
hetenkint 15 órán ; természettan 10 órán ; logika 1 órán, 
tehát szinte kizárólag mathesis; ismétlés a franciában, 
latinban és görögben 2 órán. Realisták: a mértani és ter-
mészettudományi szakok ismétlése: 25 órán; ismétlés a 
franciában és latinban 2 órán ; vonalrajz 4 órán, mint több-
nyire mindig. Együtt mind két ág: logika 2 órán. 

A különös mértani osztály, Mathematiques spéciales, 
ugyancsak egy évi osztályt képez és az előbbi osztály azon 
növendékei lépnek bele, kiknek, hogy polytechnicumi isko-
lába, vagy az „Ecole normálé supérieure" real osztályába 
léphessenek, a mér- és természettudományokban terjedel-
mesebb és mélyebben járó oktatásra van szükségük. Ezek 
naponként 2 külön órai oktatást nyernek, egyebekben pedig 
a logikai osztályhoz az I-a hoz vannak csatolva, 

A felső szakaszban (division superieure) a szakrend-
szer divatozik, bár minden osztálynak meg van saját főta-
nára. A III és II osztályban ád a sajátosztálytanár hetenkint 
8 classist és egy órán úgynevezett Conferencet és igy 17 
órát; az I és I-a ban csak 7 classist és úgynevezett Confe-
rencet ; a tiszta és alkalmazott mértan, a természettan, vegy-
tan és természetrajz tanári legfeljebb 6 classist és 2 óra 
conferencet; a mértan iskola tanárai végre 5 két két órából 
álló előadást és 2 óra conferencet. 

Az egyes szakok így vannak felosztva osztályonként: 
A „latinból" a VIII osztályban: ejtegetés, hajtogatás; 

az Epitome históriáé sacrae magyarázata megkezdetik; a 
YH-dikben a szótan bevégzése s a mondattan megkezdése. 

Epitome históriáé sacrae, ep. hist. graec., de viris illustri-
bus urbis Romae. VI. A szófüzéstan folytatása és bevégzése, 
Méthode L'homond a mennyiségi adverbiumig; ep. hist. 
graec., de viris ele., selectae e profanis seriptoribus; könyv-
nélkül tanulás Rollin „Maximes tirées de 1' eeriture sainte" 
cimü latin beszélgető könyvéből; ettől kezdve feladványok 
és fordítások nagyobb számmal. V. A szófüzéstan ismétlése, 
a Methode L'homond bevégzése; Cornelius Nepos, Phaed-
rus, Ovidius metamorphosisai; könyvnélkülözés : a „Ma-
ximes" és selectae e profanis serpt. históriáé. IV. Az egész 
nyelvtan ismétlése összehasonlítás a franciával és görög-
gel; a prosodía elemei; Cicero levelei válogatva. Qu. Cur-
tius ; Caesar galliai hadjárata, Virgil eclogái, Ovidius meta-
morphosis-aiból válogatva; könyvnélküíözés a „Maximes-
böl. III Humanisticai ág: versek, feladványok, könyvnélkül 
tanulás a classicusokból. Mindkét ág : fordítás; Cicero 
Catilina ellen, de amicitia ; Sallustius, Virgil Georgicaiból 
az episodok olvasása s magyarázása. II. Ilumanist. versek; 
egy thema és narratio felváltva; irodalmi elemzése néhány 
auctornak. Mindkét ág: Liviusból kiszedett elbeszélések, 
Cicero : Verres ellemi beszéde, de senectute, Virgil Aenei-
se I-III könyv. Horatius ódái, olvasva s magyarázva. I-b 
Humán, versek; néhány értekezés kidolgozása, irodalmi 
elemezés. Mindkét ág: Conciones sive orationes collectae, 
Cicero Scipio álma, Caesar commentarai, idősb Plinius válo-
gatva, Tacitus Annalisai, Virgil Aeneise hét utolsó könyve, 
Horac satvrái, epistolái és ars poetica, olvasva, magyarázva 
I-a Huni: Gyakorlatok a fordításban s szabad feldolgozás-
ban ; néhány auctor magyarázása. 

„Görögnyelv." A VI. (III.) ejtegetés, hajtogatás a II 
aoristusig, e mellett a 2-dik félévben Aesopus meséi. V 
(IV.) a hajtogatás bevégeztetik; ismétlés; a synlaxishól, a 
mi legszükségesebb IV. (V.) ejtegetés s hajtogatás ismét-
lése; a szófüzés könnyebb szakaszai. Plutarchból Cicero 
életirata. III. Herodotos, Plutarch életiratai, Homeros lliasa, 
válogatva a görög egyházi atyákból. Thema, fordítás, minta-
darabok könyv nélkül tanulása. II. Plató : Socrates apologiája 
Plutarch; Odyssea ; irodalmi elemezések, thema, fordítás, 
könyvnélkül tanulás. I-b Thucydides ; Demosthelies : Olyn-
thusi, Filep elleni, „de corona" beszédei; Sophokles egy 
tragoediája; Aristophanes, Plautus; irodalmi elemezések 
sat. I-a Néhány auctor magyarázása gyakorlás a 
műfordításban. 

„Francia nyelv. VIII. (I.) L' hoinond nyelvtana; he-
lyesírás : Fénélon meséi; könyvnélkülözés.VII. (II.) Nyelv-
tan, Fénélon mintadarabjai, Lafontaine válogatott meséi y 
könyvnélkül lanulás. VI. (III.) Nyelvtanismétlés; írók ol-
vasása és magyarázása Fleury: Moeurs des Israeliles, prosa 
és vers mintadarabok; könyvnélkül tanulás. V. (IV.) Nyelv-
tan Fleury „Moeurs des Chrétiens" müve olvasása s magya-
rázása ; mintadarabok; Racine Esther; könyvnélkül tanulás 
IV. (V.) Fénélon Telemaque-ja, Racine Athalie-ja s minta-
darabok olvasása s magyarázása; könyvnélkül tanulás. III. 
(VI.) Francia classicusok olvasása ; mintadarabok magyará-
zata és könyvnélkül tanulása; fogalmazási gyakorlatok az 
elbeszélési és egyszerű levélirásnernben. II. (VII.) Francia 



classicusok olvasása, mintadarabok magyarázása és könyv-
nélkiil tanulása; fogalmazás, elbeszélés, levél leirás. I-b 
Francia classicusok olvasása; mintadarabok Pascal-ból, 
Labruyére, Sévigné, Massillon, Fontenelle, Buffon magya-
rázva s könyvnélkültanulva; az irály- és szónoklattan elemei; 
fogalmazás. Beszéd irodalmi elemezések. I-a Fogalmazás, 
értekezés. 

A helv% hitv. debreceni gymnásiumi 
tanárkar néhány tagja. 

(Folyt, követk.) 

KÖNYVISMERTETÉS 

Magyar protestáns egyháztörténelmi emiékeh. Kiadja a 
tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület. Monumenta pro-
testantium Hungáriáé ecclesiastica. Pars prima: história 
scholae seu collegii ref. Sárospatakiensis. Delineata a 
Johanne Szombathi, jur. nat. hist. et eloqu. in eodem col-
legio professore. (Inchoata Sárospatakini diebus julii 
anno 1788 et postea continuata.) Typis et sumtibus collegii 
impressit Carolus Jager 1860. Oszvesen: 282 lap, nagy 

8 -adr étben. Szombathi János arczképével. 

Exoriare aliquis nogtris ex ossibus ultor! 
Virgil. Aeneid. Lib. IV. 625. 

Midőn címzett müvet a tisztelt olvasó előtt bemutatni 
bátor vagyok: nem kevesebbet teszek, mint a magyar pro-
testáns egyházra s azzal egységes iskolákra vonatkozó 
irodalomnak egyik kétségen kivül legjelesebb termékére 
hivom fel becses figyelmét. Mind e mellett is tartok némi 
részben tőle, hogy oly munkát végzek, mely ez idő szerint 
nálunk háládatlan. Nincs közöttünk még oda emelkedve és 
erősbülve a történelmi érzék, hogy oly ritka jelességü mü 
iránt is, mint a Szombathié, a közvélemény résztvevő figyel-
mét és méltánylását teljes bizonyosságunak tarthatnék. 
Nem is csuda; mert míg a jelen mezején kell küzdenünk, a 
multak sírjába leszállani nem mindennek lehet kedve, de 
meg talán sokan völgyben is ülünk, s ha feltekinteni pró-
bálunk azon Ősökre, kik a mult idők magas bércein, a méltó 
dicsőség fényében állanak: szemünk káprádzik és fejünk 
szédeleg. 

De ideje volna immár, hogy ezen állapotnak vége 
legyen, s a jelen és jövő érdekeiért való küzdelmek között 
is, a multakról s az azokat képviselő történelemről el ne 
felejtkezzünk. „Ki múltjához érzéketlen: szebb jövőre é r -
demetlen." Ha visszatekintünk azon folyamra, melyen az 
isteni bölcs és hatalmas gondviselés, az anyaszentegyház 
hánykódó hajócskáját e mi hazánkban hordozta s vezérelte, 
ha visszatekintünk, mondom, multunk folyamaira : találunk 
azon is viharokat, nagyokat, óriásiakat, olyanokat, melyek-
ben nemcsak maga a hajó végképen szétzuzatni, elmerülni 
látszott; de elveszendő volt maga mindezeknek történelme, 
s a maradék ezek felöli tudomása és megemlékeztetése is. 

Mely igen kell tehát tisztelnünk azon nagy lelkeket, kik 
nem állnak tétlenül vagy legfelebb andalogva a parton, 
hanem elszántan szökellenek az örvények, kősziklák és 
csapkodó hullámok közzé, hogy legalább a történelmet 
megmentsék. 

„Apparent rari nantes in gurgile vaslo.u 

Ilyen volt Szombathi János ! 
Az ismertetésünk alatti mü, mely ezen előleges beve-

zetésre bizonynyal méltó volt, a sárospataki főiskola törté-
neteit foglalja magában, a reformatiólól kezdve 1823-ig, 
szerző haláláig. E mü alapját szerző még 1788-ban meg-
vetette, s ettől kezdve haláláig folytonosan épített, javított 
és igazított ezen, a mi nem csuda, mert egy ily roppant 
nehézségekkel járó mü, nem egy-két hónap vagy év szü-
lötte szokott lenni; s noha Szombathi hazájának, egyházá-
nak, sőt általában korának történetírási színvonalát bizony-
nyal ismerte, s érezhette azt, hogy müve, ezen színvonalra 
felemelkedett, sőt annak fölötte áll: mégis nem kiadásra, 
nem a közönség kezébe, hanem az általa híven szeretett és 
szolgált főiskola könyvtárának kéziratai közzé szánta ezt ; 
valószínűen azért, mert érzette, hogy ily müvek kiadására 
nézve, még az ö vénsége idején sem jött el minden tekin-
tetben az időnek teljessége. Ö tehát mint történetbuvár és 
történetíró simeoni öröm és vigasztalás nélkül szállott 
sírjába. Azonban derék utódai, a sárospataki főiskola 
mostani tanárai, s a tiszáninneni egyházkerület kormányzó 
tagjai, tudták azt, hogy mivel tartoznak a derék előd emlé-
kezetének, s egyházi árva történetírásunk ügyeinek. Ök 
sajtó alá rendezték s kiadták Szombathi müvét, minden 
jóknak igaz örömére. 

Szombathi müve, a sárospataki főiskola történeteit 
következő főbb pontok szerint tárgyalja: nagy készülettel 
kinyomozza és megbizonyítja, hogy a főiskola, a Sárospa-
takon létezett több zárdák között nem másnak, mint a íe -
renciekének helyén áll; — az iskola alapítójául Perényí 
Pétert és annak fiját Gábort mutatja fel; az első alapítás 
idejét 1530. vagy 1531-re teszi. Elsorolja időrendben, s 
részletesen megismerteti a főiskola pártfogóit, egyházi és 
világi gondnokait, tanárait, s időnként kimutatja azoknak 
számát. Értekezik a főiskola különböző címeiről,-dísznevei-
röl; az abban időnként tanított tudományokról; a tanítási 
módszerről és rendtartásról; az iskolai törvényekről; az 
iskola létét biztosító positiv jogi alapokról, és szabadalmak-
ról, épületeiről, jövedelmeiről, ingatlan vagyonairól, levél-
táráról, könyvtárairól, nyomdájáról, tanulóinak számáról, 
korszakot alkotó változásairól stb. Ezek után jönek, a mun-
kához toldalékként a kiadók által csatolt „Notationes quae-
dain," melyek Szombathinak 1783-tól, 1823-ig év és nap-
rendben tett történelmi jegyzeteit foglalják magukban, 
melyek valóban forrásbecscsel birnak a főiskola, s némely 
pontokon az egész protestáns egyházi iskolai élet kijelölt 
korban lefolyt történeteire nézve. 

Az előadott tartalomsorozatból láthatja a nyájas ol-
vasó, hogy egy főiskola életének alig lehet oly fontosabb 
ága és mozzanata, melyet Szombathi fel ne ölelt volna; az ö 
müvét tehát, nagy részben kimerítőnek mondhatjuk. Az 
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egyes cikkek részletesebb ismertetését, ne várja e soroktól 
a nyájas olvasó; mert én azt oliajtom, hogy Szombathi 
müve, ne annyira ismertetés, mint sokkal inkább ismerés, 
még pedig közvetlen ismerés tárgya legyen, minden ér-
telmes magyar protestáns emberre nézve; s valóban nem a 
szokott phrasist használom, hanem igaz meggyőződésen 
alapuló nézetemet mondom ki, ha azt nyilvánítom, hogy 
Szombathi müvét, minden müveit magyar protestánsnak, söt 
általában hazai és nemzeti művelődésünk minden barátjának 
birnia kellene. 

Ezen nézet és ajánlás igazolása végett, szabad legyen 
még Szombathira, mint történetíróra, egy pár jellemző pil-
lantást vetnünk. 

Váljon minemű s mennyi forrásokat használt müvéhez 
Szombathi, s birt-e elég terjedelmes látkörrel azon mezőn, 
melyről az anyagokat egybe kell hordani? E kérdésre kell 
előbb megfelelnünk az ö történetbuvári és történetírói 
értékének méltatása végett. • 

Szombathi, mint a sárospataki főiskola történeteinek 
nyomozója és megíró ja, nem volt elődök nélkül. 0 előtte 
már ifjabb Csécsi János szinte pataki tanár, s különösen 
Szathmári Király György irtak e főiskola történeteiről; 
müveiket, melyek — természetesen — mainapig kézirat-
ban vannak, Szombathi gondosan használta; azonban, ha 
a Szombathi által ezeken kivül használt közvetlen és ere-
deti források minőségét és mennyiségét figyelembe vesz-
szük bizonynyal azt kell mondanunk, hogy Szombathi egy-
általában nem azt építette tovább, a mit Csécsi és Szathmári 
kezdettek, hanem egy alapjától kezdve uj épületet állított 
fel, oly anyagokból és oly módon, a mint arról elődeinek 
sejtelmük is alig lehetett. Használta tehát Szombathi a 
zempléni egyházmegye ritka történelmi becsű jegyzőköny-
veit; a főiskola seniorainak régi számadásait, melyek a 
bujdosás alkalmával Maros-Vásárhelyen maradtak s mai 
napig ott vannak; Szilágyi Benjámin Istvánnak a szathmár-
németi zsinatról írott történeti müvét; Sárospatak városa 
jegyzökönyvét; a leleszi országos levéltárban, s Zemplén-
megye levéltárában, a főiskola történetére s az abban sze-
replett egyes emberekre, családokra vonatkozó számos 
okmányokat; s Szinnaynak Zemplémegyéröl irott s még 
akkor kéziratban levő müvét. Használta végre nemcsak 
azon XVI-dik századi nyomott müveket, melyek a pataki 
főiskolára közelebbről vonatkoznak, mint pl. Szikszai Ko-
vács Vazul Perényi Gábor felett, s Kassai Császár György 
Szikszai Kovács Vazul felett tartott gyászbeszédét, hanem 
használta az egész létező és hozzáférhető irodalmat, a ha-
zait és külföldit, s a protestánst és nemprotestánst egyiránt. 
Szombathi látköre tehát a forrásokra nézve a lehető leg-
nagyobb volt; a mi közöttünk ritka, páratlan nagy érdem ; 
igenis érdem, nem pedig szerencse, mert ne vélje azt a 
tisztelt olvasó , hogy Szombathinak mindezen források, 
talán mintegy helyébe mentek. Oh épen nem! Ö kereste fel 
azokat, nagy fáradsággal, sötét elrejtett nyomtalan vidéke-
ken. Mily nagy érdem ez mi közöttünk, a hol történelmi 
müvek s közlemények jőnek létre a mai napig, melyek 
megbocsáthatlan együgyűséggel, a forráskutatás roppant 

fontosságát és becsét nem is sejtik, egy-két zavaros forrás-
hoz tapadnak, s az így támadt óriási hézagokat, mesékkel 
és gyarló hypothesisekkel töltik be. Már Béla király névtelen 
jegyzője, dísztelen és szégyenletes dolognak hirdeti azt, 
hogy a nemes magyar nemzet a maga őstörténeteit és hősei 
tetteit „ex falsis fabulis rusticorum, vei a garrulo cantu 
joculatorum quasi somniando audiret;" már ö érzi a for-
rások mérlegelésértek és hitelének nagy fontosságát: s íme 
korunkban, protestáns egyháztörténelmi közlemények és 
müvek vannak, melyek ezt sejteni alig látszanak. Dicsőség 
tehát Szombathi emlékezetének, ki e részben is nagyszerű 
példát adott, s midőn müve egész folyamán, minden tétel-
nél, minden adatnál, az illető forrást részletesen és hiven 
kijelöli: ez által nemcsak müve hitelességét biztosítja, de 
az ifjú történetírói nemzedék kezébe, a forráskutatásra 
nézve, biztos vezérfonalat ád. 

Van azonban Szombathinak, mint történetírónak egy 
mindezeknél még dicsőbb jelleme , és magasztalamlóbb 
érdeme, mely az ö ritka jelességü „bírálati" eljárásán 
alapul. Igenis mert nem elég a forrásokat s az azokban 
foglalt adatokat, bármi roppant mezőről s bármi nagy fá-
radsággal egybegyűjteni, hanem azoknak valódi értékét, és 
használhatóságát, éles címével, elfogulatlanul, s a tiszta 
igazság iránti rendületlen hűséggel ki is kell mutatni. A mi 
a bírálat tüzpróbáját ki nem állja: azt, legyen bár külszinre 
nézve a legnyomatékosabbnak és legdöntőbbnek látszó, 
kérlelhetetlenül vissza kell vetni. Inkább semmit, mint nem 
igazat! Hoc opus, hic labor est. Itt a históriai kritika meze-
jén tűnik ki a történetíró valódi szellemi ereje és nagy 
méltósága. Horváth István a nemzeti östörténelem, s például 
Ember Pál egyházunk történelmének mezején, igen számos 
s gyakran meglepő adatokat gyűjtöttek össze, de minthogy 
bírálói erővel és képességgel nem birtak, porló fövényre, 
pozdorjára építettek, s müveik a józan bírálat tisztító sze-
lének egy fuvallására nagy részben összeomlónak. 

Szombathi nagy volt a történelmi bírálat mezején is. 
Egy legkisebb adat, egy év, vagy napszám, egy személy-
név sem kerüli ki az ö bíráló figyelmét és olvasztó tüzét. 
De kiváltképen tündökölteti bírálói erejét, bátorságát s 
igazság iránti hév szerelmét müvének azon lapjain, melye-
ken a pataki belvárosi nagy templomról, mely ama gyászos 
időkben a reformátusoktól elvétetett, s mai napig elvéve 
van, dönthetlenül bebizonyítja, hogy azt Perényiek a refor-
matio korában építtették, s annak kétségtelen birtokjoga a 
reformátusokat illeti. Az erőszak, mely e templomot elvettey 

a tudománynyal is kívánt szövetkezni, s történelmi tétele-
ket állított fel, annak megbizonyítására, hogy a templom 
reformatio előtti s jogszerint a római katholikusoké. Szom-
bathi tehát, a templomépítésére vonatkozó adatokat nagy 
szorgalommal felkutatja, nem feledi el a legcsekélyebbnek 
látszó körülményt is figyelembe venni; jelen van, midőn a 
templomigazítók, az abban volt protestáns emlékeket rom-
bolják, széttépik, darabokra zúzzák; felveszi a széttört 
emlékkövek darabjait, vizsgálja, összeilleszti azoknak betűit, 
mélyen sóhajt, könyeit hullatja a fanatismus és barbaries 
rombolásai felett, és . . . a tudomány fegyvereivel bátran 



sikra száll; világosan, dönthetetlenül kimutatja az ellenfél 
által felhozott adatok költött voltát, elleneinek kezéből a 
fegyvert kicsavarja, s a mult nagyság romjai és a méltat-
lanul eltapodott igazság hamvai felett bátran és nemesen 
bajt vív, boszut áll és győzedelmet vészen. így telik be; 

Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor! 
Ilyen ponton tűnik ki a^örténetirás nagyszerű méltó-

sága, midőn az elrejtett, eltagadott, elfeledett igazságot, a 
századok homálya alól napfényre deríti, és a jognak elfer-
dített mérlegén, az egyensúlyt helyreállítja. Itt lesz hasonló 
a történetíró amaz „embernek fiához, ki lélek indításából, 
a holtak mezején szétszórva heverő barna csontok felett 
prófétál; életet leheli a megölettekbe, hogy éljenek, és a 
csontok az ö szózatára nagy zúgással fel kelnek és prófé-
tálnak. 

Ilyén a valódi magyar protestáns történetíró. 
Ilyen volt Szombathi János ! 
És most Sárospatak, kinek háromszáz éves főiskolád 

körül, ez előtt néhány nappal „szép polgári renddel min-
denféle nemzet egybegyűlt", s veled együtt örvendezett 
tiszta szívvel, s áldotta az Istent a te határidon, melyeket 
az Árpád alatti magyarhonalapításnak, s a dicső reforma-
tiónak emlékezete egyiránt szerelmesekké tett, — „legyen 
békesség a te kerítéseidben, és csendesség a te tornyaid-
ban ; mi Urunknak Istenünknek házáért kivánok neked jót," 
és kívánom főként, hogy te ezentúl is, mindaddig, míg az 
Isten anyaszentegyháza e földön harcoland, minél több 
Szombathi Jánosokat nevelhess és bírhass. 

írtam Debrecenben, julius 19. 1860. 
Révész Imre. 

A felsövályi reformált egyháztörténete 1550—1860-ty, 
összeszedte Bodon Ábrahám. Sárospatak, nyomtatta Jager 

Károly, a főiskola betűivel, 43 lap. Ara 30 kr. 

E füzetke—mint címe is mutatja—a felsövályi ref. egyház 
háromszázados történetét adja több magánokiratok egyházi 
és e.-megyei jegyzökönyvek nyomán. Mint sz. előszavában 
mondja, a munka súlypontja egyháza érdekére van fektetve, 
de azért más testvér egyházbelieknek sem leend érdektelen 
olvasmány egy testvéregyház életének, anyagi és szellemi 
fejlődésének története. 0 - és uj-korszakot különböztet meg 
szerző. Az ó-korszak 1550-nél kezdődik, mely szerint a 
kitett évben „a vályi plébania reformálódik, a plébános, 
Zsindely kiveretik, Kis János reformátor helybeli papnak 
választatik" stb. Az egyházra tartozó több itt érintett ada-
tokat hely szűke miatt nem említhetvén fel, az uj-korszakot 
mutatjuk be röviden. Itt megláthatjuk, mint lesz a mustár-
magból terebély élőfa, mit mivelhet a vallásos buzgalom, 
mit tehetnek az erélyes elöljárók az egyházban; meglát-
hatjuk, mire képes a nép, ha vezetői eltalálták a helyes 
irányt, melylyel szivökhez juthatni, mint virul fel az egyház, 
ha nép és elöljárók közösen munkálják egyházuk javát. Az 
uj-korszak 1829-ik évvel kezdődik. Az egyház eddigi 
segélyalapja a persely, az egyház évi szükségeinek fede-

zésére sem levén elég. Bodon Antal ur uj segélyforrásokról 
gondoskodott, s ezt sóméretésben vélte feltalálhatónak. 
Indítványára az egyház minden tagja lemondott sómérési 
jogáról. Az egyháztagoktól a sómérés megkezdésére 106 
ft. 23 kr. jött be váltóban. Majd ugyancsak B. A. ur indít-
ványára a korcsmáltatási jog vétetett haszonbérbe az egy-
ház számára, melynek kezelésére évenként az egyház é r -
demesebb tagjaiból úgynevezett borbirák választattak, kik 
a presbyteriumnak minden évben lelkiesmeretesen beszá-
moltak. E két jövedelemi forrásból összesen 13,860 fl. 56 kr. 
jött be váltóban. Majd ismét 1847-ben B. A, ur a pap és 
iskolatanitó fizetéseinek tőkésítését célzó tervét indítványoz-
za, s a nép elfogadja, mely szerint minden egyháztag ahány 
véka életet fizet a papnak s tanítónak, anyiszor 5 itcét fizet 
évenként e célra; maga a tervező 25 évre előre befizette 
tartozását. így jött létre az egyházi magtár, melynek áldá-
sos eredménye, hogy már ez előtt néhány évvel megszűnt a 
nép fizetni iskolatanitóját,mert e magtárból fizettetik, a gyer -
mekek díjmentesen iskoláztatnak, a pap fizetése is maholnap 
ebből telik ki. A vályvölgyi takarékmagtárban is vétetett 
200 részvény az egyház részére. Ily körülmények közt ké-
pes volt az egyház 1851-ben egy uj iskolát építeni, mely 
méltó disze az egyháznak, 1859-ben uj paplakot, melynek 
párját e vidéken keresnünk kell, meg sem emiitvén több jó 
célra tett adakozásokat, mint péld. a sárospataki tanítóké-
pezde felállítására 300 pft. Csak főbb vonásaiban rajzolhat-
juk ez egyház mult és jelen állását, elég legyen annyit 
mondanunk, hogy kevés egyház van hozzá hasonló. Vallásos 
buzgóság, erélyes elöljárók, jóra fogékony nép, példás rend, 
áldozatkézség együtt véve tevék ez egyházat virágzóvá. 
A Bodonok neve nem csak ez egyház, de az e. megye jegy-
zökönyveiben is örökitvék. Megkísérti szerző, mennyire 
adatai vannak a papok s tanitók névsorát is adni, ezután az 
egyház beléletét vázolja, melyben sok tanulságost olvasha-
tunk, végre zárszavában előadja, miként lehet a nép szivét 
megnyerni a jó ügynek, melyek az egyház felvirágzásának 
föfeltételei. És itt mi is bevégezzük ismertetésünket azon 
óhajtással: vajha találkoznának többen is, kik a mi derék 
Bodon Ábrahámunk példájára egyházuk történetét megirván, 
átadnák a nyilvánosságnak, gazdagítván ez által is egyház-
történetünket adatokkal. A mult idő a jövendőnek alapja. 
A multak titokteljes fátyolát föllebbenteni, a jólét derűjét, a 
szenvedések viharzását századok eseményeiben mintegy 
szemünk előtt látni elvonulni, azokat öntanuságunkra for -
dítani, az ősök példáin lelkesülni, emiéköket hálás kegyelet-
tel felemlíteni mindenkor szép dolog. 

Kovács László. 

BELFÖLD. 

Tiszáninneni egyházkerületi gyűlés. A s. pa-
taki főiskola háromszázados ünnepéről sok szép és kimerítő 
tudósítások tétettek már a hírlapok útján, a Prot. e. és i. íap 



is adta már annak rövid bár, de hü képét, hanem az ezen 
ünnepélyre következett e.ker. gyűlés mikénti lefolyásáról 
még senki sem emlékezett. Igy szokott ez lenni, a szokatlan 
rendkivüli események megragadják az emberek figyelmét, 
mig a mindennapiak szembe sem tűnnek. Engedje meg azért 
t szerkesztő úr bogy a tiszáninneni e. kerület ezen rövid 
bár, — de határozataira nézve érdekes gyűléséről, egy pár 
igénytelen szóval emlékezzem meg. — 

Tartatott e gyűlés az ünnepélyt követő nap,azaz jul. 9. 
és 10-dik napjain hazaszerte tisztelt főgondnokunk 0 nagy-
méltósága és köztiszteletben álló superintendensünk elnök-
letök alatt, kik közül mig az egyik szivhez szóló buzgó 
imával, a másik egyházunk felett borongott válságos idők 
jobbra fordulásán való érzéseinket tolmácsoló lelkes beszé-
dével nyitá meg a gyűlést. Két oknál fogva lesz ránk nézve 
feledhetten e gyűlés: első az, hogy a dunai kél testvér-
kerület nagyérdemű superintendensei gyűlésünkben részt-
vettek, sőt ft. Török Pál urnák szavát birjuk, miszerint ha 
vele gyűléseink határidőit tudatni fogjuk, — bennünket 
ezután is szerencséltetni fog jelenlétével, másik az, hogy 
ezen gyűlés, egyháztörténelmünkben páratlan főiskolai ün-
nepély folytatása gyanánt tekinthető, ugyanazért ezen gyű-
lés legelső tárgya is az volt, miként lehetne a főiskolai 
ünnepély emlékét legszebben örökíteni, s átadni a késő 
maradéknak. Erre nézve a főiskolai igazgatóság megbízatott, 
hogy oly emlékkönyv szerkesztéséről gondoskodjék, mely-
ben az egész ünnep lefolyásának történeti hü képe, az e 
célra tartott jeles beszédekkel együtt át legyen adva az 
olvasó közönségnek. Gyülésünk többi tárgyait tevék, a kö-
vetkezők: május 15-én kelt cs. k. legmagasb kézirat tárgyá-
ban kelt nyilatkozatunk, melyben mindeneknek előtte buzgó 
hálánkat fejeztük ki az isteni bölcs gondviselés iránt, hogy 
Prot. egyházunkat a küzdelmek nehéz óráiban el nem hagy-
ta, sőt a törvényes szabadság révébe kegyelmesen elvezette, 
egyszersmimd a fejedelem szivét is oda lágyította* mi-
szerint a september 1-söi pátens visszahúzása által a Prot. 
egyház nemes lelki harcának igazságos voltát tettleg 
elismerte. — A mennyiben azonban a máj. 15-iki cs. kir. 
rendelet fejedelmi kegyajándok gyanánt liinteti fel a 
Prot. egyház sorsa jobbra fordulását, egyház-kerüle-
tünk kijelentette, hogy ezt nem kegyadományként te-
kinti , hanem országos törvényeken , s békekötéseken 
nyugvó vallásszabadságunk természetes következményé-
n e k ; s mivel szó sincs a tisztelt kéziratban az isko-
lákról, —. egyház-kerületünk mint az egyháztól elvál-
hatlan intézményekre az iskolákra is kiterjeszti annak 
értelmét s meghagyta a tanintézetek elöljáróinak, hogy ma-
gukat az iskolaügy körül általában az 1848-ik előtti tör-
vényekhez s szabályokhoz alkalmazzák. 

Túl a tiszai testvér e. kerület indítványa, melyben 
vélemcnyezi, hogy miután a maj. 15-ki cs. k. rendelet meg-
hozta azon kedvező eredményt, melynek eszközlése végeit 
az e. kerületek megbízottjaiból egyetemes bizottmány állít-
tatott fel, ezen bizottmány kiküldetési célja szüntessék 
meg, s a mennyiben a testvériség fentartására az e. ker. 
közt továbbra is szükség van, bizassék meg újólag arra, 

hogy készítsen egy szabatos javaslatot a zsinati előké-
születekkel tüzetesen foglalkozandó egyetemes értekezlet 
tagjainak választására nézve; továbbá készítsen kimerítő 
emlékiratot azon nagy fontosságú kérdésre nézve, vájjon a 
célba vett és megalakulandó értekezlet teljhatalommal bí r -
jon -e , vagy nem, ezen indítvány elfogadtatott, azon különb-
séggel, hogy a túl tiszai e. ^kerület ez utóbbi kérdésre 
nézve határozottan kimondá, hogy az értekezlet tagjait 
teljhatalommal felruházni nem kívánja : tiszáninneni e. kerü-
letünk pedig, e tárgybani nyilatkozatát, a convent megala-
kulásának idejére halasztja. — 

A ft. Zsarnay Lajos úr, superintendenssé lett válasz-
tatása által megürült főjegyzőségre beadott szavazatok 
felbontatván eredménye lett, hogy volt aljegyző Kun Ber-
talan úr miskolczi lelkész 242 szavazattal főjegyzővé 
választatott, ki is letévén az esküt hivatalát mint főjegyző 
azon ünnepélyes Ígérettel foglalta el, hogy mint eddig, úgy 
ezután is, az egyházi munkásságának főcélja leend, törvényes 
önkormányzati terén előmozdítani a Prot. egyház érdekeit. 
A megürüli aljegyzői hivatalra a szavazás elrendeltetett. 

T. Konyha József R. szombati volt lelkész, a legkö-
zelebb lefolyt nehéz időkben lelkészi hivatalától a polgári 
kormány által megfosztatván, később fejdelmi kegyelem 
útján hivatalképességét visszanyerte, ugy azonban hogy 
ezt csak a gömöri egyházmegye körén kivül viselheti, ed-
digelé azonban sehol alkalmazást nem nyert, most folyamo-
dolt hogy az e. kerület atyáskodó gondját reá terjessze ki. 
A derék férfiú sorsában részvéttel osztozván e. kerületünk 
kimondá, hogy miután a máj. 15. rendelet a mull nehéz idők 
minden következményeinek végetvetett : Konyha József 
tiszttársunknak a gömöri egyházmegyében leendő alkalma-
zására nézve, többé semmi nehézség nem forog fen, meg-
hagyatott azért úgy a gömöri, mint más egyházmegyék t. c. 
espereseinek, hogy nyilás esetében t. Konyha József úr 
alkalmazásáról gondoskodjanak, s azt előmozdítani legyenek 
szívesek. 

Végül t. Csorna Mihály tanár úr, mint az idösbség 
rendje szerint gymnasialis igazgató hivatalában egyh. ke-
rületileg megerösittetett. 

Gyűlésünknek több administrationalis tárgyai is voltak, 
de mint kevésbé közérdeküeknek elsorolásával fárasztani a 
közfigyelmet nem akarom. Záradékul csak azt említem még 
fel, hogy gyűlésünkön hangosan nyilatkozott az iránt a köz-
vélemény, miszerint a gymnasiumban a régi osztályrendszer-
hez kell visszatérnünk, s az akadémiát erősítenünk, hogy 
ez által tér nyitlassék azon ifjak előtt is, tudományos pályá-
juk folytatására, kik közhivatalokat viselni nem szándékoz-
ván, most a gymnasiumi osztályok bevégzése után, a szülei 
házhoz térnek igen ifjonta vissza, s mintegy arra vannak 
kényszerítve, hogy a feltanodai pályán szerzett ismereteikkel 
elégedjenek meg; holott ezek leginkább protestáns tehetösb 
családainkhoz tartozván, közülök válandanának jövőben 
egyházunk oszlopemberei. — Ezen meggyőződés gyakor-
lati kivitele közel kilátásban van. 

Jövő őszi közgyűlésünk határideje october 8-ik nap-
jára, helye pedig a felsözempléni e. megye valamelyik 



egyházába tűzetik ki. — Tisztelettel vagyok julius 19-
dikén 1860. 

Nt. szerkesztő urnák, őszinte tisztelője 
Sajóvídéki. 

Nógypdi ág. h. evang. esperességi gyűlés. 
Losonc, jiuffe£ 27. 1860. Nekünk losonciaknak jutott azon 
szerencse, hogy keblünkben tartatott a nóg. ág. h. espe-
rességi gyűlés, mely uton 12 év óta oly nehezen sóvárog-
tunk. Örültünk, miszerint sok szépet és lelkes végzéseket 
hirdettünk a világnak, fájdalommal kell azonban bevallanunk, 
hogy igen lehangolva, megcsalatva reményeinkben, keveset 
vagy majd semmi érdekest, s csak fájdalmat bírunk tudósí-
tásunkban közleni, de szóljanak a történtek. 

A kihirdetett nógr. esp. gyűlésre a papi és világi 
férfiak , az utolsókból bár többen, már a gyűlést meg-
előző napon szép számmal gyülekeztek egybe városunkban 
s találkozván, illedelmes kézszorítások után siettek is az 
illetők a conferentiába, hol a szercpeknagy gondosan kiosz-
tattak. 

Estve a helybeli dalárda tisztelete jeléül, közszeretetü 
esperességi elnök Desseívffy Ottó ur, s onnan nagytiszt. 
Ttelenka Dániel főesperes ur előtt elzenge néhány lelkes 
dalt, s bevégződtek a nap eseményei. 

Reggelre kelvén, hirdették 8 órakor a harangok, 
hogy az Ur hívja egybe népét, s ment is a nép, ment mindenki 
erőt és ihletést kérendő a nap munkájához, de ment leg-
inkább hálát adni az egek Urának. — Miután az énekkar 
az ismert diadal-éneket elzengte, helybeli közkedvességü 
lelkészünk, Szt. A. alkalmi imát mondott. — Végezett az 
ember lelke az Istennel, s az illetők elfoglalták helyeiket, 
megkezdetett, folytattatott s bevégeztetett még az napon a 
várva-várt esperességi gyűlés. 

Megnyitás után az általán kedvelt főesperes ur a 
gyűlés előtt leköszönt, s bármennyire ohajtá is a közön-
ség megmaradását; lemondásánál határozottan megmaradt. 

Szólott utána Szontagh Pál ur, elősorolá esperességi 
főfelügyelőnk Desseívffy Ottó ur a legközelebb múltban 
szerzett érdemeit, köszönetet szavazott az esperesség ne-
vében, mit szivünk mélyéből megéljeneztünk. Most egy-
szerre szünet lön, s míg így egymásra nézünk, mi lesz ebből, 
felszólal az alesperes tiszt. S. P. ur, s egymás iránti szere-
tetre buzdító beszédet tartott, Svehla Pál előadá, hogy van 
ebben az esperességben még néhány patensileg coordinált 
egyház, mely mindeddig sem tért vissza, indítványt tesz 
azért, bogy az esperesség egy küldöttséget nevezne ki, 
egy világi és egy papi személyből, egyik tagul egyelőre 
magát is ajánlván, mely bizottmány eljárná ezen egyház-
községeket , felszólítandó és felvilágosítandó , hogy ne 
bontsák fel az esperességben a szükséges testvéri egyet-
értést, s csatlakozzanak most már a törvény által jogainak 
élvezetére felszabadított magyar protestáns egyházhoz. — 
Erre társelnök főesperes ur, miután kifejezi, hogy szóló ur 
az előterjesztést megelőzte, előmutatá, hogy a nógr. ág. h. 

esperességben 35 egyház a régi autonomia mellett maradt, 
7 egyház pedig patensileg coordinálta magát, hogy ezek 
közöl kettő magától visszatért, és így még 5 egyház a 
visszatérésre felszólítandó. E közben előjött a zaradai egy-
ház küldöttsége, s beadá folyamodását, hogy ámbár lelké-
szük nem akar az autonomiához visszatérni, s el is utazott 
már egy hete a nélkül, hogy tudnák hová; ők meggyőző-
dösüknél fogva, felvilágosítva a történtekről, ragaszkodnak 
a régi joghoz, s kérik az esperességet, őket szívesen visz-
szafogadni és lelkészök irányában ótalmazni. — Ismét jött 
a felsö-sztregovai egyház küldöttsége, s ez is hasonlóan 
tett nyilatkozat után befogadtatott. — Ennek következtében 
küldöttség van kinevezve az illető községekbe, s reményi-
jük, hogy a várakozásnak megfelel, a mit annálinkább 
hiszünk, mert hiszen erélyes férfiú Szontagh Pál ur a kül-
döttség egyik tagja. 

Következtek erre sok mindenféle felolvasások, nagy 
vitát okozott az esperességi, illetőleg egyesült iskola. — 
Ezután valami nyugdíjintézet miatt volt heves vita, melyből 
csak annyit tudunk, hogy az iskolatanitó urak részére 
valami engedményezés történt, a mit néhány tiszt, ur még 
máig sem helyesel. 

Következett a szerencsétlen polichnoi egyház folya-
modása, melyben panaszt emel lelkésze ellen, s mondhatom, 
szégyenpír borította arcunkat, s elkeseredtünk, hallván a 
folyamodásban elösoroltakat. Ez ügy két éves, figyelemmel 
kisérjük ezen egyház sorsát, s ha nem történik mihamarabbt 
orvoslás az esperesség részéről annak idejében, majd bá t -
rak leszünk ezen nyilttéren kérdőre vonni; csak annyit 
mondunk most, hogy oly tények vannak a folyamodásban 
elősorolva, a mitől pirul a becsületes ember arca csak 
kimondani, hallottuk a vádlottnak védpontjait, s mondhatni, 
hogy az egész az erkölcs kigunyolása, s — ha a vádok 
állanak, a vádlott két év óta segíti az erkölcstelenségei; 
terjeszteni ezen szerencsétlen egyházban. 

Gyűlés közben Szontagh Pál ur a selmeci iskola j a -
vára aláírási ívet indított meg, mint halljuk, majdnem 30CI 
o. ért. forint gyűlt be. Szerény kérdésünk csak az, váljon 
mikor fog valamely esperességi gyűlésben a losonci isko-
lára ily összeg összegyűjtetni. — Szinte említésre méltó, 
hogy Vörös N. ur néhány száz kötetü könyvtárát az egye-
sült iskola javára ajánlotta, ezer köszönet érette. 

Ebédutánra halasztatott a legfontosabb, a nevelés 
ügye, azonban ebédután sem történt semmi, s majdnem két 
órai tanácskozás eredménye az lett, hogy majd a jövő gyű-
lésen fognak végezni, s így ezen legfontosabb és legszen-
tebb ügygyei ismét ott-vagyunk, sőt roszabbul vagyunk, 
mint voltunk, s így az oly szépen tervezett losonci egyesült 
iskola az általános részvétlenség miatt alkalmasint csende-
sen elenyészik, s csak emlékben és óhajban fog létezni 
köztünk. — Lehangolva zárjuk be sorainkat, kérvén a 
Mindenhatót, hogy a legközelebbi gyűlésben több lelket és 
több világot áraszszon az Ur igehirdetöinek kebelébe, s 
talán feltámad az elvérzett Phönix újra hamvaiból. 

Többen. 



A tiszai ág-, h. superintendentia f. hó 20-kán Rozs-
nyón egyházkerületi gyűlést tartott, melyen superintenden-
sül Máday Károly bélai lelkész, s kerületi felügyelőül 
Zsedényi E. urak választattak meg. 

Máday Károly az ág. hitv. tiszai egyh.-kerületnek leg-
újabban megválasztott superintendense felszentelése jövő 
hétfőn lesz Miskolcon. A fölavatási tisztet ft. Székács József 
bányakerületi superintendens fogja végezni. 

A hivatalos bécsi újság irja : Ö cs. kir. Apostoli Fel-
sége f. jul. 16-kán kelt legf. elhatározásával Kuzmány Ká-
roly bécsi evang. theol. intézeti tanárnak a f. év. juniusban 
Breznyóbányán tartott kerületi gvülésen az ág. hitv. pozso-
nyi evang. superintendentia superintendenssé történt meg-
választatását legkegyelmesebben megerősíteni méltóztatott." 

Fölhívás a tanügy minden barátjához általában, 
különösen pedig a pesti ágostai hitv. evangy. 
magyar-német egyházgyülekezetek tagjaihoz. 

Minden magyarhoni protestánsnak ügy hisszük nem-
csak ezen presbyterium vagy helybeli gyülekezetünk, de 
az egész esperesség, és bányakerület kebelében, sőt egy-
ház- és országszerte, régi és mélyre gyökerezett meggyő-
ződése : hogy itt a haza központjában valahára egy, a kor 
színvonalán állandó evangyélmi „tudós tanodát" alakitni 
szükség. 

Ezen középponti tanoda hogy az élőfa hasonlatára 
termő ágait az „egész" ország hitrokon egyházára kiter-
jessze, kell, hogy gyökerei az „egész" haza földébe széj-
jelfutva, azok éltető csatornáin az „egész" haza tápereje 
szivárogjon össze, azonban „fögyökere" a fának kell hogy 
egyenesen „a pesti egyház kebelébe ereszkedjék mélyen," 
hogy a pesti egyesült gyülekezet, mely legközvetlenebbül 
élvezendi a termő fának árnyékát, gyümölcsét — legtöbb 
tettel és áldozattal járuljon annak ültetéséhez. 

A már meglevő helybeli pénzalapok elégtelenek erre, 
jelesül a Glósius alapítványok azon végrendeleti megszorí-
tások miatt, melyekhez az alapítók által kötvék. 

Tegyék meg tehát az „élők," mi a „holtak" adomá-
nyaiból ki nem telik. 

Egyesüljön ezen pesti gyülekezet gazdagjai és szegé-
nyeinek sokszor már fényesen bebizonyult áldozatkészsége 
megint egyszer „egy századokra kiható nagyszerű alkotás-
hoz, egy tetemesb pénztöke összehordására," mely Pestből 
kiteremtett töke képezhesse magvát azon szélesebb gyűj-
téseknek, melyekkel az „esperesség sőt egyetemes egyhá-
zunk és az egész ország lelkesei bizonyára utánunk elma-
radni nem fognak. 

A kik ezelőtt több évvel, midőn templomunk és meg-
levő iskolánknak bajtól megmentése forgott szóban, könyö-
kig nyúltak istenadta jólétük erszényébe, azok is de velők 
együtt minden más is — hasonló buzgalommal -nyúljanak 

belé hónaljig most, midőn arról van szó, „magasztos eme-
letet rakni" régi oskolánk felette hiányos, de alapjában ép é$ 
erős „szellemi" épületére! Hunfalvy Pál isk. felügyelő. 

Görgey István egyh. jegyző. 

—-O-— 

T A R. C A. 

Egy börtöni jelenet a franczia protest. vértanúk 
életéből. 
(Folytatás). 

A kÖ nyomásnak, taszításnak nem engedett. A felirat 
a kő aljába volt vésve, talán az alatta fekvő kőlapra utasit ? 
valóban a kőlap nem volt egészen mozdulatlan, de a közép-
re intézett nyomásnak sehogy sem engedvén, végre a kőlap 
alsó szélét nyomta befelé, a kő engedett és magától befor-
dult. Középen függött a kőlap és fordult két sarkon, vagy két 
gombon. 

Az ür nem igen mély volt, és a fogoly mindjárt meglát-
hatá mit rejt kebelébe: egy könyv, mellette egy írón, kezébe 
vette a könyvet, melly egy régi saumuri biblia volt, kétség-
kívül egy fogoly Hugonotta hagyománya. Forgatván a köny-
vet, első lapjain egy naplót talált, mellynek első néhány sora 
tintával volt megírva. 

III. 
A napló. 

Mai napon, úgymint az 1680 esztendő böjtmás hava 
16-ik napján, lön megáldva házasságom. Charentoni lelki-
pásztor, tiszteletes Claudius János uram által, ö adta nekem 
ezt a könyvet, intvén hogy megőrizném jó és bal szerencse 
napjaiban, mit teljesitni fogok Isten segedelmével. 

Mai napon, úgymint rákhava 18-ik napján lettem a 
meauxi egyház lelkipásztorává, ígérvén az Ur előtt és szen-
tül fogadván, hogy azt megőrzöm a jó tudományban és a 
kegyes életben, mindaddig míg az isten életemnek kedvezend. 

Mai napon, rákhó 27. napján 1681. esztendőben szü-
letett egy leányom, kit a jó isten áldjon meg. 

Mai napon, úgymint septemb. 1. 1683. egy fiam szü-
letett, kit a jó isten áldjon meg. A napok gonoszok, mondják 
hogy a király haragja felgerjedett ellenünk, mit a jó isten 
fordítson el rólunk. 

Mai napon, ugymind az 1684. esztendő julius hó 5. 
napján halt meg kedves édes anyámasszony, kit a jó isten 
boldogult édes atyám urammal együtt fogadjon be az ég 
örömébe, magamhoz vettem öcsémet, kinek rajtam kivül 
nincs egyebe ezen a világon. 

Tegnap, úgymint az 1685. esztendő october hó 15. 
napján, egy mandatum érkezett, mellynek rendiben a király 
visszahúzza a Nantesi edictumot. A lelkipásztoroknak ki 
kell menni az országból. 

Mai napon, úgymint az 1686. eszt. máj. 7. napján egy 
második fiam született, kit isten áldjon meg. Az Ekklesia 
kereszt alatt nyög. Halál vár a lelkipásztor fejére, kit az 



országban találnak. Éh nem távoztam, és távozni nem fogok. 
Isten azt akarja, hogy a harcmezején maradjak. 

Ennyi van irva tintával. A mi következik, az rendkí-
vül tömött sürü sorokból áll, mintha tudta volna az író, hogy 
több papírja, több lapja nincs, és nem lesz. 

1688. jul. 13. tizennég^iónapja már, hogy a Bastille-
ban ülök becsukva. Isten k p l p m c h ö l nyertem ezt a köny-
vet, barátitj^jjÜÉtók, egy jószívű börtönös szánakozott ra j -
tam, egy szo i f e tudtam kivenni belőle. Egész nap forgat-
tam a könyvet, reményivé hogy valahol írást találok benne, 
szomorú szívvel teszem be, minekutána hiába kerestem; de 
hiszem benne van az egész szentirás. 

Szent János XIV. részét kezdtem olvasni, hol meg 
van irva : „nem hagylak árván titeket." 

1689 máj. 15. két esztendeje mult már rabságomnak 
Eddig azt hittem mindig bogy majd pörbe fognak és elitél-
nek, mint sokakat elitéltek már, kik megnyerték az örömöt, 
hogy meghaltak az úrban, azonban ugy tetszik hogy kerü-
lik a fővárosi kivégeztetéseket, azért csuktak engem itt ebbe 
a toronyba azt mondván, hogy egyedül rajtam áll, mikor 
szabadul jak, ha tudniilik hitemet megtagadom. És igy itt ha-
lok meg. 

Bárcsak már valamit hallanék kedves hitvesemről, 
gyermekeimről, szeretett öcsémről! de nem hallok mit se, 
azt se tudom élnek e még, vagy meghaltak. Dobos János. 

(Vége következik). 

Fölhívás a máramaros-szigeti ref. egy-
ház ügyében ! 

Az 1859-ik évi augusztus hó 10-ike egyik azon bal-
teljese mlékezetü napok közül, melyeket Sziget városa mind 
a jelen század, mind a inegelőzöttek folyamában a legszo-
morubbak közé számlál, s melyeknek keserveit egészben 
olykor csak részben nem egyszer érzé, siratá, gyászolá. 

Tetszett t. i. a mindeneken szabad uralkodású Istennek 
— ki akaratával kormányozza az elementumokat, s elküldi 
őket jótéteményül vagy ostorul — engedni, hogy a tűzvész 
pusztító hatalmát bocsássa ki reá, mely gyorsabban, mint 
sem gondolható vala, emésztöbben, mintsem ellene lehetett 
volna állani, siralmas módon porrá, hamuvá tett több mint 
hatvanra menő köz- és magánépületet, egyik legszebb ré-
szét városunknak, ezerekre menő kárral, melynek sebei, 
évtizedek kívántatnak, inig be lesznek gyógyulhatok. 

Azok között, kiket az Ur ily siralmas sorsra hívott, 
főképen e mi helvét hitvallású egyházközségünk az, kire 
legérezhetöbben nehezedtek a látogatásnak sujtoló kezei.— 
Elégtelen volt az emberi erő, minden segítség hasztalan, 
az emésztő hatalom ellenében, s fájdalmas szívvel kelle lát-
nunk, mint borultak lángba egymásután a tudományok haj-
lékává szentelt gymnásium, majd minden parochialis épüle-
teink, s végre maga az Ur szent hajléka is, annyi századok 
zivatarai között mindeddig fenállt, sőt épen ez évben dísze-
sen kiujitott teplomunk, tornyával, harangjaival, orgonájá-
val, s minden belszerelvényeivel együtt. 

A vész lecsilapultával, midőn a pusztító elem kidühöng-

te magát, néhány óra lefolyása után siralmas pusztasággá 
lett csak nem mindenünk, rommá lön maga az egyház, mely 
több mint 600 éves állapotában egyike volt e haza íegneve-
zetesb építményeinek, melynek falai között három szász 
éven keresztül hirdettetett Ur Jézusunknak megtisztíttatott 
tudománya, hajlék nélkül maradt az Ur híveinek gyülekezete, 
könybelábbadt szemekkel keresvén, s nem találván helyet, 
hol lelke megnyugodhatnék a vallás vigasztalásai által, s 
fájdalmát, keservét kisírhassa a veszteség fölött. 

A mily nagy volt, és hirtelen jött a baj, oly mértékben 
mutatkozott a részvét is, és gyorsan minden felől; s nem 
lehet, hogy mély köszönetét ne fejezze ki egyház-közsé-
günk az áldozatok felett, melyekkel kiki vetélkedve mintegy 
sietett letörleni szemeinkről a közveszteség érzetéből 
fakadt keserű könyeket. 

Az önként hozott kegyes adományokból veszteségeink 
egy nevezetes, s első szükségü részét képesek is voltunk 
eddig helyre pótlani. Parochialis épületeink immár kijavítva, 
fedél alá hozva állanak; elolvadt harangjaink helyett ujak 
öntettek, melyeknek sokáig nélkülözött hangjait hallva, 
kegyes érzelmek között gyűlhetnek híveink ismét az Ur 
imádására, azon ideiglenes imádságházba, melynek helyéül 
a helybeli gymnasiumi kormányzóság a tanodaépület nagy 
termét felajánlotta, — a mi által, van legalább egy hely, hol 
a mélyen sújtott szivek érzéseiket egyesítvén, kibuzoghat-
ják a fájdalmat e meglátogattatás felett, együtt könyörög-
hetünk a vigasztalásért és kegyelemért, ö hozzá, kitől száll 
alá minden jó adomány és tökéletes ajándék, az egek urához. 

Azonban részint a helyiség szük terjedelme, mely 
elégtelen, hogy híveink összes számát befogadhassa, részint 
azon buzgó érzés, melynélfogva vágy szivünk vissza a 
helyre, hol az Istent mi és atyáink is imádták, olthatatlanul 
ösztönöz, s intve int bennünket törekednünk, hogy e romo-
kat minél elébb fölépítve láthassunk, helyreállitván ismét e 
szegeletkövet, mely annyi századokon keresztül volt erős 
végbástyája, s mozdulhatatlan fundamentoma az evangyéliom 
szerinti tiszta tudománynak s ezzel együtt nemzetiségünk-
nek, magyar hazánk e legutolsó szegletében. 

Szent a szándék, mely Isten dicsőségét célozza : de 
az erő elégtelen. Ezt érezzük, s be kell vallanunk; és bár 
mennyire terhelnök is magunkat meg, bár a végső kimerült-
ségig vinnök önmegadóztatásunkat: egyházunk hívei csu-
pán, magunkra hagyottan alig volnánk képesek, huzamosb 
idő alatt is, egy, a hely- s célnak megfelelő istenházát 
újból állítani; mert, hogy ama régi immár, a szenvedett 
rombolás következtében, kiigazithatlan rommá lön: az, a 
hivatalos megvizsgáltatás következtében, itéletképen k i -
mondatott. 

Ily körülmények között nem vala mód más, mint a Csr. 
Kir. magas Cultus-Miniszteriumhoz folyamodnia egyházunk-
nak, engedné meg a szokott segedelemkérést felhasználni, 
romlásunk helyreállithatása végett. Kérelmünk meghallgat-
tatott, s ugyanazon M. Minisztérium folyó évi Octób. 14-én 
,4 ,082/298 szám alatt kiadott engedélye által megnyitotta előt-
tünk az utat, melyen mind két hitfelekezetünk híveit, tes-
tületileg, avagy egyénenkint is megkeresve, föltárhatjuk 



siralmas voltát helyzetünknek, s esedezhetünk előttük, hogy 
az Urnák nevében járuljanak kegyes adományaikkal szent 
célunk létesítéséhez, s legyenek eszközei óhajtásunk tel-
jesülésének. 

Az imaház épitését szándékunk lenne, a gyűlendő 
erőhözképest, 1861. év tavaszán megkezdeni, s szakadat-
lanul folytatva bevégezni. 

Ez értelemben keresünk meg és hivunk fel titeket, 
buzgó fiai anyaszentegyházunknak ! kérvén kitkit közüle-
tek atyafmi ezen szent szeretetnek gyakorlására ! 

A mult, melyet az időknek jó és rosz körülményei 
között egyházunk, a legvégső magyar reformált egyház e 
végszegletében hazánk földének, leélt, és nem dicsöségte-
lenül, nem megingadozva élt le vallásunk szent ügyének 
dolgaiban, méltóvá teszi ezt, hogy el ne hagyjátok utolsók-
ra jutott Ínségében. Maga az, hogy ez egyház bocsátotta ki 
rajként ápoló kebeléből az itt virágzó, s egykor még dúsabb 
tenyészctíi Gymnasiumot, melynek falai között oly sokan 
nyerék azon tudomány erejét, melylyel később mint fénylő 
csillagok ragyogtak, hazánk, tudományosságunk és egyházi 
életünk egén, — nem minden napi diszszel, — érdemesitni 
látszanak ez egyházat, hogy most hanyatlott állapota ismét 
visszanyerje azon kitűnő állást ,a jövőben, melyen eddig is 
nem utolsó erőben díszlett, örömére minden jóknak, s az 
Isten földi országának használatos gyönyörűségére. 

Az Urnák, a mi Urunknak Szentlelke szállja meg a 
sziveket, hogy teremjen azokban a felbuzdult kegyes érze-
lem bő gyümölcsöket, Istenünk dicsőségére, kié legyen a 
tisztelet és magasztalás mind örökké! 

KeltMáramaros-Szigeten 1859. december l l-én. tartót1 

egyházi közgyűlésünkből. 
Patáky János Lator Bálint Szarka József 

fögondnok. jegyző. lelkész. 

Adakozás. 
Nt. szerkesztő ur ! Folyó julius 4-kén tartotta meg a 

veszprémi ág. evang. hitv. egyházmegye rendszeres espe-
rességi gyűlését Veszprémben. 

Az ott szőnyegen forgott tárgyak nagyobb részt csak 
az esperesség magánérdekeire vonatkozók levén, azok 
felsorolásával nem szándékom becses lapjainak űgyis, sok-

Segédszerkesztök : Dr. Székács J. és Török P. 

oldalról igénybe vett hasábjait, terhelni. Csak azt említem 
meg, hogy ez alkalommal, az itt is kellő evangyéliomi buz-
gósággal felkarolt Luther- és Melanchthon-emlékre a kö-
vetkező adakozások jöttek be : 

T. Szakonyi István felügyelő ur 4 ft. Fárnek Dienes 
4 ft. Szöllősi lelkész 2, Kiss János kertai lelkész 1, Kis 
János ajkai lelkész 1, Perlfjjjfcstván dabronyi lelkész 1, 
László Jónás pápai lelkész lrMPrju Józse^arge ly i leik. 1, 
Bélák János vanyolai leik. 1, Ihász Imre b . ^ l ^ i felügyelő 
10, Dobowai János h.-bödögei leik. 1, Barcza István n.-
alásonyi felügyelő 1, Turcsányi Gábor tési leik. 1, Matisz 
János sikátori leik. 1, Sztanó János csernyei leik. 2, Nagy-
Szöllös és vecsei gyülekezet 2, Noszlopy Elek ur 1, Fromm 
János ur 1, Bálás Dávid ur 2, Kielberger Károly 1, Tatay 
Sámuel b.-tamási lelkész 1, Czóbel János ur 1, Benkö Sá-
muel palotai felügyelő 2, Cháfordy János n.-alásonyi leik. 
1, Szedenics György esp. 2 forintot, és így összesen 42 ft. 
oszt. ért . ; oly megjegyzéssel, hogy ezen összegnek fele a 
Luther-, másik fele pedig Melanclithon-emlékre fordíttassék. 

Mely összeget ezennel azon kérés mellett vagyok 
bátor nt. szerkesztő úrhoz megküldeni, hogy ennek rendel-
tetése helyére leendő átszállítását magára vállalni méltóz-
tassék. 

Palotán, jul. 17. 1860. Szedenics György. 
veszprémi ev. egyházmegyei esperes. 

A z a l s ó - v a d á s z i leégett község temploma javára 
t. c. Puky György ur 5 ftot. adakozott. 

Szerkesztői levelezés. 
Tiszt. Fábián Mihály és Öreg János pesti tanitó-

segédlelkészek a két magyar hazában tapasztalatgyűjtés 
végett utazást tenni szándékozván, bátor vagyok őket ezen-
nel egyház- és oktatásügyi barátimnak és ismerőseimnek, 
mint oly fiatal férfiakat ajánlani, kiktől hazánk, de különösen 
egyházunk sok szépet és jót várhat. Dr. Ballagi Mór. 

H i b a i g a z í t á s : Mult számunkban, a 910. hasáb 3-ik 
sorában Szikszári Gusztáv helyett olv. Szikszay Gusztáv. 

Felelelös szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 
A Tolna-Baranya-Somogyi ev. ág. hitv. egyházmegye p á r t f o g á s a a l a t t a l ló 

szen t - lő r inc i a l g y m n a s i u m b a n a h a r m á d i k t a n á r i á l l o m á s m e g ü r ü l v é n , a n n a k b e t ö l t é s e v é g e t t ezenne l 
pályázat h i r d e t t e t i k . F i z e t é s e lesz 5 0 0 p f t . ; s z á l l á s b é r 4 0 p f t . — A p á l y á z n i a k a r ó k k e l l ő b i z o n y í t -
v á n y a i k k a l e l l á to t t b e a d v á n y a i k a t l e g f e l e b b a u g . 2 0 - k á i g a ló l i r thoz l e g y e n e k sz ívesek b e k ü l d e n i 
b é r m e n t e s e n . — K e l t V a r s á d , m á j . 24 . u . p. H ő g y é s z . - Schneiker Jakab e spe res . 

K i s e b b g y e r m e k e k m e l l é nevelő k e r e s t e t i k , k i e h e l y e t e lvá l l a ln i s z á n d é k o z i k ; l e v e l é t 
n i t é z z e a ló l i r t hoz , K u r t i c s r a A r a d f e l é . Glatz Antal. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Melléklet; Mai lapunkhoz előfizetési fölhívás van csatolva e cím alatt: Szent István, az első magyar király. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADO-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELOFIZETESI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V idéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész érre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 sjkr. 

Az állam és egyház közti viszony, s ebből 
származó felségi jogokról (Jura majesta-

tica oirca sacra). 
'(Vég-e). 

U g y látszik első tekintettel, hogy ez nem 
annyira jog, mint kötelesség. De ha tekintetbe 
veszszük a különböző' egyházak közt történt s 
történhető' súrlódásokat , viszonyokat , melynél 
fogva a hatalmasabb egyház, a néptömegnek val-
lási gyűlöletre gerjesztése által, a fejlésnek indult 
gyengébbet tettleges erőszakkal elnyomni, k i i r -
tani törekedik: ily esetekben az egyházügyekbei 
avatkozás inkább jognak , mint kötelességnek 
mondható : mert hacsak kötelesség volna, a ha -
talmasabb üldöző egyház mondhatná; hogy az 
államhatalom ne avatkozzék még ily esetekben is 
a vallási ügyekbe, hanem csak közönyös nézője 
legyen a gyengébb egyház bántatásának s kiirta-
tásának. Joga van tehát az államhatalomnak, a 
különböző egyházakat védelme alá venni, meg 
nem engedni, hogy belfüggetlenségük más egy-
házak által háboríttassék. 

Ezekben áll az államhatalom joga a külön-
böző egyházak irányában, melyek a törvények-
ben szintúgy, mint a törvényhozásban, ; , jura 
majestatica circa sacra44 neveztetnek; oly jogok, 
melyek az állam és egyház közt felbomlott vi-
szonyt , s azon természetes harmóniát állítják 
helyre, melynek következtében sem az egyháznak 
nincs arra szüksége, hogy isteni rendelvények 
színe alatt az államot uralma alá hajtani töreked-
jék, — sem az állam nem szorul arra, hogy né-
mely államférfiak; mint Benj. Gonstant, Klüber, 
Montesquieu tanácsát követve , azon indokból 

engedjen a különböző hiten levőknek vallási sza-
badságot, hogy ez által bennök a féltékenység 
indulatai felgerjesztetvén, egymást féken tartsák, 
s ekkép annál biztosabban uralkodhassék felet-
tük*) ; szóval, oly jogok, melyeknél többet sem 
az egyháznak, sem az államnak külön céljaik e l -
érése végett nem volna tanácsos birni. 

Csudálkozásraméltó jelenség , hogy ezen 
szükséges viszony az állani és egyház közt, l eg -
közelebbi években bomlásnak indult, történvén 
erre vonatkozólag némi előhanyatlások szintúgy, 
mint visszahanyatlások. Az előhanyatlásokról ez 
alkalommal több, itt elő nem adható okoknál 
fogva, szólni nem célom. Csak a visszahanyatlá-
sokról szólok még röviden, melyek a legújabb 
concordatumok következtében történtek. 

A legközelebbi évtizedekben tudtommal e 
kővetkező concordátumok köttet tek: 

Bajorországgal 1817. 

*) Benj. Constant: Cours de politiqne constilntionell. 1, 
352, 353. 

Kliiber: ÖÍFentl. Recht des dentschen Bnndes § 422, igy 
szól: „A politika remeke több vallásfeleket tűrni az 
államban, s legbiztosabb ezköz, hogy egyiktől se 

Montesquieu. Lettres persannes-ában, a persa Usbeck által 
szintén ezt tanácsolja az uralkodóknak, mint legbizto-
sabb eszközt a korlátlan hatalomra. Ha gondolóra vesz-
szük, hogy Spanyolországban, hol a katholika valláson 
kivül más nem türetik, az inquisitionális törvényszék 
felette állt az uralkodói hatalomnak, szinte kísértetbe 
jön az ember hinni, hogy van benne valami igaz; inert 
több egyházak egyenjogúsága alatt az meg nem tör-
ténhetendik. De más részről el kell ismerni hogy illy 
diplomatiai elövigyázatot csak a Spanyolországhoz ha-
sonló körülmények tehetik szükségessé; a protesta 
tismus erre sohasem szolgáltatott alkalmat. 



Franciaország- s Nápoly lyal 1818. 
Szár d i n i á v a l s M o d e n á v a l 1841 . 
Spanyolország- s Toskánával 1851. 
Auszirtával 1855-ben. 
Mindezekben az államhatalmak részéről oly 

engedmények adat tak, melyek kisebb-nagyobb 
mértékben felségi jogaikat csonkítják. 

A felségi jogokhoz tartozik a „jus refor-
mandi" azon része, melynél fogva az államhata-
lom a különböző egyházaknak szabadvallásgya-
korlatot engedhet. 

E jog a ba jo r - és ausztriai concordatumban 
némi csonkítást szenved, midőn azok első cikkei 
,,a római széknek nemcsak jogait, hanem azon 
előjogait, kiváltságait is biztosítják, melyeket 
isteni s egyházi törvények szerint bir." — Nem 
titok, mert maga a római szék sem titkolja, mi-
neműek azon előjogok, melyeket isteni és e g y -
házi törvények szerint bir. A sok közül elég le-
gyen ezúttal a XIII . Gergely által 1572-ben 
symbolikus tekintélyre emelt „Chatecliismus ex 
decreto concilii tridentini"ből e cikket említeni: 
„Az egyházból kizáratnak azon eretnekek és sza-
kadárok, kik attól elpártoltak, mind a mellett 
azonban állítjuk, hogy az egyház hatalma alatt 
állanak, és átokkal is sújtathatnak." Minő követ -
kezéseket tulajdonít pedig a római szék az átok-
kali sujtásnak, tudva van az egyháztörténelemből. 
U g y szintén nem lehet figyelem nélkül hagyni, 
hogy a róm. kath. püspökök mai napig esküvel 
kötelezik magukat „az eretnekeket, szakadárok, 
egyház elleni lázadók üldözésére és erőszakos 
megtámadására*). Tudva van ugyan, hogy jelen 
korunkban ezek nem vétetnek oly felette szigo-
rúan, mint az előtt: tudva van, hog)r a legfőbb 
pápai törvényszéknek, a Rota Romanának a 
vogyes házasságoki a vonatkozó azon Ítélete, hogy 
a szelídebb praxis, mint szokás által szentesített 
törvény tekintendő **), más előjogokra is alkal-

Haeretieos, schismaticos et rebelles pro posse persequar 
et impugnabo. Richter u. o. 249 I. 
Agitur de matrimoniis in regionibus, in quibus catholici 
permixtim cmn haereticis vivunt, sibique invicem non 
infestantur, sed familiariter agunt, et pacifice conjuga-
literque cohibitare consueverunt, ideo haec matrimonia 
ad instar aliorum contractuum civilium, ob amicitiae 
leges et communem pacem et tranquillitatem „conser-
vandum tolerantur ab ecclesía jure consuetudinario," 

mazható; tudva vannak a katholikus Íróknak 
megnyugtató biztosításai; tudva van, hogy midőn 
a mainzi érsek s Németország primása Dalberg, 
vonakodott a „haeretieos . . . persequar" kitétel 
végett esküjét letenni, Rómából teljesen meg-
nyugtató magyarázatot kapott: de nem titok VII. 
Pius pápának, 1803. febr. 12-ki, a bajor választó 
fejedelemhez küldött brevéje, melyben azon feje-
delmi rendelet, hogy a katholikusokon kivül, más 
vallásúak is állampolgárok lehetnek, roszaltatik, 
és visszaliuzása hatályosan silrgettetik; nem titok 
szintén VII. Piusnak 1803-ban a b é c s i n u n o i u s -

nak adott ezen utas í tása: „Az egyház az ere tne-
kek által birt javak elkobzását, azok biintetésetil 
szilárdan elhatározta. A fejedelemségek és hűbér-
nökségekre vonatkozólag a kánoni jog szerint 
határozott szabály, hogy egy nyilvánosan eret-
nek fejedelem alattvalói, a tartozott hódolattól, 
hűségtől és engedelmességtől feloldoztatnak. Ki a 
történetben csak kevéssé is jártas, ismernie kell 
a pápák és zsinatok letevési Ítéleteit azon fe je-
delmek ellen, kik az eretnekségben makacsul 
megmaradnak. „Jelenleg ugyan nem lehet a jogos 
szigor ezen legszentebb szabályzatát az egyház 
ellenségei és lázadói ellen gyakorolni ;" de ha 
szintén az egyház nem képes is érvényesíteni e 
jogát az eretnekek ellen, positive soha meg nem 
engedheti , hogy önmagának megrablása által 
azok uj birtokot szerezhessenek;" — melynek 
más előjogokra is kiterjedő nagy horderejét, nem 
lehet félreismerni, — úgy szintén azt sem, hogy 
a concordatumok említett első cikke által a fel-
ségi jogok, ha még most, tettleg nincsenek is 
megcsonkítva, de „elvben" igen, s Damocles 
kardja függ szüntelen felettök. — Határozottab-
ban szól már erről a „nápolyi concordatum, mi -
dőn a róm. kath. vallás azon országban egyedüli 
vallásnak nyilvánít tat ik; s még határozottabban 
tör e felett pálcát a spanyol concordatum ezen 
cikkében: „A római katholika vallás ezentúl is, 
mint eddig, a spanyol nép egyedüli vallása m a -
rad, minden más kultus kirekesztésével.4 ' 

A felségi jogok másik része azon „legfőbb 

quod moribus utentium communiter receptum, habéi 
vim legis et canonum rigorem temperát. Sacrae Rotac 
Romanae decisiones, a Jos. Petto, Luccae 1721 
P. 1. p. 507. 



felügyeleti jog," melynél fogva semminemű egy-
házi intézkedések, rendeletek, törvények közzé 
nem tehetők, s mindaddig érvénytelenek, míg a 
fejedelmi jóváhagyást (placetumot) meg nem 
nyerik. 

E jogot az ujabb concordatumok szintén 
teljesen megszűntetik. 

Az „ausztriai'4, concordátum már feljebb idé-
zett 2-ik cikke határozottan nyilvánít ja: „hogy 
az egyházi rendnek a szent-székkeli közlekedése 
semminemű fejedelmi placetumtól nem fog füg-
geni, hanem teljesen szabad lesz." A „bajor con-
cordátum, a 12 ik cikkben e pont alatt határozza, 
mit a feljebb említett nyiltparancs 58-ik §-áva l 
sehol sem lehet megegyeztetni — : „A püspökök, 
lelkészek és nép , lelki dolgokban és egyházi 
ügyekben szabadon közlekedhetnek a szent-szék-
kel/4 A „nápolyi" concordátum 23-ik cikke szin-
tén ezt foglalja magában. Hasonlóul a „toscanai" 
concordátum 5-ik cikke: „Minden közlekedések, 
egy részről a püspök és hivők, más részről a 
szent-szék közt , szabadok lesznek." — Ezen ha-
tározatot kiegészítik az ausztriai (III. c.J, bajor 
(XII. c.) nápolyi concordátum (XX. c.) következő 
egyforma cikkei: „Ersekek, püspökök és minden 
egyházfőnökök , megyebeli lelkészeikkel és a 
néppel az egyházigaztásra vonatkozólag szabadon 
közlekedhetnek, s az egyházi ügyekbeni oktatá-
saik és rendeleteiket is szabadon tehetik közzé." 
A „toskánai" concordátum hasonlóul a 2-ik cikk-
ben : „A püspökök teljesen szabadok annak köz-
zétevésében, mi hivataluk körébe tartozik." Ezzel 
szoros összefüggésben van, — mi minden más con-
cordatumokban hiányzik — az „ausztriai" concor-
dátum ezen 4-ik e. pont alatti cikke: „A püspökök-
nek joguk van tartományi és megyei zsinatokat 
tartani, s azoknak határozatait közzétenni." 

A „főfeltigyeleti jognak" másik része, az 
államhatalom azon joga, melynél fogva az állam 
célját veszélyeztető működéseket meggátolhatja ; 
„védnöki jogánál" fogva pedig egyik egyháznak 
a másik ügyeibe avatkozását megtilthatja.— Ezen 
felségi jogok némi csonkítást szenvednek az 
„ausztriai" concordátum ezen 9-ik cikke által: ,,A 
püspökök teljes szabadsággal gyakorolják ha-
talmukat, a vallásra és erkölcsiségre veszélyes 
könyvek eltiltásában; s a kormány is minden 
eszközt felhasznál ily könyvek terjesztése ellen." 

Csonkít ja a felügyeleti jogot, mert a veszélyes 
könyvek kijelölése tisztán állami, felségi jog, s 
nincs is rá példa, hogy az állam e jogot határo-
zottan átengedte volna az egyháznak; még a 
„bajor" concordátum is a 13-dik cikkben csak 
annyit enged meg, hogy „a püspökök ily könyvek 
felől a kormánynak jelentést tegyenek." De cson-
kítja a védnöki jogot is, mert megeshetik, hogy 
katholikus püspökök tisztán protestáns vallásos 
munkát is, — mint köztudomás szerint az „Áhíta-
tosság óráival" történt, — a katholika vallásra és 
erkölcsiségre nézve veszélyesnek fogják kijelölni. 

Hogy ezen engedményekért hol és mikép 
szerzett magának az államhatalom kárpótlást? 
annak fejtegetése e cikk kitűzött irányát túlha-
ladná. S mindössze is azon egyéni véleménynyil-
vánításra szorítkozunk még, miszerint állam érde-
kének szempontjából tekintve, az államhatalom 
részéről alig mondható ildomos politikának, mi-
dőn a különböző egyházak közt szintúgy, mint 
az állam- és egyházak közti tért sakktáblává 
változtatja, melyen ha szintén az erosebb játékos 
előnyével bir is. mégis felette végzetteljes játék-
ellenzékeket és visszahatásokat támasztani ott, 
hol a különböző egyházak szintúgy, mint állam 
és egyház békében megférnek egymás mellett. 
Mely felfogás maga az államhatalom részéről is 
kifejeztetett, midőn a badeni kormány és freiburgi 
érsek közti viszályban, hivatalos közlönyében, az 
(). C. 1853. dec. 19-diki számában ezeket i r á : 

„Nincs harc, mely a népnek és jólétének ép 
kifejlődésére, az államnak belső megerősödése és 
külső hatalmi állására kártékonyabban hatna, 
mint a tekintély két viteltyűi: az egyház és ál-
lam közti harcok; ilyenekre legkevésbbé van 
szüksége a nélkül is oly beteg korunknak. 

„Ha az egyházi hatóságok azon szándékkal, 
hogy feladatukat teljesítsék, a vallásos öntuda-
tot erősíteni, s minden rendek és osztályok közt 
mindinkább kifejteni, s eddiginél önállóbb hely-
zetet kivívni törekedvén, az egyház szervezeté-
ben alapult jogokat igénybe veszik: ezzel magok 
részéről csak kötelességüket teljesítik, valamint 
másfelől igazságos eljárás azokat megadni, s 
bölcs politikának nevezhető, ha az egyházi ha -
tóságok barátságosan előmozdító előzékenység-
gel, nem pedig bizalmatlanság és akadályokkal 
találkoznak. 



„Az egyház jogainak elismerése által az ál-
lamot nemcsak semmi veszély nem fenyegeti 
jogai s érdekeire nézve, hanem ez saját feladata 
megoldásának feltétele , és az általános jóllét 
által parancsolt cselekvés. 

„E szerint igazságtalan lenne, ha korunkban 
az egyházi hatóságoktól megtagadnék azon elis-
mérést, hogy törekvésök tiszta, és csak az egyház 
nagy és szent feladatainak teljesítésére van 
irányozva." Kármán Pál. 

Hivatalnok-ujitási reform. 
Bocsásson meg az olvasó, ha tárgyamhoz jutni óhajt-

ván, először is csekély személyemmel foglalom el figyelmét. 
Közelebbről a solti helv. hitv. egyházmegyében 

megürült föesperesi hivatalra szavazás történvén, az egyhá-
zak többsége velem parancsolt; s én e hivatalt — melyre 
nem vágyva, nem keresve, s annyi idösbek és érdemesbek 
mellőzésével választattam — köszönettel ugyan, de egy-
szersmind azon világos és határozott kijelentéssel fogadtam 
<?l, hogy leteendő eskümtől számított „három év elmultá-
val," választóim kezébe ismét visszateszem, s a netalán 
akkor (mint rendesen szokott) történhető udvariassági 
inarasztás ellent nem állván, annak rendi szerint formális 
uj választásra bocsátandom. 

Tettem ezt nem szeszélyből, sem a hivatal terhétől 
való félelemből, sem kedvkeresésböl. Tettem — miből a 
közpályán minden tettnek származni kell — elvszerü meg-
győződésből, s épen ez indít arra is, hogy okaimat nyilván 
kifejtsem s tettemet, ha kell igazoljam. 

Rég megírta Sallustius, az emberi szivek és a köz-
pálya sikamlósságainak egyik classicus ismerője: hogy az 
emberek legnagyobb része máskép viseli magát, míg hiva-
talt keres, meg máskép, midőn azt már megnyerte. S a 
nagy történetíró által Marius szájába adott ezen szavak, ma 
is igazak. 

A protesíestáns egyházban ugyan a hivatal tulajdon-
kép semmi egyéb, mint szolgálat. Terhes kötelesség az, 
nitfty alól, kit ér, mágát becsülettel ki nem vonhatja, de 
melyre valamely anyagi érdekből vágyni, valóban ugy lát-
szik, csaknem képtelenség. Haszon nem jár vele, mert: 
igen bölcsen, úgy intézkedett egyházszerkezelünk, hogy 
azok, kik az egyház kormányzatára hivatvák, fény, pompa 
és gazdagság nélkül válók legyenek szintúgy, mint társaik, 
kikkel mindenben egyenlők maradnak; rang, kültisztelet 
sem körzi, hátalma, uralkodása sincs, mert minden pászto-
roknak és püspököknek egyképen szólt Péter (1. lev. Y. 2. 
3.) „legeltessétek az Istennek seregét, gondot viselvén 
arról, nem kívánván éktelenül a nyereséget, hanem 
kész indulattal; sem pedig úgy, mint uralkodván az Urnák 
örökségén;" különösen az elsőknek monda pedig a mi 

Urunk: „a ki első akar lenni, mindeneknél utolsóbb legyen, 
és mindeniteknék szolgája." 

Mind ez így van, tudjuk és valljuk. S fájdalom, a ta-
pasztalás, a gyakorlat vajmi sokszor mást mutat mégis. 
Bár asoknak, kik hivataluknál fogva az egyház kormány-
zására hivattak, semmi főbb hatalom a lelkek fölött kezökbe 
nem adatott, — tagadhatlan, hogy az egyház külső és belső 
ügyeinek igazgatásában, részint szükségkép nagyobb be-
folyásuk van, mint másoknak, részint — mert fájdalommal 
meg kell vallani, — némelyek ügyességük, erélyük, hatal-
maskodásaik által tudnak oly dolgokban is, melyek őket 
természet szerint nem illetnék, a kellőnél nagyobb befo-
lyást, sőt rendelkezési jogbitorlást szerzeni maguknak. 
Hány példát tudnánk mondani, — s mily végetlen sokkal 
több a mit nem tudunk! — midőn egyházi kormányzók 
tekintély- és megszokás-adta befolyásukkal visszaélve, 
egyes (különösen a kisebb) gyülekezetek szabadválasztási 
jogát korlátolták, sőt eltiporták; midőn túllépve a határt, 
mely az egyes gyülekezet önkormányzásának és az egyházi 
felügyeletnek jogait egymástól elválasztja, oly ügyekben 
igényeltek döntő súlyt, melyekben „legfölebb" helyben-
hagyási, rá- vagy lebeszélési teendőjük lelt volna; midőn 
— sajnos kimondani is — személyes rokon vagy ellen-
szenvnek rendelik alá a közügyet, vagy igazságot; s míg 
egyfelől a nepotismus kedvezéseiben részelletik az érde-
metlent, hanyagot, léhát, roszat, — addig másfelől a hiva-
tali szigor, sőt a jogtalan eltiprás súlyát is éreztetik azzal, 
ki kedvökbe esni nem vala szerencsés; midőn végre — 
irtózat meggondolni is! — a bírói igazságot, a kormányzói 
részrehajlatlanságot pénzért, mindegy: arany, papir vagy 
rézpénzért, áruba bocsátják, s a legszentebb érdekek hűtlen 
sáfári levén, megvesztegetésnek adják oda magukat. 

Ezekben pedig senkire, személyesen nem céloztam, 
sőt egyenesen senkire nem is gondoltam; senkit azért nem 
sértek, sőt örömmel nyilvánítom, hogy ismerek és tisztelek, 
hála az Ur lelkének!—számos egyházi kormányzót, kikhez 
ily bűnök gyanúja, ily vádak árnyéka sem férhet. És még 
inkább örülnék, ha minél több egyház, megye, vagy kerület 
mondhatná cáfolólag elleniben: hogy körében ilyes dolgok 
hallatlanok; hogy esperesi vagy püspöki visszaélés, önkény 
vagy részrehajlás egyházi beléletüket soha nem zavarta; 
jegyzökönyveiket soha nem szennyezte. 

Fájdalom, a tények kérlelhetlen logikája vezet engeiti 
azon meggyőződésre, hogy kell az egyházi hivatalokban is 
valami olyannak lenni, melyre az önző szivek is vágynak; 
s valami olyannak, mivel a visszaélés is táplálkozhatik. Mi 
legyen ez, magam tapasztalásából még nem tudhatom, s 
megvallom, alig sejthetem, mert bár látom, hogy némelyek 
ily hivatalokat is nem szabados és nem tiszta-utakon keres-
nek, ezt megfogni képes nem vagyok. Szép és tisztességes 
munkát kiván, úgymond az apostol is, a ki püspökséget 
kiván; s valamint a magánéletben az önfeláldozó, tarta-
léklalan szeretet a szív legédesebb kincse, úgy a közpá-
lyán nem lehet drágább kincs, nem felségesebb jutalom, 
mint a közbizalom és elismerés azon nyilvánulása, mely 
bölcs egyházszerkezetünk szerint mulhatlan feltétele a 



kormányzás bármelyik fokára juihatásnak; de épen azért 
ennek: ,,a szívek és elmék önkénytes, kényszerítetlen nyi-
latkozatának" kell lenni , hogy becses legyen. S ha 
méltán, vagy méltatlanul, idő folytán a bizalom emez ün-
kénytessége megszűnt: attól kezdve tiszta lélekre nézve a 
hivatal — melyben bizalommal nem támogattatik — visel-
hetlen teher, s csak annak lehet nyereség, ki a nyereséget 
éktelenül kivánja. 

Sőt magát azt, hogy olyas szomorú visszaélések, 
egyházkormányzatunkba nem tartoznak épen a rendkívüli 
ritkaságok közé, az emberi gyarlóságon kívül, löleg abból 
is vélem származni, mert az illető bizonyos lehet arról, 
hogy bár a szeretet és bizalom megszűnt is, hivatalától 
megfosztatni nem fog; mert bizonyára rendkívülinek kel-
lene azon hivatali hiinnek lenni, mely esperest vagy püs-
pököt itéletileg fosztana meg hivatalától. A hatalom termé-
szetében van (legyen bár az oly csekély is, mint a pro-
testáns egyház kormányzati hatalom), hogy visszaélésekre 
csábítja, ösztönzi az emberek nagy részét; a minthogy a 
világtörténet is vajmi kevés Washingtont tud fölmutatni. 
És ha a hatalomhoz azon tudat is járul, hogy az örökös, 
élethosszig tartó: — nem csudálhatjuk a mindennapi jele-
netet, melyről szólék. Es hogy ez alól nálunk, hála Isten-
nek ! több a kivétel, mint más körben, az az egyházi hiva-
talok szentségének jóltevö lehellete lehet, de az általános 
tételt meg nem semmisíti. 

S váljon, kérdem, nem feltehető-e, sőt nem gyakori-e 
az eset: hogy kit választói többsége valamely kormányzati 
hivatalra képesnek ítélt, arra épenséggel nem képes; mit 
természetesen csak utóbb, a tapasztalás mutat meg. És ez 
esetben már ne legyen-e semmi orvoslás ? Mert ismétlem, 
csaknem példátlan kanonikus — nem hibának — hanem 
hímnek kellene annak lenni, miért egyházkormányzót itéle-
tileg fosztanának meg hivatalától. S pedig ily elvétett vá-
lasztás már csak azért is igen gyakori lehet, mert tényleg 
ugy áll, hogy a választók legnagyobb része a választan-
dókat személyesen épen nem, vagy csak felületesen, és alig 
ismeri. Elszigetelt helyzetünkben , szegénység , hivatal 
terhe stb. által lekötöttségünk mellett, paptársak, alig lát-
juk évekig egymást; mikép ítélhetnénk helyesen egymásnak 
képességeiről, jelleméről, buzgóságáról, hűségéről. És ha a 
választás után kitűnik, hogy hibánk nélkül helytelenül sza-
vazánk; s az illető, hibája nélkül, képtelen a hivatalnak 
megfelelni: — kit okoljunk, midőn még Kölcsey nemessé-
gének amaz ismeretes vigasztalása sem marad fen szá-
munkra : 

„Kurta szám a három, 
S három év ha lassan elfoly, 
Törve minden járom." 

Mennyivel egyszerűbb, tisztességesebb az egyénre, 
üdvösebb a közügyre nézve, az időnkénti tisztújítás elmé-
letileg tagadhatatlan elvének gyakorlatilag is életbeléptetése 
állal segíteni a bajon. Ha valakit oly hivatalra emelt a vá-
lasztás, melynek ö legigazabb törekvése mellett sem felel 
meg; — ha a bizalom, mely a hivatalt még nem viselő 
iránt jó hiszemben nyilvánula, visszaélések, igaztalanságok, 

önkénykedés miatt utóbb méltán elfordul tőle; — ha 
gyöngeség, aggság elhozza azon időt, midőn az egyház-
kormányzó már nemcsak a kormányzásra, —- de arra is 
képtelen, hogy (mint ft. T. P. ur szépen és igazán monda 
minap) magát képtelennek lenni megismerje: — akkor 
módot kell nyújtani az egyháznak, hogy elvétett, megbánt 
vagy elévült választását, az illetőnek megszégyenítése, 
büntetése , sujtolása nélkül is , szerencsésebbel vált-
hassa föl. 

És ez intézkedés, a mint általában hasznos és kívána-
tos az egyházra nézve, ügy — meggyőződésem szerint — 
a hivatalviselőkre sem tiívesztendi el jó hatását. A hivatal-
viselő mindig biztos leend, hogy a bizalom által támogatta-
tik, mert ha azt elvesztegetné — lehetlen volna hivatalában 
évülnie: de azon tudat, hogy az egyszer megnyert bizalmat 
meg is kell őrzeni, sőt folyton öregbíteni: a mint buzdítás 
a hűre, ügy tartalék a gyöngére, rettentés a hötelenre 
nézve. 

Távol legyen tőlem, hogy az egyházi rendtartást 
felforgató indítványt tegyek; nem élek azon vakmerő és 
kevély ábrándban sem, hogy példámmal az egyház jelenlegi 
kormányzóit, annak követésére indítsam. De minél inkább 
meg vagyok győződve, hogy a leendő egyházi törvényho-
zás kiterjesztendi figyelmét e kérdésre, s a közérzület eb-
ben már-már határozottnak látszik, — annál szükségesebb-
nek tartom, hogy a közérziilet nyilatkozata tettben is 
valósíttassék már, s a leendő törvényhozás útja bár egyes, 
elkülönzött tény által egyengettessék. Örömmel üdvözöltem 
azért közelebbről is a f.-baranyai helv. hitv. egyházmegyéből 
jövő szót, mely a közelebbről választott kisebb egyházi 
hivatalnokok részéről ugyan ezen elvet kimondva, s ezen 
eljárást követve lenni nyilvánítja. Tisztelettel emlékszem 
közvetlen hivatali elődömről a solti főesperességben, nt. 
Nagy Sámuel úrról, ki néhány évi esperesi hivatalkodása 
alatt négyszer akart visszalépni s mindannyiszor csak sürgető 
kértünkre maradt meg. Nem egészen uj tehát a mit teszek. 
S ha esperesi hivatalnak három esztendei tartamára nézve 
az ünnepélyes nyilatkozat az enyémhez hasonló határozott-
sággal, tudtomra legalább — még eddig kimondva nem 
volt: ebben nem keresem dicsőségemet hiún ; csak kérem 
olvasóimat, különösen hivataltársaimat, győződjenek meg-
indokaim tisztaságáról s higyjék el: hogy célom nem más 
vala, mint szolgálatot tenni egyetemes egyházamnak s k ö -
zelebbről az egyházi törvényhozásnak. 

Szász Károly. 
— 

ISKOLAÜGY. 

Misko lc , jul. 14. (Tanári nyugdíj-intézet) A miskolci 
h. h. fögymnasiuin, s a vele kapcsolatban álló elemi osztályok 
tanárai még 1858. elején, özvegyeink, árváink, s a munka-
tehetetlenné vált tanárok segélyezésére, öt év alatt lefize-
tendő száz-száz pfttal „tanári nyugdíj-intézetet" alapítot-
tunk. Az alapszabályok, — melyek a Sárospataki Füzetek-



l)en egész terjedelemben megjelentek , — megerősítés 
végett a pest-budai cs. kir. helytartósághoz terjesztettek 
fel, honnan 1859. junius 20. 17,295. sz. a. kelt leiratban 
azon választ nyerénk, hogy ezen nyugdíj-intézet, — mint-
hogy ennek hatásköre kizárólag csak a miskolci h. h. taná-
rokra terjed ki, — nem tartozik azon egyletek közzé, 
melyekre különös engedélyt s jóváhagyást kellene kérni; 
következőleg a maga körében minden eszközöket felhasz-
nálhat, melyekkel alaptökéjét szaporíthatni reményli. így 
történt, hogy mi is a protestáns buzgóság, s áldozatkészség 
filléreihez folyamodánk, minek azon örvendetes eredménye 
lön, hogy már eddig is többen járultak kegyes adományaik-
kal e jótékony intézet tökéjének gyarapításához. 

A hálás elismerés, buzgó érzetétől áthatva átadjuk a 
nyilvánosságnak azon kegyes adakozók névsorát, kik már 
eddig részint alapítványaikkal, részint egyszer mindenkorra 
tett adományaikkal az alaptökét növelni szíveskedtek. Fo-
gadják a tanárok leghálásb köszönetéi. 

Első helyen kell megemlítenem a „miskolci h. h. 
egyházat," mely valahányszor a vallás, egyházi önkor-
mányzati jog, s az iskolák, — a józan mivelödés, s vallásos-
ság ezen veteményes kertje érdekében szóval, tettel hatni, 
munkálni, áldozni kell, mindig az elsők, a zászlóvivők so-
rában áll. Az egyháztanács 1100 pírttal járult az alap 
növeléséhez, oly módon, hogy az iskolai beirási díjt e 
célra engedte át mindaddig, míg csak az ajánlott összeg 
letörlesztve nem lesz. Alapítványt tettek t. Horváth Antal 
Miskolcon 42 fr. o. é. Soltész Nagy János Miskolcon évenként 
(3 fr. 30 kr. élethossziglan. Szívós Pál 1 fr. 5 kr. négy évig. 
Láczay József, míg miskolci lakos lesz, évenkint 3 fr. 15 kr. 
Tornka Ferenc N.-Kinizsen évenkint 2 fr. 10 kr. 5 évig. 
T. Kónya Pál csáthi ref. lelkész évenkint 10 fr. 50 kr. öt 
évig. T. Orbán Mihály tisza-nánai ref. lelkész, míg az 
egész jövedelmet húzza, évenkint 5 fr. Futó Sámuel böcsi 
lelkész évenkint egy köböl árpa öt évig. Szabó József 
ároktői lelkész évenkint 5 fr. öt évig. Yatlay Sándor s.-
kereszturi lelkész, míg az egész jövedelmet húzza, éven-
ként 5 fr. 

Egyszermindenkorra tett adakozások. T. Kun István 
segéd-fögondnok Miskolcon 50 fr. 5 kr. Dapsi Kálmán 
Ivén 1 fr. 15 kr. Rácz József Miskolcon 1 fr. 5 kr. Bató 
István Miskolcon 10 fr. 50 kr. Szathmáry Gyula F.-Nyárád 
5 fr. 25 kr. Szűcs István Miskolcon 10 fr. 50 kr. Regéczi 
István Miskolcon 1 fr. 5 kr. Bodnár Mihály szirmai lelkész 10 
fr. 50 kr. Regéczi Miklós orvos Miskolcon 5 fr. 25 kr. 
Csizy Mihály Miskolc 10 fr. 50 kr. Tomka Ferenc ivén N.-
Kinizs 5 fr. 25 kr. Horváth István k.-tokaji lelkész 2 fr. 10 
kr. Horváth Sámuel nemes-bikki lelkész 4 fr. 20 kr. Ponus 
József Miskolcon 4 fr. 20 kr. Török Lajos ügyvéd Szántón 2 
fr. 10 kr. Árvái Sámuel Miskolcon 2 fr. 10 kr. Farkas Ferenc 
átányi lelkész 2 fr. 10 kr. Kérészi Dániel Miskolcon 1 fr. 
5 kr. Végli Dániel sályi lelkész 24 kr. Kardos István Mis-
kolcon 3 fr. 15 kr. Telegdi Lajos Miskolcon 2 fr. 10 kr. 
Szathmáryj? József K.-Tokajon 8 fr. 40 kr. Fekete József 
Miskolcon 3 fr. 15 kr. Kötnives Károly ügyvéd Nyíregyhá-
zán 17 fr. 85 kr. Ráczkevi Dániel K.-Tokajon 2 fr. 10 kr. 

Tokaji György poroszlói lelkész 1 fr. 5 kr. Esztergomi 
Károly Miskolcon 4 fr. 20 kr. Kalauz Sámuel Miskolcon 5 
fr. 25 kr. Nt. Édes Albert a.-borsodi esperes 21 fr. T. 
Váradi János igriczi lelkész 1 fr. 5 kr. Eöttvös Ferenc 
Miskolcon 4 fr. 20 kr. Profét János visnyói lelkész 1 fr. 40 
kr. Vladár István radistyáni lelkész 5 fr. 25 kr. Balogh 
Sámuel serki lelkész 1 fr. 5 kr. Balogh Béla harmaci lel-
kész 1 fr. 5 kr. Bede János és László Miskolcon 4 fr. 20 
Farkas János Miskolcon 10 fr. 50 kr. Bodnár Mihály szir-
mai lelkész ismét 42 kr. Biró Mihály Miskolcon 2 fr. 10 kr. 
Svinger József alacskai lelkész 3 fr. 15 kr. Sztrányai 
Miklós Száraz-Beön 5 fr. 25 kr. Nt. Kűn Bertalan miskolci 
lelkész 10 fr. 50 kr. Csabay Józsefnö Miskolcon 5 fr. 25 
kr. Szűcs Sámuel ügyvéd Miskolcon 10 fr. 50 kr. Szűcs 
Miklós Miskolcon 10 fr. 50 kr. T. Misley Károly miskolci 
lelkész 10 fr. 50 kr. T. Antalfi János csabai lelkész 4 ft 20 
Tóth Sámuel harsányi lelkész 1 fr. 2 kr. Simon József 
bódvai lelkész 10 fr. 55 kr. T. Tamkó Ferenc, Bornemisza 
József keresztesi lelkészek és a keresztesi egyház 31 fr. 
50 kr. T. Somosi Sámuel szentpéteri lelkész 10 fr. Makiári 
Pap Lajos berzétei lelkész 1 ft. 30 kr. Vattay Károly balájti 
lelkész 1 fr. 5 kr. Varga János n.-mihályi lelkész 4 fr. 9 
kr. Szabó József egerszögi pap 4 fr. 62 kr. Szűcs János 
ügyvéd Miskolcon 5 fr. 25 kr. Terhes Károly szendröi 
lelkész 2 fr. 10 kr. egy névtelen 84 kr. egy névtelen 1 fr. 
Kűn József Miskolcon 30 fr. Horváth Lajos ügyvéd Miskol-
con 40 fr. Szepessy Ágoston Sóstón 20 fr. Vladár Ervin 
Gálszécsen 10 fr. T. Tompa Mihály hamvai lelkész 5 fr . 
Jesze István ivén Miskolcon 10 fr. 50 kr. 

Végre nt. Kűn Bertalan miskolci lelkész ur a Jakab-
falvay András felett mondott halotti beszédnek kinyomatá-
sát a nyugdíj-intézet részére fölajánlván, ebből ez ideig 
bejött 6 fr. 13 kr. Kún Pál 

tanár. 

A pes t i ref. e g y h á z elemi és közép iskoláiban 
tanuló növendékek nyilvános vizsgálata folyó hó 22-kén 
kezdődtek s 26 án végződtek. Azt hiszszük kedves dolgot 
teszünk nem csak a fővárosban, hanem az ország bármely 
részében lakó protestánsoknak, midőn őket oly intézet első-
évi működésének eredményéről tudósítjuk, mely helyhezte-
tésénél, s az itt évről évre tartózkodó vidéki családok és 
családtagok nagy számánál fogva, nem csupán a fővárosé, 
hanem az egyetemes hitfelekezeté. — Tudva van, hogy a 
buzgóságában fáradhatatlan lelkipásztor, s most a dunánin-
neni helvét hitvallású egyházkerület superintendense főtisz-
telendő Török Pál ur nemes bátorsággal megindított kez-
deményezése s néhány tettre termett egyházközségi tag 
pártolása folytán csak tavaly fogamzott meg az itteni egy-
háztanácsban azon eszme: Pesten négy osztályú elemi i s -
kolát állítani, s egyszersmind a gymnasiumnak elébb négy 
alsó, azután a körülményekhez képest felsőbb osztályait is 
aként nyitni meg, hogy mérsékeltebb vagyoni állású szülékre 
nézve is lehetővé tétessék gyermekeiknek oly tanintézetbe 
járatása, mely az egyetemes hitfelekezet szellemi érdekeit 
szém előtt tartsa s az egyesek szükségeinek megfeleljen 



addig- is, mig- az egyetemes autonom egyház az iskolák 
iránt véglegesen intézkedni fog. És az eszme, alig hogy 
megfogamzott, már a mult évben meg is született,vagy iga-
zabban szólva, mint Minerva Jupiter agyából egyszerre 
teljes fegyverzettel ugrott elő. Mit tesz ez a képes szólás-
mód ? kérdi talán a távolabb esö nyájas olvasó. Azt teszi, 
hogy a paplak hosszabbra is nyúlt, magasabbra is emelkedett 
egy emelettel s lett hely tanárok és tantermek számára ; 
azt teszi, hogy Gönczy Pál, ki egész munkás életében a 
nevelésnek és tanításnak élt, elismert jó liirü magánfinevelő 
intézetét, tanáraival, növendékeivel, taneszközeivel s néz -
leltető gyűjteményeivel együtt „tanítási tekintetben" a 
közönséges elemi és középiskolákba bekebelezte, s ezen 
ügyszeretetből származottt nemes elhatározása által, mint a 
ft. superintendentia elismeré, az eszme azonnali valósitha-
tásál leginkább lehetővé tette, azt jelenti végre, hogy az 
igy megalakult, Gönczy ur közvetlen igazgatása alá helyzett 
elemi és középiskolák növendékei a fönnebb kitett napokon 
előállottak, s előinenetelökkel szülőiket és halgatóikat ugy 
hiszszük nemcsak kielégítették, hanem a szó teljes értelmé-
ben meglepték. Részletekbe ereszkedni e lap föladatán ki-
vül lévén, referens csupán az általános vagy föltünőbb be-
nyomásokra szorítkozik. Az egész tanítási rendszeren kö-
vetkezetes egységgel vonul végig azony irány: a tanulást 
nem csupán az emlékező, hanem főleg az értelmi s itélő 
tehetség dolgává tenni, ezeket tehát kifejteni, a gyermeket 
öugondolkodásra s önálló munkásságra szoktatni. Ide tarto-
zik például, hogy már az 1-sö elemi osztálybeli növendékek 
a magok gyermeteg stílusával beszélik el a bibliai történe-
teket ; hogy a 2., 3. és 4-dik osztály növendékei meglepő 
értelmességgel fejtegetik a beszéd részeit, az utóbbiak a 
mondat elemeit is : hogy a gymnásiumi növendékek ezen 
alapon tovább menve, a II—dik osztályban már ügyesen fej-
tegetik a körmondatokat, a IV. osztályban pedig írásbeli 
értekezéseket, úgynevezett chriákat írnak, melyek ottan-
ottan a fiatal iró szélesbiilő látkörének örvendetes jeleit 
mutatják. Az anyanyelvben tudományosan megvetett alapra 
van aztán fektetve az idegen nyelvek tanítása a latiné és a 
németé, a melyekben való előmenetelt mindenki megítélheti, 
például abból, hogy a II—dik osztály növendékei a latin su-
pinumoknak az infinitivusokkal, participiumokkal és gerun-
diumokkal való viszonyát és igy e nyelv egyik titkát, már 
szemlátomást fölfogták; a III—dik osztálybeliek pedig egy 
hazaszerte ismeretes tárgyról irt hírlapi cikknek német for-
dítását olvasták. A történelem előadásában észrevehető 
nyomait találtuk annak, hogy a növendékek ezen tantárgyat 
legalább egy részben, csupán hallás után tanulták és otthon 
magok fogalmazták; és hogy a helyekre nézve nem voltak 
puszta képzelődésre hagyva, hanem minden egyes történeti 
korszakra szóló térképek által valának tájékoztatva. Áttérve 
az úgynevezett „reáltudományokra," referens elölt föltűnt, 
hogy a növendékek ezeket oly terjedelemben tanulták, mint 
akármelyik reáliskolában. Ezen eredmény csak is ugy vala 
elérhető, hogy a növendékekkel, például a természetrajzot 
nem tanultatták, hanem kézzelfogható gyűjtemények után 
tanították meg nekik. Igy lett aztán lehetséges őket a meny-

nyiség, és azzal összekötött természettanban annyira vinni, 
hogy például a III. osztálybeli középtanodai növendékek a 
hatványra emelésből és gyökhuzásból, a IV. osztálybeliek 
pedig a tömör testek mértanából (Stereometria) és a ter -
mészettant illetőleg a fénytanból készültségöknek szép jeleit 
adák. Sokat kellene még referensnek írnia, ha minden ked-
vező benyomásról, melyet e közvizsgálat reá tön, számot 
akarna adni. Elég legyen annyit mondani, hogy abban része 
van az eddigieken kivül a leányiskola növendékei szerény 
és értelmes feleleteinek, Bognár Ignácz ur a hangjegyek 
alapos ismeretére fektetett énektanításának, s az l - ső elemi 
iskolában meglepő sikerrel alkalmazott ütenyirási tanmód-
nak. Szóval ezen iskola, ugy a mint vezetve van, egy fővá-
rosi iskola igényeinek annyival inkább megfelel, mivel a 
szülék, kiket a gondviselés jobb móddal áldott meg, a köz-
oktatás előnyeivel a magánnövelés jótékonyságát is össze-
köthetik, adván gyermekeiket Gönczy Pál urnák még min-
dig fönnálló nevelőintézetébe. Hátra volna még megnevezni 
az egyes tanár urakat, kiket a kivitel érdeme illet, de refe-
rens e derek férfiak neveinek jelenleg nincs birtokában. 
Emlékezet után csupán annyit említ tehát meg, hogy a men-
nyiség és természettan tanára Kerekes ur, a természetrajzé 
dr. Tóth Sándor ur ; a történelemé s magyar nyelvé Vámosy 
ur ; a földrajzé Sztankó ur. P. N. 

A külföldi Gymnasiumok rövid ismertetése. 
(Folytatás). 

„Bibliai történetek" VIII. Ótestamentomi történetek 
Salamon haláláig, püspökileg helyben hagyott kiadású kézi-
könyv szerint. VII. Ugyanez Jézusig. A többi osztályokban 
egy órán vallástanítás van. Ezen oktatást az intézet gyónta-
tópapja szabályozza a proviseurrel együtt és a püspöktől a 
helybenhagyás évenkint kiadatik. Az evangélikusokra nézve 
hasonló rendszabályok állanak. 

„Történelem" VI. (III.) Az ó-történelem és ó-föld-
rajz általános ismerete, bevezetéskép a Francziaország 
történelmébe ; a királyok első nemzetsége. A tartalom vele-
jét lediktálják és könyvnélkül megtanulják. Franciaország 
földrajza illető részletei közbe szövendők. V. (IV.) Francia-
ország történelme I-ső Ferencig. IV. (V.) 1815-ig. III. (VI.) 
ókori földrajz és történelem; II. (VII.) középkori földrajz 
és történelem ; I. (VIII.) újkori földrajz és történelem. 

„Földrajz." VIII. (I.) Átalános fogalmak, a földgoly6 
főfelosztása, Európa részei. VII. (II.) Franciaország határai, 
hegyei, folyói, régi tartományai, departementjái fővárosaik-
kal együtt. VI. (III.) a történelemmel együvé fogatik; V. 
(IV.) Franciaország physikai földrajza. IV. (V.) Francia-
ország administr. földrajza. III. (VI.) Francziaország phys. 
és polit. földrajzából a legfontosabbak. II. (VII.) Francia-
ország európai birtokai,^más földrészeken; a földrajz rövid 
történelme; a legnevezetesebb országok termékei s keres-
kedelme statisticai földrajza. 

„Szám- és mértan." VIII. (I.) A négy alapművelet; 
VII. (II.) Ugyanaz s azonkívül a suly- és térmérték rend-



szere ; VI. (III.) feladatok fejtése, V. (IV.) hasonlóképen; 
IV. (V.) áttekintés a számtanon. Bevezetés a mértanba. 
Humanisták III. (VI.) mértan és természettan általánosság-
ban II. (VII.) classicus Írókból, olvasmány a természettudo-
mányokból átalánosságban; I-b hasonlóképen; I-a számtan, 
siklapmértan, tömegmértan. Realisták: III. Számtan, az al-
gebra elemei; II. algebra, stereometria, projectio tudománya 
síklapi háromszögmértan; I-b feladatok a számtanból és 
algebrából; a mértan ismétlése; a közönséges görbe vona-
lok; a nivellirozás; a háromszögmértan ismétlése. I-a 
ismétlés. 

„Természettudományok." (Csak a felső szakaszban.) 
Humanisták, III. a természettan általanosságban ; II. vegy-
tan, kosmographia ; I-b általános természetrajz ; I-a termé-
szettan ; az oly helyek, melyek ezen szakra tartozókat tár-
gyalnak, a classikusokból mindig felhasználtatnak. Realis-
ták : III. Bevezetés a természéttanba, vegytan ugyanugy, 
természetrajz : bevezetés és osztályozás ; II. Természettan, 
vegytan. I-b Kosmographia, mechanica, vegytan bezárva s 
ismételve. I-a általános ismétlés. — „Rajz." Alsó szakasz: 
vonalrajz rajzónnal és tollal; a realisták a III. II. I-b osz-
tályokban vonal- és szabadkézrajzolást tanulnak. 

Német. III. (VI.) Nyelvtan ; szótan, helyesírás; olva-
sókönyv, beszéd-gyakorlatok; II. (VII.) szófüzéstan ; fordí-
tások, olvasókönyv; I-b a nyelvtan ismétlése; német classi-
cusok olvasása s magyarázása. Mind a három osztályban 
sok könyvnélkül tanulás. 

Angol. III. Kimondás, szóképzés, szófüzés; olvasó-
könyv, beszédgyakorlatok; II. az angolban levő szász latin 
és frankelem összehasonlítása ; sok fordítás, olvasókönyv. 
I-b Nyelvtanismétlés (e közben kérdések és feleletek ango-
lul) ; angol classikusok olvasása. „Logika I-a az emberi ész 
és beszéd tanulmányozása; az ismeretszerzés módszeréről, 
a különféle tudományokban ; az erkölcstan és vallásphiloso-
phia fökérdései tárgyalása. A humanisták ezen philosophiai 
tárgyra még további leckét fordítanak és Plató, Aristoteles, 
Cicero, Augustinus, Baco, Descartes, Pascal, Malebranche, 
Bossuet, Fénélon, Leibnitz és Euler néhány értekezéseivel 
foglalkoznak. 

Az előadott tantervből kitűnik, hogy részletezve kisza-
batnak ugyan minden osztály számára a tanszakok, mely 
annyira megy az ügynevezett programmok által,' hogy nap-
ról-napra számon kérhető mi a proviseurnek kötelessége is 
a kézikönyv szerint micsoda cikkeket,vagy szakaszokat vé-
gezett el a tanár valamely tantárgyból; de hogy a napon-
kénti négy tanórából, melyik tantárgyra mennyi idö fordít-
tassák, az óránként kiszabva nincsen, hanem csak minden 
idö meghatározás nélkül szedetnek elő egymásután a tár-
gyak, melyikre mennyi idö jut, csak hogy a napi szakmány 
lejárjon. Ezt a tanórák kevésre szorítása lehetetlenné is te-
szi, mint a mely szerint egyes tantárgyakra nem órát, hanem 
csak perceket lehetne kiszabni, mit meg is kísérlett a minis-
terium, de azt meg a gyakorlat tette kivihetetlenné. A tan-
órák kellőnél szűkebbre szórittatása okozta azt is, hogy 
ezek nem annyira tanítási, mint leckefelmondási és leckeki-
hagyási órák, melyeken a tanár a tantárgyak elsajátítását a 

növendékekre nézve a szűk időközön semmivel nem köny-
nyithetvén; ezen hiány pótlására vannak gyakorlatban a 
tanóráknál sokkal számosabb ismétlő órák, melyeknek az a 
rendeltetésök, hogy a maitres repetiteurs az ismétlési fel-
ügyelök jelenlétében, azokon a tanulók a kihagyott lecké-
ket megtanulják és dolgozatokat elkészítsék. 

Két dolog érdemli még meg különösebb figyelmünket 
a tanrendszerben, egyik a gymnasiumnak nem kétfelé, al-
és felgymnasiumra, hanem három felé, „elemi, nyelvtani" 
vagy „közép, és felső szakaszra" való osztása, másik a felső 
szakasznak- (division superieure) a reál és humanistikai 
hajlamirányokhoz képest „két ágra" reál és humanistikai 
„ágra" való különitése, az úgynevezett bifurcatio. 

A francia lyceumokban átviteli vizsga nem tartatik 
minden év végeztével, hanem csak egyik szakaszból a má-
sikba való átlépésnél. A tanulóknak, az év folytán mind szó-
beli feleleleteik, mind irásdolgozataik jobb vag^ csekélyebb 
volta számjegygyei jegyeztetik meg. Ezen számjegyek ös-
szevetéséből készül minden tanszakból a heti helyzeti szám, 
a heti helyzeti számokból jobbadán az egész évi elhelyezés, 
mely egyszersmind azt is meghatározta, melyik tanuló nyer 
jutalmat, vagy dicséretet valamely szakból, melyik nem. 
Az év végén történni szokott jutalomosztással nem jár együtt 
nyilvános vizsga. A párizsi és versaillesi lyceumokban szo-
kásban van a növendékek szorgalomra buzdítására a nagy 
ünnepélyességgel tartatni szokott,,grand concours général," 
melyen az egyik vagy másik szakban legkitűnőbb ifjak 
pályázhatnak és az itt nyert kitüntetés a közönség előtt oly 
nagy jelentőséggel bir, hogy épen ez számtalan visszaélé-
sekre adott alkalmat. Megszokottá vált, t. i. hogy a tanárok 
mindent elkövettek, hogy némely tanulókat ily megtisztel-
tetés megérdemlésére képesítsenek, mi anynyira ment, hogy 
az osztályok ismétlése is szokásossá vált, ezen hiúságnak 
tömjénező megtiszteltetésbeni részesiilhetés végett. 

A lyceumi, vagy a mi elnevezésünk szerint gymna-
siumi tanfolyamot berekeszti az érettségi vizsga, mely a 
humanistákat és reáltudományok tanulóit illetőleg azóta 
tartatik külön, mióta a gymnasiumok két ágra szakasztása 
rendszeresen behozatott. Mind a kettőt a kerületi tanható-
ságok (akadémiák) tartják, amazt philologiai, emezt mértan 
természettani szakhoz tartozó férfiakból alkotott bizottmá-
nyok által. A humanistikai ágban a vizsga Írásbeli része áll 
latin fordítás és önálló dolgozatból, szóbeli része latin, 
görög és francia rögtönzésekből, logikai, történelmi, föld-
rajzi, számtani, sikmértani és természettani kérdések s fel-
adatokból. A reálágnál az Írásbeli áll latin fordításból, né-
hány mathesisi és természettani feladatok megfejtéséből, 
a szóbeliben rögtönzések kívántatnak latin, francia, német 
és angol Írókból és gondolkodástani, történelmi, földrajzi, 
tiszta és alkalmazott mértani, természettani és térmészetrajzi 
kérdések megfejtése. Nagy elővigyázattal el van zárva min-
den részrehajlás utja; az iskolai bizonyítványok el vannak 
törölve, és a vizsgálók még csak azt sem tudják állami, vagy 
más intézetből való-e a vizsgára jelentkező s az ifjakat több-
nyire nem is ismerik. A szóbeli vizsga nyilvánosan, megha-
tározott programm szerint tartatik, melyben vizsgálók éí 



vizsgáltak számára ki vannak szabva a tárgyak, melyek a 
felső szakasz (division superieure) körén tu! nem terjesz-
kednek és tartalomra úgy, mint mennyiségre nézve a közép-
szerű tehetségekhez vannak mérve, valamint az Írásbeli 
feladatok is. Ezen programm azonban, mégsem köti meg a 
vizsgálókat annyira, hogy a kérdések különféle idomítása 
állal az ifjak előmenetele alapos volta felöl meggyőződést 
ne szerezhessenek. 

A mi végre a belrend- és fegyelemtartást illeti, a 
francia lyceumok e részben többet kénytelenek teljesíteni, 
mint más gymnásiumok, a mennyiben a családi nevelés 
helyét is pótolniok és szorosabb értelemben vett nevelőin-
tézeteknek is kell lenniük,minthogy a francia nép nagy része, 
valamint általában a családi élet. ugy a családi nevelés iránt 
bizonyos közönségesen ismert idegenséggel viseltetik. 

A fegyelemtartás főelvei, a katonai alárendeltség és 
szoros felügyelet. Fényitékül testi kényszer, p. verés, mint 
a me ly tő l az egész francia nemzet iszonyodik, nem hasz-
náltatik, legfölebb dorgálás, mely, ha keményebb is, méltó-
sággal szokott járni. De másfelöl nem a bizalom, ragaszko-
dás, gyermeki engedelmesség az, mire az erkölcs- és rend-
fenntartó eszközök támaszkodnak, hanem leginkább a becs-
érzet, vagy becsösztön, mely a francia jellemnek ugy is 
kitűnő vonása. 

Az erkölcs- és akaratképzö eszközök jutalmakból és 
büntetésekből állanak, melyek fokozatosan így következnek 
egymásután. Jutalmak : minden héten felolvassa a proviseur 
egyszer az egész lyccuin előtt azok nevét, kik valamely 
tudományból a hét folytán jó osztályzatot nyertek; ki bizo-
nyos meghatározott számú jó jegyeket érdemel, neve a be-
csülettáblára iratik, mely kitűnő díszéül szolgál a lyceumok 
(Besuchzimmer) látogatási teremnek; továbbá helyet nyer 
a becsületpadban; ki legtöbbször volt első, bizonyos félévi 
dijakat nyer. A büntetések fokozata a következő: a rosz 
jegyek nyilvános felolvastatása; büntetési dolgozatok, 
melyek többnyire gépi másolásból állanak azalatt, míg a 
többieknek pihenési idejök van ; büntetési dolgozatok az 
általános sétálásbani részvét helyett; a kimenetelre, vagy 
szülék, rokonok meglátogatására kért engedély megtagadá-
sa ; iskolai börtön ; az évi szünidő megrövidítése vagy egész 
megvonása; az intézetből való kizárás. A három felső fo-
kozatú büntetést azonban csak a proviseur mondhatja ki. 
Ennyi az, mi a lyceumokban, mint tanintézetekben, az er-
kölcsi nevelést illetőleg megemlítendő. Egyéb katonai ki-
mértséggel szerkesztett rendfentartási és egészségi intéz-
mények a lyceumoknak, mint szorosabb értelemben vett 
nevelőintézeteknek jellemére tartoznak. 

A francia oktatási rendszer egész összefüggésében 
megolvasható az ,,Encyklopaedie des gesammten Erzie-
hungs- und Unterichtswesens" című folyóiratban; ebből 
merítettük a francia lyceumok jelen vázlatos ismertetését. 

A helv. hitv. debreceni gymnasiumi 
tanárkar néhány tagja. 

(Folyt, követk.) 

KÖNYVISMERTETÉS. 
ü' 1 

Nyíltlevél Ballagi Mórhoz. 
Édes barátom! Irád, hogy a mennyiben lapod 28. szá-

mába gr. Széchenyi István felett mondott beszédemről, oly 
„könyvismertetés" ment be, mely ellenem némi vádakat lát-
szik emelni, lapod nyitva áll számomra, ha felelni akarnék: 
szívességedet megköszönve, ezennel igénybe veszem, mind a 
melelt is, hogy a felelet jobb részint szükségfeletti, mivel 
magok e vádak épen a szőnyegen forgó beszédből idézett 
állításaimat igazolják. 

Cikkírónak ugy látszik az esett mindenek felett zokon, 
hogy ki mertem mondani ezen igazságot: „a ki felkapkodott 
néhány emésztetlen eszmét, feltolakodik hogy a közvéle-
ményt vezérelje;" és ime saját példájával igazolja állítá-
somat, mert Z. Károly űr felszólal nem a maga nevében, 
hanem az erdélyi közvélemény nevében, magáról ugy beszél 
mint a császárok, uralkodók szoktak pátenseikben: „nos 
Zilahi Kár olyu és csak amúgy ex tripode szórja fellebbez-
hetetlen Ítéleteit. Ezt pedig teszi ugyanazon Zilahi Károly, 
a ki a mult őszön a hírlapok mellett szétküldözött iratkájá-
ban nem átallótta volt „feltolakodni," hogy a m. akadémia 
„közvéleményét vezérelje!" Meglehet tán a lélekismeret 
szólalt fel szegény fejében, midőn beszédemet olvasá; hanem 
ekkor célszerűbb lett volna engem avval támadni meg „mi-
képp merészeltem én öt egy templomi beszédben pasquilli-
zálni ?" Mire aztán az egész olvasó közönség előtt ünnepé-
lyesen deprecálva, mindenre a mi szent fogatkoztam volna, 
hogy én bizony beszédem írása közben sokkal nagyobbszerű 
tárgygyal voltam elfoglalva, mint sem Z. Károly ur eszem-
be juthatott volna. 

Az is roszul esik neki, miért intem én ifjainkat arra, 
hogy tanuljanak, készüljenek s csak is kellő előkészülés 
után lépjen fel az írói pályára az, a ki arra belső hivatást 
érez magában. Megvallom, nem képzeltem volna, hogy vala-
ki józan fővel ez ellen egy szót is emelhessen; nem is tart-
hatom józannak azt az okoskodást, a mely átalános szabály 
ellen kivételekkel argumentál, mert hisz exceptio firmát r e -
gulám ; még gyarlóbb argumentatio, midőn Z. K. azt mondja 
Széchenyinek is jobb lesz vala, ha korábban kezd tanulni s 
magát gyakorolni. Hisz ez éppen mellettem szól; tanuljon 
az ifjú és gyakorolja magát, de ne törekedjék arra, hogy 
mihelyt megtanult irni (értem betiitvetni és papírra tenni 
egy két gondolatot) mindjárt felcsapjon vidéki levelezőnek 
és magát „per nos" titulálja. Ugyan is tanítói pályámon 
sokszor tapasztaltam, hogy a mely gyermekkel otthon vagy 
az iskolában elhitetik, hogy ö, lángész, kitűnő talentom és 
e biztatások nyomán mint szinbiráló, vidéki tudósító korán 
élvezi azon édes örömöt, mi munkáinak nyomtatásban meg-
jelenésére szivét eltölti, az olyannak rendszerint elmegy 
kedve minden komolyabb tanulmánytól, fejét nem ismeretek-
kel, hanem meg tömi üres fantáziákkal, önhittséggel, s ha 
valamit imitt-amott felkapkodott, arról mindjárt azt hiszi, 
hogy azt csak ö és más nem tudja. Ezen lelki nyomorúság-
ra akartam én figvelmeztetni ifjainkat, hogy attól óva legye-
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nek, annyival inkább, mivel ezen veszélynek közülük a tehet-
ségdusabbak, az erélyesebbek, szóval, azok vannak kitéve, 
kiktől várhatnánk „drága gyöngyöket" igy pedig csak a 
„szemetet" szaporítják irodalmunkban; a mely állításomat 
és kifejezésemet megadva a Z. K. ur által felhordott és el-
hallgatott neveknek az illő tiszteletet viszsza nem hú-
zom, ha mindjárt azon nyomorúság fenyegetne is, hogy « 
„könyvismertetés" írója magára találja venni. 

A mi pedig a Z. K. azon megjegyzését illeti, hogy 
nemzetünk múltjára vonatkozó szavaim „vezércikkbe jól ül-
hettek volna, de templomi beszédben méltán némi viszsza-
hatást gerjeszthettek," arra csak azt felelem: gr. Széchenyi 
István felett ugy beszélni nem akartam, hogy politikai pá-
lyáját ne ér intsem, mihelyt pedig erre kiereszkedtem, szólani 
csak meggyőződésem szerint tudtam, a mi pedig ez: nem-
zetünkre nézve sokkal idyesebb lett volna a reformok me-
zején maradni, mint forradalomba sodratni. Ez lehet némely 
emberre nézve „viszszaható," e némlyek közé tartozhatik 
Z. K. is és az általa képviselni követelt közvélemény; de én 
azért, hogy oly érdemes uri ember mint Z. K. nem osztja, 
meggyőződésemet sem szégyelleni, sem tőle gyáván elállani 
nem szoktam, kimondását deprecationak nem tartom; hal-
lottam én elég deprecatiot s tán Z. K. urnák is némi kegye-
letes emlékek következtében cseng valami ilyszerü a fülébe. 

Végre Z. K. űr és állítólagos közvéleménye, még 
arra is feltolakodnak, hogy szivem és veséim biráji legye-
nek; csak amúgy könnyedén oda vetik, hogy a beszédemet 
bezáró imán „hypokrisist" látnak. Szegény fejők ! ha.ko-
molyan venném a dolgot s megkérdeném: tudják-e önök 
mivel vádolnak engem? hol és menynyiben van az én kö-
nyörgésemben hypokritaság ? Bizonyára adósok maradná-
nak a felelettel. De ily komoly dologba nem ereszkedem, 
ismerem én az én emberemet: nagyokat szól, azonban vol-
taképpen nem tudja mit mond. Hallottam én oly zenebirála-
tot, mely a legroszabb cigány-muzsikát sokkal jobbnak vállá 
a pontosan excqnált Bethovcnféle symphoniánál; mert hisz 
ez — ugy mondák — sem táncz, sem nóta, cl vele a patvarba ! 
Hiába na! Zenebiráló zeneképesség és miveltség nélkül 
képtelenség. Hát keresztyén egyházi beszéd bíráló ? . . . 
Fiat applicatio. Nagy Péter. 

—J'O'lW. 

BELFÖLD. 

V i s z h a n g o k . A Bécsben fáradozó breznóbányai 
superintendentialis gyűlésnek küldöttsége, működésének 
eredményeit, egy nyomtatásban megjeleni körlevélben 
közli, — álljon e lapokban is ez okmány, lássa a tótul nem 
értő közönség, mely viszhangra talált az autonom egyház 
békés, testvéries fellépése itt-ott! A tudósítás így hangzik: 

„Jól tudván, mily türelmetlenséggel várják hitsorso-
sink ez általános zavarban, 0 cs. kir. Felsége trónjánál 
való működésünk eredményét, sietünk mindazokat, kiket 
illeti, tudósítani arról, mit végeztünk légyen. 

A Breznóbányán f. év jun. 27. és 28-án tartatott 
pozsonyi superintendentiális ülésnek küldöttsége jul. 5-kén 
0 cs. kir. Felségétől legkegyelmesebben fogadtatott és ki-
hallgattatott. A küldöttség szónoka Hodzsa M. M. által 
nyilvánitá 0 Felségének legforróbb háláját a legmagasb 
pátensért s azon számos jótéteményért, mely belőle az egy-
házra háramlott. mire azon szomorú állapot terjesztetett 
elő, melyben a szervezett esperességek és községek, főkép 
a f. év máj. 15-ke óta léteznek. — S minthogy a pozsonyi 
superintendentia a breznóbányai gyűlésen a törvény értel-
mében alakult, kérés történt, hogy a superintendentia hiva-
talnokai. valamint a gyűlés többi határozatai legmagasb 
helyen erősíttessenek meg. 

0 Felsége figyelemmel kihallgatni méltóztatott szóno-
kunk megható szavait, mire kellemes ékesszólással s atyai 
nyájassággal körülbelül így válaszolt: „Örömmel veszem 
az evangélikus nép s lelkészei háláját azért, mit én oly 
szives indulattal s jóakarattal Magyarország evang-. alatt-
valóiinnak a pátenssel adni szándékoztam; ezen hálás elis-
merés annál jobban esik szivemnek, minélinkább sajnálom, 
hogy sokan jó indulatimat háládatlansággal is viszonozták. 
Az evang. lót népnek irántam s kormányom iránt nehéz 
időkben bebiznoyított hűségét és hódolatát isinerem, s meg 
vagyok győződve arról; felszólítom pedig önöket, erősítsék 
meg népeiket ezentúl is irántami hűségében, s ne engedjék, 
hogy a törvény ösvényétől téríttessék el. A mit az evang. 
egyháznak a pátensben megígértem, azt teljesíteni is fo-
gom ; maradjanak a pátens mellett, s ne hagyják magukat 
az általa biztosított rendtől semmi által sem eltéríteni. A 
pozsonyi superintendensi gyűlésnek törvényes határozatait 
megerősítem, panaszait megvizsgáltatom s orvoslandom 
azokat. Legyenek állhatatosak, s maradjanak irántami híísé-
gökhen, egyházukérti buzgó s törvényes müködésökben." 

Mélyen meghatottan állott a suptlis küldöttség Fel-
séges uralkodója, az evang. egyház nagylelkű védura előtt, 
ki a híveket oly ékesszólással, oly szeretetteljesen örven-
dezteti s bátorítja. 0 cs. kir. Felsége ezen legmagasb ke-
gyelme, felnyitá a többi küldöttek ajkait is, hogy irányoz-
zák az atyáskodó uralkodóhoz a bizalom, szeretet és hűség, 
de egyszersmind a búnak és panaszlásnak szavait is, ügy 
hogy kifejlődött a jó atya és hü gyermekei közötti beszél-
getés. Itt hallottuk 0 Felségétől, miszerint kivánja látni 
megvédetten s egyenjogúsítottál! tót nemzetiségünket is. 

Elbocsáttatva 0 Felségétől, örömteljes szívvel ily 
fohászra fakadtunk: óh Istenünk, tartsd meg sok számos 
évekre Ferencz József császárunkat. Ily uralkodónak ótalma 
alatt nem kell tartanunk azon istentelen izgatástól, melyre 
vetemedik az ellenpárt, mely bennünket elnyelni, s a sz. 
egyházat világi indulatok s politikai törekvéseinek tábo-
rává tenni minden módon igyekszik! 

Hogy egyébiránt magasb hivatalnokok- s kormányfér-
íiaknál is kieszközlénk kihallgatást, magától értetik. Érint-
hetetlenül nem hagyhatjuk itt azon nyilt s szívélyes foga-
dást, melyben részesültünk Magyarország kormányzója, 
Benedek táborszernagy ö excellenciájánál. — 0 cs. kir. F. 
e magas hivatalnoka ágost. hitvallású; ő sajnálá, hogy egy-



házunkban oly nagy szakadás uralkodik, s hogy panaszaink-
kal már régen hozzá nem fordultunk, s mondá, hogy kész 
szigorúan fellépni mindennemű rendetlenség s törvényte-
lenség ellen. — Mert — így nyilatkozott — a septemberi 
pátens, s a sept. 2-ki ministeri rendeletben foglalt császári 
szó az evang. egyház rendezését illetőleg, teljes érvényben 
fenáll; a máj. 15-ki legmagasb kézirat pedig senkinek sem 
á<l halaimat megsemmisíteni a patentalis rendnek fentartá-
sára letett esküt, sőt megtilt ja a szervezett egyházak minden-
nemű háborítását, s azok üldöztetését, kik a törvénynek 
egyházunkban! behozását elősegítették. 

Ezekután tehát tudjátok ti üldözött nt. liszttársak és 
evang. községek Hontban, Nógrádban, Zólyomban, Nyitrá-
ban, Trencsénben stb. mit tevők legyetek. Tudjátok mit 
várhattok azoktól, kiknek az ágost. hitvallás s a tót nyelv 
az ev. egyházban botrányul szolgál; el ne csábítassátok 
s el ne rettentessétek magatokat, hanem emeljelek panaszt 
az önkényesen fellépők igazságtalanságaik s erőszakosko-
dásaik ellen; bízván uralkodótok szavában, ne engedjétek, 
hogy az evang. nép ismét fogassék be a rendetlenség s 
felfordultság igájába. 

Addig pedig, míg mind az, mit szóval és írásban a 
breznób. gyűlés határozatai szerint terjedelmes emlékirat-
ban előadtunk, legmagasb helyen fontolóra vétetnék, s 0 
Felsége magas kormányának uj rendeletei tudtunkra adat-
nának, békésen viseljük magunkat, sok türelemmel ugyan, 
de szemesen és ovatosan is, nehogy szaporíttassék békés 
községeinkben a bűn, s a felfordultság. 

Ágost. hitv. evangélikusok! vigyázzatok, hogy ne 
adjátok meg magatokat ismét azok kegyelmére, kik semmit 
sem becstelenítenek, semmit sem gyűlölnek, s senkit sem 
óhajtanak annyira elnyelni, mint benneteket. „Áron is 
megvegyétek az alkalmatosságot, mert a napok gonoszak." 

Éljen I. Ferencz József császárunk. — A jun. 27. és 
28-kán Breznóbányán tartott superint. gyűlés küldöttsége. 

Bécsben, jul. 8-kán 1860. Gr. 

A bánáti ág. hitv. e3perességből. Nagy öröm-
mel sietek ezen becses lapok olvasóinak egy szép és épületes 
ünnepélyről hirt adni, melyet a lugosi ev. egyház jul. 15. 
ült. Tiszt. Belohorszky Gusztáv ur mint lugosi ev. egyház 
rendes lelkésze az ö hivatalába ünnepélyesen beigtattatott. 
Minden keresztyéni felekezetből számosan sereglettek ösz-
sze a tisztelt hallgatók, ugy, hogy az imaterem szűk tere 
miatt sokan az előcsarnokban és az udvaron kénytelenek 
voltak, ha nem is szemmel látni, de legalább hallani az ün-
nepélynek szertartását. 

Nt. Bariss Sándor, jelenleg bánáti alesperes és lieb-
lingi lelkész ur, mint ezen ünnepélyre rendelt egyházi fő-
személy a beiktatást egy megható beszéddel nyitá meg, 
melyben az evang. lelkészi hivatalt, mint szent, nehéz és 
üdvös hivatalt rajzolta le. Ennekutána liszt. Dömötör Ká-
roly a temesvári ev. egyes, egyház uj választott lelkésze 
lépett szónokszékre, kit alkalmunk volt legelőször szónok-
iam hallani. 0 lelkes és ezen ünnepélyhez alkalmatos 
beszédet tartott, melynek Máté evangyélioma 10. fej. 16. 
verse szolgált alapjául, s beszéde nemcsak jelesen ki volt 
dolgozva, de helyesen elő is adva. Esperességünk igazán 
örülhet annak, hogy tiszt. Dömötör, temesvári lelkész úrban 

nemcsak buzgó és lelkes, hanem derék és szép elme-
tehetségű apostolt nyert. 

Végezetre liszt. Belohorszky Gusztáv ur, mint beik-
tatott lugosi lelkész beköszöntési beszédét tartotta, mely-
nek sz. Pál 1. levelében a Korinthusbeliekhez 4. fej. 1. és 
2. versei szolgáltak alapjául. Valamint munkája, szintúgy 
lelkes előadása is dicsérettel koronáztatott meg. 

Délután két órakor díszebéd várt a vidéki és helybeli 
vendégekre a színház teremében, hol lelkes felköszöntések, 
honi zenével felváltva felvidámították a kedélyeket. Ezen 
alkalommal oly szerencsések is valánk egyszersmind annak 
tanúi lenni, mily példás testvéri és igazi hitrokoni szeretet 
és egyetértés buzog a lugosi evang. egyház tagjainak 
Ielkeiben. 

Adná a jó Isten, hogy közkívánatuk a miénkkel 
együtt nem sokára teljesülne s a lugosi ev. egyház eddigi 
elismert buzgóságában egy külön Isten házát építhetne föl, 
a mit a lelkek szaporodása úgyis maholnap szükségessé teend. 

Hontbó l irják nekünk jul. 23-áról: „Tudva van, 
hogy az ág. hitv. n.-honti esperességbeli két lelkész egyike, 
kin a kibékítés minden kísérletei megtörtek, a Selmec-bá-
nyavárosi német és tótajku egyesült egyház volt lelkésze 
Szeberényi János. Egyháza a f. hó 10-én tartott esperes-
ségi gyűlésben vizsgálatot kért ellene elrendeltetni s magát 
tőle megszabadíttatni. A vizsgáló bizottmány f. hó 22-én a 
helyszínén megjelenvén, a kétajku egyesült egyházat nagy 
számmal egybegyűlve s a vádpontokat formulázva találta. 
Szeberényi János a vizsgáló bizottmányt személyes megje-
lenésére, hivatalos és magán meghívások mellett sem tart-
ván méltónak, a vizsgálat, a vádlottnak az elnökséghez cím-
zett levele fölolvasása mellett, melyben a vizsgálatot szi-
gorral kérte végrehajtatni, nélküle és meghallgatása nélkül 
lön annak törvényes rendje és módja szerint végrehajtva. 
Midőn azonban a vizsgáló bizottmány jegyzőkönyvének 
meghitelesitése végett ujabban összeült volna, egy ujabb 
levele érkezett a vádlottnak volt egyháza föliigyelöjéhez 
címezve, melyben lelkészi állomásáról lemondván, annak f. 
hó 3l- ike után betöltésére hivta föl az egyházat. Szűnni 
nem akaró éljenekben tört ki az egyházbelieknek e lemon-
dás fölötti öröme. Es Szeberényi Jánosnak eme lemondása 
fölötti kitörő általános örömben van megírva és kihirdetve 
sem nem felebbezhető, sem nem változtatható Ítélete. Ö 
megszűnt Selmec bányavárosi ág. ev. lelkész lenni." 

N a g y - K ő r ö s : „Báthory Gábor ur lemondása által 
megürülvén a helybeli lelkészi hivatal, az egyház-tanács 
lemondván ez alkalomra azon jogáról, hogy a megürült 
lelkészi helyet betöltse, elhatározá megkérdeni a népet, 
hogy régi gyakorlat szerint: két lelkészt akar-e vagy egyet ? 
de minden esetben fölemelvén a lelkészi fizetést, nem tart-
ván a régi fizetést kellő jutalomnak egy kitűnő egyénre 
nézve. A nép óriási többséggel két lelkészt kívánt. De egy, 
mint egy 10 főből álló töredék az egyházi tanács eljárását 
érvénytelennek nyilvánitá s a superintendentiához folya-
modojt. A közelebbi gyűlés az ügy megvizsgálását az egy-
házmegyére bizta, s ennek köztiszteletü esperese Miskolczi 
István ur bizottságot nevezett ki. Ennek tagjai: Szilassy 
György^ Dobos János és Fördös Lajos urak, az esperes 
ur elnöklete alatt jul. 28. és 29-kén végrehajták a vizsgála-
tot. A presbyterium ellen emelt vádakat alaptalanoknak ta-
lálta, a papválasztást illető intézkedéseket megerösité; 
azonban kimondá azon nézetét, hogy az egyháztanácsból a 
tanárok kirekesztendök, az 1848-iki választás óta kilépett 



tagjai helyett — kik jobbnak tárták a nehéz időkben a vis-
szavonulást — s az elhaltak helyett ujak választassanak. 
Megelégszik-e e határozattal az absoluta minoritás ? még 
nem tudjuk. — A helybeli intézetek közvizsgái megkezdőd-
tek. Juh 29-én volt a tanitó-intézet közvizsgája, melyet gr. 
Ráday Gedeon s a kiküldött bizottság is szerencséltettek 
jelenlétükkel. A vizsga a legszigorúbb várakozást is kielé-
gité s bizonysága volt az igazgató tanár Nagy László ur 
képességének és szakavatottságának. A fögondnok ur s a bi-
zottság teljes megelégedésüket nyilvániták; jul. 30-kán 
kezdődik a gymnásiumi vizsga" (P. N.) 

S z e p e s m e g y e . F. é. jul. 12-én tartatott Iglón a 
tiszamelléki á. h. ker. consistorium gyűlése, melly alkalom-
mal tettes Zabary Szontagh Lajos űr, kerületi felügyelő és 
a gyűlés világi elnöke a consistorium nagy örömére jelen-
tette, miszerint kerületünkben nincs egyház, a melly autonom 
alapon nem állana vagy azon állani nem igyekeznék s hogy 
ezen utóisók közé tartozik különösen Nyíregyháza, hol is 
egy kis töredék még mostanáig is nyugtalankodik; javaslatba 
hozván egyszersmind, hogy egy küldöttség neveztessék ki, 
melly oda menvén, ezen egyházat, ha lehet, még a ker. gyű-
lés előtt kibékítené. Vizsgáltattak azután a ker. pénztárt 
illető számadások, és a jövő kerületi gyűlés figyelmébe 
ajánltatott azon korszerinti indítvány, miszerint superinten-
densünk 1200, káplánja 300, minden esperes 100 és a két 
kerületi jegyző 50 forinttal u. p. dijaztassanak. Végre kerü-
letünk egyéb ügyei rendeztettek el. 

Julius 13-kán ugyanott tartotta gyűlését a zsinati elő-
készületekkel foglalatoskodó bizottmány, melly megállapít-
ván a fő elveket, részletes utasításokba nem bocsátkozott. 

Julius 17-kén tartatott Kakas-Lomnicon a tátraaljai 
a. h. esperesség gyűlése. A jelenlévők nagy örömére szol-
gált azon körülmény, miszerint az 1848-ik év óta első auto-
nom gyűlést tarthattak kormánybiztos ellenőrködése nélkül. 
Ezen gyűlés jegyzőkönyvi pontjaiból kiemelendő: 

a.) a kerületi gyűlésre menendő követek utasítása, 
mely szerint működéseinket oda kellene irányozni hogy 
egyházunk autonomiája helyreállításával, iskoláink autonó-
miája is visszaadassék. 

b.) továbbá azon korszerű határozat, hogy esperességi 
tisztviselőink u. m. esperes, esperességi felügyelő jegyző 
stb. minden harmadik évben újra választassanak. 

c.) Tisztelendő Máday Károly bélai ev. lelkész ur 
superintendensnek, Nagyságos Zsedényi Eduárd ur pedig 
kerületi felügyelőnek választattak. 

Érdekes menyegző Tisza Kálmán ur — mint a 
„Debreceni közlöny" írja — a napokban tartotta menyeg-
zőjét Degenfeld-Schomburg Ilona bájos gyófnövel. Az ün-
nepélyes szertartás a lorántházai reform, templomban tör-
tént, melyet a nyirbaktai kastélyban fényes lakoma köve-
tett, mely alkalommal Balogh Péter superintendens és Te-

leki Domokos gróf az ujpár boldogságára jeles pohárkö-
szöntöket mondtak. 

Magánházak s egyének a s.-pataki ünne-
p é l y k o r . Ha a sárospataki főiskola háromszázados ünnepét 
ügy tekintjük, mint egy nemzeti koszorút, melynek pompás 
virágait a vallás- és osztályfelek legjelesbbjeinek nyilt ke-
beléből kertészkedve, angyal s égi szeretet keze font: nem 
lehet tagadnunk, hogy abban a pataki magánházaknál talált 
szívesség s ömlengő vendégszeretet fűzte a kedves és szép 
nefelejtseket. A gond és fáradság, mit 15—20 ezernyi 
vendégnek a hat-hétszáz házzal biró kis városbani kényel-
mes elszállásolása igényelt, a cselédség s fogatok ellátására, 
felszámíthatlan; a derék polgármestert, az egyház gondno-
kát, az ész és lélek villany-szikráival mindenüvé elható 
helybeli lelkész-esperest, a rögtönzött roppant deszka-
szállának csaknem a végkimerülésig szorgalmas építőmér-
nökét, rend és csín alkotóját B. K.-t a főiskolának a köz-
ügy minden rétegeinél keresett, és mindenütt, hol rá szük-
ség volt, megtalált pénztárnokát, a nyakig bajban is örökké 
élces, kiapadhatatlan vidor kedélyű K. D.-t, az egyházkerü-
letnek szeretetre és tiszteletre egyiránt méltó föpásztorát, 
ki bár az ünnepély szellemi dolgaiból neki legtöbb rész 
jutott, a legnyájasabb vendéglátó lenni csak egy percig is 
meg nem szűnt, — a kedves tanárokat, kik a tisztelet és 
függés korlátai közt növelt hajdani lanitvány-sereget, most 
a legmelegebb szeretet és baráti bizodalom szavával fo-
gadták s ölelték, a házi gazdákat és asszonyokat, kiknek 
szíves körében az iskolából régen kikerült tanulók s most 
vendégek oly jól találták magukat, mintha folyvást koszto-
saik volnának, nem fogjuk elfelejteni. 

Volt azonban egy ház, melynek nemcsak a roppant 
számú vendégek, hanem az annak küszöbén történetesen 
belépők is, ügy szólván, fürdöttek a vendégszeretet örö-
mében. E ház Sz. D. uré, kinek mint egyedül valónak rop-
pant házgondjait, szerető rokona G. K. kedves nejével, a 
család angyalával hordozák. Itt lehetett kisebb példányban 
látni a nagy ünnepélyt, — közelebbről megismerni a szel-
lemet, mi az egészt átlengette, — hallani a hegyaljai nek-
tár mellett szebbnélszebb köszöntéseket, — mik, hogy nem 
voltak hatástalanok, szolgáljon bizonyítékul az, hogy egy 
pohár emelés után, mely a reform, egyház közintézeteinek 
építésében s fentartásában magát eddig megdicsőített mun-
kás jótékonyság lelkét élteté, a jelen volt három-négy uri 
vendég a házi úrral 16 uj forintot tettek össze s azt az 
e.-kerületi — miskolci leány-növelde tökéjének gyarapí-
tására adandónak kijelentették. 

Itt láttam a szép példát, miként lehet és kell mulatni 
az ízletes asztal és pohár örömei mellett a mivelt magyar-
nak ; itt láttam kicsinyben, miként lehet és kell, hogy min-
den ünnepély maradandó gyümölcsöt teremjen. S ne legyen 
az csupán bájoló, illatos, de hervatag virág. 

Édes Vince. 



R.-Komáromból. jul. 15. {Nagy Mihály ref. püs-
pök megtiszteltetése.) A sziv tisztelete, s őszinte vonzalma 
rendezte gyönyörű ünnepélyt igyekeznék hiven feljegyezni 
tollam, ha hogy az, ily sziv-ünnepélyek ecsetelésében — 
ritkák levén főleg városunknak hason szellemű örömnapjai 
— gyakoroltabb volna. Vasárnap délután 5—6 óra között 
töménytelen népség hullámzott városunk azon térségén, 
mely a Vág-Duna hidja s a helv. vallásúak imaháza között 
elterül; a szokatlan látvány okozta tűnődésemből egyszer-
re ezernyi ajkak „éljen" kiáltása ébreszte fel, s nyujta 
magyarázatot az ünneplő nép örömérzelmiről. Főtiszle-
letü Nagy Mihály, a helv. vallásúak dunántúli superinten-
dense, mint gyülekezetének főőre tizennégy évi gondtel-
jes fáradalmaiért, főleg az ismeretes válságos napokban ta-
núsított jellemszilárdságaért: ma nyerte népének s több 
tisztelőinek, aranynál értékesb, boglárnál tündöklőbb sziv-
érzelmek nemes virágaiból fűzött érdemkoszoruját! A 
pesti s pataki ismert ünnepélyekről visszatért köztiszteletü 
aggastyánt, diszes bandérium, számos uri fogat kísére-
tében, a vidékről is egybegyűlt népezreinek s nagyszámú 
eo-yéb tisztelőinek szívélyes örömkiáltásai közölt a colle-
giumi épületben Sárközy J. világi gondnok , megyénk 
egykori kedvelt alispánja üdvözlé még mindig avatott szó-
noki ajkakkal, melyekről lehangzott érzelemszavakat, va-
lamint a megtisztelt superintendens ur velős, s kenetdús 
válaszát vajha közölhetném! Esti 10 órakor a szintén ün-
nepelni látszó csillagos ég alatt, az ünnepeltnek lakháza 
előtt ismét ezrek sereglettek össze, hová Rákóczy- s 
nyadí-indulókat játszó zenekíséret mellett, égő lámpákkal 
újra tisztelgő menet érkezett. Az éljenző sokaságtól csen-
det kérő szavakban Beöthy Zsigmond ügyész úrra ismerék, 
ki, gyülekezetének elökelöbbjeitöl kisérve, föpásztora előtt 
híveinek s tisztelőinek nevében emelkedett lélekkel s ava-
tott költői ajakkal tolmácsolá azok hála- s tiszteletteljes 
szivérzelmeit. A hullámzó tengerből kiemelkedő oszlop-
hoz hasonlitá a jeles öreget, melyet csapdostak, de le nem 
dönthettek a viharzaklatta tenger erős hullámai; világító 
toronynak nevezé, mely messze távolba Iövelte a diadalt 
nyert igazságnak áldást hozó fényét! A megilletődött ér-
demdús pásztornak köszönő ajkai hálát mondottak a bölcs 
gondviselés azon kegyelmeért, mely megerösité szolgájá-
nak emberi erőtlenségeit, hálát mondának gyülekezete 
buzgó híveinek, kiknek vigasztaló, s lelkesítő szavai: eny-
hítő ír gyanánt, s ébresztöleg hatották meg a kísérlet ne-
héz napjaiban aggodalomteljes, s lehangolt lelkének húr-
jait. Végre az öt —miként mondá — érdemein felül meg-
tisztelő sokaságnak fejezte ki forró köszönetét, kérvén a 
jó Istent, hogy a Jézus által hirdetett szeretet szent kötelé-
kei fűzzenek mindnyájunkat egygyé, kívánta, hogy kiket 
vallás és nyelv elkülönitének: szülőföldünk e szép magyar 
haza szeretetének magasztos érzetében egyekké legyenek. 
Hogy a „Hymnus" s „Szózat" el lett énekelve, mit is em-
legessem, melyek ünnepélyes s komoly dallamát egy mel-
lettem álló katonatiszt ur is felismerni látszott. — „Minő 
szent énekek ezek ? " kérdé egyik, másik egyenruhás isme-
rőseitől. Én, ki a kérdőt hallám, lelkemből ismétlém: „va-

lóban nemzetem szent érzelmei örökitvék a felhangzó r e -
mek versszakokban. M. Sl 

KÜLFÖLD. 

J é n a , julius 17. A jénai egyetemről rövid tudósítá-
somat, úgy hiszem, szívesen fogják venni mindazok, kik 
örömmel s kegyelettel emlékeznek meg a múzsák ezen 
lakhelyéről, hol szellemük szabad s önálló tevékenységre 
vergődött, vagy kik szellemi látköröknek egyetemi tanul-
mányozás általi tágítását még csak sikeríteni szándékoznak, 
vagy végre azok is, kik mint az igazság s tudomány 
barátjai, annak fejlesztési eszközei — az egyetemek — 
iránt részvéttel viseltetnek. 

Jéna a Saale kies völgyében fekszik, környéke r e -
gényes s kisebb kirándulásokra igen alkalmas, levegője 
egészséges. Az itteni társasélet kedélyes hangulatú, s a tanuló 
ifjúságot sok szabadalommal s elönynyel ruházza fel, — 
az anyagi viszonyok pedig nem túlságosan felcsigázottak. 
Dacára annak, hogy Jéna Németország kisebb városai 
közé tartozik, s így a fiatal embernek szépészeti művelődé-
sére igen bő- s gyakori alkalmat nem nyújthat: egyeteme 
mégis, miután ezen hiány a közel cső Weimárban némileg 
pótolható, hol a kitűnő színjáték s a mult század német 
költőinek szobrai kellemesen s buzdítólag hatnak az ifju 
törekvő kedélyére, — Németország leginkább látogatott 
egyetemeinek egyike. Tanárainak Összes száma hatvan, kik 
mind barátságos, derék férfiak, kik a hozzájuk forduló 
ifjút szívesen támogatják jó tanácscsal, örömest látják el 
útmutatással. A theologia s bölcsészet tanárai azonban, kik 
közt Hase, Rückert, Schwarz, HolFmann, Grimm, Hilgenfeld, 
Frank, Fischer, Schmidt a legkitűnőbbek, mig arról is ne -
vezetesek, hogy a tudomány gazdag hagyományához a 
szellem világával s az Ítészét élével járulnak, és így önálló-
lag teremtvén s szabad irányban működvén, hatalmasan 
halnak az ifjúságra, s azt hasonló törekvésre s haladásra 
buzdítják. A tanuló ifjúság száma a téli félévben 476-ra 
rúgott, a nyáriban pedig 479-re, mely számban azonban a 
németeken kivül sok idegen ajkú tanuló is benfoglaltatik. 
A magyar ifjak, hűn ragaszkodván a háromszáz éves „alma 
mater"-hez, néhány év óta mindig számosabban látogatják 
ezen egyetemet. Az idei téli félévben ugyanis 16 magyar 
ifju tanult Jénában, kik közöl 13 theologus, 2 bölcsész és 
1 gazdász; a nyári félévben azonban három egyénnel csök-
kenvén, jelenleg csak 13 tanulót foglal magában baráti 
körünk (a 13. szám eddigelé még nem bizonyult be szeren-
csétlennek !) kik közöl 1. orvosi, 2. bölcsészeti s 10. theo-
logiai tudományokat hallgatnak, úgy azonban, hogy a theo-
logok a bölcsészeti tudományokkal is foglalkoznak. A nyil-
vános előadásokon kivül a tanuló ifju magánolvasásra s ö n -
képzésre vezető eszköz gyanánt a nagy egyetemi könyvtárt, 
és ha magyar, akkor a néhány év előtt itt tanuló lelkes 



magyar itjak által alapított és általunk is szaporított magyar 
könyvtárt használhatja, valamint az d. n. seminariumokba is 
eljárhat, hol a tanár saját házánál egy vagy más görög re-
mekírót vagy theologiai tudományt olvastat s ismételtet 
látogatói közreműködésének segítségével A gyakorlati ne-
velés mezején előre haladni kívánóknak az itteni két, a ne-
velés ujabb elvei szerint szervezett s gazdag sikerrel műkö-
dő finöveldének látogatása ajánlható. A kik azonban a lelki 
pásztorságban akarják magokat kiképezni, azok az ű. n. lil-
léregyletbe lépjenek. Ezen filléregylet, mely egy theologiai 
tanár'vezetése alatt, többnyire theologokból áll, nem egyéb 
mint gyámolda. A tagok ugyanis 3—6 fillért fizetvén heten-
kint az egylet pénztárába, az ig-y begyült öszveggel a fel-
ügyeletük alá helyezett szegényeken segítenek, s azokat a 
legszükségesebb anyagi segédeszközök birtokában helyezik. 
Megemlitendők még a testgyakorló s szépen virágzó vivő 
intézetek is. Tudósításomat azon forró óhajtással fejezem be : 
vajha minél több ifjú merítene gazdag tudományt a jénai 
egyelem bö szellemi forrásából, s vajha itt nyert szilárd és 
szabad meggyőződését saját szellemének üdvére, hazájának 
s egyházának boldogitására használná fel! 

Weber Samu. 

TÁRCA. 

Egy börtöni jelenet a francia protest. vértanúk 
életéből. 
(Vége.) 

Aug. 20. fedeztem fel egy falüreget börtönömben, 
még bevégezetlen, valamelyik elődöm kezdte vájni, egy da-
rab vassal, melly véső helyett szolgált, két hónap óta nagyit-
gatom a falüreget, bele tettem bibliámat, most már nem 
rettegek hogy megtalálják. Ellenségeim nem is tudják hogy 
nem egyedül vagyok börtönömben. 

A napokban találtam bibliámban egy jegyet, mellyet 
egyik lapon hagyott kedves feleségem, épen utolsó este, 
mikor együtt olvasgattunk belőle. Sokat sirtam keservesen; 
de Isten ismét megerősített, 

Nov. 15. Egy pap jött hozzám a börtönbe, ugy hiszem 
hogy valami püspök lehetett, a ki keményen sarkalt a hit 
dolgában, nagy tekintélylyel és ékesszóllással beszélt,mintha 
valami nagy templomban szónokolt volna effy népes gyüle-
kezet füle hallattára 

Nov. 25. későn esett értésemre, hogy a látogató ama 
hires püspök Bossuet volt. Jól adta az isten, hogy nem tud-
tam kivel van bajom. Soha se mertem volna egy ilyen nagy 
hirü főpappal oly nyersen beszélni, a milyen nyersen és 
magyarán beszéltem volt. 

1691. apr. 13. Ugy tetszik, hogy az isten anyaszent-
egyháza nehéz kereszt alatt nyög. A kik hivek maradtak, 
azok nagy szorongattatások és üldözések alatt fohászkodnak. 

*') A párbeszéd tartalmát, nem közlöm. Dobos. 

Fosztogattatnak, megölettetnek, gályákra hurcoltatnak. 
A déli tartományok vérbe lángba borúinak. Ennél többet 
már a pogányok se tettek. 

Maj. 20. Bossuet ismét itt volt, de isten kegyelméből 
most még határozattabban nyilatkoztam, mint ez előtt *). 

Nov. 12. Még egy másikat küldtek engem megkísérte-
ni, ez oly előzékeny volt irányomban, hogy meg kellett 
kérdeznem, valyon nem ö maga-e Feneion ? ez neki tetszett, 
mert ő volt. Még édesebb hangon kezdett hozzám beszélni, 
annyira, hogy magam megijedtem magainon, mikor feleleteim 
akaratom ellen engedékenyebekké lőnek **). 

1702. Octob. 13. Tizenegy éve mult, hogy nem o l -
vastam, nem irtain. Egy más börtönbe vittek, könyvem itt 
maradt szerencsémre a falüregben. 

Tudtam hogy a szép beszédek után nehéz dolgok vár-
nak rám, és ugy lön. Először is egy olyan egésségtelen 
és iszonyú odúba zártak, melyben nem hiszek emberi ál-
latot, ki két hónapig élhetne. Itt éltem körülbelül hat hétig, 
azután felvittek egy szobába, de a szoba oly szűk és sötét 
volt mint az odú,melyben voltam az előtt, azzal a különbség-
gel, hogy legalább az élet lehetséges volt. Itt nyomorog-
tam tizenegy esztendeig a nélkül hogy küszöbét egyszer 
átléptem volna. E tizenegy esztendő alatt nem látogatott 
meg senki, gyakran nagy szorongattatások között voltam, 
el annyira, hogy istentől halált kértem magamnak, a mi nagy 
Min. De ime visszaadta nekem életadó szent beszédét, és én 
megerősödtem. 

Mai napig mit se tudok feleségemről, kedves gyerme-
keimről. Mindennap látom lélekben kisgyermekeimet, holott 
leányom azóta már húsz, huszonegy esztendős. Hát valyon 
ők emlékeznek-e rólam, imádkoznak-e értem, mint én imád-
kozom érettük ? Ha nem tudnám, hogy egykor minden bi-
zonnyal meglátom őket a paradicsomban, rég elszáradtam 
volna bánatomban. Ha olykor lélekben velők beszélgetek, 
ugy tetszik nekem, mintha mondanák : tagadd meg hitedet! 
Isten! én istenem! talán elragadozták őket, s apjuk, szen-
vedő apjuk vallását megtagadták, tán megátkozták apjukat? 
uram ! őrizz meg ez iszonyú gondolattól!... Hát szegény 
öcsém hova lett ? 

1704. Máj. 10. Azt mondják, hogy szegény népünk 
megkísértette a járomnak eltűrését, mely öt nyomta, azt 
mondják a Cevennei bércek között harcra kelt a dolog. A mi 
engem illet, én mindig azt tanítottam, hogy a világi hatal-
masságoknak engedelmeskedni tartozunk; de azért nem 
merem őket kárhoztatni, mert meglehet isten maga adta 
szivökbe ezt a keménységet. Mondják, hogy a királynak is 
nagy hadakozásai vannak a spanyollal egyfelől, másfelöl 
az angolokkal. Legyen meg isten akarata, nem kívánhatok 
gonoszt hazám földére, de óhajtóm, a gonosz emberek által 
elnyomott egyház szabadulását. Mind ez két év óta tart már 
a nélkül, hogy én tudtam volna. 

1709 Apr. 12. Majd elveszteni az iszonyú hideg miatt, 
mely a mult télen uralkodott, pedig néha fűtöttek reám. 

A párbeszéd tartalmát nem közlöm 
**) Ezt a párbeszédet sem közlöm. 



Mondják, Hogy sok nép elveszett, és liogy az ínség nagy. 
Az isten keze megnehezedett ezen a szegény országon, a 
mult tél nagyon megüregitett, közel ötvennégy esztendős 
ember vagyok. Huszonkét esztendeje már, hogy itt 
raboskodom. 

1712. Decemb. Mondják, hogy a király meglátta halá-
lát kevés híján egész házanépének. Isten igy áll bosszút 
szegény népe sok elfolyt véréért, és könyhullatásáért. I)e 
jobb szeretném, ha e sorokat nem írtam volna, isten egye-
dül maga tudja cselekedeteinek okait. 

1714. Julius. Hála legyen az én istenemnek, kezdek 
meghalni a világnak.Ha mondanák is, hogy szabadon röpül-
hetek mint a madár fogházamból, még ennek se tudnék már 
felettébb örülni. Azonban kívánkoznám még itt maradni egy 
kevés ideig, és azokat, kik ezen a földön házamnépéhez 
tartoztak, csak ott fönn a mennyországban szeretném 
viszont látni. 

1715. sept. A király meghalt. Hetvenkét éven át, a 
bölcsőtől fogva a sírig, mindig király; én huszonnyolc 
éven át rab ! mégis hiszem, most örömest felcserélné terhét 
az enyimmel... Mondják, hogy az új király csak öteszten-
dős, és hogy az Orleansi herceg a kormányzó. Lehet hogy 
a dolgok megváltoznak... Nyomorult szív ! az imént mondám, 
hogy meghaltam a világnak, és még most is reményekkel 
ámítom magamat. 

1716. Január. A remény hasztalan volt, de hála Isten-
nek, nincs többé erre szükségem. Én lemondtam már min-
denről, nem sokára megáldoztatom, testemet lelkemet Isten 
kezébe ajánlom. Mondják, hogy szegény egyházaink még 
sincsenek ugy nyomorgatva, mint voltak a meghalt király 
idejében. 

1717. Mart. Egy fiatal ember jött hozzám engem meg-
látogatni, azt mondá, hogy valamit irt volna, miben megbot-
ránkoztak. Ugy látszott, hogy nagyon szánakozott rajtam, 
de nem annyira azért, a mit fogságom ideje alatt szenvedtem, 
mint azért, hogy hitemet még most is megtartottam, azt 
állitá, hogy az értelmes és bölcs emberek előtt az elféle 
vélemények mind hiábavalóságok. Verseket mutatott nekem 
egy könyvből, mit IV. Henrikről irt volt, jól emlékezik 
könyviben a protestánsokról is. Bár ez nem volt egyéb 
igazságnál, mégis megköszöntem neki jóakaratát, melyet 
irányunkban és apáink irányában mutatott és tanúsított, 
megmondám neki kivált, hogy imádkozni fogok Isten előtt, 
hogy szabadítsa meg veszélyes hitetlenségéből. Nevét is 
megmondotta, de elfeledtem*). 

Oh ! nem ugy beszélnek, nem ugy irnak már ma, mint 
beszéltek és írtak az én időmben. Eszemágába se volt, 
hogy mind ezek igy megváltozzanak. Én megtartottam 
bibliám régi nyelvét, nem olvasván, nem is látván mást, 
mióta itt lakom. A fiatal ember ugy nézett, ugy hallgatott rám, 
mint egy más világi emberre. Mire ment velem ? Isten csak 
az, a ki volt, én is maradok a ki voltam. 

1720. Mart. Sokat betegeskedtem, az én erőm immár 
elfogyatkozott, megoszlattatásom órája közelget, alig van 

* ) A fiatal Voltaire lehetett. 

annyi erőm hogy falszekrényein ajtaját kinyissam és bete-
gyem; pedig hová legyek könyvem nélkül? Mondják, hogy 
egyházaink újra élednek. Isten nem hagy el minket 
teljességgel. 

1724. Juli. Nem tudom hol van bennem az élet. Négy 
esztendeje folyvást gyöngülök, és a lámpa még is ég, a 
gyertyabél még is füstölög. Azt lehetne gondolni, hogy 
a börtönben megtanultam gazdálkodni az élettel és a leve-
gővel, azonban ugy hiszem, hogy nem sok van már belőle. 

Decemb. Az üldözések újra kezdődnek. Egy rettentő 
parancsolat jött, a parancsnok elég kegyetlen volt, azt velem 
tudatni. Még az a vigasztalásom se lesz hát halálomban, 
hogy békében hagyom itt az én atyámfiait. Uram! legyen 
meg a te akaratod ! 

1725. Maj. Hihetőleg utoljára írok, hely sincs már, a 
lap be van írva egészen, az élet lapjára nem fér több, ke-
zem reszket, szemeim alig látnak. 

Most már nem bánom, hogy itt voltam, söt nem akar-
nám, hogy itt ne lettem volna. Harmincnyolc esztendők 
lefolyása alatt Isten menedékhelyet mutatott nekem a világ 
kísértetes elöl, kevés híján két harmada életemnek a Jézus 
Krisztushoz való készületben telt le. Érzem, hogy még job-
ban, még szivesebben meg kell bocsátnom azoknak, kik az 
evangyéliom iránti gyűlöletből, az Isten irgalmának lettek 
eszközlői reám nézve. De én teljesen óhajtok nekik meg-
bocsátni, és én hiszem, hogy Isten addig nem szólit magá-
hoz, mig szívemből ki nem veszi a keserűségnek legvégső 
maradványát. 

Isten maradjon gyermekeimmel, öcsémmel, lia még 
életben vannak, és kedves társammal, ha a jobb világ part-
jain nem ö vár ezóta reám. Most már elmondhatom, hogy, 
vagy én látom meg nem sokára, vagy nem sokáig kell rá 
várakoznom amott, mert ö velem egykorú. 

Utoljára, Isten bocsássa meg az én bűneimet a Krisz-
tus vériért, mert én ötét sokszor megbántottam. Soká tanul-
tam meg neki teljesen engedelmeskedni, és nem sok kellett 
ahoz, hogy az ó ember bennem mindannyiszor feltámadjon. 
A jó Isten örözzön, mind végezetig, és amott megváltóm 
fogadjon magához ! Amen. 

1725. Jun. Még egyszer látni kívántam bibliámat. De 
már nem tudok olvasni, nem látom mit irok. Lesz-e erőin 
visszatenni helyére ? Nem tudom. A ki megtalálja, üdvös-
ség neki Istentől a mi atyánktól és a Jézus Krisztustól a mi 
megváltónktól ! íme... megcsókollak... mégegyszer meg-
csókollak!... Isten veled... hosszú éjszakám világossága !... 
nem olvasom többé az igét... magának Istennek szájából 
hallom... 

IV. 

Zárzsó. 

Ez ulósó szók már alig valának olvashatók, könyek 
mosták el a reszkető kézzel irt alaktalan betűket, az igaz-
nak könyei! melyekben a mennyország földünkre mosoly-
gó fénysugári törtek meg. 

A fogoly szemeiből könyek hullottak alá a régi 
biblia leveleire, bánta, hogy vége van a történetnek, holott 



nyugtalanul várta annak kimenetelét. Ismét hozzá akart fog-
mi az olvasáshoz, de nem mert, mintha attól tartott volna, 
hogy ismét harmincnyolcévi kinra itéli azt, kit földfeletti 
örömök között látott meghalni, azután lelke mélyében egy 
Idmondhatlan vágy mozdult meg — Vértanú!? miért ne ? 
de mi mellett ? Hol az ügy, melyet védni, a mester, a kit kö-
vetni, az Isten, kiben meghalni tudna, vagy akarna a világ fia. 

Az, a mi öt megalázta, ennek az embernek alázatos-
sága volt, ki érette halottaiból feltámadott. Mi nagy különb-
ség ennek az embernek hite, lelki ereje, és a földi erény 
snapi ragyogása között? Nincs egy szó az egész történetben, 
nincs egy emlékezés, mely oda mutatna, hogy Ö embereknek 
Irt, ő hitéért, Istenéért irt, szenvedett és halt meg. Még csak 
nevét se irta oda. Nem elég volt-e neki, hogy Isten tudja, ki 
•volt o ! Bizonyosan sokszor kellett neki magát megkeményit-
nle, mikor a szabadulás égető szomja lelkét gyötrötle; de 
mind ezen nehéz harcokról és győzelmekről nincs egy betü. 
Ha győzött, Istennek adá a dicsőséget, meggyőzetve, leg-
elvetemültebb árulónak tartotta volna magát. 

Ö volt a hü szolga, ki mindhalálig hü maradva semmi 
rendkívülit abban nem talált, hogy ö ura akaratát egész a 
halálig teljesítette. Ö volt az űtas, ki folytatta útját tövises 
virágok között egyenesen tartva a cél felé. És ki inutatá 
meg ezt a célt a börtön emberének; ki tanitá meg nem 
kétkedni tulajdon szivében, mintha szemeivel látta volna ott 
a célnál a pályabért. Egy könyv, mellyet ajkaihoz emelt, 
még akkor is, mikor már szemei olvasni nem láttak s könyek 
hullottak a néma betűkre, egy könyv, melyet foglyunk, a 
csodálatos sirkö alatt talált meg — egy könyv — a biblia. 

Czegléden Jul. 12. 1860. 
Dobos. 

Lelkész és tanitó urakhoz! 
Az ,,Ev. Woehenblatt" s szerkesztője előfizetési felhí-

vásában felszólította a haza protestáns lelkészeit s tanítóit, 
hogy pártolják öt azon fontos vállalatában, mely szerint a 
prot. keresztyének házait cifrázó torzképek helyett, ö a r e -
formatio bajnokai képeit kívánja adni, jelesül előfizetést nyit: 
Wiklef, Husz, Luther, Melánchthon, Hutten, Ulrich, Spalatin, 
Zwingli, Kálvin, Béza sat. reformátorok arcképeire követ-
kező feltételek alatt: minden egyes kép ára 25 uj kr. Öt 
egyszerre vett kép ára l f r . Minden tízre 1 tiszteletpéldány 
adatik. A ki 100 képet rendel meg, Luther nagy képét kapja 
ajándékul. Az előfizetési pénzek jul. végéig említett szer-
kesztőséghez küldendők. 

Minthogy azomban a már eddig is nyilatkozott várat-
lan részvét oly sok kép megrendelését tevé szükségessé, 
hogy azok augusztus vége előtt el nem készülhetnek, s igy 
azokat september hóban az előfizetökhez juttatni teljes 
lehetetlenség: e késedelmezésért kárpótlásul a gyűjtőknek 
nem minden 10-ik hanem minden 5-ik példány után fog a 
aiev. szerkesztőség ingyenpéldánynyal kedveskedni. Egy-

Segédszerkesztök : Dr. Székács J, és Török P. 

szer s mind ezennel az előfizetési határidőt is meghosszabitja. 
Mi láttuk e díszesen kiállított s magyar aláírással e l -

látott képéket s mondhatjuk, hogy nemcsak a közpolgári, 
hanem a nagyobb házaknak ís valódi díszére szolgálhatnak. 

Ezzel kapcsolatban egy ehhez hasonló, nagy fon-
tosságú vállalatra figyelmeztetjük a lelkész s tanitó urakat s 
ez Osterlamm K. ur vállalata, ki Boross Mihály kidolgozá-
sa után nemcsak a külföldi, hanem a hazai reformátorok 
életrajzát is szándékozik apró füzetekben kiadni. A még ez 
évben megindulandó vállalatról szóló programm rövid időn 
szét fog küldetni. U. 

A , .Péc s i l apok" írják, hogy az ottani ev. lelkészt 
több hive megkeresé, hogy ezután a templomban magyarul 
is szónokoljon, mely felhívásnak a lelkész ur aként tesz ele-
get, hogy ezután egyik vasárnap magyarul, a másikon né-
metül fog szónokolni. 

A s z ó d r ó l , julius 30-dikáról írják: „Főtiszt. Szé-
kács József superintendens ur tegnap útnak indult Miskolc 
felé, az ujjonnan választott tiszai superintendenst hivatalába 
fölavatandó. Aszódi és domonyi lakosokból alakult lovas 
bandérium fogadta mintegy fél órányira innét, és bekísérte 
ide Aszódra, hol szintén ünnepélyesen fogadtatott. Estve 60 
háromszínű lámpa világítása mellett (mert ily helyen a szal-
ma-födelek miatt veszedelmes volna fáklyákkal járni) a la-
kosok nagyobb része, zeneszó kíséretében, rendezett me-
nettel b. Podmaniczky Ármin kastélya szép udvarába vo-
nult, hol a tisztelt főpapnak helybeli tanitó M. ur a népes-
ség érzelmét kifejezte, mire a megtiszteltetett érzékenyen 
és meghatólag felelt. A „Szózat" eléneklése után, a soka-
ság megint szép rendben visszaindult." 

Adakozás. 
Kámori Sámueltől egy szentirásmagyarázati érteke-

zés jelent meg Pozsonyban: „Goel vérbosszús, kiváltó, 
szabadító = rokon." Egy ív nyolcadrétben. Ára 10 kr. o. é. 
Tiszta jövedelme a Pesten fölállított ág. hitv. protestáns k ö z -
ponti pénztár javára van szánva. E munka szerkesztősé-
günknél is kapható, mint a hová 200 példány küldetett. 

Az ungi ref. egyh. m. részéről magyar akadémia pa-
lotájára beküldetett 27 fr. 64 kr., a Melanchthon emlékére 
9 fr. 69 kr. 

A csobádi egyház részéről a szűkölködő horvátok s z á -
mára beküldetett 4 fr. 15 kr. 

Báthory István N. vátyi leik. A. Melanchthon-emlékre 
30 krt. Nagy János N. Korpádi leik. a pesti árvaházra 2 ftot.. 

Nyomtatási hibák. 
A mult számban: 942 i. 13. sor : vitájára, olv: vétó-

jára. 946. 1. 13. sor : a cultura, olv: a cultus. 

Felelelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Kór. 

lónál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

E LAP 
S Z E R K E S Z T Ő - E S K I A D O -

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

E L Ő F I Z E T É S I D I J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V idéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

H I R D E T É S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

A sárospataki h. h. főiskola háromszáza-
dos ünnepélyén mondott történeti emlék-

beszéd kivonata. 
Mélyen tisztelt gyülekezet! 
A hálás kegyelet munkájában voltunk fog-

lalatosok, midőn ünnepélyes díszben állottuk kö-
rül az elhunyt főpásztor ravatalát a távolban. 
Illő volt megemlékezni a hű sáfárról, kinek szive, 
mindnyájunk ügye, a közügy aggasztó sorsa fe-
lett idő előtt megtört, kinek szemei csaknem 
előttünk záródtak örök álomra, kinek ajkai előt-
tünk halványultak el. Illő, hogy a közügy hű 
munkása ne legyen könyezetlen halott. 

De lefizetvén e szent tartozást, töröljük le a 
könyeket, öltsük le a gyászt s örömtől sugárzó 
arccal közeledjünk a dicsőség templomához, mely 
főiskolánk háromszázad óta elhunyt nagyjainak 
sírja felett emelkedik. Igen, a sárospataki főiskola 
háromszázados múltját ünnepeljük öröm és méltó 
lelkesedés közt. Kevéssel ezelőtt elhatott a hír a 
haza minden vidékeire a magyar köz-és tudomá-
nyos élet organumai utján, hogy Patak főiskolája 
három százados ünnepet fog ülni, s íme örömét, 
mondhatni, magáévá tette a nemzet s vele szívben 

/ 

és lélekben együtt ünnepel. Es mi az, mi e szo-
katlan lelkesedést előidézte, mi ily élénk mozga-
lomba hozta a haza minden- rendű lakóit? A 
szellem az, mely hódít, s ha itt vonzalomról van 
ÍZÓ, a szellem az, mely azt kivívta, az ősökről 
lem puszta hagyománykép reánk szállott, de szi-
rtink és lelkünk életével egygyé lett, őszinte és 
negingatliatatlan hazai i rány ; mert Sárospatak 
degen istenek oltárain soha nem áldozott, nem a 
zerencse napjaiban, nem a háborúságok közt; 
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és ez nem betanult gondolkodás, mely az idő és 
körülmények szerint változik , hanem szellem, 
melybe mélyen beélte magát, ösztön, melynek 
ellenére nem tehet, nem, ha az élet és halál közt 
kellene is választást tennie. 

E szellem fejtette ki a sárospataki főiskola 
kebelében a tudományt, egyházi és polgári életet 
megható tevékenységet. 

A sárospataki főiskola a reformáció szülötte, 
egy idős az értelmi és erkölcsi szellem emanci-
pációjával. Az egyház, melynek a reformáció 
léteit adott, ama szegletkőre, a Megváltóra épült, 
s szentélyébe, hogy meg ne romoljon, az evan-
gyéliom élö és éltető, ujoló és újító szellemét he-
lyezte be, s a zászlóra, mely alatt küzdött, ez 
volt felirva: „Az ember megigazul hit által." 
Igen a reformációnak ez ama Pál apostol szelle-
mében kihirdetett alapelve, mely, hogy úgy szól-
junk, a népeket szíven találta. S ezzel ki van 
mondva az ember közvetlensége Istenhez; a re-
formáció kimondotta, hogy a gondolkodás-sza-
szabadság sérthetetlen, az ész vizsgáló s bíráló 
joga szent. S mi más ez, mint az emberinem nagy-
korúságának kihirdetése. 

A katholicismus és protestántismus állottak 
szemben egymással, s már a küzdelmek által 
nagy szolgálatot tettek az emberiségnek. A két 
munkás harcra kelt egymás ellen, de a csatában 
megismerék egymást, s mint Homér hősei a csata 
végeztével kicserélték fegyveröket, s bár közöt-
tük a küzdelem folyvást tart, mérgét elvesztette, 
ez verseny, s most úgy állnak egymás mellett, 
mint egy tőnek két erőteljes hajtása, akarván 
egymást nem erőszakosan kidönteni, hanem men-
nél gyorsai)!) és teljesebb életfejlődéssel beárnyé-
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kölni, a növényország tenyésztő ösztönének pél-
dájaként. 

A reformáció nem német, a reformáció olasz 
földön kezdődött, ama világra szóló hatalom és 
tekintély közelében, melyet szűkebb korlátok 
közzé szorítani volt nehéz feladata, hogy kiebb 
terjedjenek az emberiség jogai. A reformáció elő-
hírnökei olasz dalnokok voltak. Nem első eset. 
hogy a költészet adott emelkedést a civilisátió-
nak. Az olasz költők azonban csak az éle és gúny 
fegyvereivel vívtak, nem foglalkodtak közelebb-
ről a reformáció mint vallásujítás nagy gondola-
tával. Ők nem fogták fel alapjában a rendszert, 
nem szálltak annak mélyére, nem gondoltak egy 
ujabbra, melylyel amazt kicseréljék, nem formu-
lázták nézeteiket, nem volt meg náluk kellő tisz-
taságban sem az eszme, sem a lelkesedés, mely 
egy gondolatért mindent kockára tesz, vagyont, 
szabadságot, életet. De fellépésüket mégis refor-
mátori küzdelmek előjátékául lehet tekinteni, a 
mennyiben az irodalom utján sajátságos irányban 
hatottak a közvéleményre, a fenálló és sérthetet-
lennek tartott rendszer külső hiányait merészen 
megtámadták, s magot hintettek el az elmékbe, a 
szabadabb gondolkodás magvait. 

A komoly tárgyat a német reformátorok 
fogták fel ahhoz illő mélységgel, tudománynyal, 
lelkesedéssel és elszántsággal. Ok alapjában tá-
madták meg a fenálló rendszert, helyében azon-
nal uj rendszert léptettek, s az emberi elme bá-
mulatos mélységével keresték fel a pontokat, 
melyek körül az egészet összeállítsák, képezvén 
annak központját a hit és lelkiismeret, a szentírás 
elvei szerint. 

A nagyszerű szellemi mozgalmak iránt, me-
lyek Németország és Helvécia gondolkodását 
hullámzásba hozták, mindjárt kezdetben különös 
fogékonyság mutatkozott az elmékben e haza 
minden vidékein. Ehhez járult , hogy a reformáció 
vallás- és lelkiismeret-szabadságot lehellő elvei 
azon időben kezdettek közöttünk ismertté lenni, 
midőn a mohácsi vész napjaiban a sír és enyészet 
szélén állott a haza, egy része elveszett, a polgári 
szabadság, a nemzet függetlensége és az alkot-
mány fenyegetve volt, s tudjuk, hogy az elnyo-
mottak birtak minden időben legtöbb fogékony-
sággal a szabadság iránt. A reformáció szabad 
elvei jótékonyan és vigasztalólag hatottak a le-

sújtott nemzetre, enylűtgétték majdnem elvisel-
hetetlen szenvedéseit, felemelték levertségéből, 
reményt és bizalmat keltettek szívében, kebléből 
ki nem halt a szabadság érzete, a protestantismus 
ébren tartotta azt, meg volt annak kitéphetetlen 
magva a hit szabadságában, s oly nagy fogékony-
ság mutatkozott keblében az uj tudomány, a re-
formáció megtisztult elvei iránt, miszerint egy 
századdal az után, hogy zászlója kitűzetett, fel-
vették a haza legelső rangú családai. 

Legelső volt a haza nagyjai közt, ki lelke 
nyugalmát e hitben találta, Perényi Péter, a ná-
dor fia, s 1526. után, elesvén Pálóczy Antal a 
mohácsi harcban, Sárospatak és más nagy bir to-
kok ura. O nemcsak követője volt az u j tudo-
mánynak, hanem terjesztője is, nemcsak szivében 
hordozta a megújított vallást , hanem kezébe 
vevé annak égő szövétnekét, megvilágosítá azzal 
a Dráva és Bodrog partjait s a Mátra völgyét. 

Azonban a reformációnak biztosítékra volt 
szüksége : a hitet tanulmányozni kellett, a meg-
nyugvás elmélkedéshez köttetett, végre, a gyer-
mekekben kellett magát megdicsőíteni a munká-
nak : szükséggé váltak az iskolák Pataknak már 
1530-ban protestáns iskolája volt. Perényi Péter 
alapította azt. Ö építtetett a várban templomot, 
melyre később a kereszt tűzetett fel. Hol jelenleg 
a főiskola épületei emelkednek, ott a reformáció 
korában a Ferenc szerzetesek kolostora állt-; Ko-
pácsi István volt a rend főnöke, s lett a Perényi 
oltalma alatt Patak reformátora, a gyülekezet 
legelső papja, az iskolának legelső tanítója. 

Midőn Perényi Péter, a türelmetlen Zápolyá-
hoz nem csatlakozhatván, I. Ferdinándhoz állott, 
szolgálatáért a legnemesebb és legnagyobb értékű 
díjt kötötte ki : a vallás és lelkiismeret szabadsá-
got. A király a polgáriak felett volt ur, a lelkiek 
felett Perényi őrködöt t s mint nemeskeblü férfiú 
nem elégedett meg azzal, hogy maga élvezze a 
léleknek azon nyugalmát, melyet neki a hit sza-
badsága adott, terjesztője volt annak a meg nem 
szállott helyeken, söt szivén hordozta a töröli 
iga alatt nyögő hitsorsosok ügyét is, hogy vállá 
sukat szabadon gyakorolhassák , védő-levele' 
eszközölvén ki számukra, mely a Budán székeli 
ozmán parancsnok által évenként megujíttatott 
A török dúlt és rabolt, de nem volt türelmetlen i 
vallás iránt, a mint Simándi dunántuli superin 



tendens i r ja : „Nekem sok leveleim vannak a h a -
talmas vezérektől török és magyar nyelven meg-
írva és megpecsételve s a vitézlő török urak-
tól is minden becsületünk és ótalmunk meg 
vagyon panasz nélkül leveleink vannak, hogy 
minket senki ne háborgasson, sem török, sem 
jobbágy, hanem tisztünkben eljárhassunk/ ' 

A török e szerint vallásukban nem hábor-
gatta a protestánsokat, védelmezte intézkedéseiket, 
s a nemzet nyelvén szólott a nemzethez, melyet 
saját erejével hódított meg. Perényinek gondja 
volt a hazára, a szenvedőkre, az egyházra, az 
iskolákra. 

Az apa halhatatlan érdemeit az egyház és 
iskola irányában ujabb érdemekkel tetézte a hozzá 
oly igen méltó fiu, Perényi Gábor. Mit atyja a 
pataki iskolára nézve megkezdett, ő tovább vit te: 
lelkes védelme és pártolása, s a Nagybányáról 
visszahívott Kopácsy István vezetése alatt Patak-
nak már 1550-ben főiskolája volt, s azt a Perényi 
Gábor kifogyhatatlan kegyessége tartotta fenn, 
ki az iskolának fekvő vagyont, biztos és állandó 
jövedelmet, évi folytonos segélyezést rendelt, s 
ez adományozásaira királyi jóváhagyást és szen-
tesítést eszközölt. 

De a Perényiek nemcsak az egyháznak és 
iskolának éltek: maga a nemzet hálával tartozik 
emléküknek. Ha e szűk átkelőn, hol a Bodrog a 
Hegyal ja lábait mossa, a Perényiek gondoskodása 
a pataki főiskolában áttörhetlen erősségét nem 
állítja fel a nemzetiségnek, talán azóta észak felől 
egy idegen elem a Tiszáig nyomul, s az ős m a -
gyar , ki az alföld téréin szántogat, most nem 
értené e vidék lakóit. Valóban nehéz meghatároznia 
váljon az iskola megalapításában a Perényiek á l -
dozatkészsége volt-e nagyobb, vagy hazafiúi böl-
csesége. 

A fényes Perényi-család ezen ága kihalt, de 
emléke él és örökké élni fog; emlék szebb és 
maradandóbb protestáns ember sírja felett nem 
emelkedik e hazában: e nagyszerű emlék a sáros-
pataki főiskola. 

Perényi Gábor halálával birtokai a koro-
nára szállottak s II. Miksa király lett Sárospatak 
ura, az iskola bőkezű jóltevője, igazi mecénása. 
Az iskola minden jogait s illetőleg fenállását ki-
rályi jóváhagyással szentesítette, részére állandó 
segélyt rendelt oly mértékben, mint maga Perényi 

Gábor meghagyta. Ez iskola a koronás fők között 
iránta van legtöbb hálára kötelezve. 

Majd az Eger vára ostrománál halhatatlanná 
lett Dobó István neje, Sulyok Sára és fiuk Dobó 
Ferenc , mint Sárospatak tulajdonosai vették 
ápoló gondoskodásuk alá a főiskolát, s nagylel-
kiileg gondoskodtak az építkezések mellett a fize-
tésekről, az ifjak segélyezéséről. Az ég úgy akarta, 
hogy oly sok lelkes és a haza előtt fényes érde-
mekkel koszorúzott család jöjjön összeköttetésbe 
a főiskolával, talán, hogy múltjához annál több 
kegyeletes emlék csatlakozzék, s mily természetes 
láncolata a képzeteknek: Patak, Dobó, Eger, a 
haza! 

A lelkes Dobók után a Kákócziak és Lo-
rántfy Zsuzsánna jőnek. Külső és belső é le te jaz 
iskolának e korban indult egész erővel fejlő-
désnek. 

E kort I. Rákóczy György nyitja meg; 1626-
ban a felsőbb tudományok előadásával a sáros-
pataki főiskolában három tanitó foglalkodott, ki-
ket ő maga fizetett saját pénztárából, s e mellett 
több rendbeli építkezéseket tett. Tarczali Pál 
esperes előadása szerint: „A schola tíz esztendők 
forgása alatt szépen nevekedék, hasznos szép 
épületek lőnek, typographia erigáltaték, az üdvö-
zült Lorántfy Zsuzsánna Comenius Jánost idegen 
országból sok költséggel aláhozatá, négy classicus 
praeceptoroknak szép fizetést rendele és a clas-
sisok azokhoz illendő szép auditóriumokkal eri-
gáltatának, melyekben mind nagyok, aprók, di-
cséretesen épültenek." Ez időben már Sárospata-
kon az alsó- és felső tudományos osztályok veze-
tésével összesen'hét egyén foglalkodott s az isko-
lában egy nyomda működött bizonyságául annak, 
hogy az iskola kebelében a szenvedőleges fogé-
konyságon felül a cselekvő munkásság ösztöne is 
érezhető volt. 

Hogy e kegyes fejedelem, világtörténeti ne-
vezetesség a linci béke által, a sárospataki isko-
lát egykor szerette, ápolta, e kedves viszony ke-
gyeletes emlékét ki nem fogják törölni az intézet 
lelkéből sem a századok, sem az ezredek; ez is-
kolának mindig dicsekvése lesz, hogy egykor a 
Rákóczy ok iskolája volt. 

Halála után, mely 1648-ban történt, özvegye, 
a lelkes Loránt fy Zsuzsánna, a sárospataki főis-
kola ápoló dajkája, bőkezű kegyasszonya, fiával; 

* 



Zsigmonddal Sárospatakra költözött s életét, 
mondhatni, az iskola felvirágoztatásának szen-
telte. 

Az ó-kor mai napig bámult classicus irói 
azon uralkodókat, kik a tudományok ápolói vol-
tak, az istenek közé helyezték; félelem vagy lii-
zelgés okozta, mindegy, de megtörtént. S ha ér-
dem a szellemnek imez emelkedése férfiakban, 
kik birodalmak kórmányára voltak elhíva, a mi 
mélyreható bölcsességet feltételez, lehetünk-e elég 
elismeréssel azon nő iránt, ki oly meleg szeretet-
tel, részvéttel, mondhatni nyugtalansággal ápolja 
a tudományokat , mintha az iskola egy bölcső 
volna, melyben első szülötte felett viraszt ? Es ö 
-e magasultság által nem vetkezett ki a nőiségbol, 
hanem felülemelkedett azon ama magasságig, hol 
a jellemeket már csak bámulni lehet. 

Szóljanak tettei. 
1650-ben Comenius Jánost , a tudományos inté-

zetek organizálásának, az okszerű tanitásnak nagy 
mesterét,mintpedagogiárkhát,külföldrőlnagy költ-
séggel Sárospatakra hozatta, akarván ez intézetet 
az európai tudományos miveltség színvonalára 
emelni. Lorántfy Zsuzsánna ezáltal az iskolának 
érezhető szellemi emelkedést adott ; nevelte a 
tanszékek számát; az iskolának gazdagon jöve-
delmező fekvő javakat ajándékozott, mint azokat, 
úgy a mások által ajándékozottakat a terhek alól 
felmentette; az ifjakat a várból kiszolgáltatott 
jótéteménynyel bökezűleg ellátta, többeket.kikül-
dött a külföldi egyetemekre, valamint férje is az 
előtt, hogy a tanári hivatalra folyvást alkalmas 
•egyének képeztessenek ; s hogy az iskolához 
vonzó szeretete a földi élet határain is túlterjed-
jen, végrendeletében, azon esetre, ha fiai örökösök 
nélkül halnának el, javainak jelentékeny részét 
az iskolára hagyta. 

Es e kegyes lelket mélyen sebzették élte 
alkonyán az iskolai zavargások. Vessünk egy 
futó pillanatot a történtekre, melyek halálát 
megelőzték, hisz egy részben az ő halálának két-
százados emlékét ünnepel jük: ő 1660-ban halt 
meg, valamint fia, a derék II . Rákóczy György is. 

1621-ben I. Rákóczy György gondoskodott 
iskolai törvényekről s uj tanrendszerről, akarván 
reformokat hozni be a tanitásba. Ez ellen élesen 
nyilatkozott az ifjúság, ragaszkodván a régi eljá-
ráshoz. A zavarok 1648-ban megujultak. A feje-

delemnő Medgyesy Pált, kedves udvari papját 
bizta meg, hogy készítene törvényeket, melyek 
által a csend az iskolában kellőleg biztosíttassák. 
A törvények kihirdettettek, az ifjúság gúnynyal 
válaszolt s csípős megjegyzéseket irt azokra. Az 
ügy a zavargások lecsendesítése végett zsinat elé 
vitetett, de siker nélkül, a felhabzó kedélyek le 
nem csendesedtek: az összes tanuló ifjúság, mint 
hajdan a római nép, midőn a szent hegyre költö-
zött, a várost, elhagyta az iskolát, de harmadnapra 
ismét visszatért. A kegyes fejedelemné még azon 
évben meghalt, s mily nehezen szívelte a tör tén-
teket, Tarcali Pál esperes és főiskolai egyházi 
gondnok következőleg adja elő ,.Elközelget-
vén üdvözült Lorántfy Zsuzsánnának. . . életének 
végső nap ja , kimulék e világból szent György 
nap táján. Kinek meghidegedett részeit, midőn az 
koporsóba betötték, fedelet az koporsóra maga 
kezeivel fedezett üdvözült Zákány András urunk, 
sürtí könyhullatási orcáján és vén szakállán alá-
folyván. keserves zokogással az körülállóknak 
liallattokra ezt mondotta: Ah átkozott diákok, ti 
öltétek ezt meg. Ti fosztottátok meg az szegéig 
magyar nemzetet ez drága kincstől. Nem is ok 
nélkül való szók voltak, mert engemet seniort 
halálra való betegülése előtt mintegy hatodnappal 
felhívatván magához méltóságos Lorántfy Zsu-
zsánna és házában csak magammal beszélgetvén 
mintegy két óráig, beszéde közt ottan-ottan sí-
rásra fakadván ki, ilyen szókat is szólott: „Üd-
vözült urammal ifjúságomtól fogva istenesen él-
vén, de sem annak, sem kedves fiamnak, Rákóczy 
Zsigmondnak halálán annyit nem sírtam, kese-
regtem, mint az if júságnak ez raj tam tett méltat-
lan cselekedetin. Te látod Isten, mint az édes 
anya magzatit, az dajka az ő kicsindedit, úgy 
igyekeztem nevelni Istennek és szegény hazánk-
nak szolgálatjára, de sok dajkálkodásimat ime 
mivel fizetik!'' Néhány nappal azután, hogy e 
hattyúénekét elmondotta, megszűnt dobogni a 
nemes szív. Hamvai Sárospatakon nyugosznak. 

Egy, hatásában át nem gondolt fellépés a 
legjobb szívben minő fájdalmat keltett! talán, 
hogy emlékén annál szentebb pietással függjön 
az utókor. 

A derék szülékhez méltó fiak II. Rákóczy 
György és Zsigmond első rendű jóltevoi közé 
tartoznak a főiskolának. Ez utóbbi, különös ked-
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velője a tudományoknak, volt főkép a Tolnai 
János ajánlatára eszközlője, hogy Lorántfy Zsu-
zsánna Comenius Jánost Sárospatakra hozassa, s 
Comenius őt, a tudományok barátját , ki a sáros-
pataki iskola növendéke volt, s az iskolában la-
kott, nem egyszer a nemzet szemefényének ne-
vezte. A könyvtárt drága munkákkal ajándékozta 
meg, s egész könyvtára az iskolára szállván, azon 
időben Magyarországon és Erdélyben a sárospa-
taki főiskola könyvtára volt leggazdagabb. 

Az iskola még nagyrészt mindig egyesek 
iskolája volt, aranynapokat élt, ha a kegyelem 
mosolygott reá, máskor száműzöttek s bujdosók 
voltak ifjak és tanárok, a mint a kegy és szeszély 
változott. Ez nem lehet egy protestáns tanintézet 
sorsa és rendeltetése, nem lehet az pusztán kegy-
úri intézmény, nem kevesebb az, mint a felekezet 
élő gondolkodása : a felekezet öntudatából kellett 
annak kifejlődnie, életszálainak a „felekezet szi-
vében" kell gyökereznie. Legelébb egy szálacs-
kának mindnyájunk életfonalából az iskola életébe 
kell beszövődnie, hadd mutassa meg magát 
mindnyájunk arcán annak életteljessége, hadd 
érezzük, ha volnának, aggodalmait; a mit min-
denki szeret , mindenki félti azt , s védelmezni 
fogja. 

A sárospataki főiskolát századok óta fűzik 
az áldozat és közrészvét elszaggathatatlan kö-
telékei nagyjaink szivéhez. Es e benső viszony az 
iskola történeti fejlődésével van kapcsolatban. 
Letűntek a boldog idők a Lorántfy Zsuzsánna és 
fia II. Rákóczy György halálával, kinek özvegye 
Báthory Zsófia fiával, I. Rákóczy Ferenccel együtt 
a következő évben elhagyván a hitet, mely az 
apákat boldogította, az iskola és egyházak jöve-
delmét bevonta, a két Rákóczy és Loránt fy Zsu-
zsánna által nyújtott segélyt végkép megtagadta. 
Mi volt hátra, minthogy azonnal fel kell oszolnia 
az iskolának? De a fenyegető veszélytől meg-
•menték azt a felekezet nagyjai. 

Az 1663-ban Sárospatakon tartott részzsinat 
ekként intézkedett : minthogy ennek előtte a 
Magyarországon levő református főrendekkel a 
sárospataki iskolához bizonyos jóltevők „válasz-
tattak és rendeltettek,u azok a most kinevezendő 
küldöttek által levélben kéressenek fel, hogy 
irassa be kiki, mennyi és minemű segedelmezés-
sel akar lenni a sárospataki iskolához. A helyett 

tehát, hogy feloszlott volna az intézet, jövedelme 
és fenállása rendszerezve és nagy részt bizto-
sítva volt. 

Hogy az iskola e viszontagságos időkben 
magára nem hagyatott, nagy részben az egyhá-
ziak buzgóságának lehet köszönni. Eljárásukat 
így adja elő esperes TarSzali Pál : 

„Midőtől fogva az sárospataki ref. scliola 
istenes, kegyes gondviselő dajkáitúl megválaszta-
ték, és mintegy magának hagyattaték, minden 
gondunkat, elmélkedésünket arra fordítottuk, hogy 
a scholát pusztulástól oltalmazhatnók, költségün-
ket, fáradságunkat nem szántuk, sőt az tennészet-
tűl belénk oltott szemérmetességet félretéve, m a -
gunkat mintegy szemtelenekké tettük, írásaink s 
kibocsátott követeink által, sőt magunk személyé-
ben is az nagy renditeknek ajtajokon, fülökön 
zörgettünk, s úgy kúdultunk, hogy a scholában 
tanitómestereket és praeceptorokat tarthatnánk." 

Ez intézkedés a mily üdvös, ép oly szüksé-
ges volt; a leggyászosabb idők következtek be az 
iskolára: hogy múltja annál nagyobb legyen, el 
kellett jőni a háborúságok napjainak. 

Báthory Zsófia és fia, I. Rákóczy Ferenc tíz 
éven át a legmostohább indulattal viseltettek az 
iskola iránt. Báthory Zsófia a tanuló if jakat a 
várbeli templomból, a Perényiek templomából, 
kitiltatta, a várat német katonaságnak adta át, a 
templomot és az iskolát, mely azon időben a 
nemzet szemefényének tartatott, fegyveres erővel 
elfoglaltatta. E gyászos és az iskola történetében 
örökre felejthetetlen nap 1671. october 20-ka 
volt. Ostromágyukkal ellátott ezredek vezettettek 
a fegyvertelen ifjúság ellen, melynek a kettő kö-
zött kellett választást tennie, vagy az iskola om-
ladékai alá temetkezni, minden védelem nélkül, 
vagy felvenni a száműzöttek keresztjét s hordozni 
keblében majdnem elviselhetetlen fájdalmat a 
reménységért , hogy a visszatérők megépftendik 
az u j Jeruzsálemet. 

A lelkes csapat elhagyta a várost Buzinkai 
és Pósaházi tanárok vezetése alatt. A száműzötte-
teket a távolban Debrecen fogadta szívességgel, 
mely a bujdosókkal kevés időre elfelejteté, h o g y 
szerencsétlenek, s melylyel a jobb lelkek szokták 
azok szenvedéseit enyhítgetni, kik egy szent ü g y -
nek nemes áldozatai. 

Azonban nem kényelem volt az, a mit ők 



kerestek; az iskola nevét kellefentartaniok, a hol 
ők voltak, ott kellett lenni a pataki főiskolának, 
ők voltak a mag, melyből annak ismét ki kellett 
hajtania. Rákóczy Ferenc pusztításai Erdélyben 
készítettek nekik helyet: ott várta őket az üresen 
maradt gyulafejérvári iskola s később Marosvá-
sárhely. A sokat szenvedett Erdély tartotta meg 
a adta vissza Magyarországnak a sárospataki fő-
iskolát. A derék fejedelem, ki nevét e kegyesség-
ben megdicsőitette, I. Apafy Mihály volt. 

(Vége köv.) (Sárospataki F.) 

ISKOLAÜGY. 

S z a t m á r - N é m e t i , augustus 1. A szatmári helv. 
hitv. egyház kebelében levő algymnasiumról, mely a szat-
mári egyházm. közvetett, és a szatmár-németi testvér egy-
ház közvetlen felügyelete alatt áll, talán nem is vala többet 
szó e lap hasábjain, mint midőn a legközelebb lefolyt év 
augustus havában tartott tiszántúli superintendentiális gyű-
lés határozata folytán pclengérre állíttatott, — mint a követ-
kezés bebizonyítá minden alap nélkül;—mert a patronatus, 
idő, körülmény és törvény parancsolta eszélyességgel, hogy 
ne mondjam bölcseséggel járt el, midőn az egyházi felsőbb-
ség közremunkálásával eszközlött nyilvánosság által, ez 
iskola életét megmenté és biztosítá. — Reménylem, eljön 
az idő, mindőn ez ügy tárgyaltatni fog a tiszántúli super-
intendentiális gyűlésen, s az okmányok megvizsgálása után, 
ugyancsak a nyilvánosság terén fog igazság szolgáltatni ez 
iskolának és pártfogóságának, onnan, honnan a gyaláztatás 
történt. 

Míg ez történnék, legyen szabad ennyit mondanom 
az édes miénkröl: haec contuinelia non fregit, sed erexit, 
s ez állítást bebizonyítom az által, hogy rövid jelentést 
teszek a legközelebb lefolyt iskolai évet berekesztő köz-
vizsgáról s ünnepélyről; reményivé, hogy igazgatótanár 
ur avatott tollával, az egész év folyamát éber szemekkel, 
fáradhatlan figyelemmel kisérvén, bővebb és teljesb jelen-
tést nyújt, hogy a balvéleményüek engesztelődjenek, a ba-
rátok szorosabban csatoltassanak. 

A közvizsgák julius hó 25-kén kezdettek meg, a 
gymnasiumi éneklőkar harmóniás éneklésével, szakrendszer 
szerint, a mint a tanítás is folyt; — tartott három teljes 
nap, oly eredménynyel — dacára a még mindig szokatlan 
és nehéz rendszernek — hogy a szép számú hallgatók, kik 
feözt vidékiek is többen voltak, dicséretükre legyen meg-
említve , mindenkor teljes örömmel és megelégedéssel 
hagyák el a vizsga termét, meggyőződve, hogy a tanárok 
egyik ugy, mint a másik, szivükön hordva vallásunk, isko-
lánk érdekét, jövőjét; időt,fáradságot nem kímélve, küzdöttek 
minden nehézséggel, hogy az ifjn nemzedéket az egyház 

és haza hü polgáraivá neveljék. — A vizsgák folyama alatt 
sok élvezetet nyújtott minden jelenlevőnek a szép ered-
ményt tanúsító rajzolatok nag-y száma, a nagy szorgalom-
mal beszerzett növény-, ásvány-, állat-gyűjtemény, melyek 
körül tanárok és tanulók közösen buzgólkodtak. 

A tanítványok száma az év elején volt 99, közvizsgán 
megjelent 94; — az 1-sö osztályban 29, a 2-ikban 23, a 
3-dikban 29, a 4-dikben 23. Ezekenkivül a vallástanból 
vizsgát adtak ugyancsak gymnasiumunk tanárai által oktat-
tatván a helybeli r. kath. fögymnasium helv. hitv. 23 növen-
dékei közöl 21-en, kettő elmaradt. 

Julius 28-án volt a közvizsgát bezáró ünnepély ; hála-
istenitisztelet tartatott ugyancsak az iskola tágas teremé-
ben. — A gymnasiumi éneklőkar énekelvén, ihletteljes 
hála-imát bocsátott az egek Urához Isten megsegítő ke-
gyelméért tiszt. Mándi Beniámin vallástanár ur továbbra 
is áldást esdve iskolánkra, egyházunkra és forrón szeretett 
magyar hazánkra. — Az ima végeztével igazgatótanár 
Bartók Gábor ur intézett beszédet a szép számú közönség-
hez és a tanuló ifjakhoz, szakavatottal! fejtegetvén, hogy 
negyedfél évi tapasztalata gymnasiumunk körül megerösíté 
lelkében azon régibb meggyőződést, hogy magyar gyer-
mekeknél, kik különféle szerkezetű elemi osztályokból 
lépnek át 9, 10 éves korukban gymnasiumunkban, nem 
célhoz vezető a szakrendszer; — ennélfogva óhajtandó 
volna, ha az osztályrendszer, ha nem az egész algymna-
nasiumban is, legalább a két alsó osztályban visszaállíttat-
nék; így aztán az is eszközölhető lenne, hogy a jelenleg 
működő tanár urak képesek lennének az 5-ik osztályt is 
megnyitni jövő iskolai évre. Adná Isten! Ugy legyen! 

A köztetszést nyert tudományos beszéd után éljen 
kiáltások közt leszállván direktor ur a szószékből, felemlíté : 
hogy a lefolyt iskolai évben alapított Kazinczy-jutalom 
díjra érdemeseknek Ítéltettek; Rázsó Lajos lV-ik, és Bozsó 
Ferenc III—ik osztályú növendékek, de a jutalom, ünnepé-
lyes kiosztása a határozat értelmében f. év october 27-én 
fog történni; — 12 növendék nyert könyv-jutalmat: Vajai 
Károly ügyvéd és Bartók Gábor urak ajándékozásuk 
folytán. — Végre nt. Mészáros István esperes és lelkész 
ur emelt szót, kiemelvén a tanulók legfolyt évi szorgalmu-
kat, inté őket, hogy a pihenés napjaiban se feledkezzenek 
el tanulói kötelességükről; — a tanárok buzgó fáradalmát 
megköszönve, óhajtását fej ezé ki: bárcsak teljesülne a 
szózat, s megnyittatnék az 5-ik osztály, mert hiszi, hogy a 
4-ik osztály növendékei örömest futnának tovább is az 
igen szeretett tanár urak vezérlése alatt. — Záradékul az 
éneklőkar énekelt, bucsűzóul pedig a Szózat énekeltetett el. 

Ezen jelentésemhez kell csatolnom, hogy a Kazinczy-
alapítvány 150 o. é. f t . , mely összeget a szatmári casinó 
tett a megtartott Kazinczy-ünnepély folytán; ugyancsak 
150 ft. adatott a r. kath. gymnasium részére, kiknek adatott 
vagy adatik ott ez évben jutalom, nem tudom. 

Algymnasiumunk lelkes tanárai: Bartók Gábor igaz-
gatótanár , latin nyelvet, Figura Ahrai Károly német 
nyelv és történelem, Kanizsay Zsigmond latin és görög 
nyelvv Mándi Beniámin vallás, Nagy Áron Geiza magyar-, 



német és latin nyelvészet, Orosz István természetrajz 
előadója. 

A külföldi Gymnasiumok rövid ismertetése. 
(Folytatás). 

III. 
gymnásiumi rendszer Belgiumban. 

Azon tanintézetek, melyek a mi gymnasiumainknak 
megfelelnek, Belgiumban kétfélék, vagy a kormánytól füg-
gök vagy községiek, magánosaktól például szerzetektől fen-
tartottak. Ez utóbbiak fenmaradása főkép az egyháziaknak 
tulaj donitható, kik itt is mint Franciaországban, és másutt a 
szabadtanitás elvét saját céljaikra használják fel, s főkép a 
katholicismusnak nem találván ez ügynek a szabadelvű mi-
nisterium iskolai intézkedéseit eléggé kedvezőknek, saját 
intézeteiben kárpótlást szerezni. 

A kormánytól függő intézetek kétfélék. 1.) Felsőbb 
középiskolák (kir. athenaeumok). 2.) Alsóbb középiskolák 
(az előbbi felsőbb népiskolák s úgynevezett ipar- es 
keresked. iskolák helyében, sajátlag, polgári, közép vagy 
reáliskolák.) Ez utóbbiak összeköttetésben lehetnek az 
Athenaeumokkal. Convictust ezen intézetek nem tarthatnak ; 
de a községi elöljárók, gyakran magánemberek által létesít-
tetnek tápintézeteket, melyek az athenaeumnak , vagy 
középiskola (sajátlagos) elöljáróságának sok tekintetben 
alattok állanak. A vidékek és községek néhol tartanak gym-
nasiumokat, melyek nem épen oly lábon állanak mint a 
királyi tanintézetek. Emezek ismét három félék: 1. oly 
intézetek, melyek az államtól segélyeztetnek. 2. községi 
vagy tartományi intézetek. 3. olyak, a melyek egyes köz-
ségtől némi pénzsegélyt, vagy némi javadalmat nyernek. Ha 
valamely község gymnasiumot kiván állítani, szándékának 
a tartományi hatóságtól vagy fölebbvitelképen a királytól 
kell megerősíttetni. Sem tartományok, sem községek át nem 
ruházhatják a gymnásium irányában bírt jogaikat, melyeket 
netalán a törvényektől nyertek. Mert az egyháziak kezdtek 
volt ily átruházás által némely tanintézeteket hatalmukba 
keríteni. Egy, kivált a doorniki athenaeum illető eset, heves 
és huzamos vitákra szolgált alkalmul. 

A középiskolai oktatás (mind kétfélét ideértvén) ben-
foglalja a vallási oktatást is. A külömböző hitfelekezetbeli 
lelkészek felszólittatnak, hogy ezen oktatást teljesítsék, söt 
jogában áll a ministerium mellett létező „tanjavitási tanács-
nak" (conseil du perfectionement) a vallási oktatás körüli 
észrevételeit előterjeszteni. 

Minden tartományi fővárosban, ezenkívül Doornikban 
létezik egy athenaeum, összesen tiz. E tiz athenaeumnak 
1854-diki statistikája röviden e kimutatásból látható : 

Athenaeum. Antwerpen: Tanár 19. Melléktanár 4. 
Tanfelügyelő 2. Növendék 279. Az athen osztálya. 2. Brüssel: 
T. 28. Mt. 4. Tf. 5. Növ. 487. Az ath. oszt. 1. Brügge: 
T. 16. Mt. 4. Tf. 2. Növ. 141. Az ath. oszt. 3, Gent: T. 21. 
Mt. 4. Tf. 2. Növ. 256. Az ath. oszt. 2. Mons: T. 21. Mt. 4. 
Tf. 2. Növ. 248. Az ath. oszt. 3. Doornik: T. 17. Mt. 4. Tf. 

2. Növ. 154. Az ath. oszt. 3. Lüitich : T. 20. Mt. 4. Tf. 3. 
Növ. 447. Az ath. oszt. 2. Hasselt : T. 14. Mt. 4. Tf. 1. Növ. 
183. Az ath. oszt. 4. Arlon : T. 16. Mt. 4. Tf. 2. Növ. 145. 
Az ath. oszt. 4. Namur: T. 18. Mt. 4. Tf. 2. Növ. 190. Az 
ath oszt. 3. Összesen : T. 190. Mt. 40. Tf. 23. Növ. 2530. 
Az ath. oszt. 27 

E 2530-ból humaniórák tanulója 1120. 
A királyi athenaeiunokbeli oktatás két ágra oszlik hu-

manisticai és reál oktatásra. Az elsőhöz tartoznak. 
1. Vallás. 
2. A rhetorica és poésis szabályai. A görögnyelv, a 

latinnyelv alapos tanulmánya, mint szinte a francia, flamandi, 
és német nyelvé, azon tartományokra nézve, melyekben 
ezen nyelveket nem beszélik. 

3. Elemi mennyiségtan. Arithmetika, algebra, a máso-
dik fokú egyenletekig bezárólag. Geometria, Stereometria, 
és Trigonometria plana. A természettan alapfogalmai. 

4. Az egyetemes és belgiumi történet fontosb tényei. 
O és uj geographia, főkép Belgium földrajza. A haza alkot-
mányi és közigazgatási állapotának esmerete. 

5. Ujabb nyelvek, fiain, német, francia mint fentebb 
emliténk s az angol. 

6. Rajz és szépirászat,éneklés(hangzene)és gymnastica. 
Ez a humanisticai szakosztály hét classissal (osztály) 

bir, melyeknek nevei következők: 1. előkészítő a humán 
szakosztályhoz, 2. hatodik latin; 3. ötödik latin, 4. negyedik 
latin, 5., harmadik latin; 6 másod, latin vagy poesís osztálya, 
7., első latin rhetoricai osztály. 

A humaniórák tanítására megszabott idő tesz hetenként 
24 órát, az előkészítőben az éneklés és gymnastica 
óráit ide nem értve, -25-27-t a 6-dik és 5-dik latin-
osztályban 27-t a 4-dik és 3-dik latinban; 28-t a 
poetica 27-t a rhetori osztályban. A felsőbb hat osztálybeli 
óraszámból a vallásra esik hetenként 12 óra; a latinra 59, a 
görögre 15; a franciára 22, a fiamra 8 —10, a németre vagy 
ángolra 6, Flandriában 10, a valloni provinciákban a tör té-
net és földrajzra 15; a mathematikára 20, a pliysicára 3. 
Látni való, jegyzi meg,,LeRoy" lüttichitanár,ki után csaknem 
szóhüséggel adjuk ezeket (Encyklopedie des gesammten 
Erziehungswesens), látni való, hogy a görögnyelvi oktatás 
igen korlátozva, mondhatnók feláldozva van, annyival 
inkább, mert az 1859-diki törvény, mely a felsőbb iskolai 
oktatásról kiadatott, a jogi pályához szükséges „pliilos. és 
irodalmi candidatura" (akadémiai rangfokozat) vizsgálati 
tárgyai közül a görögnyelvet kitörölte. 

Az érettségivizsgálat, vagy mint itt nevezik „az 
egyetemi növendékek" (élévé universitaire) vizsgálata, 
mely 1855-ig fenállott, a magánintézetek iránti kedvezésbői 
ekkor eltörültetett. 

Az atheaeumokhoz kapcsolt reáloktatás hasonlóul 
két osztályra terjed két szakaszban. Az alsó szakasz az 
elö-készítön kivül magában foglal három évet (iparosztály); 
a felső ismét három évre terjed, háromféle nevezet alá 
soroztatván a három év, t. i. „kereskedői, ipari" és „ tudo-
mányos" név alá. Mind ezekről részletes kimutatást adni 
nem tartozik feladatunkhoz. Néhol a humán cs reáloktatás 



számára egyetlenegy épület van. Ily helyen a két előké-
szitö osztály egyesittetheiik. Ha valahol négy egymásutáni 
évben valamely osztály növendékeinek száma az 50-et 
meghaladja, mellékosztály állíttatik. 

Tantervet év elején mindkét rendbeli osztályok szá-
mára a minister készit, az rendeli meg az oktatás kezdetét 
is, t. i. a kir. Alhenaeumokban. A humán, valamint a reál-
szakosztályi előkészítő osztályba felvétetés feltételei 9-10 
éveskor, olvasás, irás, a törvényes mértékek ismerete, az 
egész számok négy alapmivelete, a francia nyelv elemei az 
ígehajlitásig, elég helyes dictandó-irás. Mily tanfelosztás s 
módszer alkalmazta tik a belga Athenaeumokban mint a reál 
mellékintézetben is, arról nincsenek adataink.Csak általános-
ságban tudunk ide némelyeket följegyezni. 

Az oktatás, írja ,,Le Roy," 1850 óta jelentékes elő-
haladást tett, s ez egy részt a szervezetnek, másrészt a 
felügyelőknek (Rogier minister azt tartja, milyen az 
inspector, olyan az iskola) és a versenynek köszönhető, 
mellyet a kormány minden áron elősegít. A német nyelv-
tanitási inethodus gondosan tanultatik, és az ó nyelveknél 
sikeresen alkalmaztatik. A kormány tankönyvek szerkesz-
tését eszközli, s pályadijakat tüz ki e célra. 

A tanterv, az állami mintaintézeteknek nézhető gym-
nasiumokban egyféle ; a magánintézetek eltérő utakat kö-
vetnek, kivált az előbb is említett egyetemi növendéki 
vizsga eltöröltetése óta. Ezekről Le Roy sem bír adatokkal. 
Mi is tehát, csak a kir. Athenaeumokról szólhatunk. 

1. „Latin nyelv." A 7-dik vagy előkészítő osztályban 
kezdetik. Itt tárgyaltatik: Latin olvasás, hangsulyszerü 
kiejtés, rendes névalaktan. Lexicographia és a sum ige. 
A 6 osztályban az alaktan kiegészítése, és valami a synta-
xis-ból. Latin gyakorlatok (thémes) grammat. syntact. fej-
tegetés. Utánzási gyakorlatok feladott minták szerint 
(mondatok rögtönzött > kit evése). Chrestomathia olvasása. 
Ilyen „Epitome históriáé sacrae, de viris illustribus urbis 
Romae," Emlékezet-gyakorlatok. Az 5-dik osztályban az 
alaktan ismétlése, szabálytalan alakok, elemi szófüzés, for-
dítások és gyakorlatok , Phaedrus és Cornelius Nepos. 
Gyakorlatok mint előbbi osztályban. A 4-dik osztályban: a 
szófüzés ismétlése, kivált a nehezebb részletek; prosodia 
stb. Caesar legalább egy könyv; néhány epistolája Cicerónak, 
némely darabok Ovidius metamorphosisaiból, gyakorlatok 
mint fentebb. A 3-dik osztályban: a szófüzés ismétlése, 
nyelvsajátságok és szépségek (élégances) verskészitési 
gyakorlatok, Livius, Sallustius. Részek Virgilius Eeclogái-
ból és Georgiconából, mellékes olvasás, vagy futó magya-
rázatok Caesarból. Corn. Neposból, Justinból. Hasonló gya-
korlatok mint előbb. Az olvasott szerzők ismertetése. A 
2-dik (költői osztályban: Latin gyakorlatok, elbeszélési 
utánzások és fogalmazások. Latin versek készítése, az oda-
mérték alakjainak tauulmánya. A styl és beszédfigurák 
ismerete gyakorlatilag, irodalmi fejtegetések. Cicerónak 
egy beszéde. Az Aeneis egy könyve. Horatius kiválogatott 
odái s levelei. Részleg futó olvasgatás és magyarázás Cae-
sarból, Qu. Curtiusból, Florus, Sallustius és Cicero (de se-
jiectute) müveiből. Közlések az irodalom-történetből. 

Az 1-sö (rhetori) osztályban : latin előadások, iro-
dalmi fejtegetések; Cicero pro Milone, Conciones (valami 
oly féle gyűjtemény cime lehet, mint fentebb az Epitome 
hist. sacr.) Horatius satyrái, epistolái az ars poetica. Válo-
gatott darabok Virgiliusból, Liviusból vagy Ciceróból (de 
claris oratoribus) egy részök futólag magyarázva. 

A görögnyelv az 5-dik osztályban, tehát harmadik 
évben kezdetik, s mint a fentebbiekből is kijö, 'hetenként 3 
órán tárgyaltatik. 

A helvt hitv. debreceni gymnasiumi 
tanárkar néhány tagja. 

(Folyt, követk.) 

BELFÖLD. 

Az ág. hitv. tiszai kerület közgyűlése. Folyó 
hó első napján nagyszerű vallásos ünnepélynek volt tanuja 
Miskolc városa; ugyanis ez nap tartotta közgyűlését az ág. 
hitv. tiszai egyházkerület, mely M á d a y Károlymint supe-
rintendens és Z s e d é n y i E d u á r d mint felügyelő felavatása-
és felesketésével volt összeköttetve. Gyűlést megelőző nap 
estején Máday sup. és Zsedényi felügyelő, valamint a fel-
szentelő Székács sup. urak ünnepélyes fáklyás zenével tisz-
teltettek meg. A gyűlés aug. 1-én nyolc órakor nyittatott 
meg a templomban, hol felbontatván a szavazatok, kiderült, 
hogy 119 szavazatból 111 Zsedényi Eduárd ö méltóságát 
választotta felügyelőnek, 74 pedig Máday Károly urat su-
perintendensnek. Ezután a felszentelésre tért át a gyűlés, 
mely alkalommal magyar, német és tót alkalmi beszédek 
tartattak s ezután ft. Székács József ur fogott a felavatás 
szertartásához. A zsúfolásig tölt templomban szokott remek 
szónoklatával előadván, hogy a prot. egyház a zsinaton kí-
vül más hatalmat nem ismer, hogy azt a tudomány tartja 
fen, intette prot. testvéreit, hogy az evangeliom szellemével 
összhangzó életet éljenek. Ezután ft. Máday superintendens 
ur lépett oltár elé s áldását adván a gyülekezetre az isteni 
tisztelet befejeztetett s a gyűlés folytattatott Zsedényi ur 
felügyelő beigtatásával. Eskü letétele után, háláját fejezte 
ki azon bizalomért, melylyel a gyülekezetek a felügyelői 
hivatalra öt választották, szónoklata folytán a vallásosságot 
nevezte azon kútfőnek, melytől mindennek folyni kell, ki-
mutatta, hogy az egyház ereje abban áll, ha annak minden 
tagja derekasan betölti helyét s igy ezen szellemet kell az 
egyházban terjeszteni. Beszédét ezzel zárá be : Elhatározott 
vallásos akarattal s hazafias indulattal magamra vállalom 
kedves kollegámmal együtt az egyházkerület kormányzását. 
Legyen áldott szövetségünk. Máday superintendens ur 
szinte lelkes szavakban köszönte meg e díszes hivatalra 
választatását. 

Ezután felolvastatott ö Felsége máj. 15-diki legke-
gyelmesebb kézirata, melyre Zsedényi ur szólalt fel, nem 
mint elnök, hanem mint hajdani késmárki gyűlés tagja s az 
egyházi élet azon pillanatait emelte ki, miket buzgó lelkese-
dés s szilárd meggyőződés szokott előidézni s a kézsmárki 



gyűlésre hivatkozott, mely egyebet nem védett, mint az 
1790: 26 ik t. cikket, az abból kifejlett gyakorlatot, az 
azon épült autonomiát, majd háláját fejezte ki a r. kath. test-
vérek iránt azon rokonérzésért, meíylyel a prot. egyház 
küzdéseit kisérte; végre indítványozta, hogy a gyűlés a 
tiszántúli helv. hitv. sup. példájára jegyzőkönyvileg háláját 
fejezze ki a Mindenható iránt, ki a küzdő egyházat el nem 
hagyta s ö Felsége szivét oda hajtotta, hogy a sanyargatás-
nak véget vetett. Indítványa egyhangúlag elfogadtatott s 
ezzel a gyűlésnek vége lett. 

A közgyűlést díszebéd követte, melynek fűszerét 
szokás szerint a lelkesnél lelkesebb felköszöntések képez-
ték. A felköszöntéseket Zsedényi felügyelő ur kezdte meg, 
ki Felséges Urunkért poharat emelvén, azon kívánságát 
fejezte ki, hogy még ez év folytán egy magyar országgyű-
lés szine előtt országunk hercegprímása szent István koro-
náját felséges fejére tehesse. Poharat emelt az ősz Palócy 
Tamásért is, kivel a hajdani országgyűléseken sohasem 
szavazott együtt. Palócy örömét fejezte ki, hogy Zsedényi-
vel egy zászló alatt küzdhet. Lelkes felköszöntéseket mond-
tak még gróf Károlyi Ede, báró Podmanyiczky Frigyes s 
többen, kik közt különösen kitűnt Farkas Károly mindszenti 
plébános ur felköszöntése. 

Aug. 2-dikán a gyűlés folytattatott, melynek tárgyait 
egyházi ügyek képeztek. Hosszadalmas, de érdekes vitára 
szolgáltatott alkalmat a nyíregyházi ügy, melyben Jeszensz-
ky László lelkész minden módon erőlködött az ellene szórt 
vádakat magáról elhárítani, de eredménytelenül s négy 
tagból álló küldöttség neveztetett ki az ominosus ügy barát-
ságos elintézésére. Hosszas tanácskozásra adott okot az 
iskolák pénzbeli istápolása. Elhatároztatott, hogy a tiszai 
kerület egy külön levélben gróf Széchényi István özvegyé-
nek, nagy férje gyászhalála fölötti méltó fájdalmát fogja 
kifejezni. Az ünnepélyek színházi előadásokkal voltak be-
zárva, melyek 1136 forintot jövedelmeztek az iskolák alap-
tőkéje nevelésére. N. K. 

Eperjes , jul. 28. Tisztelt szerkesztőség ! Meggyőző-
désein szerint, azon eszmék s határzatok, melyek közszel-
lemünket jellemzik, egyenlő értékűek a tényekkel, melyek-
nek ezek kifolyásai — ezért azt hiszem, nem tehetek ér-
dekesebb szolgálatot az olvasóiknak, mintha közéletünk 
eme tényezőiből annyit, a mennyit lehet, a t. szerkesz-
tőség rendelkezése alá bocsájtok. Közszellemünk természe-
tesen legtisztább vonásokban nyilvánul gyűléseinkben — 
mint gazdasági s egyházi gyűléseink, hol más vallásfeleke-
zetek jelesbjeit is van szerencsénk tisztelni. Ezen gyűlések 
szellemét legcsalhatlanabbul felfoghatjuk a tanácskozás 
eredményeiből, a jegyzőkönyvekből. Ezért — de azért is, 
hogy a felelősség se a t. szerkesztőségre, se reám ne há-
ramoljan, — tudósításaim egyedül ezeken alapulnak: illető-
leg, ezután nem leendenek mások, mint a jegyzőkönyvek 
kivonatai. Először is tehát legyen szabad a f. é. jun. 12—13 
napjain tartott „Sáros, Zemplén, Abauj ev. egyházmegyei 
esperességi gyűlés" jegyzőkönyve közérdekű pontjait egy-

szerűen elsorolnom... 3-ik pont, a pesti apr. 18-ki egy. 
confenrencia jegyzökönyve felolvastatván, annak 7-ik pontja 
nyomán t. JJjházy Albert ur jelenti, hogy eddigelé 71 ftot 
szedett az alapítandó középponti közpénztár számára,— 
ahoz járul azon 85 ft, mi a pesti egyh. conferenciára menő, 
de hatóságilag gátolt esp. küldött útiköltségére egybegyűlt, 
úgyszintén azon 20 ft, melyet a jakabvágási egyház aláírás 
utján e célra egybegyűjtött.. . 4. Az ág. hitv. középponti 
bizottmány máj. 21. felhívása nyomán felolvastattak: Ó-falu 
anya- s fiókegyházainak, minden egyházi tag által aláirt, 
ugyszintén a sóskúti egyháznak nyilatkozatai, miszerint az 
önkénytelen coordinatiotól viszatérni óhajtanak, s határozta-
tott, hogy a megtért egyházakat az esperesség örömmel 
visszafogadja kebelébe... 12. A Miskolcon f. é. aug. 1-én 
tartandó kerületi gyűlésre — küldöttségének jelen esp. gyű-
lés következendő utasítást adja : 5. Inditványoztassék, hogy 
a kerület a tartandó zsinaton előterjessze: a) az esperesek, 
nehogy az egyházban szakadás történhessék, a törvények 
megtartására hiv. esküvel köteleztessenek; b) a prot. egy-
ház régi jogos követelése, „a vegyes házasságoknak tör-
vény előtti egyenlősége" életbe léptessék; c) szüntetné 
meg a kormány azon alázó rendeletét, miszerint iskoláink-
ból a nem prot. ifjak eltiltatnak... 7. A kerület az iskolák 
feletti intézkedést újból átvegye, a tanrendszert megállapítsa 
s jelesen : váljon a tankönyvek kellő szellemüek-e ? — bi-
zományilag megvizsgáltassa. 8 Kéressék a kerület, hogy 
külhoni hitrokonainkat s különösen a Gusztáv-Adolf egy-
letet, — mint melynek ker. collegiumunk is pénzsegélyeiért 
hálakötelezettje — ügyünk állásáról értesítse, hogy legott 
is tudva legyen, miszerint a magyar protestáns egyház a 
synodal-presbiterial rendszer szabad levegője nélkül nem 
élhet. — 9. A kerületi határozat, a garas-adó, életbeléptet-
tessék 13. Széchenyi István bold. hazánkfia özvegyé-
hez az esperesség gyászrészvétének emlékirata intéztessék. 
— 14. „Inditványoztatván, hogy azon férfiak, kik a közel 
múltban egyházunk autonom állásaért a küzdtérre nyíltan 
kiállván, magukat bajnak és veszélynek kitették és az egy-
ház körül érdemeiket tetézvén, hálát érdemelnek, az utókor 
serkentő példájára megemlittessenek — többek közt, jelesen 
esperességünkben, mélyen tisztelt felügyelőnk t. Lucskai 
Bánó József m iránti hálaelismerés kifejezése a jegyző-
könyvbe „maradandó emlékezet okáért igtattatni ha-
tároztatott." 

Ujdonságképen a Bártfán tartott „Anna"-bálról csak 
annyit irhatok, hogy az rendkívül népes volt. Lengyel fő-
urak is jelentek meg nemzeti öltözékükben s lengyelesen 
öltözött cselédségekkel. Lelkes áldomásokat mondottak a 
magyar s lengyel főurak a kölcsönös nemzeti rokonszenv 
éltetésére. Közlekedési nyelvük leginkább a francia nyelv 
levén, kitűnő volt gr. Károlyi Ede misága áldomása, ki a 
francia nyelvet teljesen bírja Az időből végkép kifogy-
ván, addig is, míg más egyleteinkről Írhatnék, áldást kíván-
va a t. szerkesztőségnek, maradok igaz tisztelője r. I. 

(Pesti Hírnök. 



KÜLFÖLD. 

Rövid ismertetése a szabad-vallási ^gyüleke-
zeteknek Németországban. 

Oly országokban, hol a tudomány- és vallás mezején 
élénk mozgalom mutatkozik, e mozgalomból szükségkép 
oly irányok is fejlödnek, melyek valamely elvnek mereven 
egyoldalú felfogása által a legnagyobb felületességet s 
félszegséget törekesznek, mint egyedül üdvöst s jogo-
sultat — érvényre emelni. A dolog természetében fekszik, 
hogy az ily túlzó s egyoldalú irányok közül mindig leg-
alább is kettő majdnem egy időben merül fel, s erősödik 
meg, mert csak merev ellentétek által nyernek a különböző 
irányok határozott alakot s kifejezést, s így nagyon nehéz 
meghatározni, melyik irány idézte elő ellenhatásképen a 
másikat. Igy áll a dolog az úgynevezett szabad-vallás 
iránynyal is, melynek követői ezelőtt valami 15, vagy 20 
évvel Németország több helyein gyülekezetekbe állottak 
össze, s jelenleg valami 100 gyülekezetet képeznek, me-
lyek a legújabb időben, különösen Poroszországban, sza-
bad-vallási gyülekezetek neve alatt államilag is el vannak 
ismerve. Mert noha egy föemberük, Uhlich : ,,HandbüchIein 
der freien Religion" cimü könyvecskéjében azt állítja, 
hogy a szabad-vallási gyülekezetek ellenhatáskép kelet-
keztek az államférfiak, s lelkészeknek az utolsó évtizedek-
ben nyilvánuló azon törekvései ellen, hogy a régi keresz-
tyénséget minden egyházakban s iskolákban visszaállítsák; 
mégis megemlíti a mondottakat megelőzőleg azt is, hogy 
ujabb időben az ismeretek mindinkább való terjedése által, 
az ész a vallást is mindinkább és inkább át kezdte hatni, 
minél fogva szintoly határozottan állíthatjuk , hogy az 
államférfiak s lelkészek nevezett törekvései ellenhatást 
képeztek, a mindinkább felmerülő — vagy inkább a ratio-
nalismus idejéből még mindig fenmaradt s még nagyobb 
tulságig vitt — szabad-vallási eszmék ellen, mint a szabad-
vallási gyülekezetek alakulása, ellenhatása volt, a nevezett, 
sok tekintetben túlságos törekvésnek. 

De akár mikép álljon a dolog, annyi bizonyos, hogy 
a szabad-vallási gyülekezetek iránya, merő ellentéte, és 
pedig a másik túlságba eső ellentéte azon tulbuzgó hitpre-
dikálók irányának, kik a tiszta keresztyén vallás nem cse-
kély kárára, oly elveket elevenítenek fel, melyek nemcsak 
az észszel és vallási érzéssel, de a reformátorok elveivel 
is ellenkeznek. A tulbuzgók nem ritkán vakhitet követel-
nek, a szabad-vallásuak minden hitet elvetnek, — a tul-
buzgók majdnem minden súlyt a vallási titkokra fektetnek, 
a szabad-vallásuak csak kézzel fogható igazságot fogadnak 
el, — a tulbuzgók nemcsak vallási dolgokban, de minden 
más tudományokban is helyre akarják állítani a szentírás 
csalhatlan tekintélyét, a szabad vallásúak a szentírást s 
általában semmi tekintélyt sem ismernek el, a vallási dol-
gokban sem, — a tulbuzgók nem tűrnek semmi eltérést a 
megállapított tanoktól, sőt azon tanoknak az ö felfogásoktól 
eltérő felfogását sem, a szabad-vallásuak egyáltalán nem 
akarnak tudni semmi meghatározott tanokról, — a tulbuz-

gók a vallási cselekvényeknek, s az egyházi hivatalnak 
varázserőt tulajdonítanak "*), a szabad-vallásuak minden 
szertartást, minden külső cselekvényt semmisnek nyilvá-
nítanak. 

Mindenki láthatja ebből, hogy míg a nevezett tulbuzgó 
theologusok a középkori keresztyénségnek sok tévtanait 
is visszaállítani törekesznek, addig a szabad-vallási elvek 
hirdetői s követői nemcsak a keresztyén vallást semmisítik 
meg — a mit nem is igen tartózkodnak bevallani — hanem 
általánvéve minden vallást, úgy hogy ügynevezett vallásu-
kat teljes joggal a vallástalanság vallásának lehetne ne-
vezni. 

Csak fontolóra kell venni, miben áll a vallás lényege, 
s ezt azután összehasonlítani a szabad-vallás föelveivel, 
azonnal át lehet látni állításom igazságát. 

A vallási öntudat nem külső, hanem belső okokra 
alapított öntudat a léleknek legbensőbb élete, mely a míg 
valami által el nem liomályosíttatik, a legtisztább boldog-
sággal tölti el a vallásos ember kebelét, s akaratát folyto-
nosan a jóra s nemesre irányozza. Ezen benső okokon 
alapuló öntudatot lehet támogatni észokokkal is, s lehet és 
kell is főkép megtisztítani minden babonától s álhittől; de 
hogy az észokok vagy kiilsö tapasztalás által nyert ismere-
tek szintoly kevéssé tehetik a vallástalan embert vallásossá, 
mint a szépészet tanulmányozása a művészi tehetséggel 
nem biró egyént müvészszé, — hogy továbbá — habár a 
vallási érzet tökéletes mellöztével is el lehetne jutnunk 
a legfelsőbb igazságok tudatához, ez még sem volna soha 
vallási öntudat, hanem hideg, száraz metaphisika, s hogy 
ennélfogva végre az ily metahpisikai igazságok a szent 
érzelmeken alapuló s szent életet szülő vallást semmikép 
sem képesek pótolni, s nem is érdemlik meg, hogy össze-
ségük vallásnak neveztessék; — azt úgy hiszem mindenki 
nagyon könnyen átláthatja. 

Hogy lehetne tehát a szabad-vallási gyülekezetek 
irányát jogosan vallásnak nevezni, midőn minden vallásnak 
föelvét, a hitet, annak legtisztább, legészszerübb felfogása 
szerint sem akarják elismerni ? midőn körükben a vallási 
érzésnek szintoly kevés jogot engednek, mint bármily érzéki 
ösztönnek s kívánságnak (lásd ,,Das Gefühl" Sonntagsbuch 
von Uhlich, 353-ik lap) vagy tán még kevesebbet, a mennyi-
ben arról soha említést sem tesznek, valószínűleg azért, 
mert azt nem is ismerik, hogy lehetne vallásnak nevezni 
egy oly irányt, melynek föelvei általánvéve mind tagadó 
jellemüek, positiv tanaik pedig egészen kiesnek a vallás 
köréből? 

Valóban majdnem lehetetlen felfogni, hogyan tart-
hatja maga Uhlich azt vallásnak, mit a már nevezett 

*) Saját füleimmel hallottam egy hálái lelkésztől, midőn a 
szószéken azt vitatta, hogy a szentségek, ha világi 
embertől szolgáltatnak ki, bármily derék, erényes em-
ber legyen az, nem lehetnek üdvösek; ellenben, ha 
azokat bármi erkölcstelen, sőt hitetlen lelkész szolgál-
tatja ki, azok üdvös hatásokból nem vesztenek el 
semmit. 



„Handbüchlein der freien Religion" című könyvében, mint 
tanuk elméleti részét (hittannak természetesen nem szabad 
nevezni) tünteti elő. Első részében szól ott a világról, a 
csillagokról, azután a földről, természetről, s annak 3 
országairól, s felemelkedik egészen az erőig, mely min-
denben működik, — ezen természetrajz után áttér a könyv 
második részében az emberiség történetére, s kisérvén 
főkép a vallásnak fejlődését *), eljut egészen a szabad-
vallási gyülekezetek alakulásáig, mit természetesen, mint a 
vallási műveltség netovábbját állítja elénk; — végre szól 
az „én"ről, hol az embernek rövid élet- és lélektanát adja 
elő. Hol van itt csak egy vallási igazság is ? hol vannak itt 
lélekemelő vallási eszmék, melyek áthatnák az ember szel-
lemét, s az élet minden nyomorai közt vigaszszal áldanák 
az érző keblet ? — vannak itt a természetrajz, történelem, 
lélektan s tudja ég még minő tudományokból egyes isme-
retek összehalmozva, de vallás nincs sehol! — E hideg, 
bensöség nélküli jellem a szabad-vallásuak minden iratain 
s előadásain felismerhető, csak néha-néha emelkedik ben-
nök a hang — midőn a természet bájait festik, magasabbra 
nem igen képesek emelkedni. Azonban jó még, ha ilyen 
jellemű beszédet hall vagy olvas tőlük az ember, mert ha 
tápot nem is nyer vallási érzete, legalább nem is sértetik 
általa, — de ha magokon a vallási összejöveteleken is oly 
beszédeket kell hallania, melyekben az általuk ügynevezett 
„régi vallás" s annak hivei kigunyoltatnak; akkor szivé-
nek valóban fel kell háborodnia egy oly „vallás" ellen, 
melynek elvei megengedik vallásos beszédben aljas gúnv-
nyal s rágalommal élhetni. 

Erkölcstanuk magábanvéve nem oly ellenmondás, 
mint tanuk elméleti része, a mit nagyon természetesnek 
kell felismernünk, ha meggondoljuk, hogy az erkölcsiség 
nem olyan, mint a vallásosság, mit nem annyira az emberi 
társaság, mint saját belsőnk követel tőlünk, s minek hiánya 
ennélfogva nem teszi lehetlenné az emberi társaságban 
való élést; — az erkölcsiség a közéletnek, az emberi tár-
saságnak ütere, elfajulásával egyesek úgy, mint társulatok 
s nemzetek a megsemmisülés örvényébe sülyednek, — le-
hetetlen tehát, hogy oly társulat, mint a szabad-vallásuak, 
mely mindent az észre akar alapítani, s melynek főcélja, e 
földi élet okos élvezése, — már csak e tekintetből is, ne 
pártolná az erkölcsiséget! 

Oly következetlenséget azonban még sem lehet fel-
tenni a nevezett társulatról, hogy a keresztyén hittan meg-
semmisítése dacára, erkölcstanát keresztyén elvekre alapí-
taná ; a főelvekre nézve itt is nagyon szembeszökő a kü-
lönbség, vagyis inkább ellentét, mert míg főkép a tisztított 
keresztyén vallásban az erkölcsiség is a hitre van alapítva, 
s az alázatosság benne nagyon is előtérbe lép, addig a 
szabad-vallásuak erkölcstana a hit alapját — a mi nagyon 
természetes — egészen nélkülözi, s minden erényt főkép 

*) A vallás keletkeztét Ulilieh így magyarázza: Már igen 
régi időkben kezdének az emberek arról gondolkodni, 
mily elvek szerint kelljen életüket elintézni; ezen 
elveket összevéve nevezték vallásnak. 

az emberi méltóság érzetére alapít. Cselekedjél úgy, a 
mint emberi méltóságod követeli, s ne tedd azt, a miért 
előbb-utóbb pirulnod kell, ez erkölcstanok főelve. — A 
mi végre vallási összejöveteleiket illeti, azokban elveikhez 
egészen híven, távol tartatik minden, mi a vallási érzésnek 
táplálékul szolgálna. Nem ismernek semmi szentséget, semmi 
liturgiát, mely a lelket felemelné; összejönnek egy ven-
déglőnek, vagy más magánház egyik termében, hol egyik, 
vagy másik, arra megválasztott embereik közül valami 
előadást tart, mely legfölebb csak silányságra nézve kü-
lönbözik valamely iskolai tudományos előadástól, ha pedig 
a gyülekezetben nincs arravaló férfiú, akkor valamely 
jelesebb embereknek egy müve olvastatik fel a gyülekezet 
előtt. 

Az imádkozás náluk nincs szokásban, s az ének sem 
minden gyülekezetben — s a hol énekelnek is — mily 
tartalmúak ez énekek! vagy erkölcsi prédikációk, vagy 
polémiák, vagy természetdicsöitések. — Ünnepeik nincse-
nek, a keresztyén ünnepeken azonban mégis többnyire 
összejönnek, hogy előadásaikban kitűntessék azon történeti 
ténynek alaptalanságát, melyen az illető ünnep alapszik. — 
Vallási összejöveteleik, s községi ügyeik rendezésének 
közelebb való megismertetésein álljanak itt, a magdeburgi 
szabad-vallási gyülekezet erre vonatkozó rendszabályai 
fordításban : 

1) Mindenki számára, ki az országos törvények sze-
rint azon joggal bir, hogy megválaszthassa magának saját 
vallási társulatát, — nyitva áll a mi vallási társulatunkba 
való belépés. Ezen belépés névjegyzékünkbe való sajátkezű 
beirás által történik. 

2) Szavazattal bir minden tag husz éves korának 
befejezte után. Gyülekezeti határozatoknál a többség hatá-
roz. Minden gyülekezeti határozatnak két tanácsgyűlésen 
kell átmennie. A rendszabályok megváltoztatásához a je -
lenlevők két harmadának szavazata szükséges. 

3) Összejövünk minden vasárnap előadás- és ének 
mellett. 

4) Összejövünk hétközben tanácskozás és múlatás 
végett. 

5) A vallási társulat ügyei, megválasztott vének által 
kezeltetnek. Ezek két évre választatnak; az elsőnek végén 
fele sorsolás utján kilép. A vének körükből egy elnököt 
választanak s annak helyetteseit. Választanak pénztárno-
kot. Betöltenek a társasági szolgálatnál bizonyos helyeket, 
a mennyiben ezekre a társaság rászorul. Magok közti meg-
egyezés szerint, egy mindig jelen van a vallástársulat 
gyűlésében, és ott elnököl. 

6) Mi a vasárnapi összejöveteleken tartatni szokott 
előadásokat illeti, ezeket vallási társulatunk az arra alkal-
mas személyre vagy személyekre bizza. A mi hétköznapi 
összejöveteleinken előforduló netaláni előadásokat s közlé-
seket illeti, ezekre nézve az elnök engedheti át a szót. 

7) A vallási gyülekezet pénzszükségei az önkénytes 
adakozásokból fedeztetnek. 

Ez a Németországban létező szabad-vallási gyüleke-
zetek képének vázlata; úgy hiszem már e tökéletlen váz-



latból is meg lehet ismerni, hogy a kép, ha tökéletesen 
kivittem volna, sem birna sok vonzó szépséggel, mint a 
pusztaság, melyben nem látni mást, csak homokot és 
homokot. 

Váljon lesz-e még e szabad-vallási gyülekezeteknek 
jövőjük ? vagy fognak-e sok rosz magvat elhinteni ott is, 
hol még nem halt ki egészen a vallási érzelem a kebe-
lekből ? 

Határozottan ugyan nem lehet erre felelni, mert ki 
tud a jövőbe nézni ? de hosszú életet már azért sem lehet 
e gyülekezeteknek jósolni, inert épen az hiányzik köztük, 
a mi a társulatokat s gyülekezeteket összetartja, a tiszta 
öntudatos közös hit, vagy érdek, — náluk csak a tagadás-
ban s ellenhatásban van egyetértés, a positiv igazságokat 
illetőleg nem is akarják, hogy egymás közt mindenben 
megegyezzenek. S habár egyetértésnek is, ha tanaikat 
mind egyenlően vallanák, még sem volnának képesek 
soha jelentékeny, messze kiható életet s erőt kifejteni, 
mert a lelkesültség, a szent ihlettség, mely csak mélyen érző 
keblek tulajdona, nem szokott beszállani azoknak szivébe, 
kik a vallást megtagadják. 

Már ebből következik, hogy a rosz mag elhintésétöl 
sem kell félnünk, mert kik a másik tulság által elkeserítve 
tán hajlandók volnának hasonló eszmék elfogadására, vissza 
fognak rettenni, ha látják, mily torzalakká válik ily irány, 
ha általános érvényre akarják emelni, s ezt látva, a helyett, 
hogy a gyülekezetbe lépnének, inkább újra átengedik ma-
gukat vallási érzelmeiknek. 

A tapasztalás is mutatja, hogy a szabad-vallást vallók 
száma inkább kisebbedik, mint növekszik, különösen, mióta 
nincsenek vallási gyakorlatukban háborgatva, s kitűnőbb 
embert nem is igen lehet nálok találni, többnyire félmüveit 
tudákos kézművesekből állanak gyülekezeteik, mit noha 
egy névtelen egyén Uhlich „Sonntagsbuch"-jában abból 
magyaráz ki, hogy a kézműveseknek legtöbb alkalmat ád 
munkájok gondolkodásra, s a dolgok okainak fürkészésére, 
s állítását azzal is igazolja, hogy íme Pál apostol is kézmű-
ves volt (noha meg kellett volna gondolnia, hogy a zsidó 
tudósok általában valami kézmüvet is szoktak tanulni, a 
nélkül, hogy ezáltal a kézművesek céhében állottak volna;) 
mégis csak abban áll oka, hogy a félmüveit emberekre 
nézve legvonzóbb az oly társaság, melybe, hogyha belép-
nek, azonnal eszesebbeknek tűnnek fel, mint a tudatlan 
tömeg, sőt mint előbbi lelkészök is, ki ellen most bátran 
szórhatják gűnyok nyilait. A rosz mag messze elterjedésé-
től tehát nem igen lehet félni. Az egy, mitől tartani lehet, 
hogy ezen irány lábra kapása által az ellenkező irány, azon 
tulbuzgók, kikről felebb szólottam, másik tulságokban még 
inkább meg fognak erősödni. — A merev ellentétek súrló-
dásából azonban előbb-utóbb egy közvetitö irány szokott 
fejlődni; így lesz e két ellenkező iránynyal is a vallási szük-
ség oly irányt fog szülni, mely sem a betűt nem fogja 
imádni, sem a vallási érzést nem fogja elölni. — Bár lehetne 
ezen irány, a tiszta hitnek s szeretetnek iránya minélelöbb 
uralkodóvá az egész keresztyénségben ! 

T Á R C A . 

Hálaszózat. 
Bársony Borbála asszony, néhai Bódogh István öz-

vegye, a Geleji helv. hitvallású egyház részére 1000 auszt. 
ért. forintot adományozván, presbyteriumunk a nemeskeblü 
nő iránt, következő levélben nyilvánitá köszönetét: 

Tiszteletre méltó keresztyén asszony ! 
Szeretett testvérünk az Úrban ! .. 

Jézusnak ama sz. szavai szerint: „valaki elhagyja jó-
szágát az én nevemért, száz annyit vészen, és az örök életet 
örökség szerint birja!" (Mat. 19. 29.) nincs szebb hivatása, 
nincs maradandóbb emléke az embernek, annyival inkább 
egy hív keresztyénnek, mint a jótétei. Mert idvezitő urunk, 
minden hív keresztyéntől — mint az ö tanítványaitól áldo-
zatokat kiván; áldozatokat, melyek a magunk megtagadá-
sában, s földi mulandó javainknak szentebb célokérti elha-
gyásában állanak. Az emberiség ugyan veleszületett gyen-
geségénél fogva az ilynemű áldozatokat, szokszor tekintetbe 
sem veszi, vagy épen e világnak bölcsesége szerint, feles-
legeseknek tartja: de a vallás nyugtatványt ád róluk, mely-
nek értéke a más életben, a jutalmazó igaz Isten előtt, men-
nyei örök boldogság dicsőségével birand. 

A keresztyéni életnek e szép hivatását, a Jézus által 
parancsolt ezen jótéteit már alig töltheté be valaki méltób-
ban, igazabban s szivemelöbben, mint te ns. Bársony Bor-
bála asszony, tiszteletre méltó szeretett testvérünk az Úrban! 
midőn igaz református vallásunkért, sz. egyházunk virág-
zásaért, s Isten dicsőségéért lángoló szivednek újabb áldo-
zatát*) letevéd azúrnak oltárára, azon 1000 frt—s neved-
ről „Bársonynak neveztetett alapítványban," melyen hala-
déktalanul földbirtokot kivánál geleji helv. hitvallású sz. 
ekklánk örök és eladhatlan tulajdonául vétetni. 

Mint a sz. hajdanban megtelék az egész ház Mária 
által a Jézus lábaira öntött drága kenetnek illatjával: ugy 
tölt meg e mi református sz. egyházunk most is, a te kegyes 
áldozatod drága kenetével; s Jézusunknak mindenkoron 
velünk levő lelke, ugy tetszék, mintha ismét ama sz. szó-
zatot hangoztatta volna : „igazán mondom néktek, ez öz-
vegy asszony, sokkal többet vete a ládába, hogy nem mint 
mind a többi!. ." (Luk. 21. 3.) 

így töltötted be, Isten dicsőségéért lángoló vallásos 
éltednek szép hivatását; így töltötted be, az igaz keresztyén 
hitnek és tudománynak Pál apostol által elődbe irt ama ma-
gasztos elveit: „az asszonyi állátok ne drága kövekkel 
ékesítsék magokat: hanem „jó cselekedetekkel!.." (Timoth. 
2. 9 — 10.) 

S midőn mi, mint a geleji helv. hitv. egyház lelkipász-
tora és vénei, sz. ekklánk s egyházi testületünk minden tag-
jainak nevében, neked, az Úrban szeretett testvérünknek, 
kegyes adományod nagyságához mérve, imezen sorokkal 
csak gyenge, de szivünk mélyéből származó köszönetünket 

*) Ezelőtt nem régen 400 frt alapitványozott F. M. 



nyilváníthatjuk: egyszersmind teljes reménynyel hisszük, 
hogy a te nemes szived indulatait látó, s annak sz. célzatú 
lángolását gyámolító igaz Isten, tégedet, mi érettünk, és a 
mi sz. egyházunkért, bizonyára megjutalmazand. 

Megjutalmazand e földön, jóltevö lelked édes öntuda-
tával; és azon ismertető jelekkel, melyeket időről időre, 
választottai számára készitend. Mert mint annyi jóltevőknek 
neked is maradandó áldást és emléket hagyott fel az embe-
rek között; a mennyiben ez irat leend a te nemesen lefolyt 
életpályádnak leghívebb tanúbizonysága, legfényesebb pe-
csétje, s ez leend — mint ilyen — a te szemeidnek legtün-
döklőbb koronája; ez irat leend halálos ágyadban,fejednek 
legpuhább párnája. És mig a sírok szobrait — legyenek 
azok bármily kemények, megemészti, és semmivé teszi az 
idő : a te neved még akkor is felmarad, s örvendezve emle-
getik, midőn az utánunk jövő, s a mi porainkon lépdelő 
embernyomok, mirólunk már már az emlékezet nyelvén sem 
beszélnek. 

Megjutalmazand Isten tégedet az égben!.. Mert föl le-
vén írattatva neved az örök Istennél, midőn előtte megjelensz 
s azon legfőbb valót, kinek dicsőségéért éltél e földön a ma-
ga fényességében színről" szilire meglátandod, ezt mondja 
neked az Isten jobbján ülő: „napba öltözött asszonyi állat! 
mivelhogy hív voltál a kevesen : többre bízattatol ezután!.. 
menj be a te Uradnak örömébe !" (Jel. 12.1. — Mát. 25. 21.) 

Addig pedig légy áldott e földön!., légy áldott annak 
a szent Istennek nevében, ki veled mindez ideig annyi jót 
tön ; s ki tégedet kiválasztott vala, hogy példája légy a jó-
tételben, a mostani és későbbi nemzedéknek. Légy áldott 
az időben!., légy áldott az örökké valóságban !... 

Ezt kívánjuk — midőn köszönő levelünket ezennel 
béreszketjük tenéked. Gelejen, augusztus hó 1-én 1860. 

Tiszteletre méltó keresztyén asszony, 
szeretett testvérünknek az Úrban. 
A geleji helv. hitv. sz. egyház lelkipásztora : 

Filep Mihály s. k. 
és annak ez idő szerint elválasztott vénei sat. 

Gyászhír. 
A dunántúli ev. ág. kerület tanítóinak nestorát, néhai s 

Szabó Adám urat e hó 4-én tettük örök nyugalomra Nagy-
Démen. Még 1766-ban született Sz.-Gróton. Tehát közel 
egy századig élt. Mint néptanító 66 évekig szolgált az egy-
háznak buzgósággal. Ennyi évek után kifáradva, nyugalomba 
tétetett, melyben még öt esztendőt tölte; és így tanítói 
pályája 71 évekre terjedt. Kis gyülekezete ápolá gonddal. 
Bizony e számra és erőre csekély testületnek nem volt 
könnyű csak öt évig is egy elaggott tanitó mellett még egy 
ifjabbat is tartani; azonban, hogy e nehéz kötelességének 
is meg tudott felelni, ezt nagyobb részint felügyelőjének, 
t. Ihász János urnák köszönheté. Ez nem hagyá veszni az 
öreg tanitót agg korának tehetetlenségében. Ez volt, a ki 
még azt nyugalmaztatá, s eltartásáról illőn gondoskodott; 
addig egy ügyes és buzgó fiatal nevelöt is szerze a gyüle-
kezetnek. 0 volt tehát az, a ki itt a népnevelés ügyét pár-

tul fogá, és még jobb lábra segíté. Ö állíllatá jobb karba 
a tanitói házat. 0 építtete a régi rozzant, idomtalan ima-
ház helyett is egy csinos kis templomot, mely a vidéken e 
nemben ritkítja párját. Természetesen mindebben nemcsak 
szóval, hanem valódi egyházias buzgósággal és tetemes 
áldozatokkal is segíté a kis gyülekezetet. Adjon az Isten 
minden egyháznak ily buzgó pártfogókat, és úgy majd az 
öreg tanítók nem lesznek elhagyatva, a népnevelés nem fog 
pangani, s a lankadozó gyülekezetek is erőre kapnak. 

S. S. 

Bibliai terjesztés Nemes-BikkenBorsod-
megyében. 

Nt. szerkesztő úr ! Olvasván, a mindenki által nagy 
lelki élvezettel olvasható egyházi és iskolailapok 14-ik 
számában, a 3897 ref. lélek számú Mezőkeresztesről; mi-
ként ott egyszeri templomi kihirdetésre száznál több biblia 
kelt el, szinte a 20-ik számú lapban Tisza-Sassról olvasható, 
miszerint ottan is, szószéki felhívás következtében, csak 
nem két hét eltelése alatt már 65 prot. család olvasta édes 
érzéssel eltelve a minden könyvek könyvét: alólirott is 
15-évi hivataloskodása alatt, elég szomorúan tapasztalhat-
ván ; hogy az ősökről fiakra, s unokákra szállott keves szá-
mú, s elavúlt bibliát az ujabb nemzedék nagy többsége 
csak nevéről ismeré; s olvasván az olcsó bibliákróli hírlapi 
tudósítást, pünköstöt előző űrnapon szószékből adám tud-
tára a népnek, hogy az emberiség üdvéről tudtok nélkül is 
gondoskodó biblia-terjesztő társulat, alkalmat nyújt a l e g -
utolsó napszámosnak is megszerezhetni azon könyvet, mely 
ha valamely család házából ára csekélységét is tekintve 
már ezután hijányzik, nem méltó hogy prot. családnak 
neveztessék. 

Ennek következése az lett, hogy még azon napon a 
695 ref. lélek számú egyháztagjai közül 119-en íratták be 
magukat bibliavételre s meghozatván Pestről azokat szá-
mukra ; csaknem per kerekedett közöttük s minden perek 
között csak az ilyen tűrhető, az kapjon e bibliát, a ki fel-
íratta magát, de előre nem fizetett; vagy az, kibár nem 
íratta fel magát, de egyszrre pénzzel jött a paplakra bibliá-
ért ? s a per úgy .enyészett el, hogy Miskolcról hozattam 
meg a még szükséges példányokat. 

Ez nem dicsekvés nt. szerk. űr! de lehet hogy ösztö-
nül szolgál más egyházak előtt is biblia-terjesztésre, s ha 
becses lapját túl nem terhelnék soraim ? méltóztassék valami 
helyecskét engedni számukra. 

Kelt Nemes-Bikken jul. 2-án 1860. 
Horváth Sámuel 

s. k. pap. 

A makai ev. ág. hitv. egyházról. E 360 lé lek-
ből álló, alig hatéves egyház állapotja részletesen volt már 
e lapokban is rajzolva akkor, midőn mult évben hitsorso-
sinkat iránta való részvétre felhívtuk. Ugyanakkor ki volt 



mutatva az is, hogy a legközelebbi jövőben okvetlenül kell 
építenünk, ha nem akarjuk, hogy meglevő épületeink fejünk 
fölött összeroskadjanak. Minthogy pedig egyházunk részint 
tagjainak csekély száma, részint azok vagyontalansága 
miatt e roppant terheknek a már meglevő elég súlyosak 
mellett elviselésére képtelen: 1858-ban a m. cultusminíste-
riumhoz folyamodtunk, hogy gyülekezetünk fölsegélésére 
egy kisebbszerü sorsjátékot engedélyezzen, mely tervünk 
szerint, mintegy 8000 ftot jövedelmezett volna, mint a 
mennnyire, hogy templomot és paplakot építsünk, okvetle-
nül szükségünk van. Erre válaszul azt nyertük, hogy meg-
engedtetik, miszerint kibocsátott aláirási íveken gyűjtsünk 
segélyt hitsorsosinknál. Mi ugyan azonnal kételkedtünk, 
hogy ezúton a sorsjáték által nyerendetthez hasonló összeg-
hezjuthassunk; de nem akartuk az ekkép nyújtott alkalmat is 
elszalasztani. Véleményünkben nem is csalatkoztunk ; mert 
az eddig bejött adakozások nem sokkal hoztak többet 700 
forintnál, mint arról a közönséget e lapokban is koronkint 
tudósítani el nem mulasztottuk. Minthogy pedig paplakunk 
javítását a jövő tavasznál későbbre nem halaszthatjuk: kö-
telességemnek tartom, gyülekezetem nevében a következő-
ket köztudomásra juttatni: 

1) Legmélyebb hálánkat fejezzük ki, valamint azon 
testvérgyülekezetek, úgy egyes buzgó hitsorsosok iránt, 
kik első felszólalásunk után azonnal kegyes adományaikkal 
bennünket gyámolítani siettek, kívánván, hogy teljesüljenek 
rajtok az irás szavai: Az irgalmas ember megáldatik, a ki 
adakozik az ö kenyeréből a szegénynek. Péld. 22, 9. 

2 ) A szétküldött 800 aláirási ívből, részint „üresen," 
részint betöltve, alig jutván vissza több 100-nál, kérjük 
azon gyülekezetek, egyházmegyék és kerületek elöljáróit, 
hol még netalán aláirt összegek vannak, hogy azokat minél-
előbb hozzánk utasítani kegyeskedjenek. 

3 ) Végre fölkérjük, kivált tehetősebb hitsorsosinkat, 
azokat is, kikhez aláirási íveink bármi okból nem jutottak 
volna, hogy addig is, míg az országos gyámalap ily sze-
geny egyházak sorsán, mint a mienk; segíthetne, terjesz-
szék ki figyelmüket a makai evang. egyházra is, melynek 
arra oly szüksége van, mint kevés másnak; miután, ha 
valahol, úgy itt, egyházunk szegénységének nem a hívek 
nem akarása oka, kik dacára annak, hogy egytöl-egyig 
vagyontalanok , úgyhogy „holnapi" kenyerüket „ma" 
kénytelenek két kézi munkájukkal megkeresni, harmadfél 
év alatt az építési pénztárhoz ezer forinttal járultak, és — 
ha telnék tőlük — járultak volna annyival, hogy kérelmük-
kel hitsorsosaiknál bizonyosan nem alkalmatlankodnának. 

A kegyes adományokat méltóztassék akár főtiszt. 
Székács József superintendens úrhoz , akár alólirthoz 
utasítani. 

Berekesztem soraimat Pál apostol intésével: „A szen-
leknek szükségükre adakozók legyetek!" Rom. 12. 13. 

Makó, aug. 1. 1860. Az egyház nevében 
Szeberényi Lajos, lelkész. 

Debrecenből Írják, hogy a ref. főiskola könyvtára 
gyarapítására évenkint hatszáz forint fog fordíttatni. 

Helyreigazítás. 
E lap 31-ik számában (a 990-ik hasábon) a P. N. 

után rövid tudósítás közöltetvén, a n.-kőrösi egyh. tanácsnak 
a megürült lelkészi hivatal miként betöltése iránti intézke-
déséről s az ugyanazon egyh. tanács ellen emelt panasz 
megvizsgálására kiküldött bizottság eljárásáról: miután azon 
közleményben több valótlan állitások foglaltatnak, kérnem 
kell a t. szerkesztőséget, hogy e helyreigazításnak lapjában 
helyet adni szíveskedjék. 

Állítja közlő 1) hogy a bizottság „a presbyterium ellen 
emelt vádakat alaptalanoknak találta," holott a legnagyobb 
vád—hogy t. i. a presbyterium nincs autonomice szervezve, 
nagyonis alaposnak találtatott, a honnan a bizottság utasítá-
sához képest intézkedett is a presbyteriumnak az egyh. ke-
rületi gyűlés által kijelölt alapon, t. i. a statutum, afenállott 
régi gyakorlat s az 1827-ki sup. küldöttség eljárása alapján, 
leendő szervezéséről. 2) állítja, hogy a bizottság „a pap-
választást illető intézkedéseket megerösité," holott a pap-
választási kérdést maga a sup. gyűlés érintetlenül kívánván 
hagyatni, abba a bizottság semmiképen sem avatkozott. 3) 
állítja, hogy a bizottság „kimondá azon nézetét, hogy az 
egyháztanácsból a tanárok kirekesztendők'" holott az mon-
datott ki, hogy a gymnásium és praeparandia igazgatótanárai 
„hivataluknál fogva," a többi tanárok pedig ha „a nép által 
elválasztatnak, tagjai a presbyteriumnak,, a statutum szerint. 
A. P. N. tehát szerezzen Körösön jobban értesült tudósítót, 
ez „egyházi" lap pedig intézkedjék, hogy „egyházi" köz-
léseket ne politikai lapok után legyen kénytelen fölszede-
getni ""*)! Kecskemét aug. hó 8. 1860. 

Fördös Lajos 
mint a bizottság egyik tagja. 

Adakozás 
Melanchton emlékére adakoztak: Swaty Ágoston 2 fr. 

Parragh Lajos 1 fr. A zala-istvándi gyűl. 11 fr. 60 kr. A 
lovász-patonai gyűl. 3 fr. Az uj-malomsoki gyül. 2 fr. A téti 
gyűl. 3 fr. A fel-péczi gyül. 3 fr. 40 kr. Összesen 26 fr. 

A Luther-emlékre: A zala-istvándi gyül. 10 fr. A téti 
gyül. 3 fr. A fel-péczi gyül. 3 fr. 40 kr. Összesen 16 fr. 40 kr. 

A s-kazaí ev. hitv. anyaegyház uj templom épí-
téséhez begyült bevételei mint szinte kiadásai-

nak feljegyzése. 
Bevétel. 1855. April 15-töl 1857. Feb. 17-kig. Az 

anyaegyházhoz tartozók adományai 175 pfr. (ebbe Demeter 
János lelkész ajánlatából 40 fr. van.) 1857. feb. hóban 
Samarja és Limbach egyházaktól 2 fr. April hóban a pécsi 
cs. k. megyei hatóságtól 1 fr. 10 kr. A nagylaki egyháztól 
7 fr. 8 kr. Az alberti egyháztól 22 fr. 45 kr. A breznóbá-
nyai egyháztól 1 fr. A szarvasi egyháztól 5 fr. A tót-kom-
lósi egyháztól 5 fr. Junius hóban Lipcséből a G. A. gyám-

*) Jó lelkiismerettel állithatjuk, hogy nem a mi hibánk, ha 
sokszor^ kéntelenek vagyunk a politikai lapokhoz fo-
lyamodni. Szerk. 



intézet elnökségétől 748 fr. 40 kr. A nagy-brézói egyháztól 
40 fr. A bécsi ág. hitv. és helv. hitv. Consistoriumok és 
R. Szomb. '91 fr. A dobsinai egyház 20. fr. Julius hóban 
a kőszegi egyház 7 fr. 36 kr. A sopronyi egyház 12 fr. 10 kr. 
A fels. lövői egyház 13 fr. 28 kr. Az abosi egyház 1 fr. 
A keresztesi egyház 10 kr. A kükömezei egyház 1 fr. 30 kr. 
A laposi egyház 36 kr. A komlósi egyház 18 kr. A német-
jakabfalusi egyház 40 kr. A f. kemencei egyház 5 fr. A 
sóokuti egyház 4 fr. Az ófalusi egyház 1 fr. 32 kr. Az 
unghvári egyház 12 fr. 10 kr. Az osgyáni egyház 2 fr. 
Ráhóról t. Szontagh István úr 2 fr. A cserencsényi egyház 
4 fr. Erdélyből főtiszt. Binder superintendens úr 42 fr. A 
selmetzi egyház 4 fr. Augusztus hóban A G. panyiti egyház 
4 fr. 30 kr. Erdélyből a helv. hitv. superintendens úr 3 fr. 
Az uj klenoczi egyház 2 fr. A margonyai egyház 50 kr. 
September hóban Pozsonmegye Szt.-györgy sz. k. v. egy-
háza 5 fr. Misérdi egyház 5 fr. 10 kr. A tiszántúli helv. 
hitv. superintendentia 9 fr. 40. Eladott anyaegyházunk al-
kalmatlannak talált követ 59 fr. 27 kr. Az eperjesi német 
egyház 4 fr. 10 kr. Az eperjesi szláv egyház 2 fr. 24 kr. 
Á bártfai német egyház 2 fr. 24 kr. October hóban a nagy-
röcei egyház 3 fr. Az ujvásári (Ribnik) egyház 2 fr. 20 kr. 
A süvettei egyház 1 fr. 24 kr. A brádnói egyház 2 fr. 26 kr. 
Az Ózdi ajánlatokból bejött 28 fr. 12 kr. November hóban 
tiszt. Tessényi bács-szerémi esperes úr 4 fr. Putnokról 
Mázony Mátyás ajánlatából 2 fr. December hóban a pozson-
nyi egyház 28 fr. 38 kr. A karponai egyház 8 fr. A rad-
váni egyház 11 fr. A lipcsi egyház 5 fr. Edelényböl Gilá-
nyi és Kis Ferencz ajánlatai 2 fr. A mező-berényi német 
egyház 6 fr. Az árvái esperesség 2 fr. Kálóból Simon János 
ajánlatából 10 fr. 1858. január hóban a mezö-berényi tót 
egyház 6 fr. Február hóban Szentpéterről Cserny Boldizsár 
ur ajánlatába 20 fr. A hidegkúti egyház 20 kr. A nemes 
magasi egyház 6 fr. A f. sopronyi esperességböl 6 fr. 20 kr. 
A szaki egyház 47 kr. A veszprém és ösküi egyházak 2 fr. 
A csákvári egyház 36 kr. A nagy károlyi egyház 18 fr. 44 
kr. A szánthói egyház 19 fr. 42 kr. A nagy-szombati 
egyház 5 fr. 12 kr. Martzius hóban a tokaji egyház 24 fr. 
24 kr. A bélai egyház 5 fr. A lébici egyház 4 fr. A sze-
pes-szombati egyház 3 fr. A poprádi egyház 4 fr. A belső 
és alsó ausztriai ág. hitv. superintendentia 66 fr. A Morva 
és silesiai ág. hitv. superintendentia 10 fr. 25 kr. A belső 
és alsó ausztria hel. hitv. superintendentia 30 fr. 33 kr. A 
morvái helv. hitv. superintendentia 12 kr. A galliciai ág. 
hitv. superintendentia 1 fr. 10 kr. Április hóban: a banki 
egyház 2 fr. Kűn Bertalan hel. hitv. tiszáninneni egyh. ker. 
dékán 15 fr. 221/4 kr. Május hóban Lipcséből a G. A. gyám-
intézettől Topertzer adm. 500 fr. Junius hóban a szoba-
tistyei egyház 48 kr. A brezovai egyház 1 fr. 12 kr. A 
trieszti egyház 10 fr. Lipcséből a G. A. gyámintézettöl To-
petzer adm. 553 fr. Julius hóban F. Nyaradról t. Istók Im-
réné asszony 5 fr. A pitvarosi egyház 48 kr. Az ózdi hivek 
ajánlatai 30 fr. Az edelényi hivek adományai 18 fr. Özv. 
Kossarovitzné ajánlott 25 kr. Kurittyánból Ambrús András 
nyug. katona 2 fr. Templom talpköre tétetett offert 147 fr. 
40 kr. Putnokon t. Szepessy János ur ajánl. 20 fr. Ft. Komá-
romy József adm. úrtól kölcsön 20 fr. Szentpéteren Iíres-
nyák Sofia és Kazincon Jakubei 4 fr. Putnoki hiveink aján-
lataiból 20 fr. Visnyón t. Latinák Márton ur ajánlatából 50 fr. 
A kurittyáni egyház pénzéből kölcsön 100 fr. Augusztus 
hóban a kaláznói egyház 2 fr. 30 kr. Ulitsny Márton 1 fr. 
12 kr. A bazíni egyháztól 1 fr. 30 kr. A dubicsányi, velezdi 
vadnai, kazinci, szt. péteri és n. harcai hivek ajánlataiból 7 fr. 
A f. sajói és Hankova fiók egyház ajánl. 1 fr. 44 kr. A du-
bicsányi hívektől ajánlatokra 4 fr. Szt. Péteren t. Ujházy úr 
ajánlata 10 fr. A kurittyáni egyház pénzéből kölcsön 100 fr. 
Tek. Hrabovszky úr a kőszegi egyh. felügyelője 5 fr. Sep-

tember hóban Putnokon t. Szepessy János úrtól kölcsön 
200 fr. A nagy és kis veszverései egyház 2 fr. A s. gömörí 
egyház 5 fr. T. Demeter János úrtól kölcsön 96 fr. 50 kr. 
Simon János Kálóból (egy kötvényt) értéke 14 fr. 48 kr. 
Miskólczon n. t. Kún Bertalan Dékán úr 1 fr. 12 kr. A du-
nántuli helv. hitv. egyh. kerület 7 fr. 40 kr. Bánrévén báró 
Vay Alajosnö asszonyság 20 fr. October hóban Dédesben 
Rojtsik Imre ajánl. 3 fr. A rosnyoi egyház 16 fr. 42 kr. 
Tek. Kerepessy István úrtól kölcsön 100 fr. Lengyel Mi-
hálytól kölcsön 30 fr. Szoták Pál jegyzőtől kölcsön 15 fr. 
Szt. Péterről Schramkó Jánosné 2 fr. Az arnóthi egyház 
12 fr. 15 kr. Edelényböl özv. Gillányi Andrásné 2 fr. 
Krizsány Mihály számtartó úrtól kölcsön 15 fr. November 
hóban a dédes-tapolcsányi vasgyárak társasága 50 fr. 
Tek. Pál András Tapolcsányban 10 fr. Kurittyánból Drótos 
Józsefné 24 kr. Yoland János ajánlata 5 fr. December 
hóban Szendrőböl Horen Márton 2 fr. Vadnáról Vandrácsik 
János 1 fr. 1859 január hóban Grómánt József ajánl. 2 fr. 
A gondnok eladott kötöző eszközöket 5 fr. 10 kr. Kálóból 
Kovács Györgyné 2 fr. Szt. Péterről t. Cserny Boldizsár ur 
ajánl. 10 fr. Zeizlertöl bevett 3 fr. Martius hóban Polónyí 
András ajánlatából 5 fr. Április hóban A dunántúli helv. 
hitv. superintendentia 26 fr. 27 kr. Kálóból Simon János 
édes anya temetése emlékére 1 fr. Szerényi Károly ur Szen-
drö-Ládból 4 fr. Május hóban Mertus János presbyter 5 fr. 
Kis Pétertől bevett 2 fr. Klementik Jánostól bevett 3 fr. 
20 kr. Klementik József 2 fr. Május 3-iktól jun. 10-ik Lip-
cséből a G. A. gyámintézet négy küldeményben 2377 fr. 10 
kr. Junius hóban Szendrőböl ns. Rutkay András ur 2 fr. 
Az ózdi hívek ajánlatai 24 fr. Julius hóban Gasko István 
ajánlott egy kötvényt, értéke 23 fr. Putnoki hivek adomá-
nyai 12 fr. Nyáradról özv. Galitz Mihályné 24 kr. Edelény-
böl özv. Gillányi Andrásné 1 fr. Rocsinszky Rozália hajadon 
ajánlott 5 fr. Ns. Radvánszky Albertnö asszony 17 fr. Au-
gusztus hóban a vadnai, tapolcsányi, dédesi, ózdi és bánréví 
adományok 19 fr. Skóczi Borbála és Anna testvérek aján-
latai 6 fr. Lipcséből a G. A. gyámintézettöl 1350 fr. Iglóról 
t. Fábry lelkész úrtól 5 fr. September hóban Balogon t. 
Széplaky Lajos ur 1 fr. és Zavrzsel ur 4 fr. — 5 fr. Sziracsky 
János ajánlatából 4 fr. Vadnai hívek adományai 8 fr. Sep-
tember hóban Replán János Kazán 1 fr. Kurittyánból özv. 
iskolatanilóné Jánosik Jánosné 1 fr. October hóban Gunda 
Ádámné ajánlott 2 fr. Kazai isk. tanitó néhai Mihálik János 
ajánlata 10 fr. November hóban Varkonyból Figura bánya 
ügyelő és Putnokról szabóné 3 fr. 30 kr. Kálóból Simon 
János ajánlata 5 fr. 12 kr. Kálóból Ambrús András ajánlata 
1 fr. Vadnán Márton Tamásné 1 fr. Császtai pusztán béres 
Kövesdi János 1 fr. December hóban Dövényböl id. Majoros 
Pálné 1 fr. Berentéröl ns. Szepessy úr szakácsnéja Ferenczi 
Júlia 1 fr. 54 kr. 1860. január hóban ns. Radvánszky ura-
ság gyermekei dajkája Dánielisz Zsuzsanna 4 fr. Bendik 
Pál ajánlata 5 fr. Á gondnok eladott egy furikot 4 fr. Eddig a 
bevétel pengőben tészen összesen: 7565 fr. 52V4 kr. 

Felhívás a Magyarhoni protestáns népiskolák 
tanítóihoz! 

Protestáns vallásunk ügyének azon kedvező fordulata, 
mely a közelebb mult május 15-ki legmagasb rendelet által 
hitfeleinket, zilált helyzetökböl kiemelve uj életre költé, & 
egyházunkat az ennek bel-életével összeforrott önkormány-
zás jogterére vissza helyezni méltányos és igazságosnak 
ismerét ugy hiszem, önök kebelében is nem kis örömet éb-



Tesztett; látván, hogy a magas rendelet óhajtott gyümölcse 
tán nem sokára!!! egyházi főtanács, zsinat leend. Ah! de 
épen azért, hogy ezen általunk epedve várt zsinat összeil-
lése minket iskolatanitókat is, kiknek nehéz helyzetünkön 
segiteni szinte csak a fő egyházi tanácsnak egyik kiváló 
feladata lesz, készületlen s tétlenül netaláljon: van szeren-
csém önök figyelmét tisztelettel felhivni, hogy előzőleg sies-
sünk egyházmegyénként tanitói értekezleteket tartani annak 
rendes utján, s közegyetértéssel oda hatni, mikép a jövő 
zsinaton (mint ezt jelen felvilágosult korunk szellemétől 
l)izton reméljük) mi is okvetlen képviselve legyünk, s ott 
sok tekintetben szánalomra méltó anyagi, s szellemi állapo-
tunk előterjesztése következtében, ennek üdvös törvények 
általi megjavítását eszközölhessük. 

Mely sz. célunk biztosabb elérhetése nézetéből arra 
kérem ezúttal kedves tiszttársaimat, hogy a sokunkra néz-
ve keserű multakat feledés leple alá takarva, csak jobb jö-
vőnk biztosittásának" mikéntjét ,, tartsunk előttünk főszem-
pontul. E végett igen alkalomszerűnek vélném azon nehéz-
ségeknek, melyekkel küzdenünk kell főbb tárgyait egyér-
telmüleg meghatározni, azután bajaink legbiztosb elhárit-
hatására vezető nézeteinknek a zsinati egyetemes törvény-

hozás általi kellő figyelembeveendését kérvényezni; önként 
értetvén, hogy az ide vonatkozó részletek tanácskozmá-
nyainkban lennének eleve megvitatandók, s összhangzás vé -
gett mielőbb e téren közlendők. 

Ha tehát jelen indítványom, mint reménylem, óhajtott 
fogadtatásban részesülend, felkérem tiszttársaimat nyilat-
kozzanak a közvélemény e szinterén ez érdemben. Hogy 
nyilatkozatuknak miként az enyiinnek is nt. szerkesztő ur fog 
egy kis tért becses lapjaiban engedni, a felöl ismert elfogu-
latlan szelleme nem hagy kétkednem. Papkeszi jun 21.1760 

Hetessy János ref isk. tanitó. 

A tiszántúli ref. egyházkerület aug. 9-kén 
tartatott gyűlésében a superintendensi és főgond-
noki hivatalra beküldött szavazatok felbontatván, 
általános többséget nyertek a superintendensi hi-
vatalra főt. Balogh Péter, a főgondnoki hiva-
talra gr. Degenfeld Imre, kik is még ugyanazon 
nap fel is eskettettek. 

Bővebb tudósítást a jövő számban adandunk. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelelös szerkesztő s k iadó : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEIK. 

Osterlamm Károly pesti könyvárusnál megjelent és kapható : 

WARGA JÁNOS. 
Nevelés- és oktatástan kézi könyve. Protestáns uj zsinait törvények. 

A legközelebbi zsinatra megvitatási mintául. Ara 1 fr. 

KÉT EMLÉKBESZÉD 
Melanchthon Fülöp felett. 

A pesti evang. ref. theolog. intézetben tartatott ünnepélyen 
olvasták 

Dr. Ballagi Mór és Gönczy Pál. 
Ára 20 kr. 

KERKAPOLY KAROLY. 
Világtörténet, észtanilag1 előadva. 

Első kötet. 
Ara 2 forint. 

KERKAÍOLY KAROLY. 
Protestáns egyházalkotmány , tekintettel törté-

neti fejlődésére. 
( 1 — 3 ) Ára 1 fr. 

Első kötet. 

NEVELÉSTAN. 
Mindkét hitvallású evang. theologicum, seminariumok és 
praeparandiák számára, valamint magános használatra is. 

Harmadik újra dolgozott kiadás. 

Ara 1 forint. 

SEBESSI JÁNOS-
Egy protestáns gymnásium terve. 

Ára 60 kr. 

Népszerű gyakorlati mértan. 

Ára kötve 60 kr. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADO-

h i v a t a l : 
Lovészutca, 30. szám. 1. emeltt. 

E L O F I Z E T E S I DÍJ : 
Helyben : házhozhordás sai félévre 3Tírt. 50 kr.. efész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssé} félévre 
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A sárospataki h. h. főiskola háromszáza-
dos ünnepélyén mondott történeti emlék* 

beszéd kivonata. 
(Vége.) 

Tíz évet töltött száműzetésben a sárospataki 
főiskola, míg végre Tököli Imre birtokába v e -
vén Sárospatakot, megszűntek egy időre a bajok. 
1682. dec. 22-kért Sallai Pál senior vezetése alatt 
visszetért a száműzött if júság egy része. Az el-
aggott tanárok, Buzinkai és Pósaházi, Erdélyben 
maradtak: a sülyedezo élethajókkal nem lehetett 
ujabb zivatarok elé indulni. Erdély fogta keblére 
a száműzötteket s adott földében hamvaiknak 
örök pihenést. Buzmkai úgyis csak meghalni jött 
volna Sárospatakra: 1683-ban sírba szállt, három 
év múlva Pósaházi is azon határokhoz költözött, 
hol megszűnnek minden földi háborúságok. 

Az iskolának, mely a Sallai visszatérésével 
u j életre ébredt, három és fél éven ár egy tanára 
sem volt; nem volt tanár s mégis volt iskola: 
egymást oktatták az ifjak, a gyengébbeket igaz 
testvériséggel vezették az erösebbek. E mellett 
kezelték az iskola vagyonát, söt figyelmöket a vi-
déken levő iskolákra is kiterjesztették, tanítással 
foglalkodtak azokban Rozgonyi Mihály egyházi, 
és Klobusiczky Pál világi gondnokok felügyelete 
alatt. 

Alig pihenték ki magukat a hazatért szám-
űzöttek, 1687. ápr. 24-én ismét fegyveres német 
csapatok rohanták meg az iskolát. Az ifjak az 
egy évvel azelőtt elválasztott tanár, Csécsi János 
vezetése alatt Vizsolyba, onnan Göncre vonultak. 
Azonban Gönc a jézsuita atyáknak zálogosítatott 
el, s a sárospataki iskolának onnan ki kellett 

költöznie. A tanulók számszerint 350-en elszéled-
tek, de a felsőbb tudományokat hallgató iíjak az 
iskola jóltevőinél találtak menedéket, míg 1595-
ben Kassán a Csécsi igazgatása alatt ujabban 
megnyittatott a sárospataki iskola; azonban Kas-
sán ismét háborúságot szenved, a külvárosba 
vonul, majd a Rákóczy hadai által a város ostro-
ma alatt, feklulatván, Csécsi kevés Övéivel a bel -
városba megy. az ostromot férfiasan kiállja, ve-
szélyeztetvén inkább életét, mint a kevés számra 
leolvadt tanuló iíjnságot elszéledni engedje. A 
nagyobb vész elől maga a császári had vezére, 
Nigrelli javaslatára 1703-ban Sárospatakra visz-
szatért az ifjúság a pusztulásnak indult falak 
közé. 

A szécsényi gyűlés 1705-ben a pataki iskola 
minden elébbeni jogait megerősítette, jövedelmeit 
visszaadta s birtokaiba 1706-ban egy bizottmány 
által visszahelyeztetett. A pataki főiskola sorsa 
nem egyszer vala a nemzet ügyeimének tárgya. 
Sőt volt idő. midőn ez európai diplomácia foglal-
kodott ügyeivel. VI. Károly alatt 1714-ben egy 
ujabb támadás intéztetett az iskola ellen. Az erő-
szakos foglalást megakadályozták a tanuló ifjak 
és a város lakói, kik tömegesen keltek fel az is-
kola védelmére. A nagyok mindent megtettek az 
udvarnál, hogy az iskola jogait nyilvánvalóvá 
tegyék s érvényesítsék, sőt közbevetették magu-
kat a helvét köztársaság- és egyház felhívására 
í. György angol- és f r i g y e s Vilmos porosz ki-
rály. valamint a szövetséges Belgium kormánya, 
s felléptek a pataki főiskola, mint a Magyaror-
szágon létező közös tanmtézetök mellett. 

A szenvedések előtt, midőn a Rákóczyak 
kegye megfogyatkozott, tetemesen megneveke 



az ápoló kegyelet érzete a szívekben: a felekezet 
nagyjai csaknem mindnyájan jóltevői lettek a 
sárospataki főiskolának. 

Majd a „lelkes egyházi férfiak" által, kik a 
zsinatok alkalmával gyűjtöttek segélyt, buzgón 
aj-ánlották "híveiknek a főiskolát, szívökre kötvén 
annak sorsát, „lejebb szövődtek a kegyelet szálai? 
lefutottak a néposztályok legalsó rétegéig," s ott 
az anyagi segélynek folyvást megujuló, s mond-
hatni, kiapadhatlan forrás nyilt meg, s „lett az 
iskola a nagy közönség tulajdonává.4 ' 

Az iskola virágzása és szerencsés fejlődése 
legszebb bizonysága a bölcs kormányzatnak, s 
érdekes tudni, minő alakban gyakoroltatott a fel-
ügyelet a főiskolában. Egyházi és világi felügye-
lők voltak a legrégibb idö óta; elsőben a pataki 
egyház lelkésze s különösen a zempléni esperes 
és négy egyházmegye Ung, Zemplén, Abauj és 
Borsod közgyűlésé vagy zsinata. Megerősítette 
e z e n jogot I. Rákóczy György 1621-ben. O volt 
a patrónus, a közvetlen felügyelet egy részről a 
zempléni esperesre bízatott. A Perényiek és R á -
kóczyak, mint az iskola tulajdonosai saját szemé-
lyükben gyakorolták a főfelügyeletet, képviselőik 
lévén az általok kinevezett világi gondnokok, igy 
Loránt fy Zsuzsána alatt Zákány András. Hivatal-
ból első főgondnoka volt az iskolának Bocskay 
István, zempléni főispán. Azon időből veszi kez-
detét ez intézkedés, midőn a pátronátus joga és 
kötelessége megoszlott a jóltevők közt s több 
egyesekre ment át; ez idő óta világi fő és algond-
nokok az egyházi gondnokkal közösen gyakorol-
ták a felügyeletet. íme, „az iskola küszöbén látjuk 
az egyházi és világi elem legelső szerencsés talál-
kozását a közügyek vezetésében,'1 s ez annyira a 
protestántizmus természetéből van véve, hogy 
minden elméletet megelőzve, annak életszükségé-
ből egyenesen, mintegy ösztönszerűleg fejlett ki 
és valósult meg. 

Midőn az egyház közigazgatási rendszere 
lassanként megalakult, egy közös egyházi fel-
ügyelőség alá helyezkedtek a megyék, a supe-
rintendens a pataki anyaiskola egyházi főgond-
nokává lett. Ekkép egészíti ki és ellensúlyozza 
egymást ezen a fokon is protestáns közigazgatási 
rendszerünkben legnagyobb szerencsével az egy-
házi és világi elem közös egysége. 

Az egyházkerület legelső superintendense 

Szentgyörgyi Sámuel (1735j nem volt főgondno-
ka az iskolának, hanem az utána következő Csáji 
Márton 1745-ben. Ő vele együtt 1860-ig, tehát 
115 év lefolyása alatt összesen hat főpásztor v i -
selte a díszes főgondnoki hivatalt, mig az egyházi 
algondnokság folyvást az alsó zempléni esperesnél 
volt, első világi algondnokul 1652-benKlobusicz-
ky András rendeltetvén, e hivatal a Comenius 
javaslatára állíttatott fel, mi a tudós férfiú gyakor-
lati életbölcseségére mutat. 

E hivatalok folyvást működésben voltak a 
főiskola üdvére az 1848 eseményekig, midőn a 
világi fő- és algondnokság felfüggesztetvén, egy 
főiskolai bizottmány neveztetett ki az ügyek v e -
zetésére, melynek világi elnökségében egyesítte-
tett mindkét hivatal, mig e folyó év tavaszán az 
egyházkerület tettleg visszahelyezkedett az 1848 
előtti törvényes állapotra, betöltvén az egyházak 
szabad választása utján a superintendensi, vala-
mint a világi fő- és algondnok hivatalokat. 

A mi a szellemieket illeti: Sárospataknak 
kevéssel a mohácsi vész után 1530 körűi alsóbb 
rendű protestáns iskolája volt, mely 1550-ben 
már főiskolává lett, Gyors fejlődésének nyilvános 
bizonysága, hogy már 1543-ban tanulás végett 
külföldi ifjak is meglátogatták, elsőben egy, két, 
majd a Lorántfy Zsuzsána idejében hét tanítóval 
s ugyanannyi osztálylyal; 1549-sen már hittan, 
latin és görög irodalom taníttatott Sárospatakon. 
Főgond az egyháziakra fordíttatott, ugy mindaz-
által, hogy azokat a világi nagyok is kitűnő szor-
galommal tanulmányozták. Célúi tűzetett ki az 
elméleti alaposság, klasszikus miveltség, formai 
tökély és a gyakorlat. Őseink nem kívántak szp-
batudósokat nevelni: a szószékre és a kor szelle-
ménél fogva divatos hittani vitatkozásokra nevel-

t 
ték az ifjakat. Es e vitatkozások komolyak voltak. 
Zsámbár egy alkalommal csak azon feltétel alatt 
bocsátkozott vitatkozásba, hogy a ki legyőzetik, 
fejét veszítse. 

A Luther értelme korán a Kálvin nézeteivel 
cseréltetett ki. Az iskola csak hamar virágzó álla-
potra emelkedett s folyvást magába vette a fejlő-
dés és haladás azon elemeit, melyek a külföld 
szellemi mozgalmainak irányt és emelkedést adtak; 
nem lehet másként, midőn nagyjaink gondolko-
dásából és segélye által a főiskola régibb tanárai 
közül többen tíz évet töltöttek a külföld tudomá-



nyos intézeteiben, AZ európai miveltség és tudo-
mányos élet minden szivdobbanása a sárospataki 
iskola munkássága által korán visszahangzott a 
magyar protestáns keblekből. Pataknak már főis-
kolája volt, midó'n Brandenburgban még vándor-
tanítók jár tak faluról falura, tanítván az embere-
ket könyörgésekre, és pusztítván a határokat. 

Korán képeztettek itt tanitók és lelkészek, 
Sárospatak ez uton szoros összeköttetésbe jött, 
szolidáris viszonyba lépett a haza minden vidé-
keivel. Az első időben Melanchthon volt nemcsak 
a német, hanem egyszersmind a magyar protes-
táns egyház és iskolák nagy mestere. Azonban 
nem voltak elődeink gépies emberek s vak után-
zás rabjai. Önálló szellemi törekvéseik nyomait 
találjuk, mielőtt egy századot élt volna a főiskola, 

A férfiú, kinek lelkében az iskolai gyökeres 
reformok szüksége korán megérett, Tolnai János 
volt. 0 oly gondolatokkal foglalkodott, melyek 
korát a kivitelben századokkal megelőzték; ő ké-
sőbbi idők szükségeinek érzetét s üdvét hordozta 
keblében. Szakasztott az uralkodóvá lett skolász-
ticizmussal, mely klasszikus miveltségét nyelvé-
vel együtt nemcsak haszonvehető eszközévé, ha-
nem egyszersmind szerencsétlen céljává tette az 
iskolai tudományoságnak. 

O érezte, mily nagy dolog az, midőn egy 
nemzet nem saját nyelvén beszél iskoláiban, s 
hogy a nemzeti nyelv elidegeníthetetlen jogai 
meljett szót emelt, vétkül tulajdoníttaték neki 
még azok által is, a kik különben elvbarátai vol-
tak. Tolnai a tudományosságnak ujabb irányt s 
magasabb emelkedést akart adni, s tudjuk, hogy 
azoknak, kik reformátori munkásságra vannak 
elEíva, le kell mondaniok a földi élet nyugalmáról. 

Örök érdeme, hogy bár elvei évtizedek sőt 
századok múlva győzedelmeskedtek, ő agyakor-
lati hit- és paptan megalapítója a főiskolában. E 
mellett elhatározott barátja volt a presbyteri igaz-
gatásnak, a kik elveit leverték, egyházi és világi 
tekintélyek, később összevetett vállakkal vivék 
keresztül a bodrogkeresztűri zsinaton, s összeállí-
tották és életbe léptették az egyházi közigazgatás 
annyira kedvelt s tisztán protestáns] öntetű 
rendszerét. 

Tolnai eszközölte azt, hogyComenius Sáros-
patakra jö j jön; ő a sárospataki főiskola s egész 
egyházi életünk fejlődésének örök emlékű m u n -

kása volt. S ez elismerés annál alkalomszerűbb, 
mert épen kétszáz éve annak, hogy ő^l 660-ban a 
közmunkásság szinteréről lelépett. 

Valóban szerencse az iskolára, hogy keblé-
ben egy tized alatt, sőt épen egy időben két oly 
férfiú működött, mint Tolnai és Comenius, s annál 
nagyobb szerencse, mert nem volt közöttök meg-
hasonlás, elvbarátok voltak. 

Comenius korszakot alkotó prot. pedagog 
volt ; nem azért mert dolgozatai csaknem kétszáz 
éven át használtattak kézikönyvekűl vagy hogy 
a kivitel körűi kifejtett nézetei oly tiszták, hogy 
az ujabb idő nevelészeti mozgalmai annyiban sze-
rencsések, a menynyiben alapelveivel összhang-
zásban vannak: hanem korszakot alkotó egyéni-
ség, mert rendszerébe három nagy pedagógiai el-
vet tudott felvenni s azok viszonyos becsét é rde-
mileg meghatározta: ezek a „humánizmus, reáliz-
mus és a keresztyénség. 

0 a nevelészetnek nemcsak művészetével 
birt, nemcsak a kivitelben volt szerencsés: mély-
reható elmével jelelte ki az irányt, s összhangzó 
egészszé egyesítette az ugy látszó ellentéteket. 

Megérkeztével hiányul tekintette az iskolá-
ban uralkodó meddő latinságot, s hogy az orvosi 
tudomány és jogtan, felsőbb hittan és bölcsészet 
nem taníttatott. A lelkes Rákóczy Zsigmond komo-
lyan foglalkodott azon nagy gondolattal, hogy a 
sárospataki főiskola egyetemmé alakít tassák; ko-
ra halálával a nagy tervek halomba dőltek. 

Majd a nemesen kiállott szenvedések után az 
iskola gyors fejlődéssel ismét virágzásnak indult. 
Csécsi, kinek hét éven át nem volt rendes fizeté-
se, a bujdosás idején is tanította a hittani és böl-
cseleti tudományokat. 

Azonban a főiskola még kizárólag az egyház 
szolgálatában állott, hiányzott koszorújából egy 
ágacska: nem voltak a haza előtt polgári érdemei. 
A mult század végén már ezeknek sem volt híjá-
val : felállíttatott a jogi tanszék, megnyilt az iskola 
aranykora, s míg az egyháznak lelkes hivatalno-
kodat nevelt, adott a nemzet előtt tiszteletben ál-
ló Kövy idejében és azután a hazának jogtudóso-
kat, államférfiakat, szónokokat; adott ezek mellett 
bölcsészeket és költőket. A jelesek és nagyok kö-
zül, kikfe főiskolából kerültek ki, s később a nem-
zet gondolkodására eldöntő befolyással voltak, 
elég lesz Kazinczy Ferencet megemlíteni. 
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Ily körülmények közt találták a főiskolát az 
1848. szerencsétlen események. Munkában talál-
tak azok egy elébb kinevezett tudós egyházkerü-
leti küldöttséget, melynek feladata lett volna a 
tanrendszerben a humánizmus és reálizmus elvét 
sulyegyenbe hozni. E két elv a század elején a nagy 
Vay József alatt egymás ellenébe állíttatott, köze-
pe felé nem elég szerencsével egyesíttetett. A kül-
döttség munkáját be nem végezheté. Ama vihar, 
mely a haza egét elborította, kioltogatta azon 
szövétnekeket, melyeknél a közügyek munkásai 
dolgoztak: csak hallgatni kellett és nem munkál-
kodni, mindent az államegység elve szabályozott 

A prot. egyház és iskolák békekötéseken s 
országos törvényeken alapuló önkormányzata 
egyetlen élő vonása a haza nyolcszázados önkor-
mányzatának, s avagy kilialt-e a multak emléke 
és vágya a keblekből? Oh épen nem; HZ any-
nyit zaklatott protestáns egyházi ügyben velünk 
érzett, velünk tar to t ta nemzet: mikor hangzott el 
kebléből csak egy támadó szózat ügyünk ellené-
ben ? de igen is, emelkedett győzelméért millió 
nem protestáns kebel fohásza a kegyelem Istené-
hez,, a kitől jő az erő és a kitartás. Valóban mi 
azon dicső ősök emelkedett szellemű utódai közt 
élünk, kik az 1791. valhístör vény eket alkoták. A 
nemeslelkű törvényhozók iránt csak ugy mutat-
hatók meg hálánkat hogy hívek és állhatatosak 
voltunk az ügy mellett, melynek győzelmét óhaj-
tották unokáik. Lesz még idő, midőn a haza a 
prot. tanintézeteket a jogok tiszteletben tartása 
mellett kedves Övéi gyanánt fogja ápolni, azok 
közt a ünnepelt főiskolát is; addig azonban még 
sok áldozatra van szükség, de a nagy közönség 
tudni fogja, hogy a szellem felette van mindennek 
a mi földi. 

Es most ünnepelt főiskola, míg a remény 
láttat velünk feletted megnyilatkozott egeket, s 
ezredekre terjedő pályát előtted, tudjuk, hogy 
lesznek küzdelmeid is, mint voltak a multakban 
és a jelenben, és még sem aggódunk sorsodon: 
az ég. mely annyi viszontagságok közt megőrzött, 
jövőben sem vonja meg tőled áldó kegyelmét, ad 
neked, mint adott minden időben, lelkes jóltevö-
ket, bölcs elöljárókat, hű vezetőit és tanítóit az 
ujabb nemzedéknek; inaidat koronként ugyan-
azon szellem fogja áthatni, mely az ősöket lelke-

sítette. Igen, e főiskolával minden történhetik, 
csak egy ne történjék: hogy szelleméhez követ-
kezetlen legyen, hogy múltját megtagadja. Sáros-
patak főiskolája minden időben a közmíveltség, 
tudomány, vallás és lelkiismeret, szabadság, s a 
haza szent ügyének fog élni. 

A belső somogyi ev. ref. egyházmegyében levő 
papikörbői 

Az embernek inkább feladata es életben a cselekvés, mint 
a bölcselkedés. Isten bizonynyal több kötelességet, mint 
ismeretet, több erkölcsösséget, mint vizsgálódási , több 
erényt, mint tudományt követel tőle. Táplálni az éhezőt, 
ruházni a mezítelent, vigasztalni a kesergöl, tisztelni a 
fejedelmet, szeretettel ölelni a hazát: sokkal becsesebb 
foglalkozás, mint holmi száraz értekezések f'ércelése, mik-
nek olvasásában kificamodik az ész, meddő marad a szív. 

E lapok 26-dik számában a föntnevezett papikor alap-
szabályaiként 36. volt közölve. A ki ezeket olvassa, 
könnyen elitélhet bennünket, mint olyanokat, kik előre 
gyártott §§. hideg korlátai közé szorítjuk a mondhatni 
véghetleniil, azaz : az élet minden rétegeibe behatni kellő 
keresztyéni tevékenységet. Ezért kell szólanunk. 

A belső.somogyi ev. ref. papikör keresztyén akar 
lenni. 

Hát eddig nem voltak keresztyének a megalakult pa-
pikör tagjai, hogy még most akarnak azok lenni? kérdik 
tőlünk. Bizony fájdalommal kell meg vallanunk, hogy ko-
runk rákfenéje, a sok beszéd, kevés tett, köztünk is vesze-
delmesen elharapódzott. Vitatkozunk, értekezleteket tar-
tunk egész megszámlálhatatlanságig, s a szeretet munkái-
nak gyakorlására annál kevesebb időt fordítunk! Divatos 
paragraphusokat s rubrikákat alkotunk, és sokszor magunk 
vagyunk első megrontói. Teremtünk ezer meg ezer törvényi, 
hogy magunkat a legjobb esetben ezek gépeivé, — a leg-
több esetben a sokaságuk miatt megtarthatlan törvények 
áthágóivá, vagy köményből is tizedet adó farizeusokká te-
gyük. A materialismus, egoismus, s a cornmunisticust, so-
ciaüsticus eszmék csodás vegyülete — mi honunkban a 
viszonyok minden tekintetbeni ziláltsága, s az ezt meg-
szüntetni tévúton akaró burocraticus hideg gépiesség miatt 
a legközelebbi időkben borzasztó gyorsasággal foglalt tért 
tér után — egyházainkban is tagadhatlanul hozott elő itt-
ott keserű gyümölcsöket. Ezért a keresztyénség is bizony 
sok helyt üres formává változott át. Igaz ugyan, hogy az 
egyházi intézményeinkérti áldozatoknak ritka és kitűnő 
példáival dicsekedhetünk: de fájdalom, sok helyt ez inkább 
a inodern jeges paragraphusok s rubrikák által erőszakolt, 
mint élő hitből, önzéstelen szeretetből származott adomány 
volt. 

E szavaimmal épen nem akarok azonban eddigi egy-
házi életünk s ezek tényezői, lelkészeink, tanítóink s hí-
veink vádlójaként lépni föl, mert ha valaki, ügy én bizo-



nyara elismerem ama kórjel«kuek neiri€sa& mentketÖségét, 
de sőt szükségességét is. 

A keresztyénség akkor valódi, ha az élet, ha az az 
élettel összeforrt, ha az az egész embert áthatja. Úgyde az 
élet, s az életben az ember nemcsak a keresztyénség, ha-
nem a kor világiasságáuak befolyása alatt is áll, s a s z e n t -
lélek jóra serkentő, s a sátán roszra ingerlő ostromai közt 
él. Hogy e két ellentétes hatás gyarlóságunkat sokszor úgy 
megrázkódtatja, hogy uiána betegek leszünk, igen termé-
szetes : Krisztus fölött is látszólag diadalt ült a sátán, midőn 
megfeszíttetett. De e diadal rövid, idő szerinti volt, s csak 
emelte a Krisztusban megtestesült ige győzelmének v é g e t -
len dicsőségét a föltámadásban. Épen ebben áll a keresz -
tyénség istenisége is. Túlnyomó ugyan néha fölötte a vilá-
g ias ság — mit tán sátán országának is nevezhetünk — s 
ekkor a keresztyén éle! sinlödik, de e sinlŐdés — mihelyt 
vaunak, kik a keresstyénséget amaz egyetlen tiszta f o n á s -
ból, a Jézusból merítik s azt mint életet igyekeznek valósí-
tani — csak ujabb s dicsőbb erő s egészség tényezője. 

Fogyatkozásunk e szerint, hogy a kor viszonyainak 
befolyása miatt a valódi, hitből s szeretetből cselekvő k e -
resztyénség sok helyt kevésbé vagy inkább hitctlenségből 
s szeretetlenségbŐl sophismálóvá változott, s az evangyéliomi 
kegye lem és hitkorából a Mózesi törvény korszakába esett 
vissza. 

Ismétlem, a belsösomogyi papikör keresztyén akar 
lenni. A kereszt yénséget, mint meleg, szeretet teljes életet 
fogja föl, mely élő hitéből teremt magának alakot, Jézustól 
tanul élni, életéből von el szabályokat, a mindennapi élet 
szükségeit , fogyatkozásait ismeri szeretete gyakorlásának 
irányadójául. 

Ezért határozottan tiltakozom a m a 3 6 . § . , mint körünk 
alapszabályai, vagy mint ezt alkotók, vagy ezt ismertetők 
ellen. Azok csak egy buzgó társunknak jóakaratú e lő leges 
privát dolgozatai. Jézus élete teremtette az evagyéliotnol s 
nem viszont. Magyarország élete hozta létre a Corpusju-
rist, s nem alkotá annak életét. A papikör is nem előre ké -
szít paragraphusokat életének, hanem azt akarja, hogy 
élete következetes fejlődése teremtsen akkor, a mikor sza -
bályokat. Nem akar ama 36. §. gépévé lenni, hanem a/, 
evangyéliomi hit, szeretet s igazság állal adott szabados-
ságot öntudatosan akarja használni. 

Papikörünk alapszabálya a Jézus élete, s így ismer-
tetése tetteinek elszámlálása lehel csak. E tekintetben róla 
keveset mondhatunk, mert élete is még csak fél éves. 

A mi keveset tett, vagy jobban mondva, kezdeti, azl 
nem dicsekvés, de tudomás, s a mennyiben tán helyes, s e r -
kentés végett elmondjuk: 

Papikörünk ez ideig három értekezletet tartott, mik-
ben vidékünk következő fogyatkozásaira lördítá különösen 
figyelmét. 

Híveink mostanában kisebb-nagyobb mértékben k e z -
dik az istenitiszteletet elhanyagolni. Hétköznapi könyör-
géseink idején, de sőt vasárnap is sok helyen többen fölibe 
helyezik a Márthai szorgalmat a Máriai buzgóságnak. Ez 
tünt föl körünk előtt, oly veszélyként, mit g y e n g e tehetsé-

günk mértéke szerint el kell hárítanunk. A mint mondám, 
csak tettekre szorítkozom, s így mellőzöm mindazon e s z m e -
cseréket, mik e veszély indokaiként köztünk csak fölemlít-
tctlck. Egyik indoknak azt találtuk, hogy az istenitisztelet 
nem e léggé megható és buzgó, hiányzik abból ama Péteri 
szellem, mely 3000 lelket lett egy beszédével hívőivé. Hét-
köznapi közönségesen használt imáink legnagyobb része 
csak szükségeink elmondása, büneinkröli vallástétel s isten 
dicsőítése és segélyül hívása, így hiányzik belőle a v igasz -
taló, a bűneink bocsánatát hirdető, a segedelmet biztosító 
Isten szava. Készítsünk azért s készített is már néhány tag 
imákat, mikben nemcsak a könyörgő ember, hanem a kö -
nyörületes Isten is szól az imába szőtt, s a kérésre fe le lő 
szentírási helyek állal, melyek egyszersmind a megelőző 
vasárnapi tanításra emlékeztetök, annak értelmében v igasz-
talók és az abban fejtegetett keresztyén igazságokra buz-
dítok. Egyelőre tökéleteseket nem várunk, nem várhatunk, 
de jobb lassan, mint soha. 

Vidékünk népének nagyrészénél hiányzik a nemzeti 
öntudat s ezt csak némi homályos sejtelem pótolja. Ezt szinte 
mint fogyatkozást, pedig mint igen lényeges fogyatkozást 
tekintettük, mert egyáltalában nem vagyunk barátai ama 
németszellemü világpolgárságnak, mely a keresztyént igaz 
keresztyénnek csak a nemzeti elem levetkezése után s c su -
pán az egyetemes emberiséghezi csatlakozásában ismeri el. 
Valamint nem tudunk képzelni derék honpolgárokat, derék 
családtagok nélkül: úgy hitünk szerint igazán jó v i lág-
polgár sem lehet senki, ha igazán jó hazafi nem. Minden 
általános eszme csak részlegességeibeu él, ezek nélkül 
üres. S a keresztyénségnek ama tökélyjét is, hogy v i lág -
vallássá hivatott, egyáltalában nem abban találjuk, hogy 
minden nemzetiségeket lerontó legyen, mint ama a cosmo-
politismus eszméjével oly paragraphice bíbelődök, állítják, 
hanem inkább abban, hogy az minden nemzetiség sajátos 
viszonyaiba csodásan beleülő, beleilleszthető. A mint mon-
dám, lényeges fogyatkozásnak találtuk hát a nemzeti öntu-
dat népünk nagy részénéli hiányát. A nemzeti öntudat 
ébresztőjeként. tercmlöjeként a nemzet múltjának biztos 
ismeretét tekintjük. Ezért készít körünk minden vállalkozó 
tagja egy vidékünk népe miveltségéuek megfelelő vallásos 
színezetű rövid történelmét hazánknak. A legjobbat kinyom-
matjuk, s ingyen oszlandjuk ki a nép közt. 

Ezt még azon okból is szükségesnek tartjuk, mert 
midőn az erény mintaképeiül egyházi beszédeinkben csak 
ezelőtt ezred évekkel élt bibliai szentesített személyeket-
hozunk fel, a nép együgyű része ezeket, mint felfogása 
szerint tán nem is az ö véréből valókat, elérhet len magas— 
ságuaknak hiszi, s ez elérhetetlenség némi csüggedést szül 
a követésben. Ellenben, ha saját nemzetünk megismerte-
tendő nagyjait mutatjuk fel nekik a keresztyéni élet k ö v e -
tendő példányaiul — ezek, mert hozzá közelebb vannak,, 
mert édes övéi, rá sokkal nagyobb hatásúak leendőnek. É 
tekintetben megkísértjük, s kísérté már igen kedves s iker-
rel egy tagtársunk, nemzeti életünkből vett tanúságokkal 
fűszerezett keresztyén egyházi beszédet készíteni. U g y -



hiszem próba után mindenki belátandja, hogy : duplex l i -
hel l i dos est. 

Megyénkben a börtön felekezetünk részéről mond-
hatni, teljesen lelkészi gondviselés nélkül van. Drávánkon 
tul számosan laknak elszórva hitrokonaink, kik éhezik a 
lelki tápot. Körünk mindkét helyre küld időnként tagjai 
közül , hogy amoda a teljes szabadulás föltételeit, ezeknek 
lelki eledelt v igyenek. 

Ennyi mind az, mit je lenleg elmondani akartam azok-
ból , miket eddig] megkezdtünk s miket Isten segé lyéve l 
folytatni akarunk. Vizsgáljuk az élet szükségeit , s f e l fogá-
sunk s tehetségünk szerint igyekszünk azon segíteni. Ez 
feladatunk. Nem igényeljük azt, hogy kezdeményezésünket 
hárki tökéletesnek tartsa, de hitünk mondja, hogyha töké-
let len is a mit teszünk, másoknak legalább tökéletesbbre 
szolgáland lépcsőül. 

Hogy testületi szervezetünket sem ismertetheti a 36. 
§ . következőkből látható. 

Van elnökünk, de nem titkos szavazat utján, nem is 
e g y évre választatott, hanem az és addig, a kit és a meddig 
a tagok többsége irányadójául s központosílójául ismer el. 

Van könyvtárnokunk, ismét nem választva, hanem a ki 
e szolgálatra önként ajánlkozott. 

Kezd. könyvtárunk lenni, miben azonban körünk — 
ismét nem a §§. szerint — csak azon magyar, s egyes 
tehetösbek, csak azon idegen nyelvű theologiai müveket 
hozatják meg, miknek tanulmányozására s ismertetésére 
valamelyik tag előre ajánlkozott. 

Pénztárunk alapja nem 5 ft. tagsági díj, hanem amaz 
e l v : a kinek több adatott, több is kívántatik tőle. 

Közli egy körtag. 

ISKOLAÜGY. 

Sziget , 1860. aug. 6. Iskoláinkban az évi szigor-
latok julius 20 án megkezdetvén, azon hó 26-án bevégez-
tettek, míg julius 22-én az elemi osztályokban és 28-án a 
a gymnásiumi öt osztályban nyilvános vizsgák tartattak, 
29 én egy nagyszerű zárünnepély fejezvén be az egyévi 
pályafutást. 

Haladást, kor és célszerű haladást láttunk, tapasz-
taltunk a nevelés és oktatás minden rétegeiben • nevelő 
és növendék, tanár és tanonc közti szép egyetértés vilá-
gos jeleivel találkoztunk mindenütt, és ezen lélekemelő 
képét az iskolai életnek a tanodában fenn és alant dú-an 
tenyéző hazafiság, — magyar nemzetiség nemesen föllán-
goló érzelmei övedzék körül. 

A zárünnepélyen szavalatok, karénekek, jelesb mű-
vek felolvasása válták fel egymást, fűszerezvén a gyer-
mekek örömeit a könyvek és készpénzben kiosztott szá-
mos jutalmak is. — 

A legjobb költeményre kitűzött Balogh Péter-féle 
egy arany jutalmat Géresy Imre és Jószef testvérek közt 
kellett megosztani, — mert az „egy atya keserve egyet-
len gyermek halála felett" tárgyról irtt két jeles lyrai mű 
egymással teljes párhuzamban áll. A Vámosy-íéle egy 
arany jutalmat Gönci Kálmán nyerte el „Árpád fejedelem 

életrajzával." Számos jutalommal árasztatott el iskolánk 
minden tekintetben legdrágább gyöngye, a nagy remé-
nyekre jogosító György Ödön. Szilágyi István ernyedetlen 
buzgalmu igazgató tanár szokott classicitással szerkesz-
tett beszédében megismertette a szép számú közönséget 
az iskola állapotával; hogy a 47 növendék 63-ra szaporo-
dott ; hogy a tápintézetbe fölvettek száma is növekedett, 
s az ezen intézet fölött hunyni nem tudó szemmel őrködő 
Nánássy Lajos találand abban is módot, hogy a kissé szűk 
helyiség tágítása által e jótékony intézet jövőre minél 
terjedelmesebb alapra fektettessék. Örömmel értettük 
meg beszédéből, hogy pártfogó jóltevőink nem fogytak, 
hanem szaporodtak, kik között a két nemes nő b. Radák 
Istvánné 1000 frtos, Palóci Horváth Mária 500 frtos ado-
mányaikkal, — gróf Rédey János 10,000 frtos alapítvá-
nyával, — a Teleki grófok, gróf Mikó Imre, Bethlenek, 
Bánfyak szebbnél-szebb, nagyobbnál-nagyobb ajándéka-
ikkal tündöklenek, — és itt a lelkes szónokkal kell felki-
áltanunk „ismét meg ismét „Erdély" fiai, kik mellettünk 
állanak. Szent föld! Öh minő sziveknek kell a te hantaid 
alatt nyugodni, hogy azok hamvaiból ily ivadékok támad-
nak ? Földedben kicsiny magzatokban nagy! egyetlen 
nekünk a kerek földön. . . . Lehetsz te „testvére" más-
nak, szent a testvéri kapocs is, isten alkotá azt is: „de 
nekünk édes anyánk vagy..." Bizonnyal egyike legfőbb di-
csekvéseiknek, ha rólad szólhatunk, s ha hirdetjük: „ime 
e tanodát Erdély fiai alapították, s ök buzgólkodnak, ők 
sietnek megtartani is." 

A zárünnepélyt ősi magyar szokás szerint lakoma 
követte, melyet egyesek a tanárikar tiszteletére rendeztek, 
Es emeltettek poharak az oktatás autonómiájáért, a tiszte-
letreméltó lelkes tanárikarért, stb. Miért mondjam, hogy a 
hazáért, nemzetiségért, testvéries egyetértésért is V — 
Van-e ember, ki az ezekrőli megfeledkezést rólunk föl-
tehetné ? 

Az estét a h. h. es r. cath. gymnasiumbeli muzeu-
mok javára P. Szathmári Károly tanár által rendezett 
szini előadás fejezd be, „A közös ház" és „A hűség pró-
bája" adatván s levén a tiszta jövedelem 122 ft. 25 kr^ 

A tűz által károsult egyház és iskola javára mult 
évben műkedvelők által rendezett 4 szini előadás folyta-
tásául, mely előadások 655 ft. 5 kr. tiszta hasznot adtak 
a két testületnek, — ez évben is két darab került színre 
328 ft. 48% kr. tiszta jövedelemmel. Hiba volna elhall-
gatnunk, hogy ezen t. c. műkedvelők jelentékeny része 
nem protestáns. Fogadják ez uton is szíves köszönetünket! 

Ez alkalommal jelenthetjük, hogy a gymnásiumi 
6-ik osztály a jövő évre megnyílik, miután az eddigi s 
5173 ft. évi rendes kiadást az előleges fölszámítás nyomán 
bizton reménylett, 5500 ft. bevétel íédezendvén, a 326 ft. 
pénztári maradék, s a künn levő nagy mennyiségű kama-
tok a 6-ik osztály költségéit s azon összegeket, melyekkel 
a tanárok fizetése jobbíttatott, bizonyosan fedezni fogják, 
főleg, ha a pártfogók részvéte meg nem szünend, mit fel-
tennünk nem is lehet. 

Az elemi tanítók évi díja 100 frttal, a gymnasiális 
tanároké 50 frt. szállás bérrel javíttatott, — a vallástanár 
fizetése 240 frtról 300 frtra, a segédtanáré 300 frról 350 
frtra emeltetett, — s a most rendszeresített tanári állo-
másra 500 frttal pályázat nyittatott. — Íme rövid vázlata 
az egy éves múltnak. Es mi hisszük, reményijük, hogy ez 
ujon nyilt Olympia nem lesz többé elhagyatott, — hogy 
évről évre mindig fel fog bennünket keresni az érdekletes-
ség nemes részvété, s mi mindannyiszor megszoríthatjuk 
a kezeket, melyek áldólag kiterjedve fejünk felett, Isten 
gondviselésének viselendik közöttünk magasztos munkál-
kodását." !! — Várady Gábor. 



Tanítói tanácskozmány. 

Julius hó 2-dik napján tartotta a rimaszombati sza-
kaszbeli tanítóság rendes évi tanácskozmányát a jánosi 
iskolateremben. 

Miután az elnök üdvözölte az egybegyűlt tanítókat, 
gyűlést megnyitó beszédében felhívta a jelen volt tagokat, 
hogy erkölcsi nemes hivatásunk egyik legszebb feladata 
először is vallásos színt adni egybegyülésünknek; azért is 
a „Jövel szentlélek Ur Isten" egész pünkösti szent lelke-
sedéssel elénekeltetett. Gyűlés előtt a helybeli iskola — az 
értekezlet Összes tagjai által — megvizsgáltatott. A szor-
galomban'első, s a kitartásban legnagyobb tanitó, Takaró 
Gáspár, hivataltársai teljes méllánylatát s értekezletünk 
nyilvános dicséretét vívta ki ismét ez ünnepélyes alka-
lommal. 

Határozattá emeltetett itt, hogy ezután minden iskola, 
hová az értekezlet évenként kitüzetik, a szakaszbeli taní-
tóság által először megvizsgáltatik, oly célból, hogy ezen 
alkalommal leginkább a helybeli tanítónak gyermekekkeli 
bánásával s tanítási modorával igyekszik megismerkedni 
az egybegyűlt tanácskozmány. 

Jánosi gyűlésünk nem vala meddő és dolgozatok fel-
olvasásában szegény, mert az itt megjelent tanítók hatal-
masan megbizonyították, hogy a tanítói értekezletek igen 
hasznos és fontos feladatát teljesen értik, s azt munkás 
részvétükkel elősegíteni is készek. 

Ugyanis az ezen körlelkészségben levő kilenc tanitó 
közül öt olvasott fel értekezleti munkálatot; úgymint: 

Terhes Lajos rimaszombati első elemi tanitó, ezen 
tárgyról: Miért van az, hogy jól képzett tanitó is, nem 
mindenkor jó hatású ? 

Győri János serki tanitó: Szellemi hátramaradásunk-
nak, melyek főbb okai ? 

Csorba János kisfaludi tanító : Mikép lehet a gyer-
mekben a tanulási vágyat fölébreszteni ? 

Csorba Endre pálfalvi tanitó: Mikép lehet a gyer-
meket Isten ismeretére s vallásos kegyeletre előkészí-
teni ? és 

Kemény Berta rimaszombati második elemi tanitó: 
Miként tanítsuk növendékeinket Isten-, haza-, embertárs-
és önmaga iránti szeretetre ? 

Ezen munkálatok jövő gyűlésig az értekezlet tagjai 
között bírálatra kiosztattak; az első tárgyról irott pedig — 
addig is, míg a többit közölhetnénk—a Néptanítók könyvébe 
felküldetni határoztatott; egyszersmind a felolvasandó 
munkák könyvtárunk részére beköttetni rendeltettek. 

Igazán, kinek az iskolai tanitás és nevelés szent 
ügye csak legkevésbbé. is lelkesíti érző kebelét, ez igen 
érdekes s megmérhetetlen szellemi hasznot nyűjtó tanítói 
értekezletről a legnemesebb dicsekedés önérzetével, meg-
elégülve távozhatott. 

Szép és nagy reményekre jogosító volt a jelenlevő 
tanítóknak a „könyvbőli censeálás" ellen vitatott harcuk ; 

e henye tespedésre vonszó Szárdi-féle elv megdöntésére 
mind irott értekezletben, mind velős és jól irányzott szó-
vitákban nemes lelkesedéssel tört ki e szakaszbeli ta-
nítóság. 

E közlemények irója csak jutalmazva érezheti magát, 
hogy a mi ellen ő pár év óta oly lankadatlan hévvel küzd: 
azt most a tanítók teszik sajátjukká, s maguk iparkodnak a 
tanitó tekintélyt lealázó „könyvbőli censeálást" társulatuk-
ban megszüntetni. 

Igen ható és súlyosan jellemző volt továbbá egy 
felolvasott munkálatnak azon oldala, mely a „tanítók nép-
szerűsége" mikénti megszerzéséről értekezvén, azt muto-
gatja, hogy e nélkülözhetlen kellékét a tanítói nemes tulaj-
donoknak nem „ivással, nem komassággal" stb. kell meg-
szerezni. Bizony pedig fájdalom, sok tanitó még mai napig 
is, mihelyt valamely egyházba belép, legelső teendője, 
hogy a „falu komája" legyen. Torokban és keresztelőkben, 
hol a tanítónak nincsen is helye, igyekszik mindjárt nem 
nemes népszerűségre vergődni. Pirulva hallottam ily mu-
latságokban éjfélig táncolni a tanitót, meg a papot . . . . Hi-
szen én megengedem, hogy a belső embernek is „szabad" 
táncolni — de nem „illik." A való népszerűséget nem 
keresztelőkben, nem komaságban keresi egy hivatása l e g -
szentebb feladatát értő lelki tanitó. Én sok paptársambaii 
sem hagyom helybe — bár protestáns elvekből induljak is 
ki—hogy minden hallgatója „komámuram"nak címezgesse; 
mert ha tíz odamondja is a szép „tiszteletes" címet, de 
mellette kilenc okvetlen „per komámuram"nak szólítgatja, 
mint a falu pásztorembereit. A papnak már igen tiszteletes 
hivatalánál fogva van címe, s nem illő, nem kegyeletes 
cselekvény, hogy ezen lábra kapott pórias „komázgatás" 
által az egyszerű köznép lelkében nyugvó benső tiszteletet 
megtörjük s ilyforma idétlen népszerűség hajhászása által 
a belső emberek iránti vallásos kegyeletei megerőtlenítsük. 

Lesznek ugyan, kik ezen elvet elfogultsággal vádol-
ják, de én a népszerűség ily utoni megszerzését sehogy 
sem látom szépnek, helyesnek, és elfogadhatónak. Valamint 
nem látom azt sem, hogy papi ruházatunk, a mennyin va-
gyunk, annyiféle színű és alakú. Legalább templomi hivatalos 
öltönyünk lehetne, hogy a kadetrába ne oly világiasan 
öltözve állanánk fel, mint kívül a polgári életben megjele-
nünk. A tiszamelléki egyházkerület jánosi gyűlésében 
látta e kiáltó botrányos viseletet, azért is hivatalos func-
tiókban kiszabott magyar papi-öltöny hordását határozá 
meg. De ennek ellenében némely democrat szellemű fiatal 
papjaink azon elvet állíták fel, hogy „a pap, ha szűrbe 
megyen is e katedrába, mégis pap, s a ruha nem teszi a 
papot." No hiszen, édes „szűrös atyámfia," legyen nektek 
a ti hitetek szerint, de akkor már, mint felebb mondánk, 
igazán „komámuramék" lesztek. 

De fordítsuk el e ferdén mutató tükör lapját, nehogy 
közülünk a torzkép sokaknak ijesztő legyen. Térjünk a 
tanácskozmány többi részleteire. 

Ertekezletünk jegyzőkönyvileg kimondá , hogyha 
szakaszunkban valamely tanitó hanyagsági vagy erkölcste-
lenségi bűnben találtatik, egyszeri komoly megintés után, 



az értekezlet által az egyházmegyei iskolaválasztmány 
eleibe büntetés végett hivatalosan följelentetik. 

Felolvasás nyomán indítványba hozatott még, hogy a 
tanítók szellemi jobblétök s tekintélyük emelése tekintetiböl 
intéztessék egy kérelmező folyamodvány az egyházmegyei 
felsöbbséghez, hogy a tanítók is rendes tagjai lehessenek 
a helybeli presbyleriujimak, hogy ük is képviseltessenek az 
egyházmegyei gyűléseken, s a majdan bekövetkező zsina-
ton ; és hogyha vádlott tanitó ellen küldöttség neveztetik 
ki, annak egyik tagja mindig tanitó is legyen. 

Ezen kérelem igen méltányos és korunkban már nem 
is idöelötti; de Gömörben, hol a tanítókat az egyházmegyei 
atyáskodó kormány annyira felkarolá, mint más egyházme-
gyékben sehol sem, a szokott törvények nem ismerését 
vagy az azokrai nem figyelmezést sejteti velünk. 

Gömörben nemcsak jelen lehet minden tanitó az 
egyházmegyei gyűlésen, hanem ott szabadon beszélhet s 
az őket érdeklő dolgokban tárgyavatottan vitatkozhatik; vét-
kes tanítók elleni küldöttségeknek határozatikig tagjai lehet-
nek ; söt 1858-ik év apr. 14-én Rimaszombatban tartott egy-
házmegyei gyűlésünkön a presbyteriumoknak is jegyzőivé 
emeltettek. S ha ezen határozatba ment s hivatalosan kö-
röztetett egyházi rendelet még mindenütt gyakorlatba nem 
vétetett is, annak közvetlen nem a nt. egyházmegye az oka. 

Végül egy szép jellemét említem meg ezen szakasz-
beli összes tanítóságnak. Ugyanis ez, meghajolva a valódi 
érdem előtt, érzékeny szívvel s legnagyobb sajnálattal vette 
a löt. egyházkerület azon kimondott határozatát, hogy a taní-
tói küzdelmes pályán oly ernyedetlen szorgalommal kitűnő 
jánosi hároméves tanítónak egyházában további ott maradását 
meg nem engedheti. Érezzük mindnyájan, hogy ezen leg-
felsőbb akarat végrehajtása által a gömöri tanítói kar egyik 
legérdemesebb tagjától, a jánosi virágzó iskola éltető lel-
kétől, a helybeli egyházi közönség legkedvesebb szeretett 
tanítójától fosztatik meg. Fájó érzettel gondoltunk a sötét 
jövendőre is, melyben ezen határozat állal e jeles tanitó 
testvérének két árvája s ezenfelül elaggott édes anyja — 
kiket mint hűséges liu oltalma alá fogadott — gyámol és 
tápláló nélkül hagyatnak; mert a nagy világon e kivül, 
nincsen számukra hely. Ah, mert a vigkedélyü, de tudomá-
nyos képzettségű lelkész, üdvözült Takaró Lajos ur sírfá-
jára is oda írhatjuk a harmaci temetőben : 

„A madár meleg fészket rakott, 
Te nem építhetél kis lakot. 
Hol özvegyed lehajtná fejét 
És elzenghetné bus énekét. 
Megy, s nehéz szekerét utána 
Tolják árváid, elrongyolva." 

Azért is e szakaszbeli tanítóság jegyzőkönyvileg in-
dítványba hozá, hogy az egyházmegyei iskolai választmány 
nagy gyűlése kéressék fel, hogy az elhunyt derék apának 
e derék fia, mint egyházmegyénk páratlan kitűnő tanítója 
mellett, a gömöri összes tanítóság nevében egy alázatos 
folyamodvány intéztessék a főt. egyházkerülethez, hogy 
fentérintett Takaró Gáspárnak, a tanítói hivatal folytatását 

a jánosi egyházban tovább is megengedni kegyesen mél-
tóztassék. 

Meg vagyunk győződve, hogy egy Ragályi Károly, 
ki fejlődő iskolaügyünknek legünnepeltebb férfia, minden 
jeles tanítónak legbuzgóbb pártolója, a jánosi iskolaügy 
teljes felvirágozása érdekében hathatósan pártolni fogja 
egyházkerületi gyűlésünkön a gömöri tanítói társulat ebbeli 
nagylelkű óhajtását. 

Értekezletünk meggyőződvén utoljára, hogy központi 
nagy könyvtárunk igen kevéssé felel meg üdvös céljának 
s rendeltetésének: külön szakaszbeli könyvtárt indítványoz 
mind a nyolc körlelkészségben s ennek alapját 21 uj forint 
lefizetésével rimaszombati szakaszunkban le is tevénk, s a 
Prot. Egyh. s Isk. Lap, Pataki Füzetek, Néptanítók Könyve 
és a Nép Újsága szakaszunk részére meghozatni rendel-
tettek. 

Igazán, egy tanítói értekezleten, ha az kitűzött céljá-
nak illően megfelel, sok szépet, jót és hasznost lehet hallani 
és tanulni. Itt eszmecserék váltatnak, a gondolatok érlelőd-
nek , az eszmesurlódás kifejti és élesíti a gondolkozó és 
itélő tehetséget. Itt a tanítói értekezletekben fejlik ki az 
iskolai tudomány, előhaladás és felvilágosultság szikrája s 
ezen szikrát felkapva a tanítók, mint a vezető-sodrony a 
villanyerőműben, elviszik azt iskoláinkba, kisded tanít-
ványaik közé, és ott lángra gyulasztják s jótékony melegénél 
érlelik és termékenyítik a még gyenge gyermeki ész fejlet-
len bimbait, hogy azok nemes gyümölcsöket hozva, áklás-
dusan jutalmazzák hasznos fáradságuk után szellemi mun-
kásságukat. 

Simon S* 

Egy protestáns gymnasium terve *). 
E lapok olvasói méltó figyelemmel kísérhették Sebes-

sinek, meleg ügyszeretettel, s elég kimerítően irt érteke-
zését : „Egy protestáns gymnasium tervéről.'-

Kiizelget az idÖ. midőn az iskolai tanácskozmánynak 
feladata leend, egy ily terv megalapítása s életbeléptetése: 
egy szó sem vész el, mi a fontos tárgyban, tiszta ügyszere-
tettel váltatik; s habár a nagy kérdést meg nem oldhatja is, 
megoldására, az illetőknél gondolatokat ébreszt. 

A gymnasiumot — ha tisztán értelmezni bírjuk — 
fogalma szerint rendezni, nem nehéz; a nehézség csak 
azok előtt látszik, kik fogalmával tisztában nincsenek; 
vagy valami oly nagynak állítják fel, mit csak nagy erővel 
lehet valósítani. 

„A gymnasium olyan iskola, hol a lelki tehetségek 
fokozatos és természetes fejlesztése biztos uton halad, hol 
a reáliák alapos tanításával folytonos testvéries ölelkezés-
ben állanak a humanisticumok." 

„Ilyen iskola a gymnasium," mondja Sebessi: és he-
lyesen , eltaláltan — de csak félig, a testi tehetségek ki-
hagyásával. S mivel e kihagyás az egész terven keresztül 

*) Tatai és Terray-féle tervekre is rákerül nem sokára a sor. 
Szerk. 



meglátszik: egy protestáns gymnasiumnak, ily nem egész 
fogalmára állított tervet, egészben el nem fogadhatom. — S 
felteszem magamnak a kérdést: mi a gymnasium és miként 
kell beosztani? 

Azonban hihető, hogy valaki a gymnasium fogalmából 
a testi tehetségek kihagyását csekélynek tartja ! vagy talán 
ennek értelmet sem tulajdonít: mielőtt e kérdésre felelnék, 
a föntebbi értelmezés megérdemli, hogy jó oldalát ki-
emeljem. 

A reáliáknak, s humanisticumoknak miért kell folyto-
nos testvéries ölelkezésben állni, bár egy kissé messziről, 
de helyesen van levezetve; ez ellen senki sem szól. ,,De a 
lelki tehetségek fokozatos és természetes fejlesztése, biztos 
uton haladása," ellenmondásra talál, mit Sebessi felhoz, s 
igyekszik is megcáfolni. így állítják : 

1) A lelki tehetségek fokozatosan nem fejlődhetnek : 
mivel az egyes tantárgyak oly nagy mértékben, oly terje-
delemmel taníttatnak, hogy a gyermek lelki tehetségének 
fokozatát túlhaladják. 

2) A lelki tehetségek „természetesen nem fejlődhet-
nek, mert a sokféle tantárgygyal úgy elhalmoztatnak, a sok 
órával úgy befogatnak, hogy „terrnészetelleni" megeről-
tetéssel küzdenek; s mégis sükertelen. 

3) „Biztosan sem haladhatnak,"1 a szakrendszer kii— 
lömbféle tanárai mellett. 

E vádakat Sebessi törekszik megcáfolni; de miután 
csakugyan a tantárgyak terjedelmében, aránytalan beosz-
tásában, s a testnek egész mellőzésével — a sok óra szám-
ban — s a szakrendszerben rejlenek; bármi szép okokkal 
s postulatumokkal meg nem semmisíthetök. Csupán egy oly 
tanterv képes ez ellenvetéseket megdönteni, hol a tudomá-
nyok kellő terjelme kiszabatik; a tantárgyak arányosan 
beosztatnak, s az órák száma, a lelki tehetségek fejlesztése 
mellett a test igényeihez mérve leszállíttatik; s a tanítás 
oly rendszerrel történik, mint ezt a gyermek és ifjú erköl-
csi és tudományos fejlesztése megkívánja. 

Én nem vagyok azon tátos, ki minden tudomány 
fölött ítéletet mond; sokkal többre becsülöm Sebessinek 
nagy gonddal összeállított tantervét , mintsem hiányait 
egészben fejtegetném — ezt tegyék a hozzáértők — de 
annyit általában elmondhatok, hogy a tudományok köre 
szűkebbre szabandó, a tantárgyak arányosabban beosztan-
dók, az órák száma mindenesetre leszállítandó, s a tanítás-
nál a szakrendszer az osztályrendszerrel egyesítendő; 
hogy a gymnasium tanterve „fogalmának" megfelelő legyen. 

Ezeket röviden érintve engedtessék meg, hogy én is 
néhány kérdést tehessek, honnét kitetszik, mennyiben s mi-
ért térek el Sebessi tantervétől, s mindenekelőtt fölállíthas-
sam a gymnasium fogalmát, s ebből néhány általános elve-
ket elvonhassak. 

II. A gymnasium s beosztása. 

Azon szép és nemes okok között, miket Socrates 
Platónál, éltét megmenteni akaró baráti ellenében felhoz, 
legszebb és legnemesebb, midőn hazája törvényeit beszél-
teti. Ennek üdvös rendeletei között szól a „nevelésről," s 

ezt e két gondolatban foglalja : éxypé<J>at és éxTraidsuoat, 
feltáplálni és a gyermekkorból kinevelni. 

Ez értelme, ez feladata, ez titka a nevelésnek, s a 
hazának üdvösebb törvénye nem lehet, mint a mely bölcsen 
kiszabja, hogy a gyermek, miként tápláltassék fel, s a 
gyermekkorból miként növeltessék ki. 

A nevelést tárgyazó törvény csak ily értelemben al-
kotható ; a nevelésnél a test és lélek, a gyermek s ifjúkor, 
ily öszhangzatban tekintendő ! 

A cél pedig, hova e nevelést irányozni kell, nem az 
a száz meg száz, miről olvashatunk, s hallhatunk: hanem 
az „egy," mit Rousseau, a nevelés evangélistája, kijelen-
tett : „C'est celui ineme de la nature — az a mi a termé-
szeté ! — Dans l'ordre naturel les hommes etánt egaux: 
leur vocatioa commune est rétet d'homme, et quiconque est 
bien elevé pour celui-la, ne peut mai remplir ceux, qui s'y 
rapportent." A természet rendében az emberek egyenlők 
levén; a közös hivatásuk: „emberré lenni," s bárki is jól 
van erre nevelve, nem lehet, hogy roszul töltse be mind 
azt, mi ide vonatkozik. 

E szép feladatot a nevelés kezdetéül az „elemiiskola," 
e szép célt, a nevelés végéül a „gymnasium" tűzte ki ma-
gának : tehát a gymnasium oly iskola, hol a föltáplált test, 
a lélek szerint idomíttatik, a lélek a gyermekkorból kine-
veltetik, s a teremtés koronája, a sok képességű testtel, 
érző szívvel s gondolkodó lélekkel mindenek fölött megál-
dott lény, „emberré növeltetik. — 

S mi kívántatik ide ? A test s lélek törvényeinek, a 
gyermek- s ifjúkor természetének ismerete, az ember fo-
galmának tudata. 

Csak ily elven lehet a gymnasium hivatását felfogni, 
s a gymnasiumot hivatása szerint rendezni: kik az élettel 
más szempontokból hozzák viszonyba egymást lerontó 
részletekbe bonyolulnak. Kik kifelejtik a testet, alap nélkül 
terhelik meg tudománynyal a lelket; kik nem ismerik a lé-
lek törvényét, elölik a tudományok iránti természet hajla-
mát; kik nem ismerik a gyermek- s ifjúkor természetét, a 
sok tanulási órákkal elveszik az életnek e két legszebb 
szakát; kik előtt rejtély e szó, ember, elzárnak az ifjútól 
minden emberit (humanisticumot), csak emberré akarják a 
csupa reálékkal növelni. 

Én e törvényeket, e természetet, e fogalmat itt nem 
fejtegetem : majd az alkalmazásnál kitűnik, miként értem én. 
Csak annyit legyen szabad megjegyeznem, hogy a kik e 
fontos tárgyhoz szólanak: ismerjék mind a hármat. A tudo-
mányos férfiak ne ragadtassanak el a tudomány szeretetétől, 
a gymnasiumban, nem ez a legfőbb jó, nem az egyedüli 
cél, hogy tudományosak legyünk; hanem az, hogy életre-
való emberekké váljunk: engedjenek időt a gyermeknek s 
ifjúnak a tanuláson kivül az életre. A praktikus férfiak ne 
riadjanak vissza atsokféle haszontalannak látszó tantárgyak-
tól, a gymnasiumban nem az a legfőbb jó, nem az az egye-
düli cél, hogy szakemberré képeztessünk, hanem hogy a 
test és lélek öszhangzón kifejlett erejével képesek legyünk 
kilépni azon térre, vagy iskolába, mely az élet valamelyik 
pályájára előkészít: engedjék meg, hadd tanulja a növendék 
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mind azon tudományokat, mik testi s lelki erejét ily ösz-
hangzatosan fejlesztik. 

Igy értve a gymnasiumot: ennek olt kell kezdődni, 
hol a test és lélek fejlődése azon fokon áll, hogy ezt ősz-
hangzón lehet nevelni: tehát az elemiiskola után, a tizedik 
évben. S ott kell végződni, hol a test lehetőleg kifejlett, s 
a test s lélek szerint teljes ember, életpályát választhat 
magának, 19, 20 év. 

A gymnasiális pálya tehát ez okból 9 év, a mely ok 
megmagyarázva annyit tesz : hogy 9 év alatt lehet s kell a 
testet széppé, erőssé, ügyessé fejleszteni; s ily testben 9 
év alatt fejlődhetik a lélek annyira, hogy fokonként sajátjává 
tehesse azon ismereteket, mik neki, mint embernek, mara-
dandón, s mint leendő szakembernek, alapul szükségesek. 

Kik a kilenc osztályú gymnasiumból a felsőbb hármat 
lyceumnak veszik, csak nevet cserélnek szükségtelenül; 
kik e kilencediket elvágják, leveszik a gymnásium koroná-
ját, a teljes bevégzést. 

III. Minő tudományok tanittassanak a gymnasiumban s 
mily beosztással. 

Csak oly tudományok, mik a testet s lelket fejlesztik; 
beosztásuk legyen természet szerint fokozatos, a test s 
lélek erejéhez mért, mint ezt a természetvizsga, rendes 
időben kifejleszti, és gyakorlat által erősíti, 

A ,,testet" illeti a testgyakorlat egész terjedelmében: 
tehát a sajátképi testgyakorlat, küzdés, vívás, úszás, lánc, 
ének, zene, rajz, írás; mindezek, ha a test hajlékony korá-
ban be nem gyakoroltatnak, később nehéz, vagy sikertelen 
kísérletek — kellő időben a legszebb, legjobb s legneme-
sebb foglalkozások. 

A „lelket illeti a tudomány egész rendszerében. A 
lélek, természetes törvénye szerint így fejlődik; túlnyomó 
öszhangzattal, azaz, oly összevágón, hogy ébren van s 
működik ugyan minden tehetség, de egyik vagy másik túl-
nyomó a nélkül, hogy az egyensúlyt megzavarná. 

1) „Az érzelem, emlékezet s képzelet." 
2) „Az értelem, ész és akarat." 
„Érzelem" alatt értem lelkünk azon erejét, mely a 

különféle meghatottságokat mind befogadni, mind előidézni 
képes. „Emlékezet alatt azt, a mi a tárgyak neveit, tehát a 
szavakat, s a szavak által magukat a tárgyakat is mind 
felfogni, mind előidézni képes. „Képzeletnek" azt, mi a 
tárgyak látható, szemlélhető egészét, tehát képét mind 
visszaidézni, mind előteremteni tudja. „Értelemnek azt, a 
mi az elvont tárgyakat részeikben, elemeikben felfogja s 
megismeri. „Észnek" azt, a mi a részekből, elemekből egy 
fogalmi egészet tud alkotni. „Akaratnak" azt, miben ezen 
erők, mint egy gyupontban egyesüln ek, hogy az átérzett 
szépet, a felfogott igazat, mint jót, tetté változtassák. 

Elörebocsátva azon ism ert igazságot, hogy miként a 
lélek képességei; úgy a tudomány ok is rokonságban van-
nak egymással: a tantárgyakat űgy kell beosztani, hogy 
ezen képességek, s ily fokozattal vétessenek alapul. 

A) l v „ A z érzelemé" a vallás. 
2. „Az emlékezeté" a nyelvek. 

3. „A képzeleté" a történet, természetrajz, s néz-
lettan. 

B) 1. „Az értelemé" az irodalom s mértan. 
2. „Az észé" az észtan, bölcsészet, 
3. „Az akaraté" a világtörténet. 

Midőn az egyes tantárgyak beosztatnak, akkor lépnek 
e tehetségek határzón elő; itt csak annyit jegyzek meg, 
hogy kik a beosztást e lélektani szempontból teszik; talál-
ják el egyedül „quod satis et opus est." A kik a systemák-
tól elragadtatnak : feláldozzák a lélek rendszerét, a tudomá-
nyok rendszerének, s növelik az oly systemák mankóján 
botorkáló növendékeket, kik az egészből tudnak valamit, s 
a valamiből semmit. A kik egy részről a lélek önképző ere-
jét megtagadják, más részről a tudományok rendszerét 
nem ismerve, a lényegest az esetlegestől, a főt a mellékes-
től elkülönitni nem tudva, mindent egymásra halmoznak: 
szaporítják az óra számát, s valamint 5, űgy 10 órán is 
végezni nem tudnak. Ezek belezavarják s megunatják a ta-
nulóval, kiben egy kis lángész, vagy csak talentum jele is 
van — a tudományt: az egészről tiszta fogalommal nem 
birnak; s mint a systematikusok, merészek, de e mellett 
üresek: űgy ezek félénkek, bár tudnak valamit. 

De térjünk a kérdésre. 
A lelki képességek e megkülönböztetéséből világos, 

hogy a gymnásium kétfelé oszlik: ott, hol az „irodalom 
kezdődik; vagy hol kiválólag az értelemre kell hatni. 

Az algymnasiumban lélektani, természetes okoknál 
fogva túlsúlyú a „nyelv, a vallás" csak annyiban tanítandó, 
a mennyiben az érzelem, a „történet-, természetrajz, s 
mértan" a mennyiben a képzelem tárgya. 

A fögymnasiumban: 1) az „irodalom" a mennyiben 
az érzelem, s értelem tárgya, tehát a nyelv szépsége, s a 
szép nyelvben nyilatkozó érzelem s gondolat fönsége, s 
szóval az irálytan, mint költői, szónoki irály, költészet és 
szónoklattan; részletes történet, részletes természetrajz s 
mértan. 2) az „észtan", a nyelv s irodalom észszerű ma-
gyarázata, a gondolkodás főbb törvényei, a mértan s ter-
mészetrajz rendszeres egészében. 3) a természettan, világ-
történet s bölcsészet egész rendszerében. 

Ily lélektani alapon véve föl a tantárgyak beosztását, 
Sebessi tantervében a tanok e fokozatos túlsúlyát a lélek 
tehetségeihez alkalmazva nem látjuk : s így az első ellenve-
tésnek : „hogy a lelki tehetségek fokozatosan nem fejlődhet-
nek," nincs elég téve. Mert tessék bár megnézni a nyoma-; 
tott tantervet, az egyes tudományoknak, majdnem mind a 
nyolc osztályon keresztül ugyanannyi óra van kiszabva: 
pedig világos, hogy a vallást kivéve minden tudománynak 
a maga helyén nőni vagy fogyni kellene. Például a „latin-
ra" legtöbb óra kell az I-sö, s II—dik osztályban, a „ma-
gyarból" az V. s VI-ban; a németből a III. s IY-ben, vagy 
a hol elkezdetik; a görögből az V. VI-ban, vagy kezdetén; 
történetből az I. s III., VII. és VlII-ban a mértanból; a VII-
ben; a természettanból a VlII-ban. 

Egy szóval, elv a tantárgyak beosztásánál, hogy min-
dig azon tan legyen uralkodó, mi a növendék tehetségéhez 
inért: különben ott leszünk hol eddig voltunk — a sokból 



egyszerre sokat markolunk, s keveset szorítunk; egy-
szerre mindent alaposan, rendszeresen — semmit alaposan, 
semmit rendszeresen. — 

IV. A tantárgyak mily mértékben s mi tanmódszer szer ént 
tanittasanak. 

Leronthatlan elv: ,,A tudomány becsét nem az méri, 
mennyi, kézzel fogható haszna van az életben; hanem 
mennyire táplálja, és fejleszti a lelket." Ennél fogva a tan-
tervben foglalt tudományok ; mind tanitandók; de sohasem 
teljesen kimerítő mértékben. Az algymnasiumban, vagy a 
lelki tehetségek első fokán, csak mint alak, és anyag a fö-
gymnasiurftban, vagy a lelki tehetségek második fokán, 
csak mint lényeges tartalom, s alap törvény, mi buzdításul 
s segédül szolgál a tanulónak arra, hogy magán szorga-
lommal magát ez vagy amaz tudományban tovább képez-
hesse. 

Ebből következik, hogy a tanulót túl terhelni nem 
szabad. A tanmódszer nem csak a tudományhoz, de a taní-
tandó lélekhez is alkalmazandó. Mert valamint a magában 
legjobb eledel is meg nem emészthetve — nem válik vérré; 
ugy a tudomány is bár mi tudományos rendszerrel előadva, 
ha föl nem fogható, meg nem érthető — nem lesz lélek. . . 

Ennél fogva az algymnasiumban, hol az értelmiség 
csak alapja, a teljesebben fejlődő tehetségeknek — a rend-
szer is csak alap legyen, csupán világosság: tehát épen 
nem szabad a tudomány rendszerét adni, csak „az eltani-
tandó részekben legyen rendszer," az az világosság, értel-
messég. 

A tankönyvek cz alapon írandók: tehát csak anyagot 
és alakot adjanak az érzelemnek, emlékezetnek s képzelet-
nek. Az író lángelméje, a tankönyv remeksége ott tűnik ki, 
hogy a tudomány nagy egészéből, miként tudja, mind ké-
sőbb a tudomány rendszeréhez alkalmazható, mind most a 
lélek rendszeréhez alkalmazandó részeket legkellöbben ki-
választani : s a legvonzóbb alakba öntve a legvilágosabban, 
s rövidebben előadni. 

A főgymnasiumban, mind inkább inkább előtérbe lép 
a rendszer, az irodalom, a költészet, s szónoklattan már 
rendszeresen taníttatik, csak hogy az első két osztályban 
az értelem számára, tehát nem annyira egészben, mint 
részletesen; főleg az alakok, s az egyes fajok részleges 
ismertetése: az irodalom igazi rendszere, a felsőbb osztá-
lyokban az észtannak, és szépészetnek hagyatván fenn. A 
vallástanból a heidelbergai káté magyarázandó; utána a 
hittan, s az egyháztörténete, szervezete, s joga, következ-
vén rendszeres, összefüggő magyarázattal. Az 5-ik s 6-ik 
osztályban a görög s római világ részletesen tárgyalandó, 
mivel ez e humanitás igazi világa. Ezután az egész világ 
történet-rendszerben. A mórtanból, természetrajzból szinte 
a legjobb részek tárgyalandók részletesen, hogy a mértan, 
s természettan külön külön egy éven, a történet s termé-
szetrajz két vagy három éven keresztül rendszeresen ta-
níttassak. A bölcsészetet is előzze meg az elemező logika s 
aestheti<?a. 

A tankönyvek ez alapon írandók. FŐleg azon tan-

könyvek, hol a rendszer adatik, legyenek a lehető rövidek, 
csupán a lényeges részek emelendők ki, az apróbb részle-
tek — tudottakul, vagy megtanűlhatókul vétetvén. Hogy 
így a tudomány rendszere, világosan, határozottan, s mara-
dandón olvadjon át az ész rendszerébe ; s a tanuló tanköny-
vének tartalmát tisztán, s egészen sajátjává tevén — ne 
higyje, hogy mindent tud, delegyen bátor magát e szakban 
magán szorgalommal tovább képezni, s tankönyve segítsé-
gével, képes legyen az e szakban irt könyveket áttanulmá-
nyozni s megérteni. A vastag kötetek tehát, hol a fa miatt 
nem látni az erdőt, a rendszer ürességében nem találni a 
részeket, a részek halmazában, nem látni a rendszert 
kiküszöbölendők. 

Ha maga a tanitás géniális tanárt kiván; a jó tan-
könyvek, csak lángelmék szüleményi: ezért tankönyvekre 
a legnagyobb jutalmak tüzendök ki; mert jó tankönyvek 
nélkül a tanrendszerben nem lesz beszélő lélek. 

A tankönyvek Íratását, megbirálását, s jutalmazását, 
nem lehet az illetőknek eléggé lelkükre kötni. Én nem is-
merek minden tankönyvet, de a nyelvekre, s irodalomra, 
miket ismerek — tankönyvül egyiket se fogadnám el. — 

V. A tanítás minő rendszerben történjék. 

Az algymnasiumban osztályrendszerrel, azon lélek-
tani oknál fogva, hogy a gyermek lelkében, erkölcsi, s tu-
dományos képzésében — az egység csak igy állhat elő. 

Azon ellenvetés, hogy több szem többet lát, a gyer-
meket mind erkölcsi, mind tudományos tekintetben jobban 
kiismeri — megcáfolható: „quot capita tot sensus." A 
hány tanár annyikép gondolkozik, s tapasztalatból mondha-
tom, hogy erkölcsi-, nevelési tekintetben a sok tanár a 
gyermeknek ártalmára van. Mert föltéve, — a mi mindig 
csak postulatum — marad, hogy tanárok, mind egyetértők, 
de egyik gyöngébb, másik keményebb, egyik folytonos fi-
gyelemmel kiséri a növendékeket, másik nem, egyik a ki-
csiségig szigorú, másik elnéző sat. — mind ez a gyermek-
nél mind tanárai irányában, mind magában rosz hatást szül. 
A tanításra nézve pedig szinte káros a sok tanár. Mert a 
mint lélektanilag kimutattam — a gyermek „alak" által 
sajátít; a tanuló, a tudó lélek pedig, bár megkülönböztessék 
is — mindig „egy:" az alaknak tehát a tanitás modorának 
a lehető „egynek" kell lenni. Sok tanár különböző modo-
rával ugy megzavarja a legjobb tehetséget is, hogy tudo-
mányában egység, világosság s bátorság soha se lesz. 

Az algymnasium tárgyait tudhatja, minden erre ké-
szült tanár, legalább oly mértékben, mint ezt a tudomány s 
idő egy kézbe jöni megengedi. A fögymnasiumnál ellen-
kező eset van. 

Azért itt a tanitás „szakrendszerrel" történjék, azon 
lélektani oknál fogva, hogy az ifjú lelkében, az algynasium-
ban nyert egység minél gazdagabb részletekre fejlődjék. 
Erkölcsi tekintetben is, e serdülő korban, midőn az indula-
tok forrongani kezdenek, a test a lélekkel harcra kél: igaz, 
és üdvös, hogy több szem többet lát, nagyobb erő inkább 
fékez. A tanításnál pedig fődolog, hogy a növendék, a mit 
tanul — értse; az értelemnek pedig egyedüli próbája, ha 

* 



minden oldalról megforgattatik; a több tanár különböző 
modorban, de egy iránynyal hatván az értelemre, ezt csak 
ébreszti, fejleszti, világositja, és erösiti. 

A fögymnasium tantárgyai külön tanárokat kívánnak. 
Mivel pedig az erkölcsnek minden osztályban, egyen-

lőnek, azaz jónak kell lenni: legyen az egész gymnasiu-
mon keresztül minden osztályban, osztálytanár, ki az er-
kölcsi felügyelet s fegyelem egységét képviselje. Mivel pe-
dig a tanításnak, az egész gymnasinmon keresztül összevá-
gón kell történni: legyen a tanári karban egy igazgató 
tanár; a ki a lelke és szive legyen a tanári testületnek, s 
ne járjon sorra évről évre, hanem évenkint, vagy legfelebb 
minden három évben újra választassék, s ha erre az volt — 
érdemes: választassék újra meg újra, mig csak megér-
demli. — 

Mivel Sebessi a tanárokon kezdi értekezését; a taná-
rokról lévén szó; erre is akarok felelni. 

Én nem tudom,; ha van-e pálya, mi a társadalomra 
nézve hasznos, hol meg ne kívánnánk, hogy emberei szív-
vel s lélekkel reá termettek legyenek. így Sebessinek szép 
igényei, bár helyén vannak, csak a már ismert kivánatok 
ismétlései szónoki nyelven, mire én, a szónokok legnagyob-
bikával, Demosthenessel felelhetek. 

Midőn ez az athénieknek szemére lobbantja, hogy 
Fülöp, nem annyira saját ereje, mint az athénieknek gon-
datlansága által jutott oly nagy hatalomra: elmésen ezt 
jegyzi meg, hogy ,,ha Fülöp valamit szenved is: szeren-
csénknek köszönhetjük, a. mi mindig jobban gondoskodott 
rólunk, mint mi magunkról." 

így vagyunk mi tanárainkat illetőleg. Még mindig if-
jaink közül a legkitűnőbbeket kiszemelhettük elválaszthat-
tuk — és ez a tanárságot örömmel elfogadta. Tanáraink 
között talán nem találhatunk egyet, ki igy ne lett volna el-
választva. Én ha az életpályákon végig nézek, s látom a ki-
tűnő emberek itt erkölcsi, s anyagi jutalmakkal mint méltá-
nyoltatnak, s a legkitűnőbb, s legfáradhatlanabb tanárnak, 
jelenben s jövőben, anyagilag mi a jutalma, erkölcsileg mi 
az elismerő méltánylata, vagy hogy egyházunkból ki ne 
menjek, csak egy jó papsághoz képest is mi az állása : De-
mosthenessel kell felkiáltanom: ,,a szerencse még eddig 
jobban gondoskodott rólunk, mint mi tanárainkról." 

Szép szó ez : „keressük, kérjük, kívánjuk, ébreszszíik 
és tartsuk ébren a tanárok egyenkinti, de főleg együvé 
ható tántorithatlan buzgóságát: irtsuk ki ellenben az olyan 
tanárt, sőt ha kell az olyan tanári testületet is, kik a szolgai 
kötelesség és nyomorult kenyérkeresetből gyötrik önma-
gukat, megrontják a társadalmat, elorozzák lelketlenül az 
egyház drága kincseit, a fejlődni kivánó, de mesterségesen 
megrontható ifjak szellemét:" 

De erre csak egy a felelet: emeljük, képességük s 
fáradozásukhoz méltóvá állásukat, biztosítsuk jövőjüket. A 
kirtást illetőleg pedig, ha van ily tanár, vagy épen testület 
— szégyen az illetőkre, ha a kiirtásra figyelmeztetni kell. 

Mióta a reáltudományok a gyakorlati életben ennyire 
fejlődtek s jutalmaztatnak, manna nem hull az égből: tehát 
adjunk tanárainknak kenyeret, hogy ne kénytelenittessenek 

keresni. Mióta az életből az erkölcsi szép ügy eltöröltetett, 
a legtöbb ember csak kötelességből cselekszik: tehát hogy 
tanáraink igy ne tanítsanak; vegyük körül őket erkölcsi 
szeretettel, s tisztelettel. 

Mig ezt nem tehetjük, ne philipikázzunk annyira elle-
nük, hanem adjunk hálát az eddigiekért Istenünknek, s 
kérjük továbbra is, hogy gondoskodjék jobban rólunk, mint 
mi tanárainkról, s adjon, mint eddig ezután is csekély juta-
talomra — kitűnő tanárokat. — 

VI. A tanórák. 

A gymnasium csak előkészület az életre: tehát fő, 
hogy erre idő engedtessék. A gymnasiumban telik el az élet 
legszebb kora — a serdülő, és ifjú kor: az Isten e legdrá-
gább, senkitől vissza nem adható adományát elrabolni — 
semmi jövő reménye alatt; az ifjúból a szép érzetét kiol-
tani, az ifjútól a szép gyönyört s mulatságot elvenni — a 
jövőnek semmi komoly szine alatt, nem szabad. Mert a gym-
nasiumban, mindig csak embert, s csak emberré: tehát tes-
tet és lelket, szivet, és észt — együtt, s eggyé növelünk. En-
nél fogva a tanórák csak annyira szabandók, s ugy beosz-
dók; hogy az ifjúság szépen, életkedvvel fejlődhessék, a 
tudományok iránt, tanulás közben szeretetre ébredjen, te-
hát azokban se bele ne fáradjon, se bele ne unjon. 

Ez magában igen szép s igen könnyű kívánat, de va-
lósítása legnehezebb, s ki itt határozottan nyilatkozni mer, 
legtöbb ellenmondásra talál. Ha az órák számát kevésre 
szabja : a tudós urak mondják; nem ért a tudományhoz. Ha 
sokra méri, az emberbarátok fölszólalnak, megöli a tehetsé-
geket, a sokkal nem megy semmire. 

Azonban nekem, ki a tudományok alapjául a lelki te-
tehetségeket, s a lelkitehetségek táplálékául a tudományo-
kat vettem: az órák számát határozottan kimondani nem 
nehéz, azokkal kik ellenkező nézeten vannak, szembe nézni, 
nem nagy bátorság kívántatik, mert tudom, a kik sok órát 
kívánnak, a tudományokat tul becsülik, kik a kellőnél ke-
vesebbet óhajtanának — a tudományokat igaz értékükben 
nem méltányolják. 

Azonban mielőtt határozottan szólanék, egy kivána-
tot, s egy elvet kell előre bocsátanom. 

E „kivánatot:" hogy a tanár teljesen tisztában legyen 
tárgyával azt mind részeiben, mind rendszerében a lehető-
leg ismerje ; igy tud rövid lenni alaposan, hosszú, gyönyör-
ködtetön, világosan; külömben ugy nem végez 5, mint 10 
óra alatt. 

Ez elv: hogy a növendéknek legalább is annyi idő 
engedtessék az átdolgozásra elsajátításra, mint a tanárnak 
a magyarázatra; azon lélektani oknál fogva, hogy az algym-
nasiumban az „emlékezetnek" idő kell az alakszerénti be-
tanulásra, a főgymnasiumban pedig idő kell as „értelem-
nek," és „észnek," a részek jó megforgatására, az egész-
nek alapos átgondolására, s ezek nyomain a gyakorlati 
dolgozatokra. — 

Sebessi tantervében van szabva hetenkint 30—40 
óra, naponkint (5 napot véve) 6—8 óra; tehát 12—16 
óra, a tanítást, s tanulást összevéve. 



A gyermeknek és ifjúnak lelki s testi nyugalmul, s 
fejlődésül esti 9 órakor le kell, vagy le lehet feküdni, reg-
gel 6 óráig lehet nyugodni: tehát marad délelőtt 6 órája, 
délután 8, az az csupán tanul s taníttatik. 

Ha a gymnasiumnak csak ez föladata : ugy e tanterv 
helyes, meglehet, hogy egy két csüdagyermek kerül is ki 
az iskolából. 

Itt tűnik ki szemmel láthatólag a hiány, mit e tan-
tervben az okozott, hogy a gymnásium fogalmából a test, 
ki van hagyva. Kik ezt csekélynek veszik vagy épen nem 
értik: most magyarázat nélkül megérthetik, hogy a 3-ik 
szám alatt elsorolt testi képességek számára is kell idő, de 
kell a „gyermeknek" a játékra, az „ifjúnak" a mulatságra 
is : külömben nem gyermek, nem ifju. — 

A tanórák középszáma tehát naponta négy, legfölebb 
öt, 20 — 25 óra hetenkint. 

Mellőzvén, hogy lehetőnél és kellőnél kevesebbet ta-
nítani — hanyagság : örökös bűne a tanításnak a „sok" a 
mi csak a tanítandó tudomány s a tanuló lélek félszeg isme-
retéből származhatik. A didactichus lángész abban tűnik 
ki, hogy tudja, mit kell kihagyni, hogy az egész mégis 
egész legyen, mit kell elmondani, kiemelni, hogy az egész 
mégis a legvilágosabban, s legrövidebben adassék ; oly for-
mán, hogy a tanuló, a kézikönyv, vagy magyarázat után 
maga magát tökéletesíthesse, ismereteit elvekre vivén, ki-
egészíthesse. 

A tudomány ily felfogása, s ily előadása mellett a 
20—25 óra soha se kevés, míg ellenkezőleg a 30—40 óra 
is soha sem elég. Exempla docent. 

Ki valaha megkísértette az órákat tantárgyak szerint 
beosztani, tapasztalhatta, hogy az egyes szakok, s tanárok 
igényei szerént, még a 40 óra is kevés lett. Tehát tanácso-
sabb az órákat az általam felhozott, vagy más jobb elv sze-
rént meghatározni, s az egyes szakokat az órákhoz mérni, 
nem megfordítva. 

Más részről a tanítás és nevelés bár a legterhesebb 
— de még is művészi foglalkozás tartozik lenni. Az ifjúság 
ifju lélektől vezetendő. Ifju vidor lélekkel pedig tul terhelt 
órákban, tanítani, még a robotos lélek sem képes; ha mind-
járt föl teszszük is azt, hogy [valaki oly képzett, miszerént 
magán tovább képezni nem kell. 

így a tanár hetenként 16 óránál többet nem adhat. — 

VII. Az egyes tantárgyak mennyisége és beosztása. 

A 4-ik szám alatt elvileg elmondtam e kérdés felelt 
általános nézetimet. Ezen elveknek megfelelő tantervet 
késziteni, egyesek részéről mindig csak kísérlet marad, — 
de a szakértők, egy tanácskozmányba összejővén, sikerrel 
elkészíthetik. E lapok mellett megjelent, nagy gonddal s 
szabatossággal összeállított „tanterv" alapul szolgálhat. 

Az egyes szakok beosztását az illetők, hagyják, vagy 
változtassák meg, belátásuk szerént: én csak az általam 
mondottakat ismétlem. 

1. A lelkitehetségek alapján, minden osztályban le-
gyen egy „fő" tudomány, az algymnasiumban nyelv, a fö-
gymnasiumhan először az 5 6-ban irodalom, a többiben 

egyik vagy másik reál egész rendszerben. S adassék a 
nyolcz osztályhoz, a gymnásium teljes bevégzéseül a k i -
lenczedik, hol a tudományok tudománya, a bölcsészet tanit-
tassék. 

2 Taníttassanak a tudományok a lehető legrövidebb, 
legvilágosabb mértékben s rendszerben. A kézikönyvbe 
csak annyi jöjjön, mit a tanuló magyarázat után, elenged-
hetlenül megtanulni tartozzék. 

Az órák száma 10—25-töt tűi ne haladja, hogy a ta-
nítás a tanulással, a kötelezett tárgyak a nem kötelezettek-
kel, a test a lélekkel; a gyermek és ifju élet — az iskolá-
val öszhangzó lehessen.-— 

Átengedve az egyes szakokat az illetőknek; enged-
tessék meg, hogy a nyelvekről, idevágólag pár szót szól-
hassak. 

Hogy anyanyelvünket tanítani kell: még pedig a le -
hető legjobban, kérdést se szenved, hogy a német is kell — 
a reális emberek eléggé bizonyítják; de a latin, s görög 
ellen nagy a kifogás, s erős a harc pro et contra. 

Én a gymnasiumról adott fogalmamhoz híven, e 
harcba nem bocsátkozom; mivel bocsátkoznom, s a sok 
alaptalan okokra felelnem nem is kell: csak annyit állítok ; 
a latin nyelv legméltóbb, hogy a nyelvek „tudományos" 
tanításában alapul vétessék, két oknál fogva; először mert 
gazdag, s szabatosan kidolgozott nyelvtana legalkalmasabb 
arra, hogy a nyelv ^általános törvényei a gyermek lélekbe 
nyomassanak, minden tehetségei mozgásba hozassanak, má-
sodszor, kulcs a görög és nyugoti nyelvekhez. 

Hogy magyar nyelvünket nem vettem a tudományosan 
tanítandó nyelvekhez alapul: oka mert csupán gyakorlatin 
kívánom az algymnasiumban tárgyaltatni. 

A latin nyelv e természetéből kiindulva, a nyelvtaní-
tást igy osztanám be. Az első osztályban kezdeném a latint, 
a 6-ikban a francziát, az 5-ikben a görögöt, a 7-ikben az 
angolt. Mert e nyelvek mind bel szerkezetük, mind szavaik 
után ily rokonságban, s összefüggésben vannak egymással. 
S ha nagyobb cél nem tűzetik ki, — a mint hogy az isko-
lában a sok tanulmány közt igazán nem is lehet — mint 
hogy e nyelveket megértsük: igen könnyen célt érhetünk. 

Ennél fogva a latin chriák, versek, magyarból g ö -
rögre fordítások — elhagyandók; mert ez haszontalan sok 
időt elrabol, s csak a latin, s görög nyelvnek, célt tévesz-
tett túlbecsülése követelheti. A francia s angol nyelvet 
gyakorlatilag tanulja meg a ki akarja, magán szorgalommal, 
vagy az életben. — 

Miért hagytam ki a németet? Félre ne értsen senki. 
Mint élő nyelv, gyakorlatilag tanítandó — s erre egy iskola 
nincs jelen tantárgyainak halmazában hivatva, mint tudo-
mányos nyelv alapul nem vehető, rokonságban csak az an-
gollal van: tehát tudományosan, mint az angolnál nehezebb 
— ezután tanítandó. 

De igen is az intézetnek alkalmat kell adni, hogy n ö -
vendékei e nyelvet — már az algymnasiumban gyakorla-
tin megtanulhassák; a mi nem is nehéz, minden városban 
van, ki e nyelvet beszéli, s illő díjazás mellett állithat e g j 
tanszéket, hol gyakorlatin tanittassék. — 



Nem mondhatom eléggé: az iskolának nem lehet fel-
adata, jelen álláspontján, a magáén kivül bár mi nyelvet is 
mint „élőt gyakorlatin" tanítani: tehát a latin s görög ta-
níttassák mint „klassikus" nyelv, s mint ilyen 4 év alatt 
könnyen megtanulható, a francia s angol, mint élő, de az 
iskolában csak mint „irodalmi" nyelv s 2 év erre elég. A 
német pedig tanittassék egészen gyakorlatilag, de külön 
órákban. Csepeli Sándor 

tanár. 

A külföldi Gymnasiumok rövid ismertetése. 
(Folytatás). 

Általában mint látszik a classicai tanulmányoknak in-
kább gyakorlati mint tudományos cél tűzetik eléjöks a latin 
szerzők főkép stilistikai és szónoklati, s tán jogtudományi 
mint fensöbb emberi s bölcsészeti oldalról tekintetnek. Ide 
mutat a görögnek csaknem teljes elhanyagolása, miután az 
e végre kiszabott időn nemcsak a görög költök szerzők 
szellemébe behatni, hanem azok megértésébe bevezettetni 
alig lehet. Igy nemcsak a magasabb költészet (drama és 
lyra) nem érintethetnek, de a görög mivelt próza, történet-
írási styl sem tétetik megközelíthetővé. Számosan is vannak 
tanárok az egyetemeken, kik ezen szerkezetet nem he-
lyeslik. Ugy vélik hogy ezen irány által a valódi tudomány 
anyagivá közéletivé törpittetik s a rendszer a philologiai ta-
nulmány céljának hibás felfogásán alapszik. Hogy e nyomo-
rúságon, itt ott derék felügyelök egyénisége némileg segít, 
tapasztalható; de hogy ez csak esetleg történik igy, shogy 
a rendszer káros hatása a nemzeti irodalmon, s fensöbb 
műveltségű körökben nem sokára érezhető lesz, az is kön-
nyenbelátható. 

Mily arányban lehetnek az űj és élőnyelvek s a reál-
ismeretek a humaniórák mellé beosztva, a fentebbiek sze-
rént az óraszám és tantárgyak sorozatából kivehető. 

Méltó lesz talán mégis megemlítenünk a francia tan-
folyam olvasmányait. Ezek: Télemaque, La fontainé meséi, 
Boileau Massillon „petit careme-"je, szemelvények Bulfon-
ból és Flechier-böl, halottibeszéd Bossuettól, egy szín-
darab Conneilletöl és Moliéretöl. 

Érdekes lesz még a középoktatáshoz csatolt képez-
dékről is szólani. Két ily föintézet van, egyik a humanisti-
cai tanulmányok számára Liittichben, másik az u. n. exact 
tudományok végett Gentben az első különös kormányzat 
alatt áll és teljes convictust képez, a másik a genti egye-
temhez van kötve, és ennek külső tanítványai vannak. 

A humanist. képezdébe csak 18 éven felül és 24-en 
alul levő ifjak vétetnek fel. Vizsgálatot kell kiállniok és a 
ministeriumtól engedélylyel birniok. Ez az engedély pedig 
évenként csak oly számnak adatik, a mily az oktatási szük-
séghez képest kellőnek látszik. Az igy belépőnek korábban 
.érettségi vizsgálatot tevőnek, u. n. egyetemi növendéknek 
kellett lenni; ez most egy bizonyítvánnyal pótoltatik a clas-
sicai nyelvekből, mellyet ugyanazon megbizottság ád ki, 
mely a képezdéböl utóbb kilépő növendéknek a tanárjelőlti 

diplomát s a tanársági képességről bizonyítványt ád (profes-
seur aggregé). A felvételi vizsgálat targyai: 1., egy latin 
fogalmazvány és latin fordítás. 2., görög fordítás. 3., fran-
cia fogalmazvány. 4., két tétel az ókori történelemből és 
szóbeli vizsgálat. Különösen tekintetbe vétetik a tanítási 
tehetség. 

A képezdei oktatás maga három évig tart. Részint el-
méleti, részint gyakorlati. Az elméletinek tárgyai: 

1. Latin és görögnyelv és irodalom. 
2. Régi irodalmak története, az irodalom elmélet 

elveinek kifejtése és szemléltetése a latin, görög és francia 
legnagyobb szerzők remekeiből. 

3. A francia irodalom története. 
4. Fiam német és angol irodalom. 
5. Bölcsészet, anthropologia, logica, morál. 
6. 0 történelem, Kelet és Görögország. 
7. Róma története. 
8. Római régiségek. 
9. A középkor története. 
10. Belgium története. 
11. 0 és uj politicai, mint szinte természeti földrajz, 

tekintettel a gymnásiumi földrajz-tanításra. 
12. Átalános nyelvtan, a görög, latin s francia szó-

kötés főtételei egybevetve. 
13. Nevelés és módszertan. 
A 4., szám alatti tárgy nem kötelezett. A bölcsészet 

kötelezett tárgy, de vizsgálaton nem fordul elő „valamint a 
10. 11. alattiak sem, kivévén azon növendékeket, kik törté-
nettanárok kívánnak lenni. A 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. alat-
tiak a lüttichi egyetemben adatnak elő; de a 2-höz tartozó 
elméleti esmeretek és az itt elnem számláltak külön képez-
dében. Vannak itt is mint némely francia tanintézetekben, 
mellékes értekezleti vagy társalkodás! és gyakorlati órák 
(conférences) melyekben a növendékek egymás müveinek 
élő szóbeli birálgatásában vezettetnek, és gyakoroltatnak, 
melyeken oktatási kísérleteket is tesznek, mindenkor az u. 
n. „maitre de conference-töl" vezettetnek s ez mind a 
háromév alatt történik. 

A francia fordításokon, görög gyakorlatokon és az 
olvasmányokhoz való előkészületen kivül, a másodévesek, 
kik nyelvtanárságra készülnek négyhetenkínt, a harmad-
évesek öt hétben egy írott munkát értekezéseket, fogalmaz-
ványokatkészitnek, melyek a tanárok által a ministeriumhoz, 
ettől a javítási bizottsághoz küldetnek. Év végén az ifjak 
érdem szerint rendsoroztatnak. Két évnél tovább egy osz-
tályban nem maradhatnak betegség s más ily eset mentsége 
nélkül. A második év végén a vizsgáló bizottság elé állanak 
hogy tanárjelöltség címet s ehezvaló diplomát nyerhessenek 
(aspirant professeur aggregé.) Harmadik év végeztével pe-
dig képesekké kell lenniök ugyanazon bizottság előtt, mely-
nek tagjai az illető képezdei társukból is választattak, vizs-
gálatot adni tanárjelöltség (professeur aggregé cime) el-
nyerése végett, mely alkalommal a szó-és írásbeli teljesí-
tendökön kivül előadást kell tartaniok az irodalom vagy 
természettudomány valamely tárgyáról a jelelt szaktudomá-
nyához képest (E tárgy a bizonyítványban megneveztetik). 



így nyeri meg a „professeur aggregé" cimet,mely egyébb-
iránt megnyerhető ha valaki a képezdében nem oktattatik 
is, de a kellő vizsgálatokat kiállotta. 
Áll a képezde egy igazgatóból, az értekezletek vezetőiből 
(maitres de conferences) egy titkárból, gazdából, öt fel-
ügyelőből. A tanárok nagyobb részt a lüttichi egyetem-
bölcsészeti karához tartozók, és ezen külön oktatásért saját 
dijt (600 frc.) nyernek. 

IV. 

A zürichi Gymnásium 1858/9. 

A zürichi gymnásium al- és felgymnasiumra oszlik. 
Az algymnasiumban van 4, a felgymnasiumban 3 és igy az 
egészben összesen 7 osztály. ^ 

Ezen osztályokban a következő tantárgyak, a követ-
kező beosztással taníttatnak az 1858/9 iskolai évi Programúi 
szerint : 

1., „Vallástan." Az I—V-ik osztályig bezárólag két-
két órán, a VI VII. osztályban egyegy órán hetenként. Az 
I-sö osztályban bibliatörténetek az ó szövetségből; a II—ik 
osztályban Lukács evangéliuma; a III—ik osztályban János 
evangeliuma ; a IV-ik osztályban keresztyén hittan; az V-ik 
osztályban a pogány vallások története; a Vl-ik osztályban 
az ó szövetség vallása; a Vll-ik osztályban az uj szövetség 
vallása. 

2., „Németnyelv." (anyanyelv). Az I-ső osztályban 
négy, a többi osztályokban három-három órán hetenként. 
Az I—IV-ik osztályokban alkalmas prosai és költői darabok 
olvasása, magyarázása, még pedig a III—ik és IV-ik osztá-
lyokban már mind a tartalmat, mind az alakot figyelembe 
véve, s az olvasottaknak részben könyvnélkülözése. A 
nyelvtanból az I-ső osztályban, az olvasott darabok segítsé-
gével gyakorlati bevezetése a növendékeknek a nyelvtanba 
s a hajlítási alakok begyakorlása ; a II—ik osztályban az egy-
szerű mondatok tana; a III—ik osztályban az összetett mon-
datok tana; a IV-ikben az eddig végzettek ismétlése és 
kiegészítése. Ezeken kivül mind a négy osztályban Írásbeli 
gyakorlatok, melyek az I-ső osztályban helyesírási gyakor-
latokon kezdődvén a növendékek ismeretköréhez alkalma-
zott elbeszéllésekké, leírásokká, történelmi előadásokká, s 
értekezésszerii munkákká emelkednek. Ezek a tanárok által 
otthon kiigazittalván az általok észrevett hibák fejtegetésére 
s az ide vonatkozó magyarázatokban, mint szintén ezzel 
együtt az élőszóvali szabad előadásban való gyakorlásokra 
az I-ső osztályban annyi idő a mennyi szükséges, a II—IV. 
osztályokban pedig egy óra fordittatik hetenként. Az V-ik 
osztályban egy órán nyelvtan és olvasási gyakorlatok ; egy 
órán élőszóvali előadások; egy órán fogalmazások. A Vl-ik 
osztályban egy órán német irodalomtörténet 1500-ig; egy 
órán írásbeli dolgozatok és élőszóvali előadások ; a harmadik 
órán változtatva irodalom történet, Írásbeli dolgozatok vagy 
élőszóvali előadások. A Vll-ik osztályban egy órán német 
irodalomtörténet 1600-tól a jelen időkig ; egy órán írásbeli 
dolgozatok és élőszóvali előadások: a harmadik óra ugy 
használtatik mint a Vl-ik osztályban. 

3., „Latin nyelv." Az I-ső osztályban tizenkét órán; 

a II-ikban tíz; a Ill-ik—V-ik bezárólag hét, aVI-ikbanhat 
a VH-ikben öt órán hetenként. Az I-ső osztályban alaktan, 
alkalmazással mondatokban élőszóval és Írásban. A II—ik 
osztályban szóképzés s ezzel kapcsolatban szók tanűlása 
szótárból. Szófüzés a névmásokig. Mesék, kisebb elbeszél-
lések, Corneliusból néhány életleiirás, még pedig némelyek-
nek otthoni előkészület nélkül s Phaedrusból vagy harminc 
válogatott mese olvasása. Hetenként fordítási gyakorlatok, 
németből latinra élőszóval és Írásban. A III—ik osztályban a 
szófüzés folytatva a szükséges ismétlésekkel. Liviusból né-
mely részek olvasása. Szótanulás fordítás németből latinra, 
A IV-ik osztályban a szófüzés folytatása. Caesar de belíó 
gallico 2-ik és 3-ik könyvének, s Ovidius metamorphosisai 
2-ik könyvének olvasása. Szótanulás. Latingyakorlatok. Az 
V-dik osztályban Livius 25-ik könyvének, Virgilius Aenei-
se 3-ik és 4-ik könyvének olvasása. Irálygyakorlatok. Rög-
töni és élőszóvali fordítások. A Vl-ik osztályban Salustius 
Catilinája, Cicero Catilina elleni első beszéde, Horatius vá-
logatott odái. Fordítások latinra élőszóval és írásban. A VII. 
osztályban Cicero or. de imperio Cn. Pompeii Tusculanum 
5-ik könyv. Horatius válogatott satyrai. Tacitus annalisai-
ból a 3-ik könyv a megelőzőket röviden magába foglaló be-
vezetéssel. Irálygyakorlatok. Rögtöni és élőszóvali 
fordítások. 

A helv„ hitv. debreceni gymnásium 
tanárkar néhány tagja. 

(Folyt, követk.) 

< - O — 

BELFÖLD. 

Debrecen, augustus 12. A közérdekű superinten-
densválasztás folyó hó 9-kén megtörtént. Az egyhangú 
szavazatok a megpróbált protestáns hazafit, Balogh Péter 
urat emelék e különösen jelenleg díszes főpapi hivatalra. 
Egyházkerületi főgondnokul pedig gr. Dégenfeld Imre ur 
ő méltósága választatott meg. Az ünnepélyes fölszentelést 
Benedek Lajos esperes ur teljesíté. A harangok összes zú-
gása közt végbement püspökszentelés után, délutáni két 
órakor, majd az összes superintendentia, a polgári kasinó 
teremébe, a kasinó-társulat derék elnöke által rendezett 
társebédre vonult, hol is lelkes toasztok mondattak az uj 
superintendens, Tisza Kálmán, Lónyai Menyhért, Könyves 
Tóth Mihály s több urak által, a hazáért, vallásegyenlösé-
gért, majd Bartakovics érsek, gr. Desseívffy Emil, báró 
Eötvös József urakért. A társas lakomának késő est szakítá 
végét. Esti 10 órakor fáklyás-menet rendeztetett, melyben 
8 —10 ezer ember vett részt. 

Superintendensünket Kulini Nagy Benő ur üdvözlé, 
kinek történeti alapon nyugvó beszédének egyes részéit 
ide igtatom. 

„Főtisztelendő superintendens ur, protestáns vallá-
sunk védoszlopa! Öt éve már, mióta a tiszántúli egyházke-
rületnek rendes főpásztora nincs, azonban, hol legnagyobb 
a veszély: ott van közel a segély. Történeti adatok tanusit— 



ják, hogy, midőn valamely ügy legválságosabb körülmé-
nyek közé jut, akkor támadnak annak bajnokai, kivívói. 
Ref. vallásunk történetéből, az 1731-ki ,Carolina resolutio' 
szól állításom mellett, azon válságos időszak, midőn Ma-
gyarországban, 1726-tól 1757-ig nem voltak superinten-
densek , generális notáriusok által kormányoztatván az 
egyházi kerületek. Azonban, egyházkerületünknek Huszti, 
Rápóthi és Zoványiban támadtak férfiai, kik a vallás védelme 
mellett fölkeltek, s kiknek szilárdkeblüségükön megtört a 
politika fegyvere, s a különben is külharcok által veszélye-
zett trón megvédése tekintetéből, jónak látta a politika, 
ezen nagy néptöredékeket , a protestántismus követőit, 
előbbi állapotba helyezni. 

Palacky mondja, nem mi, hogy a magyar nemzetiség 
megőrzése s föntartása tekintetéből, a százötven éves török 
járomnak köszönhetjük leginkább, hogy nem germanizáltat-
tunk ; én e mellé azt teszem, hogy e mellett, még a protes-
tantismusnak köszönhetünk különösen az ujabb időben 
legtöbbet. 

A superintendensi hivatalnak közelebb 1855. aug. 
11-én történt megörültével, ujolag a Carolina resolutio 
időszaka látszott életbelépni, habár nem oly szigorral és 
terjedelemben. A jelenlegi kormányérdekek nem képvisel-
nek vallásüldözést^ azonban a protestantismusnak, e szabad 
röptű sasnak mégis szárnyát akarták szegni, azonban e 
szárnyak, a királyi rendeletek, békekötések által ércke-
ménységüvé petrifikálódtak s oly férfiak által hordattak, 
kik igazságos téren állva, törvényekkel vértezve, ügy a 
különnemü ujabb rendeletek, mint a septemberi pátens 
ellen azt megollalmazák, s a hatalom ellenében is, az ész, 
kitartás és szellem — a protestantismusnak e jellemző 
nyiltfegyvereivel megőrizték annak szüziességét. 

E fényes győzelmü ügynek főbajnokát, a valódi „jus-
tum ac tenacem propositi virum-ot," főtisztelendő superin-
tendens urat üdvözöljük mi azon állásponton, hol Debre-
cennek már 21, az egyházkerületnek pedig 34. férfia ügyelt 
a protestántismus érdekeire, és főtisztelendő superinten-
dens ur ezen álláson 35-ik férfiúnak álláspontja, bizonyára 
a tiszta öntudat által dicskörzött oly pont, melyre egy más 
hazában élő s vallásunk érdekében 300 éven át itt küzdött 
eldödei, önelégülten tekintenek le, mondván: „te betöltéd 
hivatásodat." 

Mi is elégedettségünkkel párosult hálánkat fejezen-
dök, jöttünk egyházkerületünk s százezrek nevében főtisz-
telendő superintendens úrhoz, vallásunknak fölkeni bajno-
kához, kérve a magyarok Istenétől, hogy drága életét a 
fényes pályán, évek hosszú során tartsa meg a protestán-
tismus és haza javára s e kivánt hosszú évek során is lengje 
át szent-lelke által, hogy vallásnak és hazánknak, mint ed-
digelé, örökre legyen rendületlenül hive" stb. 

E kivonatosan közlött beszédre a nap hőse, snperin-
tendensünk velős szavakkal válaszolt, melyre a Hymnusz 
énekeltetvén, s tömeg, gr. Dégenfeld Imre ur lakához ment, 
hol is a tisztelt gr. ur, Illésy György ur által üdvözöltet-
vén a fáklyásmenet, a Szózat éneklése után eloszlott. 

Ily emlékezetes ünnepet ül Debrecen, melyre még a 
késő kor is önelégülten fog visszaemlékezni. 

(Pesti Napló). 

Nagy József ur Szalontáról aug. 3-kán irja : „Bármint 
agyarkodjék a rágalmazó sereg, bármi dühös magyarfaló 
cikkeket pazaroljanak továbbá is ellenünk, részünkről ma-
gunkkal tisztában vagyunk, érezzük, hogy itthon, s tudjuk, 
hányadán vagyunk. Müveit nemzethez illöleg a testvér más 
ajkú hazabeliekkel közösen, a szellemi, úgy mint anyagi 
téren haladunk. Minden község tegye meg a mit tehet. 
Irtunk volt az Arany-kertről, most tudjuk, hogy van Arany-
alapítványunk. A legközelebb tartott ref. egyházi gyűlés-
ben 2000 uj ft. tökével egy iskolai alapítvány hozatott létre, 
hogy ennek 100 fr. évi kamatjából a szegény sorsú jó ta-
nuló gyermekek felsőbb iskolai tanulmányuk alatt is segít-
tessenek. Köszönetnyilvánítás mellett föl kell említenem 
Rozvány György ügyvéd s közjegyző urat, ki bár az ó 
hitű egyházhoz tartozik, e szent célra még a mult évben 
200 uj fr. tökealapítványt sajátjából az arra érdemes sze-
gény tanulóknak vallás- és nyelvkülönbség nélküli részesí-
tésével tön, most pedig ez alapítványi jogáról az egyházi 
gyűlés elé terjesztett folyamodványában lemondván, azt a 
föalapítványhoz azon indítványnyal kérte csatoltatni, hogy 
az városunk kedves szülöttje, hazánk szeretett költője 
iránti hálás tisztelet emlékeül Arany-alapítványnak ne -
veztessék , mi egyhangú határozattá lön. S ezután már 
évenkint 20 uj írtjával 6 iskolai növendék fogja szedni 
gyümölcsét ez üdvös intézménynek. Azonban e szép tettek 
csak előzője még egy harmadiknak, mi ha foganatba vétetik, 
e kettőnek koronája lesz. Erről eleve hallgatok; lesznek, 
kik országszerte közzéteszik. Soraimat azon óhajtással 
zárom be : adja a magyarok Istene, hogy e kis alapítvány 
az Arany névhez méltó és hasonló hazafiakat teremtsen a 
hazának." 

A heves-nagykunsági ref. egyházmegye jul. 3, 
4-ik napjain Karcagon tartván gyűlését, esperes ur elöter-
jeszté közelebb tartott egyházkerületi gyűléseink határoza-
tait; jelesen az april 20-diki gyűlésnek a népiskolák ügyé-
ben hozott 41-ik számára, melyben a nyomtatásban meg-
jelent alapszabályok tárgyában szabályszerű jelentés ren-
deltetik tétetni az egyházkerületi gyűlésre, mint szinte 
dekánságok fölállítása s dékánok választása meghagyatik: 
egy választmány nevezteték ki még e gyűlés folytán be-
adandó terv készítésére, mely terv helyeseltetvén, kilenc-
venhétezer népességű egyházmegyénkben hét dekánság ál-
líttatott föl, s dekánoknak választattak : Vári Szabó Sámuel, 
Gyikó János, Kocha István, Csete Lajos, Kulifay Zsig-
mond, Tassi László, Csíkos Sándor. — 

Segédgondnoki-székünk megürülvén, egy világi ülnök-
választásra szavazás rendeltetett, hogy díszes soraikból a 
világi elnöki szék betöltethessék. 



Esperesi látogatásra készen tartani határoztatott az 
egyházak minden javainak — fekvőségben, tőkékben, ala-
pítványokban, — évenkénti jövedelem-forrásainak, ágybér, 
stb. rovatos összeírását. 

Egyházmegyei gyámoldánk jul. 1-sötöl életbelépett a 
következő — egyszer mindenkorra három év alatt lefize-
tendő — 4 részvényosztályzattal : 25, 50, 75, 100 pfrttal. 

Éles Emil 

Pest, augustus 13. A P. Napidnak augus tus 
7-kén megjelent száma az ágostai vallást követők 
tiszai kerületének Miskolcon tar tot t n a g y g y ű l é -
séről szólva, terjedelmesebb kivonatban közl i 
azon beszédet, melyet ezen gyűlésen Zsedényi 
Eduárd ő méltósága tartott , s melyben a követ-
kezőket olvasom: 

„Vannak val lásunknak szent ereklyéi és 
áldott h a g y o m á n y a i , melyek körül súlyos idők-
ben mindig összesereglett a szétzilált protestan-
tismus, és bennök talál ta föl a talismant, mely a 
vész és vihar pil lanataiban megvédte eddig s 
meg fogja védeni jövőre egyházunk szabadságait . 
Ezen sérthetetlen jogi ál lapotunk az 1790. 26-dik 
cikkén, az abban fölhívott linci és bécsi békekö-
téseken sarkallik, és a mint erre támaszkodva 
1848-ban a magyar királyi cultus-ministeriumnak 
e törvényelleni rendeleteit el nem íogadtuk 
stb. s tb." 

Miután 1848-ban a magya r királyi cu l tus -
ministeriumnak egy ideig élén álltam s a P. 
Napló olvasói közül néhányan talán azt hihetnék, 
hogy e súlyos vád, mely a protestáns egyház egy 
ily köztiszteletü tagja által az 1848-dik ministe-
r ium ellen emeltetik, engem il let: kénytelennek 
érzem magát az általam igen tisztelt méltóságos 
u ra t megkérni , méltóztassék azon esetet kijelölni, 
melyre beszédjének idézett helye vonatkozik; 
annyival inkább, minthogy azon idő alatt, melyet 
a ministeriumban töltöttem, azon eset, hogy a 
protestáns egyház a ministerium által kiadott 
valamely rendeletet el nem fogad, soha nem for-
dult elő, s az 1848-diki országgyűlés folyama 
alatt, a mennyire én tudom, a ministerium ellen 
soha azon panasz nem emeltetett, hogy az a 
protestánsoknak békekötéseken alapuló jogait , 
melyeket az 1799. 26. törvénycikk megerősített , 
rendeletei által megszorította volna. — Sz.-Tor-
nyán, 1860. augustus 9-kén 

B. Eötvös József. (Pesti Napló). 

Hálaszó. 
Ama világhírű erkölcsi bölcs Seneca azt mondja 

„azért örülök ha valamit tanulok, hogy másokat tanítha-
tok, ha valamivel bírok, hogy másokkal is közölhessem 
azt." Valóban aranybetükre érdemes szavak! — S ha 
nem is keresztyén főből, de valódi ker. érzelemből kifolyók. 
Vajha e volna minden bölcsnek — hatalmasnak — s Isten-
től földi javakkal megáldatottnak elve, életöröme, gyönyö-
rűsége ! — mely drágább a fényes jkárbunkulusoknál, és 
minden gyönyörűségek nem hasonlithatvák hozzá Péld. 3.; 
15. És vajmi jól esik lelkünknek, midőn ilyeket mutathatunk 
fel egyházunkban. Vajmi jól esik,midőn megismertethetünk 
olyakat, kik híven követik a nagy Mesternek ama szavait: 
„úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
mások is lássák a ti cselekedeteiket, és dicsőítsék a ti 
mennyei atyátokat." Mát. 5.; 16. 

És iine ilyet van szerencsénk felmutatni borsodvár-
megyei S. kazai birtokos űrhölgy — néhai b. e. Radványsz-
ky Bertalan űr kegyes özvegyében született Bdrczay 
Sarolta asszony ö nagyságában, ki az alsó-vadászi porrá 
égett helv. hitv. egyház számára julius 15-kén négyezer 
fáin cserép-zsindelyt — melynek ezre 16 osztr. fr. — s igy 
64 uj frtot ajándékozni kegyesen méltóztatott. Ezen kivül, 
minden más kérők mellőzésével, az egyház részére szüksé-
ges cserép-zsindely kiszolgáltatását megígérni kegyeske-
dett. Sőt még itt sem állapodott meg; — hanem, mivel az 
egyház mindkét iskolájának sárfalai az egy hó óta szünet-
len ömlő. zápor miatt összeomolván, kiadásai a tűzvész által 
okozottnál több ezerrel megszaporodtak, s jelenleg fizetni 
képtelen, — mig az egyház kölcsön, vagy kegyadomány 
útján valamit bevehet, a zsindelyek ára után is elvárakozni 
késznek nyilatkozott. Avagy e tisztelt úrhölgyben is nem 
üdvözölhetjük-e amaz evangyéliomi Tábithát ? ki: „gazdag 
vala jó cselekedetekkel és alamizsnákkal, melyeket oszto-
gat vala ? Csel. 9. 36. Üdv neked tisztelt asszonyság, ki a 
jótétben keresed nagyságodat, örömedet! — üdv szépen 
fejledezö kedves árváidnak is. — Sötétek a gondok s a 
bánat fellegei, melyek kedves férjed véletlen s korai halála 
után lelkedre s szivedre borultak — de a ker. hit — szere-
tet és remény sugárai oszlassák el azokat, s mint a szellem-
erkölcsi világ hármas csillagai, hervadhatlan öröm-virá-
gokkal gazdagítsák űri családod hosszas földi pályáját! — 

Hasonló magaskeblü férfiakat — kik a keresztyén s 
protest. vállas nem csak jogait s kívánságait hangoztatják 
szájukon — mint sokan szokták, de annak terheit s köteles-
ségeit is örömest hordozzák és teljesitik, van szerencsénk 
a tiszt, közönség előtt bemutatni: Idösbb Vay Miklós 
egyház kerületi Fögondnok, Zsarnay Lajos superintendens, 
Lónyay Gábor, Szatthmáry Király Pál, Bárczay Albert, 
Fáy Gusztáv, Ragályi Ferdinánd, Ragályi Ábrahámt 

Ragálgi Ferencz, Ragályi Miksa, Lovász Miklós, Csonca 
Sámuel, Soltész Nagy János, Meczner Ferencz, Darvas 
Antal, Szemere Miklós, Lossonczi Károly, Gábriel István 
urak, s több megszámithatlanokban, kik mind siettek kegyes 
segélyt nyújtani a porok és hamvak között sinlődö szeren-
csétlen egyházunknak. Ragyogjanak ők sokáig! — ragyog-
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janak utódaik nemzedékről nemzedékre mint első rangú 
csillagok édes hazánk s prot. egyházunk egén, mig ég és 
föld el nem múlnak, s vezessék azokat az igéret földébe ! 
— E nagy Férfiak után hálával kell fölemlítenünk: Kégl 
László ügyvéd urat is, ki elébb 4 s majd 10 osztr. frttal ke-
gyeskedett kedves áldozatot nyújtani egyházunk gyászos 
oltárára. Fogadja ö — s fogadják több más megnevez hetle-
nek _ kiknek becses nevüket jegyzökönyveink híven meg-
örzendik — fogadják gyülekezetünk forró háláját, köszö-
netét. — Adja a jó Isten, hogy minél többet sáfárkodnak 
az ö dicsőségére, annál gazdagabb legyen földi s mennyei 
kincsük forrása! 

Nem lehet itt hallgatással mellőznünk a tisztelt első 
magyar biztosító társulatnak is azon — nem csak loyalitá-
sát, de valódi keresztyéni indulatját is, melyet valamint, 
különösen az alsó-vadászi helv. hitv. egyház, — úgy a jun. 
11-diki tűzvész által károsult, s javaikat már biztosított 
minden egyének irányában tanúsított. Ugyanis a tisztelt 
társulat pesti elnöke, csak hamar a szerencsétlenség után 
azon rendelést küldé az üdvös intézet miskolci tiszt, tagjai-
hoz, miként: végrehajtván a tüzvészi szerencsétlenségek-
nél szabályszerű eljárást s hivatalos becsléseket, — azonnal 
kinekkinek törvényes illetőségét minden fölterjesztés és 
haladék nélkül szolgáltassa ki. És mi örömmel s hálával je-
lenthetjük, s jelenteni kedves kötelességünk is, miszerint a 
miskolci tiszt, elnökség sietett azonnal eleget tenni a ke-
gyes rendeletnek, e mellett egy fillért sem vonván le a biz-
tosított öszvegből, kik itt biztositák javaikat jobbadán 
már föl is építkeztek akkor, midőn mások a trieszti társulattól 
még semmit sem kaptak, s magas kamatra lévén kénytele-
nek kölcsönt felvenni, nem kis adósságba verék magukat. 
Az ily derék nemes érzelmű társulat valóban megérdemli 
mindenkitől s tőlünk is a legszivesb hálát, közrészvétet és 
pártolást! — Ah mi nyugodtak lehetnénk ily dicső társulat 
mellett, ha mindnyájan — s kivált az egyházak illő érték-
ben biztositan ók épületeinket; — de ha csak ötöd s tized 
részét tesszük annak — mint jelenleg — sajnosan kell 
okulni szerencsétlenségünkön. — . 

Alsó-Vadász aug. 5-kén 1860. 
Az alsó-vadászi egyház, s község nevében 

Kérészy Mihály, 
helv. hitv. lelkész. 

M.-Szigeth augusztus 6.1860. Mi szép, mi megragadó 
a nemeslelkü ember hevülő buzgalma, s részvéte akkor, 
midőn a vallás, egyház, haza, s nemzetiség ügye elő-
mozdítása érdekében, magát áldozattételre ösztönöztet-
ve érzi, kegyes életével, vallásos érzületből eredő jó 
példájával, másokat is erényes tettekre gyulaszt! Tisztelet 8 
hála kiséri azt mind végig; nem merül az el mindenestül 
fogva a mulandósság végetlen tengerébe; ha meghal is él, 
emléke, hírneve halhatatlan marad, mint a dicső szellem 
maga. 

Ily nemea lelkű hölgyeket mutatok én be e lapolvasói-
nak a mivelt keblű magyar-nő koszorúból Gróf Rhédey 

Klára Báró Radák Istvánné, és Pinkoczi Horvát Mária Ö 
nagyságaikban ; kikben a jótékonyság egyik nemtője immár 
több tekintetben feltaláltatott. Mint kísimitott gyémántsze-
mek szertelövellik ragyogó sugaraikat : ugy az ő szépre, 
jóra s üdvösre célzó magasztos tetteik messze tündöklenek 
e hazában. 

Nem feledi Őket el, a mult évben tűzvész által díszes 
tornya s templomától siralmasan megfosztott Máramaros-
szigeli reform, egyház is, melynek öt-öt száz forintot küldeni 
kegyeskedtek segélyül, gyámolitásul, romjaiból leendő ki-
épülhetésre. Nem feledi őket el a máramaros-szigethi ref. . 
egyház soha, söt letörölhetlen betűkkel jegyzi fel nevüket, 
s örökíti hálás köszönet kifejezése mellett. Mily mennyei 
öröm lesz az ily dicső tettekben ékeskedöknek, kik igy az 
emberi társalom, s közös intézetek javára, boldogitására él-
tek, ha életök alkonyán az elmultat tekintvén, azt látják, hogy 
nem hiába éltek, és ha ezen szókkal adhatják vissza leiköket 
a Mindenhatónak : „Atyám ! elvégeztem a mit reám biztál, 
úgy éltem, a mint kívántad, örömmel megyek hozzád, hogy 
nálad ama boldogabb, felségesebb helyen kezdjem ismét 
dicsőségesebb futásomat." 

Hálás köszönetünket hirlapilag is kifejezvén, jótétemé-
nyezett egyházunk nevében gr. Rhédey Klára, b. Radák 
Istvánné és Pinkoczi Horváth Mária ő Nagyságaik, mint igen 
nagykegyü pártfogóink és jóltevőink iránt, azzal zárjuk be 
igénytelen rövid közlésünket: adjon Isten a magyar hazának, 
s protestáns anyaszentegyházunknak több ily drága imádatos 
jellemű, jótékonyságban fáradhatlan keblű derék hölgyeket, 
mint a fejedelmi vérből származott dicső sarjadék, gróf 
Rhédey Klára, báró Radák Istvánné és P. Horváth Mária! 
mindketten éljenek az emberi életkor legszélsőbb határáig! 

Szarka József reform, lelkész. 

Hitsorsosink s testvéreink az úrban! Sors csapásaitól 
meglátogatott két egyház emeli hozzátok hála és kérő sza-
vát. mindegyik azon szent hajlékot vesztette, melyben az 
üldözött, a nyomatott, sújtott vigasztalást szokott keresni és 
találni. Oh nyújtsátok ki ti is alamizsnás kezeteket, hogy 
felépíthessék azon szent hajlékokat, melyeknek falai közt 
magán veszteségeikért mennyei kárpótlást találhatnak a meg-
látogatottak. Különösen könyörüljetek az alsó-vadásziakon, 
kiket a tűz fedelök- és templomuktól, az árviz pedig szá-
jukba vető falatjuktól fosztott meg s eltört kezükben a ke-
nyér botja, melyre támaszkodhattak volna. 

Szerk. 

Adakozás. 
Rácz István gyantai ref. lelkész ur a leégett alsó-

vadászi gyülekezet számára küld 3 forintot. 

Tiltakozás. A losonci prot. egy. öt osztályos 
gymnasiumról 1859—60-dik iskolai évről szerkesztett tu-
dósítványban olvasható : „Vezéreszmék a gymnasium ren-
deltetéséről," irta dr. Valkó Endre ez évben igazgató-



tanár. Alulirt nem levén szerencsés a tanári értekezletben 
a „Vezéreszmékröl" semmit is hallani — ném olvastatván 
az föl az értekezletben — ; saját igazolása végett, ünnepé-
lyesen nyilatkozik : hogy ő a „Vezéreszméket'4 magáéinak 
nem vallhatja. — Kelt Pesten, ang. 11. 1860. 

Nagy Soma tanár. 

Szerkesztői levél. 
Felszólaló M. J. nrral tudatjuk, hogy mi levele köz-

lését megígértük ugyan, de mindenesetre a lehetőség fel-
tétele alatt. Most miután elolvastuk, figyelmeztetjük öt a 
„Pótcikk a sajtó-törvényekhez" című utórendeletre, mely 
szerint nem lehet valaki ellen, habár bűnös lenne is, nyil-
vánosan címeket szórni, hacsak okmány nincs kezünkben, 
melylyel az állítottakat rögtön bizonyíthatjuk. 

Protestáns képes Naptár 1860-ik évre. Szer-
kesztette és kiadta Dr. Ballagi Mór tanár. Hetedik év 
folyam. Bolti ára 5 0 kr. o. é.. 

Tartalom: I. Naptár. II. Jeles egyházi férfiaink kép-
tára : 1) Apostol Pál superintendens képe és életirása. 2) 
Balogh Péter superintendens képe és életirása. 3) Báró 

Prónay Gábor képe és életirása. 4) Szontagh Sámuel supe-
rintendens képe es életirása. 5) Tóth Ferenc superintendens 
képe és életirása. Báró Vay Miklós képe ós életirása. 7) 
Apostol Pál superintendens emlékezete, költ. Czelder Már-
tontól. III. A magyar prot. egyház rövid története, tekintet-
tel mind a két magyar hazára. IV. A lelkiismeret. Költ. 
Szász Károlytól. V. A családélet számára (a bölcsőde és 
kisdedovóda ismertetése). VI: Jézus és nép. Költ. Tompa 
Mihálytól. VII. Néhány napom falun (házi tanácsadó). Boros-
tyán Elemértől. VIII. Az édes anya. Költ. Hagymássytol. 
IX. A végzet könyve. Elbeszélés Fekete Jánostól. X. Modok 
Péter. Költői beszély Baksay Sándortól. XI. A családi kör, 
mint iskola istápja. Boross Mih. XII. Rövid nevelési cikkek. 
XIII. Cédrus. Költ. W. J.-tÓl. XIV. A kincses apa. elbeszé-
lés Hagymássy L.-tól. XV. Maximák Hagymássy L.-tól. XVI. 
Könyvészeti kalauz. (Felelet e kérdésekre : miért ? hogyan? 
hol ? mikor ? és mit'? kell olvasni ?) XVII. Az iparos nö-
vendék tanulóévei. XVIII. A vendég. Költ. Thali Kálmántól. 
XIX. Franklin kincses szekrényéből. XX. Luther Márton-
nak elmés mondatai. XXI. Ingeborg önszületésnapján. Költ. 
XXII. Adomák. XXIII. Protestáns egyházi és tanodai tiszti 
névtár. XXIV. Közönséges vásárok Magyar- és Erdélyor-
szágban, hivatalos kijavítás nyomán. XXV. Hirdetések. 

Gyűjtőknek 10 példányra 1 ingyen példány , ha 
innen vitetnek el a példányok, 2 ingyen példány adatik. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelelíis szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 

Jeles iskolai könyv árleszállítás. 
Több oldalról történt felhívásoknak engedve, elhatároztam magamat, a következő munkát: 

SZENT TÖRTÉNELEM. 
Az isteni üdvintézmény történelmi kifejlésének rendszeres előadása, mint az egész keresztyén vallás-

tan mellőzhetetlen alapja. 
Kurtz Henrik f. „Lehrbueh der heil. Geschichte" cimíi munkájából a ref. egyház hitelveivel is 
öszhangzásba hozva. — Átdolgozta Tata! András hittanár,melynek bolti ára 1 f t . 5 kr. volt, 5 0 u j 

krra szállítani le. 
A tanár uraknak, kik netalán iskoláikba bevezetni kívánnák, áttekintés végett egy tisztelet példánynyal szolgálok. 

Megérkezett a S a r O S p a t a K l 1861 folyama. 
Ara 25 uj kr. 

Ajánlom ez alkalommal könyvkereskedésem iskolai osztályát, mely kivált a mindkét felekezetű 
protestáns /o- , közép- és népiskolákban használt tan- és segédkönyvekkel igen gazdagon van ellátva, 

és megrendeléseket a lehető legkedvezőbb feltételek mellett teljesít. 
Mint a sárospataki iskola főbizományosa, ezen intézet kiadványaival bármily mennyiségben 

is a legrövidebb idő alatt szolgálhatok. RÁTH MÓR, 
(3—1) Pesten, a „Vastuskóhoz." 



Pályázat tanári állomásokra. 
A máramaros-szigeti helv. hitv. gymnasiumban a Vl-ik osztály felállításával szükségessé lett két tanári állo-

másra pályázat hirdettetik. — Az egyik rendes állomás javadalma 500 pengő forint; a másik segéd állomásé 350 pengő 
forint és egy lakszoba a gymnasium épületében. — A szükséges bizoyítványokkal s rövid életrajzzal ellátott folyamodá-
sok a gymnásiumi kormányzó-tanács elnökhöz september hó 15-keig váratnak el. — A pályázóktól különösen a classicai 
literaturában való jártasság kívántatik. 

Kelt a gymnásiumi pártfogóság, jul. 28. 1860. tartatott gyűléséből. Dr. Fejér Bertalan 
(2—1) pártfogósági r. jegyző. 

P á l y á z a t . 

Mely szerint a szentesi helvét hitvallású egyháztanács a szentesi helv. hitv. egyházközség 
fiiskolájánál üresedésben levő' egy tanitói hivatal betöltése iránt pályázatot hirdetvén ; fölhívja az 
ezen hivatalt elnyerni kívánókat, hogy folyamodványaikat, melyek végzett tanulmányaikról és szak-
képzettségükről szóló igazolványokkal ellátandók lesznek, f. év september 16-ik napjáig, mint v é g -
határidőig a fentnevezett egyháztanácshoz beadj'ák; s egyszersmind tudomásra hozza, hogy ezen 
tanitói hivatal a IV-ik elemi osztály számára leendvén, ahhoz fizetésül j á r évenként az egyháztól 
400 u j forint, lakhelyül e g y ugyanat tól kimutatandó lakás, a halottak beiratásáért egyenként 22 u j 
kra jcárra l fizetni szokott díj felerésze, Szentes várostól évenként 80 font hús és 3(5 font f aggyú folyó 
ára, és egyház utáni közlegelőbeli illetőség; ez utóbbi oly formán, hogy annak állami közadóját, vált-
sági és tiszaszabályozási terhét a használónak kell fedezni. 

Kelt a szentesi helvét hitvallású egyháztanácsnak 1860-ik évi augustus^ 5-kén tar tot t 
üléséből. Ónodi Sándor 

(2—1) fögondnok. 

Osterlamm Károly pesti könyvárusnál megjelent és kapható : 

WARGA JÁNOS. 
Nevelés- és oktatástan kézi könyve. 

Első kötet. 

NEVELÉSTAN. 

Protestáns uj zsinati törvények. 
A legközelebbi zsinatra megvitatási mintául. Ára 1 fr. 

KET EMLEKBESZED 
Melanchthon Fülöp felett. 

A pesti evang. ref. theolog. intézetben tartatott ünnepélyen 
olvasták 

Dr. Ballagi Mór és Cíonczy Pál. 
Ára 2 0 kr. 

KERKAPOLY KÁROLY. 
Világtörténet, észtanilag előadva. 

Első kötet. 
Ara 2 forint. 

KERKAPOLY KAROLY. 
Protestáns egyházalkotmány , tekintettel törté-

neti fejlődésére. 
(3—2) Ára 1 fr. 

Mindkét hitvallású evang. theologicum seminariumok és 
praeparandiák számára, valamint magános használatra is. 

Harmadik újra dolgozott kiadás. 

Ára 1 forint. 

SEBESSI JÁNOS-
Egy protestáns gymnasium terve. 

Ara 6 0 kr. 

Népszerű gyakorlati mértan. 

Ára kötve 6 0 kr. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz melléklet van csatolva: Boross Mihály. A hitujitási bajnokai. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

H I R D E T É S E K DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Főpásztori levél. 
Zsarnay Lajos superintendens a tiszáninneni helv. 
hitvallású gyülekezeteknek békességet és kegyelmet 

kivan Istentől és az ur Jézus Krisztustól. 
A mi szánk megnyilatkozik tihozzátok, a mi 

szivünk elszélesedik: ti is a ti sziveteket mi hoz-
zánk terjeszszétek ki „(2 Kor. 6 : 11).'' 

Halgassátok meg figyelemmel az első pásztori 
szózatomat hozzátok, ne legyen ez kiáltó szó a 
pusztában, hanem legyen kedves előttetek kérel-
mem és intésem, a végre, hogy tündölköljék ben-
nünk Jézus evangyélioma, erősödjék a szentek 
egysége, növekedjék az Isten dicsősége, öregbtil-
jön az emberi tökély és boldogság. 

Elmondhatjuk az apostollal: „legyen áldott 
Isten, a mi urunk Jézus Krisztusnak atyja, az 
irgalmasságnak atyja, s minden vígasztalásnak 
Istene! Hogy minket megvigasztal minden hábo-
rúságaikban. u „Tudjátok atyámfiai a mi háborii-
ságinkat, mely mirajtunk esett, hogy mi felette 
igen erőnk felett megterheltettünk vala, annyira, 
hogy életünk felől is kétségbe esnénk: de Isten 
minden veszedelemtől megszabadított bennünket, 
kiben reménységünk vagyon, hogy ezután is 
megszabadúlunk" (2 Kor. 1, 8 — 10). 

Evangyéliomi hitünk s hűségünk a közelebb 
lefolyt hónapokban erős tűzpróbára volt kitétet-
ve : de imádjuk Isten mindenható oltalmát, sege-
delmét, ki küzdésünkben velünk volt, szentlelke 
által erőt, bátorságot és kitartást adott mindnyá-
junknak, hogy a nehéz kisértetben megálljunk, ne 
ingadozzék hitünk, tartsuk meg evangyéliomi 
egyházunknak őseink által reánk drága örökségül 
hagyott törvényes szabadságát, öntörvényhozási s 

önkormányzati jogait. Isten, a minden áldás kút-
feje megsegített harcunkban, ugy igazgatva földi 
fejedelmünk szívét, hogy végtére meghallgatta 
kegyelmesen legalázatosabb kérelmünket, folyó 
év május 15-dikén kelt kegyelmes kézirata által 
visszaadta az evangyéliomi egyház törvényes sza-
badságát, isteni rendeltetése és felséges célja e l -
érésére nélkülözhetetlen önállóságát, megnyittatta 
a börtönök ajtait azon hívek előtt, kik azokban a 
vallás szent ügye miatt kínos fogságot szenved-
tek, általános feledést, bocsánatot hirdetett min-
deneknek, kik a vallás ügye miatt elitélve vagy 
bírói nyomozás alatt lehettek. 

Nagy áldás s nagy jótétemény, melyet az 
isteni gondviselés közlött velünk, a melynek, ugy 
látszik, legfőbb célja, hogy az igaz vallás létesül-
jön e földön. Ezért jelent meg Isten Ábrahámnak, 
ezért ruházta fel Mózest erővel, hogy vezetné ki 
Izráelt a szolgálat házából, ezért kiildé szent fiát 
e földre, s támasztotta fel a halálból, ezért vitte ki 
Pál apostolt a tömlöcböl, s megmentette az üldö-
zők kezei közííl többször. 

Isten velünk közlött nagy jótéteménye, evan-
gyéliomi egyházunk szabad és törvényes állapota, 
autonomiánk, önkormányzati jogunk igen nagy, 
igen szent és mulaszthatatlan kötelességekre szó-
lít fel bennünket. Magunknak kell eszközlenünk, 
magunknak kell előmozdítanunk evangyéliomi 
egyházunk jólétét, virágzását, isteni célját, rendel-
tetését, hogy tündököljék bennünk az evangyé-
liom, legyünk szentek, miképen szent az, a ki 
minket elhívott, legyen erős hitünk s reménysé-
günk Istenben és képmutatás nélkül való atyafi 
szeretettel tiszta szívből egymást igen szere 
(1 Pét. 1, 22). 



Az egyházi hatalom nálatok van atyámfiai! 
a szent gyülekezeteknél s azoknak összes híveinél. 
Most már evangyéliomi egyházunk szabadon vá-
laszthatja minden egyházi hivatalnokait, szaba-
don tanácskozhatik saját ügyei felett, szabadon 
hozhatja egyházi szabályait, kezelheti vagyonát, 
gyakorolhatja az egyházi fegyelmet. Az evangyé-
liorn alapján a szent apostolok példája s tanitása 
szerint, a mint az a magyar hazánkban fejlődött, 
fennáll zsinati presbiteri kormányzatunk. 

A ti hiteteknek megpróbáltatása, mely sok-
kal drágább az aranynál, mely elvesz, nem talál-
tatnék néktek dicséretetekre, tisztességtekre, 
dicsó'ségtekre, söt rut szégyen, bűn és veszedelem 
lenne reátok és egyházunkra, ha most már a béke, 
szabadság, és nyugalom napjaiban vallásos h ű -
ségtek, s buzgalmatok lankadna, egyházunk 
visszanyert törvényes szabadságát s önkormány-
zati jogait vétkes vallásos hanyagságra, hidegségre 
s nemtelen tétlenségre használnátok. 

Most van a legnagyobb öntevékenység, most 
a legbuzgóbb áldozatkészség alkalma és icleje, 
midőn biztosítva vagyunk a felől, hogy üdvös 
munkásságunkban egyházaink s iskoláink javára 
senki sem akadályoz bennünket ; sőt az állam, 
legfőbb felügyelete mellett , hatalomkarjaival 
minden törvénytelen megtámadás és háborgatás 
ellen védelmez , és oltalmaz ; mint minden egyes 
polgár, ugy az egyház, mint erkölcsi testűlet 
részére is igazságot szolgáltat, ha a szükség 
kívánja, kényszerít mindenkit, hogy megadja azt, 
a mivel az egyháznak tartozik. 

Legyetek azért atyámfiai erősek a hitben, 
erősek a szeretetben, ugy egyházi jobblétünk 
reménye sem fog elhagyni bennünket. 

Mint a megpróbáltatás idején voltatok, le -
gyetek ezután is igaz és erös hitű hívei reformált 
egyházunknak. A tudomány, melyet az tanít, nem 
embereknek, hanem Istennek tudománya. Minket 
a hit dolgában semmi emberi tekintély, sem 
Zwingli, sem Kálvin, sem Ursinus és Olevianus 
tekintélye nem kötelez; a vallástételeknek csak 
annyiban tulajdonítunk kötelezőerőt, a mennyi -
ben a józan észszel, és Isten igéjével a szentírás-
ban megegyeznek. Olvassátok és vizsgáljátok a 
szentírást. Ne mulassátok el az ég ezen legdrá-
gább adományát megszerezni magatoknak. E g y 
bibliát ez előtt néhány századdal igen drága áron 

lehetett megszerezni; most az egynapi kézimunka 
bérért is megszerezhető. Ne legyen olyan család 
reformált egyházunkban, melynek hajlékát ne 
díszítse biblia. Ha azt kegyes lélekkel olvassátok, 
felkölti és táplálja szívetekben azon vallásos ér-
zelmet. a melylyel az Íratott ; Istenhez emel, 
imádására buzdít, kegyes föltételekre s jócseleke-
detekre ösztönöz, vígasztal és bátorít minden 
szenvedések közt. Higyjétek el, hogy a lélek azon 
világossága, a szív azon nemesült érzelme, az 
akarat azon jóra való ereje, melyet magunk közt 
is tapasztalhatunk, nem az emberi bölcseségből s 
okosságból, hanem a szentirásból, s isteni kijelen-
tésből veszi eredetét, Európa népei azon lelki 
míveltség és szellemi fensőség fokára, melyen a 
világ több részeinek lakosai felett állanak, a ker. 
vallás karjain emelkedtek. Amerika Európa gyar-
mata. Az evangyéliom ezen jótékony világosságát 
s erejét jelenben különösen a reformált egyház 
hívei terjesztik leghathatósabban a nagy ember-
család minden népei között, földgömbünk legtá-
volabb vidékin. Mi is lehetne szebb és áldottabb 
munkásság, mint közleni az evangyéliomot má-
sokkal, mely Istennek hatalma minden hivők 
idvességére. Biztosan, tapasztalat után állíthatjuk, 
hogy az igaz emberi mívelődés pályáján ott halad 
elő az emberiség szépen, hol Jézus evangyélioma 
fénylik s vallásának éltető szelleme leng. A Khi-
naiak s indusok, kiknek száma két annyi, mint 
az összes keresztyéneké, a természettől szinte oly 
testi és lelki tehetségekkel vannak fölékesítve, 
mint mi, még is a hitre nézve a legrutabb bálvá-
nyozás, s azzal együtt lelki míveletlenség, durva-
ság, többféle erkölcstelen babona uralkodik k ö -
zöttök. Hát Muhamed követőit nem vallások tö-
kéletlensége akadályozza e, hogy az emberi m í -
velődés pályáján elébb menni nem tudnak, a csa-
lád ugy mint az állam, a tudomány ugy, mint a 
művészet közöttök csak sinlődik; dicsőségök tem-
plomát eddig is csak hóditó fegyverek élén a bé-
kés népek feldúlt szabadságának romjaira épiték? 
Ne legyünk hálátlanok kérlek atyámfiai, az isteni 
szeretet és kegyelem legfőbb adománya a ker. 
vallás és egyház iránt, a mely fölnevelt bennün-
ket. Ne legyünk olyanok, mint azon hálátlan 
magzatok, kik minekutána fölnevekedtek s magok 
táplálhatják magokat, megvetik s kigúnyolják 
szüleiket, kik őket gyengeségökben saját karjai-



kon hordozták; végetlen szeretettel, fáradatlan 
gonddal és hűséggel táplálták és nevelték. Ra-
gaszkodjatok igaz hittel s meggyőződéssel az 
evangyéliomi valláshoz és egyházhoz, felülemel-
kedve a vakbuzgóságon s felekezetességen, mely 
a szeretet kötelét" elszaggatja, másokat a hitbeli 
különbségért megvetnni és üldözni is kész. Nem 
Jézus vallása az, mely felebarátját gyűlöli és 
üldözi. 

El ne hagyjátok a szentgyülekezetet. Legye-
tek jó egyháztartók. Építsétek az úr házát. Gya-
koroljátok a köz isteni tiszteletet. A könyörgésben 
szorgalmatosak légyetek. Használjátok a kegye-
lem eszközeit. Tartsátok meg az egyház szokásait 
s rendeleteit, melyek az isteni félelem és kegyes-
ség előmozdítására szolgálnak. Őrködjetek az 
erkölcsök tisztasága felett az egyházban. A pres-
bitériumoknak ez egyik legfőbb s legszentebb 
feladata. Az éjszaka elmúlt, a nap elközelget, ves-
sük el azért a setétségnek cselekedetit, és öltöz-
zünk fel a világossághoz illendő öltözetbe (Róm. 
13, 12). Vajha a borzasztó káromló szó senki szá-
ján ki ne jőne közöttünk, mely Isten félelmével 
merően ellenkezik. Méltán bünteti Isten az oly 
népet, a mely őt nem féli s káromolja. A mint 
meg kell adnotok a Császárnak a mi a Császáré: 
adjátok meg Istennek is a mi Istené. Gondoskod-
jatok különösen arról, hogy a gyermekek és ifjak 
növekedjenek az úr félelmében; az evangyéliomi 
vallásra, minden hasznos és szükséges isméretekre 
idejében és híven taníttassanak. 

Evangyéliomi egyházunknak eddig is fődisze 
és oltalma volt a tudomány, a nevelés és oktatás; 
ennek előmozdítására főgondotfordítottak, készen 
és örömmel áldoztak elhunyt őseink. Ezen gond-
ra s áldozatkészségre kétszeresen ösztönöz benün-
ket jelenkorunk. Most is betű szerint igaz, a mit a 
próféta mond „elvesz az én népem, mert tudo-
mány nélkül való." Az isteni gondviselés akarta, 
hogy mi a reformált egyház hívei földi hazánkban 
legnagyobb részben a magyar nemzet fiai va-
gyunk. Nemzetünket oly sok és nagy különböző 
nemzetiségek között jelenben csak a béke műve, 
a tudományos, és szellemi mivelődés tar that ja fel. 
Nem csak az egyház hanem a nemzetiség és ha-
zaszeretet is ösztönöz és feloldozliatlanul kötelez, 
hogy részünkről mi is igyekezzünk nemzetünk-
ben az emberiség feladatát, minden szépet, jót s 

igazat buzgón előmozdítani, pártoljuk különösei! 
a tudományt, minden szellemi vallásos és erkölcsi 
nevelést és oktatást közöttünk. A legtöbb bűn s 
erkölcstelenség nem a nevelés és oktatás hiányá-
ból vagy rosszaságából származik e ? Nem vette-
tik e meg, nem gúnyoltatik e ki, nem aljasul e 
rut szolgaságra az oly nemzet, mely a tudományt 
megveti, melynek mások vezérletére van szüksége? 

De ha hittel, Isten beszédével s tudomány-
nyal bővölködtök atyámfiai: bővölködjetek sze-
retettel és jótéteménynyel is a vallas és tudomány 
ügyében. 

A reformált egyház a szeretet munkáinak 
gyakorlata által szokott kitűnni mindenütt, Helvé-
ciában, Franciaországban, Angliában. Fájdalom, 
hogy még' mi ezt magunkról nem állíthatjuk öröm-
mel. Van-e egyházközségeinkben a szegényekről 
s munkatehetetlenekről illő gond ? A házankénti 
rendesen csaló koldulást nem kellene megengedni, 
minden egyházközség maga tartoznék munkate-
hetetleneiről gondoskodni. Nyúj t e egyházkerüle-
tünk szükséges segedelmet az oly kisebb és sze-
gényebb egyházközségeinknek, melyek saját ere-
jöknél az egyház szükségeit nem képesek fedezni, 
feltartani a templomot és iskolát, ellőállitani a 
lelkészi és tanitói szerény dijt ? Van e oly köz-
pénztárunk, melyből az épülendő templomokra s 
iskolákra kegyes segedelmet nyújthatnánk, vagy 
a felsőbb nevelő intézetek felvirágoztatására, s a 
nevelés előmozdítására szükséges kiadásokaf fe-
dezhetnök? Honnan vegyünk segedelmet, hogy 
képezdénket s nőnöveldénket oly állapotba helyez-
zük, hogy kitűzött magas céljoknak megfelelhese-
nek? vagy főiskolánkban a jogi s bölcsészeti 
tanszékeket újra felállíthassuk ? nem is említve a 
rég óhajtott protestáns egyetem eszméjét? Egy-
házunk ezen hiányán segítenünk kell. Mint Jézus 
szegénynyé lett, hogy mi gazdagok legyünk álta-
l a : u g y a mi szegénységünk is tegye gazdaggá 
egyházunkat . Ezt a felebaráti szeretet parancsolja, 
Jézus és az apostolok tanítása s példája kivánja. 
Tartozunk, a mint az apostol szól, mi kik erősek 
vagyunk, hogy az erőtelenek erőtlenségét hordoz-
zuk (Róm. 15. 1.) Mindnyájan a Krisztus teste 
vagyunk, és tagjai rész«zerint. Ha egy tag szen-
ved, minden tagok egyetemben bánkódnak. (1 Kór. 
12, 16). 

If jabb báró Vay Miklós, köztiszteletűfőgod-



nokunk nevének s erényeinek örököse, már ezelőtt 
párévvel, példájával előmenve, felhívott, hogy ily 
egyházi közpénztárt állítsunk. Fájdalom példáját 
s fölhivását nagyon kevesen követtük. Ez ügyben 
ugyan szükség, hogy az összes egyház közakarata 
határozzon véglegesen. Mi végre én is közlöm 
azon rovatos táblát, mely a négy egyházkerületi 
választmány kivánságára készíttetett az egyházak 
vagyoni állásának, a lelkészi s tanitói dijjak men-
nyiségének kimutatása végett. De bár mikor, bár 
mi kulcs szerint, csakugyan magunknak kell e 
végre áldoznunk. Mert valamint igazságtalanság-
nak tartanék, ha mi arra kényszeríttetnénk, hogy 
más felekezetek egyházi s iskolai szükségeit fe-
dezzük : ugy mi se várjuk, hogy ezen szükségein-
ket más valaki pótolja és fedezze. Hordozzuk 
azért terhünket kész szivvel. Tegyük a szent ál-
dozatot Isten dicsőségére örömmel. Nem parancso-
lás szerint szólok, hanem az én értelmemet e do-
logban megmondom. Addig is míg az egyházke-
rületek közösen intézkednének ez ügyben: ne 
halogassuk a jót, a mit tehetünk. Az Isten ez esz-
tendőt gazdag aratással koronázta: ha készakarat-
tal beadnókaz egyházi közpénztárba aratásunknak, 
liol azt szerencsétlenség nem érte, bizonyos p. o. 
csak század részét s hasonló arányban járulna 
ahoz a lelkész, hivatalnok, mesterember s iparos 
évi jövedelmének mértéke szerint: azonnal meg 
lenne vetve alapja a nélkülüzlietlen egyházi köz-
pénztárnak, melyet evangyéliomi egyházunk hí-
ven és ingyen fogna a legszentebb egyházi s is-
kolai célokra kezelni. Higyétek el, hogy a mint 
az apostol szól (2 Kor. 9. 6. 8), az Isten megcse-
lekszi, hogy a ti szíves adakozástoknak haszna 
tireátok tér, mert Isten a jó kedvű adakozót sze-
reti. De szükséges volna, hogy ez adakozásból 
senki se vonná ki magát. Mert a hitben s tudo-
mányban egyenként is lehetünk erősek: de oly 
dologban, a mire pénz kell, csak akkor vagyunk 
erősek, ha egyesülünk mindnyájan. Ne i estüljünk 
meg azért a jótéteményben. Mig időnk van, min-
denekkel jól tegyünk, kiváltképen pedig a mi hi-
tünk cselédivel. A ki bőven vet, bőven arat. Vajha 
készek lennének a szent gyülekezetek ez áldozat-
ra, nyilvánitnák készségöket ez iránt. 

Ha az úr akarándja és élünk, szándokom 
tisztem szerint meglátogatni a szent gyülekezete-
ket. Vajha mikor oda menéndek, olyaténoknak 

találjalak titeket, a minéműeknek akarnálak. Ad-
dig is a reménységnek Istene töltsön be titeket 
minden örömmel és békességgel a hitnek általa, 
hogy reménynyel bővölködjetek a szentlélek 
ereje által. 

Sárospatakon 1860. jul. 20-dik napján. 
A szent Gyülekezetek 

alázatos szolgája 
Zsarnay Lajos superindentens. 

Építsünk a régi alapon-

A mint a század lelke jótékony, vagy veszélyes ha-
tással volt a protestáns egyház alkotmányos életére: a s ze -
rint változott külalkata s idomult át; de az alap, melyen a 
protestáns egyház alkotmánya nyugodott, s örök időkre 
rendületlenül áll ugyanaz, a viharok meg nem ingathaták. 

A kiilalkat vonzó szépsége a századok forongási kö-
zött lehervadt ugyan; de mint forró nap sugáritól lankadt 
plánta langyesö cseppjeitöl, mindannyiszor a hív ápoló 
dajkakezek részvevő szorgossága alatt visszanyerte elébbi 
fényét. A fogyatkozott külsőt, a belnyilatkozott erő pótolá. 
A mustármagnyi csemete nem csekély fejlődési akadályokon 
keresztül, — bár a gyökerén rágódó férgek, az ellenséges 
világi befolyások, a tulbuzgalom égető heve, nem egyszer 
idézett elő lázas forongást belsejében, olykor Yégveszély-
lyel fenyegette, külalakját ferdeségek, s romlást okozó 
fattyú kinövések ezreivel borította is, — oly lombkoszorus 
fává növekedett, melynek árnyában milliók enyhelyet talál-
nak. Teljesedett Gamaliel mondása Krisztus egyházán 
szorongattatások napjaiban. 

De a közelmúltban presbyteri kormányrendszerünk, 
féltett autonomiánk célzott alaki s lényeges megváltoztatása 
is, nem a menhelyet adó épület megingatását, — a szív-
rázó események halmaza, nem az üldözési szellem eláradá-
sát juttatta-e eszünkbe ? Nem ép oly aggodalommal néz-
tünk-e a rejtélyes jövő homályába, mint a máj. 15-diki 
jogainkat biztosító legmagasb kézirat után örömmel tekin-
tünk a közel kilátásba helyezett egyházkormányi háborít-
lan intézkedések folytán egyházéletünk bizton remélhető 
felvirágzására ? 

Valóban egyháziéletünkben századokon keresztül az 
öröm és bánat, — mint testvérérzések, — sohasem marad-
tak tova egymástól, s a természeti nap derűje és boruja hü 
képe létezésünknek. — Csak imént egyházunk felett az eget 
sötét fellegek boríták, — a menydörgés harsány hangjai 
megingaták egyházalkotmányunk falait, — de az alap nem 
vette észre a rázkódást: már kiderült az é g ; siralmunk 
örömre változott, s elhiszszük már, hogy Krisztus egyházán 
a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. 

Jertek elő vész elöl elvonult munkásai az Urnák, a 
régi alapon építsünk, — a falazaton ejtett sérelmeket iga-
zítsuk, — a prot. egyház nagy testén tátongó sebeket 



gyógyítsuk, — munkálkodjunk míg nappal vagyon. Jelsza-
vunk ez legyen : bátran előre ; léha gyáván ne maradjon 
senki hátra. Szellemi munkásságunk üdvárasztó eredmé-
nyekben ragyog vissza még unokáink áldást kivánatiban is. 

Ha prot. egyházunkat mind szellemi, mind anyagi 
oldaláról komolyan megvizsgáljuk, ezt kell mondanunk: 
tovább így nem maradhatunk. 

Mind a szellemi erők mozgásba hozatalára, mind 
ismert szegénységünk enyhítésére tettünk ugyan már vala-
mit; de mind az kevés arra nézve, hogy a hitélet-, szellemi 
jobblét-, az erkölcsvallásos emelkedés-, anyagi fölvirágzás 
áldott kanaánjában élhessünk. 

Ezt tudva, falusi tapasztalásunk köréből szándokunk 
némely egyházéletünk felvirágzását gátló akadályokat fel-
mutatni, — orvoslandó hiányokat leleplezni, azon biztos 
reményben, hogy lesznek, kik a szellemet lenyűgöző bajok, 
fogyatkozások majdani enyhítését éber gondoskodásuk 
tárgyává teendik. 

Tagadhatlan, hogy az iskolák azon szellemképzö-
intézetek, melyek a templomnak szóértö tagokat, sz. Dávid 
ismert buzgóságával ékeskedő hivő lelkeket formálnak, — 
melyekből a bölcseség lelke, a tudomány s értelmi felvilá-
gosultság , hitélet, s elevenség kiáradnak, — melyek a 
vallásos érzelmet nemesítik, — a szív földjében eleve meg-
fogamzott tövisét, kórót, kiirtják, az erkölcsi élet becsét 
megismerni tanítják: az iskolák azért gondoskodásunk első 
tárgyai. 

E tekintetben vegye hálás elismerésünket a népisko-
lai egyetemes választmány fáradhatlan munkásságáért; de 
míg az egyetemet tárgyazó tervezet megtestesülne, nem 
segíthetnénk-e vállvetve iskoláink alásülyedt helyzetén cél-
szerű felügyelet-, körleikészet-, decanatus létrehozása, 
értekezletek tartása által ? hiszen ez oly abnormis helyzet, 
melyben a tanrendszert, a pedagógiát nem is hallgatott 
tanitó bárgyú elődjétől csak ügy örökli, soha nem vezet 
célra. A tanulmánytárgyak határozott beosztása, évszakon-
kénti elrendelése, — a tanitó foglalkozás körének kijelö-
lése, — a pontos iskoláztatásrai felügyelet; a szegény 
gyermekek ingyen tanulhatása szép elöhaladást mutatnának. 

Hát olvasóegyletek alakítása milyen lendületet adna a 
szellemi jobblét felvirágzásának ! Tudjuk, hogy mint a test-
nek, űgy a léleknek tápláló eledelre van szüksége; mert 
mint a test eledel hiányában meghal, űgy a lélek is. A test 
a természet gazdag asztalán; de a lélek a szellem kincsek-
kel megrakott könyvekben, olvasmányokban találja fel ele-
delét, melyet évi jövedelmünk csekély részén megszerez-
hetünk. S ki sajnálná fdlérét, midőn forint értékű hasznot 
nyer utána? Tegyük össze filléreinket: képezzünk társas 
olvasóegyleteket. Terjedelmes egyházmegye közepén le-
gyen az egylet fokusa, szélein a kisugárzás. A fő táplálja 
a tagokat, vagyis : az egylet főraktára csere utján változ-
tassa a fiókegyletek könyveit időnként, kellő őrködés, szám-
adás mellett, hogy az egylet főhelyétől távol lakó lelkész 
és tanitó uj szellemi táplálékot közelben találhasson. — Ily 
intézkedés, hiszszíik prot. egyházunk szellemi életére nem 
nem marad üdvös eredmény nélkül. 

IVein csekély hátrányára van össze nem vágó kor-
mányrendszerünk a szellemi felvirágzásnak, pedig egy 
alapon egyöntetű intézkedések szülnének mind az egyetem, 
mind részeiken célos összefüggést, egy irányú elöhaladást: 
míg ellenben az egy föegyházkorinányi kerület helyiségein 
kiválólag hozott szabályok, eltérő intézkedések gyakran 
fenakadás, viszály forrásai alant, a kellő felügyelet, tárgyi 
felismerés elvitázhatlan akadályai fönt. Jelenben ránk illik: 
valahány ház annyi szokás. A hány egyházkerület s e g y -
házmegye, annyi kormányrendszer; holott az egyetemes 
egység könnyítené az ügyek folyását, sietetné az egyházi 
jólét felvirágzását. Megtörténik az is, hogy valamely egy-
házmegyei hivatalt éveken keresztül nem bírunk betölteni, 
s tantárgyavatatlan helyettesekkel egészítjük ki a táblát; 
de az is tapasztalt dolog, hogy az egyházmegye hozott 
szabályával, az egyházkerülettel ellenkezésbe jön, p. o. a 
barsi egyházmegye 6 évre választja egy idő óta hivatalno-
kait, — szerintünk helyesen, mert ekkép a tehetetlen, vagy 
zsarnok hivatalnoki eljárás lejárja idejét, az érdemes előtt 
pedig tovább is nyitva áll a hivataloskodás tere, — a du-
nántuli egyházkerület pedig csak az élethossziglani hiva-
taloskodásrai választást ismeri el. Ha már valakinek esküje 
ellenére elég rosz kedve van tovább hivataloskodni akarni, 
az egyházkerületben védőre talál. De midőn így egyes hi -
vatalnak viszketeges vágya kielégíttetik : többek keblében 
az elégedetlenség magvai hintetnek el, s végre is viszály, 
békétlenség alaptényezőivé válnak. 

De az egyes egyházközségek presbyteri hiányos 
szerkezete, eljárása, gazdászata, lanyha fegyelem tartása, 
semmis felügyelete, megrögzött hivatali helyi szokások is 
nem csekély figyelmet érdemelnek. A lélekszámban meg-
fogyott, anyagilag alásülyedt egyházak silány helyzeténi 
adfiliálás, vagy más ut, mód, eszközök általi segítés is a 
jövendőség feladata. E tekintetben méltán felsóhajthatunk : 
domestica jöjjön el a te országod is ! 

Nagy mérvben elősegítenék az egyházközségek szel-
lemi s anyagi boldogságát a takarék-magtárak is. Ez ugyan 
nem uj eszme már; de űgy látszik, jótékonyságáról csak 
kevés egyházaink győződtek meg idáig, pedig a takarék-
magtár oly bőven buzgó kútfő, melyet semmi nem pótol. A 
rendszeresített gabona kezeléssel nemcsak az egyház pénz-
tára nyer; hanem az egyháztagok szükségben segíttetvén, 
idegen hitelezők kezeitől megmentetnek. A g.-löki egyház 
takarék-magtára nem is említendő alapösszegből, az éven-
kénti zsenge hozzájárultával, s a kamatok folyvást tőkésí-
tésével folyó év febr. 8-ki számítás szerint 546 p. m. mutat 
fel, melyből 172 p. m. eladván s ingatlan birtokba ruház-
ván, még ujutánra 374 p. mérővel rendelkezik, majdan 12 
évi fenállás után. 

Erősen hiszszíik, hogyha minden egyház, ha másként 
nem lehet, egyes jóltevők kegyes adományaiból leteszi a 
takarék-magtár alapját, azt rendesen, tisztán, önzetlenül, a 
közjava iránti lelkesüléssel kezeli, a kiáltó protestánsi s ze -
génységen kevés évek alatt ezen utón is enyhítve leend. 
Óhajtandó azért: Vajha kerületi végzések intézkednének a 
takarék magtáraknak egyházankénti kötelezett életbelépte-



tetéséröl, még pedig mielébb, s az évenkénti egyházlátoga-
tás a magtári számadásokat is figyelmére méltatná. 

De hogy a „takarék-magtárak ujdon alakítása rend-
szeresen történhessék: a már g.-löki egyházban érvényre 
emelt alapszabályokat , röviden formulázva bátor va-
gyok felmutatni, tájékozás kedvéért: „miután n. n. egyház 
egyes tagjai, tapasztalatilag meggyőződtünk arról, hogy 
ingatlan vagyon nélkül szűkölködő egyházunk magát kellő 
virágzásban, a kor igényelte teljes díszben fentartani, a 
népnevelési költségeket fedezni, csak ügy képes, ha az 
Isten dicsőségére a tiszta szív s lélek sugallata után össze-
adott vagyon pontosan kezeltetik, okos gazdászati szabá-
lyok szerint intéztetik: egyházunkat biztosítandó egy cél-
szerűen kezelendő „takarék-magtár" felállítását s állandó 
föntartásál határoztuk el. Mely takarék-magtár alapsza-
bályai e következendőkben alapíttattak s fogadtattak el 
általunk: 

1) A begyülendő, vagy már létező, gabonamennyi-
ség, mint a takarék-magtár kezdeményező tőkéje kamato-
zás végett a részvényesek közt kiosztandó. 

2) Részvényes e takarék-magtárban csak az lehet, 
ki az intézet alapszabályait aláírja, s azok pontos megtar-
tására magát kötelezi. 

3) Ki a kötelezett tagok közül az alapszabályok va-
lamelyikét megrontja, az az intézet részvényese megszüuik 
lenni, s annak jótékonyságában többé nem részesül. Külö-
nösen, a ki vagy a kivitt gabonatökét, vagy annak kamat-
ját, az egyházi tanács által eleve meghatározott időre be 
nem adja, az többé uj kölcsönt nem kap, — és a régiért 
azonnal megpörlendő, — kivéve a közveszély idejét, hogy 
így e jótékony intézet egyes hivek eladósodását maga után 
ne vonja, és senki kárára ne szolgáljon. 

4) Az intézet gabonája minden év tavaszán kiosztandó 
a szűkölködők között; a mely rész ezektől fölmarad, azt 
birtokaránylag kötelesek a jobb módú részvényesek is 
kölcsön — a megszabott kamatra — kivinni; és szinte 
minden őszkor behajtandó. 

5) A kamatláb minden 4 p. m. után 1 - vagy % véka. 
6) Részvényesei az intézetnek csak a helv. hitv. hall-

gatók lehetnek. 
7) A takarék-magtár mindaddig életben maradand, 

míg csak részvényesei végkép el nem apadnak s meg nem 
fogynak. 

8) A takarék-magtár alaptőkéjének minimuma : p. 
m. buza, rozs, árpa, zab. 

9) Az alap minimumán felül kiosztható összegtől a mi 
fölmarad, az mindég pénzre fordítandó, s a közpénztárba 
beszolgáltatandó. 

10) A t.-magtár ezen alapszabályok szerinti kezelése, 
pontos, s lélekismeretes vezetése az egyháztanács köteles-
sége ; a hivatali eskü formában is mindig érintendő. 

11) A t.-magtárrali számadás évenként egyszer, vagy 
kétszer is, a részvényesek előtt felolvasandó s tudomásukra 
juttatandó. 

12) Ha a részvényesek valamelyikének észrevétele, s 
kifogása volna a magtár netalán hibás kezelése ellen: az 

illető lelkész előtt bejelentheti, ki azt az egyháztanácscsal, 
vagy szükség esetében minden részvényes taggal közli. 

13) A részvényeseknek holtuk napjáig visszalépniük 
nem leend szabad; de kötelezettségük fiaikra csak az alap-
szabályok aláírása által terjed ki, haláluk esetében. 

Eddig az alapszabályok elmélete. Ezek birása — hi-
tünk szerint — a kezdeményezés nehézségeit tetemesen 
könnyíti, s a t.-magtár kezelési munkálatokban biztos 
vezér gyanánt szolgálnak. 

Ha azért a prot. egyházat ügy nézzük, mint egy oly 
nagy testet, mely életszerves működéssel bir — mint oly 
épületet — mely az örökalapon, Jézuson, ingatlanul nyu-
goszik, melyben milliók léleküdvöket munkálják az Istenige 
fényénél: akkor az előszámlált fogyatkozások előrehala-
dásában akadályozzák, az említett hiányok, bajok, ferdesé-
gek, meg annyi sebek az épület falazatán. Itt az idő, hogy 
az apostol szerint , mindeneket megvizsgáljunk, a mi 
jó, azt megtartsuk; a mi pedig a kor szelleméhez képest, 
avult, hibás, igazítsuk. Újból létesítendő intézményekkel 
oda hatni igyekezzünk, hogy a nehéz idők viharaiban kór-
anyaggal saturált egyház nagy teste kiépüljön, egészség-, 
életvidorság-, frisseség-, megelégedés ömöljön el minden 
tagjain; hogy ezen a lelkiüdvünk épülete, díszben bozzá 
illő méltóságban ragyogjon, s erödusan, szilárd kitartással 
állhasson a pokol kapuinak is ellent. 

Ha még most is ezt mondjuk a resttel: „egy kicsinyt 
aludnom kell, egy keveset szunnyadnom kell, egy kevéssé 
kezemet össze kell tennem az aluvásra!" Azonközben eljő, 
mint könnyű utonjáró, a mi romlásunk-, veszedelmünk-, s 
nyomorúságunkon nevet és csúfol, kinek beszédét be nem 
vettük, jó tanácsát megvetettük. Akkor segítségül hívjuk 
Istent; de nem hallgat meg: reggel keressük, de nem 
találjuk meg. Hogy azért magunk okai ne legyünk a jöven-
dő gonosznak: keljünk fel — ne szunnyadozzunk — lássunk 
munkához. Isten munkát jutalmaz, nem heverést. A munkás-
nak, nem a heverönek igérte: „hívj segítségül engemet, 
megsegítlek tégedet." —Isten szent neve segítségül hívása 
mellett azért bátran előre, léha gyáván ne maradjon senki 
hátra. Molnár Sámuel ref. lelkész. 

Néhány szó m prot. egyházi térképekről. 
Mindenre vannak már földabroszaink. Hány dioptra 

és rajzón fárad abban, hogy minden tenyérnyi tér felmérve, 
képben álljon a szem előtt; mily gombaként termett a krimi 
és olasz háborúk alkalmával a sok csataszinhelyi abrosz, 
és az újságolvasót támogató madártávlati rajz; egyedül a 
m. prot. egyház nem bir még (legalább tudtommal) *) saját 

*) Örömmel fogadnám, ha valaki az ellenkezőnek bebizo-
nyításával ebbeli tudatlanságomért rám pirítana. Igaz, 
hogy valami már történt, vagy akart történni e részben. 
Mert ha nem csalódom, a negyvenes évek valamelyi-
kében a dunántuli ev. ág. kerületi gyűlés által, a jegy-
zőkönyv szerint t . Geyer győri tanár ur azon ajánlata, 



részletes térképpel, vagy topographiával , melyen an-
nak kiterjedését, az igazgatási, nyelvi határokat stb. tisztán 
szemlélhetnök. És pedig, habár a nem e világból való or-
szág nem vontcsövű ágyukkal küzd is, nem érdekes, nem 
felette hasznos volna-e, egyházunknak e kiválólag militans 
ekklésiának positióit, zöm- és szárnymozdulatait, a tábor-
szemek állását, az előőrsök mikénti elönyomulását „kép-
ben" is figyelemmel kisérni ? Nem hiszem, hogy többen is 
ne érezték volna ily térkép hiányát egyházunknak nem rég 
szőnyegen levő életkérdéseinél. Vannak ugyan egyházi 
névtáraink, melyek a gyülekezetekről is közölve néhány 
adatot, egy kimerítő statistika helyét így, amúgy betöltik, 
de mily távol áll az innen szerzett átnézet a szemlélet vilá-
gosságától ! A ki pedig vagy egynémely más prot. ország 
példájára, vagy politikai földabroszra utasitana bennünket, 
az feledné, hogy e másoktól eltérő diasporában, a hol egy -
házi és politikai határok a legtarkább hálózatban feküsznek 
egymáson, gondos keresgélés mellett is igen hiányos képet 
fogunk magunknak egyházunk külalakjáról alkothatni. — 
Azért ha akár egy oly általános egyháztörténeti atlas-nak 
hasznosságáról szólnék, mely idöszakról-idöszakra az egész 
keresztyén világ képét felmutatva a tanulmányozásban szol-
gál segédeszközül, akár egy külön részletes m. prot. egy-
házi térképet — legyen az történeti, vagy jelenkori — 
mondanék nélkülözhetetlennek, az a mint bátor vagyok 
hinni, sokak véleményével tán hason óhajtásával találko-
zandik. 

Ily térkép, az általános egyháztörténeti atlasról nem 
is szólva, nemcsak a még eztán életre ébredő m. prot. 
egyháztörténetirásnak dolgozna kezére, de a gyakorlati 
téren is jó szolgálatot tenne. Ugyanis lehet-e az alapos 
tanulmányozóra nézve valami előnyösebb s általában m. 
protestánsra nézve valami érdekesebb, mint a magyar pro-
testantismusnak költözködési mintegy accljmatisatioi vona-
lait, azon fokokat, melyek alatt s a meddig e növény leg-
jobban díszlik, az egyházigazgatási területek alakját, egy -
máshozi arányait, ki- és beszögeléseit, az idegen és rokon 
elemeknek egymásbai viszonylagos beékeltségét stb. „szem-
léletileg is vizsgálni? Sok szó lenne e „néhány szóból," ha 
mindazon szép eredményekre is ki akarnék terjeszkedni, 
melyekre, az efféle vizsgálódások vezetnének. Mindezeket 
különben is csak annak kellene mutogatni, ki elárulná ma-
gát , hogy a földrajz és történelem vérrokonságát 
nem ismeri, s hogy nem képes belátni, miszerint már eddig 
sok ferde vélemény könnyebben megtisztult, több helytelen 
intézkedés korábban megjavíttatott, és nem kevés helyes 
indítvány hamarább életre kapott volna, ha térképi tájéko-
zás folytán hazai prot. egyházunkban (hogy többet ne 
mondjak), kerületeinkben nagyobb otthonossággal dicse-
kedhetnénk. A térképi arányokkal támogatott okoskodás 
szembeszökőbb és kézzelfoghatóbb; azok pedig nem utolsó 
faclorok. E gyakorlati fontosságot nem kellene az egyházi 

miszerint a nevezett kerület térképét elkészítendi, he-
lyeslőleg elfogadtatott. Az eredmény, vagy más nyom 
ismeretlen előttem. T. 

tanácskozás és igazgatás terén szem elöl téveszteni. A több 
közül csak a vándor-gyülések helye körüli határozmányo-
kat legyen szabad megpendítenem, s emlékezetbe hívnom 
azt, hogy az (in spe) zsinattal együtt kilátásban levő nem 
épen gyönyörűséges terület felosztási tárgyalásoknál egy-
házi térképek mellett bizonyára könnyebben meg fogjuk 
egymást érteni. Ha pedig az oly hosszú idö óta vajúdásban 
vonagló egyházunk bábái egymást megértették, az már 
vajmi nagy nyereség! 

Ha m. prot. egyháztorténetirásunk azon fokon állana 
s állhatna, mely megilletné, vakmerő óhajtásaink mindjárt 
egy oly m. prot. egyháztörténeti atlasig terjednének, mely 
egyes abroszaiban külön-külön a reformatio terjedését, a 
szakadást, a vallásháborúk, az articularis helyek korát, a 
a türelmi parancs eredményezte állapotot, a régibb super-
intendentiák felosztását, s végre a jelenkori tüntetné fel. De 
érzem én azt, hogy ily vállalathoz alig bir még egyháztör-
téneti irodalmunk elég elödolgozatot s forráskutatási gyü-
mölcsöket felmutatni. Azért leebb hangolt ohajtásinkat a 
következő szerény vélemények mellett vagyunk bátrak 
előadni: 

1) valamely lelkes kiadó szivére ez ügyet, 
—ugyhiszem a közérdekeltséggel fog vállalata találkozni 
— s állítsa ki a ,.jelenkori protestáns, de régi Magyaror-
szágnak" s kormányainak térképét. De hogy a határok 
különfélesége által világosság tekintetében ne veszítsen, 
bár az unió Istene adná, hogy ne kellene ! szükséges, mi-
szerint mind az ág., mind a helv. evang. egyház külön két 
lapon vétessék fel. 

2) A használhatóság szempontjából kívánatos, hogy 
a két egyház térképei vagy oly mérvben készíttessenek el, 
hogy a kerületekbe kebelezett esperességek határai s gyü-
lekezetek pontjai is tisztán kivehetők legyenek, vagy ha e 
miatt egész országot magában foglaló térkép túlságosan 
nagy lenne, az egyes egyházkerületeknek is külön-külön 
térképet kellene szánni. 

3) Miután az egyházi és politikai megyék határvona-
lai egymást sok helyen keresztül-kasul szeldelik s miután 
a politikai felosztást még sem lehet ignorálni, célszerű 
lenne a színzavar elkerülése végett a polit. határokat csak 
fekete pontocskákból álló vonalokkal jelezni. 

4) Nem fog ártani a nyelvi vidékeket, ha lehet egyes 
gyülekezeteket is színekben tetszetövé tenni. 

5) Oly városok, falvak, hol protestáns nem él, kima-
radván a térképről, e térnyereség mellet t lehető és szükséges 
lesz, hogy lehetőleg „minden egyes anya- és leánygyüle-
kezet helyet leljen rajta. 

6) Hogy a gyülekezeteknek nemcsak nagyságbeli 
rangfokozatját, hanem jelentőségét is, hol p. o. a gyüleke-
zet esperességet képez, vagy tán, s egyéb az egyházzal 
vonatkozásban álló intézetet tud felmutatni, kívánatos leend. 
város-, vár-, bánya-, falu s e. f. analóg jelekkel feltüntetni, 
magából értetik. 

7) A közlekedési eszközök, vasutak stb. szintúgy 
mind a mi az egyes véleményezések folytán célszerűnek 



fog találtatni, a mathematicai és physicai geograph iákból e 
térképbe átveendő. 

8) Hogy a megszerezhetés minél többeknek lehetővé 
tétessék, legyen az olcsó, de jó. 

Már most, hogy a lelkes bizottmányoknak ezen hála 
Isten ! bőtermésü esztendejében nem alakulhatna-e a szóban 
forgó célra egy kis m.pr. egyh. központi statistico-geogra-
phiai bizottmány is ? nem ez bizhatna-e meg egy kiadót ? 
nem nöhetné-e ki magát utóbb egy egyháztörténeti egy-
letté ? vagy a jelen szükségeknek egy egyes vállalkozó is 
eleget tehetne, ha szakértők utasitásain haladna: ezen 
kérdéseket nem feszegetve, a kivitel „mikéntjét" illetéke-
sebb emberekre hagyom; de a megindításnak „miért"-jére 
e néhány szivemen fekvő szót a n. t. szerkesztő ur enge-
delmével**) itt elmondani nem ugyan hangadási vágyból, ha-
nem ügyszeretetnél fogva indítatva érzém magamat. 

Tolnai. 
~ 

ISKOLAÜGY. 

Pápa, augustus 14-én. Többektől haliám már azon 
panaszt, hogy a „Prot. Egyházi és Isk. Lap" hasábjain köz-
lött vidéki tudósítások közt legritkábban fordul elő Pápa,— 
habár sem iskolai, sem egyházi életünk nevezetes momen-
jtumokban nem szűkölködik. Ime most is már 12 hét telt el 
a legutóbbi tudósítás óta, s azt kell látnom, hogy jelen so-
rok megszülemlése nélkül ismét csak a panasz nyer több-
több alapot. Kérem azért nagytiszteletüségedet, kegyesked-
jék rövid tudósításomnak becses lapjában helyet adni. 

Az idei közvizsgák egy igen szép, s valóban lelket 
emelő ünnepélylyel nyitattak meg. Van ugyanis e fötanodá-
nál két nevezetes alapítvány. Az egyik Péczely, a másik Deáky 
nevet visel. Az első 42 o. ért. forintot biztosít annak, ki a 
tanulók közül, egy a főtanodai igazgatóság állal kitűzött 
kérdésre legalaposabban megfelel, — az utóbbi pedig, 
szinte a tanárikar által kitűzött kérdésre irt, s jutalomra 
méltónak talált munka kinyomatási költségeit fedezi, magát 
a munkát szerző sajátjául meghagyván. Minden évben 
három kérdés szokott kitüzetni. Az idén philosophiai, theo-
logiai és históriai kérdések voltak, s mindegyik kérdésre 
egy pályamű érkezett. Ezek a tanárikar által szigorúan 
megbiráltatván, jeligés levelkéik felbontása, s a jutalom 
kiosztása végett az összes tanárikar, az ifjúság, s a számo-
san itt levő vidékiek az uj épület nagy teremében gyűltek 
össze, hol az igazgató t. Kis János ur rövid vázlatban 
elöadá azon végrendeletek tartalmát, melyek e két neveze-
tes alapítványt a fötanoda felvirágoztatása buzgó óhajtásá-
ból létesítették, — majd azután bejelenté, hogy a philoso-
phiai s theologiai kérdésekre érkezeit munkák a bírálók 
egyező ítélete szerint jutalomra méltóknak találtattak. Az első 
jeligés levélke azonnal felbontatván, abból „Molnár Aladár 
IV-ik éves papnövendék" neve tűnt ki, ki közéljenzés közt 
vette át az igazgató kezéből fáradalma jutalmát. — A ki-

*) Szívesen vettük e korszerű felszólalást. Szerk. 

nyomatásra méltónak itélt pályamunka jeligés levélkéje is 
feltöretvén, szerző neve elhangzására, harsány „éljen" tört 
ki, mert ennek szerzője nem volt más, mint Molnár Aladár 
IV-dik éves papnövendék! — Az ünnepélyt főt. Bali Mi-
hály esperes ur igen velős, s lelkesítő beszéde zárta be, 
lelkére és szivére kötvén a tanuló ifjúságnak a magán-
szorgalom becsét, s elragadólag festé azon előnyöket, 
melyekben részesül az, ki idejét korán hasznos- s nemesre 
fordítani megtanulta stb. 

A közvizsgák ez ünnepély után azonnal megnyíltak. 
Sajnosan kell tapasztalnunk, hogy bár az idén számosabb 
látogatók, s vendégeknek örülhettünk is; mindazonáltal az 
iskolaügy iránti régi meleg érdekeltség s buzgóság még 
mindig a jövő sötétében rejlik. Még a forradalom előtti 
években, ily közvizsgák alkalmával az érkezett vendégek 
számára alig tudánk helyet szerezni, ma nem győzünk 
dicsekedni azon nappal, melyen 3—4 vidéki vendég láto-
gatásával szerencséltetett. A főt. egyházkerület által jelen 
évi közvizsgákra követekül felkért egyházmegyék képvise-
lői is legyőzhetlen akadályok miatt nem jelenhettek meg. 
Fötisz. superintendens ur a vizsgák folyama alatt örvendez-
tetett meg bennünket érkeztével, s a vizsgákon lankadhat-
lan éber érdekeltséggel volt közörömre jelen, a szó leg-
teljesebb értelmében reggeltől késő estig. — Az érettségi 
vizsgákon jelen lehetni azonban akadályozta öt a julius 
31-kére Komáromban összehívott főkurátori szavazatok 
felbontásával megbízott tekintélyes választmánybani elnö-
kölés, — de a vizsgára bocsátandó növendékek névsorának 
az igazgató általi átnyujtásakor, azok mindegyike szor-
galma- s erkölcsi magaviselésérö! kimerítő tudósítást kért, 
a tanárikart pedig a legszigorúbb eljárásra hivta fel. A 
vizsgán 18 ifjú közül 16 érettnek találtatott, 2-ö pedig még 
fél év eltelte után uj vizsgatételre utasíttatott. 

Főtiszt, süperintendens ur kegyeskedett ezután a 
főiskolai tanácsolj összehívni, s abban elnökölni, s aztán 
azon általános örömet, melyet a györmegyei n. főnökség-
nek, a pápai szolgabírói hivatal utján, a főtanodai igazga-
tósághoz érkezett azon hivatalos tudósítása keltett, hogy b. 
e. Huszár Kálmán ur végrendeletileg 20,000 ftnyi összeg-
ben részesíti a pápai főtanodát. E nevezetes eseménynek, 
mely a fötanoda fentállása óta, a harmadik helyen áll, a 
Mindenható Istennek gondoskodó szereteteérti hálaima-
nyilatkozattal kisért jegyzőkönyvbei iktatása, majd a b. e. 
alapító arcképének a Kazay-pár s Várady István képei 
mellé helyeztetése kimondva, s határozottá lőn, s egyszer-
smind elrendeltetett, hogy a tanév megnyíltával emlék-
ünnep fog tartatni, s az időnként, mint Várady és Kazayé 
megujíttatni. 

Ma már tized napja, hogy a fötanoda pénzügyi viszo-
nyainak felderítésére kinevezett tekintélyes küldöttség 
ujolag együtt ül. Jelenleg azonban csak három vidéki tag 
fárad (támogatva az összes tanárikar által) : tek. Sárközy 
József\ főtiszt, Bali Mihály és Bécsi Bálint ácsi reform, 
lelkész urak. — Uraim! borzasztó munka ez ! Félszázados 
számadásokat, jegyzökönyveket, okiratokat pontról-pontra 
átnézni, az eredményeket levonni stb. nem kell mondanom, 



mily borzasztó türelmet s kitartást kivan, ha tudjuk azon 
körülményt, hogy a 32-re menő protocollumokban minden 
kis helyi jártasságot mindenkinek saját utánnézése, s így 
nyert tapasztalata után lehet csak szerezni, nem levén már 
többen azok közül életben,.kik itt-ott eligazító vagy felvi-
lágosító utasításokat adhatnának. Megvallom, hogy a fen-
tisztelt urak ügyiránti buzgalmukról bármily magos fogal-
mam volt is, nem bámulnom nem lehetett azon ernyedetlen 
kitartást és szorgalmat, melyet egyik ügy, mint másik nap 
kora reggeltől késő estéig kifejtettek. Gondoljuk el csak, 
hogy ott, hol a szegénység az ur, hol a külön kaszszák 
szerény tartalmát a roppant számú szükségek szászszor és 
szászszor összesöpörgetni parancsolták, mily szászszoros 
összeházasítási, majd mily bonyolult elválasztási története 
van minden kis Összegnek, melyet pedig ha a vizsgáló 
figyelembe nem vesz, sem saját lelkiismeretét nem nyug-
tathatta meg, sem az égő gyanú eloszlatására tiszta meg-
győződéssel nem felelhet. Ismétlem, borzasztó munka ez, 
s a legnagyobb méltánytalanságot követi el az, ki ily mun-
kának elhamarkodott bevégzését sürgetné. Épen ezen — a 
sanyarú időközi körülmények kényszerítő hatalma által 
előidézett bonyolultság az, mit sokan átláthatlan sötétsége 
nek tekintve oly ráfogásokkal bélyegeztek, melyeket akár 
feltenni, akár elhinni egyiránt tévdolog volt ott, hol a szám-
adások évenként számoltató bizottmányok, majd oly egy-
házi főnökök előtt megfordultak, kikre vallás iránti közö-
nyösséget, vagy a fötanoda iránti ellenséges érzületet, 
hanyagságot, vagy épen roszlelküséggel párosult önzést 
ráfogni, annyi, mint azoknak csendes síri nyugalmukat 
háborgatni. Csak egy kis türelem még, s e tekintélyes kül-
döttség, ki oly szigorú pontosság- s éles belátással me-
rült a számadások stb. tengerébe, ki fog deríteni mindent, 
s ügyhiszem, nem fog leplezetlen hagyni semmit, és a fő-
tanodára nézve már is annyira károsnak bizonyult, de még 
folytonosan szított gyanút, meg fogja szégyeníteni. — A 

numismatica ügye már is tisztába van hozva, a mennyiben 
ernyedetlen buzgalmu, s e téren is mély szakavatottsággal 
biró Sárközynknek sikerült kideríteni , hogy az összes 
hiány, mit többen 2—3000 ftra szerettek emelni, alig tesz 
200 ftot, és a történeti s ritkasági nevezetesebb példányok 
— néhány kivételével — mind meg vannak. — A legkö-
zelebbi sup. gyűlésen erről is teljesen kimerítő tudósítás 
fog adatni, valamint arról is, hogy e hiány mily körülmé-
nyek közt történt, s mennyire nem állt hatalmában meg-
akadályozni az érmek elvitelét annak, kitől saját, megta-
kargatott, s a fötanoda e kincsével együtt biztos helyre 
elrejtett ezüst s arany vagyonkáját is az országos zavarok 
közt orzó kezek addig eltulajdonították, míg ö politikai 
kereset alatt állva, távol lenni kényszerült. — Óhajtanám, 
hogy a somogyi tudósító ur, ki rosz szándékú referadák 
után indulva oly feketére találta festeni azt a jellemet, 
melynek tisztaságáért önmaga is tényleg mindent kész volt 
egykor elkövetni, szinte jelen lenne e gyűlésen, s figyelem-
mel kisérné azon vizsgálati előterjesztést, miben mind a 
szakavatottság, mind a részrehajlatlan szigorúság kezet 
fogva egyiránt nagyok. 

A september havában Pesten tartandó gymnásium— 
szervezeti tanári értekezletre követekül Kerkapoly K. és 
Csepely Sándor tanár urak választattak meg. A középtano-
dai tanárikar részéről kidolgozott tervezet fog bemutat-
tatni. Ha jól értesültem, a ministeri szervezettől teljesen 
elszakadva, korszerű elvek, s alapos tapasztalatokra épített 
oly szervezet volna ez, mely bár a középtanodai osztályok 
száma szaporításával a philosophiai tanfolyamot a gymna-
siumba felvenné, mindazonáltal a mostani költséges rend-
szer helyett tanerő-, s költségkímélést lehetségesítne. 

A legközelebbi tanévre két tanári szék leend betöl-
tendő. Az egyik már két éve áll betöltetlen, miután t. 
Boross Mihály urnák megválasztatását a m. kormány nem 
erősítette meg, — a másik tiszt. Tóth Balázs ur lehető 
eltávoztával ürülendne meg, kit a takácsi fényes gyüleke-
zet lelkészeül legközelebb meghívott. — A főtiszt, super-
intendentia régibb határozata szerint e tanszékek csőd utján 
fognak betöltetni. 

Jövőre egyházmegyénk beléletéröl írandók, most 
csak annyit, hogy a n. m. helytartóságnak a pesti városi 
hatóság utján, a pesti prot. testvér egyházakhoz menesztett 
értesítvénye bennünket is nagyon meglepett 

Isten velünk. 
Pápay Károly 

Miskolc, julius 24. A tiszáninneni helv. hitv. egy-
házkerületnek Miskolcon létező föleánynöveldéjében f. hó 
23-dik napján tartatott meg a nyári közvizsga, igen jeles s 
válogatott közönség jelenlétében. — Az e.-kerületrészéről, 
a közvizsgáni elnöklettel meg voltak bízva alsó-borsodi 
segédgondnok Tólcsvai Nagy Gedeon és esperes Édes 
Albert urak. Jelen voltak a helybeli lelkészek, s a feltano-
dai tanárikar nagy része, számos helybeli s vidéki szülék 
és hallgatók. — Reggeli 9 órakor vette kezdetét a vizsga, 
vezértanár Dóczy Gedeon ur által mondott buzgó ima, s a 
növendékek ajkairól Istenhez zengett áhítatos énekléssel. 
Szép volt egymásmelleit ülve látni, a minden fény és pompa 
nélkül, de válogatott Ízléssel, s egytíil egyik magyarosan 
öltözködött növendékeket: annak szíve, ki nemzetét külső-
leg öltözetére nézve is magyarnak szereti látni, repesett e 
látványon örömében. Már maga a kellő csínnal, s egy nö-
neveldéhez mind rendre, mind tisztáságra nézve méltókép 
rendezett, s taneszközökkel ellátott tágas tanterem, hol a 
közvizsga tartatott, meglepöleg emelte a magyar öltönyben 
levő kedves növendékek kellemét, s az alkalom ünnepé-
lyességét. 

De mindenekfelett emelték azt a csinos magyar nö-
vendékeknek szép értelmes, mondhatni a tudományok lel-
kének mintegy álértését bizonyító magyar feleleteik, 
melyeknek hallására nem lehete örömkönyekre nem fakadni 
nem csak a szüléknek, de a kevésbé érdekelt hallgatóknak 
is; lehetett itt nagymérvben tapasztalni, hogy kellő ügyes 
és tapintatos vezetés mellett, mi hajlandó a női lélek szere-
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tettel oda hajlani a komolyabb s szárazabbaknak látszó tudo-
mányokhoz is. Különösen kedves volt tapasztalni,hogy más 
tanok mellett, u. m. bibliai történelem, módszeres éneklés, 
magyar történelem, világ- és földismeret, természetrajz, né-
met nyelv, és számtanokbani kitünö készség mellett, mi a 
magyar öltönyhöz mindenekfelett szépen illett, a magyar-
nyelvtanban mulattak fel meglepő készséget és jártasságot, 
gyakorlatilag fejtegetvén édes anyanyelvünk legrejtélye-
sebb szabályait. Ily nőkre valóban méltán illik a nemzeti 
öltöny, mert az ezeknek szívébe az anyanyelv tanulásával 
együtt csepeg be a haza s nemzetiség szent szerelme s 
ily nők mint leendő anyák s honleányok is képesek lesz-
nek megfelelni hivatásuknak. A tudományokbani kitünö 
előmenetel mellett, meglepő eredményt mutattak fel a nö-
vendékek a módszeres éneklésben és az ütenyirásban is; 
az elsőt, helybeli énekvezér Singler György ur, az utolsót 
magának a vezértanár úrnak; a kisebb növendékek pedig 
Mayer Karolina, k. a. mint az intézet egyik nösegédének 
vezetése alatt tanulván; egyenlő ügyességgel s pontosság-
gal irtak a növendékek magyar és német nyelveken, ez 
ülenyirásmód szerint, és készséggel énekelék az eleikbe 
adott énekjegyeket. 

A nem kötelezett tantárgyakból is minők: a francia 
nyelv, rajz, zongora; ezeken kivül, a női kézimunkákban, 
melyek minden ágaiban különbség nélkül és szép sükerrel 
oktattatnak a tanítványok, dicséretesen kiállották a próbát: 
általánosan azt mondhatjuk a közvizsga sükeréröl, hogy az, 
egy külömböző kellemes virágokból összefűzött koszorú 
volt, melynek illatja maradandó hatást eszközölt s mely 
méltán illik ezen nemzeti, és igazán evangeliomi vallásos 
irányban szépen fejlődni indult, protestáns intézetben fára-
dozott munkások, mindenekfelett, vezértanárának homlokára 
Isten adjon nekik erőt, egésséget, béketűrést, szép és ma-
gas célú, de nehéz pályájukon! s adjon több jutalmat, men-
nyit mi jelenben adhatunk. 

Ennyit elmondani, ezen intézet, mint egyházkerületi 
nönöveldének, első évi nyilvános közvizsgájáról szoros er-
kölcsi kötelességünknek éreztük. Hanem tartozunk még ezen 
intézet irányában, két dologgal. 1-ső az, hogy az intézet-
nek jövő iskolai évre szóló rövid prográmját ide igtassuk. 
2-szor. Hogy szóljunk ezen intézet érdekében egy pár szót 
protestáns hitfeleinkhez. 

1-ször. A programúi szavai ezek: 
„A tiszáninneni helv. hitv. egyházkerület mult évi 

május 1-sö napján tartott gyűlésen szellemi s anyagi ápo-
lása alá vette a több éven át a miskolci helv. hitv. szent-
egyház gondoskodása alatt Karacs Teréz k. a. által veze-
tett nőnöveldét, s annak élére állított vezetőül egy férfit, 
kieszközölje abban a korigényeknek s a nő sokoldalú hiva-
tásának megfelelő nevelést és tanítást. 

Az ígyen átalakult intézetnek célja egyelőre nevelni 
a hon, egyház és család s a különböző társalmi körök kö-
vetelményeinek megfelelő képzettségű nőket: lelküket 
minden magasztos, szivüket minden szép és jó elfogadására 
alkalmassá tenni; az élet s abbani kötelességek nehéz ter-
hei alá erősíteni. Későbbi célja, képezni nevelőnőket, hogy 

valahára feleslegesíttessenek a külföldi nevelőnök, kiknek 
nevelése folytán leánynövendékeinfcben elfonnyad a hon-
szerelem , meghal a nemzetiség, bizonytalan az ismeret, 
kifejezéstelen a jellem.) 

Tantárgyául tesz az ügyességet és tudást eszközlő, s 
a lelket önvisgálásra ébresztő minden tudományokból an-
nyit, mennyi a nőnek bármely életviszonyok közt teljesen 
elég. Nemzeti nyelvünk után fögondot fordít a németnyelv 
alapos tanítására, kívánatra más nyelvekben, zene és mű-
vészetben is eredményes oktatást nyújt. Mindezek a legú-
jabb s legjobb modorban, s eszközökkel teljesíttetnek. 

Tanórák, melyek ének és imával kezdetnek, s végez-
tetnek, s melyekről elmaradás csak előleges bejelentés 
folytán türetik, egy héten osztályonként 30—34. Minden 
óra más, de közel rokon tudományokkal naponta 2 óra 
kézmunkával töltetik be. Minden óra közt 10 perc szabad. 
A vasárnap templomi istenitiszteletre felhagyatott. 

Az intézet három osztályú, annyi tanteremmel, s j e -
lenben hat foglalkozó személylyel. 

Tandíj osztálykülömbség nélkül, az e. ker. által meg-
határozott minden tanokért, hol a német nyelv is áll egész 
évre 16 fr; iskolaszükségletekre 2 fr, rajzpénz 10 fr. zon-
gora 8 fr. nyelvek 3 frért taníttatnak havonta egy hóban 
24 órát számítva. A fizetés előleges. 

Felvétetik az intézetbe augusztus és február utolsó 
hetében minden már olvasó s író leánygyermek, és osztá-
lyoztatik szerzett ismérete s képessége szerint. 

A tanév 10 hó. Sátoros ünnepek alkalmával 10 nap 
szünidő. Az intézet hitele érdekében, minden növendék bi-
zonyítványt nyer, midőn végbúcsut vesz. 

Végre gondoskodva van arról is, hogy növendékek, 
élelmezés, lakás, s általános nevelőápolást nyerjenek az 
intézetben. — Ezek találnak itt szükséges fabutorzatot; 
ebédre 4, estére 2 tál ételt, reggel s délután kávét vagy 
gyümölcsöt oly étrendben, mint ezt a hetente kétszer láto-
gató orvos jónak látandja. A tisztaságra kiválólagos a gond; 
a felügyelet örökös. Az ily benlakók fizetnek csak 250 fr, 
a fen kiirt tandijak őket is kötelezvén. Miskolc jul. 1860. 

aláírva: Dóczy Gedeon 
e. ker. főleánynövelde vezértanár«. 

Ez azon programm, melyet ezen nevelőintézet érde-
kében közzétenni, a nyilvános vizsga felmutatásakor cél-
szerűnek láttunk. 2-szor. Következik hogy ezen intézet 
érdekében egypár szót szóljunk különösen protestáns 
hitfeleinkhez. 

Mi legyen az intézet kitűzött célja, rövidben előadja, 
a felmutatott programm: de előadja egy, az intézet érdeké-
ben folyó év február 25-én egyh. kerületileg kibocsátott 
főpásztori felhívás, mely ezen intézet célszerű megalapítá-
sára szükséges pénzalap clöállithatása végett tétetett közzé, 
azért annak bővebb leírásával, mi legyen ezen intézet célja? 
nem is fárasztom az olvasó figyelmét, csak annyit mondok 
röviden, hogy ez, egy a nemzet közös érdekében felkarolt 
vállalat, az általános nemzeti népnevelés egyik elhanyagolt 
ágának, a nőnevelésnek felvirágoztatására célzó intézmény. 

Két űt és mód van azért, melyeken ezen céljában 



nagyszerű intézetet megalapíthatjuk, s kitűzött céljához se-
gíthetjük. 

Első az, hogy mennél erösebb pénzalapot teremtsünk 
ennek, hogy, oly tanerővel láttathassák el, miszerint való-
ságos leánytanitókat képző intézetté alakuljon. Hogy ebben 
célt érjünk, szükség hogy minden protestáns, ki ez ügy 
szentségét csak távolról is képes felfogni, hozza meg az 
áldozatot tehetsége szerint ezen szent ügynek, hozzák 
meg az egyházközségek, különösen tiszáninneni e. kerüle-
tünkben. A miskolci egyház jó példával ment ez ügyben 
elő, felfogván az ügy nagyszerűségét, s érezvén, hogy 
nem képes önerejüleg ily következményeiben áldásdűs inté-
zetet kellő rangjára felemelni, átadta ezt a ft. egyházkerü-
letnek, az intézet alapértékével, s minden taneszközökkel, 
s egy zongorával együtt; és jövőre is számos nevelőintéze-
tei mellett gyámolítani fogja ezt tehetsége szerint. E példá-
tól buzduljanak fel a többi egyházközségek is ; az elöljárók 
szóljanak a buzgó hívek szivéhez, gyűjtsék össze a szent 
célra elszánt segedelmöket, s jegyezzék fel azon felszólító 
ivre, mely hozzájok már részint kiküldetett, részint kikül-
dendő leszen. Ily kérelemmel s bizalommal fordülunk a 
testvér egyházkerületekhez is, szenteljenek ők is e nagy-
szerű ügy megalapítására annyit, mennyit saját nevelőinté-
zeteik fentartásának gondjai s költségei mellett szentelhet-
nek ! hadd nÖjjön a cseppekből tenger, mely jótékony kigö-
zölgésével táplálja, s tegye örökké virágzóvá ezen intéze-
tet. így fog megtörténhetni, hogy egy évtized múlva, nél-
külözhetjük a külföldi nevelőnőket, kik fájdalom most a ma-
gyar nemzetiség, s hazaszeretet szent érzelmeinek rovására, 
ha nem mindig készakarva is, de mert nem bírják átérezni 
a nemzeti nevelés szellemét, idegen jellemvonásokat ültet-
nek be az előkelő magyar családok leányainak szivökbe, 
és kiket sokszor szeszélyeskedésekkel évekig tűrnek a 
francia, angol nyelv kedveért, legjobb családaink, míg a 
magyarnyelv szabályszerű tanulására órákat sem juttatnak. 

A másik ut az, hogy a jobbmódű szülék is igyekez-
zenek meggyőződvén a felől, hogy a közönséges nevelőin-
tézetek sokkal elönyösebbek gyermekeikre nézve, mint 
akár a háználi magánnevelés, akár az úgynevezett zugin-
tézetekbeni neveltetés, mindkettőnek nagy hátránya az, hogy 
nem nemzeti társadalmi irányban, s nem vallásosan nevel. 
Ne idegenkedjenek azért közönséges intézetekbe adni 
gyermekeiket. Eddig menthető volt az, hogy jobbmódű 
családaink idegen magánnevelőnőket fizettek drágán há-
zuknál, mert nem voltak jól rendezett nevelőintézeteink, s 
a rangkülönbségre fektetett előítélet is követelte a maga 
adóját; akkor jónak látszott az, hogy minden néposztály 
gyermekei más irányban neveltessenek, most a tanúságos 
idő mindnyájunkat polgárokká, és a mi legfőbb, magyarokká 
tet t : most egyesnek kell lennünk szívben, lélekben, egyen-
lően nemzeti nevelést kell adni gyermekeinknek; itt az idő 
hogy nemzeti intézetekben magyar tanártól, magyar neve-
lonöktől szívják be gyermekeink a tudományt, a nemzeti 
érzést, s jó erkölcsöt. Ki még a régi aristocraticus korból 
itt ott felmaradt előítéleteknek hódolva, továbbra is a kász-
tok szerinti nevelést pártolná, az oly épületet építene nagy-

fáradsággal, mely öt elébbutóbb romjai alá temetné. Míg a 
nemzet nagy része előtt hiányosnak tünt mindaz fel, a mi 
magyar volt, míg nagyjaink asztalain pirülva foglalt el egy 
kis szerény helyet a magyar könyv, mert azt magyarul nem 
tudó nagyjaink, lapozgatni is átallották, addig külföldről 
hozott könyvekből, s külföldiek által neveltetni gyermekei-
ket, csak eltűrhető volt. De most midőn magyar irodalmunkra, 
tanintézeteinkre, tanárainkra büszkék lehetünk, midőn hála 
az égnek nagyjaink egy része a magyar irói pályán is di-
csőséget keres, midőn maga jelelt ki a nemzet magának 
irányt a nevelés terén is, ily korban, ugy neveltetni gyer-
mekeinket, hogy elébb tanuljanak beszélni franciául, angolul, 
németül, mint jól magyarűl, mondjuk ki, az mindannyiszor 
magyar jellem rovására történik. Nem elég az, uraim, 
magyar nemzetiségünk felvirágoztatására, hogy magyar 
ruhát hordjunk, hanem szívben, értelemben, nyelvben, azaz 
neveltetésünkre nézve is magyaroknak kell lennünk, mert 
ott állunk, hogy ezt többé a mivelt világ előtt nem szégye-
nelhetjük. 

Pártoljuk azért miedenekfelett a nemzeti nevelőinté-
zeteket ! mert ezekben lehet valódi magyart, a magyar sa-
játságos társadalmi élethez termettet nevelni, kik jó és bal-
sorsban magyarok, és a hazáéi lesznek: idegen kezek csak 
jövevényt nevelnek a magyar Kanaánnak, kik mint vándor-
madarak égalj változtával, hazát cserélnek. S különösen 
nekünk protestánsoknak, kik közt még nagyjainknál is, 
eleitől fogva jellemző vonás, az egyszerű, inkább illedelmes 
mint fényűző életmód, és házikör; kiknek nagyapáink, sőt 
még apáink is keveset tudtak más nevelésmódról, mint me-
lyet gyermekeik a köziskolákban nyertek, kik a „Gouver-
nantoknak" nevét sem ismerték, franciáért, németért, sőt 
semmi idegenért a magyart fel nem cserélték, különösen 
mi protestánsok, kik jó- és balsorsban mindig magya-
rok voltunk, vegyük pártfogásunk alá köznevelőintéze-
teinket, neveltessük ezekben gyermekeinket, innen kerültek 
ki hazánk és egyházunk leglelkesebb protestáns oszlop 
emberei. Igyekezzünk azon, hogy legyenek és virágozza-
nak, „nöneveldeink" is, s onnan is kerüljenek ki sok 
Lorántfi Zsuzsannák. K. B. 

A külföldi Gymnásiumok rövid ismertetése. 
(Vége). 

4., ,,Görögnyelv." Megkezdetik már az algymnasium 
II—ik osztályában kilenc, s folytatatik a III—ik osztályban 
hat, a IY-ik és V-ik osztályban hét-hét, a Vl-ik osztályban 
hat, s a Vll-ik osztályban öt órán hetenként. A Il-ik osztály-
ban alaktan a fii végzetü igékig bezárólag.. Elébb egyes 
mondatok, azután mesék, anecdoták olvasása atticai dialec-
tuson. E mellett Írásbeli gyakorlatok. A III—ik osztályban 
az alaktan ismétlése s a legszokottab szabálytalan igék be-
gyakorlása ; anecdoták és mythologiai beszélgetések olva-
sása, e mellett írásbeli gyakorlatok. A IV-ik osztályban a 
nyelvtan ismétlésénél már a ioniai dialectusra is fordittatik 
figyelem; továbbá szóképzés és szófüzés. Az e végre ké-

* 



szült olvasókönyvön kivül olv'aslatik az Odysseia 9-ik könyve 
s az Írásbeli gyakorlatok folynak. Az V-ik osztályban a 
szófüzéstanból a fontósabbak ; továbbá Xenophon anabasi-
sából, Homerus Odisseiajából, Herodotus történelméből né-
hány könyv olvasása. A Vl-ik osztályban Plató Socrates 
apologiája, Lysiás néhány beszéde s Homer Iliásából három 
vagy négy könyv. A VlI-ik osztályban Demosthenes Olyn-
thosi beszédje s első Philippicája; Plató Protagorasa ; So-
phokles Philoktetese. Ezek mellett az írásbeli gyakorlatok a 
felgymnasium osztályaiban is folynak. 

5., „Hébernyelv." Taníttatik a felgymnasium mind a 
három osztályában az V-lk osztályban három, a Yl-ikban 
két, a VH-ikben ismét három órán hetenként. Az V-ik osz-
tályban a nyelvtan elemei és olvasás; a Vl-ikban a nyelv-
tan ismétlése s prózai darabok magyarázata; aVII-ikben 
prózai és költői darabok magyárazata, később a bibliából a 
Birák könyve. Ezeken kívül a Vl-ik és VlI-ik osztályban 
élőszóval és írásbeli gyakorlatok. 

6., „Francia nyelv." Megkezdetik az algymnásium 
Ill-ik osztályában hét, s l'olytattaíik a IV-ik osztályban hat, 
a többi osztályokban pedig három-három órán hetenként. 
A III—ik osztályban alaktan mondat-alkotással s az egysze-
rűbb szófüzési szabályokkal összekötve, később fordítás 
németből franciára, s megfordítva és beszédbeH gyakorla-
tok. A IV-ik osztályban rendszeres ismétlése a nyelv és 
szófűzéstanrtak; történelmi darabok olvasása beszédbeni 
gyakorlatokkal összekötve; apróbb fogalmazások készíté-
sében! kísérletek. Az V-ik osztályban a nyelvtan ismétlése 
és bevégzése; fordítás franciából németre és megfordítva 
büszédbeli gyakorlatokkal és fogalmazások. A Vl-ik osz-
tályban a 17-ik század irodalmához tartozó darabok olva-
sása s a francia irodalom története a 18 századig; fordítási 
gyakorlatok németből franciára Írásban és élőszóval, s fo-
galmazások. A VlI-ik osztályban fordítások, beszédbeli 
gyakorlatok, s fogalmazások mint a Vl-ik osztályban. Ezen 
kivül a 18-ik századi francia irodalom története. 

7., „Történelem." Az algymnasium mindenik osztá-
lyában három-három órán, a felgymnasiumban az V-ík 
osztályban két, aVI-ikban négy, a VH-ikben öt órán heten-
ként. Ezen időből a Schweizi szövetség történeteire (hazai 
történelem) mint külön tantárgyra csak a VlI-ik osztályban 
fordíttatik hetenként két óra; a többi osztályokban egyete-
mes történelem taníttatik. Nevezetesen az I-ső osztályban 
Előázsia népeié és Görögországé a chaeroneai ütközetig; 
a H-ik osztályban a görögök történetei bevégezve, s a ró-
maiakéi a köztársaság megszűntéig; a III—ík osztályban a 
rómaiak és a középkor történetei Nagykáro ly ig ; a IV-ik 
osztályban a középkor és a reformatio történetei; az V-ik 
osztályban görög és római történelem amaz röviden, emez 
bővebben ; a Vl-ik osztályban a középkor történetei röviden 
s az ujabb koré 1700-ig bővebben, a VlI-ik osztályban 
három órán egyetemes történelem folytatva a jelenkorig, s 
két órán a Schweizi szövetség történelme. 

8., „MathesisA' Az első osztályban öt, a II—IV-ig 
bézarólag három-három, az V—VII ig négy-négy órán he-
tenként. Az í -sö osztályban három órán a számtan elemei, 

közönséges és tizedes törtek, szerek és egyenszerek, e g y -
szerű és összetett hármasszabály; két órán pedig gyakor-
lati számvetés: a mindennapi életből vett feladatok élőszó-
val, és irásbani megfejtése. A II—ik osztályban láncszabály 
és vegyszabály, másod gyökvonás; a geometria megkez-
detik (planimetria). A III—ik osztályban a belüszámvetés 
négy faja ; elsöfokű egy és több ismeretlenü egyenletek; a. 
geometria folytatása; a IV-ik osztályban gyökmennyikkeli 
mütételek , másodfokú egyenletek; a geometria bevé-
gezve. — Az V-dik osztályban a számtanból a hat szám-
tani müvelet a logarithmusokat is befoglalva; a két 
elsőbb fokú egyenletek, sorzatok, progressiók, lánctörtek -r 

a geometriából a háromszögrőli tan, a háromszügmértan 
(trigonometria) is befoglalva. — A Vl-dik osztályban 
egybevetéstan; kéttagi törvény; hatványjeli és szorszámi 
sorzatok; felsőbb számi egyenletek. A geometriából a négy-
és sokszög, kör, laponi fejlesztő térlan. A VII. osztályban 
tömegmértan, térbeni fejlesztő tértan. A téli félévben a 
csillagászat elemei három órán s a tiszta mathesis ismétlése 
egy órán. 

9., „Földrajz." Mint külön tantárgy csak az algym-r 
nasium I-ső osztályában négy órán hetenkint. Altalános be -
vezetés a földrajzba, a föld öt része területi viszonyaik, 
természetes részeik, főbb hegyeik és folyamvidékeik sze-
rint. Európa részletes földrajza. 

10. „Természettan." 
a) „Természetrajz." Csak a felgymnasiumban V-dik 

és Vl-ik osztályban, amabban három, emebben két órán 
hetenként. Az V-ik osztályban az első három évnegyedben 
növénytan, az utolsóban az emberi és állati test alkotása s 
legfontosabb élettüneményei. A Vl-ik osztályban az első 
fél évben az állatország átnézete, a másodikban ásvány- és 
földtan. 

b) „Physica." Csak a felgymnasium Vl-ik és VlI-ik 
osztályaiban, amabban három, embben két órán hetenként. 
A Vl-ik osztályban a szilárd cseppfolyó-és légnemű testek 
nyugvási és mozgási törvényei; nehézkedés- és összelar-
tási erők; hang- és hőtan. A VlI-ik osztályban az előbbe-
niek folytatva; s a világosság, magnetismus és electricitás. 

11. „Bölcselet." Csupán a felgymnasium VII-dik 
osztályában. Bölcseleti elötan tüzetes kifejtésével az alaki 
gondolkodástannak. 

12. „Éneklés." Az algymnasium mindegyik osztályá-
ban két-két órán, a felgymnasium osztályaiban pedig 
közösen egy órán hetenként. Az algymnasium osztályaiban 
egy-egy óra az éneklés és zene elméletére, egy óra pedig 
mind a négy osztályban közös énekgyakorlatára fordíttatik. 

13. „Testgyakorlat." Mindegyik osztálybaz két-két 
órán hetenként. 

14. „Fegyvergyakorlat." Csupán nyáron. Az újoncok 
kétszer, a többiek egyszer hetenként. 

Ezek szerint a zürichi gymnasium egyes osztályaiban, 
ha fegyvergyakorlatokat, mint különben is szorosan a 
helyi viszonyokon alapuló s csak nyáron folyó foglalkozást 
kivesszük is, hetenként e következő tantárgyak s e követ-
kező számú órákon taníttatnak: 



A) „Aíj algymnasiumban." 
Az „I-sö osztályban^ Vallástan 2, német nyelv 4, 

latin nyelv 12, történelem 3, földrajz 4, mathesis 5, ének-
lés 2, testgyakorlat 2 órán. 

Tehát összesen 8 tantárgy 34 órán. 
„A II—ik osztályban." Vallástan 2, német nyelv 3, 

latin nyelv 10, görög nyelv 9, történelem 3, mathesis 3, 
éneklés 2, teslgyakorlat 2 órán. 

Tehát összesen 8 tantárgy 34 órán. 
„A III—ik osztályban." Vallástan 2, német nyelv 3, 

latin nyelv 7, görög nyelv 6, francia nyelv 7, történelem 3, 
mathesis 3, éneklés 2, testgyakorlat 2 órán. 

Tehát összesen 9 tantárgy 35 órán. 
„A IV-ik osztályban." Vallástan 2, német nyelv 3, 

latin nyelv 7, görög nyelv 7, francia nyelv 6, történelem 
3, mathesis 3, éneklés 2, testgyakorlat 2 órán. 

Tehát összesen 9 tantárgy 35 órán. 
B) ,,A felgymnasiumban." 
„Az V-ik osztályban." Vallástan 2, német nyelv 3, 

latin nyelv 7, görög nyelv 7, héber nyelv 3, francia nyelv 
3, történelem 2, mathesis 4, természetrajz 3, éneklés 1, 
.testgyakorlat 2 órán. 

Tehát összesen 11 tantárgy 37 órán. 
„A Vl-dik osztályban." Vallástan 1, német nyelv 3, 

latin nyelv 6, görög nyelv 6, héber nyelv 2, francia nyelv 
3, történelem 4, mathesis 4, természetrajz 2, physica 3, 
éneklés 1, testgyakorlat 2 órán. 

Tehát összesen 12 tantárgy 37 órán. 
„A Vll-ik osztályban." Vallástan 1, német nyelv 3, 

latin nyelv 5, görög nyelv 5, héber nyelv 3, francia nyelv 
3, történelem 5, mathesis 4, physica 2, bölcselet 3 éneklés 1, 
testgyakorlat 2 órán. 

Tehát összesen 12 tantárgy 37 órán. 
Mindezen tantárgyakat általában mindenki tanulni 

tartozik, kivéve a felgymnasiumban a görög és héber nyel-
veket. Azonban a felügyelő bizottmány egyes növendékeket 
felmenthet a testgyakorlati tanórákoni megjelenéstől, ha a 
szülék vagy gyámok ez iránt alapos okokkal támogatott 
kérelmet nyújtanak be. Az éneklés tanóráini megjelenésé-
től is felmentethetnek azok, kik képtelenek az éneklésre, s 
ez az illető tanár által igazoltatik. Ugyancsak a felügyelő 
bizottmánynak joga van egyes növendékeket felmenteni a 
görög nyelv tanulása alól az algymnasiumban is, ha a szü-
lék vagy gyámok erre nézve alapos okokat tudnak felhozni, 
s kötelezik magukat, hogy az ily növendékeket, míg azok 
az algymnasiumban lesznek, a görög nyelv helyett valamely 
más ujabb nyelvre taníttatják a gymnasiumon kivül. 

Az ily fölmentések szabályszerüleg csak a tanfolyam 
kezdetén vagy valamely évnegyed végén történhetnek meg. 
Azért a szülék vagy gyámok ez iránti kérelmeiket, melyek-
ben az okok világosan meg legyenek említve, a kellő idő-
ben tartoznak benyújtani. Míg a fölmentés meg nem adatik : 
addig a növendék az illető tantárgy óráin szabályszerüleg 
megjelenni tartozik. 

Mily mértékben szoktak igénybe vétetni emez enged-
mények és fölmentések, körülbelül következtetni lehet e 
következőkből: Az 1858—9-ik évben. 

A) A felgymnasiumban tanulta: 
1) A görög nyelvet az V-ik osztályban 19-ből 17, a 

Vl-ik osztályban 16-ból 15, a VlI-dik osztályban 9-böl 7. 
2) A héber nyelvet az V-dik osztályban 19-böl 8, 

a Vl-dik osztályban 16-ból 14, a VlI-dik osztályban 9 -
böl 6. 

Tehát a felgymnasium három osztályának 44 növen-
dékéből nem tanulta: 

1) A görög nyelvet 5. 
2) A héber nyelvet 16. 
B) Az algymnasium növendékei közül a görög nyelv 

tanulása alól fölmentetett 
a II—dik osztályban 32-böl 3, a III-dik osztályban 

19-böl 4, a IV-ik osztályban 18-ból 6. 
Tehát 69 növendékből 13. 
C) Az éneklés alól fölmentetett az algymnasiumban 5, 

a felgymnasiumban 0. 
D) A testgyakorlat alól fölmentetett az algymnasium-

ban 6, a felgymnasiumban 2. 
A fentelösoroll tantárgyak tanításával foglalkozik az 

1858—9 évi programm szerint, — mely év űgy látszik a 
legrendesebb közé tartozik, — összesen 20 tanár; köztük 
a vallástan tanításával 2, a német nyelv tanításával 2, a 
latin nyelv tanításával 4, a görög nyelv tanításával 4, a 
héber nyelv tanításával 1 , a francia nyelv tanításával 
2, a történelem tanításával 3, földrajz tanításával 1, a 
mathesis tanításával 2, a természetrajz tanításával 1, a phy-
sica tanításával 1, a bölcselet tanításával 1. az éneklés 
tanításával 1, a testgyakorlat tanításával 1. Kétféle tantár-
gyat tanít 6, a többi csak egyfélét. 

Az egyes osztályokban a következő számmal foglal-
koznak a tanárok : az I-ső osztályban 7, a II-dik osztályban 
8, a III—ik osztályban 9, a IV-ik osztályban 9, az V-ik 
osztályban 10, a Vl-ik osztályban 12, a VlI-dik osztályban 
10. — Tehát látnivalói, hogy a tanitás tisztán szakrendszer 
szerint foly. 

Nem lesz talán érdektelen még végül némely a föl-
vételre, a nem zürichiek feletti felügyeletre, s a stipen-
diumokra vonatkozókat fölemlíteni. 

Uj tanulók szabályszerüleg csak az iskolai év kezde-
tén (húsvét) vétetnek föl. Más időben csak kivételkép, s ha 
különös okok forognak fenn, engedtethetik meg a fölvétel. 
Ki az algymnasium I-sö osztályába akar fölvétetni: szük-
ség, hogy 12—ik, ki a II-ikba: 13-ik stb. évét elérte l e -
gyen. A fölvétetni kivánó, midőn magát az igazgatóságnál 
e végett bejelenti , tartozik előmutatni atyjának vagy 
gyámjának a fölvétetés iránti kérelmét, keresztlevelét, b e -
oltatását igazoló-jegvét s erkölcsi bizonyítványát, vagy 
addigi iskolahatósága, vagy addigi tanítóitól. 

A mi a fölvétetni óhajtókban megkívántató képzettsé-
get illeti, hogy valaki az algymnasium I-ö osztályába föl-
vétethessék, e követkéző ismeretekkel kell birnia: 

1-ör. A német nyelvben: folyékony értelmes olvasás, 
képesség valamely elmondott könnyű elbeszélést, vagy csak 
diktálás után is helyesen leirni, minden tetemesb vétség 
nélkül a helyes pontozás ellen, a szónemek és hajlítási 



formák ismerése; a mondat részeinek külsőleg megkülön-
böztetni tudása. 

2-or. A földrajzban: az égtájak ismerése, Schweiz 
földrajzából a lényegesek s némi ismeretség a Schweizon 
kívüli földrajzzal. 

3-or. A számvetésben: jártasság a számvetés négy 
fajában, a közönséges törtszámokkali legegyszerűbb mun-
kálatok értése; a gyakorlati életből vett könnyebb fajta 
feloldatok megfejtése; az alaktan ismerése. 

Ki az elsőnél fölebbi osztályba akar felvétetni: annak 
jártasnak kell lenni mindazon tantárgyakban, melyek a 
megelőző osztályokban taníttatnak. 

A felgyinnasiumi első, vagyis V-ik osztályba felvé-
tetni óhajtóban e következő ismeretek kívántatnak meg: 

1-ör. A német nyelvben: az összetett mondat szó-
füzésének ismerése, fogalmazás, melynek elkészítésére 
2—3 óra adatik. 

2-or. A latin nyelvben: az alaktan és szófüzés töké-
letes ismerése; valamely könnyebb írónak, mint Corn. 
Nepos, Caesar rögtön fordítni tudása; a hexameter is-
merése ; fordítás Írásban németből latinra nyelvtani hiba 
nélkül. 

3-or. A görög nyelvben : az alaktan tökéletes isme-
rése, mind az atticai, mind a jóniai tájbeszéd szerint; for-
dítás valamely kötinyü történelmi iróból; helyesírás. 

4-er. A francia nyelvben: az alaktannak s a legfon-
tosabb szófüzési szabályoknak tökéletes ismerése; valamely 
könnyű francia írónak rögtön fordítni tudása, némi készség 
a németből franciára fordításban; némi gyakorlottság a 
franciául beszélésben. 

5-ör. A mathesisböl: a) A betüszámvetésböl. A betü-
számvetés négy első mütétele; a hatványok és gyökök tana, 
az elsőfokú egyenletek egy és több ismeretlennel; egy-
szerűbb másodfokú egyenletek egy ismeretlennel, b) A 
geometriából: a síkmértan legfontosabb tételei. 

Az V-nél fölebbi osztályba bevétetni akarónak a meg-
előző osztályok minden tantárgyaiban jártasnak kell lenni. 

Minden oly növendék, kinek szülei nem Zürichben 
laknak, s ezért valamely idegen háznál kénytelen szállást 
és élelmezést venni, ily hely választása vagy választatásá-
nál köteles az igazgató jóváhagyását megnyerni, még pe-
dig a szállás és élelmezés iránti egyesség végleges meg-
állapítlatása előtt. Továbbá a nem Zürichben lakó szülök 
kötelesek gyermekeikre nézve, a mennyiben ezt az igaz-
gató kivánandja — valamely Zürichben lakó lisztes erköl-
csű mivelt férfiút maguk helyett helyettesül kijelölni, kihez 
az iskola a növendék ügyeiben fordulhasson. Az így kije-
lölt egyén írásban tartozik kijelenteni, hogy a növendékrőli 
gondoskodást elvállalja. 

Az 1857—8-ik iskolai évben szegényebb tanulók 
gyámolítására 1520 franknyi állami ösztöndíj osztatott ki. 
Nevezetesen : a felgymnasiumban , kettőnek 240 frankjával 
480 frank; egynek 200 frank; kettőnek 180 frankjával 
360 frank; háromnak 120 frankjával 360 frank; az al-
gymnasiumban pedig kettőnek 60 frankjával 120 frank. 

A helvt hitv. debreceni gymnásiumi 
tanárkar néhány tagja. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Tanirodalmunkban mozgalom észrevehető minden szak-
ban ; így különösen a reáliakban is: jelenleg egy uj tan-
könyvecske jelent meg, melynek címe: „Népszerű gya-
korlati mértan." Szerzője Nagy Soma hit. mérnök és lo-
sonci gymn. tanár; kiadója a fáradhatlan és lelkes vál-
lalkozó Osterlamm Károly kiadókönyvárus. 

A tanirodalmunkban hézagot pótló könyvecskét üdvö-
zöljük előre is, s őszintén bevalljuk: hogy az igen nélkü-
lözhetlen tankönyv. Ujabb tanrendszerünkbe be van véve 
Mocnik nézleti mértana, mit — ha elfogulatlanul Ítélünk — 
jónak találunk az algymnasialis osztályokban : de legyem 
szabad azt is bevallani, hogy Mocnik nézlettana, ügy a mint 
szerkesztve van, „szárazsága miatt" nem eléggé vonzó 
tanulmány az első és második algymn. osztálya növendékek, 
előtt! S ép ebben rejlik az ok : hogy némely — különben 
jeles — tanárok nem kellően méltányolják a nézlettant, s 
elmellözendönek vélik az I. és II—dik algymn. osztá-
lyokban. 

A nézlettan szerkezetében levő hiányt pótolandja, 
ezen ismertetés alatt álló tankönyvecske: mert szerző, hogy 
tiszta fogalmat szerezzen növendékei lelkében, a pontok-, 
vonalok- s lapokról, ki megy velők a mezőre, s ellátván, 
őket a szükséges szerekkel, megmutatja künt a természet-
ben : „mi az a természeti, vagy anyagi pont, mikép szár-
mazik a vonal, és a vonal által hogyan származik a lap?" 
s ha már a lapról, területről tiszta fogalommal bir a növen-
dék; megmutatja neki, mikép kell a lapot kikarózni, hogy 
azt fel lehessen mérni, aztán hogyan kell kiszámítani a tér 
vagy lap tartalmát négyszög ölek- vagy lábakban; s végül 
hogyan lehessen arról kisebbített mértékben térképet is 
készíteni: szóval, a növendék így vezettetvén az elemiis-
kola negyedik osztályában, akkor a gymn. osztályokban 
Mocnik nézleti mértana könnyen érthetővé válik, és sok 
tekintetben épen nélkülözhetővé is ! 

E tankönyv irodalmunkban üdvözlött jelenség, any-
nyival is inkább, mivel eddig e tantárgy — gyakorlati 
mértan — nem adatott elő az algymn. osztályokban, melyre 
pedig igen nagy szükség van : miután tudjuk, hogy sok 
növendék végezvén az algymn. négy osztályát, kilép az 
életbe, s nagy hézagot talál ismerete körében, mely ezután 
e tankönyv segélyével elkerülhetendövé váland. 

Ez okból igen kívánatos volna : „hahogy a két Ma-
gyarország minden képezdéjébe, algymn. és elemiiskok 
negyedik osztályába vezér- és tankönyvül fölvétetnék az! 

Rajta hát lelkes tanár urak — minden vallásbeli kü-
lönbség nélkül — vegyék fel a jövő iskolai évben tan-
könyvül a valóban célszerű, és jutányos könyvecskét! Ára 
60 kr. o. é., el van látva 5 táblával, és a kiállítás csinos. 

—— — — 
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Gyászhír. 
Julius 28-kán. Rikán belöli helv. hitv. egyházközön-

ségünk és sepsi-szentgyörgyi tanodánk fögondnoka „lécz-
falvi mélt. Gyárfás Miklós urnák" tartánk gyászünnepélyt. 
Jelen korunkban, a dicsöültnél nagyobb emberbarátot s 
egyháziasság tevékenyebb ápolóját, kit a gyászkisérök 
őszintébb részvéte követett volna, e székelyföldünkön nem 
temettünk el. 

Az érdemnek nincs ugyan dicsbeszédre szüksége: de 
mégis, a jóknak erényeseknek sírjuknál egy kevéssé meg-
állapodni s visszapillantani életök múltjára lelkesítő például 
szolgáland az élőknek, s hódolata leend hálánknak. 

Az üdvözült, mint „egyházközönségünknek" 1839 
óta, ós igy 21 év folyama alatt, erélyesen működött „fögond-
noka," egyházirendünk s hitsorsosink köztiszteletét becsü-
lését teljesen megnyerte s mind élte végéig méltányosan 
meg is érdemelte. 0 hatáskörében, egyházaink szilárd osz-
lopa, a népnevelés éltető nemtöje s a vallásos élet eleveni-
töje, főgyámola vala. Egyházközünségünk nem lehet 
érzéketlen, hálátlanság vétke nélkül, becses emléke iránt. 

Bánatos özvegye gr. Horváth Rozália ö nagysága a 
felejthetlen férjét, ki 47 év alatt hűség és szeretet által, 
boldoggá tette életét, a „fiak" és „onokák" a jó atyát és 
nagyatyát, kegyeletteljes szívvel, kesergik. A család keser-
vével egyesül a közfájdalom. 

Bita egyházunkban, hol a néhai űr, mint szokott lak-
helyöken, hosszas szenvedései után kimúlt, délutáni 3 
órakor kezdődött a „gyászszertartás." Az udvartelek udva-
rán felkészített gyászemelvényre volt kitéve a zárt koporsó. 
Egyházközönségünk elnöke sepsi egyhászszéki esperes 
Gödri Ferenc atyánkfia, itten tartott gyászbeszédében, 
meghatóan rajzolá s alkalmazá az „erkölcsileg nagy embert." 

A „gyászmenet" 4 órakór indult, a halottat a szom-
széd Laczfalván levő sírboltig kísérendő. Legelöl a Rikán 
belöli 4 egyházszéket képviselő számos „lelkészség" köz-
vetlen a koporsó előtt az éneklökart alakító iskolamesterek, 
a falu végéig gyalog, azontúl szekéren, mentek. A 4 gyász-
ló által vont halottkocsit a „a világi úrirend gyászkisérete," 
kik között jelen volt gróf „ M í k ó Imre ö excellentiája is," 
követé. A kísérők számát mutatja azon körülmény is, mi-
szerint 110 kocsi vala a gyászmenet sorában látható. 

A sír felett Ferenczi János kézdi esperes atyánkfia 
tarta halottiimát. A templomban léczfalvi lelkész Zoltánt 
Elek atyánkfia szónokolt, a dicsöültet „mint erkölcsileg 
nagy embert az élet különbféle viszonyaiban szemléltetvén." 

E gyászpompa hatását emelte az általános részvét, a 
kitűnt közfájdalom; emelték a gyámolítottak szemeikben 
ragyagó könnyek, mint elötolmácsai az üdvözölt ember-
szeretetének . Egyházköz'ónségi jegyző. 

Jelentés. Miután a múlt évben magántanintézetemet 
a pesti helvét vallású elemi- és középtanoda kezdő és egyik 
alkotó részévé tettem; azon hír terjedt el, hogy nevelőinté-
zetemet megszüntetettem. Azonban a pesti helv. iskolák 
igazgatása elvállalásával nem szűntem meg nevelő lenni, 
és a szülék kívánatára ezután is fogadok fel nevelés végett 
növendékeket, kiket köziskolánkba járatván, szülei gondos 
ápolás s élelmezésen kivül, a nevelés minden olyan ágában 
is kívánok vezérelni, melyek az iskolai tanulmányok tudá-
sán kivül az ember nevelésére mellőzhetetlenül szüksége-
sek. Ennélfogva nevelői vezetésemre bízott növendékeim 
körül fögondom leszen ezután is. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J, és Török P. 

1. A jó erkölcs inegörizése, mivelése és megszilárdí-
tására, mint olyanra, mely nélkül minden szülei avagy n e -
velői törekvés hajótörést szenved. 

2. Ebből folyólag nevelői feladatomhoz képest, igyek-
szem a növendékekben, az önszorgalmat és önmunkásságot 
felébreszteni és ezen lelkitulajdonokat a növendék megszo-
kottságává tenni, hogy ezeknek segélyével mind iskolai 
feladataikra naponkint elkészüljenek, mind az életben előre 
törekvő emberekké legyenek. 

3. Gyakoroltatom őket a német és francia nyelvben, 
rendszeresített társalgási órákon. 

4. Ezek mellett télen a táncolásban, nyáron a testgya-
korlatban és az úszásban oktatást nyernek. 

Mely szülei és nevelői gondosdodásokért, egy egy 
növendék egy iskolai évre fizet 420 ausztr. forintot. 

Szülék kívánatára a zenetanulásra is alkalmat szol-
gáltatok. — Pesten augusztus havában 1860. 

Gönczy Pál. 

Tisztelt szerkesztő úr! Engedje meg ön nekem, hogy 
a Fördös ur helyreigazítását illő határai közzé tereljem, 
mert én az ö úgynevezett helyreigazításában nem látok 
egyebet, szándékos ferdítésnél. 

Ö, a bizottság tagja tagadja, hogy a bizottság a pres-
byteriumunk ellen emelt vádakat alaptalanoknak találta. S 
mily alapon ? Mert úgymond, a presbyterium nincs autono-
mice szervezve. Mintha Kálvinista Péter szólana a boldog 
emlékű kecskeméti füzetekben ! S valóban nem olvasta-e ön 
a folyamodványt, melynek következtében ön Körösön bírás-
kodott? S nem tudná-e ön, hogy abban a vádaknak egész 
hosszú sora van, melyeknek mindnyája, de mindnyája önök 
által alaptalanoknak ítéltetett? Tagadja a bizottság azon 
végzését, hogy a presbyteriumból a tanárok kirekesztettek, 
mert úgymond, a bizottság a directorokat benn hagyta s 
nem mondá ki a tanárok megválaszthatatlanságát. Köszö-
netre méltó gratia! S váljon Fördös Lajos ur egy népes 
egyháztanács elnöke ne tudná azt, hogy egy szervezett 
nyilvános iskolában a director nem képviseli a professorá-
tust, hanem csak ön magát s szavazatja nem szükség, hogy 
ezek többségének szavazatja legyen. De hát ugyan mit tett 
a bizottság mégis ? A professorok 1837 óta egy akkori 
jegyzőkönyvi határozat következtében hivataluknál fogva 
tagjai az egyháztanácsnak, mit egy népgyűlés 1851-ben 
meg is erősített; dacára e tényeknek a bizottság kimondá, 
hogy a professorok nem tagjai az egyháztanácsnak. Váljon 
egyéb-e ez mint a mit én mondtam ? Egy dologban van 
önnek egy mákszemnyi igazsága, t. i. elismerem, hogy a bi -
zottság nem erösité meg szóval a papválasztási előmunkála-
tokat, csak hallgatva, a mennyiben a eonsistorium működéseit 
helyeseknek és becsületeseknek találta; notabene épen 
azon consistoriuinét, melynek ezen egész idö alatt tagjai 
voltak a professorok. 

Végül figyelmeztetem a protestáns egyházi lapok 
szerkesztőjét, hogyha a Pesti-napló leveleiben gáncsos-
kodni akar, szerezzen magának jobb helyreigazitót, mint 
az annyira elfogult Fördös Lajos. 

A Pesti Napló rendes levelezője. 

Az ág. evang. hitv. egyház egyetemes gyűlését 
gr. Zay Károly egyetemes felügyelő ur az egyházkerüle-
tekhez intézett, Zay-Ugrócon 1860 aug. 2-án kelt levelé-
ben Pestre f. év oct. 10-dik és következő napjaira tűzte ki. 

A bányakerületi közgyűlés pedig f. év. oct. 8-kán 
leend, melyet oct. 7-én délelőtt 9 órakor lelkészi, esti 
órákban pedig összes tanácskozmány fog megelőzni. 

Felelelös szerkesztő s kiadó : D r . B a l l a g i M ó r . 



Pályázat tanári állomásokra. 
A máramaros-szigeti helv. hitv. gymnasiumban a Vl-ik osztály felállításával szükségessé lett két tanári állo-

másra pályázat hirdettetik. — Az egyik rendes állomás javadalma 500 pengő forint; a másik segéd-állomásé 350 peng5 
forint és egy lakszoba a gymnasium épületében. — A szükséges bizoyítványokkal s rövid életrajzzal ellátott folyamodá-
sok a gymnasiumi kormányzó-tanács elnökéhez september hó 15-keig váratnak el. — A pályázóktól különösen a classicai 
literaturában való jártasság kívántatik. 

Kelt a gymnasiumi pártfogóság, jul. 28. 1860. tartatott gyűléséből. Dr. Fejér Bertalan 
- ( 2—2) pártfogósági r. jegyző. 

P á l y á z a t . 
Mely szerint a szentesi helvét hitvallású egyháztanács a szentesi helv. hitv. egyházközség-

íiiskolájánál üresedésben levő egy tanitói hivatal betöltése iránt pályázatot hirdetvén, fölhívja az 
ezen hivatalt elnyerni kívánókat, hogy folyamodványaikat, melyek végzett tanulmányaikról és szak-
képzettségükről szóló igazolványokkal ellátandók lesznek, f. év september 16-ik napjáig, mint vég-
határidőig a fentnevezett egyliáztanácshoz beadják; s egyszersmind tudomásra hozza, hogy ezen 
tanitói hivatal a IV-ik elemi osztály számára leendvén, ahhoz fizetésül jár évenként az egyháztól 
400 uj forint, lakhelyül egy ugyanattól kimutatandó lakás, a halottak beiratásáért egyenként 22 u j 
krajcárral fizetni szokott díj felerésze, Szentes várostól évenként 80 font hús és 30 font faggyú folyó 
ára, és egyház utáni közlegelőbeli illetőség; ez utóbbi oly formán, hogy annak állami közadóját, vált-
sági és tiszaszabályozási terhét a használónak kell fedezni. 

Kelt a szentesi helvét hitvallású egyháztanácsnak 1860-ik évi augustus 5-kén tartott 
üléséből. Ónodi Sándor 

(2—2) fögondnok. 
Láhne Frigyes evangélikus fiúk számára Sopronban alapított „tan- és nevelőintézetébe" september végéig 

folyvást vétetnek föl uj, még pedig 4 normál-, 4 reál-, 5 gymnasiumi osztályú 6—16 éves növendékek. Mult tanévben 33 
volt a növendékek száma, ez évben legfölebb 40 vétetik föl. Programm ingyen kapható Sopronban. 

(4—1) Láhne Frigyes igazgatónál. 

Osterlamm Károly pesti könyvárusnál megjelent és kapható : 

WARGA JÁNOS. 
Nevelés- és oktatástan kézi könyve. 

Első kötet. 

NEVELÉSTAN. 
Mindkét hitvallású evang. theologicum seminariumok és 
praeparandiák számára, valamint magános használatra is. 

Harmadik újra dolgozott kiadás. 

Ára 1 forint. 

Protestáns uj zsinati törvények. 
A legközelebbi zsinatra megvitatási mintául. Ara 1 fr. 

KÉT EMLÉKBESZÉD 
Melanchthon Fülöp felett. 

A pesti evang. ref. theolog. intézetben tartatott ünnepélyen 
olvasták 

Dr. Ballagi Húr és Gönczy Pál. 
Ára 20 kr. 

KERKÁPOLY KAROLY. 
Világtörténet, észtanilag előadva. 

Első kötet. 

Ára 2 forint. 

KERKÁPOLY KAROLY. 
Protestáns egyházalkotmány , tekintettel törté-

neti fejlődésére. 
(3—3) Ára 1 fr. 

SEBESSI JÁNOS-
Egy protestáns gymnasium terve. 

Ara GO kr. 

Népszerű gyakorlati mértan. 

Ára kötve 6 0 kr. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandeltonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Főtiszt. Haubner Máté superintendens 
Pesten jul. 19. 1860 főtiszt. Székács 
József superintendenssé avatása alkal-

mával tartott beszéde. 
Jó Istenünk ! Téged kérünk, 
Szent-lelked legyen vezérünk. Amen. 

Az a hivatal, melynek betöltésével mi itt e 
szent órában foglalkoznak, keresztyén gyülekezet 
„egyetlen" a maga nemében. Mássá az egész nagy 
világon nincsen. 

Minden más hivataloknak vágynák éksze-
reik," melyekkel tisztük viselőit kijelölik, föltün-
tetik, emelik; nekik állást, rangot adnak, ugy, 
hogy annak fokain akik akarnak, a böcsültetésnek, 
tekintélyességnek, nagyságnak, méltóságnak, fön-
ségnek tetőpontjára kapaszkodhatnak. Ennek az 
egy hivatalnak se világi állása, se rang ja ! Egye-
nesen nem szabad, hogy legyen ! Ilyesmi nem 
neki való! A zsidók és pogányok főpapjaik papi 
,.fejedelmek" valának, a világ legnagyobbjaival 
egy vonalon állának, előttük meghajlott térdre 
hullott a nép ; de mire használt ? A melly mérték-
ben urakká levének; abban a mértékben szíinte-
nek meg lenni, miknek lenniök leginkább kelle: 
a magát lealázott szolgatömegnek fölemelő lelki-
pásztorai. S valahányszor mi köztünk is némelyek 
megajándékoztattak cimekkel és rendjelekkel, mi 
lett ? A hiu dicsőség kivánása megfojtotta a nagy-
ságosokban az igazi nagyság minden sziporkáját. 
„Nem lehet a tanítvány nagyobb az ő mesteré-
nél." A nagy mester pedig mi volt? Megmondja 
maga: „Az embernek fia nem azért jött, hogy ő 
neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon és 
életét adja váltságul sokakért. ' ' „Mikor isteni for-

mában volna, nem tartá prédának kitenni istennel 
való egyenlőségét, hogy magát megalázá, s szol-
gái formát vévén magára olyanná lett, mint 
egyébb emberek." Tanítványainak is, kik egykor 
egymásközt versengve tusakodának , melyik 
volna a legnagyobbik, meghagyá: „ A ki köztetek 
az első, az legyen az utolsó; és a legfőbb legyen 
a többinek szolgája.4 'Az evangyélmi lelkész, supe-
rintendensnek minden kitüntetése az, hogy szolga, 
Krisztusnak szolgája! 

Minden más hivataloknak vágynák ..javadal-
maik,"' melyekkel tisztviselőiket magadományoz-
zák; őket kenyérrel, bérrel, kényelmekkel ellátják; 
nekik vagyont, jószágot, birtokot adnak ugy, 
hogy meg is gazdagodhatnak! Ennek az egy h i -
vatalnak semmi nyereményes megjutalmazása 
nincsen. Nem szabad, hogy legyen. Világi bővöl-
ködés nem neki való. A zsidó és pogány papifeje-
delmek gazdagok valának, megtizedelték még a 
méntát és köményt is, biborba és bársonyba öltöz-
ködének, minden napon vigan lakmározhatának; 
de mire használt ez? A mennyiben megmérköz-
hetének e világfiaival, kik tele csűreik mögött 
tobzódva mondák „örvendj lelkem! mert van 
miből, egyél igyál, gyönyörködjél, mert holnap 
meghalsz !"• annyiban nem tudának azzá lenni, 
amivé lenniekkelle, a testi élvezetekbe elsüllyedt 
néptömegnek szellemi életre ébresztőivé: Adtak 
némelyeknek közöttünk is nagy évdijjakat, de 
mi történt velők is ? A pénznek istentelen szerel-
me megfojtá bennük az Istennek szent szerelmét 
és csúf béresei, zsoldosai lettek a hatalmaskodó 
világ zabolátlankodásainak! Nem nagyobb a ta-
nítvány az ő mesterénél. A világ nagy mesterét 
pedig mivel jutalmazta a világ ? Megmondja masra 



„Az égi madaraknak vágynák fészkeik, a rókák-
nak vágynák barlangjaik, de az ember fiának 
nincs ahová fejét lehajthatná!" Tanítványainak 
is meghagyá : „Ne gyűjtsetek magatoknak kin-
cseket, melyeket a moly és a rozsda megemészt-
hetnek és az orzók kiáshatnak és ellophatnak; 
hanem gyűjtsetek kincseket, melyek örökkévalók 
a mennyben!" Az evangyélmi lelkésznek, supe-
rintendensnek minden birtoka a Krisztusi sze-
génység! — 

Minden más hivataloknak vágynák „védesz-
közeik, melyekkel tisztviselőiket pártolják, meg-
oltalmazzák, megőrzik, fedezik; nekik biztos me-
nedéket nyúj tanak, ugy hogy a veszélyek fenye-
getései elől magukat megkímélve visszavonhat-
ják. Ennek az egy hivatalnak az egész világon se 
fegyvere, se hatalma, se védelmezője nincsen. 
Pusztán kiteszi az öveit minden ellenséges meg-
támadásoknak, üldözéseknek, bántalmaknak, s 
eltiltja őket, hogy azok elül gyáván visszavonul-
janak. Mert nem fölebb való a tanítvány az ő 
mesterénél. A nagy mestere e világnak azt mond-
ja maga felől: Én vagyok a jó pásztor! A jó 
pásztor életét adja a juhokért. A béres pedig, a ki 
nem pásztor, a kinek a juhok nem tulajdonai, ha 
lát ja jönni a farkast , elhagyja a juhokat és elfut, 
és a farkas elragadozza és elszélleszti azokat. Én 
vagyok a jó pásztor, én az én életemet adom a 
juhokért !44 Tanítványait is inti: „Ne féljetek azok-
tól, kik a testet megölik, mert a lelket meg nem 
ölhetik, de féljetek attól, a ki mind a lelket, mind 
a testet elvesztheti a gehennába!" Az evangyélmi 
lelkésznek, superintendensnek minden védelme a 
Krisztus védtelenségében áll! 

Keresztyén gyülekezet! azt a hivatalt, melly-
nek betöltésével mi itt e szent órában foglalko-
zunk, nem ok nélkül mondjuk egyetlennek a ma-
ga nemében. Sokan hiszik, hogy annak megfelel-
ni nem emberi vállakhoz illő tereh! Azt pana -
szolják; képtelen sokat követel és semmit sem 
ád ! Nekünk épen most illik látnunk, ha ugyan 
igy van-e ? Annyi tagadhatatlan, hogy követelé-
sei, igenis, többek, nagyobbak, súlyosabbak min-
den másokéinál. Úgyde miért? Nagy nyeremé-
nyeket nagy megerőtetések nélkül, amúgy „in-
gyen," csak nyomorék koldusok várnak. A kinek 
sok adatik, nem kell-e méltán attól sokat előkérni? 

Krisztus szolgáinak épen az ő alacsonysá-

gukban szükség kitüntetniök azt a legtisztelete-
sebb méltóságot, mely mennyen és a földön van! 
Künn folytonos háborgásban áll a vi lág; egymás 
ellen birkóznak a nemzetségek; egymás vérét 
patakokban ontják csatatéreken a testvéremberek 
azért, mert parancsolni akar mindenki, engedel-
meskedni senki! Azt t a r t j ák : minden becsület 
csak az uraké; a szolgaság gyalázatosság! Pedig 
bár-mi szép, bármi fölséges legyen okosan paran-
csolni tudni; minél többeknek; ez bizonyosan 
csak egy föltétel alatt lehet szép; ha vannak a 
kik az okos szónak, okosan engedelmeskednek! 
A legnagyobb urakat is, ugyanazért mi teszi urak-
k á ? Nem az ő szolgáik-e? jMit használ minden 
uraság ott, a hol nincsen a^ki szolgáljon! Minden 
égitestek közül leginkább szeretjük, legtöbbre 
becsüljük a napot, miért ? Mert világával, melegé-
vel legtöbbeknek, legtöbbet „szolgál!" Gyümölcs-
fáitok közül, melyeket jelelitek ki minden mások 
fölött. Bizonyosan azt, a mely legtöbb, legszebb, 
legjobb gyümölcsökkel „szolgál !£í Szántóföldeitek 
közül, melyiknek szabtok legnagyobb á r t? Bizo-
nyosan annak , mely legbőségesebb aratással 
„szolgál." Tehát szolgálni lehet-e böcstelenség? 
Magát a mindenség nagy Istenét is miért imádják 
millió és millió teremtményeinek ezerei? Nem 
azért-e, mert mindeneknek életet, lehelletet és 
mindent ád? S miáltal szerezte magának a világ 
megváltója azt a nevet, melyre meghajolnak tér-
deik mindazoknak, kik a földön és a föld alatt és 
fölötte vágynák ? Eletével szolgált, hogy fölkeres-
se és megtartsa, a mi elveszett volt. Az evangyélmi 
superintendens tehát, mikor mindenével szolgál, 
akkor mutatja magát legtiszteletesebb mél-
tóságában. 

Krisztus szolgáinak továbbá az ő szegénysé-
gükben szükség kitüntetniök azta legérvényesebb 
gazdagságot, mely van mennyen és a földön. A 
ki azt mondaná, hogy a pénz, vagyon, birtok 
semmit ér, kétségkívül nem mondana igazat. A 
világ áruterén, a hol e földi élet kényelmei adat-
nak, vétetnek, ott a legvagyonosabbak a legkelen-
dőbb emberek; ott nekik áll a vásár ; ott minden 
az övék! Úgyde mindemellett, ez-e már az a 
gazdagság, mely leginkább boldogít ? Kinek van 
annyi pénze, mely kielégíthetné a zúgóin túl 
áradó kíváncsiságot ? kinek van annyi [vagyona, 
hogy eltávolithatná magától a csömört és unal-



mat ? Kinek van annyi birtoka, hogy megvehesse 
azt az édes önállóságot, melly fügyetlenné tesz? 
azt a nyugodalmot, mely kincseit nem félti ? azt 
a bátorságot, melly a szűkölködés ellen biztosit? 
Ha a világi dús gazdagnak házait megemészti a 
tűzvész, vetéseit elveri a jég, vagy elmossa az ár-
víz, majorságát elpusztitja a döglelet, pénzeit el-
vesztegetik az adósok, mije marad még, a mi ötet 
vesztesége fölött vigasztalja? Kell, szükségképen 
kell hogy legyen még valami, a mi a boldogulni 
akaró embernek minden világi jószágnál többet 
ér, s mi az ? Az okos „nélkülöznitudás!" Ez az 
igazi gazdagság, melynek tö'kéi legbizonyosab-
ban kamatoznak, ez fűszerezi az élvezetet, ez ád 
nyugtot, szabadságot, örömöt, üdvöt! Maga a 
világ megváltója bizonyosan leggazdagabb volt 
akkor, mikor a kenyérrel kisértő ördögnek azt 
válaszolá: „nem csak kenyérből él az ember, ha-
nem az Istennek szájából származó minden igé-
ből/ ' s bizonyosan legboldogabb volt akkor, mi-
kor a hegytetőről e földnek minden kincseit neki 
megmutogató ördögnek, ki arra szólitá, hogy 
előtte leborulva imádja őtet, azt mondhatá: „távoz-
zál tőlem sátán, mert megvagyon irva, a te uradat 
Istenedet imádjad és csak ő neki szolgálj, mert 
akkor jövének hozzá az Istennek angyalai, hogy 
szolgáljanak neki!" Az evangyélmi superintendens 
is tehát mikor nemesen nélkülöz, akkor mutatja 
szegénységében az Ő igazi gazdagságát, akkor 
szolgálnak neki is az Istennek angyalai! 

Krisztus szolgáinak végre az ő védtelensé-
gükben szükséges kitíintetniök azt ,,a legvalódibb 
mentességet,'1 mely van mennyen és a földön! 
Kimondhatatlan édes, e földi lét viharjai között, 
oly helyen állhatni, millyenről egyik nem rég 
ünneplett költőnk szóll: 

Innét nézem bátorságból 
A sors zajos tengerét ; 
Innét nézem szabadságból 
A föld sok rabemberét! 

De az ilyen biztos állásnak édességét min-
den bizonnyal csak az fogja igazán érezhetni, a 
kinek élete s mindene már előbb veszélyben for -
got t ! Melyikünk nem szeretne hősnek, bajnoknak 
tekintetni ? Úgyde lehetséges-e a bajnokság vál -
ságos harc nélkül ? Nem lehet dicsőségesebb-e 
világon semmi, mint ilyen harc után ama másik 
nemrég megünneplett költőnkkel mondhatni: 

Győztem! lerázták combjaim a fövényt! 
Maga üdvözítő urunk sem volt e földön na-

gyobb s boldogabb soha, mint mikor mint küzdő 
jó pásztor, a fenyegető vészszel szemközt elmond-
hatá : „Senki sem veszi el éntőlem az én életemet. 
Hatalmamban áll azt megtartanom is, letennem is. 
De azért szeret engemet az én atyám, mert éle-
temet önkint adom a juhokért!" Hát az evangyélmi 
superintendens lehet-e képes akárhol máshol ele-
venebben érezni a mindenható Istennek védelmét, 
mint ha látja jönni a farkast, és hogy a farkas el 
ne széllessze a juhokat, a fenyegetések, ijesztege-
tések elől béreskint meg nem futamodik, hanem 
magát odaadva, helyt áll, és győz! 

Keresztyén egyházkerületi gyülekezet! ilyen-
nek kell lenni annak a hivatalnak, melynek be-
töltésével mi e jelen pillanatokban foglalkozunk! 
Az már most a kérdés: „akartok-e ti mindnyájan 
annak igaz lélekkel meghódolni ?" Tihozzátok in-
tézem-e kérdést elsőben e bányakerületi ág. hitv. 
evangyélmi egyház tisztelt képviselői: kivánjátok-
e, hogy megválasztott püspöktök Krisztus „ilyen" 
föpásztora legyen? (felelet). Tégedet is kérdez-
lek, e bányakerület tisztelt megválosztottja: 
akarsz-e, Krisztus e nyájjának „ilyen" hív föpász-
tora lenni? (feleletet). íme! e pillanatban föláll 
köztetek, a nyá j és pásztor körüli szentszövetség; 
Megvan kötve szerződésiek Istennek szent szine 
előtt! Legyen az állandó mind örökön örökké! 

Tisztelt püspök! Testvérem a Krisztusban! 
Üdvezitő urunk, az élő Istennek egyszülött fia, 
mihozzánk szóla, midőn azt mondá: „Ti vagytok 
a világnak ^világossága! senki nem gyúj t gyer-
tyát, hogy azt a véka alá tegye, hanem a gyer-
tyatartóra, hogy ott világoskodjék mindazoknak, 
a kik a házban vágynák! U g y világoskodjék a ti 
világosságtok az emberek előtt, hogy azok, látván 
a ti jó cselekedeteiteket, veletek együtt dicsőítsék 
a mennyei atyát ." Te leszel ezentúl e kerületi egy-
házban evangyéliomi szent hitünk égő szövétne-
kének hordozója: adj biztosítékot at ieidnekarról , 
hogy ebbéli tisztednek eleget tenni teljes erődhöl 
igyekezni fogsz, azon hivatalos esküben , melyet 
egyházunk az ő tisztviselőitől kiván. (Eskü; mely-
nek letétele után). „Isten téged úgy segéljen ! u S 
abban a reményben, hogy tégedet segélni fog : 
legyen immáron a ti kívánságtok szerint (felava-
tás) : „Én, mint a mi urunk Jézus Krisztusnak 
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szolgája, főpásztori tisztemnél fogva, melylyel en-
gemet evangyéliomi anyaszentegyházunk fölruhá-
zott, tégedet Székács József, mint e bányakerület 
megválasztott püspökét, főpásztori hivatalodba 
ezennel bevezetlek, beigtatlak s abban megerősit-
lek, és annak viselésére az egész világ előtt föl-
hatalmazlak, az Atyának, a Fiúnak és szent Lélek 
Istennek nevében!" Légy megáldva, áldott 
minden egész életedben! (fohász). „Istenem, 
U r a m , édes atyám! Te magad intesz: Kérjetek 
és adatik néktek! zörgessetek! és megnyittatik 
néktek! Könyörgésemmel zörgetek irgalmasságod 
aj taján, tekints le kegyelmesen a te szolgádra. 
Fegyverkeztesd föl ötet a te félelmedben az igaz-
ság győző erejével, hogy az igaz szeretetnek 
gondoskodása, megőrzése és kitürése által nyá-
jodnak jó pásztora legyen; végre add meg neki 
ama legfőbb jót, hogy egykor itélö széked előtt 
megjelenvén, elmondhassa: Uram! itt vagyok, és 
a kiket reám biztál; közülök egyet sem vesztettem 
el. „Amen." (Térdéről fölkelvén a fölavatott, és az 
oltár lépcsői előtt) kitárt karokkal fogadlak itt 
üdvezitő urunk oltárának zsámolyánál. Vedd 
ezen csókomat annak a testvériségnek jeléül, zá-
logául, pecsétjeűl, melynek közöttünk létezni kell! 

Járul j immár, általadom e szent körben he-
lyemet, légy itt ezentúl fő áldozára isteni tiszte-
letünknek, kezd meg munkádat, imádkozzál mind-
nyájunkért, és áld meg az Urnák népét. „Amen." 
(A fölavató elhagyja az oltárt). 

ISKOLAÜGY. 

Protestáns iskolai szervezet eszméje, a magyar-
országi ős protestántismus világánál szemlélve. 

Protestáns iskoláink autonomicus szervezésének kü-
szöbén állunk. Igen jó, sőt mondhatlanul szükséges, ha e 
lapok hasábjain minél többen hozzá szólanak e közös 
ügyünkhöz. 

Én, mint egy a magyarországi protestáns tanárok 
legidősebbjei közül, „gondolván a régi időt, és forgatván 
szemem előtt," mint a zsoltáriró mondja, a magyarországi 
ős protestántismus világánál kivánom e tárgyat szemlélni, 
— reménylvén, hogy ily szempontbóli elmélkedés, főként 
napjainkban buzgó hitsorsosink előtt nem lesz érdektelen. 
— Ehhez képest elmélkedjünk egyszerűen, s mellőzve ily 
szent tárgy körül a dialectica minden fegyvereit, elmél-
kedjünk e négy kérdés felett: 

1) Melyek a protestántismus valódi keresztyén alap-
elvei, melyek az iskolai szervezésben is szükség, hogy ve-
zér szerepet vigyenek ? 

2) A magyarországi prot. egyháznak sajátságos 
körülményei között miként lehetett és kellett ezen elveket 
alkalmazni ? 

3) Őseink kezei közt tehát milyen iskolai szervezet 
fejlett ki? 

4) Mit és miként kell és lehet azon javítani jelen kö-
rülményeink közt? 

„I-ső kérdés : mik a protestántismus azon alapelvei, 
melyek az iskolai szervezésben szükség, hogy vezérsze-
repet vigyenek ?" 

A protestántismus minden alap-, és alapokból folyó 
elveinek és vezérnézeteinek összege ezen szóban foglalta-
tik „Autonomia." Ennek értelmét szűkség egy kissé fejte-
getnünk. 

Istenember megváltónk a váltságintézmény alapjává 
ezt teszi: „ti a szabadságra hivattattatok," nem lesztek 
többé a betű járma alatt, mint a gyermekek, hanem önálló 
férfiaknak kell lennetek." — Ezen önállóság az „auto-
nomia." 

Az autonómiában tehát alapeszme az, hogy az em-
bernek, vagy a közös hit és érdek által összekapcsolt, s 
egy erkölcsi személyt képező társulatnak, önszellemi s 
erkölcsi minléte felöli intézkedését, saját észszerű akaratán 
kivül s annak ellenére semmi külhatály ne nyűgözze; s an-
nál fogva se más, se maga az idők és körülmények szerinti 
észszerű intézkedések eleibe semmi gátot és akadályt ne 
vessen. — Innen folyik 

a) Hogy az autonomia fogalmával az ugyan teljesen 
összehangzik, hogy valamely intézkedés fogalma, lényege, 
célja, s az arra tartozó általános kellékek felöl tisztában 
legyünk, s körülök ne ingadozzunk, p. o. a népiskolai, 
reáliskolai- s gymnasiumi stb. tanintézetek fogalma, köre 
végcélja felöl általánosságban, határozott és mindnyájunk 
által megtartandó, el nem tévesztendő alapnézetek legye-
nek megállapítva. De 

b) mivel a főcélra különböző helyen, körülmények 
között, különböző és sokféle módosításokat engedő utakon 
lehet eljutni: innen a részletes szabályozásokban minél 
visszatartózkodóbbak és szűkebb markuak legyünk, bizván 
azokat az idő-, hely- s körülmények szerint bölcsen intéz-
kedendő ügyvezetőkre. 

c) Általában az autonómiának kedvenc kifejezete ez : 
„mitte sapientem et nihil ei dixeris" (t. i. a részleteket 
illetőleg). És nem is ellenkezik semmi inkább az autonomia^ 
val, mint az, a minden részletekre kiterjeszkedni akaró 
szabályozás, — mely lenyűgözi a körülmények szerint 
intézkedni, módosítani, a főcélt azokhoz képest elérni akaró 
szabad munkásságu észt, — rabszolgává, vagy legalább 
kiskorúvá alacsonyítja le a férfiúi önállóságra hivatott ke-
resztyént. — Egy furcsa adoma jut itt eszembe. — Volt a 
protestánsok között egy nagynevű-, eszű-, birtokú-, ha-
tású föfour a mult század végén és e most folyó elején, a 
nagy Vay József. Ennek kedvenc szava volt az „amabilis 



confusio." — Elijed ezen szavaktól, a ki a dologról nem 
gondolkozott. Pedig annak az urnák, mint minden másban 
sok esze, úgy abban is igaza volt, hogy ezen két szóra az 
autonómia körében nagy súlyt helyezett. — Nem a minden 
apró, cseprö részekre kiterjedő merev szabályozás, — 
hanem a részleteknek szabályozás nélkül, az idő és körül-
mények szerint egyedül üdvösen lehető módosításra ha-
gyása illő s méltó önálló férfiúhoz, s nem kiskorú gyermek-
hez, vagy rabszolgához, ez egyedül illő a jézusi elvet 
birni, s keresztyéni szabadság s önállóság körében intéz-
kedni kivánó protestantismushoz. Tacitus is ilyen formát 
akart mondani ezen szavaival: malo inquietam libertatém, 
quam tutam servitutem. 

Azonban „II-dik kérdés, vannak-e a magyarországi 
protestáns egyháznak sajátságai?" Felelet: „Igenis van-
nak, melyek szerint ezen általános elvek saját alkalmazást 
vettek. 

Én azon sajátságoknak előbb is kútfejeit mondom 
meg. Ezek azok: 1) Magyarországon a protestantismusnak 
nagyszerű nyomattatásban eleitől fogva folytonos részesü-
lése ; 2) a valódi magyar vérnek a solid önállóságra szer-
felett nagy hajlama és képessége. 

Innen származtak e következő eredmények : 
a) A magyar protestáns egyház legelsőben mindjárt 

a legtisztább eredeti (vénekszerü, presbyterialis) egyház-
alakzatot vette fel; a genfi világhírű presbyterium mintá-
jára alakultak a magyar reformált egyházak, — s ahhoz 
ragaszkodnak mind e mainapiglan. 

b) A magyar protestáns egyház gyakran vérfürdők-
ben vívta ki magának az önállóságot: de kivívott jogai a 
küzdelemhez méltók is valának, s méltók arra, hogy az 
utódok vérig ragaszkodjanak hozzájuk; mert azok valóban 
lényegükre nézve is az autonomia nagy eszméjének köze-
péből merítvék. 

c) A magyar prot. egyház szemelöl soha nem tévesz-
tendő feladatának tartotta keblében az intelligentiát nem-
csak intensive, de extensive is minél nagyobbra növelni. 
Innen. 

d) az ifjúság nevelése, képzése, iskolai ügye körül 
minden idegen befolyásnak, és ebből eredhető szellemi 
nyűgök, s bilincsek betolakodhatásának körömszakadtig 
ellentállt. — Innen 

e) minél több helyeken alsóbb-, közép-, felsőbb is-
kolákat emelt, — melyekben a gazdag akarat csekély 
physicai erővel is nagy eredményeket idézett elő, — 
mert 

f) eltalálta a módját, miként kelljen a csekély physi-
cai tényezők szellemi hatályát megsokszorozni, és végre 

g) a testvéri szeretet meleg keblére évenként több 
ezer vagyontalan gyermekeket felölelvén, szellemi hősöket 
képezett azokból a vallás és a haza javára, miáltal 

h) a szegény magyar protestáns egyház méltán el-
ismert tekintélyt, és szellemi előnyt vívott ki magának még 
a hazai, gazdag rom. katholika egyház ellenében is. 

És most 
III—dik kérdés az : „Minő iskolai szervezet fejlett ki 

őseink között ?" „Boldogok, a kik én bennem meg nent 
botránkoznak," azt mondá Jézusunk. Bizony a mi magyar 
protestáns őseink nevében is azt mondhatjuk: „Boldogok— 
mert nem hibáznak — a kik ö bennük, — az ö intézmé-
nyeikben meg nem botránkoznak," — megjegyezvén e g y -
szer mindenkorra, hogy protestáns őseink cimébe én az; 
iskolaiszcrvezet tekintetében nemcsak a régi apáinkat,hanem 
az autonomia körében régi apáink szellemét s nézeteit 
egész az utóbbi forradalomig megőrzött eleinket s hitro-
konainkat is befoglalom. Sok eszük volt a mi őseinknek,—-
bölcs intézményeik voltak azoknak. Mindenkor elkesered-
tem, valahányszor azok közül egyiket, másikat elpusztulni 
láttam, mert mindig eszembe jutott, „ne bontsd el a régi 
gyepűt, mert megcsíp a kigyó, — és az elbontott gyepü-
böl mindig is megcsípett a kigyó bennünket. — Node lás-
sunk a dologhoz, — röviden, mert sokat beszélni nem 
szeretek. 

Volt őseinknek két főiskolájuk Magyarországon, t. i. 
Debrecenben és Sárospatakon, melyekhez később járult a 
pápai és kecskeméti. Az erdélyiekre nem terjeszkedem: 
ezek ámbár amazokkal mint eredetükre nézve ugyanazon 
fejedelmi kegy szülöttei: űgy szerkezetükre és szellemi 
életüket vezető elvükre nézve, azoktól nem különböztek; 
— mindazáltal eltérő sajátságaik tekintetéből, külön leírá-
suk méltán ohajható. Volt a magyarországi protestánsoknak 
népiskolájuk eleitől fogva, minden, még a legkisebb egy-
házakban is, — hol irás, olvasás, s főképen vallástan oly 
mértékben taníttatott, miszerint a magyar prot. pap készen 
lehetett rá, hogy bármely faluban lesznek hallgatói között, 
kik vele vallásos tárgyak felett nem gyermekesen mellőz-
hető vitákba fognak ereszkedni. A főiskolákból, Debrecen-
ből és Patakról, theologiai pálya elvégzése után, többnyire 
2—3 évre egyház-gyakornoki minőségben kiment, úgy-
nevezett mesterek (rectorok) képezték ezeket, — míg 
maguknak ezalatt anyagi szárnyakat fűztek külakademiák 
meglátogathatására. — Voltak a nagyobb helyeken kisebb-
nagyobb terjelmü latin iskolák, gymnásiumok, melyekben 
a gymnásium fogalmát tevő humanilatis culturára tartozó 
tanokban, egy fő-, és egy vagy két segédtanár vezetése 
alatt űgy képeztettek az ifjak, hogy philosophiai, s általában 
felsőbb tani pályára, a főiskolákba menvén, az ott képzett 
növendékekkel bátran versenyezhettek. Voltak nekünk sok 
ily gynasiumaink, p. o. N.-Körösön (sőt itt később philo-
sophiai tanfolyam is). Kecskeméten a reformátiótól kezdve 
1830-ig, K.-K.-Halason, K.-K.-Szentmiklóson, Cegléden, 
R.-Komáromban, H.-Szoboszlón, Nánáson, Zilahon, Dió-
szegen, M.-Túron, Kis-Ujszálláson, Kardszagon, Gyönkön> 

Szatmáron, Váradon, Csurgón stb. stb. nagy számmal. — 
Voltak philosopkiai iskoláink (lyceuinaink) is, melyekben a 
gymnasiumi tanfolyamon felül, a philosophiai pályára tar-
tozó tudományokat, egy legfölebb két tanár vezetése alatt 
végezték, mint N.-Körösön, Losoncon, Miskolcon, M.-Szi-
geten stb. stb. — Mosolyogni fog ezeken, ki a mostani 
drága rendszert elfogulva véli egyedül üdvösnek, de a ki 
tudja, hogy a hajdani gymnasiumokból és Iyceumokból 
évenként sok jeles képzettségű ifjak kerültek ki, és hog^ 



sok, máig is élö jeles férfiaink gymnásiumi képzettségüket 
olyanokban szerezték, s az ott szerzett alapra igen szép 
épületet rakhattak és raktak; — hát még a ki olyan példá-
kat is tud, miszerint például: 30—40 évvel ezelőtt M.-
Szigeten a hires Hari tanár a nemzeti osztályokon felül 
minden tudományokat egy maga tanítván , lelkészképes 
ifjakat is bocsátott ki, kikből még talán máig is vannak élö 
példányok, legalább voltak tudtomra, még pedig jeles em-
berek : — a ki ilyeneket tud, nem gűnynyal mosolyog, 
hanem fellángoló lelkesültséggel méltányolja őseink böl-
csességét, ügyességét, — kik azon szokott szójárásukat: 
„nos protestantes in hungaria propria virtute consistimus" 
fényesen igazolták. S mi lehetett kulcsa ezen csudatétellel 
határos eljárásnak ? Igen egyszerű : egyik az anyagi sze-
génységet bőven kipótoló „non iners pauperque voluntas," 
a buzgóság, másik a classicai irodalom s humanisticus 
képzésre tartozó tanoknak, a reáléktól mint nagyobb terje-
delemben adandó tudományoktól elkülönítése, s a gymna-
siumban majdan kizárólag az előbbieknek, de azon tul 
külön pályán az utóbbiaknak taníttatása, végre harmadik a 
cursus szerinti tanitás a helybeli körülményekhez alkal-
mazó bölcs tapintat. És mindezen tanintézetben a szegé-
nyebb sorsú ifjak ingyen is élelmeztettek a helybeli és 
szomszéd egyházak édes anyai tejével. Igy élelmezett 
Kecskemét — hozzájárulván a szomszéd egyházak segélye 
is — évenként ingyen 20 s több ifjat, igen csekély fizetés-
ért pedig még többet. Igy volt ez mindenütt. Igy állott fel, 
így nőtt időről-időre a magyar protestantismus szellemi 
ereje. Hangzottak ezekről olykor gűnyszavak is — „men-
dicantes protestantium" —: de semmi, elég az, hogy ke-
letkeztek ezekből a hazának és egyháznak oszlop férfiai, s 
keletkezett egy nagy tömeg honoratior, melynek most nem 
keletkezhetése méltán fájdalom érzésre indíthat ben-
nünket. 

Menjünk a főiskolákra, ügynevezett collegiumokra. 
Ezek népiskolát, gymnasiumot, philosophiai-, jogi- s theo-
logiai tanfolyamot egy csomóban öleltek fel, s ezen össze-
kapcsolásnak lehete köszönni azt, hogy ezen intézeteink 
csekély anyagi erővel rendkívüli eredményt idéztek elő. 
Ujabb tervezőink a tanitók sokaságát mulhatlannak tartják, 
— azt hiszik, hogy hajdan collegiumainkban kelletinél ke-
vesebb tanár lett volna. Én azt állítom ugyan, hogy a hol 
mód nincs is, benne sok tanítót állítani elő, mégis mutathat 
fel sok eredményt, mint mutatott hajdan, a valódi akarat s 
buzgóság: de azt tagadom, hogy hajdani collegiumainkban 
nem lett volna elegendő számú tanár. Annyi volt ott, a 
mennyi csak kellett, — sokkal több volt, mint ma, — több 
mint a mennyit az ujabb tervezők óhajtani is merészkedné-
nek. — A bölcsészeti-, theologiai- és jogi pályán levő 
2—3—4 száz ifjak, a népiskolai és 6 osztályból álló 
gymnásiumi növendékeknek naponként két órán gyakor-
landó magántanitásával bízattak meg , mely mellesleg 
mondva, azoknak anyagi élelmét is kiadta ; — de a mi fő-
dolog, az volt az osztályok nyilvános tanárainak vezetése 
és felügyelése mellett 5—6 év folytán s különböző osztá-
lyokban folytonosan fejlődött didacticai gyakorlat (s ez 

valódi gyakorlati tanitóképzőintézet vala). És hogy ez már 
ügyes tanítókat képezhetett, azt űgyis elképzelhetnök, ha 
tapasztalásból, azok, kik benne forgottunk, teljes mértékben 
nem tudnók. Akár hiszi el, akár nem, a ki benne nem for-
gott, de mi tudjuk, hogy az osztályok nyilvános tanításával 
megbízott ifjak, habár többnyire évenként ujak bízattak is 
meg azzal, — de a megelőzött több évi privát-tanitás által 
annyira képzettek voltak; s nemes vágyuk arra, hogy elöl-
járóik becsülését megnyerjék, mely jövendő boldogságuk 
alapjául szolgált, annyira lelkesítette őket, hogy azon e g y -
két év alatt meg nem tört ifjúi erővel bizony többet tettek, 
de természetesen is többet tehettek, mint sok már félig 
vagy egészen kifáradt, és családi gondokkal is terhelt 
állandó tanitó, megjegyezvén, hogy ebben is, mint minden 
dologban vannak kivételek. És minő nagy jutalom volt 
ezeknek öt vagy hatszáz forint: míg a maiaknak ennyi bér 
csak koldus-kenyér ? 

Mi a magyar protestáns egyházban hajdan általában 
uralkodott tanrendszert illeti: ennek alapelve volt: a nép-
iskolákban a néposztály leendő tagjait az egyháznak és 
polgári társaságnak értelmes és hív tagjaivá képezni; — 
a gymnasiumban a felsőbb és legfelsőbb miveltségü osztály 
leendő tagjainak, a mindnyájukra nézve egyaránt szükséges 
humanisticai képzettséget adni meg, a lélek aestheticai ne-
velése által; melyet legcélszerűbben az ó - é s pedig (a 
hellén előnyeinek minden elismerése mellett is) sok, főként 
hazai körülményekből merült okoknál fogva, a latin iroda-
lom kincseinek birtokukba juttatása által véltek elérhetni; 
főként azon időben, midőn még nemzeti irodalom nem lé-
tezett, és pedig igen helyesen, s a legmiveltebb nemzetek 
máig is fenálló nézetével egyezöleg; — alárendelt szerep 
jutván a gymnasiumban minden reáléknak, még mint tudo-
mány-ágaknak is, a mennyiben itt sem szaktudósok, sem 
hivatalnokok, sem annyival inkább művészek és iparosok 
sajátlagos képzése épen nem feladat, — továbbá a philo-
sophiai tanfolyamon, az egyetemes emberi tudomány váz-
latával ismerkedtetni meg, és utat nyitni az ifjúnak arra, 
hogy bármelyik ágban részletesen müködendvén, sikeres 
előmenetelt tehessen; végre a jogi — miután későbben ez 
is bejött collegiumainkba —, és a theologiai tanfolyamon, 
már az egész illető tanszakmányt, mint kenyértudományt, 
kimerítöleg előadni.—Őseink igen helyes nézete szerint az 
iskola feladata a szellem theoreticai erejét fejteni, képezni, 
— s így a mechanicus begyakorlásokat itt mellőzni, vagy 
háttérbe szorítni. — Őseink ezeket a művészek-, iparosok 
műhelyeibe, s a patvariákra utasították; — később jöttek 
divatba a reál-, az ipar-, művészeti iskolák, technicumok, 
polytechnicumok. — Nagyon jók a maguk nemükben : de a 
szélieméről fejtő iskolákkal még ma sem összezavarandók, 
csak azokon kivül az illetők számára használandók; leg-
fölebb a népiskolák felső-, és a gymnasium alsó rétegein 
némileg vegyíthetök. Óvakodjunk attól a nagy vegyítéstől, 
mert félő, hogy sem egyik, sem másik nem lesz belőle. 

Tatai András. 
(Vége köv.) 



KÖNYVISMERTETÉS. 

Nevelés és oktatástan kézikönyve. Első kötet. Neveléstan 
mindkét hitv. evang theologicum-seminarium-és praepa-
randiák számára, valamint magános használatra is. Har-
madik újra dolgozott kiadás. Irta Warga János, a nagy-
körösi helv. hitv. fögymnasium igazgatója, a magyar tu-
dóstársaság tagja. Pest, 1860. Kiadja Osterlamm Károly. 

174. I. Ára 1 uj f t . 

Isten teremti, a nevelés formálja az embert. 

Minél nagyobb figyelem fordíttatik egyházi s iskolai 
irodalmunkra; minél erösebb a meggyőződés, hogy a val-
lásos erkölcsi élet, s az arra képző nevelés és oktatás he-
lyessége adja meg az embernek házi, hazai, egyházi s 
emberi közhasznúságát, — szivének, lelkének megelégedé-
sét, szóval mindent, mi a földi életet kedvessé, s a jöven-
dőt ohajtottá teszi; minél erösebb mondom ezen meggyő-
ződés : annál nagyobb lehet örömünk, midőn az e szakra 
tartozó elméleti müvek, segítik megkönnyíteni a nehéz 
gyakorlatot; s a kevésbé jártasak előtt a tapasztalat és ész-
lelet egész tárházát mutatják fel. 

Ha elfogulatlanul tekintünk szét prot. nevelési iro-
dalmunkon, az utmutató neveléstanokra nézve, gazdagnak 
nem mondhatjuk. Alig ismerünk egy párt, s alig is van több. 
Pedig, hogy helyesen taníthassunk, növelhessünk: ismer-
nünk kell az emberi természetet, a szív és lélek indulatát, 
tehetségeit. Ha már most valaki a nevelői, oktatói—ezen a 
mindig nehéz, s a legtöbbször keserü-pályán küzd, s föl-
jegyzi tapasztalatát, hogy mások megkönnyítsék és sike-
resítsék vele munkájuk terhét: tisztelet az ily eljárásnak, 
az ily műnek, még ha nem volna is minden kifogás nélkül. 

Az előttünk levő könyv, egy több évi nevelői és 
oktatói pályának tapasztalata; s nem annyira ismertetjük, 
mint csak reá mutatunk, hogy maga ismerje meg az olvasó 
közönség. 

A bevezetés után, mely a nevelés szükségét, kellékeit, 
célját s az oktatáshozi viszonyát adja elő: a könyv három 
részre oszlik. Első rész : „Testi neveléstan," mely elsorolja 
a testi élet és erő épentartására szükséges tudnivalókat : 
azon szempontból indulván ki , hogy a testierök és tehet-
ségek kifejlése; alapja a lelkierök és tehetségek kifejlésé-
nek. Második rész: „Lelki neveléstan," mely magában 
foglalja ennek irányát, az erkölcsi nevelés előkészítését, 
ápolását, kifejtését; a becsületérzés, megelégedés, vallásos 
érzelem gyarapítását, a természet jeleneteinek, s a művé-
szetnek az erkölcsi érzelmekre való hatását; az erkölcsi 
élet munkásítását a keresztyén vallás által, az ismerési 
alaptehetség, értelem, ész, emlékezet stb. kifejtését; a lélek 
akarási tehetségeinek mivelését, ennek szabályait, a mun-
kássági, nemi társalgási ösztön s szenvedélyekeni uralko-
dást, jellemképzést, a különféle véralkat, életkor s nemze-
tiségre tekintet stb. szempontjából. A harmadik rész : „ F e -
gyelemtan, jutalmazás, büntetés stb. ezek alkalmazása, 
utószó. 

Mennyire figyelmes szerző a nevelés minden lehető 

viszonyaira: ez munkája tartalmának rövid vázlatából is 
kitűnik. Valamint mindenben, úgy a nevelés elveiben, v i -
szonyaiban szükségelt logikai rend, kellőleg meg van itt 
tartva. Első a testi nevelés, illetőleg a testi tehetségek és 
erők fejlésérei ügyelet; utána jő a lelki tehetségek fej-
lesztése, ápolása, inivelése, s az indulatokoni önuralkodás 
eszközlése. A fcgyelemtan, a tartalom harmadik részét 
teszi. Mi különösen méltánylandó e munkában az, az erköl-
csiségre, vallásosságra gondos figyelet a nevelés- és okta-
tásnál. Kétségkívül, erkölcs és vallás a szellemi élet, s 
emberi műveltség koronája. Száraz tudásra, ismerésre nö-
velni a gyermeket nem elég. Hit, vallás és erkölcs fényével 
kell zománcozva lenni a keresztyén nevelésnek. A magyar 
prot, nevelés barátai mennyire tartották ezt szemelött: nem 
ide tartozik. Előny vagy hátrány legyen elhallgatva. Sok jó 
volt és van mi nálunk, rosz is akad. Nevelés dolgainkban 
sok félszegség, tapintatlanság egy részről, más részt sok 
erély, buzgalom, mely jellemes, önálló szabad gondolko-
zású, ép szivü, lelkű embereket növelt a haza és egyház-
nak. A magyar ifjút másként kell nevelni, mint például a 
németet, vagy más nemzetbelit. És itt önként merül föl a 
kérdés: váljon a jelen utmutató könyv a nevelésre és okta-
tásra nézve megfelel-e a magyar ifjúság testi, lelki irányá-
nak, természetes igényeinek ? vagyis szemelött tartja-e, 
hogy magyarok vagyunk? mert alig hiszem, hogy kétségbe 
vonná vala, miszerint ha növelési elvek, szabályok egyete-
mesek is! de a faji, nemzetiségi erő, szokás, természet stb. 
kívánnak némi kiilönséget. Megfelel-e tehát ennek jelen 
munka ? felelet: igen. A testi erő fejlesztése első gondot 
kiván, noha azon kortól kezdve, midőn a gyermek serdül, 
a testi és lelki erők, tehetségekrei gondot együttesen kell 
gyakorolni; s így a testi és lelki erők fejlesztése csaknem 
egy időben veszi igénybe a nevelő egész figyelmét. Kétsé-
get nem szenved, hogy egészséges testben ép lélek legyen, 
a lelkierő kifejtésének a testierö és tehetség, testalkat ki-
fejtésére nem kell gátlólag hatnia. Itt szabályokat lehet 
ugyan és kell is adni; de minden a nevelő öntudatos eljá-
rásától, lelkiismeretességétől, buzgalmától függ. 

A lelki neveléstan, hova nemcsak az értelmi s ész-
tehetségek , de a szív érzelmeinek kifejtése, nemesítése, 
lélek- és szellemképzés, szóval az egész szellemi és erköl-
csi élet helyes állapotára vezérlés tartozik : kellő részle-
tességgel van előadva. S most igazolandó előbb ejtett sza-
vaimat, hogy t. i. „különösen méltánylandó e munkában, az 
az erkölcs és vallásos képzésrei t e k i n t e t i d é z e k néhány 
sort: Különösen a családi és iskolai körben semmit sem 
szabad elmulasztani, mi gyermekben a vallásos érzelmet 
ápolja. Menjünk elő szülék és nevelök jó példákkal a családi 
körben a vallásos érzelem ápolása végett. Erre ezer és 
ezer alkalom van, csak használjuk fel. Jelesül: imádkozzunk 
reggel gyermekeink szemük láttára s velük. És hány szülő 
kel fel úgy reggel ágyából, hogy gyermekeivel együtt 
imádkoznék s hálát adna Istennek a mult éjjel vele közlött 
menyei gondviselésért ? Könyörögjünk estve gyermekeink-
kel együtt stb. Szeressük buzgón az Isten házát. Tanitók! 
imádkozzunk estve és reggel, tanitás előtt és után növen-



dékeinkkel együtt. Isten szent nevéről mindig tisztelettel 
szóljunk. Newton a valódi bölcs, valahányszor Isten nevét 
említette, mindannyiszor levevé kalapját. És hányan telje-
sítjük ezt ? A családi és iskolai életen kivül is vegyünk elő 
mindent a vallásos érzelem megalapítása végett; jelesül: 
vezessük a gyermekeket minden oly jelenetek szemléletére, 
melyek bennök vallásos érzelmeket gerjeszthetnek stb." 
62—63. 1.). 

A növendék hazai és nemzeti érzelmeire való gond, 
figyelem, a nevelő és nevelés elmulaszthatlan kelléke kívá-
nalma. Soha nem szabad felednünk és feledni engednünk a 
hazát és nemzetet, melynek tagjai vagyunk. A nemzeti 
érzésnek, a hazaszeretetnek a lélekkel, s a szív minden 
óhajtásával elválaszthatlan összeköttetésben kell lennie. E 
tárgyról így ír e vezérkönyv szerzője: „Szeretetet kell 
oltani a gyermekek szivébe a nemzeti szokások, erkölcsök 
és viseletek iránt. Ezek nem oly közönyös dolgok, mint 
némelyek venni szeretik, igen könnyen el is hanyagolják, 
utánozván más nemzetek szokását, erkölcsét és viseletét. 
A nemzeti szokás, erkölcs és viselet, a nemzet szellemében 
gyökerezik, onnan nő ki, mint ilyen külsőleg nyilatkozván, 
jellemet ad a nemzetnek. Hogy tehát ezeket, mint szent 
ereklyéket a|gyermek tiszteletben tartsa, igen korán kell azok 
iránt tiszteletet, becsülést és érdeket ébreszteni szivében, 
hogy azt a divatkórsága által eredetiségéből ki ne vegye, 
s el ne ferdítse, annyival inkább; mert nemzeti szokásunk 
és erkölcsünk mesterkéletlen őszinte, viseletünk, és öltö-
zékünk egyszerű, de azért szép, sőt pompás és megragadó 
•stb. Továbbá: igyekezzünk e tekintetben lelkiismeretesen 
növelni leányainkat is; mert ezekből válnak gyöngédségük 
által a férfiakra is nagy hatással lehető hölgyek, ők lesznek 
háziasszonyokká, ők áldatnak meg azzal, hogy anyák lesz-
nek, mint ilyek, első nevelők a családban, tehát ők csöpög-
tethetik először is a gyermek gyenge szivébe az imádott 
hazának, a nemzeti nyelvnek és szokásoknak, erkölcsöknek 
és viseleteknek szent szerelmét, mely miután a gyermeki 
gyenge szívben gyökeret vert, többé ki nem alszik; hanem 
növekedvén, mély gyökeret ver, és nemzeti lét szilárd és 
gyümölcstermő élőfájává növekedik föl." 

A fegyelmi tanban elmondottak elve ez : mindenek 
felett erkölcsi kényszerrel kell hatni a gyermekre, és hol 
ez nem használ: a testi fenyíték is használatba veendő, 
szánalom kimutatásával. Teljesen osztható e nézet. Bölcs 
Salamon is mondja : ritka gyermek válik meg (nő fel) verés 
és vessző nélkül. Bármennyire haladjunk a műveltségben, 
ez alig kerülhető ki; s teljességei nem helyeseljük azon 
nevelési elvet mely egészen kiküszöbölni kíván minden tes-
ti fenyítéket az iskolákból. 

Az egész könyvnek elve, iránya helyes, s a nevelési 
pályán szerzett gazdag tapasztalati s lélektani ismeret-
ről tanúskodik. Még a nyelvre irályra kellene valamit szó-
lanunk. Itt a szavak elrendezését s szabatosságot tekintve, 
lehetne felhoznunk helylyel-helylyel némi kívánni valót. 

De miután a munka gyakorlott kézből jön: ez ugy 
véljük nem irói öntudatos eljárás hiánya, de az igen értetni 
és magyarázni akarás következése; melyet míg kötelessé-

günk fölemlíteni, ki kell mondanunk hogy az a munka köz-
használatra érdemes voltából semmit is le nem von. 

Óhajtandó, hogy az iskolai és nevelési irodalom terén 
évek óta annyi buzgalom és kitartással működő szerző jelen 
nevelés és oktatástana közösen elterjedt, sükerrel használt, 
s üdvös gyümölcsöket termő legyen. 

Mint értesülve vagyunk szerző „Lélektana," melyre 
jelen munkájában is sok helyt van hivatkozás uj kiadásban 
mielőbb sajtó alá kerül. Ugy legyen. 

A minden erő és kegyelem Istene adjon az erőhöz 
erőt, a kegyelemhez kegyelmet mindazoknak, kik nevelési 
irodalmunkat használható müveikkel gazdagítják. 

Czelder Márton. 

BELFÖLD. 

Hontból, aug. 1860. Midőn a „Tót evang. egyházi 
újság" közeli megjelenése kihirdettetett: megvallom, nem 
csekély örömet éreztem a fölött, hogy valahára tótajku 
evangélikusoknak is lészen egy egyházi közlönyük, mely-
ben ezek is űgy, mint a németajkuak a „Wochen Blattban" s 
a magyarok az „Egyházrés Iskolai Lapban" eszméiket kicse-
rélhetik, egyházi hiányaikról s szükségeikről értekezhet-
nek, szellemi életüket felserkenthetik s evangyéliomi egy-
házunk közös jóvolta s megszilárdulása, előmozdításán, e 
téren is egyesült erővel a többi magyar és németajkú hit— 
sorsosaikkal müködhetendnek. — És ki ne örülne azon, 
midőn egy néposztály bárminemű ajkú s hitű legyen is az, 
szellemi életének ily jeleit adja ; ki nézne rá irigy szemmel, 
hogy halad, hogy magát miveli, hogy az Isten országához 
közeledik. Annál nagyobb örömet éreztem én, tót létemre, 
látva, hogy mi is valahára a hosszú tevéketlenség álmából 
fölébredünk, s akarunk a közjó előmozdításához részünk-
ről is járulni, akarunk a németekkel és magyarokkal vállat 
vállhoz vetve, egyházunk virágzását s az Istennek országát 
közös erővel, közös szeretetben e földön tót egyházi lapunk 
által is terjeszteni. Mert hiszen egyesek dicsősége mind-
nyájunk dicsősége, egyesek hiánya, mindnyájunk hiánya, 
mivel mi mindnyájan egy test, egy lélek vagyunk a Krisz-
tusban, egyenként pedig mindnyájan egymásnak tagjai va-
gyunk (Roin. 12, 5.), nyelvre nézve pedig nincsen magyar 
és nincsen német és nincsen tót Krisztus országában, hanem 
mindnyájan csak keresztyének. Nincsen sem zsidó, sem 
görög, nincsen sem szolga, sem szabados; nincsen sem 
férfiti asszonyi állat között válogatás, mint ti mindnyájan 
egy vagytok a Jézus Krisztusban (Galatab. 3, 28.). Ezen 
hitemben s reményemben megerősített kiváltkép ezen Tél 
egyházi lap szerkesztőségének 3. számában foglalt pro-
grammja s credója szó szerint így kijelölve: „Mi is nemcsal 
hirdetni és éleszteni akarjuk a nemzetségi egyetértést, test-
véri hajlamot; de nyíltan és ünnepélyesen nyilatkozunk 
hogy a magyar nemzetséget, és reája vonatkozó lelkesedést 
nemzeti ihletség érzetét mélyen tiszteljük, söt neki teljeí 



igazságot és szívélyes rokonszenvet mindenkor kiszolgáltatni 
akarunk." És mi ezen cikk végén áll: „Nem lehet meg nem 
említenem, egy jeles szert, ezen cél, t. i. a tót evangyéliomi 
Sión üdvössége elérésére, és ez: a magyar nyelv tudása és 
benne való járatosság." Ez ugyan különösen hangzik, — 
de mégis ügy van. Hogyha mi, népek vezérei, mi kiknek gyű-
léseken és magántársalgási körökben hatni alkalmunk van, 
evangélikus tótság és evangyéliomi egyház dicsőségét 
győzedelemhez vezetni akarjuk: akkor tökéletesen, jára-
tosan és hathatósan kell azon nyelvet birnunk, a melylyel a 
harcokat kivívni, s tulajdon eszméinket erősen oltalmazni 
szükséges."—De mennyire csalódtunk ezen reményünkben, 
mennyire voltak ezen szép szavak, csak szemet vakitó 
lepel, eléggé tanúsítja azon egész panslavistikus szellem, 
mely ezen lapot áthatja s különösen a „selmec-bányai 
levelek," melynek irója nyilvánosan s tettleg meghazud-
tolja azon békességet, szeretetet s egyetértést hirdető sza-
vait, melyeket lapjának 3-ik számában, mint credoját, be-
vallotta a világ előtt. Hiába panaszkodik tehát ezen lap 
szerkesztősége a felett, hogy különféle ármánykodás követ-
keztében előfizetői száma annyira csökkent e második fél 
évben, hogy nehezen fogja magát továbbra is fentarthatni. 
Ez semmi ármánykodás következménye. Ez egyedül azon 
meggyőződés igazságos s közvetlen eredménye: hogy az 
oly lap, mely béke, szeretet és egyetértés helyett ellensé-
geskedést s nyilvános szakadást igyekszik köz anyaszent-, 
egyházunkban előidézni, nem érdemes arra, hogy maguktól 
a tótajkuaktól is gyámolíttassék. Én bevallom, hogy én is 
egyike voltam százak közül, kik ezen lapot örömmel karol-
ták fel, s nemcsak én siettem előfizetni, hanem más előfize-
tőket is számára szerezni szerencsés valék. S hogy most 
tőle elestünk, azt nem másnak, csak egyedül magának tu-
lajdonithatja. Mi fájlaljuk ugyan, hogy megfoszlattunk azon 
élvezettől, anyanyelvünkön írt egyházi lapot tovább is 
olvashatni; de véteknek is tartottuk volna egyszersmind 
eszközei lenni egy oly organumnak, mely egyházunknak ha-
lálos sebet adni igyekszik. 

Ezeket előrebocsátva, akarok azon általános kihívásra, 
melyben a Tót evang. egyházi lap szerkesztősége 15-dik 
számában mintegy kesztyűt dob mind azoknak, a kik lapja 
által sértve érzik magukat: hogy t. i. hazudságait miért 
nem cáfolják meg s gorombaságait miért nem sújtják 
vissza gorombaságokkal.—Én ezen tért ugyan szívesen más-
nak engedtem volna által, minthogy meg vagyok győződve, 
hogy n.-honti papok és világi urak között sokkal ügyesebb 
harcosok vannak e téren, mint magam. De végképi hallga-
tással még sem akartam mellőzni ezen kihívást, minthogy 
csekély személyem is már két ízben e lapban érintve va-
gyon, s féltem, nehogy a Tót egyházi lap szerkesztősége 
azzal büszkélkedjék, hogy hazug állításait s goromba kife-
jezéseit helyeseljük, mert „qui tacet consentire videtur." 

Először is tehát azon lap 13-ik számában, mintegy 
égbe kiáltó véteknek állítja azt: hogy n.-honti papok 
egyike Szalatnyán, jun. 12-kén tartatott autonom esp. gyű-
lésen azt merte kívánni, hogy azon beszéd, mely a ternyi 
egyházban patentalis gyűlés alkalmával K. lelkész ur által 

tartatott, a jegyzőkönyvből törültessék ki, mint olyan, a 
mely n.-honti esperességünkre még az utókor előtt is 
szégyenbélyeget hagyni fog. Én sem tagadom, hogy ezen 
indítványozó én voltam, s fájdalmamat a fölött most is nyíl-
tan kijelentem, hogy némely egyének nemzeti túlbuzgósá-
guk által annyira hagyják magukat elragadtatni, hogy össze-
viszabeszélnek olyat, mi nemcsak sértő a világi karra 
nézve, de ezt nem hogy keresztyén szeretet jellemében 
igyekeznének hivatásukhoz képest vallásuk s egyházuk 
érdeke iránt felmelegíteni, hanem ily nyilvános ellenséges-
kedések által őket egyházunk érdekeitől még annál inkább 
elidegenítik. S hogy ily szellemben volt a kérdéses beszéd 
mondva, mindenki meggyőződött, a ki azt hallotta s meg-
győződhetik, ki azt n.-hoftti esperesség jegyzökönyvében 
olvasni akarja. 

Másodszor, mi mindannyian, kik mult jun. 12-ki Sza-
latnyán tartott esperességi gyűlés határozata következ-
tében, azon egyházakban, melyek lelkészei azon a gyűlésen 
meg nem jelentek, s a gyűlés ennél fogva nem tudta, váljon 
autonom egyházunk kebelére visszatérni akarnak-e,vagy to-
vább is a pátens mellett buzogni kívánnak, mint esperességi 
választmányok kiküldve valánk; a fentérintett tót cikk spanyol 
inquisitoroknak bélyegez, kik csak azért jelentünk meg a 
kérdéses egyházakban, hogy tiszttársaink iránt, mint kinzók 
és bírák lépjünk fel. Én ezen elferdített állítást kereken 
tagadom, mivel a mi kiküldetésünk célja egyedül a béke-
szeretet volt, mi t. i. egyedül azon okból jelentünk meg a 
kérdéses egyházakban, hogy esperességünknek bizonysá-
got szerezzünk a felül: mely egyházakat tekintheti, mint 
olyanokat, melyek autonom egyházunk kebelébe önmeg-
gyözödésük következtében visszatérni óhajtanak, s hogy 
az egyházaiktól nézeteikben eltérő lelkész urakat egyháza-
ikkal béke s szeretet utján ismét kibékítsük, s ha lehetsé-
ges, velük, ha nem lehetséges, nélkülük minden egyes 
egyház autonom függetlenségét s önkormányzatát bizto-
sítsuk. Ha némely lelkész urak illetlen s törvénytelen mó-
dokat használtak fel egyházukban a pátens behozására, s 
ha e miatt itt-ott némi sajnálatra méltó tulságosságok 
hiveik által irányukba elkövettettek, azt azon lelkész urak 
csak maguknak tulajdoníthatják. Mivel azt képzelni sem 
lehet, hogy egy lelki atya híveivel viszályos állapotban 
maradhasson ott , hol hívei csak egyházuk törvényes 
autonom szerkezeténél maradni akarnak. 

Végtére azon 15-ik számban foglalt följajdulásra, 
hogy mi papok n.-honti autonomia értelménél fogva már 
többé nem vagyunk egyházunk elöljárói, egyházunk igaz-
gatói, hanem csak szolgái: csak azon észrevételt bá-
torkodom tenni, hogy én azért, hogy egyházam szolgája 
vagyok, sohasem fogom magamat szégyenleni. Mivel ha 
egyházam szolgája vagyok , vagyok Istennek szolgája, 
mivel egyházam az összes keresztyén egyház kiegészítő 
része, mely Krisztus menyasszonya s az Isten leánya. Ha 
valamely lelkész magának egyházában világi hatalmat 
igényel, az nem igaz tanítványa Krisztus Urunknak, mivel 
Üdvözítőnk egyenesen oda utalja tanítványait, hogy szol-
gák legyenek, Máté 20, 26. „De nem ügy lesz ti köztetek, 
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hanem a ki köztetek nagy akar lenni, legyen ti szolgátok. 
És valaki ti köztetek akar első lenni, legyen ti szolgátok.'4 

A.J. 

Szép példája Poklósteleken a prot. egyház-
férfiak sorsa jobbra fordultának. 

Tisztelt szerkesztő űr! Feltéve, hogy minden igaz 
protestáns kebel csak örvendeni tud annak, ha hirét hallja, 
látja, vagy tapasztalja, hogy itt vagy amott az annyi szük-
séget látó protestáns egyház-férfiaink anyagi állásán valami 
részben segitve van : nem lehet nem öröm tudatnom önnel s 
becses lapja olvasóival azon szerencsés körülményt, mely-
nél fogva a napokban, az e végre testvériesen ölelkezett 
poklos teleki r. kath. s prot. közbirtokosok segélyével az 
ottani ref. lelkész 46, az iskolamester 23 az előtt kender-
földekül használt legjobb minőségű holdaknak jöttek birto-
kába. Üdv nektek derék honfiak! kik felfogva korunk igé-
nyeit, s belátva miként prot. belsöembereink nyommasztó 
helyzetén legbiztosabb úton segíteni tagosítás által lehet, 
jó példával világoltok prot. fő uraink előtt, egy ez előtt ke-
vés jövedelmű egyházat az előkelőbb érmelléki egyházak 
sorába emelni segítvén, valyha példátok a négy folyam 
partjáig mindenütt több több követőkre, hozzátok méltó 
áldozatkészekre találjon, minek jutalmául vegyétek, hogy 
jövőre minél nagyobb tudományu s készültséggel biró mü-
veit lelkészeket s tanítókat nyerjetek. 

Ámbár azonban a dicsőség e részben egyenkivül, a 
teljes cimü közbirtokosságot éri: szabadjon a több jelesek 
közt Balogh Mihály urat, mint minden józan reform hala-
dás s vállalkozás emberét felemlítenem, ki kezdettől végig 
ügyes kezekkel ugy forgatta a tagosítás kerekeit hogy vele 
az egyház-férfiak sorsa is jobbra forduljon; ki az által is, 
hogy az egyház s község részére saját illetőségéből egy 
hold földet tégla s vályogvetőnek kihasittatni engedett, 
bebizonyította magát közhasznúság emberének lenni. Éljen 
ö, s vele a poklósteleki derék közbirtokosság, s a közbe 
jött akadályokat szerencsésen leküzdve csendesen keresz-
tülvitt tagosításnak áldásos hasznait élvezhessék mind ma-
gok, mind az utánok következő maradék!! 

Köbölkút aug. 13. 1860. Papp Gábor 
ref. lelkész. 

A helv. hitv. solti egyházmegyéből, az érdem iránti 
kegyeletes elismerésnek jeles lényéről értesülünk. 

Azon egyházmegyének több éveken át köztiszteletü és 
szere tetű föesperese, nagytiszt. Nagy Sámuel szabadszállási 
lelkipásztor úr, hajlott kora s egyéb körülményei állal in-
díttatva. már többször szándékolt lemondását, véglegesen 
és víssszavonhatlanúl következő körlevélben adta, a kor-
mánya alatti 24 egyháznak s azok lelkipásztorainak tudtul: 

„Igen tisztelt egyházgyülekezetek!" 
Azon néhány évek alatt, melyeket ezen n. t. egyház-

megyében mint esperes eltöltöttem, négyszer mondottam le 

és pedig igen fontos okok miatt esperesi hivatalomról; de a 
tisztelt egyházgyülekezetek, s t. c. paptársaim részint írás-
ban részint küldötteik által nyilvánított akaratuknak hódol-
va s irántami nagybecsű bizalmukat tisztelve roncsolt egész-
ségem dacára is mindeddig tőlem kitelhetöleg folytattam 
hivatalomat, annyival nagyobb készséggel, mivel a Fülöp-
szálláson 1858-ik évi april 26 és 27-ik napjain tartott 
egyh. m. gyűlés összes tagjai csak arra kértek föl, hogy 
esperesi hivatalomnak legalább egy részét, az egyhm. 
gyülés^keni elnöklést tartanám meg, s a tanácskozásokat 
vezetném, mit a hozzám való ragaszkodás jeleül nem tekin-
teni s annak tisztelettel meg nem hajolni hálátlanság lett 
volna. 

Azonban noha erőm, egészségem kivált pedig sze-
meim gyengülését naponkint jobban jobban éreztem mind-
azáltal a Szabadszálláson 1859-ik évi December 5-én tar-
tott tanácskozmány alkalmával ugy nyilatkoztam, hogy már 
most nem arra kérem a gyűlés tagjait, mit eddig többször 
sürgettem, hogy t. i. magok közöl bocsássanak el; hanem 
arra, hogy addig, mig a mostani válságos idők elmúlnak, 
tűrjenek el magok között; mert ily nehéz időben, ily ag-
gasztó körülmények között mondani le hivatalomról magam-
ra nézve a legnagyobb gyalázatnak, gyáva félénkségre s 
sz. vallásunk, egyházunk ügye iránti hidegségre mutató 
kárhozatos bűnnek tartanám; hanem mihelyt dolgaink jobb-
ra fordulnak, mit ö cs. k. apost oli Felségének atyai jó indu-
latától bizton várhatunk, azonnal örömmel teszem le espe-
resi hivatalomat, azt mind roncsolt egészségem , mind 
különösen szemeim elgyengülése magam iránti szent köte-
lességemmé tevén. 

Hála a Gondviselésnek; a mit ohajtottunk, vártunk s 
reméltünk, mindnyájunknak örömére már megtörtént, fel-
séges királyunk önkormányzati jogunkat mélyen sebzett 
magas parancsát visszavevén s az által aggodalmunkat 
eloszlatván, félelmünket megszüntetvén. Jelen van tehát az 
idő, melyben szavamat becsülettel beválthatom s esperessi 
hivatalomat letehetem a nélkül, hogy valaki gyáva félénk-
séggel, szent vallásunk s egyházunk ügye iránti lágymeleg-
ség s részvétlenséggel vádolhatna. 

Hálás érzettel fordulok tehát a tisztelt gyülekezetek-
hez, melyeknek irántami bizalmából nyertem esperessi dí-
szes hivatalomat s az általuk reám ruházott hivatalt kezeik-
be, melyekből azt vettem mint választóim s megbízóim 
kezeikbe, hová azt egyedül tehetem le illetékesen, irántami 
bizalmuks nagybecsű hajlamaikért szives köszönetet mondva, 
tisztelettel leteszem; leteszem azon erős hittel s meggyő-
ződéssel, hogy azt semmi törvénytelen eljárás, önkény vagy 
önérdek által be nem szennyeztem; leteszem azon meg-
nyugtató öntudattal, hogy bár a közelebbi válságos időkben 
az egyh.-kerületi gyűléseken egészségtelenségem miatt meg 
nem jelenhettem; de egyhmegyénkben vallási jogaink vé-
désére nézve mindent tettem, mit csak tehettem; leteszem 
végre azon kérelemmel, hogy a tiszt, gyülekezetek egyh.-
megyei segédgondnok tek. Bernáth György urnák hozzá-
jok rövid időn megérkezendő felszólítását követve, helyet-
tem más fŐesperest választani siessenek. 



Szívem legforróbb óhajtása ez : nyugodjék meg a 
Mindenható áldása ezen az egész egyh.-megyén, a kereszté-
nyi szeretet s egyetértés kösse össze ennek minden hiva-
talnokait, egyházait, lelkipásztorait, iskolatanitóit, hogy 
ennek az egész egyh.-megyének szive s lelke egy legyen! 

Magamat pedig továbbra is a tisztelt gyülekezetek s 
szeretett paptársaim tapasztalt nagy becsű hajlamaikba 
ajálva őszinte tisztelettel maradtam Szabadszálláson junius 
21. 1860. — Az igen tisztelt egyházgyülekezeteknek. 

alázatos szolgájuk 
Nagy Sámuel esperes. 

Mely búcsu-levélre, az összes egyházak, sziveikből 
forró, s önkénytelenül is szókat kereső érzelmeik által in-
díttatva, következő elismerő, sajnálkozó s egyszersmind 
búcsúzó iratot intézlek a mindnyájok által teljes ^szívből 
szeretett és becsült férfiúhoz : 

„Nagytiszteletü Ur!" 
Leveröleg hatott reánk, a helv. hitv. solti egyházme-

gye minden egyházaira és 1. pásztoraira, nagyt. urnák, 
folyó évi junius 21-ikén 73 sz. a. kelt levele, mely szerint 
magunkat, egyházmegyénket, szeretett és tisztelt kormány-
zónktól, közbizalom választotta s közbizalom kisérte főes-
peresüuktől egyszerre megfosztva látjuk. 

Mert üditőleg és a veszélyek közötti harcban kitar-
tásra buzdítólag hatott vala reánk Nagytiszteletü úrnak 
amaz Ígérete, hogy míg egyházunk nehéz idei tartanak, 
elnöki székét el nem hagyandja •, és ámbár a május 15-ikei 
fejedelmi szó szerencsésb fordulatot látszik adni annyit 
hányatott egyházunk ügyének, mi mégis úgy látjuk, hogy 
a nehézségek még legyőzve, a veszélyek még elhárítva, 
ellenségeink még megnyerve nincsenek; s ha egyebet nem 
emiitünk: csak a küszöbön álló zsinat, ^egyházunk szabad, 
autonomicus, történelmi, de egyszersmind bölcs és kor-
szerű ujászületésének eme műhelye, múlhatlan szükségessé 
tenné oly tapasztalt, erélyes, független és igaz protestáns 
férfiú jelenlétét, közremunkálását, vezérszereplését, minőt 
Nagytiszteletü úrban az összes magyar protestántismus bír, 
a kerület tisztel, de mi „az egyházmegye," legközelebb 
ismerünk! 

Ezért tartjuk, ezért nyilvánítjuk pótolhatlan veszte-
ségnek Nagytiszteletü úr visszalépését a solti egyh.-megye 
kormányáról, a Dunamelléki egyh.-kerület zöld asztalától. 
Es ha Nt. úr búcsúzó levele fenhagyliatta volna szívünkben 
még egy szikráját a reménynek, im mindnyájan egy szív-
vel-lélekkel sietnénk kérni, hogy határozatát megmásítván, 
mert: Sapientis est mutare consilium in melius ! maradjon 
tovább is a tűzoszlop, melyet az úr adott nekünk, hogy 
világoljon előttünk a pusztában ! 

Fájdalom! ezt többé nem remélhetjük. De a veszte-
ség súlyától nyomott sziveinknek jól esik s némi .könnyebb-
séget szerez azon tudat, hogy a minap is oly nagy vesztés-
sel sújtott egyházmegyénket Nt. ur kormányától, nem a 
kérlelhetlen halál, hanem saját akarata fosztotta meg. S 
kérjük is az Urat, az élet és halál szabados urát, hogy Nt. 
úr életét nyújtsa az emberi kor legszélső határáig, vagy 
bár addig, mig a magyar protestáns egyház külső és belső 

minden ellenei legyöztével a szabadság ama fényes 
napjához ér, melyen Nt. úr örömmel mondhatja a vén Si-
meonnal : „mostan bocsátod el uram a te szolgádat 
békességgel!" 

Mi pedig, mint egykor az Izráel Sámuelnek, a népet 
mellette vagy ellene bizonyságtételre szólító erne szavaira: 
„tegyetek bizonyságot!," így felelünk a mi Sámuelünknek: 
„Nem cselekedtél rajtunk eröszakot, sem meg nem rontot-
tál minket, sem pedig valamit más kezéből el nem vettél 
és ismét igy felelünk: „Bizonyságid vagyunk !" 

E vallomás, e bizonyságtétel legyen Nagytiszteletü 
úrnak az egyetlen jutalom, mit mi adhatunk; de ez legyen 
egyszersmind az Isten ítéletének alapja, Nagytiszteletü úr 
hivatali működése felöl! 

S most végre magunkat, egyenként és öszvesen, egy-
házunkkal együtt Nagytiszteletü ur szíves indulatába, anyi-
szor tapasztalt atyai szeretetébe ajánlva vagyunk. 

Nagytiszteletü úrnak. 
alázatos szóigái 

A helv. hitv. solti egyh.-megye lelki pásztorai. 
Ezen irat, hogy oklevéli erővel bírjon, nem csak min-

den egyes lelkipásztor által aláíratott, hanem egyszersmind 
az egyházak hivatalos pecsétjeivel is örök emlékezetnek 
okáért, megpecsételtetett és a méltán megtisztelt Nagy-
tiszteletü férfiúnak átnyujtatott. 

Vajha minden egyházmegyénknek legyenek oly hi-
vatalnokai, mint Nt. Nagy Sámuel ur! Vajha minden hü 
kormányzó találkozzék kormányzottainak oly elismerésével, 
oly méltányló és szivreható búcsúszavaival, minőket a 
solti lelkes egyházmegye nyújt kiérdemült s nyugalomra 
lépett föesperesének ! közli C. 

Nyíregyházán, aug. 25. Tegnap reggeli 10 óra-
kor érkeztek meg itteni evangyélmi egyházunk látogatására 
tiszai egyházkerületünk felügyelője Zsedényi és superinten-
dense Máday urak, kik a vaspályaudvarban az egyetemes 
presbyterium által üdvözöltetvén, egy számos bandérium 
kíséretében, és a harangok megszólalásával a templomba 
vonultak, melynek ajtaja előtt a két lelkész által fogadtatván, 
a nagy számú közönség köréből egy leány által magyarul, 
a másik által tótul virágkoszorúk átnyújtása mellett megszó-
littattak. A templomban, az istenitisztelet bevégzése után 
először superintendens Máday ur az oltár előtt elmondott 
ima után beszédet intézett a községhez, ezután felügyelő 
Zsedényi ur az itteni megjelenése célját, t. i. a nyirgyházi 
egyházban támadt meghasonlásnak barátságos utoni kie-
gyenlitését, előadta. — E tekintetből mindjárt délután 4 óra-
kor az egész egyház gyűlésében a két párt szónokai kihall-
gattattak, ma pedig az egyezés eszközlése oly módon sike-
rült, hogy mind a két lelkész, Elefánt — ki iránt a közbizo-
dalom ugyan még nem csökkent, de ki az egyházi béke 
visszaállítása tekintetéből személyes állását föláldozni kész 
volt — és Jeszenszky urak hivatalaikról lemondottak, az 
egyház pedig addig, mig a számukra lekötött pénzbeli ösz-



szeg a közös jövedelmekből be nem került, csak egy lelkészt 
és egy segédlelkészt választván, a második lelkésznek meg-
választását további időre halasztja. — E szerencsés ered-
mény után, mely egyházunk két év óta fölzavart nyugalmát 
helyreállította, fölügyelönk eltávozott, főtisztelendő super-
intendens ur pedig egyházunk hivatalos látogatásához 
fogott, mely még több napig fog tartani. 

Külső-Somogyi esperességi gyűlés. Nt. szer-
kesztő ur! Sietek, nehogy valaki megelőzzön, közleni 
becses lapjában, legközelebbi gyűlésünk eredményét, mely 
tartatott e folyó évi julius 31, és aug. 1-ső napjain Kilitiben 
az esperesség székhelyén, melyről eleve is azon figyelem-
gerjesztő körülmény jegyeztetett meg: hogy két hónapon 
át tartott; hát ha még az érdekesnél-érdekesb tárgysoro-
zatra térek által! Azért is mellőzve ama stereotyp beveze-
tési formákat, melyekkel az ily közgyűlésekről szóló tudó-
sítások rendesen kezdetni szoktak, nevezetesen: „Isten 
lelke segítségül hivása után, kettős elnöklet alatt — mert 
hiszen Istené legyen a dicsőség — ez most már űgyis ön-
ként értetik; vagy pedig: nt. szerk. ur ! Gyűlésről jövök, 
milyenen még soha sem voltam stb.," — mondom mindeze-
ket mellőzve: egyenesen hozzákezdek előadásához azon 
fontos tárgyaknak, melyek gyűlésünkön részint határozatba 
mentek, részint indítványoztattak, — s ha keresztül nem 
mentek is: meleg pártolásban részesüllek. — A haladás 
zászlóját tűzte ki jelen közgyűlésén Külsö-Somogy, reá 
nagy betűkkel e jelszót irva: „Csak bátran előre," hogy 
elnémítsa valahára ajkait azon gunyoros kedélyű uri em-
bereknek, kik a „Kis tükör" annyiszor elcsépelt sorainak, 
vagy saját viszketeg ékeiknek céltáblájául szeretik válasz-
tani sokat hányatott egyházmegyénket, — sőt annyira en-
gedé magát ragadtatni nemes hevében, hogy némely tekin-
tetben, például a papok szabadválasztása körül, oly doctri-
nákat hirdetett, melyek még a legszabadabb elvű skót 
iskolából kikerültek nézeteit is túlszárnyalják, s ha alkal-
mazásba* vétetnek, félő, hogy űgy járnak vele, mint a 
puskapor feltalálója. — Ide nézzetek azért és hallgassatok! 
De nem mondok el egy lélekzettel mindent; mert a jóból is 
megárt a soka, hanem csak egymásután. 

1) Elsőben is, régóta érezvén egyházmegyénk azon 
nagy csorbát, melyben szenved a miatt, hogy nincsenek 
sem egyházi, sem világi tisztviselői kellő számmal: kije-
lentette , hogy mostan megragadva a rég óhajtva várt 
autonomicus szabadságot, tökéletesen szervezendi magát, 
— minél fogva a szavazás a mindkét részről hiányzó 
assessorokra és egyéb hivatalnokokra megrendeltetett. 

2) Ennek kapcsában inditványoztatott, hogy mind az 
idők szelleme, mind pedig a társaság üdve és boldogsága 
okvetlen megkívánja, hogy a tractus tisztviselői ne élet-
hosszig választassanak, mert ez nyomasztó teher sokszor 
az e.-megyére, sokszor magára a hivataloskodó egyénre 
nézve: tehát a háromévenkint megújítandó tisztválasztás elve 
nemcsak elfogadtatott, hanem mostantól kezdve mind a 

régibb, mind az ujabban elválasztandó tisztviselőkre nézve 
gyakorlatba vétetni elhatároztatott. 

3) A presbyteri rendszerrel, mely a prot. egyház 
életere, homlokegyenest ellenkező állapotnak tűnvén fel az, 
hogy az egyházak mind ez ideig közgyűléseinken képvi-
selve nem voltak: kimondatott a képviselet életbeléptetése, 
űgy alant a tractualis gyűlésen, mint fent a superintenden-
tián is, — s a most küszöbön álló kerületi gyűlésre már, 
egyházmegyénk elnökein kivül Laki M. somi lelkész és 
ülnök ur, küldetik fel esperességünk részéről, mint kép-
viselő. 

5) Inditványoztatott, hogy megszüntettessék azon 
eddigi eljárás, mely szerint a superintendentiális assesso-
rok csak űgy neveztettek ki, nem pedig választattak, mint a 
kerület egyéb hivatalnokai, mint szinte az is, hogy ezek-
nek szavazati súlya, a tractusok képviselőivel viszonyítva 
megállapíttassék. Utasíttattak képviselőink, hogy e néze-
tünket az egyházkerületi gyűlésen szorgalmazni, s ha lehet, 
érvényre emelni el ne mulasszák. 

5) Olvastatott a f.-nyéki és tengődi egyházak folya-
modása, az autonomicus egyházak kebelébei visszafogadás 
iránt. Örömmel és kész szívvel megbocsátott egyházme-
gyénk, a hibájukat megismerő eltévelyedetteknek, s mind-
két egyházat viszont bekebelezé azon kikötéssel mindazál-
tal, hogy mivel a tengődi lelkész nemcsak mint egyszerű 
lelkész, hanem mint az egyházmegyének megválasztott 
hivatalnoka lépett ki — nem nagyon erös kezességet 
nyújtván ezáltal, hogy reá, mint vezérre, a vészek és vi-
harok napjaiban, minden physicai ereje mellett is biztosan 
támaszkodni lehessen: tehát ily minőségben újra be nem 
léphet, hacsak ismét meg nem választatik. 

6) Végre rájövök a legfontosabb ügyre, nem azért, 
mintha a tárgysorozatban is ez ügy legvégül vétetett volna 
fel tanácskozás alá, hanem élek azon taktikával, melyet a 
hadviselők is gyakran alkalmazásba vesznek, hogy elrejtett 
battériájukat csak a legvégső döntő pillatnatban sütik el. 
Most tehát én is egy kis figyelmet kérek, mert az iregi 
ügyről akarok szólani, melynek elintézése lett volna leg-
inkább kitűzött föladata mostani gyűlésünknek. — Kik 
Ireget közelebből nem ismerik, hogy az milyen „jó ekklé-
zsia," azok elhiszem, hogy közönyösen veszik az egészet, 
s nem foghatják meg, miért helyheztettek ez ügyre oly 
nagy súlyt ? de minket nagyon is közelről érdekelvén, — 
azonban sajátságos tárgyalása körül ez ügynek, oly néze-
tek és elvek állapíttatván meg, melyek az egyetemes papi 
állásra nézve, nagyon szomorú következményeket vonhat-
nak maguk után: nem árt tán egy kis türelemmel végig 
hallgatni a távolabb esőknek is. 

Csak mégis jó az a nyilvánosság, nt. szerk. ur! ha 
sokan nem tudnak is vele szerelembe esni. Lám az én 
tavali, e lapokban tett egyszerű figyelmeztetésemnek — 
mely szerint kértem az illetőket az apostol szavaival: 
„hogy a lelkipásztor ellen vádolást be ne vegyenek, hanem 
ha két, vagy három tanú mellett" — annyi kis sikere mégis 
lett, hogy az iregi pap, és az elöljárók egy része ellen, 
csakugyan egy halom vádlevél gyűlt be, többnyire három, 



és mindig ugyanazon egyének által aláirtan, kik közül 
egyik — a mi legeredetibb az egész dologban — nem is 
kálvinista, nem beszélek tréfát, a legkomolyabban szólok, 
állításomat Isten és ember, s ha kívántatik a főtiszt, egy-
házkerület előtt is okiratilag bebizonyitandom, — e 
három ember azután természetesen vonva még maga után 
nyomatékul, mint a mennyei jelenésekben leirt üstökös, 
néhány sógorból és komából összeállított undok farkat: 
bevádolja a gyülekezet nevében (?) a papot: hogy a ma-
gyar bankjegyeket 1849. év utolján nem tudván teljes ér-
tékűvé tenni, tehát az egyház pénztárát megrabolta, hogy 
ugyanakkor Radankovics-féle újságokat olvasott volna fel, 
a hívek lelkiépületére stb. stb., mely piszkos, részben 
nyilvánoság előtt nem is nevezhető vádakat, miután már 3 
rendbeli küldöttség megvizsgált volna — melyek közül 
kettőnek élén maga esperes ur működött — s mindannyi-
szor mindegyikket alaptalan rágalmaknak nyilvánított; most 
pedig a gyűlés in corpore újra át meg átvizsgálván, szinte 
olyanoknak lenni ismerte volna; a lelkészt és vádlott 
elöljárókat itéletileg minden vád alól felmentette, s ártat-
lanoknak nyilvánította. — De most figyelmezz ó föld! hall-
játok meg egek! vegyétek eszetekbe e szép magyar haza 
földén megtelepedett Sionnak minden őrei! szegény pro-
testáns paptársaim, halljátok meg: micsoda elégtételt nyert 
a becsületében, jó hirenevében legázolt lelkész ? ! — Azt, 
hogy con amore tanácsoltatott neki, hogy menjen el más 
kisebb egyházakba, mert az egyház különben sem olyan 
fejos-tehén, hogy azt mindig csak egy ember fejegesse, jó 
lesz már egyszer más gyakorlottabb kézre is ereszteni, 
hátha majd űgy jobban megszelídül; mert az egyházmegyei 
hatóságnak nincs ereje, nincs hatalma a rakoncátlanokat 
rendreutasítani; és ezt azon ajakakról kellett hallani, 
melyekről minden méltatlanul bántalmazott csak pártfogást 
és oltalmat várhatna. Nem leverő, nem kétségbeejtő álla-
pot-e ez? Oda jutottunk tehát, hogy csak néhány szemtelen 
vakmerő vádaskodónak kell ellenünk föllépni: azonnal 
pusztulnunk kell , mert az egyházmegyei hatóság oly 
gyenge, oly erötelen, hogy az másként békét eszközölni 
nem képes, hacsak az ártatlan lelkész áldozatul nem esik! 
— Tisztelettel hajlok meg Üdvözítőnk ama tanítása előtt, 
melyet egykor tanítványinak adott: „hogy a mely helyen 
szívesen nem láttatnak, még a port is leverjék saruikról," 
—ámde a mai helyezet és viszonyok közt, épen nem óhaj-
tóm, hogy ezen nemtetszés nyilatkozata, egy-két házsártos 
ember föllépésétől tétessék függővé; mert a példa, kivált a 
rosz, nagyon gyorsan terjed, és sajnosan kell bevallanom, 
hogy nem messzire hozzánk egy gyülekezetben, hasonló 
tragicus jelenet nyitányát már fújják, és bátorítva a siker 
által — ha idejében eleje nem vétetetik — nem sokára 
egészen el is játszák. 

Ezen minden tekintetben nevezetes gyűlésünket — 
hol még a tertium argumentumok is igénybe vétettek — 
gazdag ebéd követé, a tractus költségére, hol egyházme-
gyénk érdemekben megőszült fögondnokáért M. S. úrért, 
mint szinte egyházkerületünk ujon választott főnökeiért, — 

s a prot. egyházban magukat kitűntetett több jeleseinkért 
lelkes felköszöntések mondattak. 

Parragh Imre. 

Dunavecse, augustus 14. A méltóságos Földváry-
család azon egyesség alkalmával, mely a dunavecsei belső 
határt illetőleg, közte és a dunavecsei urbérbirtokosok, s 
házaszsellérek közt létrejött ama még folyvást s talán so-
káig sajgó sebet, melyet az úrbéri törvényszéki Ítéletek, a 
nép birtokos részének, mely fájdalom! a több izben meg-
kísértett, egyességi alkalmakat meg nem ragadván, a javára 
tett kedvező ajánlatokat sohasem fogadta el, anyagi életén 
ütöttek, a dunavecsei helv. hitv. egyház részére tett, s 
szinte az egész magyar hazában páratlannak nevezhető 
földesúri kegyes adománynyal kívánta enyhíteni. Ugyanis: 

1) A lelkészi hivatalnak 16 holdnyi legelöilletőséget, 
84 hold kegyes adománynyal, 100 holdra. 

2) A tanitói hivatalok 8 hold legelöilletöségét, mind 
az öt tanitó számára külön-külön 18 holdra egészítette ki. 
Ezenkívül 

3) Külön az egyház javára 50 holdat, továbbá egy a 
dunavecsei Dunán képződött s ez idő szerint mintegy 40 
holdból álló szigetet, és végre Í6 és fél hold faiskolai 
földet, mely már 3 év óta kertész kezelése alatt van, 
ajándékozott. 

Hol a tettek ily fenhangon beszélnek, ott magasztaló 
szavakra nincs szükség. Igy „tett jól" a méltóságos Föld-
váry-család „jó akaratából a Sionnal; ekkép végzé magá-
ban el, „hogy az ur házát megépítené." Támasszon Isten 
mindenütt Krisztus egyháza számára ily nemeslelkü ado-
mányozókat ! Csikay Imre 

helvét hitv. lelkész. 

Midőn a haza minden vidékéről hallunk buzgó prot. 
egyháztagokat, kik a vallás-, egyház-, iskola-, tudomány-
és így a haza- és emberiség oltárára vetekedve hordják 
áldozataikat, nem mulaszthatom el, hogy az ily nemes ál-
dozati készségnek én is egy jeles példáját föl ne mutassak. 
Tek. Szathmáry Miklós ur ugyanis a vilmányi helv. 
hitv. egyház érdemben gazdag s ernyedetlen buzgalmu 
fögondnoka, eddigi sok rendbeli jótékonyságaira azzal tette 
fel a legszebb koronát, hogy folyó évi május hó 15-kén a 
kisfalui határban fekvő saját földbirtokából a lelkész ré-
szére 2, az iskola tanítóéra 1, s így összesen 3 hold 
legjobb fekvésű és minőségű földet ajándékozott és hasít-
tatott ki, még pedig azon, az egyházlátogatás előtt is nyil-
vánított elhatározással, hogy azon 3 holdföld megmivelé-
sére, s a tőle járó földadó fizetésére mind magát, mind 
utódjait kötelezi. 

Adjon a maga országának terjesztésében gyönyör-
ködő Isten sok ily lelkes gyámolítókat szegény egyházaink-
nak, oszlopokat szent vallásunknak, — nékünk pedig szel-
lemi és anyagi minden áldásainak böv özöne között, mélyen 



tisztelt családjával együtt, — tartsa meg öt a minden ke-
gyelemnek Istene igen sok időkig, hogy gyönyörködve 
szemlélhesse s Ízlelhesse nemes tetteinek édes gyümölcseit. 

Vilmány, aug. 21. 1860. Fodor Pál 
vilmányi ref. lelkész. 

G y ő r ö t t augustus 21. és 22-ike. E két nap története 
az ágost. evang. egyházközség évkönyveiben kitörölhetlen 
betűkkel fog örökké ragyogni. 

A.szeretet és tisztelet örömünnepe volt e két nap j a 
szeretet- és tiszteleté azon férfiú iránt, ki hűségét hit elvei-
kez, ragaszkodását a protest. egyház jogaihoz s lelkiatyai 
szeretetét azon háromezernyi híveihez, kik között 18 évet 
élt örömben és fájdalomban, szenvedésekkel pecsételé meg. 

Az édes viszontlátás örömünnepe volt e két nap;... 
hisz a férfiú, kit mig köztünk élt a köztisztelet és szeretet 
környezett, kit büszkén neveztünk magunkénak, s kinek lel-
kipásztorkodása alatt a rendithetlen egyetértés és testvéri 
szeretet oly virágzóvá tették az egyházat, 12 évi fájdalmas 
távollét után most ölelheté először ismét szerető karjai 
közé hiveit, s onthatá kenetteljes áldását reájuk azon szent 
helyen, hová őt ezelőtt 30 évvel a közbizalom helyezé s 
honnan öt a közbejött politikai viszonyok fájdalmas követ-
kezményei távolították el. 

A diadal örömünnepe volt e két nap ; diadal-ünnepe 
azon jogoknak, melyeknek az ünnepelt férfiú szenvedések 
által lön megszentelt bajnokává. . . . 

És ez ünnep nemcsak egyes egyházközségé, de közös 
volt az az egész dunántuli ágost. egyházkerülettel sőt kö-
zös mindazokkal — habár más vallás hivei is — kik az ün-
nepelt férfiút ft. Haubner Máté superintendenst közelebb-
ről ismerék s kiket hozzá a való érdemekből fejlett s épen 
azért solia el nem rozsdásodható lánca a szeretet- és tisz-
teletnek csatol. 

Megszűnt ez ünnepen a vallás- és osztálykülönbség s 
a dunántuli kerület közönsége nem ismert távolságot, s se-
regesen gyűlt össze távol vidékekről városunkban részint 
azért, hogy tisztelettel hajoljon meg az ősz főpásztor előtt, 
részint pedig, hogy tanúja legyen a fényes egyházi 
ünepélynek. 

Már 21-kén reggel sürüen robogtak be a diszfogatok 
városunkba, ugy, hogy délre már idegenektől hemzsegtek 
az utcák. 

E napon a vasutvonatok is szokatlanul nagyobb számú 
utasokat hoztak, s délután 3 órakor az evang. egyház előtti 
nagy térséget, honnan az egyházközségi küldöttség a ft. 
superintendens ur elé volt indulandó, a husz főnyi lovas 
bandérium, a fényes diszfogatok s siirü néptömeg foglalá el; 
mig a város lelkes ifjai közöl 50-en disz-magyar-ruhába 
öltözötten az egyház épületének föbejárása előtt sorfalat 
képezének, mely a tisztelgésen kivül a szabad közlekedés s 
rend föntartása tekintéböl is igen célszerű gondolat volt. 

4 órakor indult meg a küldöttség Zmeskáll István 
egyháztanács-tag vezetése mellett kisérve a lovas bandé-
rium-, gr. Batthyány Géza — kinek oldala mellett a kis 
Elemér grófot, üdvözült, gr. Batthyány Lajos egyetlen 

fiutódját is tisztelhettük, — gr. Viczag Héder, gr. Zichy 
Ottó s több főurak s tekintélyesb földbirtokosok mintegy 
200-ra menő diszfogataitól. 

Kiérve a város határszéléig, a küldöttség vezetőjétől 
az ez alkalomra lelkes nők által készített két selyem nem-
zeti lobogót két banderista vevé által, s mind a bandérium, 
mind a küldöttség, mind pedig a tisztelgő közönség — köz-
tük számos előkelő hölgy — csoportokra oszolva s helyesen 
rendezve örömérzelmek közt veték vágyó pillantásaikat 
Enese felé, honnan a kedves vendég volt érkezendő. 

Nem sokáig kelle várakozni; öt óra táján sürü porfel-
leg lepé el a láthatárt; egy négyes fogat mint szélvihar 
vágtat elöl, utána a kisérő fogatok nagy serege. Már ki leheti 
venni; az első négyes-fogaton Gyapay Gyözö bezti kath. 
földbirtokos hozza az evang. egyházfőt, az ünnep hősét ft. 
Haubner Máté superindendenst az enesei evang. egyházköz-
ségeloljárója — Enessey Sándor úrral oldalán ; néhány perc 
s az urkocsis egy kézrántására megáll a tüzvérü négy ló; a 
levegőt háromszoros hatalmas éljen reszketteti meg, miköz-
ben a küldöttség vezére Zmeskáll István ur a küldöttség 
tagjaitól s ugy a főúri mint a többi tisztelgöktöl környez-
ve, a hintó felé közeledik s ott megállapodván a következő 
lelkes sz?vakban üdvözlé az ősz főpapot: 

„Főtisztelendő Superintendens ur ! szeretett Fopászto-
runk! — Megrendült kebellel fogadják Kegyedet általunk a 
n. győri ev. gyülekezel tagjai; mert a fájdalom, az öröm és 
a remény egyszerre fogja el szivünket. Fájdalom a keserű 
múltból, öröm a javult jelenben, s remény a jobb jövőért! 
— Harminc évvel ezelőtt választotta gyülekezetünk FŐtisz-
telendöségedet lelkipásztorává, — tizennyolcévi boldog 
együttlét tette ezen választást kedvessé, felejthet lenné, — 
tizenkét éve már, hogy sajog kebelünk a mostoha körülmé-
nyek okozta elválás miatt. — Tizenkét éve már, hogy a du-
nántuli egyházkerület s vele gyülekezetünk is árvaságra 
jutott. — Eljöttek ezalatt a megpróbáltatás napjai. Ekkor 
éreztük leginkább oly főpásztor hiányát, aki kész lenne 
életét adni az ö nyájáért. — Az egyházkerület mint testü-
let — dacára annak, hogy superintendensi helyettese más 
útra tért— megtalálta az igaz ösvényt. — A győri gyüle-
kezet látván, hogy egyik lelkésze hallgat, a másik pedig 
megtagadta, elárulta nyáját: az isteni gondviselést hivta 
segélyül, s a nyáj épsége, becsülete mentve lön. — Főtisz-
telendő ur! midőn mi Kegyedet Győr város határánál, ugy, 
mint a dunántuli egyházkerület törvényes főpapját üdvözöl-
jük: azon nemcsak gyülekezetünk tagjai, hanem Győr vá-
rosnak — valláskülönbség nélkül — minden értelmes és jó-
érzésű lakosa által is táplált óhajtásunkat nyilvánítjuk: hogy 
mielőbb mint gyülekezetünk lelkészét is üdvözölhessük. 

E férfiasan lelkes üdvözletre a superintendens ur 
rövid érzékeny szavakban válaszolt, melyre szűnni alig 
akaró éljenek közt a főurak bemutatása, szívélyes kézszo-
ritások s testvéri ölelkezesek következtek. Az elérzékenyü-
lések mindkét részről felismerhetők valának. 

Az enesei egyházközség elöljárója átadván a kedves 
vendéget a győri küldöttség vezérének, s ez utóbbi a főpap 
balján helyet foglalván, közbevéve a lovasbanderiumtól, a 



fogat ismét megindult, miközben egy lovas ifjú előre szá-
guldott, hírül viendő a városi közönségnek, hogy az előle-
ges ünnepélyes elfogadás megtörtént. 

Az újvárosi főutcán roppant mozgalom keletkezik. 
Mindenki igyekszik alkalmas helyre jutni. A házak ablakait 
magyar öltözékü hölgyek foglalják el, s a házak előtt áll-
ványok hevenyésztetnek, hogy alkalmas helyül szolgáljanak 
rajtuk a tömegen keresztül nézhetni. 

6 óra; a lovasbanderium száguld, a nép éljent rivalg; 
a házak ablakaiból virágkoszorúk hullanak s fehér kendők 
lobognak az érkező felé, s az ősz főpap szemeiben meleg 
forró könyek csillognak, a viszontlátás örömének őszinte 
drága könyei. . . 

Az egyház épülete elé férve a bandérium, tisztelet-
állást vett; a fogat megáll, s leszállva kocsijáról az egyház 
ősz bajnoka azon 50 ifjú által képzett sorfal közt, mely 
fegyver nélkül is képes volt a legszebb rendet föntartani, 
méltóságteljes léptekkel, dobogó szívvel, s a mult édesbús 
emlékei közt ért az épületbe, azon szent épületbe, melynek 
ajtai 12 évig nem tárulhattak föl előtte, s hol most Perlaki 
Dániel községi felügyelő úrral élén, ismét egy más kül-
döttség fogadja, mely alkalommal helybeli lelkész t. Horváth 
ur által szintén érzékeny szavakkal üdvözöltetett. 

Nem volt szem, mely ne könyezett volna, midőn a 
maga iránt első pillanatra is tiszteletet gerjesztő főpásztor 
az üdvözletre folyton omló könyek közt válaszolta, hogy az 
elfogadás okozta hallgatás, sokszor hüvebb tolmácsa az 
érzelmeknek, mint a legékesebb szónoklat; . . . ö szólni 
nem tud. Ez igazán szívből jött őszinte nyilatkozatra ismét 
harsogó éljenek törlek ki, miközben a főpásztor átöltözkö-
dés végett a számára készen tartott szobájába vonult. 

Ezalatt megnyíltak a szentegyház ajtai s néhány 
perc alatt megtölt a templom minden zege-zugában, s kik 
be nem férének, a templomot állták körül. 

Rövid idő alatt megérkezett Isten fölszentelt szolgája, 
hogy azon oltárnál elmélkedjék múltjáról s adjon számot 
híveinek távolléte alatti életéből, melynél ezelőtt 30 évvel 
lépett frigyre a győri ágost. evang. egyházközséggel, 
ugyanott adván hálát a Mindenhatónak, hogy az Uralkodó 
Felségnek szivét oda hajlította, hogy a protestáns egyháza-
kat autonom jogaikba visszahelyező s ezáltal megszűnteié 
a hivek aggodalmait s megengedé, hogy 12 évi távollét 
után ismét imádkozhatik azon helyen, melyhez öt oly szent 
emlékek kötik. 

A szent beszédet megelőzőleg — mely hü s meg-
megrázkódtató történetét foglalá magában az ünnepelt 
szónoknak — az itteni dalárda által az „Erős várunk a mi 
Istenünk" ismeretes ének meghatóan s művészig tökélylyel 
énekeltetett; az ima után pedig ugyancsak a dalárda 
Beethoven egyik jelesebb templom-énekét zengé el, mely 
után a közönség szétoszlott s a superintendens ur szobájába 
vonulva az istenitiszteleten is jelen volt főurak tisztelgéseit, 
úgyszintén a dunánluli reform, egyházkerület superinten-
densét főtiszt. Nagy Mihály urat, az esperességeket, s a 
két protestáns vallás-felekezet küldöttségeit fogadá. 

Estve a dalárda tisztelgett s az udvaron nagy számú 

közönség jelenlétében szebb-szebb dallamokkal mulattatá a 
már pihenni tért főpapot. 

22 -én egyházkerületi közgyűlés, melyről — e lapok 
szűk köre nem engedvén meg, hogy tüzetesebben írjak — 
csak annyit jegyzek meg, hogy a kerületi felügyelő válasz-
tásra beérkezett szavazatok e gyűlésen bontatván fel, álta-
lános szótöbbséggel felügyelőül tek. Rhadó Lajos ur vá-
lasztatott meg. 

A gyűlést d. u. 3 órakor Limbeck Ferenc urnák ujon 
épült s pazar fénynyel fölékített kávéházi nagy teremében 
egy 250 terítékű fényes közlakoma követé, melynek elején 
azonnal megkezdődtek a hazafias szellemű elmés felköszön-
tések, miknek sorát Zmeshál István nyitá meg, emelvén 
poharát az ünnep hőse- főt. Haubner Máté superinten-
densért. Utánna Karsay esperes ur emelt poharat, örömét 
fejezvén ki, hogy az egyházkerület annyi éves özvegysége 
után az ujon választott felügyelő Rhadó Lajos úrban egy 
oly jeles férjet nyert, kitől bizton reméli, hogy az egyház-
kerületet ismét visszahelyezendi virágzó állapotba. Voltak 
felköszöntések, melyeket sikerült egész terjedelműkben 
följegyeznünk, s miket nem tartunk érdeknélkülinek itt 
közölni a mint következnek . 

Hetsey újvárosi plébános és alesperes: 
„Tisztelt gyülekezet! Örül a nemzet, tapsol Győr 

városa, vigad az ev. ág. egyház. Mert ma üljük azt a jeles 
napot, melynek emlékezete a győri annálisokban örök 
időkre arany betűkkel bevésve maradand, melyen t. i. főt. 
s tudós Haubner Máté ur a dunántuli egyházkerület rég 
megválasztott superintendense üli diadalát, egy évtized 
óta tegnap vezettetvén be ünnepélyes pompával Győr vá-
rosba szerető hivei által. Midőn e fényes alkalommal e 
nemes gyülekezetben szót emelek, sem célom, sem szándé-
kom Fötisztelendöségedet parányi szónoklatommal magasz-
talni. — nem célom, sem ssándékom Fötisztelendöségednek 
bokros érdemeit elősorolni, — ámbár ha valaki, én vagyok 
arra képes, mivel levonván az utolsó évtizedet 30 évek 
elforgása alatt együtt szolgáltunk, közös célunk levén, 
midőn az Isten igéjét hirdettük, s híveinket az élet mezején 
legeltettük, oktatván őket, miszerint az egyháznak hiv 
gyermekei, édes magyar hazánknak pedig hasznos, munkás 
polgárai, s becsületes emberek legyenek. Én tehát Főtisz-
telendőséged iránt viseltető régi vonzalomból mai napon 
annyival inkább örülök, hogy Főtisztelendőséged régtől 
fogva tanúsított ernyedetlen buzgó igyekezetének, és bokros 
érdemeinek némi jutalmát veszi, midőn azon városba, 
melyből 12 évek előtt távozott, tegnap ismét ünnepélyes 
fénynyel számos híveinek vigasztalására visszahozattatok. 
Minthogy tehát megint közös téren állunk, feleljünk meg 
szent kötelességünknek, távol legyenek a vallási súrlódások, 
mert ezek gyengítenek bennünket, holott nekünk erős tes-
tületté kell alakulnunk, hogy a királyi trón is mibennünk 
találja támaszát.—Ezeket előre bocsájtván, őszinte szivem-
ből kívánom, miszerint azon isteni gondviselés, mely Fő-
tisztelendőséged lépteit mindenkor oly szerencsésen ve -
zette, Fötisztelendöségednek minden tetteit kormányozza 
fényes hivatalában is, hogy mindazt eszközölhesse s végre -



hajthassa, miben a trón megelégedést, a magyar haza kielé-
gítést, az evang. egyház pedig virágzást lel. Éljen." 

Beöthy Zsigmond a rév-komáromi reform, egyház-
község fögondnoka s követe: 

„Én azt állítom, hogy egy országban lehet különböző 
népfaj, különböző vallás, de törvény csak egy . . . Istenüket 
a népek százféle egymástól különböző szertartással imád-
hatják, de a hazát csak egy szivvel szerethetik, s annak 
törvényei iránt egy engedelmességgel tartoznak. A haza 
fiai egyenlők; egyenlők a jogok s egyenlők a kötelességek 
is. S az a szent kar, melylyel a haza egyenlő jogú gyerme-
keit átöleli: nem érdemel-e egyakaratu feláldozást ? — s 
midőn veszély fenyegeti öt, a drága anyát: jutnak-e 
eszünkbe a különböző szertartású templomok oltárai a haza 
közös oltára mellett ? nem sereglünk-e a haza közös oltára 
körül egy akarattal, azon hazának oltára körül, melynek 
története, dicsősége és fájdalma édes mindnyájunké ? S 
nem sietünk-e védni a törvényt, mely nem egyes népfajok, 
sem egyes vallás felekezetek, de az összes nemzet törvénye 
és akarata ? — A nemzeti autonomia ezen logikai észlelé-
séből lehet magyarázni azt, hogy a magyarországi protes-
tánsok jogait védő törvény, katholikus és egyéb vallású ha-
zafitársaink előtt is csak oly szent törvény, mint Yerböczink 
legelső cikkje az utolsóig; és hogy midőn a protestánsok 
törvényes jogai szenvednek sérelmet, akkor e sebnek, e 
sérelemnek a nem protestánsok kebelében is fel kell jajdul-
nia, mert ugyanazon törvény az összes haza törvényhozá-
sának müve, mely ha dől, vele együtt rendül és roskad meg 
a többi törvények oszloptömege is. Nemcsak a testvériség 
eszméjében tehát, hanem e körülményben főkép gyökerezik 
az a páratlan lelkesedésben nyilatkozó részvét,, melylyel a 
haza katholikus s más vallású fiai is a protestánsok jogai 
és szabadsága iránt viseltetnek. 

Emelem tehát poharamat valamennyi nem protestáns 
hazámfiaiért, kik a midőn fájdalmunkat nemzeti fájdalomnak 
tekintették, ugy örömünket is nemzeti örömnek fogják te-
kinteni, mint ugyanazon hazának egyetértő és együttérző 
gyermekei. Éljenek a kath. hazafiak!" 

Gróf Csdky Tivadar: 
„Uraim! Korszakunk vezér eszméje az egyesülés! — 

ennek köszöni Angolhon, hogy századok óta széles alapon 
nyugvó szabadsága örök időre biztosítva látszik, és hogy 
élén jár és járni fog az európai civilisátiónak; ezen eszme 
az, melytől honunkra is szép jövőt várok, és bizton is vár-
hatok az eddigi haladás után Ítélve. Vessünk vissza egy 
pillanatot az alig mult évekre •, és azon sajnos meggyőző-
dést kell nyernünk, hogy — ámbár a vész órája a közös 
hazát hőn szerető fiakat segélyre mindig készen találta — 
azon szellemi, de még anyagi erőt is, mely a nép tömegében 
rejlik, föl nem ébresztve, elkülönözve, és igy veszve látjuk. 
Most egészen máskép mutatkoznak a tények. Azon perctől 
kezdve midőn Európa egyik legműveltebb, legharciasabb, 
legnagyobb és jelen percben bizonyára leghatalmasabb nem-
zete bölcs, hallgató, de bizton számító vezére megzendité 
az egyesülés áldásteli elvét, azt a nemzetiség magasztos 
köntösébe burkolván, megrázta erős kezével az ó világ ros-

kadt épületét, hogy az m egreszketett alapjaiban, és minden 
nap egyik túlélt része bedől, és igy az eddigi, képzelt, — a 
mindig munkás diplomatia sebes tollai által összehalmazott 
írásokon nyugvó egyensúlyt egy biztosabb alapra átruház-
tatni szándékozni látszik, t. i. a népnek életrevalóságára. 
Azon perctől fogva, mondom, mily nagy változás hazánkban 
Az egyes ember fölkeresé barátjai tágasabb körét, az egy 
ügyben fáradozók szorosabban csatlakoztak egymáshoz, a 
szellemi, vagy anyagi közérdek, a legkülönbözőbbeket, a 
legtávolabb társadalmi helyzetű egyéniségeket, szoros kap-
csokkal fűzé egybe, társadalmi, gazdasági ipar, művészeti, 
tudományos egyletek lépnek életbe az oraz&g minden vidé-
kén, az eddig fönállottak elhagyván magán állásukat és ki-
rekesztő elveiket nagyobb hatáskört nyertek, a hon akár-
mely vidéki fiai érintkezésbe atyafias viszonyba hozattak 
egymással, és valamint egypár nappal ezelőtt egy szent 
eszme ezreket zarándokoltatott fővárosunkba, ugy ma, a 
hon bármely fia, bizton emelheti szavát akárhol, és rokon-
szenvre találand, mert egy érzelem által szellemileg egyesül-
ve vagyunk mindnyájan! — erre számiték, tisztelt uraim, 
én is, ki a messze fekvő havas Tátra fia, ismeretlennek 
ugyan, de nem idegennek érzem magam honfias körükben. 

A protestánsok egyesülésükben nyerték azon lelki 
szilárdságot, melylyel századok óta, dacára minden vihar-
nak, fentartották vallásukat, ez által pedig — és ezt egy 
magyarnak sem szabad felednie soha — tartották fön legin-
kább, vagy épen egyetlenül nemzetiségünket, és megmen-
tették azt, hogy el nem öletett a sok külső nyomástól; 
legújabban bizonyított ragaszkodásuk vallásukhoz, kitartá-
suk jogaik mellett, és az ezek által kivívott győzelem mind-
annyi tanúi az említett eszme hatalmának; fényesen bizo-
nyítja az egyesülés horderejét az is, hogy valláskülönbség 
nélkül az egész nemzet egyhangúlag a protestánsok ügyét 
a maga ügyévé tette, következménye ennek, hogy például 
én egy nyolc százados katholikus család ivadéka, biztos 
lehetek minden józan hittársam érzelmét kifejezni, midőn a 
protestánsok irányában nyilvánítom, mély tiszteletemet szi-
lárd kitartásukért, lelkesedésemet gyözelmök fölött, e forró 
kivánatomat további gyararapulásuk- és szabad kifejlődésük-
ért egyházuk terén. 

Hiába keresi a diplomatia a hatodik nagy hatalmat 
Spanyolország forró éghajlatában, vagy a tenger környezett 
Svédhonban! — ezen hatodik nagy hatalom fönáll már ré-
gen ! Csakhogy azt nem akarják látni, vagy valóban nem 
látják! — ezen hatodik nagy hatalom a korszellem! — en-
nek államadósságai nincsenek; anyagi állapotja virágzó, 
mert pénzereje kimeríthetetlen, mivel azt az eszmék képe-
zik ; papírpénze hittellel bir mindenütt, mert a szabadsajtó 
készíti bankóit; hadihatalma rettentő, mert fegyvere a köz-
vélemény; számtalan, mert katonája, minden müveit haza-
fias érzelmű férfiú, — és itt önökben, uraim, is, valamennyi 
bajnokát üdvözlöm ezen nagy hatalomnak! — kormánya 
jelenleg, az egyesülés eszméje a nemzetiségben, ezt se-
gítsük teljes erőnkből, mert, ha minden szellemi és anyagi 
tehetségeinket öszpontositjuk, egy testté válunk, és ezen 
testből élő nemzet lesz, nemzet, nagy és hatalmas, elég 



erős túlélni minden viszályt! — mert a hogy azt koszorús 
költőnk mondja: 

„Az nem lehet, hogy ész, erő 
És oly szent akarat 
Hiába sorvadozzanak, 
Egy átoksuly alatt ! u 

Futó csillagok keletkeznek az égen — a nép szent 
áhítattal azokban véli látni Magyarország vezér és remény-
csillagát ! — én azt a szent eszmében találom, mely csillag 
erővel egy kebelből a másikba száll, és minden szívben 
szikrát gyújt; hadd válljék lobogó tüzévé a honszeretetnek, 
melyet a nemzetiségek egyesülésében éltetek, ürítvén e 
poharat boldogságára a hazának ! éljen a haza !" 

Gróf Batthyány Géza Magyarország különböző népfa-
jainak egységeért ivott óhajtván, hogy bár nyelvre külön-
bözünk, de a haza boldogságára érzelemben egyek 
legyünk. 

Fóldváry Kálmán : 
„Midőn őseink honunkat elfoglalták 108 nemzetség 

ugyanannyi vezér alatt foglalá el azt. Ezen vezérek egyike 
Örs volt. Századok multak el azóta és viszontagságos felhők 
vonultak el hazánk égboltozatján s vajmi ritka már most 
a honfoglaló vezérek utódait a most élő főnemes családok 
közt föltalálni. Örsnek azonban, kinek emlékét áldom, mert 
utódaiban szakadatlanul jeles férfiakat adott a hazának, 
egyik reményteljes utóda itt ül velünk — közöttünk. Örs 
a honfoglaló vezér utóda a jelenlevő gr. Batthyány Géza, 
kinek csaladi nevét minden magyar kegyelettel említi. Mi-
dőn azt kívánnám, hogy az ős család e nemes ivadékát isten 
sokáig éltesse, óhajtóm egyszersmind, hogy dicső őseinek 
méltó utódja legyen. Éljen!" 

Zmeskall József Magyarország g. n. e. vallású fiaiért 
emelt poharat ; mire a jelenlevő győri g. n. e. lelkész meleg 
s hazafias szavakban válaszolt, éltetvén a testvériséget a 
a közhaza boldogságára. 

De ki tudná elszámlálni azon szebbnél-szebb s részint 
talpraesett élcektöl sugárzó—mint Székácsé s dr. Kovácsé, 
— részint politikai színezetű felköszöntéseket, melyek ez 
alkalommal tartattak, s melyeknek mindegyikét viharos 
éljendörgések követék ? 

Az ebéd kezdetén Csukássy Józsefnek e lapok utóbbi 
számában is megjelent disznyomatu gyönyörű alkalmi köl-
teménye s ft. Haubner Máté superintendens jól talált arcké-
pe osztatott ki a vendégek közt; s az ebéd folyama alatt 
Farkas Miska jeles zenetársulata mulattatá a mind végig 
derült kedélyű vendégkoszorut. 

Az ebéd vége felé a „Szózat" az összes közönség 
által elénekeltetett, s mintegy hét óra táján a lakomázó 
társaság példás rendben szétoszlott. 

így folyt s végződött a győri ágost. evang. egyház-
község örömünnepe a mennyire emlékező tehetségem azt a 
folytonos lelki izgatottságban följegyezni engedé, s csak 
annyit jegyzek még meg, hogy a példás rend, mely az 
ünnep két napján az ezrekre menő közönség részéről ta-
pasztalható volt, azon meggyőződésre vezetett, hogy közön-

ségünk sokkal érettebb, semhogy a lelkesültség által magát 
annyira elragadtatni engedné, hogy irányában szigorúbb 
elővigyázati intézkedésekre lett volna szükség. 

(Győri Közlöny). Beöthy Károly. 

— — —• r 

Nt. Szerkesztő űr! Jól esik lelkemnek valahányszor 
protestáns egyházunkban a vallásszeretetet élő és munkás-
nak hirdető szép példáiról az adakozásnak, olvashatok 
becses lapjaiban. 

Mennyivel boldogabbnak érzem magamat most, midőn 
a szeretetnek ama szép virágival felkoszorúzott szerencsés 
egyházak közé a „málcait" is méltán sorozhatom!!! 

Egyházunk egy tiszteletre méltó tagja, tek. özvegy 
Stépán Ferencnö született Richter Klára asszonyság, az 
úr asztalát egy művészileg öntött 50 pengő forint értékű 
ezüst tányérral ékité, mint szintén templomunk belsejét 
egyszerűen de szépen szinezteté-

Tiszta szívből származott köszönetet mondok a mál-
cai egyház nevében az igazán vallásos nőnek, éltesse öt 
Isten soká a mi dicsekedésünkre !!! s adjon minden protes-
táns egyháznak ily derék védasszonyságot!! Málca 
aug. 15. 1860. 

A málcai egyház nevében. 
Egy valaki az egyház tagjai közöl. 

A sárospataki Füzetek kiadói: Fh-délyi JánosJ 
Hegedűs László, és szerkesztői: Antalfi János, Arvai 
József, az olvasó közönségnek tisztelettel jelentik, hogy 
ezen protestáns tudományos folyóirat negyedik évfolyamá-
ból Cl 860 jan.- dec.) teljes szánni példányokkal még foly-
vást szolgálhatnak. Különösen emlékeztetik az alakult, vagy 
alakulandó egyházmegyei könyvtárakat, s kérik az egyházi 
testületek, iskolák, más tudományos intézetek igazgatóságait 
és „olvasó egyleteket," hogy megrendeléseikkel „fedezvén 
az ö kiadásaikat," biztosítsák az egyház és tudomány ré-
szére az általok folytonosan előszedhető s közölhető ada-
tokat, kútfőket, ismereteket. 

A „sárospataki Füzetek" ez évi folyamára postán 
hat, helyből elvitetve öt uj forintjával, félévre ez öszvegek 
felével, „előfizethetni: Sárospatakon a szerkesztőségnél." 
Kapható, egy évi folyam hat uj forintért, „Pesten :" Ráth 
Mór, Osterlamm Károly, „Debrecenben :" Telegdi Lajos, 
„Pápán ;" Szkolnik, „Kolozsvárt:" Demjén László könyv-
kereskedésében. 

Óvás. E lapok megelőző számában, a heves-nagy-
kunsági ref. e. megye jul. 3. stb. tartott gyűléséről Éles 
Emil által irt közleményben olvassuk, hogy az e. ker. 
gyűlés által meghagyva „kilencvenhétezer népességű e g y -
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házmegyénkben 7 dekánság állíttatott fel s dekánoknak 
„választattak" stb. a mint közölve volt. 

E szóra nézve, „választattak" van észrevételünk. 
A nevezett dékánok nem a décanatusbeli egyházak, mint 
minden választásjog birtokosai s törvényes gyakorlói által 
választattak, hanem egyszerűen az e. megyei gyűlés által 
neveztettek ki; már e kinevezést azt hiszem, senki közö-
lünk választásnak nem fogja ismerni. Annálfogva ez eljárás 
ellen, bár honnan indult s keletkezett legyen, távol minden 
egyéb vonatkozásoktól, csupán megbecsülhetlen önkor-
mányzati jogunk szempontjából, tiszteletteljesen óvást 
teszünk. • 

Nyílt kérdés; sz. Nagy Károly úrhoz. 
Ref. egyház templomi és halotti énekeink néhány 

ujak hozzáadásával már a mult évben Szotyory Nagy-Ká-
roly ur által, a legújabb zenemód szerént leirva közre 
bocsáttattak. Mélyen fájlaljuk hogy e műre több szakértők-
től beküldött becses észrevételek, még eddig világot nem 
láttak! Zene, de különösen énekügyünk fejlesztésére s 
korszerüsithetésére őszintén be kell vallanunk hogy az esz-
mecserék és súrlódások legcélhoz vezetöbbek. 

Mint fönebb emlitém sz. Nagy Károly ur templomi és 
halotti karénekes könyvének 4-része sajtó alól kikerülvén, 
azt az illető előfizetőkhöz szét is küldötte; de legyen sza-
bad alulirtnak több ügytársak nevében kérdést tenném, 
hogy váljon az annyira hallgatás leplével befedett 5-ik 
rész: az úgynevezett „orgona- és zongoraiskola, mint a 
kiadott összes műnek legérdekesebb része, mikor fog már 
szintén az előfizetők részére szétküldetni ? 

Verböcy József 

Kérelem Csepeli Sándor tanár úrhoz. 
Ezen lapok 33 számában „Egy protestáns gymnásium 

terve" cime alatt, a gymnásium mikénti elrendezéséről, 
saját nézeteit közölvén, tervem egyes részeit is érinti. 
Tervem ezen érintése után megenged, ha e kérelmet inté-
zem önhöz: 

Felállitott nézetei alapján, szíveskedjék kimutatni. A 
gymnásium egyes osztályaiban, melyik tantárgyból mennyit 
s mily modorban kellene tanítanunk. 

2. Mi módon következnének a tantárgyak egymás 
után és hogy állanának egymás mellett ? 

3. Ha ön hetenként egyik ugy mint a másik osztály-
ban 20—25 órán kivan tanítani, hogy osztaná be az ön 
által, cime ügy mint terjedelménél fogva kijelölt tan-
tárgyakat ? 

4. Hány tanárra van az ön gymnasiumában szükség, 
ha egy tanár, mint ön állítja, hetenként 16 óránál többet 
nem adhat ? 

Hogy ön postulatumainak „értelmet és érvényt sze-
rezzen" ezen fáradságra még szükség van. 

Selessy János nevelő. 

Könyvjelentés Megjelent és szerkesztőségünkhöz 
beküldetett a „Néptanítók könyve" uj folyama I. köte-
tének IV füzete. Lapunk egyik számában dicsérőleg 
szólottunk már e becses nevelési közlönyről, e füzet 
tartalmát látva, újra forrón ajánljuk az iskolatanitó 
urak figyelmébe. B. 

Érdekes adalék napjaink történetéhez. 
Egy administratori ítéletnek másolata. 

Az apostagi evang. ágostai hitv. egyház, a fentebb 
álló vádak következtében nyertes félnek nyilványittatván, 
nevezett egyház kérelmének hely adatik, és tiszt. Mihálko 
János űr apostagi papi állomásáról ezennel elmozdittatik, 
azon meghatározott kijelentéssel, hogy apostagi állomását, 
s névszerint az apostagi paplakot, a most folyó évnek aug. 
harmincegyedikéig, okvetlen elhagyja, addig is magáról 
gondoskodván. 

Tiszt. Mihálko János urat imigy elmarasztalnom kel-
lett, következő okoknál fogva u. m. 

1. Tiszt. Mihálko János úrnak a fentebbi ellene tá-
masztott vádok, a folyó évi junius 24-kén kézbesítettek, 
azon világos meghagyással, hogy 14 nap alatt magát iga-
zolni tartozzék; mely 14 napot, tiszt. Mihálko János úr, 
jul. 5-kén 1860 irt levelében meghoszszabbittatni kérvén, 
annak következtében nyert tőlem ráadásul egy hetet: azom-
ban tiszt. Mihálko János ur, ez uj határidőnek, jul. 14-kén 
történt lefolyta után is, söt a mái napig sem, magát igazol-
ván, magát a válasz nem adása miatt nem is mentvén, öt a 
polgári perrendtartás 40, 61. §-sai értelmében is, el ma-
rasztalnom kellett. 

2. Igaz ugyan, hogy a magas cs. kir. 1859. sept. 
2-ki ministeri rendeletnek 58, 85. §-sai értelmében, „egy 
lelkipásztornak elmozdittatása," az esperességi és superin-
tendentiai consistoriumok teendőihez utasítva .van : azonban 
a pesti ag. hitv. evang. superintendentiában csak három 
törvényesen szervezett egyház találtatván, és nem lévén 
sem esperességi sem superintendentiai consistoriumunk, 
annál fogva e szomorú kötelességet, t. i. tiszt. Mihálko Já-
nos urnák elmozdittatását, kéntelenittetem magam teljesíteni. 

3. A szentírás a lelkipásztorokat püspököknek ne-
vezvén, azoknak nyilván meghagyja, hogy: „szükség a 
püspöknek fedhetlennek lenni, vigyázónak, józannak, meg-
ékesittetettnek, nem bor mellett ülőnek, nem verekedőnek, 
nem nyereség rútúl kívánójának, idegennek a harcolástól, 
idegennek a fösvénységtől, hogy szidalomba ne essék, és 
az ördögnek hálójába" Tim. III. 2. 3. 7. Minthogy pedig 
Mihálko János úr, több ily vádokkal vádoltatik, és ő, sem 
az egyházat, sem az alólirt elöljáróját feleletére nem méltatja, 
annálfogva is kellett őtet marasztalnom. 

4. Azt mondja a szentírás, hogy a menyire tőlünk le-
het, minden emberekkel békességesen éljünk Rom. XII. 18; 
alúlirt ennél fogva is megvártam volna, hogy tiszt. Mihálko 
János ur, mint az egyház vezetője, az elmúlt másfél hónap 
alatt, a keresztény szeretet és szelidségtől ihletve, egyhá-
zával ki fog békülni: minthogy az azomban nem történt, s 



az egyház folytonosan elmozdittatási kérelme mellett meg 
marad, ezért is kellett öt elmarasztalnom. 

Jelen Ítéletet, tiszt. Mihálko János urnák, Kopa 
György, apostagi egyház gondnoka, egy más apostagi 

presbyterrel, kézbesíteni fogják. Kelt D. Egyházán jul. 28-
kán 1860. Válka János a pesti ág. evang. superintenden-
tia cs. k. administratora. 

A Bukaresti Magyar Közlönyben olvassuk, 
hogy Bukarest környékben Ploesten Cseh Sámuel ottani ref. 
tanitó ur saját költségén, ezelőtt mintegy másfél évvel, íi-
növeldét nyitott meg, később azonban Mátyás József in-
gyen engedte át e célra szobáit. Itt ment végbe ez év júni-
us 4-én a második nyilvános vizsgálat, melynek fényes si-
kere a neveléstől eddig idegenkedő szülőket megnyerte. 
Most intézete Daragi orvos lakásában van, ki e helyet fél-
évre dij nélkül ajánlá fel. Ez intézetben a bejáró gyerme-
kek hatórai tanításért naponkint 3 ujkrnyi dijat fizetnek, de 
ugy ha két testvér együtt jár be, az egyik nem fizet semmit. 
Jelenleg 35 a tanítványok száma s ezek egy harmada díj-
mentes. 

Iskolamegnyitás. A pesti ágost. hitv. evang. ma-
gyar-német gyülekezet az elemi, leánytanodai s vasárnapi 
iskola-osztályokat jövő sept. hó elején fogja megnyitni. 

Adakozás 
A héviz-györki tanítói állomás fölsegéllésére 

alakuló takarékmagtárba adakoztak: 
Mélt. Nagy István urb. törv. széki elnök 3 éven át 

évenkinti hat, hat véka búzát. 
Dr. Ballagi Mór egyszermindenkorra 4 véka búzát 

A nagyberényi helv. hitv. elégett templom,- is-
kola,- és papház felsegéllésére ujabban befolyt kegy-
adományok : 

Sopronból a Gusztáv-Adolf egylet 8 fr., Pestről az 
ev. Wochenblat szerkesztőségétől 2 fr. Fogadják a küldök 
az egyház legforróbb háláját!! 

A békési ref. egyház a Gusztáv-Adolf egyletre 25 
ftot. A Melanchthon-szoborra 5 ftot. adakozott és szerkesz-
tőségünkhöz beküldötte. 

Protestáns képes Naptár 1861-ik évre. Szer-
kesztette és kiadta Dr. Ballagi Mór tanár. Hetedik év 
folyam. Bolti ára 5 0 kr. o. é. 

Tartalom: I. Naptár II. Jeles egyházi férfiaink kép-
tára : 1) Apostol Pál superintendens képe és életirása. 2) 
Balogh Péter superintendens képe és életirása. 3) Báró 
Prónay Gábor képe és életirása. 4) Szontagh Sámuel supe-
rintendens képe és életirása. 5) Tóth Ferenc superintendens 
képe és életirása. 6) Báró Vay Miklós képe és életirása. 7) 
Apostol Pál superintendens emlékezete, költ. Czelder Már-
tontól. III. A magyar prot. egyház rövid története, tekintet-
tel mind a két magyar hazára. IV. A lelkiismeret. Költ. 
Szász Károlytól. V. A családélet számára (a bölcsőde és 
kisdedovóda ismertetése). VI. Jézus és nép. Költ. Tompa 
Mihálytól. VII. Néhány napom falun (házi tanácsadó). Boros-
tyán Elemértől. VIII. Az édes anya. Költ. Hagymássytól. 
IX. A végzet könyve. Elbeszélés Fekete Jánostól. X. Modok 
Péter. Költői beszély Baksay Sándortól. XI. A családi kör, 
mint iskola istápja. Boross Mih. XII. Rövid nevelési cikkek. 
XIII. Cédrus. Költ. W. J.-tól. XIV. A kincses apa. elbeszé-
lés Hagymássy L.-tól. XV. Maximák Hagymássy L.-tól. XVI. 
Könyvészeti kalauz. (Felelet e kérdésekre : miért ? hogyan ? 
hol ? mikor ? és mit ? kell olvasni ?) XVII. Az iparos nö-
vendék tanulóévei. XVIII. A vendég. Költ. Thali Kálmántól. 
XIX. Franklin kincses szekrényéből. XX. Luther Márton-
nak elmés mondatai. XXI. Ingeborg önszületésnapján. Költ. 
XXII. Adomák. XXIII. Protestáns egyházi és tanodai tiszti 
névtár. XXIV. Közönséges vásárok Magyar- és Erdélyor-
szágban, hivatalos kijavítás nyomán. XXV. Hirdetések. 

Gyűjtőknek 10 példányra 1 ingyen példány, ha 
innen vitetnek el a példányok, 2 ingyen példány adatik. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s k iadó : D r . B a l l a g i M ó r . 

P á l y á z a t . 
Lahne Frigyes evangélikus fiúk számára Sopronban alapított „tan- és nevelőintézetébe" september végéig 

folyvást vétetnek föl uj, még pedig 4 normál-, 4 reál-, 5 gymnasiumi osztályú 6—16 éves növendékek. Mult tanévben 33 
volt a növendékek száma, ez évben legfölebb 40 vétetik föl. Programm ingyen kapható Sopronban. 

(4—2) Lahne Frigyes igazgatónál. 
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Jeles iskolai könyv árleszállítás. 
Több oldalról történt felhívásoknak engedve, elhatároztam magamat, a következő munkát : 

SZENT TÖRTÉNELEM. 
Az isteni üdvintézmény történelmi kifejlésének rendszeres előadása, mint az egész keresztyén vallás-

tan mellőzhetetlen alapja. 
Kiirtz Henr ik f. „Lehrbuch der heil. Geschichte" cimű munkájából a ref. egyház hitelveivel is 
öszhangzásba hozva. — Átdolgozta T a t a i A n d r á s hittanár, melynek bolti ára 1 f t . 5 kr. volt, 5 0 uj 

Úrra szállítani le. 

A tanár uraknak, kik netalán iskoláikba bevezetni kívánnák, áttekintés végett egy tisztelet példánynyal szolgálok. 

Megérkezett a SarOSpatakl Naptár 1861. folyama. 
Ára 25 uj kr. 

Ajánlom ez alkalommal könyvkereskedésem iskolai osztályát, mely kivált a mindkét felekezetű 
protestáns /ó'-, közép- és népiskolákban használt tan- és segédkönyvekkel igen gazdagon van ellátva, 

és megrendeléseket a lelietö legkedvezőbb feltételek mellett teljesít. 
Mint a sárospataki iskola főbizományosa, ezen intézet kiadványaival bármily mennyiségben 

is a legrövidebb idő alatt szolgálhatok. R Á T H MÓR, 
(3—1) Pesten, a „Vastuskóhoz." 

P P " OSTERLAMM KÁROLY KIADÁSAI 
A szerzőtől átvettem az alólnevezett két érdekes munkát : 

RÉVÉSZ IMRE. A protestáns egyházalkotmány alapelvei a 16-dik századi főbb reformátorok, vallásté-
telek és egyházszervezetek bizonyítása szerint. 1856. (1 ft. 12 kr. pp.) most csak 6 0 uj kr. 

RÉVÉSZ IMRE. Vélemény a magyar protestáns egyházalkotmány főpontjai felett, különös tekintettel a 
jövendő törvényhozásra. 1857. (40 pkr.) most csak 60 uj kr 

Hitelvek, történeti alap, békekötések, positiv törvények! ezek valának azon vezérfáklyák, melyek szerzőt e 
müveinek megalkotásánál vezették, oly időben, midőn hazánkban alig kezdett még az irodalom komolyan emlékezni a 
magyar protestáns egyházalkotmány ügyéről. Most, midőn ama müvek megjelenése óta lefolyt évek küzdelmei fényesen 
igazolták a szerző által választott vezérfáklyák tiszta fényét és biztos irányát: szerző müvei, bizonynyal nem vesztettek, 
sőt nyertek becsükben mind a jelenre, mind a jövendőre nézve. 

Egy időben van szerencsém a következő munkákat ajánlani: 
BLÁZY LAJOS. Protestáns uj zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra megvitatási mintául 1 ft. 
HAAN A. L- Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történelméhez. Előfizetési ár 2 ft. Ugyanaz 

német nyelven 2 ft. 
HAAN A. L. Jena hungarica sive memória hungarorum a tribus proximis saeculis academiae jenensi 

adscriptorum 1 ft. 42 kr. 
KERKAPOLY KAROLY. Protestáns egyházalkotmány, tekintettel történeti fejlődésére. 1 ft. — Világ-

történet, észtanilag előadva. rElsö kötet 2 ft. 
S Z É K Á C S J Ó Z S E F . A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangélikusok szabad és nyilvános 

vallásgyakorlatát biztosító törvények, magyar, német kiadás, függelékül a latin szöveg 40 kr. — Egyházi beszéd, melyet 
Berzsenyi Dániel sírja felett a niklai temetőben 1860. junius 14. elmondott 40 kr. — Igénytelen vélemények a két evan-
gyéliomi egyház ügyeinek igazgatását tárgyazó ministeri törvény-javaslat felett 50 kr. 

Minden akárhol, vagy akárkitől hirdetett munkák általam megszerezhetők. 
O s t e r l a m m K á r o l y . 

(3—1 (Pesten, Erzsébettér). 
= 



PROTESTÁNS 

ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADÓ -

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken : postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Eszmecserék zsinati teendőink iránt. 
Mint zajgó tenger hátáról partra vergődött 

hajós, szentel ngyan néhány pillanatot a kiállt re-
megés fájó emlékezetének; de csakhamar további 
teendője körűi lebeg minden figyelmével: űgy 
kell nekünk is magyar honi protestánsoknak, a 
válságos napon átvonulásának szentelni néhány 
bús sóhajt; de egyszersmind a szabadabb lélekzés 
eljött szakában azokról is, nemcsak gondolkozni, 
de intézkedni is, melyek a m. protestantismus 
örök elvei szerint, az ur evangyéliomi egyháza 
emelkedő' virágzása, jóléte biztosítására, törvé-
nyes jogai megvédésére nélktílözhetlen kellékek. 
És mi, nem késünk lelki örömünket a felett kife-
jezni, hogy a protetantismus Geniusa ez intését a 
magyarhoni protestánsok nem csak megértették, 
de követik is. Mert míg egyfelől hálafohászt emel-
nek a mindenek urához, kinek kezeiben vannak á 
királyok sziveik, azon nyugalmas, azon jog-, s 
törvényszerű helyzet isméti élvezhetéseért, mely-
bőli kiszorítás oly érzékenyen fájt, s melyhezi 
ragaszkodásukat, az eseménydús hosszú évtized, 
nem csak nem gyengithette, sőt mind inkább szi-
lárdította ; mig hálaáldozattal áldoznak Istennek 
azért, hogy a közelebbi, háromszázad óta, aligha 
nem legnehezebb napokban, a m. protestáns egy-
ház megtartása körül, most is mint mindig meg-
mutatta oly csodásan őrködö hatalmát, s gondvi-
velését, adván az ö nyájába, s ennek hű Áronai s 
Mózeseibe az erő és bátorság lelkét: addig más 
felől, azon kicsinyhitüeknek, kiknek kitartásuk 
megrendült, s lábaik tán meg is sikamlottak, ez 
esemény teljes feledése biztosítása mellett a kien-
gesztelődésre, atyafias jobbjukat nyújtsa, a válsá-

gos napok megedzette erejüket, egygyéolvadt érzés 
s figyelemmel, sürgősb, s fontosb teendőikre for-
dítják, „zsinati tárgyakkal foglalkoznak." És hogy 
a majdan összeülendő zsinat, ne legyen, mint vólt 
az 19% évi budai zsinat, a szétágzó vélemények 
harci tere, de legyen s lehessen az eszmecserék 
által, tisztára hozott tárgyak, még egyszeri meg-
vitatás után, összeállítója, ha lehet e kifejezést 
használnom, mintegy öntödéje: a vallás szentsége 
követelte higgadtság, s komoly méltósággal in-
dáinak ismét eszméket cserélni a fontos „teendők," 
s ezek ,.mikéntje" iránt. 

Nem tartozom azok sorai közé, kik a zsinat-
hozi készülődés idejét igen rövidre szabni, s a 
zsinatot mielőbb együtt ülve látni szeretnék. 
Miután, hála érte Istennek! az 1848 év előtti 
egyházkormányzati rendszerünk vissza van állít-
va: még pár évig—mely időt a készülődés alkal-
masint egészben igénybe fog venni, — az amabilis 
confusio lobogója körűi, mely hogy magára a 
prot. egyházra nézve sem oly veszélyes, mint 
némelyek hirdetni szeretik, a legközelebbi idők 
eléggé igazolták, állnunk; szerintem, nem lesz 
örökkévalóság. Ne ámítsuk uraim enmagunkat, 
még folyvást tart köztünk a közelebbi idők feliz-
gatta kedélyek hullámzása, ennek pedig a zsinat 
ajtajai megnyitása előtt el kell simulnia; még 
igen sok tárgy, nem csak kitisztázva, de kellőleg 
megvitatva sincs, ezeknek pedig zsinat előtt mind 
tisztára kell hozatniok. De nem tartozom azok 
táborába sem, kik az önkormányzat jogánál fogva, 
egyedül zsinatra taztozó tárgyak felett, egyház-
községileg, s megyeileg, érvényesen, egyelőre is 
intézkedhetni vélik, állítják. Az autonomia senkit 
nem jogosit separatismusra. Egyházkormá 



rendszerünk hiányait s fogyatkozásait, s azt, liogy 
a képviseleti rendszertől igen messze áll, mind-
nyájan tudjuk, s ismerjük; de ka azt a kedvező' 
viszony s körülmények közt életbe léptetni elmu-
lasztottuk, nem látom okát, miért kellene azzal 
most, a fontosb tárgyak kellő megvitatása előtt, 
nyakrafőre sietnünk. Jerikó falai nem csak össze 
nem dőlnek: de reményijük, hisszük, meg sem in-
gadoznak azon kevés ideig, míg a képviseleti zsi-
nat, melynek mikénti létesithetését, az egyházke-
rületek komoly tanácskozmány tárgyává tették, 
összeülvén, a képviselet országa hozzánk eljövend. 
Viseltessünk hát, szerintem is igen hiányos egy-
házkormányzati rendszerünk iránt, már csak ré-
giségeért is, még egy kevés ideig, kegyeletes tü-
relemmel, kivált miután biztosítva vagyunk, hogy 
azt. mi magunk fogjuk minden külelem s hatalom 
befolyása nélkül kijavitni, újjá alakitni. Nincs, ki 
jog szempontjából kárhoztathatná, avult kormány-
zati rendszerünk elleni itt s ott mutatkozó oly-
nemtí felszólamlásokat, s följajdúlásokat, mílyeket 
egyik legtekintélyesb egyházközségünkben K-n? 
csak most hallottunk anomal szerkezetű presby-
teriumaink ellen hangoztatni, melyek nem csak 
magok egészítik ki magukat, dé ma már, egy oly 
erkölcsi testületet is kiegészítő részekűl tartanak, 
melynek tagjait egészen idegen hatalom alkotja, 
teremti*): de a körültekintő figyelem,itt is ezt kiáltja 
„várjunk, mig a közelgő zsinat elfogja hozni a 
képviseleti rendszert.**) Óvakodjunk egyenkint 
kezdeni meg, a régi határ elbontását." — A pres-
byteriumok megdöntése jelen szerkezetünk fos?-
lányonkénti szétmállását, egyházmegyei, 4s kerü-
leti hivatalnokaink új választását is vonathatná 
maga után. Vájjon ajánlatos-e, zsinat köszöbén? 

az ily fölbojgatás ? s tan^csos-e a készűlődési 
időnek ilyeténi elpazarlása, kivált akkor, midőn 
az egyház leglényegesb jogai, mint adófölemelés, 
u j hivatal állítása, papválasztás s a t . különben is 
vagy az egész nép, vagy annak tekintélyes számú 
képviselői által gyakoroltatik az úgynevezett 
„engedélyezett közgyűléseken." Bizony, bizony, a 

*) Mint lapunk mult számából olvasható, elintéztetett már 
ez ügy egy küldöttség által. B. M. 

**) Miért halasztanánk ezt zsinatra, az az határozatlan idő-
re ? holott a presbyterí rendszer egy idős a protestan-
tismussal s kinövéseit zsinat nélkül is nyesegethetjük. 

Boross M. 

közügyek minden hátrány a nélkül várhatunk 
még egy kevés ideig a prést >yteriumok rendezé-
sével. Azomban ez, egyéni nt ízet, mely a többség 
nézete előtt meghajolni, mind énkor kész 

E kitérés után, kilépek é n is, a zsinati teen-
dők, e fontos tárgy felől, értekezni képesek közt, 
a l eggy e i lgébb, a legutósó, kiben alig van vala-
mivel több, a szíves készsége s jó akaratnál, az 
eszmecserélés mezejére. 

Mint mikor valamely középület kijavítása, 
célszerűbb belrendezése, munkába vétetni komo-
lyan céloztatik; mennyiben kiki saját Ízlését ohajt-
ná érvényesitni, a teendők sürgősb volta, s mi-
kéntje iránt, a vélemények legtöbbször szétágaz-
nak: igy haboznak jelenben, a m. honi protestán-
sok is a felett, hogy az egyházkormányzat gépeze-
tében fölismert hiányok, a szükségesekül bebizo-
nyított javítások közül melyik teendő az, melynek 
kipótlása, s megalapítása, a már soká csakugyan 
nem halasztható zsinaton, mindenek felett elsőbb-
séggel birand ? Népképviselet az egyházknrmány-
zat minden ágában; segélyező biztos alap előte-
remtése, szegény s csapással sújtott egyházköz-
ségek, s nyomorúan dotált egyházi hivatalno-
kaink gyániolítása népiskolai pangó, gymnásiumi 
naponta liiányosbnak mutatkozó tanrendszerünk 
javítása; praeparandiáink, felsőbb tanintézeteink 
a kor-szelleme igényelte átalakítása; egy prot. 
egyetemnek a hon fővárosában, Pesten szilárd 
alapra fektetett fölépítése, s örök megalapítása; 
egyházi fegyelem fölélesztése, erkölcsiség s val-
lásosság emelése; a prot. egyház állása, s viszo-
nya az állam, s más hitfelekezetűek irányában s 
a t. oly fontos, oly életbevágó, ép ezért oly sür-
gős feladatok, hogy épen nincs okunk elitélni 
azokat, kik látva, ismerve a teendők roppant hal-
mazát, a felett haboznak, hogy ezek közül, me-
lyiknek adják az elsőbbség jogát. 

En, egyik zászlóvivőnk B. M.-al tartok, ki-
nek a m. protestantismus körűi annyi kitűnő érde 
mei vannak; kit a később kor, a birtokába jutan-
dott okmányokból bizonyosan jobban fog ismerni 
mint mi, kik vele, kürűlte éleliink,*) s az általi 
prot. Egyli. és Isk. lap f. évi 27 számában, ajánl 

*) Szerkesztő ur nem szereti, ha lapjában róla dicsérőle, 
szólanak, távollétében azonban meghagytuk az elismer 
nyilatkozatot. Boross M. 



kitűzött tárgysorozatot fogadom el, s mint ilyenr 

az összeűlendett zsinatnak mindenek előtti teen-
dŐjeűl állítom, „a m. protestáns egyháznak, állam 
s más hitfelekezetekhezi viszonya meghatározását,. 
körvonalozását.'4 Mert ha figyelemmel végigk né-
zünk negyedfélszázados, eseményteljes multunk 
felett, ugy találjuk, hogy a fájó sérelmek, melyek 
m. prot. egyházunk testületén üttettek, a méltat-
lan nyomás, bántalmazások, melyek emelése alatt 
egyesek, egyházközségek, s az egyetemes prot. 
egyház annyiszor, s oly meghatólag nyögdécselt, 
mind onnét keletkeztek, hogy ama kettős viszony, 
nincs szabados szavakban quos ultra, citraque 
nequit consistere rectum körülírva, meghatározva. 
Semmi kétség, hogy mind a bécsi s linci szerződő 
feleket, mind az 179% évi 26 törv. cikk alkotóit, 
a legszentebb intentio, jelesen a m. prot. egyház 
minden óldalróli teljes biztosítása vezette, vezé-
relte : de mind e mellett a hosszas idők nyújtotta 
keserű tapasztalás után be kell ismernünk, hogy 
azon örök érvényű alaptörvényeinknek vannak hé-
zagai, homályos, igy—kivált ha keletkezési okaik, 
s körülményeik kellő figyelembe nem vétetnek; — 
jobbra, balra magyarázható kifejezései. Nem ta-
láljuk azokban a suprema inspectio körvonalozá-
sát, bizonyosan azért, mert azok alkotásakor, 
senki sem gondolt arra, hogy jönni fog idő, mely-
ben az, még az az egyház belügyeire is kiterjesz-
tetik. Nem találjuk azokban határozott szavakban 
kimondatva a prot. egyháznak, más hit felekezetű 
egyházakkali „egyenjogúságát," bizonyosan azért, 
mert elméjében akkor senki meg sem gondolta, 
hogy fognak találkozni idővel^ kik a szabad val-
lásgyakorlattal, államjogi létezéssel felruházott, s 
a törvény védpaizsa alá helyezett m. protestánso-
kat, „eltűrtekűl" fogják tartani, tekinteni. Nincs 
ama viszonyok szabatos meghatározását illetőleg, 
még kánonainkban sem emlékezet, bizonyosan 
azért, mert a midőn a reformatio helyhette vissza 
az államfőket felügyelői magasztos helyzetükre 
az egyházban, még sejtelmük sem lehetett az 
azokat alkotóknak a felől, hogy az elismerés némi 
viszonzásául ?! a Hierarchia helyét a prot. egy-
házban egykor még a Caesareo-papatus fogja, 
legalább megkisérti elfoglalni. 

A közelgő zsinaton tehát legalább szerintem 
a bécsi és linci békekötések a prot. egyházra vo-
natkozó pontjai, s az 179% évi 26 t. cikk, mint 

örökérvényű törvények,melyekből aprót, egyház 
e g y j o t á t s e m adhat föl—alapján,aprót, egyház-
nak, az állam, vagy is az államfő, s más hitfele-
kezetű egyházak irányábani viszonyai lennének, 
szabatos, igy félre nem magyarázható szavakban 
megalapitandók,körvonalozandók— és ezek tennék 
a zsinati törvények két első fejezetét. Míg e vi-
szonyok iránt tissztára nem jön a m. honi p r o t 
egyház: addig beszervezéséhez nem foghat, nem, 
mert hiányzanék az alap, melyre, hiányzanék a 
védbástya, melynek fedezése alatt, az egyházkor-
mányzat szervezetes épületét bizton tartós, s töb-
bé meg^nem ingatható alakban fölépíthetné. Ezen 
viszonyok megalapítása s legfelsőbb megerősítése 
után ^vehetné, s veendné a zsinat, ismét csak 
egyéni nézetem szerint említett örökérvényű 
törvények szellemében s alapján, tárgyalás s vég 
elhatározás alá, a prot. egyház belszervezését 
vagy is, aprót, egyházalkotmány teljes fölépítését. 

De ha a zsinat legelső teendője; a prot. egy-
háznak; állam s más hitfelekezetű egyházakhozi 
viszonyát, jogi helyzetét szabatosan meghatároz-
ni : már csak az eszmecsere alapján is kérdezhet-
né tőlem valaki „mikép vélném e célt zsinaton 
elérhető s eszközölhetőnek ?" 

Bármi csiklandós a kérdés, a nélkül, hogy 
ama jogviszonyokra vonatkozólag, tekintve pa-
rányiságomat, formulázott törvényjavaslatot in-
dítványozni bátorkodnám, e tárgyra nézve néze-
temből; nyíltan elmondom azt, mit e sikamlós té-
ren elmondani kor, s alkalomszerűnek vélek. 

A prot. egyetemes egyház, mint vallási tár-
sulat; erkölcsi testület a lelkiismeret szabadsága 
mellett, az államfő iránti hűséget, engedelmessé-
get mindig vallotta, vallja, s mindenha vallani 
fogja. A magyarhoni prot. egyház is, eleitől fogva 
zászlóján lobogtatta, s lobogtatja ezt, amaz evan-
gyéliomi parancs szerint „minden lélek engedel-
mes legyen a felső hatalmasságnak ; mert nincsen 
hatalmasság, hanem Istentől; és a mely hatalmas-
ságok vannak, Istentől rendeltettek. Azért valaki 
ellene támad a felső hatalmasságnak, - az Isten 
rendelésének támad ellene. Rom. XIII. 1. 2. Ez 
isteni parancs alapján nemcsak soha nem igno-
ralta hát a m. honi prot. egyház, az államfő leg-
magasb helyzetét, személye sérthetlenségét; az 
egyház feletti legfőbb felügyeleti jogát, de mind 
ezeket,—nem tartván, nem tarthatván evangyé-



liomszerűnek, a „bibliát," mint az erkölcsi, s a 
„kardot," mint a világi hatalom jelvényét, egy s 
ugyanazon egyén, vagy bár testűlet kezébe adat-
va látni; s nem képzelvén, nem képzelhetvén az 
állani célja s érdekével összeegyeztethetőnek, 
hogy az egyház, államot alkosson az államban,— 
kezdetben mindjárt készséggel átadta; ugyan-
azokat az államfő kezében ma is, és mindig öröm-
mel szemléli. Azonban az egyház fellet ti e legfőbb 
felügyeleti jog, nem lehet korlátlan, nem határ-
nélküli; vagy világosabban szólva: az államfő, 
legfőbb felügyeleti jogánál fogva, nem gyakorol-
hat hatást, nyomást az egyház belélete fejlesztése 
vagy külszervezésére; nem gátolhatja az egyhá-
zat önálló működésében; nem követelhet uralmat 
a lelkiismeret szabadsága felett; nem teheti kény, 
vagy kegytől függővé, az egyháznak, a vallásiak-
ban teljes független önállóságát; s hogy mindent 
egy szóval fejezzünk ki, nem léphet be az egyház 
szentélyébe. Mert különben meg kellett s kellend 
hallania, ha más villámhárító nincs a vész szikrai 
elvezetésére, ama nyilatkozatot, „inkább kell Is-
tennek, mint az embernek engedelmeskedni/' 
mely nyilatkozat, mint erős, bevehetlen bástya 
alá, eddigelő a prqt. egyház, csak a legnehezebb 
napokban, ekkor is mindig fájó érzéssel vonult, 
menekült. A legfőbb felügyeleti jog tehát, az 
evangyéliomitan fogalma szerint, abban áll, hogy 
miután, bármely egyház, mint alakult erkölcsi 
testűlet nyilt, őszinte nyilatkozatot, hitvallást, 
confessiót adott az államnak a felől, mikép az ö 
tana, az állam célja, békéje, bátorságával nem-
csak nem ellenkezik, de azt elősegíti, biztosítja, 
szilárdítja: az ily erkölcsi testűletet, a nélkül, 
hogy annak belügyeibe legtávolabbról is] avat-
koznék, vagy bárki mást avatkozni engedne, min-
den bárhonnét keletkezhető vész, háborgatás, ül-
dözés ellen, a neki adatott hatalom erejénél fogva 
védje, biztonságban megtartsa. Es ép ezért csak 
sajnálkozni lehetne s kellene azok állambölcseleti 
fogalma felett, kik a legfőbb felügyeleti jog ha-
tárát annyira tulterjesztnék, hogy az államfőt, az 
állam céljával teljesen öszhangzó tant valló egy-
ház belügyeibe is beavatkozhatni vélik, tanítják. 
E tévtant, nem idézhetné elő más körülmény, mint 
az, ha az alaptörvények, melyek talpköve, nyng-
pontjául szolgálnak az egyház államjogi létezésé-
nek szabatosan, s félre nem magyarázható szavak-

ban nincsenek meghatározva. Mivel pedig a m. 
prot. egyház örökérvényű alaptörvényei közt,—a 
protestánsok anyiszor nyilvánított evangyéliomi 
hitelveik ellenérejis,—vannak tágértelmű kifeje-
zések, vannak hiányok: ezeket pótolni, azokat 
szabatos, igy félre nem érthető nem magyaráz-
ható szavakban meghatározni, lesz a majdan ösz-
szeülendő^zsinatnak mindenek előtti teendője. A 
legfőbb felügyeleti jog köréhez tartozik, az egy-
ház hitelvei, így a protestánsokra vonatkozólag 
szólva, a legszélesb alapra fektetett képviselet 
alapján alakúit, vagy alakúlandott zsinat által 
átkötött törvényeket , megerősíteni , s ekkép 
azokat államérvényűekké, az állam minden egyes 
tagjait, egyházi s világi hatóságait, magát az ál-
lamfőt is, egyenlően kötelező erejűekké tenni. 
Mivel pedig azon egyházi törvények, melyeket a 
zsinat az egyházkormányzatra, a hitfelekezet tag-
jai erkölcsi s szellemi nevelés, s emelkedésükre 
vonatkozólag alkot, mint a nyilvánitott hitvallás, 
hitbeli meggyőződés kifolyásai tekinthetők: ön-
ként következik, mikép azok megítélése, s mérle-
gezésében, más tekintet nem szerepelhet, irányúi 
nem szolgálhat, mint az, ha vájjon az alkotott 
egyházi törvények, nem ellenkeznek-e az állam 
célja, békéje, s bátorságával? És ha ezen kívá-
nalmakkal, az egyházi törvények, nem csak nem 
ellenkezők, de azokkal teljesen öszhangzóknak 
találtatnak, ismertetnek fel: azok megerősítése, a 
lelkiismeret szabadsága, s a hitelvek ignorálása 
nélkül — mi a legfájóbb sérelem lenne, — el s ki 
nem maradhat. 

Második helyre tűztem ki a zsinat teendői 
közt: „a m. honi prot. egyháznak, más hitvallású 
egyházakhozi viszonya szabatos szavakbani meg-
határozását." A m. honi protestánsok eseménytel-
jes múltja évlapjaira, igen sok keserű emlékezetű 
jelenetek vannak följegyezve: de aligha nehéz 
feladat lenne megmutatni, hogy azon „excidant" 
jelenetek legnagyobb részben, a prot. egyház más 
hitvallású egyházakhozi viszonya határozatlansá-
gából, szabadjon nyíltan kimondanom, az „ural-
kodó vallás" eszmélyéből keletkeztek. „Uralkodó 
vallás !u bocsánat, de ki kell mondanom, hogy 
képtelen kifejezés: contradictio in adjecto; sőt az 
evangyeliom fogalma, s alapelvével homlok — 
egyenest ellenkező. Mert, legalább szerintem, vagy 
minden egyház,—menyiben az államtörvények 



korlátai közt, saját belügyeit, minden elvű, s ele-
mű egyén, testület, hatalom beavatkozása nélkül, 
szabadon függetlenül rendezheti, s kell hogy ren-
dezze—„uralkodó vallás, uralkodó egyház ;u vagy, 
mivel az uralkodás a társadalomban az államot, 
az államfőt, illeti, az államban pedig, semmi 
testűlet, államot nem képezhet, ama kifejezés, ama 
nevezet, „uralkodó egyház, uralkodó vallás/1 

egyik vallásfelekezetet sem illeti. jEs e 'megdön-
hetlen tételből, természetesen következik, hogy 
miután az állam, valamely hitfelekezet tanait, sa-
ját céljaival nem ellenkezőkül ünnepélyesen ki-
nyilatkoztatta, s az államterületén azt „bevett, 
szabadon gyakorolható egyházul kihirdette: a 
felett többé, semmi más az államban létező egy-
ház, bár az uralkodó, az államfő vállásához tar-
tozzék, bár az államban nagyobb, sőt legnagyobb 
erkölcsi testületet, egyházat képezzen, magának 
kiváltságot nem követelhet; nyomást a szabad 
vallásgyakorlattal felruházott egyházra nem 
gyakorolhat; annak tanai helyes, vagy nem he-
lyes volta felett, melyre vonatkozólag, az állam 
még akkor nyilatkozott, mikor annak a szabad 
gyakorlati jogot megadta, bevettül nyilvánitotta 
ítéletet nem mondhat; szükségesképp következik 
tehát ama tételből, minden bevett, s szabad gya-
korlat felől az állam által biztosított vallásfeleke-
zet, vagy egyház, teljes és tökéletes „egyenjogú-
sága." Épen ezért csak sajnálkozni lehet, hogy e 
kifejezés: uralkodó vallás, e helyett „uralkodó-
vagy államfő vallása," még a naptárakban, ezek-
ben a népmilliók napontai kézikönyvében is, foly-
vást föltalálható, s nem találkozik az illetők közt^ 
ki e téveszmét tápláló nevezetet kiigazitná, s a 
népnek megmagyarázná. 

„A vallási egyenjogúság" tehát szerintünk a 
feladat, melyet az összeülendő zsinatnak, a prot. 
egyház részére, meg kell erősítni, szilárdítni, s 
ennek alapjén, s szellemében aztán, alaptörvé-
nyeinket kiigazítni. 

Mi nem hisszük, hogy ma, a XIX. század 
másod felében, a mikor az evangyéliomi szeretet, 
a testvériesség, hazánkban is, annyi diadalünnepet 
ülnek; s a midőn ma a vakhit, s előítéletek annyi 
bástyái, s választófalai lerontatvák, nagyon ne-
héz feladat lenne, s lehetne az egyenjogúság el-
vét protestáns egpházunk részére is nem kivíni,— 
mert hisz, ezt évszázadokkal ezelőtt megadták a 

prot. egyháznak a szabad vallásgyakorlatot biz-
tosító alaptörvényeink, de érvényre emelni, élet-
be léptetni: mert miért mystificálnok magunkat, 
az egyenjogúságot, az uralkodó vallás eszméjé-
ből folyó cselekvények s intézkedések, az alkalma-
zásban, a gyakorlati életben, anyira eltörpítették, 
hogy annak, alig egy két foszlánya van ma a prot. 
egyház birtokában. Nem tartjuk megvíhatlan 
küzdelemnek, az egyenjogúság érvényesítése te -
kintetéből, zsinat által inditandott küzdelmet 
azért sem, mert hála a magasságos Egeknek! a 
megvilágosodott korszellem, a józan értelmiség 
látköre alatt, mind inkább kevesbíti azon túlbuz-
gók, mondhatnók, elfogúlt rajongók táborát, kik 
Jézus, a lelkiekben az egyedüli itélő biró, majdan 
az utósó napon, felállítandó székébe ülvén, lega-
lább magukat gyarló halandó létükre abban ülni 
képzelvén, a velők egy, s ugyanazon Istent imá-
dó, de velők nem egyformán könyörgő, nem egy 
oltárnál áldozó embertársaikat, kárhozatra elitélik. 

Egyenjogúság, s teljes viszonyosság tehát 
mint minden törvényesen bevett, s nyilvános 
gyakorlati joggal biró vallásfelekezetnek, ugy a 
prot. egyházak is. Ezen egyenjogúságot, törvény-
ben is kimondatva találjuk, jelesen az 1848 évi 
pozsonyi országgyűlés XX. törv. cikke, második 
§-ában, mely V. Ferdinánd király sanctioját is 
megnyerte; melyre, mint történeti alapra, joggal 
fogja fektethetni majdani zsinatunk, egyenjogú-
ságot sürgető érveit, s ennek szellemében igazit-
hatja ki, azon törvényeket, melyeken az erŐsb 
jog karcolásai, máig is oly szembeötlőleg látha-
tók. Áttérés, vegyes házaspárok esketése, ki-
vált 1855-dik óta, a midőn, ha a férfi rom. 
katholikus, az államtörvény szavai többé nem. 
igen ismertetnek kötelezőkűl; a vegyes házasság-
ból született gyermekek valllásáróli törvény sé-
relmes intézkedése; ünnepek, temetkezés—mert 
hogy elkárhoznának a rom. katholikus halottak, 
ha szükség esetében a r. kath. temetőbe prot. ha-
lott temettetik, s épen azért ezeknek a temetőn 
kivűl kelljen temettetniök, ezen tant, szeretjük 
hinni, alig vallja ma egy kis töredék,—hogy töb-
beket ne idézzünk, mind ezekrőli intézkedések, 
igen távol állnak, az egyenjogúság alkalmazásá-
tól, s melyeknek tehát, e szellembeni kiigazításá-
ra kell a zsinatnak, minden figyelme, s igyeke-
zetével törekednie. 



A midó'n azonban, a vallási egyenjogúságot, 
s teljes viszonyosságot, majdani zsinatunk által, 
prot. egyházunkra nézve is alkalmazásba vétetni 
véljük, sürgetjük: távol vagyunk attól, hogy az, 
az anyagiakra, egyházi s iskolai javakra is kiter-
jeszteSsék. A prot. egyház, nem a világiakbani 
osztálékot, de a vallásiakban! egyenjogúságot 
sürgeti, követeli. Es sürgeti, követeli azon az 
alapon, mert Istennek, kinek ajándéka a vallás, 
kitől van a hitbeli meggyőződés, „mostoha gyer-
meke" nincs; sürgeti, követeli azért, mert Isten-
nek, mint minden ember teremtő s gondviselő 
atyjának, minden hitfelekezet tagjai „édes fiai, 
édes leányai," s mint ilyenek, a nyilvános vallás-
gyakorlat feltételezte, s követelte lelki jóknak, 
kivétel s megszoritás nélkül, mindnyájan egyenlő 
birtokosai, legalább azoknak kellene lenniök; sür-
geti és követeli végre azért, mert ha az egyház, 
más hitű s meggyőződésű egyháztól tétetik füg -
gővé : a fensőség éreztetése, a nyomás, többé ki nem 
maradhat; ez pedig gátolja az egyház szabad fejlő-
dését; lekötve tartja az egyháztagok lelkiismeret 
szabadságát, s hitelveiket, mely keserű helyzet ká-
ros eredményei, nem lehet, hogy az államtestűle-
ten is mint veszélyes kórjelek ne mutatkozzanak. 

Semmi kétségünk a felől, mikép annak érvé-
nyesítésére nézve, ha prot. egyházunk számára, 
majdani zsinatunkon, a más hitvallású egyházak 
irányábani egyenjogúság, teljes viszonyosság, 
szabatos, így félre nem magyarázható szavakban 
meghatároztatik, felülről nem csak semmi aka-
dály nem tétetik, sőt az, a méltányosság, jog, 
igazság szempontjából, készségesen megerősítte-
tik. Azt pedig bizton reményijük, és hiszük, hogy 
lia zsinatunk, „prot. egyházunknak, az állam, és 
más hitfelekezetű egyházakhozi viszonyát szaba-
tos szavakban meghatározva," érvényre juttatni 
szerencsés leend: e kettős diadal által, oly szeg-
letkövet tett le alapul, melyre fektetett prot. 
egyházunk, nyilvános életében, saját elvei sze-
rinti szabad fejlődésében, többé nem gátoltatván, 
s a törvények sértése nélkül nem gátoltathatván, 
a jólét, virágzás azon fokára, melyre eddigelő 
azért nem vergődhetett el, mert az önfentartás-
érti küzdelem vette csaknem minden idejét igény-
be; az önkormányzat, e legfőbb tényező segé-
lyével, hamarébb, mint gondolnók, eljutand. # 

Hajnal Abel helv. hitv. lelkipásztor. 

A nagy-kőrösi egyháztanács történetéhez 
adatok. 

A zajos és mozgalmas egyházélet minden figyelmet 
az egyetemes történet felé fordít. Ez érdekel mindenkit, s 
a részletekre keveset gondol, még most is egy hosszú és 
dicsőséges küzdésnek végében, még most is minden tekin-
tet arra fordul. 

Hogyan hihetném hát én mégis, hogy ön szerkesztő 
ur, egy ilyen nagyon speciális tárgynak helyet adand 
lapjában, melyet annyi közérdekű dologgal tud megtölteni, 
ha nem épen ön lett volna, ki arra felszólít ? Ön ezt, szer-
kesztő ur, azon meggyőződéssel tette, hogy egyházi éle-
tünknek egyik legfontosabb tényezőjét az egyháztanács 
teszi. 

S ezeknek az egyháztanácsoknak mindannyinak múltja, 
története van. Nem gondolnám, hogy a leendő zsinat a 
történeti fejlődéseket s helyigényeket figyelembe ne vegye, 
hogy mindent egy kaptafára faragjon, ne tegyen különbsé-
get ott, a hol szükségesnek látandja. 

De épen ezért nagyon óhajtandó, hogy a presbyteriu-
mok történetei lehetőleg napfényre hozassanak; meg kell 
azokkal ismerkednünk szerkezetökkel, alkatrészeikkel. 

Az irományok, melyeket e sorokban mutatok be az 
olvasónak, tájékozásul szolgálandnak nemcsak a nagy-
kőrösi presbyterium történetéhez; hanem azon már e la-
pokban is említett per folyamához, mely egy commissio 
bíráskodását vonla maga után s végre is a dolognak olyan 
kiegyenlítését vonta maga után, milyet a vádaskodók l e g -
kevésbé ohajtottak. 

Báthori Gábor ur leköszönése után az egyháztanács 
ideiglenes elnökké május 20-án Vajda László urat vá-
lasztá, s a lelkészválasztási munkálatok megkezdését elha-
tározá. E célból elhatározá, hogy a szavazatképes egyházi 
tagok ezen kérdés feletti szavazásra szólíttassanak fel. 

„Akarnak-e egy lelkészt az egyháztanács által meg-
állapítottjavított fizetésre?—mely javítás 400 f tuj terhet fog 
az egyháztagokra vonni, — vagy 2 lelkészt az egyháztanács 
javaslatában körülirt fokozatos fizetés mellett ? a két lel-
készi állomás szervezésére 1200 ft. uj teher elfogadásával 
levén kapcsolatban. 

E határozatra az egyháztanácsot azon meggyőződés 
birta, hogy a meglevő papi fizetés épen nem alkalmas akár 
egy, akár két jeles egyén fáradozásainak megjutalmazá-
saira. De ezt tenni annak históriai joga volt. 

Néhány előkelő s vagyonosabb körösi urnák — szá-
muk 12—15-re tehető — talán, mert az egyházadónak 
különben mondhatni jelentéktelen felemelését szerette volna 
elkerülni, mint mondám, néhány körösi urnák, kik a nehéz 
időkben felé sem tekintettek az egyházi ügyeknek, most 
kedve kerekedett magát a presbyteriumot s annak ezen 
intézkedését megtámadni. 

Junius 26-án, midőn a szavazás a ref. egyházban 
megkezdetett, Gubody Sándor ur egyike ezen előkelő 
polgároknak egy hosszas ugyan, de szép tudományos elő-
készületekre mutató francia és latin idézetekkel felcifrázott 
beszédben felszólítá a népet, hogy a gyűlést hagyja ott. De 



a körösi nép józansága ezen ékes beszédben is belátta az 
álokoskodásokat, s a Gubody úrral kivonult intelligentia, 
mint ö nevezé vádiratában, saját rokonaira szorítkozott. 

Gubody ur most egy vádiratot nyújtott be a juliusi 
superint. gyűlésbe, melyben elörebocsájtván, hogy ,,az 
1849-ki események után Nagy-Körösön azok, kik a magas 
kormány bizalmát kiérdemelve hivatalaikban meghagyat-
tak*)? vagy azokba újra behelyeztettek választott presby-
teriumának személyzetét kevés idő alatt — egyszerű kiha-
gyás mellőzése után — annyira kicserélgették, hogy jelen-
leg 40 presbyterek közül tizenhat tanár, tizenkettő városi 
elöljáró a polgármesterrel együtt, egy városi sebész, egy 
városi orvos, hat bizalmi férfiú s három a polgármesteri 
hivatal által becslésekre, foglalásokra használtatni szokott 
köznépbeli ember — minden más kirekesztésével — keze-
lik egyházunknak s iskolánknak minden lelki és világi ja-
vait, sőt — mi hallatlan — in sacris is zárt ajtóknál kényök 
és kedvök szerint határoznak s változtatnak, az egyház és 
iskola fekvő vagyonait eladogatták stb.; elmondja, minő 
törvénytelen intézkedések tetettek a papválasztás ügyében, 
mint protestált ö ellene, s mint vonult ki ö — saját szavai 
— : a város értelmességével (szegény Körös, melyben 
12 értelmes van 20,000 között!) s következő kérelemmel 
végzi be : „Ezeknek következésébe kényszerítve érzém ma-
gam százaknak, ezereknek érdekében, sőt a protestantismus 
érdekében ezen eljárás ellen a főtisztelendő k.-kerületi 
gyűlés eleibe panaszomat nyújtani könyörgendő, azért hogy 
a pesti superintendent. statútumainak első pontja értelmében 
presbyteriumunk az ekklézsia egyes tagjai által választassa-
nak meg s egyedül ezekre bizassék ekklézsiánk ügyeinek 
kezelése." 

i 
A superintendentialis gyűlés erre egy commissiot ne-

vezett ki, mely Körösön megjelenvén, a körülmények sze-
rint a statutumok, régi gyakorlat, s a 1827. superintendensi 
commissio működésének tekintetbe vételével intézkedjék. 

A vádlevél közöltetvén a nagy-körösi egyháztanács-
csal, ez egy cominissiót nevezett ki, élén Vajda Lászlóval, 
mely a vádak alaptalanságát kimutassa. — A teher nagy 
részét ezen igen tisztelt férfiú vette magára, ö készítvén el 
a kellő cáfolatokat, melyéket itt közlök, hogy az olvaso a 
vádak milyensége iránt tájékozhassa magát. 

Alázatos nyilatkózata a n.-kőrösi reformált egyház-
tanácsnak Gubody Sándor n.-kőrösi birtokos ur által ellene 
a t. t. superintendentiához folyó évi julius 2-án beadott 
vádra: 

„Tisztelettel nyilatkozó egyháztanács , — mellőzve 
az ellene emelt vád bevezetésének sértésre irányzott kité-
teleit — komolyan szorítkozik csak a következők megmu-
tatására ; hogy: 

1-ör. A n.-kőrösi ref. presbyterium a régi ős gya-
korlat a7. egyházkerületi statutum és a superintendentiális 
küldöttség 1827 évi rendszeres eljárása szerint van össze-

* ) Pedig vádaskodó ur saját soha nem sikerülő ellenzékes-
déséből tudhatná, hogy ezen urak birják a nép bi-
zalmát ! 

alkotva, s áll jelenleg is fenn. Ennek igazolására •/. alatt 
mellékelt a n.-kőrösi presbyterium történelmi bevezetését, 
ezenkívül a most létező presbyterialis tagok állásának s 
képességének kitüntetésére szolgáló minősítési táblázatot 2. 
•/. alatt. 

Egyszersmind bámulatát fejezé ki azon feltűnő körül-
mény felett, hogy panaszló 1848-ik évtől 1853-ig terjedő 
presbytersége alatt nem vette észre azon presbyterium 
szerkezetének — melynek hat évig buzgó tagja volt — 
hiányos voltát, s a reform szükségességét nem pendítette 
meg, sőt e helyett visszavonult. 

2-or. Egyháztanács, az ellene emelt vádak közül a 
jelentékenyebbnek látszó következőkre az alább olvasható 
felvilágosítást illetőleg cáfolatot terjeszt elő : 

a) Azon vádra, mely szerint a presbyterium azzal 
gyanusíttatánk, hogy mások kirekesztésével zárt ajtóknál 
tanácskozik; kijelenti, hogy ezen vád alaptalan, mert nem 
fordult soha elő eset, hogy bárki az egyháztanács üléséből 
kitiltatott volna, arra azonban, hogy többen jelen voltak a 
gyűlésben a közönséges egyháztagok közül, elég adat léte-
zik a feltárható jegyzökönyvekben. — Az sem való, hogy 
bárki az egyszer elválasztott presbyterek közül kirekesz-
tetett volna a létező egyháztanács tagjai által, sőt előmutat-
ható adatokkal igazoltathatik, hogy a magukat időnként 
visszavonó tagok írásban és ismételve felszóllítlattak köte-
lességeik hü teljesítése s határozott akaratuknak Írásban 
nyilvánítására. — A kik tehát a nehéz időkben elmaradtak, 
azt tették önkénytesen, mit igazol az is, hogy soha kihagyá-
suk ellen ez ideig sem a presbyterium, sem az egyház-
felsőség előtt fel nem szólaltak, 

b) Vádoltatik a presbyterium azzal is, hogy in sacris 
kényekedve szerint intézkedik. Mit ért vádló ezen kitétel 
alatt „in sacris," azt maga legjobban megmagyarázhatja,— 
presbyterium nem értheti azon okból, mert in sacris sem 
nem intézkedett, sem nem intézkedhetett. 

Circa sacra intézkedett ugyan, de csak annyiban, 
mennyiben intézkednie jogában és kötelességében állott, de 
mindig a régi jog méltánylása mellett fontosabb ügyekben, 
mint a presbyteriumnak 1851. september 12-én történt 
megalakítása, a fenálló nyilvános fögymnasium szervezése, 
a papi fizetések felemelése, a lelkészi állomások űjra szer-
vezése kérdéseiben első teendője volt a népet meghallgatni, 
s a többség nézete szerint intézkedni. 

c) A javak eladogatását illető vádpontra nézve nyil-
vánítja egyháztanács, hogy a mely eladások történtek, azok 
a népgyűlés s a községképviselet utasítása folytán, s a legok-
szerübben az egyház s iskola után, számíthatlan hasznával 
tétettek. A hitelben eladott javak vételára sértetlenül gyü-
mölcsöztettetik teljes biztosíték mellett, s behoz 2—3-annyi 
jövedelmet, mint bérbe adva behozott volna. Miként, s mely 
napon kelt népgyűlési utasítások folytán történtek a kijelelt 
javak eladásai ? ez a mellékelt történelmi levelezésből s 
abban idézett jegyzőkönyvekből olvasható. 

Egyébiránt a kezelés tisztasága, s a gazdálkodás hü 
voltának igazolására az 1848-tól ez ideig vezetett szám-
adások kivonata 3. •/. és 4. •/. alatt hajlíttatik.—Melyekből 



s az azokhoz csatolt táblás kimutatásokból egy tekintetre 
ltitünik, hogy nemcsak a megvoltak, vagy azok eladási ára 
lőn lelkiismeretesen megtakarítva, hanem az ujabb kor 
áldozatai megőrzésére s biztosítására is a legéberebb gond 
fordíttatott. 

d) A két lelkészi állomás felett végrehajtott szavazás-
nak gyanúba hozott szabályossága és tisztasága mellett 
legjobb tanúbizonyság lehet azon hirdetmény, mely a 
vádiráshoz lön csatolva, s tanúskodnak még e mellett az 
eredmény és azon higgadtság, melyet a nép az ellenzék 
felhívása irányában bizonyított. 

A többi vádrészletek nem méltók arra, hogy egy 
testület azoknak részletes cáfolatába bocsátkozzék. 

De még sem lehet szó nélkül hagyni a vádiratoknak 
azon elfogult állítását, hogy vádlóval a tiltakozás megtör-
ténte után kivonult az értelmiség. Ez túlzott önbecsülés s 
megvető lenézés kivonult 15—20 számú kisebbségről, a 
bent maradt s szavazott 900 többség ellenében. 

Ezeknek az önérzet higgadtságával tett nyilvánítása 
után teljes tisztelettel s ismételve kinyilatkoztatja egyház-
tanács, hogy igenis óhajtja azt, hogy az egyházkerület 
minden presbyteriuma és így ezek közt a nagy-körösi 
egyháztanács is a t. t. egyházkerületi gyűlés által mielőbb 
kidolgozandó, lehető legszabadabb, de ezen egyháznak a 
városi közönséggel elválhatatlan kapcsolatban álló s eddig 
is mind az egyházra, mind az iskolákra csak üdvös és 
hasznot árasztó viszonyára, méltó tekintettel leendő nép-
képviseleti rendszer alapján újra szerveztessenek; addig 
azonban, míg ezen óhajtva várt időpont elérkezendik, mint 
a régi százados gyakorlat a f. t. superintendentia által 
jóváhagyott küldöttségi intézkedés, sőt a superint. sta-
tútumok 1—ö pontja kívánalma szerint népgyűlés határozása 
alapján szervezett törvényes testület, magát a hiányzó 
tagoknak kiegészítése mellett fentartani s kötelességét 
folytatva híven teljesíteni, erkölcsi és becsületbeli köteles-
ségének ismeri. — Kelt N.^Kőrösön 1860. julius 27. tartott 
ülésből. 

Eddig a nyilatkozat kapcsolatban ezzel átadatott a 
bizottmánynak a nagy-körösi egyháztanács történelme 
1806-tól 1860-ig, mely is itt következik : 

A nagy-körösi reformált egyház egy a legrégibb h. 
hitvallású egyházak közül. Alakulásának története az ős 
idők homályába vész el. Az egyház elöljáróságnak, mely a 
legrégibb időkben egy volt a városi elöljárósággal, voltak 
már a mult századokról jegyzökönyvei, de ezek ezúttal fel 
nem találtathatván, egyházlanács csak a feltalált jegyzö-
könyvek adatásán kezdi történelmének következő leve-
zetését : 

Az 1806-ik éven kezdődő jegyzőkönyv igazolása 
szerint a nagy-körösi reformált, egyház s iskola ügyeit 
kezelő testület consistorium egyházi gyűlés nevet viselt. 
Állott a 2 lelkészből, létező professorokból, a városi elöl-
járóság teljes személyzetéből, értve főbírót, 12 tanácsnokot 
s jegyzőket. Ezenkívül 3 előkelő köabirtokosból, 4 armalista 
s 4 tehetős adózó lakosból. 

Ezen alkatrészekből áll a consistorium, melynek 
főrészét a városi tanács, mint a földesúri jogokat birlaló 
városi közönség képviselőé telte, függetlenül rendezte a 
papi- s professori fizetéseket, önmaga választott papot s 
professorokat s jegyzőjét. 

Ki volt elölülője a consistoriumnak a jegyzőkönyvből 
1821-ig sept. 2-ról, 39 lapon olvasható, hogy a főbíró el-
nökölt, noha a lelkész urak is jelen voltak. 

Ezen fent körülirt szervezettel állott fen a n.-körösi 
consistorium 1825-ik évig. 

1825. május 17-kén elhatároztatott, hogy az egyház-
gyűlés a f. t. superintendentia határozása szerint magát 
presbyteriummá, consistoriummá alakítja. 

Ez megtörtént 1825. jun. 19-én következőkép : 
Tagjai lettek 
1. Lelkész urak s professorok mind. 
2. A tanácsnak egyenként minden tagjai. 
3. A helybeli közbirtokosok közül 8-an. 
4. A honoratior armalista- és tehetős polgárokból 

12-ten. 
A 3-dik és 4-ik cathegoriabeliek megerősítése a 

behívott 185 polgárok elé terjesztetett, kiknek gyűlése a 3-ik 
cathegoriát 1- , a 4-iket 3 taggal pótolta meg, így összesen 
45-rement az alakított presbyteriale consistorium létszáma. 

Ezen testület elnökének elválasztatott az akkori első 
praedicator s ennek elnöklete alatt működött függetlenül 
1827-dik május haváig. Választott papot, candidált papságra 
egyéneket kijeleltek közüli szavazásra meghívta az egy-
ház-tagokat minden innen következtethető jogformáihatás 
nélkül. 

1827. május 13-án compossessorok s tanácsnokok 
közt felmerült villongás folytán kinevezett superintenden-
tiális küldöttség újra alakitá a presbyteriumot. 

Tagjai lettek a lelkészen kivül: 
1. A tanács tagjai mind. 
2. 8 compossessor. 
3. 12 közlakos. 
4. A professorok közül a rector professor. 
A hiányzó tagoknak maga a presbyterium kipótolan-

dása a presbyterium jogainak megszabása ezen superint. 
küldöttségi intézkedésben világosan bennfoglallatik. 

Az ekként megalakított presbyterium minden jogokat 
korlátlanul gyakorolt 1848-ik év apr. 21-ig. 

A hiányzó presbyterialis helyeket önmaga betöltötte. 
Választott professorokat s újra lelkészt. 
Szervezte az egyház jegyzői s ügyvédi állomást. 
Elhatározá a 2-ik lelkészi állomásnak ideiglenesen 

be nem töltését stb. 
Míg boldog emlékű Fodor Gerzson ur, mint a pres-

byterium által 1825. máj. 29-én elnökül választott lelkész 
élt, vagyis 1834-ik év végéig maga elnökölt a jegyzökönyvek 
kimutatása szerint. 

1827. aug. 19-én maga a fentcimzett lelkész ur kérte, 
hogy mellé saeculáris conpraesesnek a föbiró rendeltessék, 
ezen kérés ezúttal a jegyzőkönyvben található módon 
intéztetett el. 



Elhunyván 1835-dik év elején f. t. Fodor Gerztson ur 
a presbyterialis elnökséget egy maga a városi föbiró gya-
korolta, noha a 2-ik lelkész t, Csapai Péter ur — ki szinte 
a presbyterium által külön választatott meg presbyternek— 
a gyűlés rendes tagja volt, gyakorolta pedig kizárólagosan 
1835. febr. 4-töl november 4-ig. 

1835. nov. 4-töl 1851-ik évig, midőn a kormány a 
világi elnökséget betiltotta, a kettős elnökség volt gyakor-
latban a városi föbiró levén a világi elnök. 

1860. május havában, midőn az egyház lelkész nél-
kül maradt, t. Báthori Gábor ur lemondása által, és igy 
egyedüli elnökétől is megfosztatott, a városi polgármester 
lön a presbyterium által világi elnökéül elválasztva, mint 
ezt az 1860. május 20-án keletkezett 126-dik sz. jegyző-
könyv 3-ik pontja igazolja. Egy expresbyter. 

(Vége köv.) 

•:••: 

I S K O L A Ü G Y . 

Protestáns iskolai szervezet eszméje, a magyar-
országi ős protestantismus világánál szemlélve. 

(Folytatás). 
A mondott alapelveket találjuk fel mindazon különféle 

módosulatokban, melyeket a protestáns iskolák különböző 
időkben s helyeken, az emberek s korok kívánalmai, és a 
helyek s körülmények változásaihoz képest felvettek. És ez 
figyelemre méltó, hogy a részletekben előállott iskola, 
bármennyire különbözött még Debrecenben is a Patakitól, 
később Pápaitól, Kecskemétitől, — annyival inkább a főis-
kolák az ügynevezett particuláktól, és ezek ismét egymás-
tól, helyi körülmények szerint: de mindnyájában ugyan-
azon alapelv megközelítése volt feladatul kitűzve. Megkö-
zelítette ezt a debreceni collegium, szintúgy a régibb 
időkben, midőn a particulai szegénységben százados meg-
szokás által eléggé célrasegítö normativumot találván, bár 
lett volna módja benne eleitől fogva, hogy minden osztályba 
külön tanárt állítson, mégis két-két osztályt a gymnasium-
ban összefogván, még ezelőtt 60—70 évvel cursus szerint 
taníttatott, s a felsőbb tudományok osztályaiba collatiókat, 
azaz: az ifjak önerejükkel, correpetitiók utján működését 
tartotta divatban, melyekre a tanárok csak vezérlő és útba-
igazító befolyással működtek; — szintúgy megközelítette, 
mondom ezt, t. i. a humanismus utján a szellemerönek 
autonom fejtését már akkor, mint későbbi időkben, midőn a 
gymnásium külön osztályait, külön tanítókra bízta, és a 
felsőbb osztályokban a külön szaktudományokra, külön ta-
nári székeket állított; — megközelítette azon különbséggel, 
hogy később, a minden kis lépésnél kézenfogva vezetett 
ifjaknál az önerő fejlődésére annyi tér, mint hajdan, nem 
engedtetett; minek eredménye volt az, hogy a régibb kor 
az ifjabbnál, több oly valódi solid férfiakkal dicsekedhetett, 
kik kenyér-studiumukat nagyszerű humanisticus miveltség 

mellékapcsolása által, az anyagiasság alacsony porából, 
égi sphaerákba emelni képesek valának. Innen volt az, hogy 
azon időkben papok, orvosok, ügyvédek, mérnökök, uro-
dalmi tisztek, jegyzők, magánzó nemesek, birtokosok, 
honoratiórok, de még leányiskola-tanitók is oly humanisticus 
képzettséggel bírtak, minőt mi ezen körökben mainap, 
aránylag, hasztalan keresünk; — és mi, a kik ezeket — 
mint hajdan az öreg zsidók a régi templom pompáját — 
láttuk, — a mostani anyagi surrogatumokkal sehogy sem 
tudunk megelégedni. — Mert az ó classicai irodalom kin-
cseit birni annyit tesz, mint oly aesthetico-philosophicus 
szellemi erővel, és készlettel birni, mely képes az élet s 
foglalkozás bármely hideg és prósai anyagjára egy ma-
gasabb szellemi lét bájfényét önteni, mely egyedül adja 
meg a bármily jól képzelt mérnöknek, orvosnak, histori-
cusnak, ügyvédnek, lelkésznek stb. stb. a valódi mivelt 
emberiség zamatját; — mely nélkül bárminő fokú képzett-
ség is amazokban, csak igen hiányos, csak félszeg, csak 
hideg holdfényü miveltsége embernek. 

De vegyük fel újra beszédünk fonalát, és lássunk rész-
leteket is a magyar prot. egyház hajdani iskolaszervezeté-
böl; megjegyezvén, mit ugyan a fentebbiek nyomán alig 
kellene megjegyezni, hogy az alapelvek alkalmazása annyi-
féle levén, a hányfélék voltak az idők, s helyek változatai, 
ennél fogva részletes szervezetek leírása, kimerítöleg épen 
nem, sőt megközelítőleg is alig történhető. — A magyar 
protestáns egyház, fentebb előadott alapelveihez hiven, 
rendezte mindenütt és mindenkor, minden iskoláit. A debre-
ceni collegiumban 1815 — 1830 között, így állott az iskolai 
szervezet: volt négy nemzeti és egy-két cursusu reáliskolai 
osztály, melyben képeztettek a leendő néposztály fiai, az 
egyháznak és polgári társaságnak vallásos, értelmes, buzgó, 
jámbor tagjaivá. Volt ezekben öt nyilvános tanitó, felső tu-
dományi pályát egészen végzett, s már előbb több évi ma-
gántanitás utján begyakorlott, s kellőleg kiképezett 22—24 
éves ifjakból, kik egy-két évi itt működésük után úgyneve-
zett rectoriákra mentek ki — hol két-három évi tanitásko-
dásuk alatt szárnyakat fűztek maguknak arra, hogy papi-, 
orvosi-, vagy ügyvédi-, vagy mérnöki pályára magukat 
teljesen kiképezhessék, — s jelesen a papi pályára menen-
dök, külországokra is kimehessenek. Voltak ezeken kivül 
ezen osztályokban, melyeknek növendékei száma Debre-
cenben mintegy 7—8 százra ment, a felsőbb tanpályán 
tanuló ifjakból, mintegy 2—3 száz magántanítók, kik na-
ponként, két órán ezen gyermekeket, tantárgyaik körül 
oktatták, s begyakorolták; — és ezen foglalkozásuk után, 
a mellett, hogy tanítókká képeztettek, még az alma mater, 
Debrecen meleg kebelén tisztességes tápláltatásukat is 
feltalálták. Ezeken felül volt a gymnásium, melynek 6 
osztályai ezek voltak: ,,Grammatica, első évi, másod évi 
syntactica, első évi rhetorica, poetica," végre „másod évj 
rhetorica, vagy oratoria." Már csak a nevek is mutatják, 
hogy ezek mind együlegyig az ó classicai irodalom túlnyo-
mó mivelésére, s a növendékeknek azokbani kiképzésére 
voltak főképen szentelve. — Itt is volt minden osztálynak 
egy nyilvános tanítója, egy vagy két évenként változó, — 
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felsőbb tamiléi pályát vé^Zí*'' ifikből, mint nv-ír fentebb is 
előadtuk, és voltak szinte magántanítók a felsőbb pályán 
levő tanulókból. Minden 8 — 10 növendéknek egy, kik azok-
nak dolgozataikat kijavították, leckéiket megmagyarázták, 
a gyengébbeket azokra elkészülni segítették. — Minden 
osztályban adatott naponként négy nyilvános, és két privát, 
s így összesen hat tanítási óra. — Ezek legnagyobb része 
latin nyelvészetre, classicusok magyarázatára, munkák — 
u. m. stylusok, chriák, versek, legnagyobb részben latin 
nyelven készítésére, s kijavítására fordíttatott, — minden 
héten négy délután két-két óráján munkák dolgoztatván, s 
javíttatván. Iskolán kivül az ifjak mennyit csak meggyőztek, 
annyit tanultak meg könyv nélkül a classicus Írókból, pél-
dául Phaedrus minden meséit, Horatius majd minden ódáit, 
Ovidiusból, Virgiliusból, Terentiusból, Ciceróból temérde-
ket kellett megtanulniok könyvnélkül; — és ez igen helye-
sen történt, miután „tantum scimus, quantum memória te-
nemus," s csak igy lehet utánozni a classicusokat. — Ezen 
kivül minden héten egy-egy terjedelmesebb gyakorlati 
munkát, verset, vagy oratiót otthon kellett dolgozniok. 
Azonban minden valamirevaló iíju egyik vagy másik classi-
cus iró munkáját privátim is olvasott, tanitói segélyével, és 
abból azoknak időről-időre számot adott. — És hogy a 
latin nyelvben, s classicusok értésében és követésé-
ben annál többre mehessenek; s az ó irodalom kincseinek 
elsajátítására annál könnyebb ut egyengethessék : minden 
tantárgyak már a gymnásiumi osztályokban, valamint a fel-
sőbb tanpályán is latin nyelven taníttattak. Igy aztán csak 
lehetett valjamire menni a classica literaturában. — Főtárgy 
volt hát a gymnasiumban a latin irodalom. Erre segédtanok 
voltak: az ó história, — ó geographia, mely azonban az 
ujjal mindig parallele s mindkettő, terjedelmesen taníttatott, 
— római s görög achaeologia terjedelmesen, mythologia 
terjedelmesen, — rhetorica és poesis theoriáji kellő terje-
delemben, de több gyakorlattal, — a görög nyelv gramma-
ticája már a poeticában elkezdetett, — a számvetés minden 
osztályban szerdán, szombaton délután gyakoroltatott, val-
lástan s éneklés vasárnap délelőtt és délután taníttatott. — 
Sok idő, sok munka, sok szorgalom, sok eredmény volt a 
mi hajdani gymnasiumunkban. A mathesis, physica, história 
egész terjedelműkben a gymnasiumon túleső philosophiai 
pálya három évére utasíttatott, mely 3 évekből, egy később 
jogi pálya első évének neveztetett. 

Azt kellene még elbeszélnem, hogy a gymnasium kü-
lön osztályaiban ini tantárgyak taníttattak. Ez ugyan ko-
ronként módosíttatott: például ily formán ment: 

1) ,,A grammaticában" elvégezték a paradigmákat, 
Langiusnak azokhoz való gyakorlatait,—vallás-, számtan-, 
geographia, szépírás-, éneklésben gyakoroltattak. 

2) ,,Az első évi syntacticában" tanulták a latin 
graminatica egy részét,—fordították Langiusnak colloquiu-
mait, azután Schütz olvasókönyvét, ismét a reálék, mint 
előbb, mellesleg, hetenként négyszer stylus, fordítás. 

3) „A második évi syntacticában" a latin grammatica 
bevégezve, első fél évben Cornelius, másodikban Phaedrus 
teljesen lefordítva és könyvnélkülözve, hetenként négyszer 

stylus fordítva, — a reálék mint előbb, — nem említve, 
hogy azok rendszeresen s helyes egymásután szerint osz-
tattak fel. 

4) „Első évi rhetoricában," rhetorica Hasse munká-
jának válogatott cikkei szerint, — római antiquitások egy 
része Nieupoort szerint, — első fél évben Julius Caesar, 
másodikban Terentius, később Cicero de amicitia és som-
nium Scipionis fordíttatott, s könyvnélkülöztetett; hetenként 
négyszer az iskolában, egyszer heti dolgozatra kitűzve, 
eleinte periodusok, később chriák, s a conceptusok külön-
féle nemei Írattak. — Reálék mint fentebb. 

5) „Poétikában," mely osztály és egy év kizáróla-
gosan a poesis, mint a következő az oratoria tanulására 
szenteltetett, mi őseinknek igen mély psychologiai tapinta-
tát s bölcs eljárását mutatja, — a poeticában tehát eleinte 
mindjárt megtanulták az általános metricát, aztán a latin 
prosodiát Molnár szerint, belekaptak a versek tanulásába, 
s követésébe a magyar költőink szebb darabjainak megis-
ismertetése és Cato „disticha meinorialia-inak fordítása s 
könyvnélkülözés által. Majd felvették első fél évben nyilvános 
forditásra s könyvnélkülözésre Ovidius „metamorphosisát," 
privát-sludiumra pedig ugyanannak „tristium és de ponto 
elegiáit," s alig maradt el azokból szebb hely, melyet nem 
tanultak volna. — Második, fél évben fordították és könyv-
nélkülözték Virgiliusból a „bukolicat, georgicon" nagy 
részét, főként az „episodokat, Aeneis'1 hat első könyvét, — 
Horacnak többnyire minden ódáit, s néha satyraiból is, és 
„Ars poétikáját." Ezekenkivül tanultak „mythologiát Pomey 
szerint; irtak hetenként négyszer az iskolában, — egyszer 
heti dolgozatként magyar és latin verseket, melyek, t. i. a 
latin versek Írásában, s az aranykor Íróinak utánzásában, 
— megjegyezvén, hogy többeket ezek közül privative is 
olvasni tartoztak, — a jobbak annyira mentek, hogy ezt 
ujabb embereink, ha emlegetjük előttük, csak mosolyogják, 
de nem hiszik. Ezenkívül voltak a reálék, mint fentebb. 

6) Második évi rhetorikában,vagy oratoriában : „Ora-
toria" Hasse szerint, — „római antiquitasok Nieupoort" 
szerint, első fél évben „Cicero de oratore" munkája majd-
nem egészen elfordittatott, s nagy része könyvnélkülözte-
tett, második fél évben Cicero több oratiói szinte így; — 
hetenként négyszer az iskolában, egyszer heti feladatul 
különféle conceptusok, egész a dissertatiókig és oratiókig, 
magyar s főként latin nyelven dolgoztattak,' kijavíttattak, 
s tisztán leirva (mint az előbbi osztályokban is), szerdán, 
szombaton délután bemutattattak. Magánolvasásra, mint a 
poétikában poéták, ügy itt prosaicus írók: Sallustius, Eutro-
pius, Tacitus stb. kitüzeltek, s számonvétettek. — Reálék 
mint föntebb. 

Hogy régi gymnasiumainkban, mivel a humanisticai 
képzésre volt a fösuly helyezve, a reálék pedig csak mel-
lékletek voltak, a szakrendszernek sem helye, sem szüksége 
nem volt, nem lehetett, az igen természetes. De már a phi-
losophiai, és a többi felsőbb tanpályákon nem más, mint 
szakrendszer alkalmaztatott. Külön tanárok voltak a külön 
tanszakokban, históriában, philosophiában, physica-, ma-
thesisben stb. — mi másként nem is lehet. 
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Látánk a debreceni iskola állását a hajdani időben. Igy 
állott ez több, kevesebb, s csak a részleteket a helybeli 
körülmények szerint illető módosítással Sárospatakon is, — 
gondolom így állott az erdélyi collegiumainkban is. Mind-
nyája alkalmazhatott képzett ifjakból tanítót, a mennyire 
szüksége volt, — és ha Sárospatak az utóbbi időkben a 
poétikában, s oratoriában állandó tanárokat alkalmazott: 
kénytelen megvallani mindenki, ki az eredményre figyelme-
zett, hogy ezen intézkedésnek a debreceni felett semmi 
előnye nem vala. Mindnyájában feladat volt a humanisticus 
képzés, s hogy azt nagy mérvben elérték, azzal nemcsak 
mi dicsekszünk, de más hitfelekezetek is teljesen elismer-
ték. Azonban, hogy ezen főcélt szinte megközelítették a 
collegiumon kivül volt kisebb tanintézeteink, bárha azokban 
csak egy-két, vagy legfölebb egy segéddel együtt három 
tanár működött is, — azt jól tudják, a kiknek volt körülte 
tapasztalatuk; — és hogy megközelíthették,— annak egyik 
oka az volt, mert a classicai irodalom levén a csaknem 
egyedüli tantárgy, — bár a tanár szorgalma és buzgósága 
erre sok időt fordított, — de sok tanár nem szükségeltetett; 
másik oka volt a tanítványok kevesebb száma, kik körül a 
teendőket kevesebb tanár is elvégezte. — És itt csak mel-
lesleg említem meg, hogy a mi szegény prot. egyházunk 
a népiskoláknál sem alkalmazott sok tanítókat, nem ám, még 
a népesebb egyház sem, minden 50 gyermekhez egy külön 
tanítót, — mert nem volt módja benne, — de azért jól áll-
tak a mi népiskoláink még ott is , hol egy tanítónak 
150—200 tanítványa volt, — mert még a Bell-Lancaster-
féle methodusnak is hallottuk hirét, és tudtuk, hogy mi 
szegények vagyunk. — Nagy erökésílettel sokat vinni 
véghez, nem érdem: oly hihetetlenségig kicsiny erővel 
annyit vinni véghez, mint protestáns őseink: ez már érdem 
volt. Majd ha lesz sok erőnk, másként intézkedjünk; míg 
nincs: ne feledjük el őseink példáját és bölcs intézményeit. 

Tatai András. 
(Vége köv.) 

BELFÖLD. 

Az újvidéki ref. egyházból. Egy év tizede, 
midőn e szegény újvidéki reformált gyülekezetnek temploma 
és egyéb épületei lángok martalékaivá lettek, egy év 
tizede, hogy e kis ref. egyház itt nyög, jajgat romjai alatt, 
— küzdött, iparkodott magát felemelni, de mind hasztalan 
volt eddig; mert fájdalom, nem volt az egyház javáért, 
jóléteért hiven munkálkodó lelkipásztora. A hivek közt az 
egyenetlenség konkolya van elhintve, mit vajmi nehéz és 
nagy feladat lesz kigyomlálni. — A juhoknak nem volt 
gondos pásztora, erkölcsös hü vezére, s a Krisztus egyhá-
zát igen sokan elhagyták, pap, istenitisztelet, úrvacsora, 
keresztség, templom, harangozás, tisztességes temetkezés 
nekik nem keli; — magukat nazarénusoknak, Krisztus kö-
vetőinek , szenteknek, ujhitüeknek nevezik, — a bibliát 

olvassák, de ferdén magyarázzák, pincékbe járnak éjelen-
ként, ott imádkoznak stb., így tévelyegnek. — Ilyen siral-
mas állapota volt 1848-tól mindezideig az újvidéki ref. sz. 
egyháznak. 

De hála a gondviselő Istennek, most már szebb na-
pokat, jobb jövőt reménylünk neki. Augustus hó 12.1860. 
felejthetetlen napja lesz ennek az eddig csüggedezett ref. 
egyháznak. E napon iktattatott be papihivatalába tiszt. 
Mányoky Imre ur. Jelen voltak az ünnepélyes beiktatáson 
nt.Poőr Zsigviond és több tisztelendő urak,főnök ö nagysága, 
t. polgármester s több városi urak; a kis templom és kinn 
az egész udvar telegyült nagyszámú hallgatókkal, még r. 
kath. és szerb atyafiak is sokan jelen voltak, mintegy 
mutatva, hogy érdekkel viseltetnek e sülyedésnek indult 
egyház jövője iránt, és kimutatva testvéri szeretetök jelét 
az által is. — Miután nt. Poór Zsigmond ur beiktató lelkes 
beszédét végezte; feállt az uj lelkész a szónokszékbe, s 
mindjárt jeles beköszönő beszéde elején oly lelkes, oly 
szívhez szóló, sziveket indító szavakat intézett — e nap 
után rég áhítozó — fényes közönséghez, hogy mindenek 
szemei könyekkel telének meg. És midőn az ifjú lelkész 
buzgó felemelkedettségében beszéde végén az elszakadt 
hitrokonokhoz, az u. n. nazarénusokhoz — kik fájdalom, 
már itt is nagy számmal találtatnak — szólott, bebizonyítva 
vétkes tévelygéseiket; gonddal készített beszédét oly meg-
ragadó és megható ékesszólással mondá el, hogy az eddig 
csak könyeket hullató közönsöget hangos zokogásra inditá. 

Lelkes föllépése, kész és szives igyekezete feljogo-
sitnak a reményre, hogy benne buzgó s hü lelkipásztort 
nyertünk. — Oh, de annál l^eseredettebb szívvel nézünk 
egyházi épületeinkre, különösen sz. egyházunkra, mely oly 
kisszerű, hogy a híveknek egy tizedét nem képes befogadni, 
s talán egyiknek ennek tulajdonitható itt ez a volt nagy 
buzgótalanság, vallástalanság, erkölcstelenség, és a naza-
rénusok keletkezése. 

Kedves hitsorsosink, protestáns testvéreink! felkérjük 
tehát, könyörgünk segedelmetekért, pártfogástokért, innen 
az ország azon szélső részéről, hol több hitfelekezetek 
között még — habár megfogyva is, — eddig magunkat 
fentartottuk, egyházunkat, mely oly nagyon beteg, meghalni 
nem engedtük. — Könyörgünk a főtisztelendő superinten-
denciáknak és nt. tractusoknak is kegyes pártfogásokért és 
segedelmükért annál inkább, mert ügy hiszsziik, hogy é r -
dekében áll az egész protestánsságnak itt az ország szélső 
részén egy erős, egy virágzó egyházat birni, mely mintegy 
bástyául szolgáljon. Oh, de nekünk — mind a mellett is, 
hogy már történtek a templomépitésre adakozások, nincs 
még eddig is annyi pénzünk, hogy templomot, iskolát épít-
hetnénk, pedig ezek már oly nélkülözhetetlenül szüksége-
sek, hogy nélkülök tovább épen fen nem állhatunk. 

Ugyanazért, míg a legközelebbi főtisztelendő supe-
rintendenciális gyűlésre leszünk bátrak folyamodni, hogy a 
cs. kir. magas helytartóságnál méltóztatnék kieszközölni, 
hogy a két testvér hazában templomunk építésére kéregetni 
szétjárhassunk — a jó Istenben és protestáns hitrokonaink 
segedelmében bízva — még ez év őszén azon kis pénzünk 



segélyével, mit birunk, szándékozunk templomunk alapját 
letenni, hofry a tavasz nyílásával az építéshez kettőztetett 
erővel hozzáláthassunk. Istenünk adj áldást és sikert nemes 
gzándékr mkra. 

Egy újvidéki ref. hallgató. 

pásztori levelét, mert bölcs atyai szavára, serkentésére s 
tanácsadására, ha valaha, most legnagyobb szükség van; 
bekövetkeztek azon idők, melyekről a szentirással el kell 
mondanunk: „nem szeretem ezeket." Miért is atyámfiai az 
úrban, irjuk fel szobáink ajtaira Pál apostol ezen mondását. 
I. Kor. XVI. 13." Szerk. 

Hontból , aug. 26. 1860. „A pozsonyi kerület cs. k, 
superintendense ft. Kuzmányi Károly ur aug. 15-kén tiszt, 
Martinék Károly, csánki ev. egyház lelkészét n.-honti 
esperesnek surrogálta! 

Főtiszt. Kuzmányi ur még nincs sem kerületileg fel-
esketve, sem pedig superintendensi hivatalába beigtatva s 
felszentelve, s már is uj districtualis pecsétet csináltat ma-
gának ; (autonom egyházak föpásztorai ezt beigtatásuk 
alkalmával superintendensi hivataluk főjelvényéül a kerü-
lettől szokták kapni, és nem maguk csináltatják) általános 
többség által megválasztott föesperes nt. Masztis Ádám 
urat mellőzve, önhatalmúlag Martinék urat surrogálja föes-
peresül. Történt-e ez valaha háromszázad óta prot. egyhá-
zunkban ? soha és sehol. 

Hontban nincs egyház, mely a reformatio óta fenálló 
bányavárosi superintendenciától elszakadni, és a pozsonyi-
hoz csatlakozni kívánna; de a közkívánat ellenére fentebb 
tisztelt Kuzmányi ur e csatlakozást erőszakolni akarja, cs. 
kir. esperes t. Mártinek ur körözteti is már a nagy-honti 
esperesség autonom egyházaiban a pozsonyi kerületi Supe-
r i n t e n d e n s ennyklikáját S t b . " 

Ezek azon tények, melyeket nagy-honti rendes leve-
lezőnk velünk tudatni jónak látott; de e tényekhez erőszak-
szülte elkeseredésből eredt oly kifakadásokat csatolt, me-
lyeket közölni részünkről mi meg nem láttunk jónak; nem-
csak azért, mert azok fenálló sajtóviszonyaink mellett nem 
közölhetők, hanem különösen azért is, mivel lapunk irá-
nyával homlokegyenest ellenkeznek. Mi szent kötelessé-
günknek tartjuk egyházunk elveit tőlünk kitelhető módon 
védelmezni; de azt nem tartjuk feladatunknak, hogy az 
ellenkező nézetüeket megtámadjuk, s a szakadást még mér-
gesebbé tegyük. Oly erös meggyőződésünk jó ügyünk 
elébb-utóbb bekövetkezendő győzelméről, hogy nem tart-
juk szükségesnek az ellenkező nézetüekkel harcra szállani. 
Elégségesnek hiszszük az ellennézetüek egyházellenes tet-
teit egyszerűen registrálni, hogy minden becsületes pro-
testáns ember tudja, hányadán van velük; de nem látjuk sem-
mi szükségét annak, hogy bővebb vitatkozásba ereszkedjünk. 

Egyébiránt azon férfiak, kik tulbuzgalmukban császá-
riabbak a császárnál, épen nem cselekesznek a Felséges 
uralkodó világosan kifejtett nézete szerint, ki a máj. 15-ki 
kéziratban, kimondja, hogy „lelkiismereti aggodalmainkon 
a legkisebb erőszaktétel sem szándékoltatik." 

Berekesztésül közöljük levelezőnk végszavait, me-
lyek im ezek: „Egyházainkban főtiszt. Székács József ur 
bányakerületi superintendenssé választatását és a föpásztori 
hivatalba való nagyszerű beigtatását kihirdettük. A nép 
várvavárja szeretett püspökétől apostoli üdvözlését, s fö-

A dunántúli evang. egyházkerület közgyűlése 
Győrött *). 

Folyó hó 22. 23. és 24. tartotta a dunántuli evang. 
egyházkerület ez évi második közgyűlését Győrött főtiszt. 
Haubner Máté superintendens és Radó Lajos újon válasz-
tott felügyelő elnöklete alatt. Akár tekintsük, e gyűlésre, 
az egyházkerület legtávolabb részeiből is öszvesereglett 
közénség nagy számát; akár a szőnyegre került tárgyak 
fontosságát; akár végre azon férfias, higgadt és buzgó 
érdekeltséget taniísitolt szellemet, melytől áthatva az ügyek 
tárgyaltattak 1846 óta, a midőn főtiszt, föpásztorunkat el-
nöki székébe ültettük elsőben, neveztesebb gyűlésünk a 
győrinél nem volt. Szokatlanul emelte nem csak a gyűlés 
külfényét, de a tárgyalások ünnepélyességét is főtiszt. Szé-
kács József és Nagy Mihály superintendens urak jelenléte, 
a kik elnökeink mellett helyet foglalva tanácskozásainkban 
szívesek valának tettleges részt is venni. 

22-én a gyűlést főtiszt, superintendens ur nyitotta 
meg egy oltári beszéddel, Jézus ama biztató szózatáról 
„Valamit kérendetek az atyától az én nevemben, megadja 
nektek," és gyönyörű alkalomszerű imával. Addig is, mig a 
felügyelői szavazatok felbontására kiküldött választmány 
működött, Káldy József esperességi idősb felügyelő foglalá 
el a világi elnöki széket. 

1. Fölolvastatott főt. superintendens urnák számadó 
jelentése azon cselekvényekröl, melyeket székének vissza-
foglalása óta teljesített, melynek különösen a sopronyi főta-
nodai vizsgákoni jelenvoltáról és a bányakerületi superin-
tendensnek általa történt felszenteltetéséröl szóló pontjai, a 
gyűlésnek élénk helyeslésével találkoztak. 

2. A történeti jogokhoz híven ragaszkodó autonom 
egyháztól a cs. k. pátens következtében eltért néhány gyü-
lekezetek beadták ünnepélyes nyilatkozataikat a felöl, hogy 
továbbá is az egyházhoz erősen csatlakoznak. Mi testvéri 
örömérzettel fogadtatott. 

3. Csak hamar visszaérkezvén a szavazatszámoló 
választmány, annak jelentéséből kitűnt, hogy 149 szavazó 
gyülekezet közöl 112 egyház választá Radó Lajos espe-
rességi felügyelöt egyházkerületi felügyelővé, mire a meg-
választott egy számos küldöttség által a gyűlésbe meghiva-
tott. Az újon választott felügyelő jeles beszéddel fog-
lalá el elnöki székét, bevallva azon elveket, melyeket a kor-
mányzatban követend és készségét a diszes hivatal elfoga-
dására azon okból, mert ily általános közbizalmat elfogadni 
kötelességnek tart, mit örömmel teljesít oly testület irányá-

"^Lapunk mult számában csak az ünnepélyes bevouulás 
közöltetett, most pedig a gyűlés folyamát adjuk. Szerk. 



ban, mely történeti múltjához és jogaihoz mindenkor |hű 
volt és hiszi hogy jövőben is hív leend. Beszéde közben az 
esküt letevén érzékenyen hatotta meg a gyűlést midőn el-
sőben is világi felügyelötársaihoz fordult és azokkal kezet 
fogott, utóbb az espereseknek nyújtván jobbját, végre a fő-
pásztorhoz fordult felkérve annak segélyét, mire a püspök 
és felügyelő egy testvéri csókkal kötöttek egymással frigyet, 
a közönség pedig egy háromszoros éljennel adá azon való 
örémének nyilvános jelét, hogy ismét a közbizalom embe-
rei t lá that ja a kormányon . Az elnöki széket e l foglal t f e lügye -
lőt a kerület részéről Szemerey Sándor egyházfelügyelö 
üdvözölte, egy velős s az egyház sarkalatos jogaira s azo-
kon történt sérelmekre példákban vonatkozott beszéddel. 
Az ekként történtek jegyzőkönyvbe vétetni, s egy kegyele-
tes indítvány következtében néhai Vidos József 1848-ban 
elhunyt kerületi felügyelő érdemei is abban hálásan mél-
tányoltatni, egyhangúlag elhatároztat tak. 

4. A kettős elnöki szék betöltése után a jegyzői kar 
is kiegészíttetett általános szavazattöbbséggel Eöri Sándor 
győri egyházmegyei felügyelő világi aljegyzőül választat-
ván meg, a kit ékes tolláról e lapok olvasói is ismerni 
fognak. (Bár többször találkoznánk vele. Szerkó) 

5. Az egyházkerület kebelében felállított gyámintézet 
középponti bizottmánya beadta programmját, melyet külön 
érdekesnek tartunk a közönséggel e lapok utján közölni, 
utóbb pedig e gyűlés folyta alatt tartott gyűlésének j. köny-
vét, melyben a hozzá időközben beadott kérvények nyomán 
a gyülekezeti és egyházmegyei bizottmányoknak különös 
részvétébe j.-könyvileg is ajánltatni kéri a veszprémi, fe -
hérvári, kanizsai, mórichidai gyülekezeteket, melyekhez a 
közgyűléshez intézett külön folyamodvány nyomán a csák-
vári is kapcsoltatott; még is a sopronyi főtanodát, különö-
sen annak 300-ados ünnepére gyűjtött alapítványt; a sop-
ronyi tanítói képezdét; a pesti theologiai intézetet; a sz. 
lőrinci algymnasiumot és a nyíregyházi képezdét. A somo-
gyi egyházmegyében pedig, az ottani diaspora tekintetéből 
egy vándorlelkésznek, valamely középponti helyen szer-
zendö állomását hozta indítványba. Ezen még keletkeztében 
kisszerű, de következményeiben messzeható és felszámit-
hatlan áldásu intézet különös gondjaiba ajánltatott nem csak 
a lelkészeknek de minden buzgó protestánsnak is, mert 
csak úgy lehet attól a némethoni hitrokonok példája után 
országosan kiható eredményeket várni, ha mindenki sze-
gény és gazdag kivétel nélkül járul kegyes adományaival 
ahoz, és pedig nem egyszer mindenkorra, hanem folytono-
san évről évre meghozza a testvéri szeretet oltárára áldo-
zatait. A középponti bizottmány az érintettt programmot, a 
többi testvér egyházkerületekkel is közölte s azon édes re -
ményben van, hogy addig is, míg ezen intézetet országos-
sá lehetne emelni, a magok kebelében létrehozzák és ápol-
ják, s az eredményről a dunántúlit is tudósitandják s vele 
testvérileg érintkeznek. Testvérülés a szeretet mezején le-
gyen is törekvésünk és jelszavunk ! 

6. A sopronyi főtanodát a kerület megbízásából köz-
vetlen igazgató nagybizottmány újra alakíttatott. Több új és 
szép erők vonattak be ezen igazgató testületbe. Több szó-

zatok emelkedtek e gyűlésben is, mint már néhány év óta, 
a tíz éves rendszer ellen, melynek életrevalóságát kétség-
be hozta a tíz évi próba. Az ez érdemben meghízott vá -
lasztmány sürgetöleg utasítatott az új terv kidolgozására, 
hogy mihelyt szerencséje leend az egyháznak egyetemleg 
öszvegyülekezni , egy általános tanrendszert lehessen 
életbeléptetni. 

7. A sz. lőrinci algymnasiumra a kerület még tavai 
630 ujftot. megajánlván, a gyülekezeteket ezen összeg 
megszavazására hívta fel, közölvén előlegesen a rájok 
esendő részletet. Meg is szavazta azt a kerület kétesperes-
ségen kívül, kiknek egyike kereken megtagadta, a második 
pedig csak feltételesen ajánlotta meg. Érdekes tárgyalás 
keletkezett ez ügyben a felett, váljon a többségnek van-e 
joga a kisebb részt efféle tartozással megróni, mely az au-
tonomia helyesen felfogott értelmében döntetvén el, a meg-
tagadó esperesség esperese Ígéretet nyilvánított megyéje 
részéről a befizetés iránt, a feltételező esperesség küldöttei 
is hasonló értelemben nyilatkoztak, sőt egyikök, kiben a 
buzgó Perlakyak utódját ismertük fel, oda nyilatkozott, 
hogy szükség esetén az esperességre kivetett összeget 
magára vállalja. A megtagadó esperesség helyett is nyom-
ban szép ajánlatok tétettek, mind meg annyi bizonyságai 
levén ezen nemes ajánlkozások intézvényeink iránti nemes 
és áldozatra kész lelkesültségnek. Reményijük hogy a tol-
nai testvérek a megszavazott segélynél nem kevesebbre 
becsülendik azon testvéri részvétet, melylyel az nekik 
nyujtatik. 

8. A Glosiuz-fóle alapítvány mibenléte alkalmából 
főtiszt, superintendens ur felkéretett a sopronyi gyülekezet 
meglátogatására 

9. A sopronyi fötanoda igazgatóságának jelentéséből 
örvendetesen értesült a kerület arról, hogy ezen általa oly 
nagy áldozattal fentartott intézet évről évre szebb virág-
zásnak örvend. Névszerint népessége 4 év óta 183-al sza-
porodott; a tanulók értelmiségükben, a legközelebbi éret t-
ségi vizsgán 21 közöl egy sem vettetett vissza, és erkölcsi-
ségükben, büntetések a lefolyt tanév alatt nem kerültek elé, 
a fejlődésnek szép jeleit adják. Lovag Benedek Lajos o r -
szágkormányzó ur, mint a sopronyi tanoda növendéke ke-
gyeskedett a 300-ados ünnep emlékére gyűjtött alapítvány-
hoz 100 ftot. o. é. ajándékozni. A Berzsenyi-féle síremlék 
leleplezésekor a kerületnek megbízásából és költségén a 
főtanodát 2 tanár képviselé, kikhez még 7 tanuló csatlakozott. 

10. A gyülekezetek egyházi és iskolai tartozásaik 
hátralékának beszolgáltatására végső határnapul sz. Mihály 
napja tűzetett ki, azontúl a törvényes út vétetvén igénybe. 
Mire hogy a dolog, szégyenére az illetőknek ne kerüljön, 
főtiszt, superintendens ur fogja őket egy föpásztori levélben 
felszólítani. 

11. A superintendensi Írnoki díj 63 ftról200-ra emel-
tetett a gyülekezeteknek ez érdemben tett nyilatkozataik 
szerint. 

12. Minthogy a folyó évi máj. 15-én kiadott legma-
gasb kézirat után sem örvendhet az egyház azon jogos 
szabadságnak, melyet attól méltán várhatott; névs^érint a 
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dunáninneni testvéreknek Pozsonyban tartott közgyűlése 
ellen tiltakozás tétetett; felsöbbi, egyházügyet érdeklő in-
tézvények világi hatóságok utján közöltetnek; a volt admi-
nistrator, az egyházkerületet elidegenithetlenül illető pecsé-
tet és irományokat most is magánál tartogatja — söt előbbi 
minőségében folyvást levelez, ezen sérelmek orvoslásának 
eszközlése tekintetéből egy, ö kegyelmességéhez az ország 
kormányzójához intézett és küldöttségileg kézbesítendő alá-
zatos kérvényt hozott a gyűlés határozatba. 

Végre egykét nevezetes szerzeményt kell a nagy kö-
zönség előtt bevallanunk. Kormányzó férfiaink ugyanis a 
következő jeles egyéniségekkel szaporodtak. Sopronyi alsó 
egyházmegye espereseül Kis Sámuel, szili-sárkányi lel-
kész ; somogyi felügyelőül Kundt Vince és fehér-komáromi 
felügyelőül Csapó Pál urak jelentettek be, a kerület örö-
mére. — Jövő közgyűlésünk helyeül Paks jeleltetett ki Tol-
nában, idejét az elnökség fogja kitűzni. S. K. 

T ARC A. 
Halálozások. 

Nagy és gyászos a veszteség, mely egyházmegyénket 
Nagyt. Szabados Pál fehér-komáromi esperes, s oroszlányi 
lelkész, aug. hó 23-án történt haláláról fájdalmasan érte. 
Fájó sziwel álltuk körül a gyászravatalt, hol egy közhasznú 
életfáklya 53-dik évében korán ki hamvadt. E veszteség 
nehéz, s aggasztó nekünk; nehéz mert a megboldogult 
egyházi főnkben, ritka buzgalmu, szilárd határozottságu, 
szentügy apostolát veszítettük el; aggasztó a jövőbe tekin-
tés, a kétely lesz e ki az üresen álló kormányt az ö erejével, 
buzgoságával felvenni képes, erős s avatott leend. Mint láng-
oszlop vezetett ö minket a küzdelmek sivatagjain az ígéret 
földére: az egyház boldogabb jövője felé; maga nem jutha-
tott oda el; neki el kellett esnie a törekvési harc kezdetén. 
Mig élt nem látszott olyan nagynak ö mint valóban volt, 
most halála után érezzük mily nagy vala; azon ürön látjuk 
azt, mi hunytával támadt közöttünk. Csak néhány évekig 
volt ö egyházmegyénk kormányán, s e kevés idő elég volt 
arra hogy érdemei a köztiszteltetés színvonalára emeljék öt. 
Mi tiszta könyet, a fájó kebel igaz gyöngyeit hullattunk a 
koporsóra, hol egyházunk erős oszlopa, s fennen dobogó 
meleg keblű hazafi szíve lett kioltva a halál ádáz csapásá-
tól. Legyen emléke áldott közöttünk, és az leend ha szelle-
mét örökülni fogjuk; örökölni az egyetértést, a kitartást, a 
testvériségnek isteni eszméjét, mely éltet, erőt ád s biztos 
jövőt teremt. Béke áldás legyen porai fölött. 

Trsztyenszky Gyula. 

Azon tiszteletreméltó férfiak száma, kiket a tudomány 
és tapasztalás gazdag kincsei, feddhetlen tiszta jellemmel, 
és föláldozó tevékeny buzgalommal párosítva, arra jelelnek 
ki, hogy az élet és társadalom szövevényes viszonyaiban 
polgártársainknak szövétnekül szolgáljanak, a kik tehát bár 

mely térre álljanak, mindenütt a közjóra világolnak, egy-
gyel, fájdalom megkevesbedett. Koczán József, egyike 
a volt kir. táblai ügyvédek legjelesbjeinek, volt kir. ügy-
igazgatósági ügyész, utóbb egy ideig cs. kir. pénzügyi 
tanácsos, ki munkás élete utolsó éveit mint az „alsó zem-
pléni" ref. egyházmegye gondnoka a hitfelekezet ügyeinek 
szentelte, f. hó 4., életének 58., nejével szül. bizáki Puky 
Franciskával töltött boldog házasságának pedig 25. évében 
itt Pesten hosszasabb betegeskedés után idegláz következ-
tében elhunyt. A boldogult hült tetemei a kecskeméti utcai 
családi házban, a jelen volt számos tisztelök mély megillető-
dése között, főt. superintendens Török Pál ur által veze-
tett vallásos szertartással zárattak a koporsóba, hogy 
elszállíttassanak a zemplénmegyei gesztelyi családi sírbolt-
ba, a hová nemcsak a bánatos özvegy s szép reményű négy 
kiskorú gyermek könnyei, hanem számos barát és szám 
nélküli tisztelő részvéte is kisérik. Áldás hamvaira! 

Cíke Dániel ó-budai lelkész ur előfizetést hirdet kü-
lönféle gyászesetekre búcsúztatói alkalmaztatások, sírnál 
mondandó halotti s gyászbeszédek, oratiók cimü müvére. 
Ára 70 kr. E munka fele jövedelme szent célra, jelesül a 
dunamelléki e. kerület-papok özvegyei tőkepénzök nevelé-
sére fordíttatik. Ajánljuk olvasóink figyelmébe. 

Szathmár. Septemb. 2. 1860. Bartók Gábor és 
Kovács Márton tisztelettel szólítják fel mind azokat, kik 
tölök Szathmár- és Némethi egyh. és polg. történelmére, 
aláírási iveket fogadtak el : méltóztassanak íveiket, legfö-
lebb october 1-sö napjára beküldeni! E határnap után azok, 
kiknek nevei mint aláírókéi, a könyvben nem közöltethetnek, 
a Históriát emeltebb áron veendik.. A műből, melyhez 
F. G. a püspöki és más levéltárakból, sok és örökbecsű 
adatokat nyert, már két ív ki van nyomva. Az egész törté-
nelem a tudva levő körülmények miatt csak december vé-
gével hagyhatja és fogja elhagyni a sajtót. K. M. 

Adakozás 
A tápió szelei ev. egyház, e napokban különös aján-

dékban részesült. Ugyan is Schayer Sándor dánosi rom. 
kath. földbirtokos űr egy antik ezüst serleget küldött ne-
künk. Fogadja érte, a szeretet gyakorlásában felekezetes-
séget nem ismerő pártfogó úr őszinte hálánkat. 

Mocskonyi Jószef. 

Borsod m.-M.-Keresztes. 

Hogy a nem fénylő helyzetben is teheti valaki nevé 
áldott emlékűvé, s fénylővé; hogy az egyszerű öltöny sok-
szor mily nemes tettekre kész szivet födöz: ennek széj 
bizonyságát mutatja föl a m. keresztesi ref. egyház, eg} 
keresztyén földmivesnő példájában; a kinek midőn neme; 
tetteit felemlítem, nem dicsérni akarom azokat, mert felü 



vannak minden dicsérelen, hanem zajtalanul működő eré-
nyét ismertetem a t. olvasó közönséggel; így akarván e 
derék nő irányában szíves köszönetünk, s hálás méltányla-
tunk tartozását lefizetni. 

Gomba, sz. S z o n d i M á r i a asszony, még az 1853-ik 
évben, egy igen díszes, s becsére nézve 800 pftot megha-
ladó orgonát állíttatott templomunkba. Azt hittük hogy a 
kegyes nő e szép áldozat tétele állal már Ieróttnak véli tar-
tozását, mit anyagi javaiból az űr oltárára áldozatul hozni 
vallásos lelke által kötelezteték. Hála istennek csalatkoztunk. 
E f. évben ujabb bizonyságát adá annak, hogy az ö hite 
keresztyén,munkás hit,mely szép cselekedetekben kíván nyi-
latkozni. Egy 230 pftos s valóban mondhatni, hogy remek 
teritöt készíttetett az űr asztalához, zöld bársonyból, elég 
gazdag aranyzattal. Mi igy lévén, avagy nem méltán alkal-
mazhatjuk e e tisztes nőre bölcs Salamon szavait ? : „ez 
asszony féli az urat, ez dicséretet szerez magának." Élvez-
ze az ily vallásos lélek a maga méltó jutalmát adja isten, 
hogy e tisztes öreg minéltovább gyönyörködhessék a ke-
gyes lélek gyümölcseiben,'s példája minéltöbb elhidegült 
szíveket nyerjen meg az egyház szentügyének. 

Ezzel összefüggésben dicséröleg kell felemlítenem, a 
többi gyülekezetünkben asszonyok vallásos buzgalmát is. 
Mert nem lévén a Szondi Mária éltal készítetett szép teritő-
höz illő asztalunk, midőn ennek előállítása végett templomi 
szószékből önkéntes ajánlatra szóiitattak fel: a gazdag mint 
a szegény, az öreg mint az ifjú siettek adományukkal, s 
csak hamar 200 o. ftot gyűlt a szent célra; ez által lehető-
vé lön, egy értékes Gerenday pesti szobrász váltai 100 o. 
ftért készített márvány asztal megszerzése, mely már tem-
plomunkat díszíti, s hirdeti „a vallásos nők buzgóságát," 
és a művész jelességét. — (A Vasárnapi Újság szerkesztője 
tisztelettel kéretik e cikk átvételére.) Bornemisza 

lelkész. 

Megjelent: A z eszmeelviség védelme tapaszta-
lati s értelmi álláspontu bölcsészeink ellen Peti József. Pesti 
prot. főiskolai tanártól. Pest, 1860. Lauffer és Stolp: Ara 
50 uj kr. Addig is, míg bebocsátkozó ismertetést adhatnánk 
e munkácskáról, csak annyit mondunk, hogy az mind tárgyra, 
mind kivitelére nézve nagyérdekü. 

M o n d a n i v a l ó . A természettudomány társulat elnöke: 
Korizmics László. Szerk. 

— 

P e s t , sept. 5.*). A „Pesti Napló" folyó évi sept. 1-öi 
számában főt. Dánielik János kanonok ur szót emel a fö-
lött, hogy „nem protestáns atyánkfiai részéről ismételve 

*"*) E fontos tárgyú cikk azért maradt el lapunk utójára, mert 
most érkezvén haza, csak most akadt kezembe főt. 
Dánielik János ur cikke, s lapunk ki levén szedve, 
csak végén szoríthatunk helyet ezen arra tett válasznak. 

Szerk. 

merültek föl oly nyilatkozatok, mintha alkotmányunk és 
nemzetiségünk megvédése és fentartása egyedül és kizáró-
lag a protestantismus érdeme volna." 

„E nyilatkozatok — így szól továbbá a fentisztelt 
kanonok ur — melyek miután mélyen sebzők, még akkor 
sem volnának jelenleg helyükön, ha történeti igazságon 
alapulnának, — annál kevésbbé engedhetők meg, ha mint 
láttuk, történetileg igaztalanul sújtják a katholicismust, 
midőn azt, ha nem is jelenében, de múltjában elitélik azon 
honfiúi kötelmekre nézve, a melyek körüli érdemet vagy 
bűnt ma mindenkinek ezerszeresen hatályozva és fokozva 
számítanak be." 

Őszinte örömmel vettük, hogy e „noli rae tangere"-
féle ügyet oly férfiú hozta szőnyegre, kit országszerte 
ismert hazafiusága s tiszta jelleménél fogva senki sem gya-
nusitand azzal, mintha nála e felszólalást feltűnni akaró 
viszketegség, hiu vetekedési vágy, vagy egyéb mellékes 
célzatok idézték volna elő. 

Szükséges is volt e felszólalás, mert semmi inkább 
nem képes az emberek közti jó egyetértést megrontani, 
mint titokban lappangó, szavakban nem nyilatkozó holmi 
neheztelés, bizalmatlanság, vagy lenézés, mely keblünkben 
zártan folyton-folyvást nő, s utóbb orvosolhatlan féltékeny-
séggé fajul. 

Most a kanonok ur férfias föllépése kötelességünkké 
teszi a nyíltságot hasonló nyíltsággal viszonozni, s így 
remélhető, hogy egymást megértve a fejlődhető nyavalyás 
feszültségnek mindkét részről véget vetünk. 

Mi egész őszinteséggel elismerjük; hogy a katholi-
cismus hazánkban mind eleitől fogva a közértelmiség, t u -
dományosság és művészet előmozdítója volt, s jótékony in-
tézetek felállításában mindig nemes példával járt a többi 
testvér egyházak előtt; és valamint semmi okunk sincs 
katholikus honfitársaink szeplőtlen honszeretetükben kétel-
kedni : úgy szinte részünkről nem tulajdonítunk magunknak 
valami nagy érdemet abból, hogy a nemzetiség fentartására 
nézve valami keveset lendítettünk. De engedje meg tisztelt 
kanonok ur, ha okát adjuk annak, hogy a fentebb érintett 
hízelgő nyilatkozatok miért értek bennünket mégis épen 
katholikus testvéreink részéről. 

Magyar protestáns egyházunk alkotmánya eleitől 
fogva az ország kormányzatával rokon autonom intézmé-
nyekre fektettetett, s ez institutioit, mint legféllöbb kincseit, 
mindig gondos figyelemmel őrizte, védelmezte. A történet 
tanúsítja, hogy a megsértett vallásszabadságunkért folyta-
tott harcok többnyire egyszersmind az alkotmány és nemzeti 
függetlenségünket védő harcok is voltak ; ezáltal egyházunk 
ügye oly szorosan összeforrt a nemzeti alkotmányosság 
ügyével, hogy egyiket a másiktól elválasztani alig lehet. 

Azonban tagadhatlan, hogy ezen szabad intézmények, 
melyek hazánkban ügyünket a nemzet legszentebb törek— 
véseivel oly szoros kapcsolatba hozták, habár kétségtelen, 
hogy azok a protestáns egyházfogalom szükségképi köve-
telményei, épen a leghatalmasabb protestáns országokban 
kellön ki nem fejlődhettek, néhol pedig épen hiányzanak. 
Másfelöl történelmi tény az is, hogy a római katholicismus 



minden conservativismusa mellett a civilisatio haladásának 
nemcsak, hogy ellent nem áll , hanem a mint a román 
népek históriája mutatja, continensünk ujabb társadalmi 
fejlődése épen katholikus állam kebelében nyerte az első 
lökést. 

Józan nézetű ember azért, valamint általában a vallás 
ügyét mindig szorosan elkülönzendőnek tartja a politikai 
kérdésektől; űgy különböző vallások társadalmi ténykedé-
sét nem mérlegeli, hanem tartja az egyszerű igazságot 
szem előtt, hogy a kiknek, együtt élvén, szükséges, hogy 
egymással közlekedjenek, szükséges, hogy egymást tisz-
teljék, egymást szeressék. 

A theologiában, a tudomány terén ám vitassa egyik 
felekezet a másik feletti elsőségét, használja fel mindenik a 
tudomány minden eszközeit, hogy a maga hitvallása igaz-
ságát megalapitsa, s a másik felett kitüntesse; de óvakod-
junk e vetekedéseknek befolyást engedni a polgári társaság 
ügyeibe. — A történelem, mely a költő szava szerint, a 
világ törvénytevője, jó ideje már, hogy a protestántismus 
és római katholicismus egymás melletti egyforma jogosult-
ságát megállapította. — Ezen még az „Idők Tanuja" sem 
fog változtatni, bárha a világ minden bölcseivel mon-
datja is el, hogy „a protestántismus szülte az absolu-
tismust!!" (Mint például Angliában, Svéd- és Dánorszá-
gokban ! ?) 

A véres tapasztalatok által szerzett türelmi meggyő-
ződés, a felekezetek egymás iránti méltányossága mélyebb 
gyökeret vert, semhogy a kor néhány késönjáróinak felszó-
lalására megingattatnék. A józan nagy többség a vallásfe-
lekezetek külömbféleségét űgy veszi, mint az évszakok 
változatait: alkalmazkodik hozzájuk, azok szerint intézi 

iseletét; de eszébe nem jut a természetnek hadat izenni 
akarni. 

Ha most már az, a mit legközelebb egyházunk érde-
kében kötelességszerüleg cselekedtünk, az összes haza 
javára és üdvére szolgálván, azok által, kik egyházunk sa-
játságos viszonyát a haza történelmi fejléséhez kellőleg 
nem tanulmányozták, a mi hazafiúi érdemünkül rovatik fel 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Tőrök P. 

s azért a protestántismus különös nimbusban tűnik fel előt-
tük , ez valamint nem a mi érdemünk, űgy nem is a mi 
hibánk. 

Hogy magyar protestáns egyházszerkezetünk oly szo-
ros s elválhatlan kapcsolatban áll a szeretett haza történeti 
jogaival, miszerint vallási kötelességeink teljesítése nemcsak 
egy nyomon jár hazafiúi kötelességünkkel, hanem a haza-
fiuságot tetemesen elő is mozdítja, élénkíti: e drága kleno-
diumunkat elöltünk csak annál becsesebbé teszi. 

De ha van e mellett dicsekvésünk is, dicsekszünk 
egyedül az Úrban, ki nekünk e klenodiumot annyi viszon-
tagságok közt megtartotta s bennünket arra méltatott, hogy 
midőn neve dicsőségeért küzdöttünk, a hazának mindenek 
felett helyezett ama java mellett is tehetünk valamit, mely 
nélkül a többi mind semmi. 

Valósággal szomoritó tanúságot tenne a nemzet e r -
kölcsi állapotáról, ha valaki legszorosabb kötelessége tel— 
sítéséért mások feletti kitüntetést s tűlnyomóságot igényel-
hetne a nélkül, hogy közmegvetés tárgyává ne válnék, és 
mi ellenmondásba jönnénk evangélikus nevezetünkkel, ha 
meg nem emlékeznénk Lukács evangélista 17. r., 10 versé-
ről : „Mikor mindeneket megcselekesztek, melyek paran-
csolva vannak nektek, azt mondjátok: haszontalan szolgák 
vagyunk , a mit meg kellett cselekednünk , megcsele-
kedtük." 

Biztosíthatom kanonok urat, hogy semmi sem távolabb 
tőlünk, mint az, hogy az egész nemzetnek kivétel nélkül 
közös ügyét valamely felekezet vagy osztály kiválólagos 
ügyének tartsuk és különösen a protestantismust a nemzeti 
törekvések zászlóvivőjéül feltolni erőlködnénk. Ellenkezőleg 
hiszszük és valljuk, hogy a haza jólétét, boldogságát, és 
dicsőségét csak akkor emelhetendjük az azt megillető 
polcra, ha mindenki a maga körében, elveihez hiven, de a 
máséit is tisztelve egyiránt a haza közös szent céljait tartja 
szem előtt, s mindnyájunk törekvései azon egy érzemény-
ben forrnak össze, hogy „éljen egy nemzet e hazában." 

Dr. Ballagi Mór. 

Felelős szerkesztő s kiadó : D r . B a l l a g i M ó r , 

HIRDETÉSEK. 

P á l y á z a t . 
L á h n e F r i g y e s evangélikus fiúk számára Sopronban alapított „tan- és nevelőintézetébe" september végéig 

folyvást vétetnek föl uj, még pedig 4 normál-, 4 reál-, 5 gymnasiumi osztályú 6—16 éves növendékek. Mult tanévben 33 
volt a növendékek száma, ez évben legfölebb 40 vétetik föl. Programm ingyen kapható Sopronban. 

( 4 - 3 ) Lahne Frigyes igazgatónál. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. az. 



PROTESTÁNS 

ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással felévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

A pesti helv. hitv. egyházmegye elnök-
ségének pásztori körlevele a nevezett 

egyházmegye szent-gyülekezeteihez. 
Kegyelem és békesség legyen az atyafiaknak és 
szeretet a hittel egybe, az Atya Istentől, és az 
Ur Jézus Krisztustól, — hogy bövölködjetek 
reménységgel a Szent-Lélek ereje által! 

Szeretett Atyánkfiai az Úrban ! 
A pesti h. h. egyházmegyének f. évi máj. 3-án 

Pécelen tartatott közgyűlése a kanonika visitatio 
jelentésébó'l méltó megilletődés- s megütközéssel 
értesült azon kedvezőtlen ügyállás felől, miszerint 
több egyházban jelentékeny-mennyiségű hátralé-
kok maradtak künn több egyháztagoknál, az 
ekklézsiát s egyházi hivatalnokokat illető jövedel-
mek- s fizetésekből. 

Ezen ügy komoly figyelem s tanácskozás 
tárgya lőn; mert nem lehetett első tekintettel át 
nem látni az egyházmegyei gyűlésnek, hogy ily 
hátrányok magának az egyháznak fenállását te-
szik kétessé, annak gyarapodását s virágzását 
épen lehetetlenítik, az illető lelkészeket s iskola-
tanítókat komoly gondba sülyesztik, tisztüknek 
jó kedvvel teljesítésében akadályozzák, sőt az 
önfentartás égető szükségénél fogva őket szellemi 
hivataluk pályájáról az anyagi jobblét keresésé-
nek mezejére terelik. 

Mégis az egyházmegyei gyűlés, mielőtt szi-
gorúbb és szorítóbb kényszerítő eszközökhöz nyúl-
na, a keresztyén szeretet és atyafiúi bizodalom 
szellemétől áthatva, elébb elnökei által kivánt 
szólani a kötelességük teljesítésében késedelmes 
egyháztagokkal, nem kétkedve, hogy a magyar, 
vele született nemes indulatánál, s a protestáns 

keresztyén ismeretes hitbuzgósága s egyházához 
erős és hű ragaszkodásánál, általában értelmisé-
génél fogva, nemcsak belátja az Isten dicsőségére, 
az egyház virágoztatására s az egyházi hivatal-
nokok érdemlett díjazására kellő adományok s 
járulékok fizetésének múlhatatlan szükségét, ha-
nem nemes szive hevében készség- és örömmel 
teljesíti is kötelességeit,—megelégedését s örömét 
találván abban, hogy megadta Istennek a mi 
Istené, letette az oltárra illető részét, és senki-
nek nem adós, legkevésbbé annak, a ki őt az üd-
vösség útán vezérli, Isten igéjével erősíti küzdel-
meiben, vigasztalja fáradalmaiban, — s nem adós 
annak, a ki magzatait az iskolában oktatja az 
ismeretre és bölcseségre, s képezve neveli, hogy 
legyenek azok hű keresztyének, jó polgárok és 
hazafiak, hogy legyenek a családnak boldogító 
tagjai, hogy az édes atya- s anyának vetekedve 
igyekezzenek engedelmeskedni, örömeket szerez-
ni, az élet terhei alatt hű segédei, a késő vénség-
ben szeretetteljes ápolói lenni. 

Tisztelt hitsorsosink s szeretett Atyánkfiai 
az Úrban! Mi tehát alulírottak, hivatalunknál 
fogva, atyafiságosan s testvérileg keressük s kér-
jük meg mindazokat, kiket körülményeik eddigelé 
gátoltak az egyház, lelkész s iskolatanitó iránti 
tartozásaik lerovásában, ne késlekedjenek tovább 
kötelességük teljesítésében!—Megengedjük, terhes 
lehet olykor, mostoha körülmények miatt, az egy-
házi adó fizetése: de eme terhet könnyűvé s 
gyönyörűségessé teszi a tudat, hogy ezt önma-
gunkért, vallásszabadságunkért, önkormányzati 
jogaink gyakorolhatásaért viseljük. Hitfelekeze-
tünk oly egyházi jogok- és szabadságokkal ̂ Jfc&K 
és dicsekszik, melyeket más 



gyakorolnak, csak megnyerni óhajtanak; ez ön-
állóságért semmi áldozat nem lehet drága és 
súlyos. A szabadságban tehát, melyre megváltat-
tatok, megmaradjatok, s ne kötelezzétek le ma-
gatokat ismét szolgálat igájával! E szabadság 
abban áll, hogy a törvénynek önként hódoljunk, 
önként teljesítsük kötelességeinket, önmagunk 
legyünk biróink, s egyházon kivüli hatalomra, 
törvényszékre, igazságszolgáltatásra ne szorul-
junk: hanem önként adjuk meg Istennek a mi 
Istené, a lelkészeknek s iskolatanitóknak, a mi 
őket illeti, mint részünkről szolgálatukért szer-
ződésileg megajánlott s kötelezett díjat, — mert 
méltó a munkás az ő táplálása s jutalmára (1. 
Tim. 5. 18.). 

Csak így lehet egyházaink állása biztos—csak 
így vethetik meg azok biztosan előhaladásuk 
alapját,— csak így épülhetnek fenakadás nélkül,— 
csak ugy tervezhetnek és számíthatnak előre 
csalódás nélkül, ha a kétlen jövedelem s szüksé-
gesképeni kiadás arányban, egyenben s tudva 
vannak. Csak így szentelhetik az egyházi szolgák 
egész idejüket szellemi hivatásukra, — csak így 
munkálhatnak örömmel és vigassággal; pedig a 
munkakedv az egyik tényező, mely az ohajtott 
sikert biztosítja. Valamint egyes házak és csalá-
doknál, ha rendesen, ha évenként le nem rovat-
nak a tartozások, ezek megszaporodván, halomként 
nehezednek a családra, s ezt terhökkel alányom-
ják, köréből a jóllétet s megelégedést száműzik, 
ezek helyét folytonos gond, örökös zavar foglal-
ván el: így van és lesz ez szükségesképen a 
keresztyén nagyobb családoknál, a szent gyüle-
kezeteknél is. Azért a rendet, a rendtartást, mint 
mindenben, úgy az évi tartozások lefizetésében, 
az adósságok törlesztésében, nem győzzük váltig 
s eléggé ajánlani. 

Es nem szabad felejtenünk , szeretett atyánk-
fiai ! mint igaz keresztyénekne k, hogy a mi Urunk 
Istenünk az ő hatalmassága szerint megcsele-
kedheti, hogy a ti jó kedvetekből való adakozás-
toknak haszna tireátok térjen, — hogy Isten a 
jóltevő adakozót szereti, — hogy az adakozónak 
jótéteménye mindörökké megmarad. 2. Kor. 9. v. 
7. 8. 9. 

Nem szabad felejtenünk, a mit Pál apostol 
ír : „Kicsoda vitézkedik a maga zsoldján ? kicsoda 
plántál szőlőt, hogy annak borából ne innék?" 

Ekképen rendelte az Ur is azoknak, a kik az 
evangyéliomot prédikálják, hogy az evangyéliom-
ból éljenek (1. Kor. 9. 7, 14.). Azért az olyan 
ember, a ki taníttatik az evangyéliom tudomá-
nyára, közölje javait azzal, a ki öt tanítja (Gal. 
6. 6J. 

r 

Ugy hiszszük, Atyánkfiai az Úrban! Értel-
mes és jó akaratú embereknek, igaz keresztyé-
neknek, egyházuk javáért buzgó híveknek, mi-
lyenekül titeket ismerünk, atyafiságos emlékez-
tetésünk s bizodalmas kérelmünk elégséges arra, 
hogy megadjátok Istennek a mi Istené s az Ur 
szolgáinak méltányos és jogos illetékeiket. 

Hogy pedig az egyházmegye magának meg-
győződést szerezzen, a ti jó akaratotok s adako-
zási készségtek felől, ugyanaz akkép rendelke-
zett, hogy 

Némedi, Úcsa, Bugyi, Dabas, Gyónra, Ha-
lász Boldizsár és Molnár Pál urak,— 

O-buda, Pómáz, Monostor, Megyer, Tótfalu, 
Oroszi s Vácra gróf Teleki Sándor, Ballagi Mór 
és Sípos Pál urak. 

Monor, Gyömrő, Csaba, Pécelre gr. War-
tensleben Ágoston s Erdélyi Ferenc urak,— 

Gödöllő, Györk, Fóth, Palotára gróf Ráday 
Pál s esperes Kiss Lajos urak. 

Veresegyháza, Szada, Hártyán, Kosdra gróf 
Ráday László és Kontra János urak menjenek ki, 
— miután az összes gyülekezet előtt eme hivatalos 
körlevelünk felolvastatott,—kik is az eredmény-
és sikerről az egyházmegyei közgyűlésnek hiva-
talosan biztos jelentést tegyenek. 

Kiküldjük tehát az egyházmegye nevében a 
fentisztelt választmányi tagokat, „hogy elmenné-
nek először tihozzátok, és elébb elvégezzék a ti 
az előtt igért jótéteményteknekkiszedetését, hogy 
az kész legyen, mint jótétemény, és nem mint 
valami sarcoltatás. Azért, kiki a mint elgondolta 
szivében, úgy cselekedjék, — nem szomorúság-
ból vagy kényszerítésből, mert a jó kedvű ada-
kozót szereti az Isten." (2. Kor. 9. 5, 7.). 

Addig is pedig, míglen a nevezett bizottmá-
nyok az egyes gyülekezetek egyházi körében 
megjelennének • hivatalosan fölkérjük a t. c. pres-
byteriumokat, hogy eleve nagy gonddal és seré-
nyen intézkedjenek, tisztük szerint is, miként a 
künnlevő hátralékok az egyháztagok részérő! 
befizettessenek. „Hogyha pedig valaki nem engec 



a mi levelünk által való beszédünknek, azt meg-
jegyezzétek (2. Thess. 3. 14.), s az illető egyházi 
gondnok urak a netalán egyházilag mégis adósok-
nak névjegyzékét az egyházmegyei bizottmány 
elé terjeszszék. 

Végül szives kérelmünk, forró ohajtatunk az, 
hogy az egyházmegyeileg kiküldetett bizottmá-
nyok adósságmenten találják az egyháztagokat,— 
hogy a közgyűlés azon határozatát, — miszerint 
az egyházak a hátralékban levő egyes tagok 
megnevezésével megróvandók, s a kitűzött cél 
elérése végett más intézkedések teendők, s erő-
sebb eszközök s módok használandók, — végre-
hajtani ne legyen szükséges. 

Igenis, szeretett Atyánkfiai az Úrban! Telje-
sítsétek be a mi örömünket! — Végezetre legye-
tek jó egészségben, épüljetek, vigasztaltassatok 
meg, egy értelemben legyetek, békességesen lak-
jatok, — és a békesség és szeretet Istene lészen 
veletek! 

Kelt a pesti ref. egyházmegye Pécelen máj. 
3-án 18GO. tartatott közgyűlésének határozatából. 

Gr. Ráday Gedeon Torok Pál 
egyházmegyei gondnok. föesperes. 

A Gusztáv-Adolf-egylet évi fogy ülése. 
(B. M.) A Gusztáv-Adolf-egylet ez évi aug. 

utolsó napjaiban Ulmban tartott főgyűlésének 
minket illető folyamáról a következő tudósítást 
vettiik: 

Jelen sorok feladata nem lehet a „Gusztáv-Adolf-
alapítványi egylet" ez idei fögyüléséröl részletes jelentést 
adni, azért elég legyen csak általában megjegyezni, hogy a 
déli német vendégszeretet ujolag annál inkább bebizonyult, 
minél bizonyosabb volt az, hogy az 1859-ben meg nem 
tartathatott gyűlés ez idén igen látogatott fog lenni. A ma-
gyar olvasó közönségre nézve különösen érdekes fog lenni 
a magyarországi prot. egyház képviselőiről valamit hallani, 
mit én röviden összefoglalva következőleg kisértek meg 
előadni: 

A magyarországi protestáns követek közt legelső 
felszólaló nyíregyházi seminarium-igazgató Noszág János 
mindenekelőtt a tiszai ág. egyházkerület nevében és meg-
bízásából hálás köszönetet mondott azon szívélyes segé-
lyezésért, melyet az egylet űgy egyes gyülekezetek, mint 
magasabb tanintézetek iránt tanúsított s ajánlotta az egylet 
további jóakaratába s keresztyéni szívességébe a segélyre 
még oly nagyon rászorult szűkölködő iskolákat és szegény 
Tyiilekezeteket. Egyúttal a nyíregyházi tanitóképezdére 

vezette a gyűlés figyelmét, s először annak történeti fejlő-
dését, születését, látszólagos halálát s újra feltámadását, 
majd jelenlegi szorult helyzetét élénken rajzolván, az inté-
zetet az egylet gyámolításába ajánlá. Demeter János s.-
kazai lelkész köszönetet mondott gyülekezete nevében a 
nyert 7,000 forint segélyért s további segedelemért esede-
dezett a bomlásnak indult k.-bécsei gyülekezet javára. 
Szeberényi János, volt selmeci pap a szegény-, szükség-
és nyomorral küzdő ^magyarországi tótok nevében lépett 
fel, kik annyival inkább rászorultak a segélyre, mivel 
aristokratiájuk s mágnásaik nem levén, leginkább Német-
ország evangélikus egyháza segélyére vannak utasítva, s 
ajánlotta különösen a pesti tót gyülekezetet. Dr. Pelech 
János rozsnyói gymnasium-igazgató élénk színekkel ra j -
zolta a rozsnyói gyülekezet és iskola fenállása óta való 
szorongatott helyzetét, azon aggodalmát fejezvén ki, hogy 
az külföldi segély nélkül nehezen tarthatja fen tovább 
magát, segélyért esedezett. Van Andel Adorján, ki a benső 
missió iránti buzgalmáról ismeretes, szót emelt a pesti 
német ref. gyülekezet nevében. Ezekenkivül szólottak még 
a megyesi, újvidéki lelkészek és Schenker ministeri fogal-
mazó, ki ausztriai császár Apostoli Felségének a protes-
tánsok iránt tanúsított kegyelmét kiemelvén, segélyt kért a 
bécsi ev. árvaegylet részére. 

A válaszok, melyeket Hoffman szász egyházi taná-
csos, mint elnök adott, „többé vagy kevésbbé kedvezők 
voltak, a szerint, a mint egyik vagy másik a német polgá-
rosító szellem mellett szólott," mire megjegyzendő, hogy 
az egylet Magyarország tanintézeteitől sohasem fogja meg-
fogni segítő kezét, de fájdalom, nincs olyan pénzügyi hely-
zetben, hogy az iskolákat továbbra is azon mértékben 
segélyezhetné, mint idáig tette, s a mit tenni, mindig kedves 
kötelességéül tekintette. 

A tanácskozásokat díszebédek követték, melyek fö-
lött lelkes szónoklatok mondattak az egyletért, Német- és 
Magyarországért stb. 

Mit fog e sorok olvasása után érezni más, 
nem tudom: én bennem, őszintén megvallom, a 
legkeserűbb érzés támadt, és szemem majd k i -
égett, látván, hogy a nagy Magyarország fiai 
idegen földre mennek kéregetni, s rimánkodva 
állják körül az idegen kegyelem asztalát, hogy 
Lázárokként csipdessék az arról lehulló irgalom-
morzsalékot. 

Nem azon egyes testületeket kárhoztatom, 
melyek magukra hagyatva, lételük tengetése vé-
gett kéntelenek oda fordulni, a hol valamit vár-
hatnak; azon sem ütközöm meg, hogy németor-
szági atyánkfiai adományaik nyújtását saját 
képzelt érdekeik terjesztésére használják fel, s 
kegyes ajándékaikat hozzájuk való alkalmazko-
dásunkhoz szabják. De igenis keserű érzéssel tölt-
heti el minden igaz magyar protestáns kebelét, 



hogy önmagunk iránti kötelességeink nem telje-
sítése miatt, szegényebb egyházaink és iskoláin-
kat magunk kénszerítjük, hogy idegen kegyelem-
ért folyamodjanak. 

Mi büszke nemzet vagyunk ;Fa büszkeséggel 
nem fér össze a kéregetés; de már ha csakugyan 
kéregetésre adtuk magunkat, békével tűrnünk 
kell minden megaláztatást, mert nem illik, hogy 
a kéregető perbe szálljon avval, kitől jótéteményt 
vár és föltételeket szabjon annak, ki segítségére 
lenni kinálkozik. 

Annyi azonban bizonyos, hogy németországi 
atyánkfiai épen nem cselekesznek a reformátió 
nagy hőse szellemében, kitől, midőn szorongatott 
német protestáns testvérei védelmére hivatlanul 
megjelent, hogy a tiszta evangyéliomi szabad-
ságért idegen földön vérét ontsa, kétségkívül 
távol volt a gondolatnak még árnyéka is, hogy 
majdan a kivívott győzelemért, azt kívánja bérül, 
hogy Németország Svéddé, vagy hogy a kálvi-
nista lutheránussá legyen. És ha most a boldogok 
hónából elalá tekint, mennyei örömeit megzavar-
hatja annak szemlélése, hogy az ő nevének zász-
lója alatt működő ev. egylet politikai és nemzeti-
ségi, vagy épen felekezeti tendentiákat kerget 
ott, hol az ő szellemében a szentek egyességének 
szempontjából nyelvek- és felekezetekre való 
minden melléktekintetek nélkül segíteni kel-
lene. 

Ámde kíméljük az emberi gyarlóságokat, és 
mielőtt mások felett Ítélni akarunk, nyúljunk 
elébb önmagunk kebelébe! Olvasóim igen jól 
tudják, hogy a minden más érdeken felülemel-
kedő közösség érzetét, a szentek egyességét senki 
jobban méltányolni nem tudja, mint én; annak 
szükségét senki nem érzi jobban, mint én, ébresz-
tését senki határozottabban nem sürgette, mint 
én; de ha azt önmagunk javára önmagunk közt 
nem bírtuk érvényre emelni, mi jogon követel-
hetjük, hogy azt mások gyakorolják irántunk. 

A mely társaság magamagát elhagyta, 
sorsát megérdemli és nincs joga vádaskodni. 

Csináljunk csak egy kis számvetést. 
Tegyük fel jelen körülmények közt a legjobb 

esetet; hogj^ a G.-A.-egylet a jövő évben 15,000 
ftot osztandana szét szegényebb magyarhoni 
gyülekezeteink és tanintézeteink közt. 

15,000 ft. annyi mint 1,500,000 kr.! 

Ugyan oszszuk fel e nagynak tetsző összeget 
a közel 3 millió magyar protestáns közt, nem 
megdöbbentő lesz-e, ha azt látjuk, hogy csak „fél 
krajcár" esik egy-egy főre! 

Már most tisztában lévén számvetésünkkel; 
azt kérdem, van-e oly fásult, oly elfajult magyar 
protestáns, ki évenkénti fél krajcár miatt nemzete 
és vallásfelekezete becsületét áruba bocsátani nem 
pirulna ? 

Nincs; nem lehet. — De ha mégis csalód-
nánk, ha mégis találkoznának oly nyomorultak: 
nem dicsekedhetünk-e ily ritka csodák mellett ezer 
meg ezer hitbuzgó,áldozatra kész hitsorsosokkal is, 
kik az azok hidegsége miatt okozott hézagot 
százszorosan betöltenék, és pedig nem kegyelem-
ből, hanem Istentől nyert vagyonuk mértéke sze-
rint kötelességérzetből. 

Hol van hát mégis a hiba? Ne tétovázzunk 
megvallani: a tömegek vezetőiben, kik a kor 
sibolethjét fel nem fogva, önző, mindennapi tö-
rekvéseikben elmerülve, nem hallják a korszellem 
szárnycsattogását, mely fennen hirdeti: „egyesít-
sük az elszórt erőket és szervezzük a munkát.1,4 

Ti, kik a kor érlüktetésit lesitek, kiknek fel-
adatul jutott az idő társadalmi rejtélyét megol-
dani, ím kimondtuk nektek a szót: most a töme-
gek észleltetése a feladat, mert az apró erők 
egyesítéséből fejlenek a legóriásabb eredmé-
nyek. 

Egyházunk terén is, itt hiszem én minden 
jobbra fordulásnak kulcsát rejleni. A tömegekben 
látom a magot, honnan a protestáns egyház vi-
rágzása egyszer akkor fejlendő leszen; látom a 
széles alapot, melyen biztos egyházi alkotmányt 
emelhetünk; látom a soha meg nem fogyatkozó 
eszközt, melynek segedelmével egyházunk insti-
tutioit az összes haza javára és üdvére gyümöl-
csöztethetjük. 

Csak ne legyünk oly gyávák, miszerint azt 
liigyjük, hogy a mit más nemzetbeliek megtehet-
nek, az nálunk nem kivihető. Hát azt hiszitek; 
hogy a Gr. A. egylet százezerekre menő tőkéje 
valami varázsütésre foly be évenként ? Nem, fil-
lérekből alakul az össze és a filléreket munkás 
méhekként azok hordják össze, kik Istentől a tö-
megek élire állítva elértették a kor szózatát, és a 
felköltött buzgóság Jtőkéjével gazdálkodni is tud-
nak, nem engedvén fecsérelni azt feleslegesre 



míg a melló'zhetlen szükségeket fedezve nem 
látják. 

Vak, a ki nem tapasztalja, liogy nálunk 
kitbuzgóságban épen nincs hiány; de igenis h i -
ányzanak, kik a hitbuzgóságnak irányt tudnának 
adni és az önmagától fel-felébredezö vallásosság 
kegyes adakozási készségét egy közös nagy célba 
tudnák központosítani. E bajon közös megállapo-
dás utján kellene és lehetne is segíteni, csak 
akarnunk kell. 

Ismerem én a lelki tunyaság, az önzés dialek-
tikáját, tudom mivel szoktak előállani, valahány-
szor holmi uj teendő, legyen az a legszentebb 
célra is, kényelmes veszteglésüket félbeszakítás-
sal fenyegeti. — Impracticusnak mondják a k í -
vánalmat s azt hiszik, avval a legkiáltóbb szük-
séget letorkolták, az észt is elnémították. 

Bizony, bizony, mondom nektek, mig, a mi bizo-
nyos előforduló körülmények közt ész- és célszerű, 
avval forgattatik ki s azon fogással mellőztetik, 
liogy impracticusnak, kivihetetlennek hirdettetik, 
és — mert a megszokott nemtevés praxisa mellett 
egyeseknek még oly alapos felszólalásai is elhang-
zanak — csakugyan kivihetetlenné válik: addig 
hiába hull az idegen segély mannája közénk, 
hiába büszkélkedünk nemzeti nagylelkűségünk 
nemes példáival, midőn egyes lelkesbek erejükön 
felül csodákat tesznek, és Széchényivel szólva, 
tatár módra a selejtesnek meg nem szűnő szolgá-
latára mindég csak a lelkesbek a teherhordók. 

Idegen segélynyújtásra, egyesek pillanatnyi 
föllelkesülésére állandólag építeni nem lehet. Ily 
szükségbensegítés olyan, mint az egyszeri fűtés 
szigorú tél közepett: utána még dermesztőbbé 
lesz a hideg érzete. 

Ha azt akarjuk, hogy nyilvános fogyatkozá-
sainkon maradandólag legyen segítve, oly forrást 
kell nyitnunk saját hazánkbeli felekezetünknél, 
mely hova tovább annál gazdagabban folyjon. 
I ly forrás lenne a keresztyén közösség szellemé-
nek közös célokra történendő rendes adózás általi 
terjesztése. 

Vegyük német atyánkfiainak legközelebb 
irántunk mutatott viseletüket annak, a mi, vegyük 
hathatós leckének, és lássunk komolyan dolgunk-
hoz, hogy ama pirító állapotból, mely közvetve 
eszközlöje szégyenünknek, mielébb kibontakoz-
hassunk. 

Csak igazán akarnunk kell, és meglesz a mit 
akarunk. 

A nagy-körösi egyháztanács történetéhez 
adatok. 
(Vége). 

Mint fentebb is említtetett az 1827-dik május 13-kán 
superint. küldöttség közbejöttével alakított presbyterium 
fentartotta magát 1848. apr. 21-ig. Ekkor a városi főbíró, 
mint világi elnök indítványára az egész presbyterium le-
mondott, s a nép által 1848. május 7-én 25 tagból álló 
ideiglenes bizottmány választatott az egyház-s iskolaügyei 
kormányzására, kötelességeivé tetetvén egy népképviseletü 
alapra fektetendő rendszernek kidolgozása. Ennek fővoná-
sai ki is dolgoztatlak, s láthatók 1848. május 9-ről 5: 1848. 
jun. 18-tól 20. sz. alatt. 

Változván 1849. évvel az idők, az 1848-ki 25 tagu 
bizottmány kormányzá az egyház- s iskolák ügyeit egész 
1851. évig. 

Ezen évben az egybehívott népgyűlés hosszas küzdés 
után s roppant áldozattal szervezvén a főiskolát a kormány 
kivánata szerint, elérkezettnek hitte ez időt, melyben az 
ideiglenes bizottmány rendes presbyteriummal felcserél-
tessék. 

Maga tehát a népgyűlés 35. sz. 1851. határozat alap-
ján kimondá az egyháztanácsnak következőkép leendő ala-
kítását : 

,,Tagjai legyenek" : 
1) A lelkész egyszersmind elnök. 
2) A választott s választandó professorok. 
3) A városi tanács jegyzői kar református tagjai. 
4) Az 1848-ban nép által választott 25 tagu bizott-

mánynak azon tagjai, kik a 3 első kategóriában benn nem 
foglaltattak. 

5) Végre a hiány betöltésére presbyterium által ki-
nevezett föférfiak szám szerint 18-an. 

Ekként s népgyűlési határozatnak alapján alakult a 
jelenleg fenálló egyháztanács. 

Ezen levezetésből világos, hogy mind a régi gyakor-
lat, mind a superint. küldöttség 1827-ik évi intézkedése, 
mind a főt. egyházkerületi statutumok 1-sö pontja szerint 
nem bitorlott, hanem törvényes alapon nyugszik. 

Hogy a professorok szavazó tagjai voltak kivétel 
nélkül a presbyteriumnak, ez igazoltatik a jegyzőkönyvnek 
1837—1848-ig látható menete által, de 1837. jan. 4-kén 
23-ik lapon világosan ki van mondva, hogy minden profes— 
sor a presbyteriumnak szavazó tagja. 

Hogy az egyháztanács által eladott javak népgyűlési 
határozat folytán s vegyes küldöttség közbejöttével, de 
tetemes haszonnal adódtak el, igazolják a jegyzökönyvek, 
főleg pedig ezeknek 1851. mart. 7-ről, 1853. april 4-ről 
szóló pontjai. 

Hogy az üresedésben volt papi fundatió nem olvasz-
tatott be a közjövedelmekbe, hanem az évenkénti jövede-



lem csak az iskolák s egyház emelkedett szükségei fedezé-
sére ruháztatott be, ezt főleg bizonyítja azon körülmény, 
hogy a jövedelme, mind e mainapig e cím alatt szerepel — 
2-dik lelkész fizetése stb. 

Hogy pedig az egyház s iskola vagyoni állása virág-
zóbb karban van, mint valaha létezett, ezt az elvitázhatlan 
tényálláson kivül igazolják 3. és 4, */. alatt hajlított szám-
adási kivonatok s ezekhez csatolt táblás kimutatások. 

E két munkálaton kivül készült egy harmadik pénz-
tárnoki kimutatás is, az egyház és iskola vagyonának 10 
év előtti s 10 év ótai állásáról, s egy negyedik táblázat, 
mely a presbyterek neveit s jogcímeit foglalja magában. 

A bizottmány jul. 28-án megjelent Körösön. Ez nap 
az ügyállás megvizsgálása s tanácskozások által lőn 
igénybe véve. 

Csak késő este történt a vég megállapodás, mely ak-
kor élőszóval s utóbb hivatalos alakban is közöltetett a 
megtizedelendő egyháztanácscsal. 

Hivatalos jelentése a n.-körösi egyháztanács ellen 
Gubody Sándor által emelt panasz megvizsgálására, s az 
ez ügybeni intézkedésre, a folyó évi julius 2-diki egyház-
kerületi gyűlés határozata értelmében kinevezett küldött-
ségnek. 

„Alólirottak a főt. egyházkerület folyó évi jul. 2. ha-
tározata értelmében Nagy-Kőrösön folyó év jul. 28-án oly 
célból jelenvén meg, hogy vizsgálatot tennénk az iránt, ha 
váljon a Gubody Sándor által bepanaszlott n.-körösi pres-
byterium s statutum, s a fenállott régi gyakorlat legkivált 
az e tárgyban N.-Kőrösün azelőtt évtizedekkel működött 
egyházkerületi küldöttség rendszeres eljárása szerint van-e 
szervezve ? utasíttatván egyszersmind, hogy a tapasztallak 
nyomán ti kellő rend s béke érdekében intézkednénk; — 
ezen vizsgálatunk eredményét s ebből folyt intézkedésün-
ket e következőkben terjesztjük elő : 

Felolvastatván elsőben is a presbyteriumok átalakítá-
sára vonatkozó statutum, azután pedig azon egyháztanácsi 
jegyzökönyvek, melyekből a fenállott régi gyakorlatról s 
az 1827-ben működött egyházkerületi küldöttség rendsze-
res eljárásáról alapos tudomást szerezhettünk, felolvastat-
ván továbbra s kellő figyelembe vétetvén a n.-körösi egy-
háztanácsnak jul. 27.1860. kelt, s e küldöttséghez benyújtott 
y. alatt ide mellékelt alázatos nyilatkozata, az olvasottak 
s tapasztaltak nyomán űgy találtuk, hogy a n.-kőrösi pres-
byterium szervezésében sem a statutumnak, sem a fenállott 
régi gyakorlatnak, sem pedig az 1827-ki küldöttség eljá-
rásának teljesen elég téve nincs. 

Nincs elégtéve a statutumnak, — mert a mostani 
presbyterium egy része nem a régi által választatott, hanem 
cs. kir. biztos jelenlétében s befolyása alatt tartatott ideig-
lenes választmányi gyűlés által neveztetett ki, s elnökül 
nem az egyház gondnoka, hanem a polgármester van 
alkalmazva. 

Nincs elég téve a fenállott régi gyakorlatnak, mely 
szerint a községi elöljárók, kik egyszersmind presbyterek 
is, presbyterium tagjául, most pedig kinevezés utján minden 
tanár tagja a presbyteriumnak. 

Mi tehát utasításunkhoz képest az említett alapokon a 
következő testületeket s egyéneket jelöltük ki a presbyte-
rium illetékes elnökeiül s tagjaiul. 

A presbyterium elnökei a lelkész és gondnok a sta-
tutum szerint. Ehhez képest javaltuk a főgondnoki hivatal 
feállítását, valamint azt is, hogy addig is, míg rendes lel-
késze lenne az egyháznak, a lelkészi hivatal a gyűlések-
ben képviselve legyen, miután a N.-Körösön semmi nehéz-
séggel sein jár. 

Tagjai a presbyteriumnak. 
1) A régi gyakorlat és az 1827-iki eljárás szerint 

a községi reform, elöljárók, a polgármesterrel és jegyzők-
kel együtt; ezt kívánván az egyháznak és városnak szá-
zadok óta összeforrt érdekei, melyeket a helyi viszonyok 
szempontjából figyelem nélkül hagyni épen nem lehet. A 
kik azonban még a presbyteri esküt le nem tették; azok 
annak a statutum értelmében leendő letevésére kötelez-
tetnek. 

2) A gymnásium és praeparandia igazgató tanárai a 
statutum szerint a többi tanárok csak űgy, ha a nép által 
elválasztatnak ugyancsak a statutum szerint. 

3) A helyben lakó egyházkerületi s megyei hivatal-
nokok régi gyakorlat szerint. 

4) Az 1848-ban a nép által elválasztott s egyházi 
ügyek vezetésére megbízott 25 képviselő, miután ezeket 
maga a nép annak idejében törvényesen választotta és 
bízta meg. 

5) A mennyiben a fölebbi szám alatt említett képvi-
selők közül többen elhaltak, s így az 1827ben megállapított 
40 tagra határoztatott száma a presbyteriumnak, hiányos 
annyiban azok száma és helye a statutum értelmében nép általi 
szabadválasztás utján mielébb kipótolandó és betöltendő. 

Ekképen lesz elégtéve véleményünk szerint a statu-
tumnak, a régi gyakorlatnak és az 1827-diki eljárásnak, — 
melynél fogva a városi tanács ref. tagjait, mint egyszer-
smind presbytereket, kiknek többsége annak idejében a 
presbyteri esküt is letette a 2, 3 és 4 pont alatt megneve-
zett egyénekkel együtt, ezen intézkedésünk végrehajtására 
utasítottuk. 

A mi illeti Gubody Sándor azon vádját, hogy a szerinte 
törvényeinkkel ellenkező módon összealkotott, s fennálló 
presbyterium zárt ajtóknál, kénye s kedve szerint határoz 
és változtat az egyház és iskola fekvő vagyonait eladogatja 
stb. ennek is gondosan után jártunk, és űgy találtuk, hogy 
ezen bár nen mindenben a statutum, a régi gyakorlat s az 
1827-iki eljárás szerint szervezett presbyterium az idők 
szorosságához az egyetemes egyházi viszonyok abnormis 
állapotához képest mindenkor hiven, lelkiismeretesen s az 
egyház közjavát tartva mindenkor szemei előtt járt el intéz-
kedéseiben; számadásai is rendben vannak, s némely fekvő 
vagyon eladásával nem csak kárt nem tett, sőt hasznot esz-
közölt az egyház javára, jövedemezőbbé tevén azok árát és 
minden eljárásai, intézkedései a múltra nézve kétségtelen 
érvényt birnak. 

A papválasztási kérdést a ft. egyházkerület érintetle-
nül kívánván hagyni abba nem bocsátkoztunk. 



Ezen intézkedésünket a nagy-körösi egyháztanácsi 
bizottmánynyal a hely szinén élőszóval előlegesen is közölvén 
ez alkalommal Warga János gymnásiumi igazgató tanár a 
2 szám alatt; azon pont ellen, mely szerint a tanárok meg 
szűnnek a presbyterium tagjai lenni, hanem ha a nép által 
megválasztatnak ; a tanári testület nevében óvását nyilat-
koztatta. Kelt. Nagy-Körösön 1860. jul. 29. Szilassy György 
mk. Miskolczy István mk. Esperes, Dobos János mk. kikül-
dött. Fürdős Lajos mk. kiküldött. 

E végzés aug. 5-én az egyháztanácsban felolvastat-
ván következő határozat történt: 

Határozat. Felolvastatott egyházmegyei küldöttségi 
jegyzőkönyv az abban foglalt utasításokkal együtt, noha a 
könyv több kitételei ellen alapos észrevételek emeltethetné-
nek az egyházi felsőbbség iránti tartozó engedelmességből 
és kötelességéből, s a megmaradt béke helyreállítása s 
megszilárdítása szempontjából elfogadtatván az ott megsza-
bott intézkedések mi elébbi foganatosítása határozatilag 
megállapíttatik. Ezen megállapodás folytán maga elnökölő 
polgármester indítványára kimondatik, hogy addig is, mig a 
presbyteriumban esett hiányok népválasztás útján betöltet-
vén kiegészítendő, egyháztanács szavazattöbbséggel meg-
választaná a világi elnökséget vezető fögondnok cimet vi-
selje. Ezen intézkedés által a főgondnoksági állomás ezen-
nel életbe léptetik stb. 

A határozat többi része a hiányzó presbyteri helyek 
mikénti betöltéséről szólt, mely is népválasztásra bizatik. 

Következetes volt-e a bizottmány önmagával ? méltán 
kérdhetjük. Az 1851-iki népgyűlés által történt kiegészítését 
a presbyteriumnak törvénytelennek mondja : de e presbyte-
rium munkálatait sanctionálja, s nem kell feledni, hogy 
Körösre a tanárok meghívásukkal együtt kapták az egyház-
tanácsi tagságot. De hát van-e veszedelem ez elvben. Egy 
város nem fél liait azokra bizni, kiket kizár az egyház és 
iskola ügyek beszólásának jogából ? Minő logika! 

Mi lehetett hát a valódi ok miért ők onnan kizárattak? 
az igazságnak tettek-e vele eleget, vagy egy párttöredéket 
engeszteltek ki. Egy expresbyter.*) 

I 

ISKOLAÜGY. 

Protestáns iskolai szervezet eszméje, a magyar-
országi ősprotestantismus világánál szemlélve 

(Vége). 
,,IV-dik kérdést: mit és miként kell a régi iskolai 

rendszeren mai időben javítani, avagy csak módosítani ? 

*) Legyen megemlítve mint curiosum, hogy midőn Gubody 
Sándor ur felszóllittatott, hogy elvállalja-e a presbyter-
séget az általa gyanúsított presbyteriumban, igennel 
felelt. Talán megválasztatását nem akarta kockáztatni ? 

expresbyter. 

Hogy a humanisticus miveltség ma is oly érvénynyel bir és 
ezután is mindenkor oly érvénynyel birand, mint őseink 
korában birt, arról kétség nem lehet; valamint arról sem, 
hogy ujabb időkben minden inivelt nemzetek a humanismus 
tényezőit a latin és görög irodalom kútfejéből merítették, s 
épen ezért azt, mint nemzeti miveltségök szülő s éltető 
gyökerét ma is a gymnasiumokban nagy gonddal és szorga-
lommal ápolják. — Csupán az a kérdés, hogy miután már 
ma van minden mivelt nemzetnek, van hála Istennek! azok 
közt a magyarnak is annyira kifejlett s mivelt saját nemzeti 
irodalma, hogy az az ifjabb nemzedék humanisticus mive-
lésének ép oly alkalmatos tényezője lehet, mint a latin s 
görög: váljon nem célszerübb-e a könnyebben alkalmaz-
ható nemzeti tényezőt használni, — s azon sok időnek, 
mely hajdan a görög s latin irodalom tanulására fordíttatott 
nagy részét rnár a gymnasiumban a reálékra használni fel ? 
Erre nézve én így vélekedem:—bár határozottan bölcsnek 
ismerem és vallom őseink iskolai rendszerét a maga korá-
ban ; — de nem abban tartom én annak legnagyobb érde-
mét s előnyét, mert ,,az ó classacai irodalmat" a gymnasi-
umban szinte kizárólagosan pártolta s mivelte, mert hiszen 
erre némileg kényszeritette is őseinket egyrészről az, mert 
meg akkor nemzeti irodalmunk nem létezett, — másrészről 
az, mert akkor a latin nyelv volt nemcsak nálunk, de egész 
Európában a magasabb politicai nyelv; — hanem abban 
tartom föérdemét, hogy a gymnasiumot a humanisticus mi-
velés műhelyévé szentelte, s a reáltudományokat attól el-
különítette ; s ez az, miben őseink példáját ma is és min-
denkor követendőnek ítélem. Hogy azonban a gymnasium-
ban a humanisticus mivelés tényezőjéül, már mai időben, 
az ó classicai irodalommal párhuzamban az uj s főként a 
nemzeti irodalom is alkalmaztassák, miután már az létezik, 
— a latin nyelv pedig hajdani politikai nagy szereplését 
elvesztette, — ezt igenis szükségesnek s mulhatlannak 
tartom. 

Es talán szükséges volna nekem is valami tabelláris 
szervezetet mutatnom fel arra, miként kívánnám, hogy 
az egész országban iskoláink, és legközelebb gymna-
siumaink szerveztessenek ? Én részletekre nem megyek;— 
sőt azt sem óhajtóm, hogy a négy superintendentiák bizott-
mánya minden részletekre kiterjeszkedő tabellarís utasítást 
készítsen, minden iskolában szigorúan megtartandót, mely-
ben merev rovatokban kiszabassék, hány és hánynál nem 
kevesebb tanárnak kell lennie; hetenként, s naponként 
hány és mely órákon minő tanszakokból mennyit kelljen 
végezniök. — Még azon esetben sem óhajtanám ezt, ha 
azon uj rendszer határozottan kimondaná, mit ugyan ki-
mondani óhajtók, hogy a humanismusra teljesen túlsúlyt akar 
helyezni; — nem; mert ez épen nem protestáns eljárás. — 
Véleményem szerint nekünk iskolai rendszerünket csak az 
alapvonalakkal kell körvonalaznunk; a részletes kivitelt a 
hely, idő és körülmények szerint intézkedendő vezetők 
bölcseségére bíznunk. 

Én ezeket csak röviden így körvonalaznám: 
1) „Népiskola álljon az eddig tervezett s talán fen is 

álló négy nemzeti, és a hol lehet, azonfelül egy-két, vagy 



több reáliskolából, melyeknek az értelmes polgárok, és 
müiparosok képzésére szükséges tantárgyait kijelölni szük-
séges , — de a tanitók számát, a tanórákat, a tankönyveket 
szigorúan meghatározni nem szükség, söt prot. elvek sze-
rint nem is lehet. 

2) „Gymnasium," ha tetszik, hogy a mai országos 
„elnevezéstől nagyon messze el ne távozzunk, — bele szá-
mitván gymnasiale lyceum cim alatt a hajdani philosophiai 
tanfolyamot is, melynek végeztével saját iskolai főhatósá-
gunk előtt érettségi vizsgát adni az ifjaknak szükséges 
lenne, — a gymnasium, mondom, állana három szakaszból: 
A) „Progymnasium." B) sajátlag ügynevezett „gymnasium." 
C) gymnasiale lyceum," melylyel kapcsolatba jöhetne nép-
tanítókat, vagy épen gymnasiumi tanárokat képző intézet 
is. Mind a háromban lenne három-három osztály, és ezen 
három föszakaszok közül meglehet, hogy egy helyen egy, 
más helyen kettő, más helyen ismét mind a három léteznék, 
és a harmadik vagy néptanítói, vagy tanári képezdével, 
vagy mindenik nélkül létezhetnék, a mint az erő engedné. 

A) „A progymnasiumban" a latin nyelv lenne ugyan 
a főcél, de a reálék tanításában a reáliskolákkal némi pár-
huzam tartatván, bár amazokénál jóval is kisebb kiterjedés-
ben. Ebben teljesen oszlályrendszer alkalmaztatnék, a hol 
tellik 3, a hol nem, ott kevesebb rendes tanítóval; midőn a 
reálékat cursus szerint akár minden osztály együtt tanul-
hatná. Én ennek 3 osztályú tanrendszerét ugy óhajtanám 
rendeztetni, mint a hajdani debreceni gymnasium 3 alsó 
osztálya volt; hozzáadván rövid természetrajzot, alaktant, 
és 3-ik osztályában már német nyelvészetet. 

B) A sajátlag ügynevezett „gymnasiumban" főcél az 
ó római és görög, mint szintén az uj, főként nemzeti iroda-
lom kincseinek birtokába eljuthatás, és ennek 3 osztályai-
ban, melyek a hajdani debreceni gymnasium 3 felsőbb 
osztályai nyomán (melyet fentebb leírtam) lennének szer-
vezendők, legnagyobb suly a classicus irók értésére, tanu-
lására, utánzására helyhezendö, s ezt minden külön osztály-
ban egy-egy külön osztálytanár tenné, a hol mód van 
benne, a hol pedig nincs: ott kettő vagy egy is elvégezné, 
mint hajdan, cursus szerint, nem minden évben minden tant 
tanítván. — Csak ne iszonyodjunk ettől a szegényes módtól, 
mert ilyenben nőttünk mi fel, és a mi apáink, mégis becsü-
letesen felnőttünk. — Itt már görög nyelv is jöne, de ez is 
a rendes osztálytanár szakmánya, ellenben a német nyelv, 
s több-kevesebb reálék a helyi körülmények szerint, — p. 
o. bővebb természetrajz stb. egy külön tanárt igényelnek, 
vagy többet is, ha mód volna benne, De mindez a helybeli 
vezetőktől függvén, azoknak bölcseségére hagyandó. 

C) „A gymnasiale lyceum" három osztályában telje-
sen szakrendszer nyomán taníttatnak a tudományok, t. i. 
história, philosophia, mathesis, physica, philologia több-
kevesebb szaktanár által, a mennyit a mód kiád. Ha keve-
sebb szaktanár lehet, akkor a cursus szerinti tanítást kén-
lelenek vagyunk alkalmazni. A hol néptanítók vagy tanárok 
is képeztetnének, ott legalább egy tanár, — de ha lehetne, 
több is sajátlag e célra kívántatnék, — a többiek pedig 
segitőleg folynának be. 

Ily móddal, mint elöadám, lehetnének nekünk szegény 
protestánsoknak sok helyen ifjainkat több-kevesebb ma-
gasabb képzésben részesítő intézeteink, mint hajdan valá-
nak bölcs apáink idejében. — Adja Isten, hogy ezt minél-
elöbb elérhessük ! Tatai András. 

Népiskolai ügyben tett jelentés. 
Alólirt a mult 1859-ik év junius 27 s 28 napjaiban 

Tengődön tartott egyházmegyei közgyűlés megbízása kö-
vetkeztében a f. nyéki, nagy-szokolyi, ireghi, tengődi és 
csere utján a juthi helv. hitv. népiskolákban megjelenvén : 
következőkben szerencsés jelentését megtenni, először 
ugyan a népiskolai ügy jelen állása, azután pedig tüzetesen 
a nevezett népiskolák felöl. 

A népiskolai nevelés nálunk ís a mint tapasztalásból 
látom, el van tévesztve már alapjában. Szerintem ugyanis a 
népiskolának feladata a növendék értelmiségét fejteni, e r -
kölcsének helyes irányt adni. Az értelem fejlesztetik gon-
dolkodás által; az erkölcsiségnek irányt ad népiskolákban 
a példa; és koránt sem az erkölcsi regulák nagy tömege, 
mit könyv nélkül hadar el a gyermek. Kérdés: fejlik-e 
mostani nevelési rendszerünk mellett a gyermek elméje ? 
növekedik-e értelmisége? tanul-e a gyermek gondolkodni? 
és kap-e helyes irányt erkölcsisége ?... Valljuk meg őszin-
tén hogy nem. 

Nem fejlik a népiskolai növendék értelme, mert hi-
szen minden értelem nélkül tanítanak népiskoláinkban. Az a 
legjobb, és legelső gyermek, ki legjobban tudja leckéjét, 
ki minden fenaltadás nélkül mondja el a tanitó által feltett 
kérdésre a feleletet. Szóval a gyermeknek csak emlékező 
tehetsége nyer erősödést a mostani tanítás által. Pedig 
népiskoláinknak nem feladata csak az emlékező tehetség 
fejlesztése, erősítése. 

Más nagyobb iskolákban jobban megengedhető az 
emlékező tehetség fejlesztése, erősítése, de ott sem szabad 
annak a többi tehetségek fejlődésének hátrányával történni; 
népiskoláinkban azonban, honnét csak értelmes polgárokat 
vár a haza, és buzgó tagokat óhajt az egyház, semmi értel-
me sincs az emlékező tehetség tülnyornó fejlesztésének, 
nevelésének 

De nem kap helyes irányt a gyermek erkölcsisége 
sem népiskoláinkban... Idétlen kedvezés rontja el az egyik-
ben, tiílszigorü fegyelem öli meg a másikban a valódi e r -
kölcsiséget. A jutalom, és büntetés kiosztása nem érdem 
szerint történvén korán hozzá szokik a gyermek a jót nem 
magáért tenni, hanem jutalomért, a roszat nem magáért 
kerülni, hanem a büntetéstől való félelemből. 

Ennyire eltévesztett levén a népiskolai nevelés már 
alapjában: nem lehet csudálkoznunk azon, hogy népisko-
láink fennállásukkal és működésükkel semmi üdvöset sem 
eredményeznek. 

Rajtunk áll azonban, söt kötelességünk e bajon a 
népiskolában kezdett célirányosabb nevelés által, némileg 
segélni. Legsürgetösebb teendőink közé sorolom azért a 
népiskolai nevelési rendszer változtatását, és ha szükséges-



nek látszik újból alakítását. A következőkben vélem meg-
állapítani a változtatás vagy újból alakulás pontjait. 

1. A tanítói hivatal, mint olyan tekintessék, és a tani-
tó ne legyen csupán köszöngető szolgája a papnak, hanem 
legyen annak hűséges segitö társa a népnevelés nagy mun-
kája körül. A tisztelet, melyet a pap méltán megvárhat a 
tanítótól akár személyét, akár hivatalát illetőleg, ne legyen 
kierőszakolt, hanem legyen őszinte, és szívből jövő. A tani-
tó viselje azonban magát ügy, hogy a pap ne legyen kény-
telen vele hivatalának elsőbbségét éreztetni. A tanitó érez-
ze hivatalának fontosságát és lelkiesméretes kötelességének 
tartsa szorgalmasan, és hűségesen forgolódni a reábizottak-
ban; hogy pedig munkálkodása eredménydűsabb legyen 
szükség, 

2. Az úgynevezett tanítói egyletek felállítása. E taní-
tói egyletek igen elterjedtek lévén már országszete, eléggé 
ismeretesek legalább fogalmilag nálunk is, és igy szükség-
telennek tartom bővebb ismertetésüket adni, s csak azt 
jegyzem meg róluk, hogy a tanítók között az annyira szük-
séges eszmeváltást, és gondolatcserét a nevelési teendők 
felöl megteremteni legalkalmasabbak, és épen arra hivatvák. 

Nálunk ily tanítói egylet alakulhatna annyi a mennyi 
körfeliigyelőség lenne; s összejöhetne akár a körfelügyelő 
felszólítására, akár az egylet tagjainak közkívánatára min-
den 3 hónapban legalább egyszer... Az egész egyházme-
gye tanítóiból álló nagy egylet össze jöne évenként egyszer 
az esperesi felszólításra, hol a külömböző egyletek műkö-
désekről számot adnának. — Egyébiránt bármikép, és bármi 
név alatt alakuljon is meg a tanítói egylet, csak feladatát 
szem előtt tartsa eredményben áldáshozó leend; és általa 
mind a tanítói kar, mind a közügy—a nevelés szent ügye 
nyerni fog. 

3. Óhajtandó volna továbbá, ha a tantárgyak is változ-
tatva lennének. Tudom mi erre a felelet: hogy nincsenek 
még könyveink. Majd ha az egyetemes iskolai választmány 
kiadja megkoszorúzott munkáit, akkor a bajon könnyebben 
segíthetünk. Igaz, valóban igaz!. És én nem is általános 
megváltoztatását óhajtóm jelenleg még a tantárgyaknak, és 
nem a régitől egészen eltérő tantárgysorozat alkotására 
hívom fel az egyházmegyét, mert hiszen gyökeres javítás, 
egészen leendő átváltoztatásra az egyházmegye sincs hivat-
va ;. csak arra akarom felhívni a közfigyelmet, hogy a már 
létező tantárgyaknak módositasával siessen utolérni a neve-
lés ügyében már kissé elébbre haladt egyházmegyéket. 
Legelőször is az olvasókönyv ügyében szeretnék változta-
tást tenni és pedig azért, mert én az olvasást nem azért gon-
dolom gyakorlandónak, hogy sebesebben tudjon a gyermek 
olvasni, hanem azért hogy az általa elolvasott tárgynak fel-
fogása által ismeretében gyarapodjék a gyermek elméje... 
Most iskoláinkban mechanikus szolgálattá aljasult az olvasás.. 
Olvastatnak azért, hogy tudjon olvasni a gyermek. Kezébe 
adják a gyermeknek sz. Dávid zsoltárjait, és abból olvastat-
nak vele... A gyermek elfújja sebesen, végig fut gyorsan a 
sorokon, de azt, hogy mit olvasott — nem tudja; nem is 
tudhatja, és a ki népiskolákban a szent Dávid zsoltárjaiból 
akar értelmesen olvastatni, az rostával mer vizet. Én nagy 

tisztelője vagyok szent Dávid zsoltárjainak, elismerem hogy 
valóban isteni ihletéssel irvák azok, és alkalmasok a lélek-
nek istenhez való felemelkedését elösegélni; de egyáltalá-
ban nem tartom bűnnek kinyilatkoztatni, hogy azokat nép-
iskolákban olvastatni oly szerencsétlenség, a melynél 
nagyobb a nevelés szent ügyét, napjainkban nem sújtja. 
Régen volt értelme a zsoltárból való olvasásnak, de most 
nincs.. Mondják; azért kell abból olvastatni mert nincs más 
olvasókönyv. De igen is van — több oly olvasóköny-
vet tudnék előszámlálni, mely iskoláinkban olvasóköny-
vül elfogadható lenne, melyben a gyermek felfogásához 
mért érdekes elbeszélések, hasznos történetek vágynák.... 
Igaz, mondják ismét, de a szülék nem örömest adnak ám, 
sőt nem is adnának pénzt gyermekeiknek olvasókönyv 
megvételére.... 

Tehát 
4. Állítsunk fel iskolai könyvtárakat. E könyvtár ma-

gában foglalná mind azon könyveket, melyek az iskolában 
sikerrel használhatók, akár a tanítók, akár a gyermekek 
által. E könyvtár hozatna a gyermekek számára szükséges 
tankönyveket és kiosztaná nekik használat végett; a mely 
gyermek valamely tankönyvet kitanul, az azt ismét tartoz-
nék visszaadni a könyvtárnak, melynek a könyvek sajátjai 
lennének. 

Ily iskolai könyvtár létrehozásához minden gyermek 
űzethetne, 50 ujkrt. — egy 100 gyermekkel bíró iskolában 
tehát bejöne 50 forint az iskolai könyvtár alapjául; a gyü-
lekezet először szinte segélhetné e könyvtárt, s adna át 
rendelkezésére 10 forintot. Magánadakozás utján szinte 
bejöne 10 forint, tehát lenne 70 forint rendelkezésére az 
iskolai könyvtár megalapítására... Ezen ha hasznos könyve-
ket hozatnának; azok csak épen használat végett gyer-
mekek között kiosztatnának. Ily iskolai könyvtárak egyszer-
smind bölcsői lennének egy nagyobb közkönyvtárnak; és 
igy ezeknek felállítások nemzeti és irodalmi szempontbol is 
felette fontos lévén, nemzeti és irodalmi szempontból is 
munkálkodhatnánk létrehozásukon. Ezen eszme valósulása 
nagy horderövel leendvén az általános nemzeti mivelődésre 
méltó az egyházmegyének figyelmére. 

Ezekben van szerencsém megtenni jelentésemet a 
népiskolai ügy jelen állása felöl egyházmegyénkben ál-
talánosan. 

A mi részletesen a nevezett iskolák állását illeti: azok 
felöl a következőket jelenthetem : 

Legértelmesebb feleleteket hallhattam az ürögi népis-
kola nagyobb osztályában; melynek tanítója valóban dicsé-
retet érdemel, hogy felfogva nemes hivatását nem tartja 
magát szorosan a kiszabott tárgyak hideg tanításához, ha-
nem értelmesen, és okosan tanit... Utána jöne a nagyszo-
koli népiskola, hol szinte elegendő szorgalmat, és ered-
ményt tapasztaltam; nem külömben a felsönyéhi iskolában 
is, melynek öreg tanítóját meg kell dicsérnem azon fiatal 
élénk alkalmazkodásért, és lelkesedésért, mellyel tanítványai 
között forog... A tengődi népiskolát szintén kielégítőnek 
mondhatnám, ha fegyelemhiányt nem vettem volna észre, 
E fegyelemhiány azomban egyedül a körülményeknek r " 
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vandó fel. Végre a juti népiskoláról, és fiatal tanítójáról is 
csak jól mondhatok, igyekezzék azonban a nevezett fiatal ta-
nító különösen a számtanban kissé előbbre vinni tanítványa-
it. Ne kímélje a krétát, hiszen olcsó az !! 

Midőn ezekben részletes jelentésemet is megtenni 
szerencsém volna : mély tisztelettel maradtam a nagytiszte-
letű egyházmegyének kész szolgája. D'ómény József helv. 
hitv. lelkész, kinevezett iskolai felügyelő. 

U. i. Ezen jelentés a külső somogyi esperességhez 
beadalott már régen; azóta már két közgyűlés is volt, de meg 
sem említtetvén aziskolák ügye : jónak láttam e lapok hasáb-
jain közzétenni ezt, hogy azok, kiknek számára van írva, ha 
már egyszer a rendes utón nem tudják meg kapni, lega-
lább igy olvashassák.!! 

Válasz Sebessy János nevelő urnák. 
,,Hogy ön postulatumainak értelmet és érvényt sze-

rezzen, ezen fáradságra még szükség van." 
Így zárja be 011 hozzám intézett kérelmét. 
Postulatumaimat „elvekre" alapítottam—ezekben van 

értelmük s érvényük ; s mivel ott hiszem, hogy ez elvek elég 
„értelmesen" vannak kimondva, s önnek tervét szerintem 
hibás „alapjában" érintém — elég „érvénynyel" vannak a 
gymnásium fogalmából elvonva, s a képzendő „emberre" 
alkalmazva: önnek így indokolt kérelmét, válasz nélkül 
kell vala hagynom; lia ez különben oly helyén nem volna, 
s ha e „fáradság szüksége" hegedüszóban szép mesét nem 
jelentene. 

Igy hát minden fáradság nélkül válaszolok. De ké-
relmét csak f. hó 10-kén kapván: nem az én hibám, ha 
válaszom 20-ig meg nem jelenhetne*)-Mely esetben elég le-
gyen válaszul, hogy az értekezletre magammal viszem. 
Pápán, sept. 10. 1860. Csepeli Sándor. 

A kérelem 4. pontjára, felállított nézetim alapján — 
fáradság nélkül ily kimutatás adható : ismételvén, mit állí-
tottam, „ezen elveknek megfelelő tantervet készíteni 
egyesek részéről, mindig csak kísérlet marad — de a szak-
értők, egy tanácskozmányba összejővén, sikerrel elkészít-
hetik."] 

I. osztály. Latin. 9. Alaktan, szavak, gyakorlatok. 
Vallás 2. Keresztyén hittan. Magyar 3. Alaktan gyakorla-
tilag, helyesírás. Földrajz 3. Math. s phis. földrajz : Ma-
gyarország földrajza. Mértan 2. Négy alapművelet rövidítve, 
törtek, egyenes vonalú ábrák. Természetrajz 3. Ásvány-, 
nyáron növénytan. Összesen 22. 

II. osztály. Latin 9. Alaktan bevégezve. Vallás 2. Ke-
resztyén erkölcstan. Magyar 3. Alaktan s dolgozatok írása. 
Földrajz 3. líégi Ázsia s Áfrika történetükkel. Mértan 2. 
Viszonyok-, arányok-, hármas szabály, pénz- s mértéktan, 
szögek. Természettan 3. Ásvány-, növénytan. Összesen 22. 

III. osztály. Latin 6. Szókötés, Phaedrus, Cornelius. 
Francia 4. Alaktan, gyakorlatok. Vallás 2. Egyháztörténet 
főtekintettel Magyarország reformátiójára. Magyar 3. Szó-

*) Lapunkat megtoldottuk csakhogy az értekezletre előké-
szítő cikkeket közölhessük. Szerk. 

kötés gyakorlatilag, leírások. Földrajz 3. Régi Görögország 
s Róma. Mértan 2. Hatványok, gyökök, kör. Természettan. 3. 
Állattan. Összesen 23. 

IV. osztály. Latin 6. Stylistika. Cornelius, J. Caesar. 
Francia 4. Szókötés. Telemaque vagy olvasókönyv. Vallás 
2. Heidelbergi káté első fele. Magyar 3. Mondattan. Kör-
mondatok, ügyiratok, levelek. Földrajz 3. Egyéb európai 
országok, középkor. Mértan 2. Összetett viszonyok s a rá -
nyok, láncszabály, vegyszabály, tömörtan. Természettan 3. 
Kis természettan első fele. Összesen 23. 

V. osztály. Magyar 5. Irodalom. Bevezetés, irálytan, 
vers és próza gyakorlatokkal, chriák. Görög 5. Nyelvtan. 
Isocrates Parainesise, mesék, elbeszélések olvasókönyv 
szerint, Latin 4. Livius, Ovidius, prosodia. Latin 1. Római 
antiquitas. Vallás 2. Heidelbergi káté másik fele. Történet 
3. Uj-kor földrajza s története. Mértan 2. A számok tize-
des rendszere, negatív számolás. Vonal és térmérés. Ter-
mészettan 3. Kis természettan másik fele. Összesen 25. 

VI. oszt. Magyar 4. Költészettan. Szónoki beszéd, munka. 
Görög 5. Szókötés, Homeri ny. t. Xenoph. Hoiner. Görög 2. 
Görög antiquitás s mvthologia. Latin 4. Sallustius. Cicero, 
Virgilius. Vallás 2. Helvét hitvallás. Történet 3. Magyaror-
szág. Mértan 2. Hatványok. Logarithm., kamatok kamata, 
arányok. Nézlettan ismétlése. Természettan 3. Vegytan 
(szervetlen). Összesen 25. 

VII. osztály. Mértan 6. Egész mértan rendszeresen. 
Magyar 4. Irodalomtörténet, fele szépészeti magyarázat, 
munkák. Görög 4. Homeros, Sophocles, Pindar. Latin 4. 
Virgilius, Horatius. Történet 4. Ó-kor. Természetrajz. 3. 
Földtan. Összesen 25. 

VIII. osztály. Természettan 6. Egész természettan 
rendszeresen. Magyar 4. irodalomtörténet másik fele, ész-
tan, munkák. Görög 4. Plató, Demosthenes. Latin 4. Cicero, 
Tacitus. Történet 4. Középkor. Magyarország bővebben. 
Természetrajz 3. Vegytan (szerves). Összesen 25. 

IX. osztály. Bölcsészet 10. Egész bölcsészet rend-
szerben. Vallás 3. Egyházi statistika, prot. egyházjog. Tör-
ténet 7. Uj-kor. Magyarország bővebben. Természetrajz 5. 
Élettan, rendszer. Összesen 25. 

Hat osztályt véve algymnasiumnak: tanár kell 1 6 : 
1 4 0 = 9 tanár. Az igazgató ad 12 órát, vagy 8 tanár 17 
órával. 

Három osztályt véve főgymnasiumnak : tanár kell 16 : 
75—5. Az ötödik rendkívüli órákat is adhat azoknak, kik 
tanárságra készülnek. A mely esetben a három felső osz-
tály lyceum lehet, a mint ez a tanácskozmányban elő fog 
terjesztetni. 

E szerint, hol csak kis gymnásium lehet: kell 9 vagy 
8 tanár. Hol nagy gymnásium van : kell 14 vagy 13 tanár. 

E postulatumokat, nézeteim alapján „érvényre" ju t -
tatni, mint állítottam, a jó tankönyvek s szakavatott tanárok 
feladata. Sebessy ur kérdésére: „melyik tantárgyból meny-
nyit s mily modorban kellene tanítanunk," ezek mondhatják 
meg, én csak „az általános elvet és modort" mondtam ki, 



de részletes kifejtésére is örömest kész vagyok, ha kíván-
tatnék. 

Itt csak ennyit jegyzek meg: 
1) A földrajz, csak mint a történet tere tárgyalandó. 
2) Minden egyes tantárgynál az általános irodalom 

történetének ez ágát meg kell ismertetni. 
3) Classicusok magyarázata először nyelvtani, ezután 

irodalmi, s történeti legyen. 
4) A német nyelvet okvetlen gyakorlatin kell tanítani 

külön órákban. A nyelvekről bővebben irok, mert tudom itt 
a legtöbb ellenmondás : pedig így kellene beosztani s tani-
tani, mint én ajánlom. 

5) Az angol- s német nyelv, mint tudományos, a 8-ik 
és 9-ik osztályba is bejöhet. 

Magyarhoni protestáns gymnasiumok 
rendezése. 

A magyarhoni protestánsok egyházi életöknek egy 
űj fejlődési korszakába lépnek. A máj. 15-én kelt cs. k. 
nyiltparancs megszüntetvén a Haynauféle kivételes állapo-
tot, megengedi, hogy isinél saját egyházi felsöséget vá-
laszthassanak, sőt a mit régóta kívántak, a zsinatnak mie-
lőbbi megtartására nyit kilátást. Kötelessége tehát minden 
protestánsnak, azon tapasztalatait, miket akár az egyház, 
akár a tanoda körében gyűjthetett, indokolva előterjeszteni 
s ez által a zsinatnak adatokat nyújtani. Az egyház elveinek 
és szerkezetének fejtegetését másokra bizván, ezen soraim-
ban gymnasiumaink rendezéséhez akarok szólni. Mintegy 
12 év óta csekélyebb befolyást gyakorolt középtanodáira a 
prot. egyház, mintsem helyzeténél fogva kellett volna. Ez 
idő alatt a tanintézetekben kisebb nagyobb következetes-
séggel el lön fogadva és alkalmazva a m. kormány azon 
tantervezete, mely „Entwurf der Organisation der Gymna-
sien und Realschulen in Oesterreich" cim alatt Bécsben 
1849. megjelent és a sept. 10-én 1855. évben 10312. sz. a. 
kiadott rendelet által némileg módosíttatott. Nemcsak a tan-
tervezetnek ifjúságiink tudományos kiképzésére tagadhatlan 
befolyása s azon 10 évi tapasztalatok, miket behozatala óta 
tanodáinkban gyiijtheténk, hanem azon biztosítás is, hogy a 
szakértők komoly szándoku alapos észrevételei kellő figye-
lemben részesülendnek, indokul szolgálhat arra, hogy ezen 
jelentékeny mü felöl nyilatkozzunk. 

A rimaszombathi egyesült protestáns gymnasium bei-
szervezete szintén ezen m. ministeri tervezet alapján saját 
viszonyainkhoz alkalmazva eszközöltetett, részint hogy ez 
által az állam kívánalmai saját vallásfelekezetünk érdekeivel 
egyesittessenek s tanodánk a birodalom többi tanodái közt 
állhasson, részint mivel ezen tervezet, elvontan tekintve, a 
korunkban legtökéletesebbnek tartott szász-porosz tanrend-
szer nyomán készülvén, méltán kiérdemlé a tudós világ fi-
gyelmét. Benne 

a -régi classicus nyelvek mellett a valódi reál-tanok-
nak kellő tér nyittatott, 

az alsó és felső gymnasiumi tanszakok külön egy egy 
egészszé alakíttattak, tehát: 

a gymnasiumok előbbi bölcsészeti tanfolyama mint 
VII. és VIII. osztály szerveztetett, 

a szakrendszer minden tantárgyakra nézve beho-
zatott, 

a tanítás sikerítésére elegendő tanárerö rendeltetett, 
az egyes tanok előadásához szükséges taneszközök 

könyvtárak, természeti, földrajzi stb. gyűjtemények rende-
zése indokoltatott, 

a tanároknak minden tantárgyak előadásához alapos 
és kimerítő utasítás nyújtatott. 

Ezen tantervezet szerint: 
Szaktanárok képezése könnyittetik; holott ezek nem 

kénytetnek különnemű tantárgyakra fordítani erejöket, te-
hát szakmájokban annál inkább előhaladhatnak, 

a szakrendszer behozása által a tanulók minden ta-
nokban aránylag előhaladhatnak. 

A tervezet előszava 1. lapján tartalmazza a biztosítást, 
hogy „nem szándékozik a gymnasiumoknak oly szervezetet 
adni, mi által azok mintegy ércköntösbe szorítva változat-
lan formákba nyügöztessenek, sőt inkább e tervezetnek a 
tanintézetek beléletébe kell hatnia, azokkal nőnie és változ-
nia." Méltán megvárhatni tehát a prot. egyháztól, hogy a 
m. kormány ezen szavait tettleg követni s amannak alapján 
gymnasiumai számára oly tanszervezetet fog készíteni, mely 
mind elveiben és részleteiben, mind alkalmazásában itt is 
ott is teljesen kielégítsen. 

Az Org. Entwurf tanodáinkat átalakulásukban érte. A 
zay-ugróczi és pesti tanári értekezletek sok üdvös eszmét 
hoztak létre s korszerű mozgalmat eszközöltek a tanodák-
nál. Ezen értekezletek szint azon cél felé csakhogy lassú 
kifejlődésben vezették a gymnasiumokat, mit az Org. Ent-
wurf határozottan követel. És ha egyrészről sajnálni lehet, 
hogy a prot. gymnasiumok ugyanazon elv szerinli átala-
kítása lassan s ügy szólván lépcsőnként nem eszközöltet-
hetett, tehát hogy a vallásfelekezeti behatás és a nemzeti-
ségi viszonyok folytonos érvet nem gyakorolhattak, űgy 
másrészről meg kell vallanunk, hogy a hirtelenebb átalakí-
tás szükségelte roppant áldozatokat csak ez uton hozhatta 
létre az önfentartás ösztöne. A hol előbb filléreztünk, most 
az ügy szentségétől felvillanyozva és lelkesítve, teljes kész-
séggel és erőfeszítéssel áldoztunk. Ez áldozatkészség meg-
tenné gyümölcsét. Tanodáink nagyohb része jelenleg oly 
anyagi alapra van fektetve, mely jövendőjét biztosítja. 

Ha tehát a protestáns tanárok azon értekezleteikben, 
miket a tanodák szervezése ügyében tartottak, ugyanazon 
szász-porosz tanszervezetnek viszonyainkhoz idomításán 
müködtenek, mely az Org. Entwurf alapeszméjét teszi s 
minden birodalmi gymnasiumok zsinórmértékéül rendelte-
tett, s ha ezen szervezet, a hol alkalmaztatik, kedvező 
eredményt mutat, világos, hogy mi nem szólunk annak elvei 
ellen, hanem csak némi változtatását s körülményeinkhez 
idomítását kívánjuk. 

S e tekintetben négy pontot hallottam említeni: 
vágynák, kik sokallják az időt, mely a latin s főleg a 

görög nyelv tanítására fordíttatik; 
mások a tantervben hiányzó s gymnasiumainkban 
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nem nélkülözhető tantárgyaknak illő helyet és kört kö-
vetelnek, 

némelyek a tankönyvek ellen tesznek kifogást, mik 
felett a tanítással nem foglalkozó felsőbb hatóság határoz. 

végre mások a takarékosság szempontjából azt vélik, 
hogy sokkal kevesebb költséggel ugyanazon célt érhetni el. 

Kik az első ellenvetést teszik, a hasznosság elvéből 
indulnak ki. Mit használ már korunkban a latin és görög 
nyelv, mely nyelveken már napjainkban senki nem beszél, 
még azon növendékek sem, kik azon nyelvek tanulására a 
szellemi tehetségek oly nagy erőfeszítése mellett, annyi 
drága időt fordítottak. Ez ellenvetés sokszor meg volt már 
cáfolva. Ha csak azt keresed, a mi közvetlen hasznot ígér, 
hagyj békét a gymnasiumoknak; mert hiszen épen számod-
ra vágynák állítva a reáltanodák, műegyetemek stb. A 
gymnásium kettős feladata: a szellemi tehetségeket művel-
ni és tudományokkal gazdagítani. A tapasztalás, melynek 
itt egyedüli nyomatéka van, azt bizonyítja, hogy az első 
feladat megoldására legalkahnasbak a mértani tudományok 
mellett a régi holt nyelvek. Ez azon küzdtér, melyen az if-
júság szelleme fejlődik, erősödik s más tanoknak annál kön-
nyebb felfogására képeztetik. S miután ezek holt nyelvek, 
célunk nem az, hogy azokon beszéljen a növendék, hanem, 
hogy azon nyelvek remekíróit értse. Ha a földmives több 
időt és nagyobb erőfeszítést fordít a föld mivelésére, mint a 
magvetésre, nem lehet kárhoztatni azok eljárását sem, kik 
nemcsak hasznos tudománynyal gazdagítják, hanem erősítve 
mivelik is a szellemi tehetségeket. S míg a tapasztalás a 
mostani mivelt világ eljárása mellett szól, addig ezen el-
lenvetés nem emelkedik érvényre. 

Lássuk a második ellenvetést. A m. kormány terveze-
tében nélkülözött tantárgyak közé sorozzák. Magyarország 
történelmét, a földrajznak Ritter Károly állal megalapított 
rendszere szerinti előadását, a bölcsészeti tanfolyamot s az 
államismét (statisticát). Természetes, hogy nálunk anyanyel-
vül a magyar tekintessék s a német nyelv, mint második élő 
nyelv, kellő figyelemben részesüljön. Nézetem szerint sem 
az említett tantárgyakat mellőzni, sem a tanórákat szaporí-
tani nem lehet; holott a kötelezett tantárgyak összege már 
most is betölti a tanításra fordítható hetenkénti óraszámot. 
Tehát a tantárgyak terjedelmén és sorozatánkell változtat-
nunk. S miután majd minden tantárgyak, mind az al- mind 
a főosztályokban, tehát kétszer, külünböző kiterjedésben 
ismételtetnek, ezeket részint egyszerűsíteni, részint rövi-
debbre foglalni kellene s az így meggazdálkodott tanórákat 
a fentebb említett hiányzó tantárgyakra fordíthatnánk. Lásd 
alább a lecketervet. 

A m. kormány tervezete szerint délig 3, délután 1, 
legfelebb 2 tanóra tartatik. S hogy ezen tanórák testi fej-
lődésében ne akadályozzák az üléshez nehezen szoktatható 
virgonc növendékeket, bölcsen rendeli a tervezet, hogy 
minden kél tanóra közt néhány perc s minden második és 
harmadik tanóra közt egy negyed óra engedtessék a tanu-
lóknak a vérkeringés előmozdítására. A szerdán és szom-
baton délután engedett tanszünet otthoni muríkálaj 
tésére fordittatik. 

Innen látható, hogy a hetenként tartható tanórák ma-
ximuma 26. Az l. és II. osztályban célszerűnek látszanék, 
mennyiben a tantárgyak megengednék, ezen óraszámot va-
lamivel alább szállítani. 

Álljon itt még néhány szó a szakrendszerröl. A ta-
pasztalás arra tanítót, hogy a hol túlnyomó a tudományos 
képezés, tehát a magasabb osztályokban, ezen rendszernek 
tagadhatlan előnyei vágynák; de az algymnasiumnak külö-
nösen első és második osztályában, holott még a szellem 
fejlődése és idomítása főszerepet játszik, a több tanárok 
közt szétágazó, tehát a szorosabb rendet és fegyelmet ne-
hezebben eszközölhető szakrendszer kárára lehet a tanuló-
nak. Ez okból több évvel ezelőtt rendeltetett, hogy ezen 
gymnasiumi első és második osztályokban a tantárgyak 
legfelebb két tanár kezén legyenek. A protestáns gymna-
siumokban célszerűnek látszik, ezen osztályokban megtar-
tani az osztályrendszert, úgy hogy egyes tantárgyak csak 
kivételképen adassanak elő az osztálytanáron kivül más 
szaktanárok által. Sőt még a harmadik és negyedik osz-
tályban is a tanórák legnagyobb része az osztálytanár kezé-
ben legyen, ki a kellő rendet és fegyelmet igy könnyebben 
lesz képes fentartani. Míg egy más ok is van, mely az első 
és második osztályban a szakrendszer ellen szól. Itt még 
nem szükséges, de nem is kívánatos, hogy minden tantárgy 
épen egy óráig taníttassák; vannak esetek, holott két rokon 
tartalmú tantárgy egymást felvilágosítja, tehát egyiket a 
másikkal összeköthetni; ilyen a nyelvtan egyik vagy másik 
nyelvben. Vannak ismét tárgyak, melyek az első osztályban 
rendkívüli begyakorlást kívánnak s a tanitó gyakran tapasz-
talja, hogy ezeknek meghatározott óraszám szerinti tanítá-
sa nem elegendő. Ilyen például a fejbeli és írásbeli számve-
tés. — A negyedik osztályon túl megfordúl az arány; 
amott a nevelés volt a döntő befolyású szempont s a tudo-
mányos képezés ennek alája rendeltetett; imitt a nevelés 
mindinkább befejeztetvén, a tudományos mivelödés érdemel 
fő figyelmét. Itt helyesen alkalmaztatik a szakrendszer, 
minden egyes tantárgy az arra különösen kiképezett szak-
tanár által adatván elő. — Nem mintha ez osztályok-
ban a fegyelem mellőztetnék, de mivel itt már az ifjak a 
szorgalom és hanyagság, az illem és illetlenség, a törvény-
szerűség és törvénytelenség, az erény és vétek felöl hatá-
rozottabb fogalommal birnak, tehát közöttök a rendet kön-
nyebben fentarthatni. 

A tankönyveket illetőleg megjegyzendő, mikép a m. 
kormány többnyire helyes tapintattal választatta ki és for-
díttatta le azokat, melyek Némethországban e téren a leg-
használtabbak. De itt részint általános, részint protestáns 
szempontból kell némi észrevételeket tennünk. A protestáns 
tanítók figyelmét ki nem keriilheté azon körülmény, hogy 
majd a nekünk ajánlott tankönyvek kiválólag róm, kath. 
szempontból vágynák szerkesztve, majd azon férfiak, kik a 
kézikönyveket fordították, mint róm. kath. egyházi szemé-
lyek, olykor felötlőleg szőtték be a dogmaticus irányt. Csak 
egy esetet említek. Ktihner görög nyelvtana fordításának 
véglapjaira kereszt van nyomtatva, s alatta többek közt a 

'^Jária-üdvözlet áll görög nyelven. Általános szempontból 



megjegyzendő, hogy láttam magyarra fordított tankönyve-
ket, mik a tanodák számára hatóságilag elfogadtattak és a 
miknek magyarsága igen hibás volt. Más tankönyvek ismét 
majd nehezebb irmodorban szerkesztvék, majd szerfeletti 
terjedelműk tekintetében a kimért tanóraszámmal arányta-
lanságban állanak. 

Azonban mindezen hiányoknak részünkről könnyen 
elejét lehetne venni, ha a protestánsok egy egyetemes ta-
nodai bizottmányt — Pesten, például állítanának, mely a 
tanodáinkban használandó tankönyveknek szerkezetére és 
tartalmára ügyelne. S miután tudva van, hogy a tan-
könyv használhatósága felett csak a tanórák alatt szerzett 
tapasztalás határoz, sőt hogy a tanár annál nagyobb kedv-
vel és annál sikeresebben tanit, ha a tantárgyra saját egyé-
ni nézete és felfogása szerint szerkeszt tankönyvet, vagy 
azt választja ki, mely nézeteinek leginkább megfelel, tehát 
Németország példájára engedtessék a tanároknak nálunk 
is szabad verseny a tankönyvek szerkesztése és használása 
körül; az egyetemes bizottmány pedig arra ügyeljen, hogy 
a tanárok által bevett kézikönyvek az előadandó tantárgyat 
helyes szerkezet mellett kimerítsék és mit se foglaljanak 
magokban, mi akár a vallás és erkölcsiség, akár az állam 
érdekeibe ütköznék. Ezen egyetemes tanodai bizottmány 
körébe tartoznék, a gymnásiumi tanpályát végzett protes-
táns ifjaknak érettségi vizsgájára is érvényesíteni befolyását. 

Meg kell még említenem azoknak véleményét is, kik 
takarékosság szempontjából indulva, azt állítják, hogy a 
gymnasiumok teljes szervezése mellett nem szükséges oly 
tetemes anyagi erő, mint azt a m. kormány tervezete igényli. 
Tudva van, mikép ezen tanterv legközelebb az állami tano-
dákra volt számítva; tehát költségkímélés nem jöhetett te-
kintetbe. S így szakrendszer mellett a IV. osztályű algym-
nasiumhoz 6 rendes tanár, a VIII. osztályű teljes főgymna-
siumhoz : 12 rendes tanár rendeltetett. S maga ezen gym-
násiumi szervezet mellőzvén a nálunk is létezett előkészítő 
alsóbb osztályt, oly teljesen szervezett elemi tanodákat 
feltételez, mikből közvetlen a gymnasiumba felvehető tanu-
lók kerülnének ki, s megszüntetvén a bölcsészeti tanfolya-
mot, oly academiai s egyetemi pályákat követel kiegészíté-
séül, holott minden tanuló ifjúnak választott tanszakán 
kivül, egyszersmind a bölcsészeti rendszer egyes tudomá-
nyainak tanulmányozása is nyitva áll. 

Ezen pontok megérdemlik figyelműnket. Lássuk azo-
kat bővebben. Az előkészítő osztályt illetőleg nálunk az 
előtt hasznosnak bizonyult, a legfelsőbb elemi osztályt, 
mit minden néptanoda elő nem állithatolt, ügy csatolni a 
gymnasiumhoz, hogy az egyszersmind ennek előkészítője 
legyen, hogy a földmives gyermeke tudásvágyától ösztö-
nözve, hidat találjon, mely falusi iskoláját a gymnasiummal 
összeköti. De miután városainkban csakugyan léteznek ren-
dezett elemi főtanodák, az elökészitö osztályok ily helyeken 
nélkülözhetők. 

A gymnásiumi tanárok tetemesebb számára nézve, ha 
vannak protestáns középtanodák, melyekben akár a tanuló 
ifjúság nagyobb száma, akár a tetemesebb anyagi erő meg-
engedhetővé sőt tanácsossá teszi, hogy a VIII. osztály min-

den tantárgyai egy éves tanfolyamokban külön adassanak 
elő, ez ellen nemhogy nem teszünk kifogást, sőt örülni fo-
gunk a tanodának virágzó helyzetén. I)e tudvalevő dolog, 
hogy nekünk protestánsoknak, kik e széles Magyarország-
ban majd kisebb majd nagyobb számban elszórtan lakunk, 
aránylag sok tanodára, tehát erőnkhöz mérten nagyobb 
anyagi erőre van szükségünk. Mi kétszeresen vagyunk 
utalva, mindennemű hasznos ismereteket minél szélesebb 
körben s a polgári fokozat minden rétegein keresztül ter-
jeszteni, ápolni, mivelni.Vallásfelekezetünk hévméröje a ta-
nodák : ezeknek virágzásával az is virágzik, ezeknek pan-
gása mellett az is pang, hanyatlása közben az is ha-
nyatlik. S e szempont fejti meg hazánkban a reformatio ko-
rától fogva azon buzgó s csaknem erőntuli áldozatkészséget 
a tanodák felállítása körül, mely nem engedé, hogy a pro-
testánsok értelmi fejlődése és tudományos képezése arány-
lag a többi ker. felekezetek miveltségének színvonala alatt 
maradjon. Ezen tanodák életfeltételezői vallásfelekezetünk-
nek. A szűkebb alapítványokat gyakorta pótolá az osztá-
lyok ügyes összeköttetése, a tantárgyak helyes megválasz-
tása és elrendezése, a közvetlen felügyelés és azon nemes 
verseny, az ügyszeretet s a fáradhatlan munkásság a taná-
rok részéről, mi a szellemi mivelődés nélkülözhetlen kelléke. 
Nekünk jelenleg is a takarékosság elve szerint kell ren-
deznünk tanodáinkat, holott szükségeink e téren oly sokak 
és oly nagyok, hogy ha vallásfelekezetünk tanodai közpénz-
tára — van e már ? — százezrekkel, tán milliókkal rendel-
keznék, mégis minden fillérnek meg volna a maga helye. 
Mert mióta a pesti magyar egyetem sajátlag róm. kath. 
irányt vön, égető szükséggé fejlődött, egy prot. akadémiá-
nak, vagy ha lehet, egyetemnek felállítása. Tehát gazdál-
kodnunk kell. Mi százados tapasztalásra hivatkozva, gym-
nasiumainkat nem a tanárok száma, hanem azon képzettségi 
fok szerint ítéljük meg, melyet fejlődésükben tanítványaik 
az egyes osztályokban elérnek. Ha a növendékek a kellő fej-
lődési vonalon állanak, nem tudakozzuk, hány tanár által 
emeltettek oda. Nem tagadhatni ugyan, mikép a sikeres ta-
nításnak a tanitó s elöhaladásnak a tanulók részéről roppant 
előnyére szolgál, ha lehetőleg egyenlő képzettségű növen-
dékek ülnek a tanteremben. Azonban, ha nem is vesszük 
tekintetbe, hogy a szellemi tehetségek és a szorgalom kü-
Iönfélesége az ugyanazon osztály növendékeinél is — kivált 
az alsó osztályokban — felette nagy különbséget idéz elő a 
kifejlődésben, tehát hogy ezen feltételezett egyformaság 
inkább csak óhajtás, mint tény, s ha meg is engedjük, hogy 
ezen egy éves tanfolyamok az I. és II. osztály elömenetére 
tagadhatlanul jó hatásúak, még is a tapasztalásra támasz-
kodva bizton állíthatni, hogy helyes tanmódszer alkalma-
zása mellett ugyanazon osztályban mind a gyengébbek mind 
az erösebbek folytonosan előhaladhatnak. 

A tantárgyak közt némelyek oly természetűek, hogy 
előadásuknál bizonyos egymásutánt kell követni; igy a 
számtanban, mértanban és történelemben. E tárgyaknál, fő -
leg az alsó osztályokban, kétéves tanfolyamok károsak vol-
nának. De másoknál ezen egymásután nem létezvén, min-
den legkisebb hátrány nélkül lehet kétéves tanfolyamot 



alkalmazni. Ide számithatni a latin nyelvet a III. és IV., az 
V. és VI. s a VII. és VIII. osztályokban, holott egyre megy, 
akár az esettan előzze meg a módtant, akár ez amazt akár a 
szónoklattan a költészettan előtt, akár utána adatik elő, akár 
egyik a másikkal összekötve; úgy szinte nincs ok, miért 
olvastassák előbb Livius — az V. oszt. — és miért egy év-
vel később — a VI. osztályban az Org. Entw. szerint — a 
könnyebb irmodoru Sallust. — A görög nyelvtant — ha 
kellő sikert óhajtunk — minden esetre az Org. Entw. sze-
rint is a III. osztályban kell kezdeni, határozottan visszau-
tasítván azon nézetet, mintha e nyelv tanításának kezdetét 
az V. osztályra lehetne halasztani. Ha valahol, a nyelvek 
tanulásánál mondhatni: „tenacissimi sumus eorum, quae 
rudibus annis percepimus;" s az V. osztály növendékéi már 
nem igen hajlandók a betüzés és olvasás tanulására s a 
nyelvtani szabályok emlékelésére. De itt is összeköthetni az 
V. VI. ugy szinte a VII. és VIII. osztályokat. Ha a történe-
lem alapját az alsó osztályokban egy éves tanfolyam szerint 
megvetettük, ismétlése és bővebb kifejtése a felsőbb osztá-
lyokban szükség esetére és biztos módszer mellett két éves 
tanfolyamban is eszközölhető. 

Egyébiránt valamint a római szónok refrainje volt: 
Carthaginem delendam censeo, ugy az én jeligém: a bölcsé-
szeti tanfolyamot, mely vallásunk és közmiveltségünk pó-
tolhatlan kárára tanodáinkból egészen elenyészett, mielőbb 
visszaállítani; holott azon töredékek, mik jelenleg amannak 
helyét betöltik, csupán ki nem elégíthető pótlékül tekinten-
dők s a bölcsészet teljes rendszeréről helyes fogalmat sem 
nyújthatnak. Mert ha igaz, hogy hitfelekezetünknél a vallás 
és bölcsészet, a hit és tudás kölcsönösen kiegészítik és 
megalapítják egymást, világos, hogy ezen igen érezhető 
hiányt fedezetlenül tovább nem hagyhatjuk. Rosz szolgála-
tot teszünk ügyünknek, ha a bölcsészetet számkivetésben 
türjük. „Leviores haustus ex philosophia abducunt a deo, 
profundiores autem reducunt ad eundem." Mondja verulami 
Baco. „rvcüGsafts ryv aXy&eiav, xat y alyftzia eXsud-s-
ptüoti bfiaq.u Pál apostol szerint. 

Ezeket előre bocsátva, átmehetek a gymnasium köte-
lezett tantárgyainak sorozatára, mikép azok a VIII. osztá-
lyok szerint elrendezendök lennének. 

1. „Vallástan." I. oszt. hetenkint 2 óra : decalogus, 
apostoli hitforma s miatyánk ismétlése s megértetése után, 
a szent irás ismertetése. — II. oszt. het. 2 óra : hittan; 
,,Jegyzés." A két osztályban koronkint nevezetesl) bibliai 
történetek elbeszéltetnek s az egyhái történelemből egyes 
főbb események adatnak elő. Gyakorlás az ismeretesb egy-
házi énekekben. — III. oszt. 2 óra erkölcstan; magyarhoni 
reformatio főbb pontjai. — IIII. oszt. 2 óra, 1 félév válasz-
tan (symbolica),—2. félév Krisztus élete s különösen beszé-
deiből és hasonlataiból egyes szakaszok betanulva. — V. 
oszt. 2 óra hittan bővebben elödadva. Apostolok cselekede-
teiből egyes szakaszok olvastatnak. — VI. oszt. 2 óra. er-
kölcstan bővebben magyarázva. Pálnak valamely levele — 
eredeti nyelven ? — olvasva. — VII. oszt. 2 óra. egyház-
történet ; 1 félév a reformatioig; 2 félév korunkig; figye-
lemmel hazánkra. — VIII. oszt. 2 óra. vallásbölcsészet. 

Krisztus beszédei s hasonlatainak olvasása mellett a hit- és 
erkölcstan elvei fejtegettetnek. Öszvesen 16 óra. A másod 
helyen említett tantárgyak — ha nincs rájok idő, vagy mel-
lőztetnek, vagy vasárnaponkint például az isteni tisztelet 
előtt fejtegettetnek. 

2. „Latin nyelv" (a tárgyfelosztásnál alapul vétetik 
az Org. Entw.) I. oszt. 8 óra. — II. oszt. 6 óra. — III. oszt. 
6 óra. — IIII. oszt. 6 óra. — V. oszt. 6 óra (ha célszerűnek 
látszik, 4 órában remekírók olvasva, 2 órában hitregetan 
latinúl előadva.) — VI. oszt. 6 óra. (itt is lehetne 2 órában 
régiségtant latinúl előadni.) — VII. oszt. 4 óra. — VIII. 
oszt. 4 óra. — Összesen 46 óra. 

3. „Görög nyelv" (tárgyfelosztás az Org. Entw. 
szerint.) III. oszt. 5 óra. — IIII. oszt. 4 óra. V. oszt. 4 óra. 
— VI. oszt. 4 óra. — VII. oszt. 2 óra. VIII. oszt. 2 óra. 
Összesen 21 óra. 

4. „Magyar nyelv" (tantárgyfelosztás az Org. Entw. 
melletti pótló utasítás szerint.) I. oszt. 4 óra. — II. oszt. 4 
óra.—III. oszt. 3 óra.—IIII. oszt. 3 óra.—V. oszt. 3 óra. VI. 
oszt. 3 óra. VII. oszt. 2 óra.—VIII. oszt. 2 óra. Összesen 15 ó. 

5. „Német nyelv." II. oszt. 3 óra. — III. oszt. 2 óra. 
IV. oszt. 2 óra. — V. oszt. 2 óra. — VI. oszt. 2 óra. — VII. 
oszt, 2 óra. — VIII. oszt. 2 óra. — Összesen 15 óra. 

„Jegyzés." Első két osztályban gyakorlati nyelvtan; 
később magyarból németre és németből magyara fordítva s 
emlékelve. A VII. VIII. osztályban német irodalom történe-
te röviden ismertetve. Irgyakorlatok ; otthoni munkálatok. 

6. „Történelem s földrajz" I. oszt. 3 óra topographiai 
földrajz; 2 óra Magyarország története 1300-ig.— II. oszt. 
5 óra. világtörténet korunkig. — III. oszt. Magyarország 
története befejezve. — IIII. oszt. redszeres földrajz 3 óra. 
— V. oszt. 3 óra, világtörténetből ókor és a középkor fele. 
— VI. oszt. 3 óra a középkor folytatása s újkor. — VII. 
oszt. Magyarország története 3 óra. — VIII. oszt. 3 óra 
államisme (statistica). Összesen 28 óra. 

7. „Mathematikai tanok" (tárgyfelosztás az Org. 
Entw. szerint.) I. oszt. 4 óra. — II. oszt. 3 óra. — III. oszt. 
3 óra. — IIII. oszt. 3 óra. — V. oszt, 4 óra. — VI. oszt. 
3 óra. — VII. oszt. 3 óra. — VIII. oszt. 1 óra. — Összesen 
24 óra. — 

8. „Bölcsészet." VII. oszt. 5 óra. (2 óra észtan, 3 óra 
1 félévben lélektan, 2 félévben erkölcstan.) — VIII. oszt. 
7 óra (3 óra bölcsészettörténet, 2 óra bölcsészeti jogtan, 2 
óra metaphysica.) 

9. „Természettanok." I. oszt, 2. óra állattan. — II. 
2 óra, első félévben ásványtan, 2-dik félévben növénytan. 
— III. oszt. 2 óra és IV. oszt. 2 óra népszerű természettan, 
tekintettel a csillagászat elemeire. V. oszt. 2 óra és VI. oszt. 
2 óra természetrajz három országa, összekötve őslénytan-
nal s az állatok földrajzi elterjedésével. — VII. oszt. 3 óra 
és VIII. oszt. 3 óra természettan (az Org. Entw. szerint.)— 
Összesen 18 óra. 

1. „Jegyzés." Ezen kötelezett tantárgyak közé szá-
mítva van a szép és helyesírás is, minthogy az a nyelvek s 
különösen ,az anyanyelv óráival összeköttetésben gyakor-
landó ; — az V. és VI. osztályban az anyanyelv tanításával 



köttetik össze a szónoklattan és a költészetlan; de gyakor-
latilag nem helyeselhetönek bizonyult azon utasítás, hogy 
ezen tanok ne adassanak elő, hanem csak szabályaik a re -
mekirók olvasása közben magyaráztassanak. Ezen szabályo-
kat csak akkor alkalmazhatni sikerrel, ha előbb bár röviden 
betanultattak. — A nemkötelezett, tehát önkénytes tantár-
gyak közé sorozzuk a rajzot, az ujabb — francia, angol stb. 
nyelveket, az éneklést és a testgyakorlást. 

2. „Jegyzés.4 ' Tervein szerint az összes kötelezett 
tantárgyak 204 órát igényelnek. De ba a fentebbi javaslat 
szerint több vagy kevesebb tantárgy két éves tanfolyamban 
adatik elő (az I. és II. osztályban osztályrendszer alkalmaz-
tatván), a vallástannál (3 és 4, 5 és 6, 7 és 8) 6 óra, a la-
tin nyelvnél (3 és 4, 5 és 6, 7 és 8) 16 óra, a görög nyelv-
nél (5 és 6, 7 és 8) 6 óra, a magyar nyelvnél (3 és 4, 5 és 
6, 7 és 8) 8 óra, a német nyelvnél (5 és 6, 7 és 8) 4 óra, 
földrajz s történelemnél (3 és 4, 5 és 6, 7 és 8) 9 óra, bölcsé-
szeinél 5 óra, természeti tanoknál 6 óra, összesen tehát 60 
óra meggazdálkodható. Tehát a III.—VIII. osztályok 154 tan-
órájában a két éves tanfolyam mellett elmarad 60 óra, s lesz 
még 94 tanóra. S ha az első és második osztály tanítása 
osztályrendszer mellett 2 tanárra bizatik, a többi 94 óra 
betöltésére 5 tanár szükséges; tehát az összes VIII osztályú 
gymnásium 7 legfelebb 8 tanárral kiállítható. A rendes taná-
rok számát még inkább lehetne kevesbíteni s az alkelmazot-
tak anyagi helyzetét javítván, hivatalukat kívánatosabbá 
tenni, ha az illető egyházi hatóság elhatározná, hogy a papi 
és tanári tanpályát végzett ifjak (amazoknak azon része, 
mely segédlelkészekül nem alkalmaztatik) segédtanárokúi 
pár évig segédtanárokul alkalmaztatnának. 

Lecheterve a protestáns gymnásium kötelezett tantár-
gyainak. 

I. osztály. Vallástan 2. Lalin nyelv 8. Magyar nyelv 
4. Történelem, földrajz 5. Mathesis 4. Természeti tanok 2. 
II. osztály. Vallástan 2. Latin nyelv 6. Magyar nyelv4. 
Német nyelv 3. Történelem, földrajz 5. Mathesis 3. Termé-
szeti tanok 2. III. oszt. Vallástan 2. Latin nyelv 6. Görög 
nyelv 5. Magyar nyelv 3. Német nyelv 2. Történelem, föld-
rajz 3. Mathesis 3. Természeti tanok 2. IV. Vallástan 2. La-
tin nyelv 6. Görög nyelv 4. Magyar nyelv 3. Német nyelv 2. 
Történelem, földrajz 3. Mathesis 3. Természeti tanok 2. V. 
oszt. Vallástan 2. Latin nyelv 6. Görög nyelv 4. Magyar nyelv 
3. Német nyelv 2. Történelem, földrajz 3. Mathesis 4. Termé-
szeti tanok 2. VI. oszt. Vallástan 2. Latin nyelv 6. Görög 
nyelv 4. Magyar nyelv 3. Német nyelv 2. Történelem, föld-
rajz 3. Mathesis 3. Természeti tanok 2. VII. oszt. Vallástan 
2. Latin nyelv 4. Görög nyelv 2. Magyar nyelv 2. Német 
nyelv 2. Történelem, földrajz 3. Mathesis 3. Bölcsészet 5. 
Természeti tanok 3. VIII. oszt. Vallástan 2. Latin nyelv 4. 
Görög nyelv 2. Magyar nyelv 2. Német nyelv 2. Történe-
lem, földrajz 3. Mathesis 1. Bölcsészet 7. Természeti tanok 
3. Összes tanórák száma 204. Terray Károly tanár. 

BELFÖLD. 

A dr. palánki helv. hitv. egyházmegye majd 
két éves szünetelés után, mull hó 29-én tartotta Diós-Jenő-
ben e.-megyei gyűlését. Minden esetre sajnos, hogy a prot. 
egyházunkra nézve történetileg nevezetes legközelebbi 
múltra vonatkozólag, jegyzökönyvünk egyh.-megyénk köz-
érzülete és szelleméről, az utókor előtt egy árva betűvel 
sem tanuskodhatik. Nálunk igazán, mint világteremtése 
előttről irva van : az Urnák lelke táplálta vala a vizeket. 

Nem lehet megemlítés nélkül hagyni azon szives fo-
gadtatást, melyben a d.-jenöi gyülekezet kocsinkat körül-
vett gondnoka és elöljárói által részeltelénk. Hallhatni föld-
míves népünk azon hangjait, és szoríthatni munka tört, de 
vallásos szivdobogástól melegített azon kezeit, mikre ma-

. gyar Sionunk már annyiszor, és nem csalódva számított: 
jól esett nekünk losonciaknak, kik hitrokonainktól 7—8 
mérföldnyi távolságban e puszta és szárazföldön lakunk, 
hol lelkünk a Szózat ezen szavain csüggve él: ,,Áldjon 
vagy verjen sors keze : Itt élned, halnod kell." 

A szives házigazda és esperes ur lakában vacsorához 
települt jelenlevők azon élvezetben részesültek, hogy künn 
az udvaron egy a nép fmtalabbjaiból alakult énekkar, a 
„Szózatot, a Hymnust" és több nemzeti dall zengedezett; 
mikre segédgondnokunk Blaskovics Pál ur, ki mindig és 
mindenütt olt van, a hol kell, — kiről a pátens fölötti tör-
ténet érdekes dolgokat fog az utókornok átadni, alkalom-
szerű néhány szavakat intézett a sokasághoz. 

Másnap a reggeli könyörgés után, hol az esteli éne-
kesek ügyességüknek ismét szép mutatványát adák, s honnét 
a jenei gyülekezetnek talán egyetlenegy tagja sem hiány-
zott, a templomban volt hívek ismét a lelkészi lak udvarára 
vonultak, megtisztelők vallásunk s egyházunk körüli buz-
galmáért azon férfiút, kiről csak most emiékezének soraim. 
Érzékeny volt a találkozás, s mindegyik részről őszinte 
szavak tanusiták, hogy a mérő ólmok nem felszínen, de a 
szivek mélyén járnak. 

Népünk ezen magaviseletére vonatkozólag, csak a 
méltányosságnak teszek eleget, megemlítvén, hogy ez nagy 
részben a helybeni tanitó, Oroszi Pál ur fáradozásainak 
eredménye, ki másfélszázat haladó népességű iskolája mel-
leit, üres idejét, a fiatalabbaknak énekek és dalok betanítá-
sára szenteli. Melynek azután azon üdvös következménye 
is van, hogy az eddigi szűk, nedves és egészségtelen iskola 
és tanitóilak helyén, jelenleg egy még ez évben elkészü-
lendő tágas, kényelmes és egészséges tanitóilak emelkedik; 
adja az ég, hogy benne, most oly kedves tanítóját a gyüle— 
kezet sokáig szerethesse. 

A gyűlés legfőbb és legelső teendője volt a pátens, 
szeríileg szervezett szokolai egyház ügye. Felolvastatván a 
lelkész és elöljárók által aláirt folyamodás, különösen a 
lelkész ural érdeklő őszinte és férfias, de mindenesetre* 
béke felé gravitáló szavak között a visszatérni óhajtó gyü-
lekezet autonom életfolyamunkba belépett. — A pátens é r -
telmében választott s jelen volt elöljárók, a gyűlés szine 
előtt elöljáróságukról lemondottak, s újbóli választást ké r -



tek. Melynek következtében esperes ur maga mellé vévén 
egy lelkész- és egy világi társat, a következő vasárnapon 
az egyház visszaszervezésére a helyszínén megjelenni ha-
tározatilag megbízatott. 

Ezután azon visszás helyzeten, miszerint a csak 8 
rendes-lelkészszel bíró egyházmegyénkben, a világi részrőli 
tanácsbirák száma mintegy 32 volt, e gyűlés úgy kivánt 
segíteni, hogy az eddigi s kinevezés utján lett tanácsbirák 
a világi részről, ezentúl tiszteletbelieknek tekintetvén, mind 
a lelkészi, mind a világi részről az esperes és segédgond-
nok mellé három-három rendes tag választassék, kik közöl 
mindegyik félnél egy jegyző is leend. 

Majd a lelkészi tanítói fizetésbe adott földek adójának 
a gyülekezet pénztárábóli fedezése, s a készpénz fizetések-
nek uj pénzre áttétele vétetett némely gyülekezetekre nézve 
tanácskozási tárgyul; tagadhatatlan, hogy itt sok súlyos 
akadályok gördíttettek elő. 

Több kisebb rendűek elintézése után a gyiilés késő 
estve eloszlott. 

Helybeni életünkre vonatkozólag érdekesnek látom 
megemlíteni, hogy egyesült közép tanodánkban, a mult 
évben, azelőtt Selmecen tanároskodott Nagy Soma tanár 
ur által betöltött tanári állomás, a legközelebbi tanév foly-
tán ismét üresedésbe jővén, arra egyháztanácsunk folyó hó 
2-án tartott egyh. tanácsi ülésben tanárul, a komáromi 
megszüntetett középtanodában tanároskodott Tóth István 
urat választotta el, kinek kellőleg okadatolt ügyszeretete és 
humánus bánásmódja, iskolánk jó hirére s nevére bizonyo-
san csak kellemesen fog hatni. Kis Gábor. 

B . - S o m o g y , sept. 1. N.-Bajomban, aug. 22 —24-ik 
napjain ismét gyűlése volt a b.-somogyi ev. ref. egyházme-
gyének. S bár mi somogyiak, sok tért igénybe veszünk is e 
lapokból: szólunk erről is, mert a keresztyéni közösség 
érzeténél fogva, szólanunk lelki szükségünkké lett. 

A tárgyak szönyegrehozatalában, a gyűlés sorozatát 
tartom meg, s hogy necsak a tények, de még a színezethez 
is hü lehessek, az előttem fekvő jegyzökönyvet használom 
fel forrásul, bár természetesen ügy, mint ki tiszta vizet 
merítendő, meg-megkavarja a felszint s mélyre bocsátja a 
korsót. 

Nt. esperes ur, gyűlést megnyitó beszédében, hallga-
tagul vonatkozva e lapok 26. számában megjelent s az egy-
házmegye consistoriumát — egy-két tagja miatt — illetett 
közleményünkre, kijelenté, hogy ez egyházmegyében köz-
gyűlés komolyabb auspiciiimok közt tán sohasem kezdődött, 
mint e jelenlegi. S valóban mindenki érezte a légnyomást, 
mit a vagy jótékony villanyos esőben, vagy zivatarban 
aláhullandó felhő, mely felettünk tíz évi stagnáns helyzet-
ben összesürődölt, okozott. 

Messzire kellene visszamennünk, hogy teljesen érthe-
tővé tegyük a jelent. Rövidség okáért azonban csak annyit 
jegyzünk meg, hogy mint hazaszerte, űgy nálunk is, khaó-
tikus volt helyzetünk s belőle kiszabadulni, misem vala 

kívánatosabb, minthogy miuél többen fogják föl s minél 
elébb, hogy az üdv fejedelme nem azért jött, hogy békes-
séget bocsásson a földre, hanem hogy fegyvert; fegyvert, 
mely kötelékeket vagdaljon fel, hitvány gyümölcsöt termő 
fákat irtson — gyógyíthatatlan sebeket metéljen ki, ne pars 
sincera trahatur! Nem kis munka, már csak azért is, mert 
nem kevéssé kellemetlen. Félreértésekkel, gyanúsításokkal; 
vérség, barátság, rokonszenv, emberek előtti kedvesség 
viszonyaival; a csendélet követelményeivel s több ezer 
meg ezer nyilt s rejtett ellenségekkel, vészek- s viharok-
kal szembe szállani, söt azokat mintegy felidézni azon bi-
nyos tudattal, hogy mind e küzdelmek közt csak a tövis-
korona és sebhelyek jutalma még a győzedelmesnek i s ; 
valódi lelki függetlenséget, mély ügy iránti szeretetet, erős 
lelkiszivósságot igényelnek. Mi csoda tehát, ha mindeddig 
is nem lehete azon pontra jutni, hogy mindent őrszemmel 
kísérő, minden hibát ostorozó, minden hiányt helyrehozni 
sarkaló ellenzék, vagy — nehogy sokak előtt kedvetlen 
világias kifejezést használjak — valódi életrevaló protes-
táns tudat=negatio fejlett volna ki egyházi életünkben. De 
meg a legközelebbi decennium nem is vala alkalmas erre. 
Azon időszak volt ez, mely többször jött elő Jézus életében 
is, midőn vissza-visszavonult ellenségei elöl, -udván, hogy 
nem jött el még az ö órája. Az önfentartás korszaka nem 
alkalmas továbbfejlődésre, s ha mégis, csak annyiban, a 
mennyiben a fenmaradás fejlődés nélkül nem történhetik. 
Ha valaha, most azonban már itt az idö, hogy ne várjuk be 
a napnak 6., 9., vagy épén 11-dik óráját, hanem ha jókor 
reggel nem, legalább a harmadik órában lássunk a munká-
hoz, nehogy hivalkodóknak találtassunk. 

E vezérelvek nyomán történtek a b.-somogyi egy-
házmegyében felszólalások egy és más ügyben már nem 
egyszer: fájdalom legtöbbször azonban eredmény nélkül, 
mert az egyház megfeledkezett a minden oldalróli bureau-
kratikus viszonyok között, hogy ö a kulcsok jogának bizo-
mányosa, honnét nem akarta meglátni azt, mi hivatalosan 
jelentve nem volt, s elhallgatott oly vádat, mit — ha mél-
tatlan — vissza kell vala dorgálólag utasitaniok az illetők-
nek, vagy a Jézus elárulásával vádolt tanítványokkal meg-
kérdezni : „Én vagyok-e az Uram!" Egyik sem történvén, 
csuda-e, ha az egyháztest ez érzéketlenségét vészes jelen-
ségként tekintő egyesek oda kényszerülének, hogy segélyül 
hívják az ur angyalát, felzavarására Bethesda tavának, hogy 
meggyógyuljon a magától már menni nem tudó, vagy nem 
akaró beteg. A „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 26-dik számábani 
b.-somogyi közlemény, vagy helyesebben a sajtó tekintélye 
s a nyilvánosság hatalma szárnyakra költé ama nemtöt — 
némelyek szerint persze démont — mely annyira felzavará 
az egyház gyógytavát, hogy elnökileg a legkomolyabb 
auspiciuinok közt összegyűltnek jelentethetek ki e gyűlés. 
Az Ur azonban, ki őrködik a habok felett, megdorgálá a 
vizeket, és lön csendesség! A régtől összetorlódott felhő, 
a helyett, hogy záporban lezuhogva megszaggatta volna az 
egyház mezőit, jótékony esőben hullván alá, hiszszük, hogy 
feliidítendi azt, villámai a helyett, hogy gyújtva, rombolva 
hullottak volna le, hiszszük, hogy légkört tisztitólag lobog-



tak el: s hogy jövőre ennél kellemetlenebb s vészesebb 
megrázkodásoknak ne legyeu kitéve az egyház, gondos-
kodva lesz villámhárítókról, szellentyűkröl s elvezető csa-
tornákról az által, hogy — ha a gyíilésileg nyilatkozott 
közvélemény biztos jel — legközelebb megszavaztatik a 
consistoriális tagok csak 3 évre leendő választatásuknak 
azonnali életbe léptetése, mely esetben a cél minél köny-
nyebben elérhetése tekintetéből: Barla Sz. János, Sarkady 
Károly és Mezey Pál legrégebben választott egyházi ta-
nácsbirák, már e gyűlésen bejelentették lemondásukat; 
mint szintén nt. esperes ur s egyházmegyei főjegyzőnk is 
kijelenték, hogy megválasztatásuktól számítandó három év 
belöltekor, hivataluktól magukat fölmentettnek tekintendik. 
Nyilatkozataik szívélyes közéljennel találkoztak. 

Egyházmegyénk egyik tevékeny, áldozatkész s buzgó 
világi tanácsbirája t. Hegedűs József n.-kanizsai urodalmi 
ügyvéd ur is beküldé ugyanez alkalomra Írásbeli lemondá-
sát, mit azonban — miután hiszi az egyházmegye, hogy az 
őt lemondásra késztetett okok nem léteznek — szeret visz-
szaveendönek tekinteni az egyházmegye. 

Superintendens ur egy hivatalos levele függelékében 
jónak látá előre is — bár nem hivatalosan — tudtunkra 
adni, hogy egyházmegyénk megürült segédgondnoki hiva-
talára, egyházkerületi főjegyző, f.-baranyai egyh.-megyei 
s.-gondnok s egyházmegyénknek is évek óta tanácsbirája 
t. Györgyfalvi Csépán Antal ur lett 37, s így általános sza-
vazati többséggel elválasztva. Sok bajban sinlő egyházme-
gyénk reménynyel néz az erélyes, független állású s jelle-
mű, egyházmegyénk hajóját, mint vizeit jól ismerő kormá-
nyos működése elé, bizton várva tőle szilárd s tapintatos 
vezéreltetést, egyenesen a cél felé. 

Egyházmegyei aljegyzöségre legtöbb szavazatot nyert 
K. S. és M. S. lelkészek nem engedvén magukat uj szavazat 
alá kitüzetni, utánok legtöbb szavazatot nyert egyének, u. 
m. Nagy Sándor és Vikár János lelkész urak tűzettek ki. 

Szivünk vágyának teljesülését olvasók főt. superinten-
dens ur azon leveléből, melyben jelenté, hogy az oly sokáig 
nélkülözött egyházkerületi főgondnoki hivatal ama talentu-
mos, ifjú gróf Sz. Teleky Gyula ö méltósága által van 
betöltve, kit nagy szavazati többséggel, nemcsak a superin-
tendentia, hanam mondhatni az összes prot. egyház ohajtott 
a mi örömünk, dicsekedésünk és koronánkká lehetni. 

Örömmel értesült egyházmegyénk a csurgói gymná-
sium közvizsgáira esperesileg kiküldött bizottmánynak, 
nevezett tanodánk mind be l - , mind küléletét örvendetes 
színben elötüntetö tudósításáról: miért is elhatározá idézett 
jelentés alapján, tanodánkat kimeritöleg ismertető közle-
ménynek hirlapilag is terjesztésére. 

Kívánatosnak tűnvén föl csurgói gymnasiumunkban 
V-dik osztályt is állítni föl, annyival inkább, minthogy e 
célra a meglevő tanári erők — saját kijelentésük szerint is 
— elégségeseknek mutatkoznak: az V-dik osztálynak már 
ez őszi uj tanév kezdeténi felállítása elhatároztatott. 

A Pesten f. év sept. 20-dikán egybegyűlendő tanári 
értekezletem csurgói gymnasiumaink képviselőjekénti meg-

jelenésre ugyanezen tanoda felügyelőjet. SarkadiKároly 
ur van felkérve. 

Föntnevezett gymnásium egyik megürült tanszékének 
pályázat utjáni betöltését is jelen gyűlés ismeri teendőjének, 
mely szempontból, a jelentkezett 12 pályázó közül Cibor 
Mór pápai fötariodai senior lön tanárul elválasztva. 

Egyházkerületi határozat folytán felhívatott egyház-
megyénk, a tiszáninneni egyházkerület által ajánlott papi 
vizsgái javaslatra, már a sept. 11 -ki egyházkerületi gyű-
lésre, véleményt nyujni be : mit az egyházmegye — feled-
kezve az idő rövidségéről — ügy gondolt elérhetőnek, 
hogy—miután az egyik vizsgát saját kezei közt „akarja" 
megtartani — küldessenek be munkálatok az egyházme-
gyére, melyekben kifejtve legyen, hogy e kívánalom miként 
egyeztethessék össze, ama módosított vizsgálatnak ezen 
egyházmegye által is tekintetben helyesekül elismert elvei-
vel. Egyszerű felelet lenne tán, hogy ha már jogot formá-
lunk ahhoz, mihez tiszta elv szerint, tán csak a legfőbb 
egyházi hatóságnak, a teljes kifejlettség fokán álló püspöki 
vagy superintendentiális testületnek lehet joga , t. i. az 
egyház élete fentartására szükséges organikus lényeket 
produkálni; tartassék a gyakorlati vizsga az egyházmegyén, 
hol úgyis gyakorlatilag folytonos vizsgát ád s áll ki az 
illető segédlelkész. 

Egyházmegyénknek egyházkerületi tanodánk iránti 
segélyezési viszonyára vonatkozólag f. évi jun. 5-diki n.-
bajomi gyűlésen hozott határozata tárgyában közlött ezen 
hirlapbani tudósításom ellenében, nt. esperes ur mentségére 
jelen gyűlésen kimondatik, hogy a jegyzőkönyvi határoza-
tot, mely súlyosnak és elviselhetlennek '(nsutei teneatis!) 
nyilvánítja főiskolája fentartására évenként kevesebb, mint 
fél osztrák krajcárral többet adni, mint ezelőtt harmad évvel 
ellenmondás nélkül adott — tartja helyesnek az egyház-
megye. Hogy keresztyéninek s kötelességszerűnek i s - e? 
arról nincsen szó! Egyébiránt megtámadott közleményem 
is azt állítá véghatározatnak, mi az egyházkerület olcsóbb 
alkura birhatásának teendő megkisértésében állapodott meg, 
s hibája csak az, hogy elég merész volt e határozat g e -
nesisét is közölni, vagyis azon furcsa következést elötün-
tetni, hogy bár nt. Nagy János t. bírón kül senki sem szó-
lal fel a sup. által követelt összeg megadása ellen, többen 
különösen pedig nt. Mezey Pál s t. Gy. Csépán Antal h. 
segédgondnok urak ellenben megadása mellett oly lelkesen, 
hogy kivált utóbbi emelkedett lelkű nyilatkozata általános 
megéljenzéséböl, s e nyilatkozatok ellen semmi oldalról 
sem hallatszott felszólalásból, másra, mint a kívánt összeg-
megadásának mintegy nyilvánosan történt megszavazására 
közlő nem tudott még álmodni sem: mégis — az uj pénz-
beni fizetésre átment hosszas vita befejezése után — nt. 
esperes ur által a superintendentia elengedésrei megkérése, 
mondatott ki. Közlő persze nem tudta, hogy a jegyzőkönyv 

— mi gyűlésben sem felolvasva, sem hitelesítve nem volt 
— oly lelkes felszólalások dacára, egyetlen ellenkező in -
dítvány által fog meggyőzetni és szerkesztetni; még k e -
vésbbé tudta, hogy nt. esperes urnák, kan. visitatio alkal-
mával helyettes egyházlátogató főjegyző ur által jelentve 
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lön, hogy több gyülekezet vonakodik a teljes összeg meg-
adásától, mi ha tudomására van, nem igyekezett volna nt. 
esperes urnák ovatos eljárását, másként, mint kedélyeket 
csendesítő tapintatos elŐvigyázatként mutatni be. Egyébiránt 
nt. esperes urnák egyházkerületszerte ismert erélye, s egy 
virágzó főiskola szükségessége felöli belátása, hiszszük, 
hogy a legközelebbi kan. visitatio alkalmával kedvezöleg 
fogja megoldani e csomót. 

Helybehagyta az egyházmegyei gyűlés a f. évi jul. 
4-dikén szintén N.-Bajomban tartott spártánusi értekezlet-
nek azon elvi eljárását, miszerint, minthogy több iskolai 
körből, részint nem folyt be jelentés, részint pedig a bejöt-
tek is nem egy szempontból s nagyon különböző szigorral 
adottaknak találtattak; mi miatt a tanítókat helyesen viszo-
nyítani nem lehetett: nem tartá akár lehetőnek, akár cél-
szerűnek azon 2 s 1 darab arany kiosztását, mely két ügy-
barát által, két legjobb tanitó jutalmazására évenkéntre 
ajánltatott; eléggé tudván azt, hogy ily kitüntetések kellő 
ovatosság s jól megfontolt alapos ítélet nélkül többet árta-
nak, mint használnak. Méltányolni akarva azonban, amaz 
55 év óta fáradhatlan szorgalommal s jó sikerrel működő 
agg Szörényi tanitó Német Ferencnek érdemeit, kit nt. es-
peres urnák figyelmeztetése folytán a spárt. értekezlet a 
nt. egyházmegye különös figyelmébe ajánlott: örömtelt 
kebellel fogadta t. Csépán Antal ur nemes keblének azon a 
tanügy iránti ércleklettségböl fellángolását, melynek, amaz 
egész életét az emberiség legszükségesebb s mégis legke-
vésbé méltatott ügyének szentelte s máig is éber kitartással 
működő tanitó, a gyűlés szine előtt letett 3 darab aranynyal 
eszközlendő megjutalmazása lett, mindnyájunkat közéljen-
zésre ragadott eredménye. 

Tapasztalt hátrányok megakadályozása szempontjából, 
ugyan e gyűlésen határozatba ment, hogy a gyülekezetek 
feletti atyai felügyeletet a tagosztályok alkalmával is ki-
válólag kívánja gyakorolni az egyházmegye, mely szem-
pontból minden tagosztály alkalmával, illető gyülekezet 
által az egyházmegye képviselete s tanácsa és helyeslése 
kikérendő. 

Egy idejét magán foglalkozásokra fordító, hivatalát 
becstelen egyén által helyettesítő, felsöbbsége iránt tiszte-
letlen s engedetlen, a Krisztussali benső egyesülés szüksé-
gét, annak asztalát megvetés által, nem tanúsító, hivatalától 
egy évre (!) felfüggesztetett. 

Hogy egyházmegyénk sorompókkal és védvámokkal 
nem akarja féltékenyen őrizni, s mintegy saját Lévi nem-
zetsége számára monopolizálni javadalmait: szép tanú-
bizonyságát adá az által, hogy föpásztorunk titkárát t. 
Vámosy István urat segédlelkészeink sorozatába fölvevé. 

Magasztos örömre gyújtotta az egyházmegyei gyűlést 
nt. esperes urnák azon jelentése, mi már e lapokban kü-
lönben jelentve volt, hogy a keresztyén világ határáig 
kiterjedő működésű Gusztáv-Adolf-egylet evangyéliomi őr-
ponton álló csurgói tanodánkra is kiterjeszté atyai figyel-
mét ; küldvén minden felhívás nélkül. 97 ft. 40 krt, mit hon 
egy ismeretlen 100 ftra egészített ki. Érzékenyen hatott 
meg ama tudósítás is, hogy egyházunkat nem hitsorsos létére 

is különösen kegyelt néhai Hamrák József orvos ur, vég-
rendeletileg, szintén csurgói tanodánknak 47 ft. 89 krt. — 
mi egy névtelen által 50 ftra kerekíttetett ki — hagyomá-
nyozott. A G.-A.-egyletnek köszönő irat határoztatott; a 
Hamrák-hagyományra nézve pedig kimondatott, hogy min-
den időre azon név alatt tartassék fön ezen összeg, s hogy 
az egykor közkedvességü jeles orvos emléke lehetőleg 
méltattassék, inegyeszerte találtató számos igazi tisztelői, 
ama hagyomány öregbítésére nézve megkerestetni indítvá-
nyoztatott. Kellemesen lepett meg bennünket nt. esperes 
urnák azon tudósítása is, hogy a babilóniai szorongattatás 
utolsó napjaiban, evangyéliomi elvszerint, névtelen keresz-
tyén lelkek által az ö lehető kiadásainak némi fedezésére 
megkezdett aláirási iven gyűlt 17 flból 12 ftot a Hamrák-
hagyomány öregbítésére, 5 ftot pedig a csurgói gymn. 
könyvtárára adott által. Az ö cselekedeteiknek jutalma 
kövesse a jóltevöket! 

Világi tanácsbiróságra senki sem nyervén szavazatot, 
két legtöbb szavazattal találkozott t. N. Sárközy Titus és 
Dienes testvérpár uj szavazatra kitüzctett. 

Volnának még általános észrevételeink is : azonban 
várjunk az időtől s ezúttal hallgassunk, annyival inkább, 
mert egy küzdelmeinkben csak szemlélöleg résztvett ügy-
barát, önállóbb elfogulatlansággal szólhatván gyűlésünkről, 
kipótol bennünket e tekintetben. 

Végre még szükségesnek látom uj meg uj gyanusítá-
tások visszautasítása tekintetéből, különösen P. K. ur e 
lapok 34-dik számábani közleménye által felhivottan kije-
lenteni, hogy én amaz ominusus pápai pénzügyben senki 
személyére nem gondoltam, minthogy azt sem tudom, kik a 
kezelői; még kevésbbé gondoltain mostani kezelökre, leg-
kevésbbé pedig arra, kinek jelltenitisztaságáért nemcsak 
egykor — mint P. K. írja — de most is mindent elkövetnék, 
ha szükség lehetne rá : én csak egy régtől, rágódó sebre 
utaltam, nem sérteni, hanem használni akarásból, s nem is 
rosz szándoku referádák, hanem oly hivatalos jelentés s 
okmányok után, melyek alapján a b.-somogyi e.-m. jun. 
5-diki n.-bajomi gyűlésében jegyzökönyve 5-ik pontjában 
így szól: „Főiskolánkat a közvagyon ily kezelése, ment-
hetlenül sírba dönteni fogja." íme jobb hát P. K. ur, ha 
nem provokálunk, s bevárjuk a bizottmány földerítéseit. 

r. I 

A bácsszerémi ev. ág. hitv. esperesség f. év 
sept. 5-én közgyűlést tártván Görgei István ujan vá-
lasztott felügyelő és Tessényi János főesperes urak társ-
elnöklete alatt Uj-Vidéken, — közigazgatási könnyebbség 
tekintetéből, (27 szavazó egyház közül 5 egyház roszul 
vagy épen nem szavazván), 16 szavazattal 6 ellen az eddigi 
nagyterületű esperességnek két különálló —, névszerint 
egy „alsó" és egy „felső bácsszerémi esperességre szét-
válását végezte el és terjesztette ezen határozatát egyház-
felsöbbségi jóváhagyás végett egyhangúlag a bányakerii-
leti superintendentia jóváhagyása alá; melynekbekövetkez-



téig az eddigi szervezet, s a különben előre lemondott ed-
digi hivatalnokok is rendes működésükben megmaradnak. 
A f. év. october 8-án Pesten tartandó bányakerületi köz-
gyűlésen is még az „osztatlan" bácsszerémi esperesség 
lesz követei által képviselve. 

A z ő r s é g i e g y h á z m e g y é b ő l tudomásul jelenthe-
tem, hogy: az őrségi egyházközségek rendezkedése, melly 
főkép csak annak nem tudásából eredt, hogy a protestáns 
többség nem fog szervezkedni, a mint martius végéig meg 
született, úgy egy hét múlva elis enyészett, gyakorlatba egy 
óráig sem ment; minthogy maga az egyházmegyei tanács-
kozmány, melly magát nem rendezte, azt nem hagyta jóvá 
sőt helytelenítette. Azért már április elein annak viszsza-
vétele munkába vétetvén, valósággal viszsza is vétetetett, a 
mi mind a ft. superintendentiára, mind pedig a cs. k. magas 
kormányhoz fel van jelentve, tehát nálunk rendezett egy-
házközség nem létezik. 

Az őrségi nyilatkozatot, miután a csépi gyűlés eredeti 
jegyzökönyve hozzánk megküldetett, és mi ezen eredeti 
jegyzőkönyv előtt tisztelettel meghajlunk, őszinte készség-
gel viszszaveszszük. Mozgay Sámuel 

örségi esperes. 

Nagy-Kőrösi ügy. 
Tiszt. FordÖs Lajos ur „a nagy-körösi egy 

liáztanács ellen Gubody Sándor által emelt pa-
liasz megvizsgálására kiküldött egyh.-kerületi 
küldöttség hivatalos jelentését, oly célból küldte 
be hozzánk; hogy ahhoz a „Pesti ,napló'1 rendes 
levelezőjének szóló következő helyreigazítást csa-
tolhassa. 

Minthogy azomban említett küldöttség hiva-
talos jelentése lapunk első ivén, 1187-ik lapon 
az expresbyter cikkében már olvasható, (bár hogy 
ott a közlő állításait ugyan nem erősíti) azt e 
helyen is ismételni feleslegesnek tartottuk, s azért 
ez úttal csak a helyreigazítás közlésére szorítkoz-
tunk utasítván az olvasót az expresbyter cikkére. 

Szerk. 
A Pesti N. rendes (körösi) levelezője, a bizottság eljárá-

sáról több valótlanságokat közölvén, midőn én azokat a lap 
32-ik számában mint illett, helyreigazítám — nem átalt a 
34-ik számban ismét felszólalni, és pedig oly célból, hogy 
az én helyreigazításomat mint mondja illő határai közé te-
relje, egyszersmind engem szándékos ferdítéssel vádolván, 
s néhány oldaldöfések kíséretében elfogultnak nevezvén. — 
A közlött hivatalos jelentésből látni való: 1., hogy 
„a bizottság a legnagyobb vádat" hogy t. i. a presbyteri-
um nincs autonomice szervezve — „nagyon is alaposnak 
találta ! u Még is a P. N. rendes (körösi) levelezője ismétel-
ve meri vitatni, hogy a bizottság „a vádaknak mindnyáját, 

,,de mindnyáját alaptalanoknak Ítélte!" Feltűnő merészség, 
melynek igaz nevét ezúttal elhallgatom. — Látnivaló 2., 
hogy „a bizottság épen nem rekeszté ki a tanárokat az egy-
háztanácsból," hanem azt mondá ki, hogy csak a nép általi 
felválasztatás útján lehetnek annak tagjai, ez nem kirekesz-
tés, mely a megválaszthatlanságot is magába foglalná, ha-
nem a törvényhez s a nép általi választatáshoz utasítás, me-
lyet az 1837 és 1851-ki sok kifogás alá eső helybeli végzé-
sek le nem ronthatnak, s melyet maguknak a t. tanár urak-
nak is védeniök kell, védeni kötelességük! A P. N. rendes 
(körösi) levelezőjének tehát nem kelle vala mondania, hogy 
a tanárok az egyháztanácsból kirekesztettek, vagy ha e szót 
használni akarta, akkor világosan kellett volna magát kife-
jeznie, és azt mondania hogy eddigi statutumellenes hely-
zetökböl rekesztettek ki, de nem az egyháztanácsi tagság-
ból, melyre felválaszthatók. — Látnivaló 3., hogy „a bizott-
ság a papválasztási kérdésbe semmiképen sem avatkozott," 
tehát hallgatva sem, mert bár a presbyteriumnak minden 
eljárásait és intézkedéseit a múltra nézve kétségtelen ér-
vénynyel biroknak véleményezi: ezután mindjárt kimondja, 
hogy a papválasztási kérdés érintetlenül hagyaíotl, abba a 
bizottság nem bocsátkozott, és így a papválasztás a „min-
den eljárás- és intézkedéshez" nem tartozik. — De látnivaló 
4., hogy a P. N. rendes (körösi) levelezője e hivatalos jelen-
tést, mely pedig az illetőknek rögtön kiadott — vagy „nem 
olvasta," vagy ha igen, akkor „nem t ud olvasni" (nem aka-
rom szándékos ferdítés gyanújával terhelni). Méltán mon-
dám hát, hogy a P. N. szerezzen Körösön jobban értesült 
tudósítót, melyhez m ost azt teszem, hogy az ily levelező — 
kinek mint látszik kedves functiója a „terelés," igen helye-
sen cselekednék, ha saját levelezési és terelési viszketegét, 
igyekeznék mielébb illő határok közé „terelni." Egyébiránt 
Kálvinista Péter köszönteti a levelező urat általam, s azt 
izeni hogy adandó alkalommal majd ö is meg fog önről em-
lékezni, habár ne m is a boldog emlékű de feltámadható 
kecskeméti füzetekben, mely füzetek egykori létezéséről 
hogy ön is hallott valamit, azt Kálvinista Péter jó jelnek 
tartja, a mennyiben ebből azt hajlan dó következtetni, hogy 
az ily egyházi s iskolai füzetek iránt ön is viseltetik némi 
érdekeltséggel. Fördös Laj'os 

Tiszt. Ballagi Mór szerkesztő urnák üdvét! Fájda-
lommal kellett olvasnom a lapokban, miként a dunántuli 
egyházkerületek Győrött tartott közgyűléséiben tett indít-
ványomnak azon értelem adatik, hogy én a válaszott 
vagy visszahelyezett superintendensek „megerősítését" 
sürgettem volna. Épen e napokban s mértékadó helyen a 
győri gyűlés előtt legalább is egy héttel, világosan s hatá-
rozottan tagadtam a kormány megerősítési jogát, hivat-
kozván „először" VI Károlynak 1734 oct. 2-kán kelt, a 
helytartósághoz intézett, Ribiniben olvasható reseriptumá-
ra, melyben világosan mondatik : „Qui taliter constituti 



Superintendentes „ad solum statum notitiae," in quo loco, 
pro quali districtu etc. eos regnicolae constituerint, de ca-
su in casura Majestatem nostram genuine seraper informa-
bunt ; hivatkozván „másodszor" a százados gyakorlatra s 
felkérendőnek javallván az illető hatóságot, mutasson elő 
a múltból egyetlen egy oly oklevelet, mellyel a múltban 
valamely superintendens kormányilag megerősíttetett vol-
na. Ezen elvet vallottam a győri gyűlésen is, hol panasz-
képen említtetett fel többek között, „először" hogy Wohl-
muth adminisztrátor a visszahelyezett törvényes superin-
densnek s illetőleg az egyházkerületnek a pecsétet kiadni 
vonakszik ; „másodszor" pedig, hogy noha a visszahelye-
zett superintendens ur neve a helytartósághoz még junius 
elején felterjesztve volt, a kormány, rendeleteit nem hoz-
zá, hanem még mindig az Administrátorhoz intézi és igy 
öt „tudomásul venni" nem akarja stb. s ezen és hasonló 
bajok orvoslását ő Felségénél alázatos felírás utján sür-
getni s e végre Benedek kormányzó ur ő Kegyelmessége 
hathatós befolyását is kikérni indítványoztam. Ez volt s 
egyéb nem is lehetett indítványom veleje s megvallom a 
lehetlenségek sorába számítottam, hogy valaki felőlem 
csak fel is tehesse, miként én olyasmit indítványozhas-
sak, mi eddigi s az ,,igénytelen véleményekben" is nyilván 
vallott elveimmel homlokegyenest ellenkezik. Kérem önt 
eszközölje, hogy ezen nyilatkozatom nyilvánosságra jusson. 
Rákos-Palotán sept. 7-ken. 1860. Székács József 

superintendens. 

A dunántuli helv. hitvallású eeyházkerület főgond-
nokául átalános szótöbbséggel gr. Teleky Gyula választa-
tott meg. Egy 8 tagból álló fényes küldöttség ezt a gróf-
nak hivatalosan megviendő f. hó 13-án megjelent Gyom-
ron a grófi kastélyban. Ft. Széki Béla rövid velős beszéd-
ben üdvözölte az újonnan választott főgondnok urat, mi-
re ez az alkalomhoz mért érzékeny szavakban vála-
szolt. — Az ünnepélyes beigtatás Rév-Komáromban fo-
lyó hó 19-en — a mikor egyszersmind egyházkerü-
leti közgyűlés is leend — a szokásos egyházi szertartá-
sok közt s nagy fénynyel készül megtörténni. A f. hó 17. 
elfogadásra az előkészületek már is nagyban folynak. 

Nyilatkozat. 
Azon elterjedt álhír megcáfolására, mintha en alól-

irt a 30-ik számú prot. egyházi és isk. lapban nt. nógrádi 
esp. gyűlésre vonatkozó cikket irtam volna, van szeren-
csém a t. c. közönséggel tudatni, hogy annak szerkeszté-
séről legkisebb tudomásom sem volt, Kelt Losoncon sept. 
2-án 1860. Kristoffy János tanár. 

Jelentés. A pesti helv. hitv. gymnasiumában a felvé-
telek és beírások september 30. az előadások pedig oct. 
5-kén kezdődnek. 

Ez e'vben megnyílik a gymnásium V. osztálya is. 
Kelt Pesten september 7-kén 1860. Gönczy Pál 

igazgató. 

A pesti ev. ref theologiai collegiumban a közelebb 
beállandó iskolaévben az előadások oct. 15.kén kezdőd-
nek. Ezt megelőzőleg a beiratások 12-én veszik kezdetüket, 
a mikor a fölvételi vizsgák is megtartatnak. 

Német N. N. ur, hitjelölt, ki legközelebb a német-
foldi egyetemekről visszatérendő volt, kéretik hollétét e 
lapok t. szerkesztőségével tudatni. 

Hivatalos Igazolás. 
A Protestáns Egyházi és Iskolai Lap aug. 19. megje-

lent számában Nagy Samu tanár úr tiltakozása közöltetik, 
a melyben ünnepélyesen nyilatkozik, hogy ö a losonci 
prot. egyesült öt osztályú gymnasiumról 1859-60 tanévre 
szerkesztett tudositványban olvasható „Vezéreszméket a 
gymnásium rendeltetéséről" irta dr. Valkó Endre ez évben 
igazgató tanár — nem olvastatván azok föl a tanári értekez-
letben — magáéinak nem vallhatja. 

E tiltakozásra nézve az alólirt előlegesen csak azt 
jegyzi meg: hogy ha az csak igénytelen személyét illetné; 
akkor az egész tiltakozást, tudván azt, hogy milyen indu-
latból ered az, figyelembe sem venné; de miután ilynemű 
nyilatkozat hivatalos eljárását is illeti: erkölcsileg kénysze-
rülve érzi magát igazolás végett azon körülményeket is föl-
hozni, a melyek közt az emiitett tudósitvány létre jővén, an-
nak a tanári érlekezletbeni leendő fölolvasása Iehetlenné lön. 

A tanárkar t. i. még ideje korán az iskolai tudósit-
ványt illetőleg úgy intézkedék, hogy annak tartalmát, a lo-
sonci iskolának történelmi rajza (t. Czelder Márton segéd-
tanár úrtól) s egy természettani értekezés (t. Nagy Samu 
tanár úrtól) teendik; mely tanári indítványt a t. iskolai 
igazgató választmány helybenhagyván, annak valósítását a 
tanárok buzgalmára bizá; azonban a közbe jött fájdalmas 
viszonyok miatt , a mellyeket a tiltakozó tanár urnák 
tanári minöségbeni eljárása előidézett vala, az emiitett 
két tanár úr a személyes gyűlöletet a közügyre vi-
vén át, megígért dolgozatukat egyetértöleg megtagadák; 
minek következtében, hogy a tanárkar a választmány irá-
nyában következetes legyen, az emiitett vezéreszméket 
rögtönözve szerkeszteni s azokat az idő hiánya miatt a 
mennyiben a tudósitvány a választmányi végzés szerint 
nyilványos vizsga alkalmával kiosztandó vala, magam felelő-
ségére sajtó alá bocsátám. 

E körülményeket a tiltakozó ur nagyon jól tudja; s 
midőn én a tudósitványt nem a tanárok nevében közlém s 
a vezéreszméket nevem aláírásával is magaméivá vallom: 
akkor önnek azon nyilatkozata, hogy a vezéreszméket ma-
gáéinak nem vallhatja, nem csak fölösleges, hanem nevet-
séges is. 

Ha'pedig a „Vezéreszméket" tartalmuk miatt: misze-
rint a gymnásium nem csak tudományos, hanem erkölcskép-
ző intézet is; s hogy az okos s nemes bánásmód a növen-
dékeket minden jóra s szépre fogékonynyá teszi" magáéi-
nak nem vallhatja : akkor nagyon sajnálom ; mert őszintén 
megvallom, hogy én az említett „Vezéreszméket" leginkább 



Ön számára irám vala, nehogy másutt is oly szomorű emlé- gyedéVeS elöfí.Z6tést ÍS IlVitUnk 
keket hagyjon maga felöl, mint a milyenek itt az iskolai , , ^ « 1 • • i 
igazgató választmány jegyzökönyvében a tiltakozó tanár ur ÔCu. Q6C.) X Ir. öD. KrjclVciX. 
nevét a helybeli tanárkar legnagyobb fájdalmára örökítik. E g y é b i r á n t m é g e g é S Z é S f é l é v i 
Losonc 1859 aug. 27. Dr. Valkó Endre igazgató tanár. . - í u . i - i i - í r - . - . , * példányokkal is szolgálhatunk. 

Több felülről érkezett fel- &erk. 
szólitások következtében ne-

Segédszerkesitök : Pr. Székács J. és Törők P. Felelős szerkesztő s k iadó : Dr. Ballagi Mór. 

í r r i " 

Toronytető-építési árlejtés. 
Dunapatajti ref. egyház templomtornyát a jövő év tavaszán rézfedélzet alá akarván vétetni, 

e végett folyó évi october hó 22-kén árlejtést fog tartatni, — melyre az építőmestereket, kőmive-
seket, ácsokat, rézmiveseket ezennel meghívja. 

Az építkezési terv s föltételek az egyháztanács teremében előlegesen megtekinthetők. 
Az egyház föntartja magának azt a jogot, hogy a külön mesterségekre tartozó munkákat 

vagy külön, vagy együvé foglalva, és csak szakértő mestereknek adhassa ki. 
Az egész építkezés költsége, mintegy 10 ezer forintra van becsülve, ezen összeg 10% a 

vállalkozók által biztosításul, vagy készpénzben, vagy kötelezvényekben előre leteendő. 
Kelt D.-Patajon, sept. 8. 1860. A reform, egyház elöljárósága. (2—1) 

Egy a. h. nevelő. 
A ki eddig is nevelő pályán sikerrel működik, s normál-reál- és gymnasialis tanulmányo-

kon kivül francia és angol nyelvekben alapos oktatást adhat, f. é. october 1-től akár valamely tan-
intézetbe, akár valamely úri családhoz nevelőöl ajánlkozik. 

Bővebb tudósítást t. Szitnay Kálmánhoz Selmecre — poste restante intézendő levelekre 
nyerhetni. 

Egy a német és magyar nyelvben egyformán jártas mivelt evang. nö magyar nyelvből ki-
ván leckéket adni. A kik tanításával élni szándékoznak, megtudakolhatják Pléhkalaputcában 4-ik sz. 
1-ső emelet Eisslerné asszonyságnál. 

Osterlamm Károly könyvárusnál Pesten, épen most jelent meg : 

Főt i sz te l endő 

Dr. S Z É K Á C S J Ó Z S E F 
superintendens ur 

arcképe. 
Kőre rajzolta Weber Henrik. Ára 1 fr. Chinai papíron 1 fr. 5 0 kr . 

Ugyanott kapható: Balogh Péter superintendens arcképe. Kőre rajzolta Weber Henrik. 1 fr . 
Esztergáig Mihály arcképe (fényrajzj. 2 fr. Máday Károly superintendens arcképe (fényrajz) 2 fr. 
Sélyei és Harsányi prot. vértanúk arcképe egy lapon (kőrajz) 1 fr. 40 kr. Gr. Széchenyi István f ény -
rajzképe. A m. akadémia teremében felállított életnagyságú olaj képe után 2 fr. Zsedényi Eduárd 
főfelügyelő arcképe (fényrajz). 2 fr. — Haan A. E. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház tör-
ténelméhez 2 fr. 

Reformátorok arcképei: 
(Igen szép kőrajzok hasonló alakban, mint Balogh és Székács). Kálvin, Prágai Jeromos, Huszt, Luther, 
Melanchthon, Zvingli, Gusztáv Adolf — Mindegyiknek ára csak 50 kr. Chinai papiroson 70 kr. 

( 3 - 1 ) 
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Jeles iskolai könyv árleszállítás. 
Több oldalról történt felhívásoknak engedve, elhatároztam magamat, a következő munkát : J SZENT TÖRTÉNELEM. 

Az isteni üdvintézmény_történelmi kifejlésének rendszeres előadása, mint az egész keresztyén val lás-
tan mellőzhetetlen alapja. 

K a r t z Henr ik f. „Lehrbuch der heil. Geschichte" cimtí munkájából a ref. egyház hitelveivel is 
öszhangzásba hozva. — Átdolgozta T a t a i A n d r á s hittanár, melynek bolti ára 1 f t . 5 kr. volt, 5 0 uj 

krra szállítani le. 

A tanár uraknak, kik netalán iskoláikba bevezetni kívánnák, áttekintés végett egy tisztelet példánynyal szolgálok. 

Megérkezett a S a r o s p a t a ü l N a p t á r X 8 6 X . folyama. 
Ára 25 i\j kr. 

Ajánlom ez alkalommal könyvkereskedésem i s k o l a i o sz tá lyá t , mely kivált a mindkét felekezetű 
protestáns /o-, közép- és népiskolákban használt tan- és segédkönyvekkel igen gazdagon van ellátva, 

és megrendeléseket a lehető legkedvezőbb feltételek mellett teljesít. 
Mint a sárospataki iskola főbizományosa, ezen intézet kiadványaival bármily mennyiségben 

is a legrövidebb idő alatt szolgálhatok. R Á T H MÓR, 
Pesten, a „Vastuskóhoz." 

OSTERLAMM KÁROLY KIADÁSAI 
A szerzőtől átvettem az alólnevezett két érdekes munkát : 

R É V É S Z I M R E . A protestáns egyházalkotmány alapelvei a 16-dik századi főbb reformátorok, vallásté-
telek és egyházszervezetek bizonyítása szerint. 1856. (1 ft. 12 kr. pp.) m o s t c s a k 6 0 kr. 

R É V É S Z I M R E . Vélemény a magyar protestáns egyházalkotmány főpontjai felett, különös tekintettel a 
jövendő törvényhozásra. 1857. (40 pkr.) most csak 4 0 uj kr. 

Hitelvek, történeti alap, békekötések, positiv törvények! ezek valának azon vezérfáklyák, melyek szerzőt e 
müveinek megalkotásánál vezették, oly időben, midőn hazánkban alig kezdett még az irodalom komolyan emlékezni a 
magyar protestáns egyházalkotmány ügyéről. Most, midőn ama müvek megjelenése óta lefolyt évek küzdelmei fényesen 
igazolták a szerző által választott vezérfáklyák tiszta fényét és biztos irányát: szerző müvei, bizonynyal nem vesztettek, 
sőt nyertek becsükben mind a jelenre, mind a jövendőre nézve. 

E g y időben van szerencsém a következd' munkákat ajánlani: 
B L Á Z Y L A J O S . Protestáns uj zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra megvitatási mintául 1 ft. 
H A A N A . L. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történelméhez. Előfizetési ár 2 ft. Ugyanaz 

német nyelven 2 ft. 
H A A N A . L. Jena hungarica sive memória hungarorum a tribus proximis saeculis academiae jenensi 

adscriptorum 1 ft. 42 kr. 
K E R K Á P O L Y K A R O L Y . Protestáns egyházalkotmány, tekintettel történeti fejlődésére. 1 ft. — Világ-

történet, észtanilag előadva.rElső kötet 2 ft. 
S Z É K Á C S J Ó Z S E F . A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangélikusok szabad és nyilvános 

vallásgyakorlatát biztosító törvények, magyar, német kiadás, függelékül a latin szöveg 40 kr. — Egyházi beszéd, melyet 
Berzsenyi Dániel sírja felett a niklai temetőben 1860. junius 14. elmondott 40 kr. — Igénytelen vélemények a két evan-
gyéliomi egyház ügyeinek igazgatását tárgyazó ministeri törvény-javaslat felett 50 kr. 

Minden akárhol, vagy akárkitől hirdetett mnnkák általam megszerezhetők. 
O s t e r l a m m K á r o l y . 

(3 2) (Pesten, Erzsébettér). 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D l J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 irt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

Többíelölröl érkezett fel-
szólítások következtében ne-
gyedéves előfizetést is nyitunk 
(oct.—dec.) 1 fr. 85. krjával. 
Egyébiránt még egész és félévi 
példányokkal is szolgálhatunk. 

Szerk. 

Esdőszózat a Libanonon lakó keresztyének 
nevében. 

Már néhány hét óta minden irányú lapok hasábjai 
azon bőszült vérengzések leírásával telvék, melyeknek szín-
helye Libánon vidéke. Ezen vérrel irt tudósítások nemcsak 
elkeseredett boszankodást idéztek elő minden becsületes 
keresztyén kebelében, hanem egész Európa rokonszenvé-
nek fájdalomérzetét is felküllötték. Tizenhatezer keresz-
tyén férfi, nő és gyermek meggyilkoltatott. Hetven, nyolc-
van ezer hazájából elűzetett s azok közt mintegy húszezer 
Özvegy s árva hontalan bujdosik kenyér, ruha és fedél nél-
kül. Háromszáz falu és város hamuvá égettetett; magában 
Damaskusban hatezer ház leromboltatott. Háromezer haja-
don és nő török hárembe hurcoltatott. Az elfogotlak kínoz-
tattak, meggyilkoltattak, kifosztattak, megégettettek, meg-
csonkíttattak, hitük megtagadására, török nőkkeli házasság-
ra kényszerittettek, míg a leányok megfertőztettek. 

Mindezek oly számok és tények, melyek hangosabban 
kiáltanak minden segélykiáltásnál s képesebbek szánalmat 
gerjeszteni, mint minden ékesszólás. Római kalholikus ke-
resztyének, sőt zsidók hordják össze áldozataikat azon 
nyomorultak számára, kikre drüzok és törökök kiengesztel-
hetlen dühök egész mértékét kiöntötték; hát mi protestán-
sok hidegen hátra állanánk-e ? ily nyomasztó körülmények 
közt nem sietnénk-e keresztyéni szeretetünket hitmunkás-
ságunkat kitüntetni. 

Ne kérdezzük, kik azok a „maronilák ?" Elég tud-
nunk, hogy Jézus nevében imádkoznak, Krisztus az ö meg-

váltójuk, Uruk és Istenük. Elég az, hogy szenvedésük hit-
bajnokokká s kínos haláluk vértanúkká szentelte őket a mi 
szemünk előtt, mert még halálhörgéseik közt is ellenségei-
kért imádkoztak. Az ö ellenségeik, hitünk ellenségei. A 
kasbeyai vérfürdőnél 200 protestáns keresztyén is kigyil-
koltatott s csak kettő menekülhetett Beyruthba, a protes-
táns hittéritők megölettek, megcsonkíttattak, házaik, temp-
lomaik leromboltattak. 

Azonban tegyük fel, hogy Syriában nevét sem isme-
rik a protestántismnsnak — a mi pedig nem áll — nem ez e 
azon kínálkozó alkalom, mely hathatósan int és serkent, 
hogy épen most minden hitfelekezetességen felülemelked-
jünk, az egyes egyházakat elkülönítő válaszfalakat ledönt-
sük s a római és görög egyház jajveszéklö tagjaiban Krisz-
tus testének szenvedő tagjaira ismerjünk, szánalomkönyü-
inket az ö fájdalomkönyüikkel egyesítsük s szivük által 
szivünket a részvét érzetének feltárjuk s kezük állal irgal-
mas s alamizsnálkodó kezünk után nyúljunk ? A pogány Ró-
ma egyik híres írója ezt mondja : „Ember vagyok, azért 
nem hiszem, hogy a mi a nagy embercsaládot érdekli, tő-
lem idegen maradhatna." 

Hát mi keresztyének nem jogosabban mondhatjuk e : 
„Mi keresztyének vagyunk és a mi Idvezítönk vallásával 
érintkezés-vagy összefüggésben áll, nyilatkozzék az bár-
mely néven vagy alakban, szivünk, hitünk s szánalmunk 
ajtaján meghallgattatás nélkül nem zörgethet." 

Ugy van, lehetlen, hogy az elűzött, kifosztott s táton-
gó sebeikben fetrengő maronitákban testvéreinket ne te-
kintsük, kiket drusok és törökök azért üldöznek és sanyar-
gatnak, mert mint mi, Krisztus nevére kereszteltettek. 

Fel tehát hitsorsosok, tárjuk fel szivünk ajtaját, ves-
sünk el minden előítéletet s felekezetességet; ne dugjuk be 
fülünket a jajveszéklö özvegyek és árvák segélykiáltása 
előtt, kik nemcsak földi vagyonukat, hanem férjeiket s szü-
leiket ís siratják; Istenért, Isten szerelmeért ne taszítsuk 
vissza a felénk nyújtott rimánkodó kezet, hanem ahhoz va-
ló szeretetből, ki ámbár gazdag volt, érettünk szegénynyé 
lett, hogy szegénysége által minket meggazdagitson, nyis-
suk meg erszényünket, hordjuk össze áldozatainkig 
szenvedő embertársaink javára, megemlékezvén Ií̂ vT 
szavára : „Jobb adni, mint venni." 



A syriai szenvedő keresztyének javára segélyt gyűj-
tenek Német, Angol, Franciaország protestáns egyházi lap 
szerkesztői, mi is keresztyéni kötelességünknek tartjuk hit-
sorsosink szerető s irgalmas szivéhez fordulni s csak fillért 
kérni, mely Idvezitőnk mondása szerint, több mint a gazdag 
aranya, ha mindene az az áldozónak. E felhívásra saját aka-
ratunkon kivül az angol syriai segély-alap kezelői C. R 
Eardley és J. f&gusson urak szerkesztőségünkhöz intézett 
testvéries kérése is indított, kik intézkedtek arról, hogy a 
begyülendő segély a legigazságosabban osztassák fel a 
nélkülöző szenvedők közt. 

Szerk. 

A moldva-oláhországi reformált keresztyének 
érdekében. 

A ,,Bukaresti magyar közlöny1' sept. 1-sö számában 
(mely már politicai tartalommal jelent meg) Mester Ede, 
egy ref. missionáriusnak Romániába küldetését inditványozá. 
„Nemzeti szempontból is kiszámithatlan szellemi haszon 
háramlanék egyesekre, mint az egészre — igy szól indít-
ványozó ur. — Az idökénti érintkezés megvédné (Oláhor-
szágban lakó magyar hitsorsosinkat) az idegen nemzetiség-
be való felolvadástól, villámütésként hatván lelkére, az Is-
ten igéjét anyai nyelvén hallani." Cikkje végén pártfogásra 
hívja fel a magyar ref. egyházkerületeket s évenkinti se-
gélyezést kér, mely az utazás költségeit s pályadijt fedezni, 
ö maga évenkint 20 forintot ajánl e célra. 

T. Koos Ferenc bukaresti ref. lelkész ur szinte hatha-
tósan ajánlja e vallásos erkölcsi éis nemzetiségi szempont-
ból oly fontos ügyfelkarolását s indítványozza, hogy ezen 
missionarius papnak Ploesten kellene lakni, honnan Buzeo, 
Foksány, Galac, Braila, Kai arás, Oltenica, Gyurgyevó, 
Szeverin, Krajova, Rimnik, Pitest, Tirgovist, Kimpina váro-
sokat évenkint bár egyszer is meglátogathatná. 

Nekünk régi óhajtásunk, tisztelendő Révész Imre ur-
nák pedig kedvenc eszméje egy ily missionárius papnak a 
Moldva-Oláhországban elszórt reform, magyarok közé kül-
detése. Miután ez eszme épen onnan pendíttetett meg, ko-
molyan a jánljuk a ft. egyházkerületek figyelmébe, mint oly 
ügyet, mely megérdemli hogy tanácskozási tárgyaink közé 
sorozzuk. Szerk. 

— 

ISKOLAÜGY. 

Igazgatói jelentés a gyönki h h. algymnasium 
1859—60. évi állapotáról. 

Minél nagyobb jelentőségű azon hely, hol valamely 
tudományos intézet létezik; minél szélesebb körre kiter-
jedő és eredménydusabb azon hatás, mit az a neki kimutatott 
téren előidézni képes; ezek következtében minél szorosabb 
viszonyban áll az az egészszel egyfelől, mint az egyház, 

másfelöl, mint a nemzet mivelödésének eszköze: annál 
inkább megvárhatja az egyház, meg a nemzet, hogy időről 
időre értesíttessék az olyan intézetek bármilyen állapotáról, 
melyek e kettős irányú elöhaladás emeltyűi gyanánt kí-
vánnak tekintetni; de másrészről annál jobban kötelezve 
érezhetik magukat azon intézetek is arra, hogy a korral 
együtt haladó, vagy attól elmaradó életüknek jelét kimutas-
sák, és szellemi működésükről ott, a hol lehet számot adja-
nak, s ezáltal az egyház és nemzet iránti felelősségüket 
elismerjék, bebizonyítsák. — Ezen gondolattól vezéreltetve 
határoztam el magamat arra, hogy igénytelen szavaimmal 
röviden elmondjam, milyen állapotban volt ez évben inté-
zetünk ? mik voltak azon örvendetes tényezők, melyek 
virágzására éltetöleg hatottak ? mik azon hiányok, melyek 
kisebb vagy nagyobb mértékben gátolák a szerencsésebb 
elöhaladást ? és melyek volnának szerény észrevételeim 
nyomán a többek között az eszközök, melyek a tökélyese-
dés céljához képest az intézetnek a kellő lendületet 
megadnák ? 

A mult évi hibás rendelkezés okozta kedvezőtlen 
viszonyoknak a dolgok törvényes rendbehozatala általi 
megszüntetése után az egész iskolai év a tanárok közti 
példás egyetértésben és békességben folyt le, mely körül-
ményt egy részben elvitázhatlanul a tanárkarnak testületi 
érdekei feletti biztos öntudata s azok érvényre juttatására 
való rendíthetetlen törekvései idéztek elő. Im ezen örven-
detes jelenetet ábrázoló soraim fedezzék cl tehát fátyolként 
a tisztelt közönség által most egy éve szemlélt gyönki ba-
jok egy részét. 

Az egész tanévet megint csak a régi gyöngélkedő 
gymnasiumi épületben töltöttük el. — Ez év folytán négy 
rendes tanár és egy — mellékesen — mint rajztanító mű-
ködött. — Volt a tanintézetben 100 tanuló, kik közül 31 ez 
évben lett beírva. Ezen 100 számban Tolnavármegyéböl 
volt 55, Soinogyból 13, Fehérből 11, Baranyából 10, Pest-
Soltból 6, Veszprémből 3, Esztergomból 2. — A tolnai 
reformált egyházmegyéből volt 20, a k.-somogyi ref. egy-
házmegyét képviselte 22. — Magából Gyönkből 20 nö-
vendék tanult az intézetben. 

A mi az intézet szellemi részét illeti, a közönségesen 
taníttatni szokott tantárgyakon kivül az I-ö osztályba fel-
vétetett az első fél évben a világtörténelem, legnevezete-
sebb eseményeiben tárgyalva Bredow magyar fordítása 
szerint. A elsajátíthatás könnyítése végett a növendékek 
kézi könyvnélkül magyarázat utján taníttattak, a hallottakat 
a tanulók otthon fogalmazták, A nyári fél évben pedig a 
magyar nemzet története is Rajcsányi szerint, megkezdetett. 
Megjegyzendő, miszerint a honi történet ezelőtt is mindig 
taníttatott a IV-ik osztályban. — Elismeréssel kell szóla-
nom a német nyelv tanításánál az I-sö osztályban Brassai 
okszerű vezérkönyvének célirányos voltáról, a mely tan-
könyvnek útmutatásaihoz alkalmazkodva, rövid idö alatt, a 
lehető könnyűséggel bámulatos sikert lehetett általa elérni, 
— A vallástanítás ez évben nem egy különálló, hanem a 
3 rendes lelkész-tanár által teljesíttetett, a az oktatás a biblia 
olvasás- és magyarázással összekötve kezeltetett; ezen-



kívül a tanítások az imádságon kivül énekléssel kezdettek 
és zárattak be. — A tanítási rendszert illetőleg mind nö-
velési, mind oktatási tekinteteknél fogva a bár terhesebb, 
de ügyesség és lelkiismeretesség, meg buzgóság mellett 
gyümölcsözőbb osztályrendszer állapíttatott meg a tanév 
elején, kiválólag az I-sö osztályban, a tulajdonképi szak-
tanítás most egyelőre csak a III. és IV-dik osztályban 
hagyatván meg. — Az iskolalátogatás és felügyelet nagy 
fontosságát és szükségességét érezve és átlátva a tanárkar: 
a tanév elején tartott értekezletben határozattá tette, mely 
szerint önmaga testületileg fog az osztályok felett időről-
időre vizsgálatokat tartani minden tanból; mely határozat 
következtében több ízben, leginkább pedig hónapok végén 
sorban minden osztályt szorosan megpróbált, a vizsgálat 
végeztével a szerzett tapasztalatokat egymással közölvén, 
a legnagyobb őszinteséggel és jó akarattal s kölcsönös 
türelemmel az észrevételek és javaslatok megtétettek, mely 
eljárásnak hasznos eredménye csak jóltevöleg hatott a tu-
dományok sikeres oktatására. 

A rajztanitásban ez évben is szembetűnő haladás 
történt, melynek ez idő szerinti tanítója Uttendorfer Ke-
resztély ur dicséretes szorgalommal oktatta az önkényles 
vállalkozás utján egybesereglett, több mint 60 számból 
álló tanítványait, kik közül többen elismerésre méltó sikert 
fejtettek ki. — Örömmel szólhatok a növendékek öszhang-
zatos ének- és szavalatbani képzéséről is, melyeket avatott-
sággal és ügyes tapintattal eszközölt tiszt. Csukás Bénjá-
min tanár ur, ki is ama képzés mindkét szakában egyedül 
az intézet dicsősége és a növendékek minél több oldalú 
öszhangzatos nevelése tekintetéből, minden anyagi haszon 
nélkül, csüggedetlcn buzgósággal és fáradhatatlan szorga-
lommal forgolódott, minél több tanulót részeltetvén tanítá-
saiban. Az énekkar hét ízben lépett fel nyilvános alkalom-
mal, a közönség elismerésétől kisérve. — Kedvező alkalom 
volt gymnasiumunk növendékeire nézve a zongoratanulás-
ban is, melyet az idén is többen, mérsékelt díj mellett ve-
hettek igénybe. 

Hogy a növendékek a tanulás után fenmaradt idejöket 
necsak játék, de egyszersmind hasznos, elmederitö mulat-
ságban tölthessék el: e célra növendékeink korához és 
céljához alkalmazott ifjúsági könyvtár lett számukra ezelőtt 
két évvel felállítva, az idén pedig szaporítva; az ide tar-
tozó könyvek, tanári szigorú megbirálás folytán adattak 
azok át a tanulóknak, hegy úgy ezeknek mind erkölcsisé-
gük, mind elméjük épségben megtartatván, helyes irányú 
olvasmányok utján ismerkedjenek meg az irodalommal. 

Physicum museumunk ez évben is gyarapodott egy-
részről az által, hogy a szárított növények száma ismét 
több, díszesen elkészített példányokkal szaporíttatott; más-
részről, hogy növendékeink egyszeri felszólítás következ-
tében részint többféle természeti tárgyakat, u. m. fészek-
és tojásokat gyűjtöttek, részint különféle régi pénzeket 
adakoztak az iskola számára. 

Az intézet szellemi életének emelésére nevezetes 
befolyással volt azon három rendbeli ünnepély, melyek 
kOzül kettő a tavaszi és nyári vizsgák alkalmával történt, 

a midőn a komoly természetű tudományokbóli nyilvános: 
vizsgák bevégzései után a tanulóknak: ének, szavalat, rajz-
és zenetanulmányaikból próbatétel tartatván; a helyből és 
a környékből meghívott s a t. szülékből álló mivelt közön* 
ség előtt bizonyitá be az intézet a maga életrevalóságát, a 
több oldalú miveltségbeni elöhaladását, és a hosszabb életre, 
nagyobb virágzásrai méltó voltát. Nemkülönben ilyen nyil-
vánosan, nagy közönség jelenlétében tartá a gymnásium a 
Széchenyi gyászünnepélyt is, bizonyságát kívánván adni 
annak, hogy megérté a nemzet szivének dobbanását, egy-
szersmind tolmácsolója lett az állal azon körben a hazafiúi 
érzelemnek. 

Az intézet szellemi elöhaladásának szempontjából 
hálás tisztelettel kell megemlékeznem t. Gönczy Pál urnák 
azon nagyra becsült készségéről és szívességéről, mely 
szerint e sorok írója most esztendeje szerencsés levén öt 
meglátogatni, ezen alkalommal több igen üdvös dolgokat 
közleni és javításra célzó módokat nyújtani, fáradságát nem 
tiltotta; mely szerzeit tapasztalatoknak iskolánk saját k 
rülményeihez képesti alkalmazásbavétele szembetűnő len-* 
dületet adott az intézet szellemi előmenetelének. 

Hasonlóképen kötelességemnek tartom a gymnásium 
részéről és nevében ilt nyilvánosan és hálás köszönetet 
nyilvánítani Gusztáv-Adolf-egylet lipcsei központi bizott-
mánya iránt, melyről ez év április hónap t. Hornyánszky 
Victor ur utján a gyönki gymnásium évi szükségei fedezé-
sére 97 ft. 40 kr.t o. értékben küldeni kegyeskedett. Ha 
kívülről ily önzéstelen, a legtisztább keresztyén szeretetből 
származott, világszerte egyesek összeadásából gyűlt pénz-
alapból ily nagy becsülésre és munkás hálára méltólag 
gondoskodnak rólunk: mennyivel nagyobb kötelességünk 
önönmagunknak magunkról gondot viselni, a meglevő for-
rásokat csörgedeztetni, uj, a buzgóság soha ki nem száradó 
forrásait megnyitni, saját erőnket kifejteni. 

Miután szólottam azon tényezőkről, melyek az intézet 
anyagi és szellemi jóllétére kedvezöleg hatottak : most föl-
említek némely dolgokat, melyek eddig mint hiányok tűn-
tek fe, de rajtok segítve az iskola üdvének hathatós elő-
mozdítóivá válandnának. 

Talán egy kissé kényes dolog is olyan ügyet nap-
fényre hoznom, melyet senki sem hagyhat helybe, de mivel 
a hiba meg van és rajta segíteni kell, minden kényes volta 
mellett is — a javítás reményében szóba kell jönie. 
Ugyanis, vajmi igen ritkán tartatik nálunk a gymnásium 
ügyeire vonatkozó iskolai tanács, melynek pedig minden fél 
évben, de mindenesetre legalább egyszer évenként kellene 
tartatnia. Ez az oka annak, hogy formaszerü és rendes in-
tézkedés igen ritkán szokott tétetni, sőt néha egész évre 
kiható zavar idéztetett elő a törvényszerűtlen rendelkezés 
sek miatt. 

De meg ha tartatik is valami iskolai tanács, az oly 
sajátságos természetű, miszerint ott a tanárok részvétele 
teljesen feleslegessé van téve; minéi fogva aztán az intézet 
belügyeiről kellő alapos ismeretet nem szerezhetnek az 
illetők. Pedig az iskolai tanácsnak —•- hitem szerint — bel-
ügyekről is részletes tudomást kellene szerezni, nem csu-



pán csak az egy-két órai közvizsgálaton, hanem tanácskoz-
mányok alkalmával, és ezt is megint nemcsak egyes hallo-
másokból, de az összes tanárkar által teendő hivatalos alakú 
javaslat s észrevételeket tartalmazó előterjesztés és hozzá-
szólás utján. 

Nem csekély hiány nálunk az is, hogy magasabb é r -
telemben vett iskolai felügyelet és iskolai látogatás nin-
csen, mert a nyári rövid idejű vizsgák alkalmávali tapasz-
talat szerzést csaknem nevezhetjük annak. Nem tagadom 
ugyan, hogy évenként egy- vagy kétszer van iskolalátoga-
tás, de ez nem épen kielégitö egy intézetre nézve. Pedig 
nem csekély fontosság rejlik abban, ha az intézet magára 
hagyatik, vagy ha folyvást éber figyelemmel tartatik, mert 
ez az egyik buzdító módszer a haladókra, és orvoslás a 
maradókra nézve. 

Megjegyzésre és sajnálkozásra méltónak tartom azon 
hiányt is, hogy mindez ideig nem történt gondoskodás ar-
ról, hogy egy állandó alapítvány tétetnék le, melynek 
kamatjából részint a komoly tudományokban, részint a 
szépmüvészetek tanulmányaiban magukat igazán kitüntető 
növendékek jutalmaztatnának, miáltal a többiekre nézve is 
serkentőleg lehetne hatni. 

Nagy jótétemény volna gymnasiumunkra nézve, ha 
azonkívül — hogy a helybeli tek. földes uraságok kegyei-
ből ez évben is 13 tanuló részesült ingyentartásban — 
egy új, még többekre is jóltevöleg kiterjeszthető tápintézet 
állíttatnék fel szegény sorsú, de szorgalmas és jó erkölcsű 
tanulók javára; mely tápintézet jövedelmét vehetné e két 
pártfogoló nt. egyházmegye buzgó híveitől évenként gyűj-
tendő kegyes adományokból, valamint különösen magában 
Gyönkben szedendő adakozásokból, melyet ügy hiszem a 
gyönki egyházközség nem is fogna megtagadni már csak 
azért sem , mert—mellőzve egyéb nyomós okokat — a 
gymnásium Gyönkben évenként, biztos számítás szerint 
folyó pénzben 10,000, mond tízezer forintot hoz forga-
lomba, a mi pedig kétségkívül a községnek általános jóllé-
tére nincs befolyás nélkül. A cél jó, nem kivihetetlen, csak 
terv és akarat kell hozzá s azonnal sok jó tehetségű, de 
szegény sorsú gyermeknek jövendője meg van alapítva, és 
sok elásott kincs hozathatik közhasználatba. 

Kétségbe hozhatlanul szüksége volna gymnasiumunk-
nak egy testgyakorló-intézetre is, a mennyiben egy az 
embert tökéletesen képezni akaró nevelés nem csupán csak 
a lélekre, de a testre is kell, hogy figyelmét, munkásságát 
kiterjeszsze. Hogy pedig annak szükséges voltát többé el-
vitázni nem lehet, mutatja több gyinnasiumunknak buzdító 
példája, melyek már ezen kérdésen tul vannak. Hogy az 
nálunk is létre jöjjön: az csak egy „legyen" szóba ke-
rülne. 

Több szülőknek nyilatkozata, s a közmiveltség minél 
nagyobb előhaladása szempontjából kiindulva, jónak látom 
szóba hozni azon óhajtást: vajha — mint egyebütt történik 
—úgy itt is e 4 osztály fokonként 6 osztályú gyiunasiummá 
emeltetnék. Ezen óhajtás valósítása is csak egy „legyen" 
szóba kerülne, de meg vagyok győződve, hogy az továbbra 
is csak pium desiderium maradand. 

Végre még egy dolgot legyen szabad felhoznom. 
Minthogy Gyönkön és vidékén többen vannak olyan katho-
likus családok, kik gyermekeiket örömmel taníttatnák a 
hozzájuk közelebb esö intézetünkben, de ettől mindeddig 
teljesen el vannak tiltva: óhajtandó volna, hogyha az egy-
házi felsöség kieszközölné intézetünknek azon jogot, mely 
szerint a katholikus gyermekeket is szabadon befogad-
hassa. 

Ezek a többek közt azon részint positiv, részint ne-
gatív tényezők, miknek egy része előmozdítja, más része 
gátolja intézetünk nagyobb virágzását. Amazok tehát fen-
tartandók, minél inkább kifejtendök, s tökélyesítendők; 
emez akadályok pedig elháritandók, a hiányok kipótolan-
dók, a szükségesek érvényesítendök. 

Nincs még itt mind az elmondva, mit a gyönki gyrnna-
siumról elmondani lehetne és kellene is, mert ezen sok 
fontos tárgytól igénybe vett becses lap kimért tere és a tisz-
telt olvasó iránti figyelem tartóztat most ez ügyben egy-
szerre többet közölni. Azonban a mi elmondandó leszen, 
reménylem mindig fog találkozni közülünk valaki, a ki az 
intézet ügyét lelkén hordva, szót emel annak érdekében 
és koronkénti állapotáról értesitendi a tisztelt közönséget 
s ezáltal a közösséget az egészszel fen fogja tartani. 

A fentebbiekben intézetünk egy év alatti életéből a 
világosabb és árnyékosabb részeket felmutattam, mert hi-
vatalos helyzetemből folyó kötelességemnek tartám itt be-
szélni el azt, a mit különben nem tehettem volna. Adja 
Isten, hogy ezentúl minél kevesebb fogyatkozást, de annál 
több örvendetes, az élő hit és szeretet virágait lehessen 
felmutatni az intézetnek. Reménylem ezen őszinte ugyan, 
de jó akaratból folyó s arra számító soraimat senki sem 
fogja félreérteni. 

A jövő iskolai év october 1-sö napján fog megnyit-
tatni. Midőn ez az illető t. c. szülékkel tisztelettel közölte-
tik, egyszersmind becses figyelmükbe ajánltatik a növen-
dékeknek kellő időbeni behozása, hogy ezek az alapos 
kezdet előnyeiben annál biztosabban részesülhessenek. 

Isten velünk! 
Ozsváth József tanár. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Protestáns uj zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra 
megvitatást mintául készítette Blázy Lajos, az egyházi 
törvény szerzője. Pest 1860. 8r. VIII. és 119.1. (Ara í f r . ) 

E munkát megismertette már ugyan tartalmilag a Prot. 
egyh. és Isk. lap f. é. 29-ik számában maga a t. szerző s 
midőn én újra szóba hozom, teszem azt közvetett felhívásá-
ra a sz.-nek, ki e müvét „megvittatási mintául" kívánja t e -
kintetni. Elmondom tehát igénytelen észrevételeimet ezen uj 
zsinati törvényjavaslatra, nem gáncsoskodási viszketegböl, 
hanem hogy az eszmék tisztázásához e nagy ügyben, men-



nyire csekély tehetségemtől telik, én is jóakaratűlag hozzá-
járuljak. 

Tökéletesen osztozva a Prot. egyh. és isk. lap f. é. 
23-ik száma vezércikkének nézeteiben, általános észrevé-
telem e munkára az, hogy apró részletekre kelletén túl 
terjeszkedett ki, mintha a szigorúan kiszabott formák meg-
tartása biztositaná egyszersmind a lényeget. Ámde e túlbö 
részletezés — kétségtelen tanűja annak, hogy sz. sokat 
gondolkodott tárgyáról — nem baj, mert az apró mag közt, 
mely áthull majd a zsinati rostán, össze vannak itt gyűjtve 
olyan eszmék is, melyek különben könnyen kisiklanának a 
zsinati törvényhozók figyelme alól. 

Ezen általános megjegyzés után átmegyek a tervezett 
egyes törvényekre. 

Mindjárt az 1 1. 2 §-ban ez áll: „minden anya (egy-
ház) nak joga van lányától aránylagos egyházi adót kö-
vetelni." Ez első tekintetre kétség alá sem vonható tétel-
nek látszik, pedig ugy, a mint felállítva van, általánosan el 
nem fogadható; mert a mely leánygyülekezetnek saját tem-
ploma és tanítója van, nem látom okát, miért kellene az 
anyaegyház temploma jó karban tartására vagy tanítója fi-
zetésére adóznia. E pont tehát szabatosabban formulázandó. 

Ugyanazon 1. 2 §-bán azon tételt, hogy minden 80.— 
100. párnak, vagy ha kevesebb volna is, de a pap, tanitó s az 
egyház fentartására szükségelt alapot ki tudja mutatni, joga 
van „az esperesség tudtával anyaegyházat alkotni — igy 
óhajtanám megböviteni: „az esperesség és „egyházkerület" 
tudtával s „beleegyeztével." 

3 1. 4. §. 6. pontja szerint a helybeli közgyűlésekből 
eltávolitandók többi közt „az egyházi adót hanyagul vagy 
épen nem fizetők." Ezt annálinkább kihagyandónak vélem, 
mert ha elfogadtatik az egyházi adó, 11 1. 20. § 5. pont az 
van indítványozva, hogy az adónak, hanyag vagy épen nem 
fizetés esetében, „behajtására a világi hatóság felkérendő." 
Végrehajtás utján is megvétetvén valakin az adó, mi költ-
ségébe kerülne, ha azonkívül még a közgyűlésből is kizá-
ratnék, kétszeresen volna büntetve. 

Ugyanazon 1. 6. § 3. p. azon intézkedéshez, hogy az 
egyház kárára szolgáló felügyelöt az esperesség három év 
előtt is hivatalától elmozdíthatja, szükségesnek tartom ezt 
tenni: „rendes peruton." 

Túlszigornak vélem 4. 1. a 7. § 2. pontjában, hogy 
minden egyháznak, a papi hivatal bárminemű megürültekor, 
„félévig üresedésben kell maradnia." Mert azon két ok, me-
lyekkel e pontot sz. támogatja, nem eléggé fontos arra, 
hogy rendes papi szolgálatot fél évig nélkülözzön az egy-
ház. A harmadik ok pedig, hogy a fél évi jövedelem az öz-
vegyeket s árvákat illeti, el van már, mint e § még emlí-
tendő pontjai, intézve a gyakorlati életben, t. i., hogy az 
özvegy és árvák megkapják a fél évi jövedelmet, bármi 
hamar töltetnék is be a papi hivatal. Miért ne lehetne ezt 
behozni azon egyházmegyékben is, a hol az behozva talán 
még nincs ? A humanitási cél, segíteni az özvegyen s árvá-
kon, igy is eléretnék a nélkül, hogy fél évig árván marad-
jon a gyülekezet, mi kivált a népesebb egyházban nem 
•csekély hátránynyal járna. 

Ugyanazon § 3. p. szerint a hol két papállomás van, 
az egyik lelkész halála után az életben maradott viszi az; 
egész terhet, de az „egész stóla" is jogosan öt illesse. E 
pontot is elintézte már, a mennyire tudom, a gyakorlati 
élet s valamint eddig volt, ugy ezentúl is lesz az özvegy s 
árvák iránt annyi könyör az életben maradt lelkészben, 
hogy mint társával, míg élt, megosztotta, ugy az özvegy- SÍ 
árvákkal is megosztja a stólát. A hol pedig ez tán nem igy 
divatozott, azt igy kívánja behozni az emberszeretet, mert 
a fél évi jövedelemhez mivel sem járulván az életben ma-
radt lelkész, legalább a stóla megosztásával járuljon a szent 
ügyhöz az, ki mennyei ura nevében könyört hirdet az öz-
vegyek s árvák iránt. 

Ugyanazon § 11. pontját, ha jól értem, nagyon igaz-
ságtalannak találom. Maga a pont igy szól: „A hol sem öz-
vegy, sem árvák nem maradnának, ott a fél évi jövedelem 
az egyházmegyei gyámintézet tulajdona azért azon egy-
házak, melyek elébb óhajtanának papot választani, e fél évi 
jövedelmet ugy az özvegy s árvák, mint az esp. gyáminté-
zetnek előre tartoznak kiadni „saját pénztárukból" s nem a 
jövendő papnak fizetéséből." — E szerint azon egyház, 
mely a fél év letelte előtt papot választani, azaz, lelki ele-
dellel táplálkozni óhajt, ezért lakoljon ugy, hogy a fél évi 
jövedelmet fizesse a „maga pénztárából," a leendő pap pe-
dig, ki beiktatásáig tán néhány hónapig nem is szolgált, húz-
za, nem levén özvegy és árvák, nemde az egész év jöve-
delmét? Legalább igy kell értenem e pont szavait, hogy 
a félévi jövedelem, nem a jövendő papnak fizetéséből fizet-
tessék. 

6. 1. a 8. § 1. pontját ugy vélem kiegészitendönek^ 
hogy a hiványt ne csak az egyházmegyei jegyző és espe-
res, hanem az illető „egyháztagok is helybeli felügyelő is" 
irják alá. 

7.1. 10. § azt rendeli, hogy az oktatók a 7. és 8. § 
szerint választassanak, de kimaradt, mi a 9-ik §-ban a ta-
nitóválasztásról helyesen van megjegyezve „mennyiben azon 
§ rendeletei az oktatókra alkalmazhatók." 

9. 1. 15. § szerint segédet a gyenge, beteges, elaggott 
és nagy egyházban (kicsinyben nem ?) hivataloskodó pap 
választhat, de azt el nem bocsáthatja mindaddig, „mig egy-
házat nem nyerend." Igy általánosságban levén ez felállítva 
ellentétben áll a 83. 1. 121. §. 4. pontjával, hol három ese-
tet hoz fel a sz., melyekben segédét a pap, noha az esperes 
tudtával, csakugyan elbocsáthatja. 

Ugyanazon 1. a 16. § olyan, melylyel én nem kötném 
meg az egyház önkormányzati szabadságát. E § szerint t. i. 
az egyházi gondnok „három évre" volna választandó, miu-
tán e hivatal nagyon sok egyházban nem csekély fáradozás 
és teherrel van összekapcsolva, az egyes gyülekezetekre 
bizandónak vélem, körülményeik szerint hány évre kíván-
ják választani gondnokaikat. 

11. 1. 19. § 9. p. azt mondja, hogy tanácsnokoknak 
(presbytereknek) nem választhatók „a rokonok," s mindjárt 
a közvetlenül utána következő 10 pontban ez olvasható; 
„a tanács (presbyterium) tagjai közöl sem lehetnek kettőnél 
többen rokonok," a két pont tehát ellenkezik egymással. — 



Ugyanazon 10-ik pont szerint; „A pap^ felügyelő, gondnok 
S pénztárnok nem választathatnak rokonokból;" ennek, a 
pap- s felügyelőre vonatkozólag, gyakorlati értelmét, meg-
vallom, nem értem* 

Ugyanazon 1. 20. § 1. pontja, mely szerint az egy-
háztanács kötelességei közé tartozik a közgyűlés, egyház-
megye és kerület határozatait fogonatositani, azzal egészí-
tendő ki, hogy az „egyetemes gyűlés" határozatai is oda 
számitandók. 

13. 1. 22. § 5. pontja az egyházmegyei gyűlés tárgyai 
közé sorozza „a tisztviselők és zsinati követek választását." 
Itt a sz. alkalmasint az esperességi tisztviselők választásá-
nak „elrendelését" értette, különben e pont ellenkeznék a 
14. I. 25. § 1. pontjával, mely szerint a felügyelők s espe-
resek az egyes egyházak által választatnak. A zsinati kö-
vetek választására nézve pedig ellentétben áll e pont a 29. 
I. 54. § 1. pontjával, mely szerint a zsinati követek is az 
egyes egyházak, nem tehát az esperességi gyűlés által 
választandók. 

Az egyes egyházak választásjogát ezentúl is épség-
ben fentartandónak vélem valamennyi egyházmegyei tiszt-
viselőre nézve, kiket sz., a felügyelőkön s espereseken ki-
vül, a 15. 1. 25. § 6. pontjában az esperességi gyűlés szine 
előtt választani akarna. 

Ugyanazon 15. 1. 25 § 9. e.) p. szerint az egyházme-
gyei tisztviselők, az elnököket kivéve, hivatalaiktól 4 év 
előtt is megfosztandók volnának „polgári vagy egyházi 
perbe idézés után." Puszta megidéztetés után ? Hány be-
csületes és ártatlan ember idéztetik törvénybe s föl is men-
tetik a kereset alól ? Az ilyen tehát, csupán azért, mert per-
be volt fogva, hivatalától elmozdítandó volna. És „polgári" 
perbe! Sz. tán criminalis pert akart mondani." Mert ha va-
lamelyik esperességi tisztviselő péld. adósságért perbe 
idéztetik, azért hivatalától el kellene öt mozdítani ? —• Per-
ről levén szó, itt jegyzem meg, hogy a 17. 1. 27. § 2. d.) 
pontja — mely szerint az alfelügyelö és alesperes az egy-
házmegyei gyűlésen többi közt akkor elnökölhetnek, midőn 
főfelügyelő s főesperes „pör alatt vannak" — nem szaba-
tos. Sz. aligha egyházi pert nem értett, mert polgári per 
miatt, nem látom át, miért nem elnökölhetnének ? 

17. I. a már felhítt 27 § 4. pontjában olyasmi van 
ajánlva, a mitől Isten óvja meg gyűléseinket. Azt olvassuk 
ott ugyanis, hogy „minden képviselőnek joga van a „ ki-
mondott végzés ellen" kifogást tenni, de csak akkor mehet 
szavazás alá, ha vele együtt négy képviselő vagy csak ma-
ga is a papi elnök pártolná." így gyűléseink szenvedélyes 
viták terévé válnának, mert ritkák levén azon esetek, hogy 
valamely végzés egyértelmesen hozatnék, a kevesebbségben 
maradt rész minden végzésnél izgágát támaszthatna. De 
gyakorlatilag is mi cél éretnék el e javaslattal ? Szavazás 
alá bocsájtatván az ügy, azok, kiknek véleményeiből alakult 
e végzés, újra mellette szavaznának, a kevesebbség tehát 
megint ott volna, a hol azelőtt volt. Vagy az lebegett sz. 
szemei előtt, hogy ha az elnök a többség ellenére mondaná 
ki a végzést ? 

21. 1. 32. § 4. p. ismét olyasmi rendeltetnék, a mit én 

törvényül ki nem mondanék, jelesül, hogy az egyházmegyei 
hitelesített jegyzökönyvet a főjegyző azonnal sajtó alá adja 
az egyházmegyei pénztár költségén. Ki akarják-e jegyzö-
könyveiket nyomatni avagy nem, bízzuk azt az egyes espe-
ségekre, ezek legjobban fogják tudni, meggyőzi-e e költ-
séget pénztáruk ? • < 

22. 1. 35. § 1. p. a kerületi gyűlés tárgyai közé van-
nak sorozva „a kerületben levő egyházmegyék s főiskolák 
ügyei" s kifeledvék az elemi iskolák. 

23. 1. 36. § 1. és 2. p. szerint a kerület tisztviselői 
• ) 

többi közt „a püspök — superintendens — és helyettese 
— vice superintendens,— a fő- és alfelügyelö" volnának. 
Minden legkisebb hátrány nélkül nélkülözhetvén eddig is 
mind a püspökhelyettest, mind az alfelügyelöt a kerületek, 
azt tartom, entia sine necessitate non sunt multiplicanda. A 
püspökhelyettes szükségtelenségét maga sz. is érezni lát-
szik, mert annak a 37. §-ban fizetést nem is indítványoz. 

Hasonlót kell mondanom az ugyanazon lapon s 36. § 
4. pontjához javaslóit „belső és külső pénztárnokról," mert 
a mint ezek teendői a 77. lapon a 2. és 3. pontban részle-
tezve vannak, azt bizony egy pénztárnok is megteheti s a 
pénztár 200. ftot. (ennyit indítványoz sz. egyegy pénztár-
noknak) takarít meg. 

25. 1. 43. § 4. p. az egyetemes gyűlés tárgyai közé 
ez van sorozva: „A legfelsőbb világi hatóságokkal, „hova 
a vallásos ügyek rendezése tartozand," egybeköttetésben s 
levelezésben leend." Csak egyszerűen kérdem : csakugyan 
komolyan óhajtja sz., hogy vallásos ügyeink rendezése a 
legfelsőbb világi hatóságokhoz tartozzék ? 

Sz. a zsinaton kerületenként akar szavaztatni s 5 ke-
rületet indítványozva, nem látom át, miként fordulhatna eltt 
az az eset, melyről a 27. 1. 49. § 3. e.) pontjában gondos-
kodva van, t. i. hogy a szavazatok két egyenlő részre 
oszolhatnának. 

Mik a 29. 1. 54. §-ban a zsinati követek választásáról 
mondatnak, célszerűtlenek. Halljuk magát a szerzőt: „Mivel 
egy részről zsinati képviselökül olyakat kell választani, kik 
nem csak tapasztaltak s tudományosak, hanem egyszersmind 
az egyházi törvényekben is jártasok, ezt pedig nem minden 
egyes egyházak tudják megítélni, de az egész kerületben 
levő egyéneket nem is ismerik y más részről azonban azok-
nak, kik az egyetemes egyházat a törvényhozásban képvi-
selik, mégis alulról kell megválasztatniok (ez mind helyes); 
a választásra nézt következő szabályok hozatnak: 1) Mini-
den kerület kijelöljön, az egyes egyházak pedig ezekből 
válaszszanak. 2). E célra szükséges minden kerületnek 
kétannyit kijelölni, mint a mennyit egy egy kerületnek kell 
küldeni, hogy az egyes egyházak ezekből szabadon s tet^ 
szésök szerint megválaszthassák a kellő számot." — Kér*-
dem már most: fogják-e ismerni az egyes gyülekezetek a 
tapasztalt, tudományos, egyházi törvényekben jártas fériia~ 
kat, mihelyt a kerület két annyit jelöl ki ? Ezt semmikép 
sem állithatván, célosabbnak tartom, hogy állapittassék meg* 
mit sz. is az 53. §-ban tesz, minden kerület hány követet 
küldjön s e követszámot ismét maga a kerület oszsza fel 



lélekszám szerint az illető egyházmegyék közt; ezek fog-
ják ismerni alkalmatos embereiket. 

A zsinati törvényekről 32. I. 58. § 10. p. helyesen 
mondatik: „ezeket módosítani vagy megváltoztatni csak a 
zsinatnak áll j o g á b a n d e abban már nem fogok sz.-vel 
kezet, hogy „ha némely törvények alkalmazásában az al-
sóbb hatóságok különértelmüek lennének: „ezeknek jogos 
felvilágositója s magyarázója az egyetemes gyűlés,'4 mert a 
törvények jogos felvilágositója s magyarázója tán világszer-
te csak maga a törvényhozó. 

A mi ugyanott a 11-ik pontban mondatik, hogy „a 
zsinati követek napidijait meghatározni az egyetemes gyű-
lésnek kellene," azt ismét a kerületekre biznám, gazdálkod-
janak pénztáraikkal ők magok. 

41. 1. 70. § 1. p. az egyházmegyeni elnökök elleni pe-
rek első folyamodási székéül helyesen van az egyházkerü-
leti szék, feljebbviteli székül pedig 42. 1. az egyetemes vagy 
felvizsgálati szék megállapítva ; de harmadik fokról az 
egész munkában gondoskodva nincs, holott minden egyházi 
perre három törvényszék levén kijelölve, nagyon méltányos, 
hogy e kedvezményben az esperességi elnökök is részesül-
jenek. De ezek számára honnan teremtsük elő a felvizsgá-
lati törvényszéket ? Minden indokolás nélkül, hogy hosszú-
ra ne terjedjen cikkem, a másik prot. testvérfelekezet va-
lamelyik kerületi törvényszékét indítványozom. A testvér-
felekezetet tartanám akkor is fölkérendőnek, ha az egyház-
kerületi elnökök ellen per indíttatnék, miután cz az egye-
temes consistoriumban mint első folyamodási széken, tár-
gyaltatott már. 

41. 1. 72. § 1. p. a felebbezési székhez négygyei 
több ülnöknek, mint az első folyamodásuhoz, választása és 
itélethozáshoz 8 szavazat, a 37. I. pedig 63. § 6. pont., az 
első folyamodásű törvényszéken szintén itélethozáshoz 9. 
szavazat van indítványozva; emitt tehát kevesebb ülnök 
mellett több, amott több ülnök mellett kevesebb szavazat.— 
Egyébiránt e 9. és 8. szavazatszámmal sehogy sem tudok 
tisztába jöni. A 9. cel akkor sem, ha az sajtóhiba volna 6 
helyett, mert az első folyamodásű törvényszék ülnökei 36. 
1. 64. § 1. a.) p. szerint: két papi s két nempapi ülnök és 
Igy 4. Az indítványozott helyettes és ideiglenes ülnökök 
csak akkor szavazhatnak, ha a rendes ülnökök a sz. által 
felhordott okoknál fogva nem ítélhetnek. A szintén indítvá-
nyozott rendkívüliek csak oktató vagy tanitó perében bí-
ráskodhatnak. Ez utóbbi zeren kivül tehát más perben hon-
nan kerül ki a 9., vagy sajtóhiba esetében, a 6. szavazat, 
miután az elnökök bevett szokás szerint csak szavazate-
gyenlőség esetében szavaznak? Ugyanezt kell kérdenem a 
felebbezési törvényszék 8. szavazatára nézve, holott az ül-
nökök három papi s három nempapi, és igy. csak 6. A. 6. 
és 8. szám, igaz, kijö az elnökök beletudtával; de mi tör-
ténjék akkor, ha az elnökökéivel együtt két egyenlő részre 
oszlanak a szavazatok ? 

43. 1. 75 § szerint elfogadhatónak vélem, hogy a fel-
vizsgálati törvényszéken az egyetemes felügyelő mellett a 
hivatalra vagy korra nézve legidösb püspök is elnököljön, 
de azon módosítással, ha a per nem az ö kerületéből való, 

mert ekkor egyházkerülete törvényszékén ö már elnökölt 
és a perbe befolyt. 

91. 1. 136. §-ban sz. ünnepek számát, bizonyosan a 
ref. atyafiak iránti figyelemből, leszállította. Ezt én, nem 
hitágazatok, de körülményeink tekintetéből, nem tartom ta-
nácsosnak, csupán azon okból, mert az ág. vall. leánygyü-
lekezetekben többnyire kath. ünnepeken tartatik az isten-
tisztelet, az anyagyülekezetek pedig dolgoznak. Szállítsuk 
le most már az ünnepek számát s egész legiopert támasz-
tottunk az anya- és leánygyülekezetek közt, mert amazok 
nem akarandják megkevesbittetni számát a vasárnapi isten-
tiszteleteknek, melyeket pap végez; ezek vonalkodnának 
megelégedni a lelkész kevesebb szolgálatával, mint a men-
nyi az anya- és leángyülekezet közt szerződésileg állapít-
tatott meg. 

Ezek rövid s igénytelen észrevételeim a jelen mun-
kára. Fogadja azokat a t. sz. annak jeieül, hogy müvét kel-
lő komolysággal tanulmányoztam. Örömest bevallom, hogy 
lényeges szolgálatot tett a fontos ügynek, nem csekély 
munkával összegyűjtve azt, mi a zsinaton korunk igényei 
szerint tárgyalandó. Nézeteiből nem egyet el fognak ugyan 
ejteni a törvényhozó atyák, de azért óhajtóm, hogy valaki 
csak akár közvetlenül, akár közvetve fog befolyni a zsinat-
ra, tanulmányozza e munkát. G—?/. 

BELFÖLD. 

Egyházmegyei gyűlés Alsó-Borsodban 
Augustus 28-kán tartá egyházmegyénk Palkonyán 

őszi gyűlését. A szokott ima végeztével esperesünk tarta 
korszerű megnyitó beszédet, melyben midőn a protestáns 
egyházunkat fenyegető vészes mult felett átpillantana, el-
ismerő s hálanyilatkozattal fordult elnöktársa, nagyságos 
Nagy Gedeon ur felé, ki félelmet, lankadást nem ismerő 
bátor szívvel küzde ama nehéz napokban egyházunk sza-
badsága mellett. Elmondá, hogy egyedül ö volt az, ki a 
hírlapok hasábjain apostoli bátor lélekkel kinyilatkoztatá, 
hogy „szent vallásunk szabadságáért vagyonát, s ha kell, 
dicsőén elvérzett őseink példájához hűen életét is kész fel-
áldozni." A gyűlés megéljenzé a lelkes elnököt, ki ezen 
szívből jövő s közelismerést tolmácsoló szavak által meg-
illetődve válaszolt. 

Önérzettel emlékezett meg továbbá esperesünk az 
alsó-borsodi egyházmegye tanácsbirái s lelkipásztorairól 
is, kik a terhes napok sulyja alatt egy percig sem ingado-
zának. 

A megnyitottnak nyilvánított egyházmegyei gyűlés, 
mindenekelőtt hivatalnokai kiegészítése végett, a beadott 
szavazatokat bontá fel, mely szerint: világi tanácsbiróvá, 
általános nagy többséggel báró Vay Béla, aljegyzővé Nyi-
las Sámuel szederkényi lelkész választattak el. Egyházi 
rendből választandó tanácsbiróra a szavazatok többfelé 



oszolván, a legtöbb szavazatot nyert Horváth Sámuel, Fe-
kete Károly és Varga János urak ujabb szavazás alá bo-
csáttattak. 

A lelkészi s tanitói díjak Összeírására, a tiszántúli 
kerület felhívása következtében ngos Tisza Kálmán ur 
által készített minta szerinti eljárásra utasítással, a négy 
látogatói küldöttség bízatott meg. 

A szederkényi egyháznak már hat év alatt a Sáros-
patakról jött tanitók hanyagsága miatt emelt panaszához 
csatolt kérvénye, miszerint a három esztendős tanítóságot 
állandósítni kívánja, heves vitára adott alkalmat. Két elv 
harcolt egymás ellen, az egyik azt állítván, hogy a pa-
taki iskolához tartozó, s az ifjakra jótékony előléptetési 
tanítóságokat kevesbíteni nem lehet. A másik pedig, hogy 
az egyházakban az iskolai nevelést, a főiskolai ifjak előlép-
tetéséért kockáztatni, kivált midőn az hat éven át szenved, 
még kevésbbé szabad. Ehhez járul az is, hogy a tanító-
képezde híjában állíttatott fel nagy áldozattal, ha az abból 
kikerült ifjak, csak a legcsekélyebb fizetésű helyekre szá-
míthatnak, s az örökös tanítóknak lehetlen, bogy meg ne 
csüggedjen, bármily erős akarattal kezdett buzgósága a 
tanításban, oly hálátlan pályán, hol ha kitűnőknek találtat-
nak is, előléptetésre számot nem tarthatnak. Ez ügy az 
egyházmegyén el nem döntethetvén, a kerületi székre 
utasíttatott. 

A ládházi lelkész folyamodványt nyújtott be a miatti 
érzékeny panaszszal, hogy a tagosításkor a Ládházával 
összefüggő leányegyházban, jóllehet eddig a közlegelőnck 
gyakorlatilag használatában volt, abból semmi; meglevő 
eddigi 4 hold föld birtoka helyett pedig csak 3 adatott, az 
is utmentiben szalagalaku keskeny kiterjedésben, az eddigi, 
faluhoz közel eső föld helyett a határ legtávolabb részén. 
E tárgy megvizsgálása s lehető elintézése az esperesi 
hivatalra bízatott. 

Olvastatott egy segédlelkész folyamodványa, melyben 
érzékenyen sérelmeseknek adván elő magára nézve azt, 
hogy bár szigorlat adása alkalmával az egyházmegyei szék 
közvéleménye ötet sorozta elsővé, s bár ö a szigorlat adás 
utáni idejét a rnult tavaszi gyűlésig a külhoni egyetemekben 
magas pályájára készüléssel töltötte, szüleinek magán er -
szényéből nyert áldozattal; mégis azon bevett elvnél fogva, 
hogy a segédek ideje a hivatal kezdetétől számíttassák, — 
kortársainak jelenleg utána soroztatott. — Kérelme méltá-
nyosnak találtatván az esperesi hivatal által, már csak 
azért is megadatni indítványoztatok, mivel a külhoni egye-
temek látogatására az ifjak hiában buzdíttatnak, ha reájuk 
illő tekintet nincs. Azonban az e feletti vitatkozás közben 
világosságra deríttetetvén az, hogy folyamodó a megadott 
szigorlat után még egy évet a főiskolában töltvén, ott jóté-
teményt vett, majd a Szepességen egy évig, mint díjjazott 
nevelő nyert alkalmazást. Ezen ideje segédi szolgálatba 
nem vétethetvén be, szigorlattétele által nyert sorozatába 
leendő visszahelyezését kérő folyamodványa elejtetett. 

A kikre, mint hasonlag Iejebb sorozandókra hivatko-
zott, ügyállásaikat kivánt bizonyítványaikkal, melyektől a 
sorozat megállapítása föltételezve volt, — teljesen igazol-

ták. Az egyik az egyházmegyei szék tudtával esperesi 
engedély mellett, az előadandható alkalmazhatásig ajánl-
kozván egy magas házhoz nevelőül. A másik négy hónapig 
volt távollétéről egyházmegyeileg elfogadott igazoló bizo-
nyítványt mutatván elő. 

Az egész hosszacska tárgyalás eredménye lön az, 
hogy kiderült mikép mi kezdő apostolok kik e testben va-
gyunk, nem örömest foglalkozunk az Idvezitönek Péterhez 
Máté XIX: 27—30. és Salome fiaihoz Máté XX.: 24—27. s 
Luk. XIV: 7—11. a vendégekhez intézett leckéjével. De 
ennek oka koránt sem az, hogy ne értenök amaz intések 
erejét, hanem azon körülmény hogy 45 egyházból álló me-
gyében szám szerint 18-an táplálkozunk béketűréssel, vár-
ván ama boldog reménységet, mikor külsőleg is elhivatan-
dunk arra, a mire bensöleg immár elhivattunk. *) 

Az Egerben már szinte 102 egyénre szaporodott pro-
testáns ilivek egyházat alakítni kívánván, pártolásért és 
segélyért folyamodtak. Folybmodványok meleg kebellel fo-
gadtatott s pártolólag a fötiszteletü kerületi gyűlésre t e r -
jesztetni rendeltetett. 

A mezö-csáthi egyháznak mind a négy tanítója, rosz-
akaratu bevádlás következtében felségsértési bűnnel t e r -
heltetve lévén, még julius havában Budára kísértetett, azolta 
több mint uégy száz gyermek tanitó nélkül széledez. Az 
egyházmegyei szék kötelességéül ismeré az üresen maradt 
tanítóságokat betölteni; de a csáthi egyház közönsége azon 
meggyőződésből, hogy egyházi hivatalnokai ártatlanok l é -
vén, ügyök megvizsgáltatása után rövid időn szabadon 
fognak bocsáttatni, még egy hónapi várakozást kért. Kéré-
se megadatott, az esperesi hivatalra bizatván ideiglenesen 
gondoskodni, hogy a tanitás folyamatba vétessék. Tekin-
télyes küldöttség neveztetett azonban ki, a végeit hogy ha a 
vádlott tanitók polgári űton kegyelmet nyernek is, de egy-
házilag szoros nyomozás és erkölcsi vizsgálat alá vétesse-
nek. És a melyik a négy közül a többieket egyiránt sújtó 
hurcoltatás és ebből eredő sajnos költekezés okozójának 
találtatnék, a többiek kárpótlása, ennek rovására intéztes-
sék el. 

Végül a palkonyai egyházról néhány szót! E csekély 
népességű gyülekezet, néhány évvel ezelőtt építtetett egy 
csinos s a kor kívánalmainak megfelelő iskolát, pompás bá-
dogos tornyot, s a buzgóságban, áldozatkészségben csiig-
gedetlen nép most végezé be templomának építtetését. E kül-
és belcsinnal, kellemes alakban épült imaház, valóban szép, 
miként egy szép gondolat. Alsó-Borsodban példányúi szol-
gálhat. Az egyház ilyetén virágzására legtöbbet tett, lelkész 

* ) Megfontolást érdemlő itt szerény véleményem szerint az, 
hogy váljon méltányos-e ? a segédi sorozatot a szolgá-
latba lépés idejétől határozni, midőn tudva van, hogy a 
segéd-liivás a lelkész jogai közé tartozván s ez még 
korlátozva semmikép nem lévén, megtörténik, hogy az 
talál leghamarabb pártfogó főnökre, ki a szigora alkal-
mával legútól soroztatott ; s akkor igazán betelik, mit 
az Idvezitő mondott, hogy az „utóisók lesznek elsőkké. 
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Hézser Endre urnák, páratlan kitartó buzgósága, és az 
egyház fögondnokának turgonyi Sovány Péter urnák fá-
radhatlan áldozatkészsége. 

Kár volna mellőzni a palkonyai egyháznak szive-
vendég szeretetét s Ízletes magyar asztalát. Jól eset látni, 
hogy a magyar, ki nemzeti diszet öltönyét újra felvevé, 
elhagyva a francia Ízléssel készített eledelek keverékeit, itt 
is visszatért az ínynek kedves és a természetet dúsan kie-
légítő magyar asztalhoz. 

Közli Édes Vince. 

A f e h é r - k o m á r o m i ágosl. hitv. egyházmegye 
közgyűlése Szákon, aug. 9. 1860 A közel mult esemé-
nyei által leszoríttatva levén egyházmegyénk a nyilvános 
működés azon teréről, hol jelentékenyebb bajait orvosolni, 
rendezést váró ügyeit véglegesen elintézni alkalma lehetett 
volna ; mélyen érezve, hogy az egyházmegyék szilárd alap-
rendszere, s a teljes szervezet, mely minden körülmények 
közt legbiztosabb alap, e tudattól vezéreltetve bár jun. hó 
19-kén Bokodon tartott egyházmegyei gyűlés lehetőségig 
intézkedett az időközben fölmerült bajok orvoslását esz-
közölni, mégis maradtak fön elintézésre váró ügyek, me-
lyek halasztást nem szenvedhetvén, ismét uj gyűlés tartását 
vették igénybe. 

A gyűlés Szákon aug. 9-kén tartatott nagytiszt. 
Szabados Pál esperes és Csapó Pál felügyelő urak iker-
elnökletük alatt. 

Azon közmondás, ,,a példa hat," tán sehol sem iga-
zolta oly fényesen magát, mint e gyűlésünkön. Világi te-
kintélyesebb urainkat ritkán volt szerencsénk gyűléseinken 
láthatni , kettős lelkiörömünkre volt látni most a szép 
számmal megjelent világi urakban, a buzgó ügyszeretetet, 
a tetterőt, s a szilárd akaratot. Valóban pár hó óta, mintha 
sziveink forróbban dobognának az egyház üdveért; mintha 
mindenkit egy önkénytelen lelkesiilet a szent ügy aposto-
lává avatna, egy közlelkesülés szelleme hatja át kebe-
leinket. 

A gyűlést újonnan választolt közkedvességü felügye-
lőnk Csapó Pál ur székfoglaló beszéddel nyitotta meg, fér-
fias határozottsággal, buzgó áthatott kebellel ajánlá fel 
vallása-, egyházmegyéje érdekében mind azt, mit egy pro-
testáns kebel vallása üdviért adhat. 

Következett a mult gyűlésen consistorialis tanácsno-
koknak megválasztott egyházi s világi tagok ünnepélyes 
felesketése, mely esküformulában szükségesnek találtatott 
beigtatni azon záradék, melyet a dunántuli ág. egyházke-
rület legközelebbi Kőszegen tartott gyűlésében felállít, de 
csak a lelkészekre terjeszt ki : hogy minden egyházmegyei 
hivatalnok találjon s birjon alappal, mire nem várt körül-

*"') Tévedésből elkésett. De fölkérjük a jeles tollú levelezőt, 
szerencséltessen bennünket minél gyakrabban tudósí-
tásaival. Szerk. 

mények közt támaszkodhassék, az eskübe befoglaltatott a 
linci és bécsi törvényes jogalapnak szilárd megtartása min-
den körülmények között, minden megtámadás ellenében. 

A gyűlés teljesen képviselt, s az egyházmegye egész-
ben szervezett levén beléletünk fontosabb részleteibe té r -
tünk át. S miután egyes gyülekezetek kebelében azon szo-
morú tapasztalást kényteleníttettünk látni, hogy a vissza-
élések megszüntetésére nem elég biztosíték az eddig fen-
álló intézkedés, látva, hogy legtöbb visszaélés és hiba 
onnan származott, mert a tévedő, vagy vétkező nem volt 
kénytelen nyilvánosság elé bocsátni eljárásait: ezért fel-
ügyelőnk egy mély adatossággal készített programmot 
nyújtott át a gyűlésnek, melyben minden hivatalnok ellen-
őrködve levén a fölötte álló által, a fokozatosan felvitt fe-
lelősség által eszközöltetik a botrányoktóli félelem, s a 
megtörténtek orvoslása, büntetése. Igy jövőre egyházme-
gyénkben minden gyülekezeti gondnokok tartoznak évi 
számadásaikat a gyűlés elé benyújtani. Az iskolák állásáról 
a helybeli lelkész ellenjegyzése mellett, minden tanitó évi 
kimutatást adni köteles. Minden lelkész a gyülekezet szel-
lemi s anyagi viszonyairól, fontosabb hivatalos eljárásairól 
jelentést teend a gyűlés előtt. Az egyházmegyei elnökség 
számolni fog, a megyei közgyűlésnek, az egyházmegye 
állásáról pedig a kerületi közgyűlésen tesz minden évben 
jelentést, s eljárásairól számot. 

Jelen gyűlésünk főtárgya a hiványok átvizsgálása 
levén; miután eddig a hiványok másolatai az esperességi 
levéltárból hiányzottak, mely oka lőn több tévedéseknek ; 
ezért minden lelkész és tanitó hiványa átvizsgáltatott, s 
hitelesített másolata a levéltárba letétetett. 

Felolvastatott a száki gyülekezet magyarajku hívei-
nek azon folyamodása, hogy miután a kevés számra leol-
vadt tótajku hívek is magyar nyelvet teljesen értik s beszé-
lik : a tót istenitisztelet tartása, mi eddig minden vasárna-
pon volt, kisebb körre szoríttassák. A folyamodás, mint 
nemzeti haladási törekvés, s mint egyházilag is kívánatos, 
örömmel pártoltatott, a tót istenitisztelet minden második 
vasárnap határoztatott. 

Adja Isten, hogy száki testvéreink, tótajku híveink 
átlássák s értsék, hogy Magyarországban magyar nyelven 
is lehet imádni buzgón a magyarok Istenét. 

Határoztatott: miután az anyagyülekezetektöl távoí 
eső filiák sok helyütt teljes elhagyatottságban voltak s 
vannak; jövőre minden lelkész a körébe tartozó íiliákat 
meglátogatja, s a mennyire lehet, eszközölje, hogy az így 
elszórt hívek lelki szükségei kielégítessenek, s a gyerme-
kek iskoláztassanak. 

Kérdés emeltetett: mit tegyen a lelkész a megátalko-
dott bűnössel, ki a dorgáló lelkiatyai intést sem nem követi, 
sem arra meg nem jelen, s büntetetlen folytatja bűnös éle-
tét, melyet sokszor a polgári hatóság nem néz annak? mit 
tegyen a lelkész, kinek erkölcsi hatásán kivül nincs tere, 
alkalma ? Több oly ügyek, melyek polgárilag elnézetnek, 
de egyházilag a büntetésre méltó bűnök sorában tartoznak, 
azon határozatra birta az egyházmegyét, hogy körében 
felállítsa és érvényre emelje az öskoru egyházfegyelmet, a 
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tiszta erkölcsiségnek őrét egyaránt távol a protestantismus 
szellemével ellenkező zsarnoki hatalmaskodástól, de távol a 
sok helyütt behunyt szemű tétlen- s minden bűnök vétkes 
elnézésétől. 

A sárszentmiklósi gyülekezet, mely a királyi pátens 
szerint rendezte magát, azon rendezkedéstöl visszalépett, 
s így egyházmegyénk teljesen autonom szervezetű testület. 

Egyházmegyénk címe hibásan,,Fehér-Esztergominak" 
iratik, mely tévedés az ujabbi politikai ^felosztásokkal jött 
életbe. Mi a „Fehér-Komáromi" címet tartjuk s fogadjuk el 
valónak : mert az egyházmegyék eddigi címének megtartása 
autonom jogaink egyike; részint mert esperességi pecsé-
tünkön is „Fehér-Komárom áll. 

Trsztyenszky Gyula. 

Komáromi egyházi üpnepély. Komáromnak 
örökre felejthetlen nagy napjai lesznek f. év sept. 18. és 
19-dik napjai. 

18-ikán délután történt a dunántuli ref. egyházkerület 
újonnan választott fögondnoka méltóságos gróf S z é k i 
Teleki Gyula ünnepélyes bevonulása. 

A fejedelmi pompával végbement bevonulás és beig-
tatás részletes leírását idő rövidsége miatt most nem ad-
hatván , előlegesen röviden jegyezgetjük fel a történtek 
folyamatját. 

Az Almás felöl jövő magas vendég kocsiját O-Szöny 
közelében mintegy háromszáz kocsi és banderista vévén 
körül, azoknak kíséretében mozgott tovább a vonat, mely 
is Ó-Szönyen megállapodván, itt a tatai egyházmegye kül-
döttsége fogadta a grófot nt. László József esperes ur lel-
kes szónoklattal üdvözölvén öt. Uj-Szönyen ismét megálla-
podott az ünnepélyes vonat. Itt t. Beöthy Zsigmond ur 
szólott, mint házi gazda a komáromi gyülekezet nevében. 
Innen tovább mozogván a vonat tenger néptömeg harsány 
éljenzése közt, két pompás diadalíven át bevonult a városba 
s Beöthy Zsigmond ur házában beszállásoltatott a nap 
ünnepeltje. Most egymásután a testületek küldöttségei, 
Komáromvánnegye régi tisztviselő karja t. Sárközy József, 
az egyházkerületi consistorium főtiszt. Nagy Mihály supe-
rintendens ur, Komárom városának elöljárósága főtiszt. 
Paunátz Mihály plébános és prépost ur, a pápai főiskola 
Kis János igazgató tanár, a komáromi ág. hitv. egyház 
Molnár lelkész ur, az ág. hitv. dunántuli superintendentia 
küldöttei főt. Haubner Máté superintendens ur vezérletük 
mellett tisztelegtek az ünnepelt vendégnél. A gróf ur a 
küldöttségeket vezető szónokoknak meleg szavakkal és 
kedves ékesszólással válaszolt. 

19-én délelölt történt a ref. templomban a hivatalos 
beigtatás, melyet három fiatal lelkész fölszentelése előzött 
meg. Az egyházkerület agg föpásztora üdvözölte itt a vi-
lági hivataltársát, mire ez a szónoklatok [szép remekjével 
válaszolt. Nem ereszkedhetünk ez alkalommal az ünnepelt 
első hivatalos föllépésének taglalásába, csak annyit mon-
dunk, hogy e két nap gr. Teleki Gyulát fényes ősei méltó 
ivadékának mutatta be. 

Az ünnepélyt nagyszerű díszebéd követte, melyen 
hogy lelkesnél-lelkesb áldomások hangzottak, mondanunk 
sem szükséges. 

E g e r sept. 9-én. Az itt lakozó reformált mind két 
ágoni hitfelekezetek egyesülének arra nézve, hogy egy 
fiókegyházat a makiári anyaegyházhoz alapítsanak. E rész-
ben a dicséret és elismerés az itteni Vasváry ügyvéd urat 
illeti leginkább, ki a mellett, hogy az ügy élére állva, lan-
kadatlanul fáradozik, addig mig az anyagi képesség enge-
dendi, rendes imaházat építhetni — saját lakásán egy szo-
bát nemcsak átadni, de azt saját költségén átalakíttatni 
szíveskedett. A nemes tett magában hordja jutalmát ugyan, 
tudjuk; de azért a hála szava soha sem késik ott nyilváno-
san is hangzani, hol az érdemnek titokban maradása káros!.. 
Már mult hó 15-én az illető superintendentiánál megtétet-
tek a szükséges lépések s a folyamodásra helybenhagyólag 
már válasz is jött, sőt tegnap délelőtt több egybegyűltek a 
kis egyház konventje megalakításához is hozzá fogtak s fő-
kurátorul Fáy urat, s helyettesül a fenttiszteltet kérék fel 
szavazat utján. — Ez alkalommal felolvastatott azon körle-
vél is, mely 1500 példányban nyomatva a reformált testvé-
rekhez, superintendentiákhoz s katholikus atyánkfiaihoz 
elküldetni fog, liogy becses filléreikkel gyámolítsák azon 
tervben levő épületet, mely alatt más nem dicsőíttethetik, 
mint az Isten és a haza! 

S midőn én, ezen örvendetes tényt e helyen köztudo-
másra juttatom, szerény s gyenge szavammal mást nem 
imádkozhatom a Mindenhatótól, minthogy szent ótalma s a 
vallási türelem szülte testvériesség védpaizsa alatt virágoz-
zék fel e gyenge gyümölcsfa, hogy a magyar testvérek 
vállvetett kertészkedése mellett, mielőbb gyümölcsöket 
hozhasson ! T. S. 

A tatai helvét hitv. egyházmegye gyűlése sept. 5-én, 
nem volt oly látogatott, mint remélték. A leköszönt nt. Pap 
János helyébe esperesül tiszf. László József kocsi lel-
kész szokatlan egyetertéssel megválasztatván, beigtatása e 
gyűlésen végbe ment. Jegyzőül ideiglenese t. Décsy urat 
választák meg. Ezek után egyéb tárgyak közt áttértek a 
sárospataki népiskolai választmány által készített papi-vizs-
ga tervre, s e tekintetben a jelenvoltak többsége jobbnak 
véli az eddigi rendszer mellett maradást, t. i., hogy a t rac-
tusnak maradjon közvetlen jogául a papi viszga végrehajtása. 

A békési ev. esperesség közgyűlése. 
Folyó évi sept. hó 5-ik napján tartotta, a békési ev. 

esperesség ez évben második közgyűlését Orosházán, nt. 
Torkos Károly esperes, és mélt. báró Podmaniczky Frigyes 
esp. fefügyelö urak ikerelnöklete alatt. A körülmények ügy 
hozák, hogy közlő mint nem felekezetbeli, szerencsés 



volt jelenlehetni az esperesség tanácskozó közgyűlésén. 
Misem esik inkább jól az embernek, mintha egy ily gyűlé-
sen, a tanácskozók, minél szebb koszorújával találkozhatik; 
mert e külső érdekeltségről, a belső érdekeltségre bizvást 
következtethetni. De szintoly édesen elégül ki a lélek, ha 
egy prot. közgyűlés, kivált napjainkban oly fontos folyamán, 
a higgadtság, komoly méltóság, s józan körültekintés szelle-
mét látja keresztül lengeni; mert ez, amaz érettség jele, 
mely a m. egyetemes prot. egyház félreismerhetlen nagy-
korúságáról tanúskodik. Ily édes meggyőződést szereztem 
általánosan, a testvérfelekezet közgyűlése érdekes folya-
mán, melynek nevezetesebb tárgyairól, ha illetékesebb 
kéztől s kimerítőbb értesítés nem érkeznék, töredékes váz-
latban, a következőket hozhatom nyilvánosság elé: 

F. hó 5-én d. e. 9 órakor, a templomban, a gyűlés 
helyszínén, a gyülekezet éneklése ntán nt. Torkos K. esp. 
ur buzgó s sziv mélyéből fakadt imával a gyűlést megnyit-
ván, egy ügyesen szerkesztett beszédben, ecsetelvén, a 
megpróbáltatásnak kitett anyaszentegyház, s ez egyházme-
gye, a pátens óta lefolyt egyévi időköz alatti hányattatás-
teljes viszonyait, megeinlité, hogy ámbár a történeti jog, s 
bátor kitartás erőtkölcsönze is a harcoló anyaszentegyház-
nak, mindazáltal a fenyegetőbb borulatokat eloszlatott máj. 
15-én kelt legm. kézirat után is többé kevésbé mérges utó-
csatározások még folyton folynak; elmondá, hogy bár a 
bajok orvoslása, az oct. 10-ki egyetemes gyűlésről re -
ménynyel várható, addig is, és a mindig kézen találó kisér-
tetek közt, kiki vigyázzon és imádhozzék... A győzelem 
meglesz, monda, de áldozatot kiván ; „kitartás, meleg 
egyetértés" legyen kinek-kinek jelzava ! ! ! Ezek után esp. 
úr, az egyházak és iskolákra vonatkozó jelentésében el-
mondván, hogy az üresedésbe jött vagy újon alakúit állomá-
sokra nézve, mi intézkedések történtek, a gyűlés általános 
folyamatot vett. 

Felolvastatott mindenek előtt a múlt máj 30-án Szar-
vason tartott gyűlés jegzyökönyve, melynek rendben fölmé-
rülö pontjai képezek a köztanácskozás kezdő izét. Itt követ-
kezők emelendők ki. 

1. Azon sajnos körülmény alkalmából, mikép a ker. 
felügyelő választására nézve, ez ideig azért nem lehetett in-
tézkedni, mivel a legközelebbi ker. gyűlés jegyzökönyve 
pol. felsőbb helyről még nem érkezett le, azon, jelenleg ha-
tározattá emelt indítvány, hogy ezentúl, mielőtt a kérdéses 
jegyzökönyvek kinyomatnának, irott sokasított alakban, a 
teendő intézkedések tekintetéből azonnal szétküldessenek, 
a legközelebb oct. 8-án tartandó kerületi gyűlésre kiküldött 
képviselőknek utásitásul adatott. 

2. A legközelebbi esp. gyűlés óta, a patensszerü 
szemlaki egyház visszacsatlakozása örvendetes tudomásűl 
vétetvén az ugyancsak patensszerü bánhegyesi egyh. lel-
készének abbeli nyilatkozata fotytán, „mikép ö, bár egé-
szen különválni nem akar, de a pátens káros voltáról nem 
tud meggyőződni" — a dolog mibenlétéről tudomást szer-
zendő küldöttség neveztetett ki. 

3. A legközelebb tartott ker. gyűlésre kinevezett 
k üldöttség egy tagja, helyén látván hogy jövőre az ily ki-

küldetésröli jelentések érdemileg kifejtve, Írásosan terjesz-
tessenek az esp. közgyűlés elé, jelenleg szóval tett jelen-
tést, a szónoklat hatalmában álló szép fogásaival ecsetelvén 
a nevezett gyűlés érdekes folyamát, kiemelvén annak mind-
annyi magasztos jelenetei fölött, a törvényesen választott 
superintendens ünnepélyes fölszentelését. 

4. Gr. Zay Károly, egyetemes felügyelő úrnak levele, 
melyben a f. évi oct. 10-ik napján Pesten tartandó egyete-
mes gyűlésre hivja föl a kerületeket örvendetes tudomásul 
vétetett. 

5. Ezzel öszvefüggőleg, a ker. felügyelőre való sza-
vazás azzal rendeltetett el, hogy f. hó utoljáig, szavazatát 
minden egyház beküldje az esp. hivatalhoz. 

6. A szarvasi főiskola egyik derék tanára. JDorner 
József eltávozása alkalmából, azon kérdés merült föl: ha 
váljon a jelenlegi gymn. tantervnek, a kerületi s illetőleg 
az egyetemes gyűlés által megejtett revisiojáíg, s egy bi-
zonynyal remélt, s prot. alapelvekre fektetett tanterv létre-
jöttéig, nem volna üdvösebb, a megürütt tanszéket betöltet-
lenül hagyni? határoztatott, mikép a gymnasiumban jelen-
leg szükséges tanerők megtartassanak s Dorner tanár úr 
helye, kinek érdemei jegyzőkönyvileg örökítendők, az egy-
házak szavazata utján eszközlött választással betöltessék; 
hasonlólag töltetvén be, a netalán időközben üresedésbe 
jött bármely tanszék is. Egyébiránt e főiskola sorsára 
vonatkozó több sziikségkivánta üdvös intézkedések tétettek. 

7. Olvastatott a szegedi, eddig leány-egyháznak anya-
egyházzá alakúlása iránt beadott érdekes tartalmú küldött— 
ségi jelentés, mely szerint a nevezett egyház-, imaház-
lelkészlak készen, s a lelkészfizetés, igen tisztességes 
mennyiségben megállapítva , s a biztositásúl szolgáló 
vagyonalap kimutatva lévén, a lelkész-választás megtör-
téntével, az anya-egyházak sorába léphetend. 

8. Olvastatott a 4. körlelkésznek az iskola-ügyre vo -
natkozó érdekes jelentése, mely kevés kivétellel, örvende-
tes állapotját tüntette föl a kebelbcli iskolai ügynek. 

Hogy a tanácskozást közebéd követte, hol élénk áldo-
másköszöntések történtek, mondanom is fölösleges. 

V. S. 

A helv. hitv. bihari egyházmegye N. Váradon 
f. é. aug. 28. tartatott képviseleti „közgyűlése" rövid, de 
korszakot alkotó vala. 

A minek ugyanis szüksége régóta éreztett, s többször 
nyilvánosan ki is mondatott, az nem maradt továbbra puszta 
óhajtás és ige : testté, valósággá lőn az által, hogy az egy-
házmegyének f. é. jun. 5. hozott végzése folytán, a kebel-
beli egyházak eddigi, önmagukat kiegészitni szokott pres-
byteriumai lemondottak, s a hívek közvetlen szavazata által 
választottaknak adtak helyet. S ez átalakúlásnak megtörténte 
felöl az esperesi hivatal útján a jelen gyűlés értesülvén, en-
nek tiszti személyzete természetes, és fentebhi végzés al-
kalmával tettt nyilatkozatából folyó kötelességének tekinté, 
fejenkinti lemondás által módot nyújtani a r ra : hogy az új 
presbyteriumok jogukat gyakorolva, azokat választhassák, 



közölök vagy helyettök, egyházmegyénk hivatalaira, kik 
bizalmukat bírják. — Megkezdé tehát az esperes élö szóval, 
a jelen nem levő segédgondnok írásban a leköszönést, foly-
tatták az egyházi és világi ülnökök, bevégzék a jegyző és 
pénztárnokok; s a segédgondnoki és ülnöki minden hiva-
talhelyeknek szavazás útján leendő betöltetésök iránt a 
gyűlés legott végzésileg intézkedett is. Nem így a többi 
hivatalhelyekre nézve. — A jegyzőt és pénztárnokokat t. i. 
majd akkor kívánja választani, midőn az igy kevésbbé meg-
oszló szavazatok átalános többsége által az ülnöki székek 
betöltve leendettek; esperest választani pedig nem láttatott 
szükségesnek, levén egyházmegyénknek még az 1848. előtti 
időből, melybe a maj. 15-ki fejedelmi kézirat által vissza-
helyezetteknek elismertettünk, közvetlen népszavazat által 
választott esperese — nagytiszt. Nagy István volt kisszántói 
lelkész személyében, kinek viszontagságai nem ismeretle-
nek. Megtudni azért, hogy a tisztelt férfi épen a városban 
tartózkodik, s indítványozni és elhatározni küldöttség által 
leendő meghivatását székének visszafoglalására — egy volt. 

A visszakívánt, a közkívánatnak engedve megjelenő 
esperest hangos éljenezésben kitörő öröm fogadta, — öröm, 
melyet nemzetünk geniusa mint mindig, ügy most is búval 
vegyített, főleg esperesünk szavainál, melyekben lehetlen 
vala nem érintenie a szomorú körülményeket, melyek 
elébb természetileg, majd erkölcsileg akadályozák széké-
nek elfoglalásában, s egyedül a lelkészihez legközelebb 
rokon magánnevelöi pályát hagyák fen számára, melyet 
választott is És a multak fájdalma s a jelen öröme által 
egyaránt meghatott kedélyek nem látszottak többé alkal-
masoknak a további tanácskozásra, valamint a napnak nagy-
szerűségéhez sem tartaték illőnek, csekély fontosságú dol-
gokra térni által. Ünnepet tartánk tehát, fenhagyva ama 
csekély tárgyakat elnöki elintézésre esperesünknek, ki ma 
újra igazolá, s ha lehet vala, még szilárdabbá tevé, az iránta 
nyilatkozott közbizalmat, — midőn a világi ülnöki karnak 
azon indítványa fölött, hogy „míg esperes urnák lelkészi 
állomás szereztethetnék, magánosok és egyházközségek 
önkényt es ajánlatai utján tétetnék — mindenek fölött egy-
házmegyénk érdekében — lehetővé az ö függentlensége az 
egyházmegye körébe nem tartozó minden viszonyoktól, s 
igy önfentartása a nélkül, hogy házi nevelői tisztét folytatni 
kényteleníttessék," e szép és méltó indítvány fölött, mondom 
a tanácskozást sem engedé meg, szokott önzéstelenségével 
határozottan nyilatkozván és kérvén: szűnjenek meg, mert 
semmit el nem fogadhat, és várjanak, majd az Isten gondot 
visel! ö mig szükség lesz, s az nem lesz már épen oly soká, 
igyekezni fog magánhivatalát ugy vinni, hogy a miatt es-
peresi teendői soha és semmikép se szenvedjenek. Tehát 
„ex ungve leonem." Mert e jellemvonás valóban egymagá-
ban sem utolsó kezessége s biztosítéka a hivatali részre-
hajlatlanságnak. 

Az uj tiszti kar megválasztása végett a f. é. nov. 5. 
tartandó őszi rendes közgyűlésre lesznek a szavazatok 
beadandók. 

"JL" jAl. irt C jA.. 

Külföldi egyetemekre kikészülő hazámfiaihoz! 

Minél inkább elközelegni érzém azon pillanatot, hogy 
pályámat bevégzendö, a külföldi egyetemek valamelyikére 
menni elhatározzam magamat, annál égetőbb vala vágyam: 
bár csak ismerném, legalább némileg főbb vonásaikban a 
külföldi egyetemeket, az uralkodó nézeteket és irányokat, 
az itt vagy amott a többi felett túlnyomó irány képviselőit ; 
azoknak kisebb vagy nagyobb hatású működését, fontossá-
gát, hogy annál könnyebben választhassak eme vagy ama 
egyetem között; egyéniségem s kitűzött célomnak megfele-
löleg annál üdvösebb s jövőmre nézve annál szilárdabb ön-
állóságot nyújtó és következménydúsabb legyen választásom. 

A már külföldi egyetemeken megfordult ifjú barátim 
közöl egyik ezt, másik amazt dicséré, ajánlá, s természetes 
mindenikük legkiválólag azt, melyen ök is megfordultak; 
nézeteit, elveit és irányát megismerték, azok úgyszólván 
vérökbe átmentek, míg a többi egyetemek irányát csak 
hallomás után ismervén, a magok ismerte egyetem irányát 
eme fölé emelték. Beláthatni, hogy ily körülmények között, 
a még határozott önállósággal külömben nem biró fiatal 
ember függőben és ingadozásban tartatik. A belátó tapasz-
talt ás bölcs férfiak azon atyai intéssel bocsátottak el, 
hogy egy bizonyos irányhoz se szegődjünk vakon, hanem 
mindeneket megvizsgáljunk s a legjobbat tartsuk meg. Ennél 
jobb intést és tanácsot nem adhatni, s ez az, mit minden 
fiatal embernek, kinek önállóságra törekednie szent köteles-
sége, hogy annál üdvösebb, áldáshozóbb legyen működése, 
leginkább ajánlható. S hogy ezt némely ifjú nem követve, 
tán valamely nem épen legjobbnak nevezhető, tán a tiszta 
értelmi felfogással összeütköző irány zászlaja alá esküdött, 
élte ferde, s más belátóbbaktól tán csak sajnálattal kísérő 
rosz következményeinek kútforrásává lön. Élö példák szólnak 
e mellett. 

Mennyire csekély tapasztalásom, s még csekélyebb 
olvasottságomtól telik, szívesen közlöm külföldi egpetemek-
re kikészülő hazámfiaival, nem az ezeken uralkodó irányok 
s ezek képviselőinek kiható müködésök feletti bírálatot, 
mert ez csekély tehetségem körén túl esik, hanem felfogá-
somnak megfelelő véleményemet és nézetemet. 

Hazámfiai leginkább a jénai és hallei egyetemeket 
szokják rendesen meglátogatni; a választás kérdése legin-
kább e kettő körül fordul meg, s igy csak e kettőről való 
nézetemet közlendem hazámfiaival. Miután pedig ezek 
kirekesztőleg csak a theologiai tudományokat —, vagy k i -
sebb-nagyobb mértékben a philosophiaikat hallgatják töké-
letesb kiképeztetésök végett, — ezek szakférfiaira ter jesz-
kedik ki nézetem. 

1. „Theologia". Nem ismerek tudományos mezőt, 
melyen annyira eltérő, söt éles ellentétben álló nézetek, s 
így irányok is uralkodnának, mint a némethoni protestáns 
theologia mezején. Egy számtalan ágra elszakadozott fo -



lyamhoz hasonlítható ez, mely ágak kisebb vagy nagyobb 
távotban egymáson rontanak át, s a hajósnak legnagyobb 
lelkiéberségre és vigyázatra van szüksége, nehogy elté-
vedjen ez ágtömkelegben. — Igy a némethoni prot. Theo-
logia mezején a legnagyobb óvatossággal kell a különféle 
irányok között mozognunk, nehogy önállóságunkat ve-
szejtve, hol eme, hol pedig ama irányhoz szegődjünk, s 
így sokkal bírva tán, de épen a legfőbbel, az önállósággal 
nem. 

Rationalismus és Supranaturalismus; ó és uj ortho-
doxia, vagy ó és uj Lutherismus, Pietismus és észcriticis-
mus stb. stb. mind oly irányok, melyek mindenike most is 
számos követövei bír, melyek között, ha önállóságunkat 
feláldozni nem akarjuk, a lényeges különbségeket s azon 
éles ellentéteket, melyek ez egymás ellenében álló irányo-
kat oly harcba bonyolította, ismernünk kell. 

Kiválólag két férfinak köszönhető, kik a múltnak zi-
láltsága és eldaraboltatásából a szellemet kiemelve annak új 
alakot adtak, a jelennek vallásos öntudatát a rendszernek 
egységében fogták föl és belső szükségképeni összefüggés-
ben tüntettek föl; kik bármennyire külömböztek is egymás-
tól, a szemléletet az értelemmel kötötték össze, a tudományt 
a hittel engesztelték ki, s rendszerök talpkövéül a benma-
radó egységet, az emberinek és isteninek kölcsönös áthatá-
sát vették föl. 

E két férfiú Hegel és Schleiermacher. Hegel, ki a 
maga bölcsészeti rendszerében tárgyilagosság után töre-
kedett, — a lényeget (substantiát) az alanynyal, az énnel, 
vagyis Fichtét Spinozával összegyeztetni akarta, a .tationa-
lismus ellen fordítá fegyverét s azt megbuktatta. Rationa-
lismus és Supranaturalismus, mely a dualismus földjén kelt 
ki, mely a kereszténységet puszta tanná alacsonyította le, s 
melynek támpont és összetartáshiány volt általános jelleme, 
a mélyebb, vallásos kedélyélet által legyőzetett. 

Hégel a kinyilatkoztatást helyre állította, csakhogy 
nem a supranaturálisták értelmében ; mert még ezeknél a 
kinyilatkoztatás külső, egyszeri, egyedi és csodálatos; 
Hégel a kinyilatkoztatást mint benmaradót, örököst folyto-
nosát, az egész történeten végig vonulót, mind as isteni élet-
nek az emberiben benmaradó processusát fogja íel. Egészen 
igy jár el az Istennek emberré létéről szóló tannal. Az Is-
tennek emberré lételét Hegel, melyet a rationalismus egye-
nesen félre vetett, a kereszténység középpontjává teszi; 
csakhogy ez is nála nem egyszeri, hannem örök, nem kizá-
rólagos, tehát csak Krisztus személyét illető, harwem olyan, 
mely az isteninek és emberinek lényeges egységét, mint 
egy procesusnak két szorosan összefüggő mozanatait fölteszi. 

Schleiermacher kimondá, hogy ,,a vallás a legbensőbb 
kedélyélet dolga," s ez által az eddig uralkodó theologia 
halotti dermedtségét megszüntetve, annak uj és szabadabb 
életet adott. Schleiermacher a központ, melyből a most ural-
kodó irányok fejlődtek ki. Még legnagyobb ellenei is erősek 
általa lettek. Strauss „Jézus élete" cimü müvében, melynek 
positiv becse kevés van ugyan, de hatása annál rontóbb és 
megrázkódtatóbb vala, némileg szinte Schleiermacherra 
támaszkodott; — sőt nem tévedünk, ha állítjuk, hogy az 

uj katholikusok felekezete és a a szabadgyülekezetek álla-
pitói is, mint egy Wislicenus és Uhlich, kik a népszerűt 
philosophián nyargalnak, hasonlag ennek a belső vallásos-
ság fogalmából — roszul értelmezvén azt — indultak ki. 

(Folytatása követ.) Thelusz J* 

Adalék. 
A békési ág. hitv. evang Esperesség szarvasi fötanodájá— 
roli tudósitvány hoz 1859—60 tanévben, fölvilág ositásul. 

Nevezett tudósitványnak 13-ik lapján szóról szóra 
ezek olvashatók: Az orosházi tót-komlósi szám föltűnő 
nagyságával hibásnak árulja el magát 

Minden esetre föltűnő, hogy Tót-Komlóson a szülöt-
tek száma keresztelési anyakönyveink hiteles igazolása 
szerint, a névtárban kitett lelkek számához képest sokra 
rúg. 

Ez azonban onnan származik, hogy Tót-Komlós szá-
mos és terjedelmes pusztákkal lévén körülvéve, melyek ev. 
lakóinak száma a névtárban kitett létszámban nem foglal-
tatik, mert egyre változik: onnan is számosan hozattak és 
hozatnak évenkint hozzánk keresztelés végett. 

Továbbá a szomszéd egyházakból gyakoriak voltak 
nálunk ezelőtt a keresztelések, sőt míg az ambrózfalvi egy-
ház anyává nem lett, gyermekeit rendesen Tót-Komlósra 
hozatta keresztelés végett, halottait is nálunk iratta be. 

Igy állván a dolog, épen nincs mit csudálni, hogy ha 
a szülöttek száma a névtárban kitett lelkek létszámához 
képest jóval is nagyobb. 

Horváth Sámuel. 

Nyíltlevél Ballagi Mórhoz 
Nagytiszteletü ur ! Tisztelt barátom uram ! A quon-

dam híres professornak Posaházynak hallotta ön hírét ugy 
e ? Hát ennek a tudós férfiúnak következő munkáját: Oratio 
de recta Eruditionis comparandae ratione" mely épen é r -
dekes tanári beköszöntő beszéd s Bődtől Danelikig egyet-
len irodalomtörténetiró által sincs ismertetve, azt az ora-
tiot, kérdem ismeri-e ön? Akár igen akár nem, figyelmez-
tetem önt ennek a szilárd és makacs férfiúnak következő 
szavaira: „Cum igitur Viros nobiles judicare oportet, gnari 
ut sínt justitiae, necessitas cogit." 

Ön ítélt a nélkül hogy az igazsággal tisztában lett 
volna. Azon bevezető szavakban, melyeket Fórdös Lajos 
rendes (kecskeméti) lelkész urnák az igazság még jobban 
elferditését célzó cikke elibe irt (37 sz. 1213 1.) e szavak 
állanak: „bárhogy olt (t. i. a n. kör. e. t. tört. adatok cimü 
cikkben) a közlő (t. i. az expresbyter) állításait (t. i. hogy 
ezt a cikket a commissio irta — mert ott ugyan más állítás 
nincs) ugyan nem erősíti" — ugyan tisztelt barátom uram 
magyarázza meg nekem e szavakat, melyeket sem expres-
byteri sem rendes (körösi) levelezői minőségben sehogy 
sem értek. A miket az expresbyter irt azok „adatok és 
tények" s magok ezek beszélnek. A miket én alulirt írtam 
próbálja ugyan Fördős Lajos rendes (kecskeméti) lelkész 



ur valami módon elferditni, hanem ez a „terelési" kisérlet 
sehogy sem sikerül. 

Beszéljünk egy kicsit ketten e dologról kedves szer-
kesztő barátom. Ugy-e a levelező azt mondta : a presbyte-
rium ellen emelt vádakat alaptalanoknak találta" a comissio. 
S most a rendes (kecskeméti) lelkész ur másodszor tá-
madja meg e szavak igazságát hivatkozva a kérdéses ope-
ratumra. Kedves barátom uram ! s Fürdős ur csakugyan 
nem tud magyarul? nem érti azon szavakat? mért nem 
magyarázta meg ön neki hogy az sem többet sem keveseb-
bet nem tesz, mint ezt: „azon vádakat, melyeket a presby-
terium ellen emeltek" (s melyek feltalálhatók ön lapja 36. 
számában az 1157-ik lapon hogy t. i. a presbyterium zárt 
ajtóknál in sacris intézkedik, az egyházon s iskolán változ-
tat, ezeknek javait eladogotjá) „ezeket a vádakat" tehát s 
koránt sem a presbyteriumnak quá ilyennek törvényes 
vagy törvénytelen lételét értette a szegény méltatlanul 
hurcolt levelező. Pedig ebben a dologban eléggé hangosan 
nyilatkozik a comissio mondván „A mi illeti stb. Lásd 1188. 
lap. Mért vitatja hát még is Fördős ur a maga absurd állí-
tásait ? ha azt nem hinném, hogy ez magyarul nem tudásá-
ból származik, annak keresztelném, a minek igazi nevét ő 
elhagatta. *) 

De kedves barátom! térjünk a második pontra. Nó ne 
nevessen szerkesztő ur, hanem legyen komoly, igaz hogy a 
mit Fördős rendes (kecskeméti) lelkész ur beszél az na-
gyon is „mulatsághoz hasonló." Azt beszéli hogy a tanárok 
statutum-ellenes helyzetűkből rekesztettek ki. Ha Fördős 
urnák ugy tetszik, ám nevezze statutum-ellenes helyzetnek. 
1851-ben 10 embert megválasztanak professornak s pres-
byternek, 1853-ban ezek számát kettővel szaporítják. 1860. 
Körösre jön egy commissio, s e 12 presbyteriumban egyen-
lő jogon ülő ember közül 11-nek ajtót mutat „mert hivata-
lánál fogva ül ben." Kirekeszti, kicsapja a 11 -et (többet 
nem tehetett a commissio : a többit mások végezték el: egy 
professor, bejutott a presbyteriumba). De hát a 12-ik nem 
hivatalánál fogva ül ben? hát ha valaha ez a 12-ik graeci 
ritus lesz ? akkor is ben lesz ? Ó Logica, szent Logica a te 
orrod viaszk némelyek kezében! Különben a commissio 
épen csak annyit tett, a mennyit tehetett : a professorok 
megválaszthatatlanságát ki nem mondotta, mert kisem is 
mondhatta, de a ben levő 11-et csak ugyan kirekesztette. 
Ez a factum. 

*) Engedje meg a Pesti Napló rendes levelezője megjegyez-
nünk, hogy e szavakat „a presbyterium ellen emelt 
vád" sokkal inkább lehet ugy érteni, a hogy mi értet-
tük, mint a hogy a tiszt, levelező értette, mert ekkor 
világosan szólva igy kellett volna magát kifejeznie „a 
presbyterium eljárása ellen emelt vád." Most részemről 
értem s azt mondom : suorum quisque verborum optimus 
interpres. De legyen, kérem mind a két részt, evvel az 
ügy befejezve, mert bizony szűken vagyok tér dolgában 
a szükséges közlendők tengeréhez képest. Szerk. 

Mivel Fördős ur levele 3-ik pontjára nézve nem elé-
gednék meg a már egyszer bevallott mea culpával most 2 -
szor is kimondom tévedésemet s a vele járó mea culpát í 
E részben tehát mondani valóm nincs — hanem annyival tü-
relmetlenebbül várom hogy Kálvinista Péterrel találkoz-
zam. Nagyot nőjjön: Önnek pedig szerk. ur maradok stb. 

A Pesti ]V. rendes (körösi) levelezője. 

Értesítés. A kecskeméti helvét hitv. fögymna-
siumban, az 186°/! tanév october 4-én nyittatik meg. A be-
írások s magánvizsgák ugyanazon hónap 1, 2, 3-ik napjain 
történnek. Kecskeméten, sept. 15-én 1860. 

Pólya József igazgató. 

A nagy-kőrösi helv. hitv. nyilvános fögymnasium-
ban september hónap két utolsó napján a fölvételi és javítási 
vizsgálatok fognak tartatni, — october 1-sö napján az isko-
la Isten szent nevének segítségül hívásával megnyittatik, 
azután a tanítások megkezdetnek. 

Kelt N. Körösön september 18. napján 1860. 
Az igazgatóság 

Megjelent: A sárospataki ref. főiskola három szá-
zados ünnepe jul. 8-kán 1860. emlékkönyvbe foglalva Er-
délyi János által. Sárospatakon, Lorántfy Zsuzsanna a 
sárospataki iskola egyik alapitója arcképével. Ára 1 fr. o. é. 

Nyelvészeti tanulmányok a mondatkötésröl. Irta Körész 
Kelemen. Pest Pfeifer Ferdinánd bizománya 1860. Ára 50 
kr. o. é. 

Adakozás 
Eperjes, sept. 7. 1860. Az itteni „Schwarz-alapít-

ványra legközelebb adakoztak „Dobsináir1 t. c. Lang Sán-
dor űr 1 frt., Czicser János 2 frt., Özvegy Szontagh Anna 
asszonyság 1 frt. RuíTini Roza asszony 1 frt., Linberger 
István lelkész 1 frt., Sárkány Adolf 1 frt., Sárkány Pál 1 
frt., Tirscher Ede 1 frt., Sárközy S. 2 frt., Mesko Samu 2 frt., 
Fábry F. 30 kr., Augusztiny Victor 1 fr., Fábry Samu 50 
kr., Zundel Károly 1 fr., Szent-Istványi Amália 1 fr., N. 
Szontagh 50. kr., Husz Samu 40 kr., „összesen 17 frt. 70 
kr. o. é." mely öszveg t. Linberger István lelkész ur által 
hozzám beküldetett. 

Midőn ezt áldáskivánat s köszönet nyilvánítása mel-
lett közzétenni s illetőleg nyugtatványozm szerencsém 
volna, egy úttal újból felkérem mind azon t. c. urakat, kik-
nél ez alapítványt illető aláírási ivek találtatnak, méltóztas-
sanak azokat mielébb, bár üresen is, Eperjesre beküldeni. 

Sztehló János s. k. 
ev. lelkész. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J, és Török P. Felelős szerkesztő s k iadó : Dr. Ballagi Mór. 



Egy a. h. nevelő. 
A ki eddig is nevelő pályán sikerrel működik, s normál-reál- és gymnasialis tanulmányo-

kon kivül francia és angol nyelvekben alapos oktatást adhat, f. é. october 1-től akár valamely tan-
intézetbe, akár valamely úri családhoz nevelőöl ajánlkozik. 

Bővebb tudósitást t. Szitnay Kálmánhoz Selmecre — poste restante intézendő levelekre 
nyerhetni. (2— 2) 

Toronytető-építési árlejtés. 
Dunapatajti ref. egyház templomtornyát a jövő év tavaszán rézfedélzet alá akarván vétetni, 

e végett folyó évi october hó 22-kén árlejtést fog tartatni, — melyre az építőmestereket, kőmive-
seket, ácsokat, rézmiveseket ezennel meghívja. 

Az építkezési terv s föltételek az egyháztanács teremében előlegesen megtekinthetők. 
Az egyház föntartja magának azt a jogot, hogy a külön mesterségekre tartozó munkákat 

vagy külön, vagy együvé foglalva, és csak szakértő mestereknek adhassa ki. 
Az egész építkezés költsége, mintegy 10 ezer forintra van becsülve, ezen összeg 10% a 

vállalkozók által biztosításul, vagy készpénzben, vagy kötelezvényekben előre leteendő. 
Kelt D.-Patajon, sept. 8. 1860. A reform, egyház elöljárósága. (2 — 2) 

i 
Egy a német és magyar nyelvben egyformán jártas mivelt evang. nő magyar nyelvből kí-

ván leckéket adni. A kik tanításával élni szándékoznak, megtudakolhatják Pléhkalaputcában 4-ik sz. 
1-ső emelet Eisslerné asszonyságnál. (2 — 2) 

Osterlamm Károly könyvárusnál Pesten, épen most jelent meg: 

F ő t i s z t e l e n d ő 

Dr. S Z É K Á C S J Ó Z S E F 
superintendens ur 

arcképe . 
Kőre rajzolta Weber Henrik. Ara 1 fr, Chinai papíron 1 fr. 5 0 k l \ 

Ugyanott kapható: Balogh Péter superintendens arcképe Kőre rajzolta Weber Henrik. 1 f r . 
Esztergáig Mihály arcképe (fényrajz,). 2 fr. Máday Károly superintendens arcképe (fényrajz) 2 fr . 
Sélyei és Harsa,nyi prot. vértanúk arcképe egy lapon (kőrajz) 1 fr. 40 kr. Grr. Széchenyi István f ény-
rajzképe. A m. akadémia teremében felállított életnagyságú olaj képe után 2 fr. Zsedényi Eduárd 
főfelügyelő arcképe (fényrajz). 2 fr. — Haan A. L. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház tör-
ténelméhez 2 fr. 

Reformátorok arcképei: 
(Igen szép kőrajzok hasonló alakban, mint Balogh és Székács). Kálvin, Prágai Jeromos, Iluszt, Luther, 
Melanchthon, Zvingli, Gusztáv Adolf. — Mindegyiknek ára csak 50 kr. Chinai papiroson 70 kr. 

( 3 - 2 ) 



* 

P á l y á z a t . 

Iaahne F r i g y e s evangélikus fiúk számára Sopronban alapított „tan- és nevelőintézetébe" september végéig 
folyvást vétetnek föl uj, még pedig 4 normál-, 4 reál-, 5 gymnasiumi osztályú 6—16 éves növendékek. Mult tanévben 33 
yolt a növendékek száma, ez évben legfölebb 40 vétetik föl. Programm ingyen kapható Sopronban. 

(4—4) Lahne Frigyes igazgatónál. 

Sárospatakon legújabban megjelentek és Ráth Mórnál Pesten, a „Vastuskóhozu kaphatók: 

A sárospataki ref. főiskola 

HÁROMSZÁZADOS ONNEPE 
julius S. X8SO. 

Emlékkönyvbe foglalta 

Díszes nagy 8-rét Lorántfy Zsuzsanna arcképével. Ára .1 forint. 

Monumenta Protestantium Hungáriáé 
EGGLESIASTIGA 

Pars I-ma 

HISTÓRIA SCHOLAE SEU COLLEGII REF. 
Delineata a 

J O A H I V E S Z O M B A T H I 

Jur . nat. liist.fet eloqu. in eodem Collegio Professore. (Inchoata Sárosp. Diebus Julii A. 0 . 1788. et 
postea continuata). Nagy 8-rét dísz kiadás. Szombathi arcképével. Ara 2 ft. Velin papíron 2 ft. 50 kr. 

KERESZTYEN VALLÁSTUDOMÁNY. 
Irta 

S Z E R E M L E I G Á B O R . 

Ára 1 ft. 35 kr, 

Pe st, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



Harmadik évfolyam. 3 9 . |j&> Pest, sep t. 30.1860 

PROTESTÁNS 

EGYHÁZI SS ISKOLAI LAP. 
SZERKESZTŐ- E S KIADO-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
Hclyb en : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETESEK D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Többíelölről érkezett fel-
szólítások következtében ne-
gyedéves előfizetést is nyitunk 
(oct.—dec.) 1 fr. 85. krjával. 
Egyébiránt még egész és félévi 
példányokkal is szolgálhatunk, 

Szerk. 

Lelkész-választás-e vagy lelkész-
rendelés ? 

Feltett kérdésem miértjének igazolásául le-
gyen szabad megkísértenem főbb vonásaiban 
felmutatni, üresedésbe jött lelkészségeink betölté-
sének gyakorlatban levő nem igen üdvös módját. 

Kiindulási alapul szabad-választási elv van 
elfogadva; de a gyakorlat csaknem minden egy-
házmegyében kíilömböző, kisebb nagyobb mér-
tékben megszorított, módosított, változtatott, a 
szerint a mint egyik vagy másik nézet, gyakran 
érdek emelkedik túlsúlyra, ez érvényesíti akara-
tát, ront, bont, hoz, csinál statutumot, vagy a 
meglevőt magyarázza, alkalmazza saját nézete, 
gyakran érdeke szerint. 

Egyházkerületi szint ugy mint megyei sta-
tutum értelmében, segéd- vagy helyetteslelkész 
azon egyházban, hol ilyen minőségben szolgál, 
rendes lelkészül el nem választathatik; de ha még 
is elválasztatott, az egyházkerület fentartja ma-
gának kivételes jogként, meg- vagy nem erősít-
hetni. Senki azon egyházban, melyben mint se-
géd- vagy helyettes lelkészkedik rendes lelkészül 
el nem választathatik; de ki hosszabb ideig szol-

gál ilyen minőségben egy ugyan azon helyen, 
méltó azon helyre. Az öreg ur tehát — ha külöm-
ben nem szándékoznék is segédet tartani — maga 
mellé veszi még alig végzett fiát, vagy leendő 
vejét, presbyteriumával ebéd mellett elfogadtatja, 
egyházmegyéjével megerősítteti, utána követke-
zendő rendes lelkészül. Igy segéd- vagy helyettes-
lelkész ugyan azon egyházban, melyben válasz-
tás utján „nem," successio utján rendes lelkészszé 
lehet. Más egyházmegye törvénynyé tett gyakor-
latánál fogva az egyházban választja ugyan leen-
dő papját; de csak a rendes lelkészek közül. Az 
igy elválasztott helyére már a megye rendel, s 
rendel mindaddig, míg az utólsó silány jövedel-
mű egyház marad üresen. Ez aztán szinte választ-
hatna, még pedig mivel rendes lelkészre gondolni 
sem mer, a segédek közül is, hanem ezeknek 
sincs kedvük elfogadni. Az egyházmegye könyö-
rül a megszorult szegény egyházon, legidősebb se-
géd- vagy h. lelkészét oda rendeli, s a szegény öreg 
káplán akarva, nem akarva kénytelen elfogadni. 
Azért áll a szabad-választási elv, mind a segéd-
lelkészek, mind az egyházakra nézve. Megtörténik 
hogy az egyház papot választ; de az esperes, vagy 
valamelyik ülnök, vagy valaki nincs megeléged-
ve választásával, hibát talál eljárásában, s a con-
sistorium nem adja megválasztottját, s a felsőbb-
ségével ujjat húzni nemakaró szerény, vagy saját 
jogát védeni sem tudó jámbor egyház kénytelen 
elfogadni, kit nyakába erőszakosan ajánlanak. 
Míg a tehetősebb, vagy önfejűbb, egy két u^y 
nevezett ecclesia szájával is bíró egyház t^dja 
ugyan a tiltó törvényt; de azért e lvála^ja h.. 
vagy s. lelkészét s a consistoriumokté* kierősza-
kolja megerősittetését. 



Mig az egyházak szabadválasztási jogukhoz 
ragaszkodnak, a consistoriumok pedig rendelni 
szeretnének, mindaddig meg nem szűnik a vagy 
egyik, vagy másik részrőli jogsérelem. 

Én gyenge felfogásom szerint sem nem az 
egyházak általi választás, sem nem a consistoriu-
mok általi rendelésben találom a botránkozás 
kövét, a visszaélés magvát, de a két ellenkező tö-
rekvés egymás elleni küzdéséből eredett határo-
zatlan statútumokban, melyek a szabadválasztás 
elvéből indulnak ugyan ki; de a hány eset, annyi-
félekép magyar áztatnak, s alkalmaztatnak. Az 
egyház maga választhatja ugyan leendő papját, 
mert választási joga van; de az egyházmegye ugy 
körülírja e jogát, hogy utóljára is kénytelen, 
vagy az egyházmegye által kiszemeltet elválasz-
tani, vagy a folytonosan módosított statutumok 
valamelyikének ellenére is kicsikarni választott-
ja megadását. Míg más részről valamelyik saját 
jogát védeni sem tudó egyház könnyen szen-
vedhet jogcsorbitást, s kedvetlenül viszi haza, 
külömben érdemes, de a reá tukmálás miatt elő-
re meggyülölt uj papját. 

Megtörtént eset, az ügy csak nem két éve 
foly, hogy a lelkész-választásra jogosított egyház 
administrátorát választá el. Illető egyházmegyéje 
tiltó statutuma értelmében meg nem adhatá. Fel-
lebbezés történt, s az egyházkerületi Ítélet, a me-
gye Ítéletét helybenhagyá, e helybenhagyó Íté-
let nyomán a megye uj választást rendelvén, kül-
döttei ismét szavaztattak, s az előbb elválasztott 
administrátor szavazattöbbséggel elüttetett. Az 
ügy ismét fellebbeztetvén az egyházkerület a 
megye mellőzésével saját kebeléből küldöttséget 
nevezett ki az illető egyházba s e küldötség vilá-
gi tagja, a papi tag tiltakozása dacára is újra 
szavaztatott, s az elitélt, elütött administrátort 
ujra elválasztatá. A két elválasztott közül melyik, 
vagy egyik sem leend-e már megerősített rendes 
lelkész?... Nem tudom.... majd megalkusznak 
együtt a kerület, megye, és egyház, csak annyit 
tudok, hogy e bizony épen nem szép ügy, ha 
egész menetelét le akarnám irni, bizony! bizony! 
reformált egyházunk életéből nem a leglélek-
emeV)'bb drámát kellene megírnom. 

s ehez hasonló esetek mind nem tör-
ténhetnél^ , h a a z egyházkerület és megye közt 
nem lenne i4>ékeny feszültség, az egyházak nem 

viseltetnének gyanúsító bizalmatlansággal egy-
házmegyei consistoriumuk iránt, mihelyt határo-
zott, kivételt, módosításokat nem türö körülíráso-
kat nem engedő, egyházat, megyét, kerületet kö-
telező törvény által rendeltetnék el üresedésbe 
jött lelkészségeink betöltésének módja. 

Én a jelenlegi statutumok határozatlan, sok-
képen magyarázható, módosítható szellemében, a 
kerületek, megyék, egyházak egymás iránti bizo-
dalmatlanságában,féltékenységében, két egymás-
nak ellen mondó u. m: választási és rendelési tö-
rekvés küzdését látom felmerülni mindannyi-
szor, valahányszor üresedésbe jött lelkészi állo-
más betöltéséről van szó. Az egyház híven r a -
gaszkodik választási jogához, az egyházmegye 
támogatja, vagy akadályozza, a szerint a mint 
választása kiszemeltjére, vagy ellenkezőleg esik. 
Az egyházkerület a megyét, vagy egyházat veszi 
oltalma alá, a szerint, a mint egyik, vagy másik 
érdekelt fél által tolakodóbban informáltatik, vagy 
egyik, vagy másik fél megunt alkalmatlankodá-
saitól szabadulni kíván. Legtöbb esetben a me-
lyik fél kevésbé restelli a fáradságot, és birja 
szóval, azé marad a győzelem. Igy megtörténhe-
tik, hogy egyik egyház épen azon az okon nyeri 
meg választottját, a mely oknál fogva a másik 
elesik tőle, egyik helyen a választott, másik he-
lyen a rendelt lelkész erősíttetik meg, a szerint a 
mint a választási, vagy rendelési törekvés szóvi-
vői bírnak igyekezetüknek érvényt szerezni. 

Lehet talán nem minden oldalú, de minden 
esetre elvhű felfogásom csalt meg; de én az ál-
talam figyelemmel kisért ügyek folyamában e 
két elvet láttam egymás ellen küzdeni. A válasz-
tási elvből akar ugyan kiindulni, a rendelési tö-
rekvés is irányát leplezgetni igyekszik; de célját 
soha nem téveszti szem elől. Elnézést kérek e 
szabad vélemény nyilvánításért, én ilyen, ha bár 
ki nem mondott törekvést látok a szabad válasz-
tási elv minden olyan megszorításában, melynek a 
korteskedés megakadályozásán kívül más célja 
van. Valameddig ilyen színezetű megszorítások 
lesznek, mindaddig meg nem szűnhetnek, a min-
den jó protestáns embert lelkében sértő visszaélé-
sek sem, mert mindaddig találnak az érdeklettekr 

egyik vagy másik módosító rendeletben alkal-
massá idomítható rámát, pártfogoltjaik ügyének 
törvényes színezetű befogadására. Épen azért vá-



lasztám a feltett kérdést. ,;Lelkész-választás-e 
vagy lelkészrendelés.?" mert a kettő össze ve-
gyítve jogsérelem nélkül meg nem állhat. Vagy 
egyik, vagy másik elv; de tisztán a másik hozzá-
vegyitése nélkül szentesíttessék törvénynyé, s le-
gyen határozott, kivételt nem szenvedő, kibúvó 
ajtócskákat nem engedő, módositásokat sem egyik 
sem másik fél érdekében nem tűrő módon elren-
delve üresedésbe jött lelkészségeink betöltése. 

Vagy protestáns elveink, s alkotmányos éle-
tünk ellenére vegyük el az egyházak lelkészvá-
lasztási, s adjuk mint rendelési jogot az egyház-
kerületi , vagy megyei consistoriumoknak, s ek-
ként rendelt uj papját tartozzék a gyülekezet el-
lenmondás nélkül elfogadni. 

Vagy hagyjuk meg a szabad-választási jogot 
protestáns elveinknél fogva, alkotmányos életünk 
biztositásául az egyházaknál sértetlenül, mester-
kélt korlátozások nélkül; minden lelkészhivásra 
jogosított egyház szabadon választhassa leendő 
papját, mind azon egyének közül, kik a papi hi-
vatal folytathatására felhatalmazvák. 

Nézetem szerint lelkészrendelés nem lehet, 
mert ez sem protestáns elveinkkel sem alkotmá-
nyos életünkkel meg nem egyezik, aj. Protestáns 
lelkész nézetem szerint nem egyéb, mint ké-
szültsége által képesített, a felekezet által mint 
ilyen az ige hirdetésére, a sacramentomok kiszol-
gáltatására, a szertartások végzésére felhatalma-
zott, a gyülekezet által elválasztott egyházi hiva-
talnok. b). Mint minden alkotmányos társaságnak, 
ugy magyar protestáns egyházunknak is alapel-
ve, hogy az saját ügyeit maga rendezze, hivatal-
nokait maga válaszsza, s független legyen minden 
hureaucraticus, vagy hierarchicus atyáskodástól. 
c). Az egyház-kerületi, vagy megyei consistorium 
általi lelkész-rendelés, vagy hierarchicus papi-cast-
fökozaton alapul, vagy bureaucraticus hivatal-
osztogatás, mind két esetben kizárja az alkotmá-
nyos élet feltételeit. Vagy önkény, vagy atyás-
kodás, de semmi esetre sem kétoldalú jog. d). A 
mely egyház minden tagja jogosítva, sőt hívatva 
van az evangyélium terjesztésére, a valláskörüli 
szabad vizsgálódásra, ügyeit maga rendezi, ter-
heit maga viseli, hivatalnokait maga fizeti, azon 
egyháztól nem lehet megtagadni, az általa fizetett 
lelkészválasztási jogát sem. ej. Mig ülnökeinket, 
gondnokainkat, espereseinket, superintendensein-

ket magunk választjuk, consistoriumainkat v á -
lasztás utján egészítjük ki, addig az egyházaktól 
sem lehet megtagadni, lelkészeik választási jogát. 
Egészen alkalmazva lehet üdvös csak a legjobb 
elv is, félig alkalmazva mindég bonyolíthatlan 
chaosba vezet, anomaliákat szül. Ezen itt elmon-
dott, s több más elő nem számlált okoknál fogva 
tehát, protestáns egyházunk alkotmányos élete a 
lelkész rendelést, mint belé nem illőt, magába fel 
nem veheti. 

Legyen tehát, még pedig szabad lelkész-vá-
lasztás : minden halál, vagy más ehez hasonló eset 
által lelkész-hivásra jogosított egyház szabadon 
választhassa leendő papját, mind azok közül, kik 
a papi hivatal folytathatására feljogositvák, le-
gyenek azok rendes, helyettes, vagy segédlelké-
szek. Ki egy helyen lelkészül megadathatik, a bár 
hol megválasztathatási jogból sem zárathatik ki, 
mert míg itt elválasztható, amott nem, ez elvá-
lasztható, amaz nemféle elvekből kerekített sta-
tútumok irják körül a választási jogot, addig sem 
az egyházak nem birnak szabad-hivási, sem a hi-
vandók nem szabad-választhatási joggal, s a jog-
sérelmek ki nem kerültethetnek. Amúgy is lesznek 
meglehet visszaélések; de legalább nem a hibás 
törvény sokképpen idomítható rámájába erősza-
kolt jogkijátszások. A rábeszélés leend a pártfo-
gók minden fegyvere, az egyház tisztán ismerheti 
jogát, ne engedje magát félre vezettetni, volenti 
non fit injuria. 

Ha szabad-választás utján kell betölteni üre-
sedésbe jött lelkészségeinket, ugy segéd-vagy he-
lyettes-lelkészeinket sem zárhatjuk ki, ily minő-
ségbeni működések helyéni megválasztatásuk j o -
gából, ha csak jogsérelmet nem akarunk rajtuk 
elkövetni az által, hogy a mely jogot collegáik 
élveznek, tőlük megtagadjuk. De nem zárhatjuk 
ki azért is, mert nincs hatalmunkban ezen j o g -
csonkitásból eredett veszteségükért kárpótolni, 
ilyen rendelkezés mellett segéd-éshelyettes-lelké-
szeink méltatlanul büntettetnének. Nem a szabad-
választási jogot kell csonkítani; de a joggali visz-
sza-élés, a korteskedés lehetőségét kell előlegesen 
akadályozni, utólagosan pedig büntetni. 

Valaki csak a papi hivatal folytathatására 
feljogosittatott, a bárhol megválasztathatásból sem 
rekesztethetik ki ; mert protestáns egyházunk fo-
kozatosan emelkedő papi castot nem ismer, 



egyenlő szolgái vagyunk az egyháznak, kell hogy 
beneficiumaira is egyenlően jogositottak legyünk. 
Meglehet az érdem nem mindég leend jutalmazva; 
de könnyebben tűri mellŐztetését, ha ez nem jog-
csorbitásból ered. Én hiszem minden jóravaló 
egyház beneficiumára egészen érdemes lelkészt 
igyekszik választani, ha nem, ? maga akarta, ma-
ga intézkedett igy, könnyebben belenyugszik, jö-
vőre pedig bölcsebben választ. Mig más részről 
a hosszabb ideig segédkedni kénytelen, vagy sze-
gényebb egyházban tengődő sem ziigolódhatik, a 
kivételt tevő törvény, vagy nem méltányló con-
sistorium ellen, épen ugy jogosítva van elválasz-
tatni p. Debrecenbe, mint Haranglábra, ha első 
nem találta méltónak magához, másik pedig igen, 
erről sem a törvény, sem a consistorium nem te-
het, jogsérelmet egyik sem követett el rajta, érde-
mesítse magát p. Szentesnek ha papot választ, 
jogában áll méltányolni. 

Egyházaink képviselőik általi beleegyezésük 
mellett viselik a közterheket, s csak is így válik 
az rájuk nézve kötelességgé, tartozássá, nem pe-
dig önkény parancs-szavára, ugy szinte csak ma-
guk által választott lelkész fizetésére kötelezik 
magukat, nem lehet tehát választási jogukat sem 
megszorítani; ilyen megszorítás lenne pedig, ha 
becsülni, tisztelni tanult segéd- vagy helyetteslel-
készeik elválaszthatásától eltiltatnának. 

A szabad-választási jognak olynemű meg-
szorítása, miszerint segéd- és helyetteslelkészek 
sehol ne választathassanak addig, mig változni 
akaró rendes lelkész van nézetem szerint meg nem 
állhat, mivel a szabad-választási jogot ha nem 
egészen, de félig bizonyosan lerontaná. Ezen elv 
szerint az egyházak választási köre néhány vál-
tozni akarókra szoríttatnék; hát ha az egyháznak, 
ezen változni akarók közül egyiket sincs kedve 
rendes lelkészül megnyerni? mi történik ezen 
esetben ? Aztán kérdem miként álapittatnék már 
meg ezen változni, vagy helyesebben választatni 
akarás nyilvánításának módja? Ügy-e,hogyvis i -
tatio alkalmával, minden ilyen lelkész beírassa 
nevét, a választhatók közé, s ezen névjegyzék 
küldessék meg a választani akaró egyháznak? 
Ezen eljárás nem lenne jó, mert míg sok szerény, 
érdemeit feltolni nem akaró, inkább hallgatna, mint 
sem igy ajánlgatva magát se választassék el; ad-
dig néhány önhitt tolakodó minden alkalommal 

változásba helyezné, s a választhatók közé í rat-
ná magát. Vagy az elválasztatni óhajtó közvetlen 
az egyháznál jelentkezzék? Ezen mód által nem 
hogy kizáratnék, de sokkal inkább előmozdittat-
nék, sőt törvényesíttetnék a korteskedés. Talán 
az esperes, vagy consistorium szemeljék ki azon 
r. lelkészeket, kiket az illető egyházbai elválaszta-
tással jutalmazni szándékoznának; mert mondjuk 
ki világosan, hogy a szabad választás ilynemű 
megszorításának más célja nem lehet. Igen de 
ezen eljárás alkotmányos magyar-protestáns 
egyházunk életébe fel nem vehető hivatal oszto-
gatás lenne egyfelől , másfelől jogsérelmekkel 
összekötött, visszaéléseket eredményezhető, mert 
az érdek párfogását épen nem zárná ki. 

Ha pedig a választó egyház minden rendes 
lelkészt érdemre való tekintet nélkül szabadon 
híhat meg, ugy meghíhatja azt is, kit csak az át-
henyélt hosszú évek toltak fel papi-censuráig, s 
a kegyelem elnézése látott el képesítő bizonyit-
ványnyal, kénytelenségből, s csak azért tűrjük 
meg lelkészeink érdemes sorában, mert p. Jékét 
sem akarjuk előlkönyörgő nélkül hagyni, készül-
tebb egyén pedig el nem fogadja, mert bár sze-
génykedni tud is, épen éhezni, vagy kapálni még 
sem akar, s már csak a protestáns lapra is szeret-
ne előfizetni. Már ha az ilyen rendes lelkészt ki 
nem zárhatjuk a megválaszthatás jogából, nem 
lenne-e a legnagyobb méltánytalanság jól készült, 
szorgalmatos, erényes, egyházias, helyét dicsére-
tesen betöltő, valóban érdemes, sok szép remény-
re jogosító h. vagy s. lelkészeinket, ezek kedvé-
ért, azon ártatlanokon mert még ifjak, s nem ren-
des lelkészek, megfosztani egy ifjan elérhető é r -
demlett állás reményetŐl. A fennebb leirt rendes 
lelkész Halason sem lenne lelkész-koszorúnk 
dísze, virága. Emez utóbbi tökélyesbülést szom-
jazó tevékeny lélek azzá leend, csak ne kénysze-
ritsük munkaképes ifjú erejét, a nyomorúság 
lélekölő rabságában elsatnyulni. 

Legyen tehát szabad lelkész-választás, ma-
radjunk hivek alkotmányos magyar protestáns 
egyházi életünkhöz. Ne szenvedjen sérelmet sem 
egyházaink, sem rendes, helyettes- vagy segéd-
lelkészeink egyenlő jogultsága. Ne fosszuk meg 
sem az ifjú, sem a koros érdemet a jutalmazó 
méltánylás, a bizalom szeretet általi elválasztatás 
reményétől, lélekemelő megtiszteltetés ez, mig á 



rendelés pusztán kenyérnyujtás. Ne tegyük a 
jogot kegyelemmé, a felsőbbség ellenőrködését 
önkénynyé. Ne adja felsőbbség! pártfogás, mit a 
közbizalom, szeretet is megadhat az érdemesnek. 
Ne hangoljuk le összes egyházi életünk iránti lel-
kes érdekeltségét egyes egyházainknak jogaik 
korlátozása által. Ne fojtsuk el az ifjúi nemes tö-
rekvés öntökélyesbitési vágyát, az ifju érdemtől 
megtagadott, az idősebb kornak talán e nélkül is 
megadott jutalomosztogatás által. Ne bujkálhas-
son az érdek vagy pártfogás cselszövénye, a sok-
képen magyarázható határozatlan törvény homá-
lyos árnyékaiban, de mutattassék ki tisztán, a ha-
tározott törvény világával irt jog. 

Mondassék ki világosan, határozott módosi-
tásokat nem tűrő törvényben, hogy minden 
lelkészhivásra jogosított egyház szabadon vá -
laszthatja leendő' papját mind azok közül, kik a 
papi hivatal folytathatására felhatalmazvák, le-
gyenek bár azok rendes, helyettes, vagy csak 
segéd-lelkészek. 

Nézetem szerint e téren semmi jogmegszo-
ritás nem történhetvén a nélkül, hogy az sérel-
meket, visszaéléseket ne eredményezzen, jogkor-
látozásra nincsen szükség; de igen oly intézke-
désre, mely által a korteskedés lehetősége akadá-
lyoztassék, s a szabad választás fiiggentlensége 
biztosittassék. Ilyen intézkedésnek látnám én, ha 
a haláleset által megürült egyházakba adminis-
trátorok nem rendeltetnének; hanem minden ilyen 
egyház bizonyos, a törvényben meghatározott 
idő alatt, rendes lelkészt választani tartoznék. 
Ezen mód szerint az egyház egészen független 
lenne választásában, sem a helyben levő, elválasz-
tatni óhajtó előtt álszemérembol eredett tartóz-
kodásnak, sem a megvesztegethetés közel leheto-
ségének nem lenne kitéve. Ezen idő alatt a közel 
eső lelkészek, a külömben is szokásban levő mó-
don, az esperes által kinevezett sorban végeznék 
a lelkészi teendőket. Ezen mód által sem az özve-
gyi év kegyjövedelme, sem az özvegy-árva pénz-
tári illetőség nem csonkittatnék. Mert az elválasz-
tott rendes lelkész szint ugy köteleztethetnék 
ezen terhek viselésére. Ilyen intézkedésnek látnám 
én, ha rendes lelkésze életében semmi körülmény, 
semmi ok miatt meg nem engedtetnék az egyház-
nak, utána következendő rendes lelkészül, senkit 
sem elválasztani, sem híni, sem elfogadni; ha-

nem ennek halála után, a fenebb leirt módon, a 
törvényben meghatározott idő alatt tartozzék lel-
készt választani. Ezen intézkedés nem zárná ki a 
fél, vagy harmad fizetésre, hosszabb időre szer-
ződött segéd elíogadhatást. Csak hogy ez nem 
rendes, nem is következő, pusztán segéd-lelkész 
lenne. Az esperes által azonnal elrendeltetnék 
működése helyéről, mihelyt a rendes lelkész meg-
hal, ne hogy jelenléte által a választás független-
sége akadályoztassék. Ha azonban a választásra 
kiszabott idő elteltével, a nélkül hogy közvetve 
korteskedett volna, csak ugyan ö választatnék el, 
ez ellen nem lehet kifogás. Épen ezen eljárást 
vélném jónak, azon segédekre nézve is, kiknek 
főnökük időközileg meghal. 

Az aljas utokoni elválasztatni törekvés pe-
dig p. pénzzeli vesztegetés, étetés itatás, lelkészi 
jövedelmek csonkításának igérése, szóval minden 
nemtelen, lelkészhez nem illő korteskedés, ne csak 
az elválasztathatásbóli kirekesztés; de lelkészi 
hivatalképesség elvesztésével is büntettessék, s 
a legszennyesebb bélyegnek tekintessék. Ez 
nem tulszigorú, csak méltó büntetés, aljas utat 
erkölcstelenség választhat, erkölcstelen pedig lel-
kész nem lehet. 

Ezek lennének lelkész-választás körüli né-
zeteim; csalhatatlanság bélyegére épen nem tar-
tanak igényt, lehet hiányosak, sőt hibásak; de 
talán valami jó is csak kerülne ki belőlük; vétes-
senek tekintetbe csupán ezek, a hiányosak helyett 
nálam tapasztaltabb, a dologhoz alaposabban 
szólni tudók, terjesszenek elő jobb nézeteket, s én 
tisztelettel hajlom meg előttük, sőt örülni fogok? 
mert csak a dologhoz egészen értő tapasztaltak 
meghányás-vetése, vitatása nyomán fedeztethe-
tik fel az egyenes út, mely annyi, lelkemet sok-
szor felzaklató visszaélésnek véget vetend , s 
épen ezen visszaélések feletti méltó fájdalom, s 
ezek megszüntethetésének hozandó jobb törvény 
általi reménye, kisérteté meg velem gyakorlatlan 
tollamat. Iklódy Márton. 

- —-O" -

ISKOLAÜGY. 

G-ymnasiumszervezetünk ügyében. 
Kedves barátom! Szándékoztam iskolarendezésünk 

ügyéhez, mi most minden protestánst oly mélyen érdekel, 
én is hozzá szólni lapod utján. Azonban vagy igen sokra 



terjedt volna irásom, ha részletekre is oly mértékben akar-
tam volna kiterjeszkedni, hogy némely — különben sok 
jelességü — közlemények ellenében, mennyiben általam 
nem helyeselhetek, — megállhassak; — vagy ha csak álta-
lanosságban maradok : oly viszonzást vonok magamra, mint 
Csepely tanár ur. — így, szándékom szándéknak maradt. 
Olvastam aztán Tatay ur cikkét lapodban, Bartók Gáborét 
a „Sárospataki Füzetekben," kik sokat, mit én mondani akar-
tam, sokkal jobban mondottak el s felszólalásomat, legalább 
nagy részben feleslegessé tették. 

Most, a kunszentmiklósi egyház elöljárósága (mely 
szintén algymnasiumot tart) — engem bízott meg, hogy 
nézeteit ez ügyben, lehető rövidséggel s inkább csak hiva-
talos alakban formulázzam. Talán szolgálok valami keveset 
az ügynek, ha ezen igénytelen nyilatkozatot közzéteszem, 
épen e napokban, midőn Pesten az egyetemes iskolai ta-
nácskomány összeül s dönt. 

Im itt következik: 
„A kunszentmiklósi egyháztanács, mint egyszersmind 

a helybeli algymnasium elöljárósága, azon meggyőződésben 
van: hogy ugyanannyi tanerővel, mennyi eddig az Orga-
nisations-Entwurf-szerü algymnasium négy osztályához 
kívántatott, — autonomicus önrendezés falapján álló „hat 
osztályú középtanoda" sikeresen elláttathatik. Elhatározta 
ennél fogva, egyházi felsöségének, u. m. a dunamelléki 
egyházkerületnek helybenhagyását kérni azon szándékára: 
miszerint, eddig négy osztályú algymnasiumát, a küszöbön 
álló 1860—61. iskolai évre már öt osztályú, a következő 
1861—62. évre pedig hat osztályú középtanodává eme-
lendi, Isten segítségével! 

Tapasztalásból győződött meg ezen egyházi iskolai 
elöljáróság, a közelebbi években érvényben állt ministe-
rialis tanrendszer célszerütlenségéröl. — Célszerűtlennek 
tartja azt 

1) „mint olyant," mely nem természetes fejlődés ut-
ján nőtt ki a magyar protestáns egyháztörténelmi életéből, 
hanem mind annak, a mi volt, egyszerre mindenestől eltör-
lése után, tartalom s rendszer tekintetében merőben ujat 
állított helyébe; — célszerűtlennek 

2) „önmaga," mint a mely egyfelől a szakrendszer 
által a tanítói erőket és a tanulók figyelmét egyiránt szaka-
dozottá, Összefüggetlenné teszi, elforgácsolja s így sikeré-
től fosztja meg; másfelől egyszerre sokféle tárgyat vétetve 
föl, s kevés idő alatt aránylag sokat követelve, beosz-
tása által csak az emlékezetnek tultömésére látszik célozva 
lenni, — az értelem, önmunkásság, és itélötehetség fejté-
sére s szilárdítására pedig épen nem vezet; — végre cél-
szerűtlennek 

3) „anyagi tekintetben," mert feleslegesen sok taní-
tói erő alkalmazásával, és így túlságos költséggel jár, mi 
még akkor is pazarlás volna, ha gazdagok volnánk, sze-
génységünket tekintve pedig, valóban nevetséges erőfe-
szítés. 

És midőn a kunszentmiklósi egyházi s iskolai elöljá-
róság e szerint a közelebbi évek tanrendszerét, eredetében, 
lényegében, s anyagi tekintetéből egyiránt célszerűtlennek 

tartja, — semmikép sem adhatja szavazatát ahhoz: hogy 
ezen rendszer, bár csekély és lényegtelen módosítással, 
megálljon s továbbra is fentartassék; hanem egyenesen azt 
óhajtja, hogy „azon elvi, gyökeres változás történjék," s 
iskoláink élete, — a korigényelte tökéletesítéssel, — de a 
régi tanrendszer alapján ott folytattassék, hol erőszakosan 
félbeszakítlatott vala. 

Nem ámítja magát ezen elöljáróság azon csalképzet-
tel, mintha a régi rendszer egészen tökélyes lett volna; 
jelesen, tudja azt, hogy az kizárólag a humanisticus kép-
zésre levén irányozva egészen elnyomta a reálisticus 
irányt, melynek pedig ma már szükséges szintén képvisel-
tetnie ama mellett. Nem is szegül azért ezen elöljáróság a 
korigényelte javításoknak ellene ; s épen azért, hogy ilye-
nek lehetővé váljanak, nem kívánja oda kevesbíteni vissza 
meglevő tanerőit, hol azok egykor álltak; csak a meglevő 
tanerőkkel oda akarja emelni iskoláját, hol az egykor áll t : 
t. i. hat osztályú középtanodává. 

Ily szempontokból indulva ki, nem helyeselheti azon 
előleges tantervet, mely hivatalosan köröztetett * ) , de 
melyben nem lát egyebet, mint azon ministerialis Entwurf-
nak, mely miatt önállóságunk évekig jajgatott, kevés vál-
toztatással, visszatükrözését; látja benne azon rendszer 
minden gyöngéit: a tanítói erők és a gyermeki figyelem 
elforgácsolását, az emlékezetnek súlyos tárgyakkal túltö-
mését, az értelem-, önmunkásság- és judicium háttérbe 
szorítását, és végre a pazarló költségességet. 

Ilyen nézeteknek élőszóval is támogatására, küldi 
ezen elöljáróság, a sept. 20-án tartandó értekezletre, meg-
bízottját. 

Kelt a kunszentmiklósi egyháztanácsnak, 1860. sept. 
16-kán tartott üléséből." 

íme, ennyi az irat. En pedig még csak annyit teszek 
hozzá, hogy nézetem szerint minden egyetemes biozottmány 
túllépne teendői körén, ha legkisebb részletekig menő lec-
ketervet, tárgy- és órarendet állapítana meg. Részemről 
elégnek tartanám kijelölni a tudományok terén azon hatá-
rokat, melyekig a négyosztályu, hat osztályú, nyolc osz-
tályú tanodáknak el kell vezetni növendékeiket. A részle-
teket az egyes iskolai igazgatóságokra, sőt némely tekin-
tetben az egyes tanárokra kell bizni. Ez az igaz értelem-
ben vett autonomia ; mert mindenben pontokat és alponto-
kat, paragrafusokat és rubrikákat, s végre egész codexet 
és tabellát csinálni, — nem az! És ha szükség volna, ez 
elv mellett kész volnék, a tisztességes vitatkozás terén 
sorompóba is lépni. 

Isten veled, viszonttalálkozásig. Kunszentmiklóson, 
sept. 17. 1860. Szász Károly. 

Hallgassuk meg egymást. 
A dunántuli reform, superintendentia f. év junius 12. 

és 13-kán tartatott kerületi gyűlésében, többek között ezen 

*) Az e végre előlegesen megbízott debreczeni tanárkar 
munkája. Sz. K. 



alapelvet magáévá tette : „A templom és az iskola az egy-
házban elválasztatlanul állanak, s az iskolának ügye csak 
ezen szempontból tárgyalható. — Ezen alapelv a mi evang. 
egyházunk általános alapelve. 

Az iskolának templomtól elszakítása természetesen 
halált okozna az egyháznak, mely lassan bár, de bizonyo-
san bekövetkeznék. Ha pedig az iskolának és a tem-
plomnak vezetői a pap és tanitó, az egyházban viszonyos 
joggal ellátott rendezésből kimaradnak, akkor az egyház 
élni ugyan, de gyümölcsöt azon arányban, mint vallásunk 
szelleme megkívánná, hozni nem fog; ha ezen egyházunk 
két föoszlopa evangyélmi szellemben egymáshoz rendezve 
nem lesz. — Az iskola mindenkor az egyháznak alapköve 
volt, az iskola az egyház növendékháza. 

Ezt bizonyítja ama Jézusnak parancsolatja: „Menje-
tek tanítsatok, kereszteljétek Máté 28. 19. 
„Tanítsatok," az az iskola; „kereszteljetek," az a tem-
plom ; — valamint e két szó szorosan összeáll azon vallá-
sunk igéjével; úgy az iskolának, nálunk protestánsoknál 
a templommal szoros összekötetésben, az egyházban álla-
nia kell. 

Ezen történeti elvet a mi egyházunk mindenkor meg-
tartotta, s most is tar t ja; mi evangyéliomi keresztyének 
jól értjük azt, mit jelent azon Jézus parancsolatja, „tanítsa-
tok és kereszteljetek." Mi tudjuk, hogy eme két szó, azon 
szent szerződés, mely tiszta lelkiismeretünket az Istennel 
összeköti, melyet tanitás által a szent háromságnak hitében, 
előkészíteni kell. 

Ezen szempontból kell tehát az iskolai ügyet, a leg-
alsóbb elemi iskolán kezdve, a legfelsőbbig, s mindenek 
előtt az elemiiskolatanitók állását is tárgyalás alá venni. 

Mivel egyházunk rendezése napi renden van, ideje 
volna, hogy mi elemi iskolatanitók is, állásunkról gondos-
kodjunk s ennek helyzetéről szerény kivánatunkat a nyil-
vánosság szine elibe bocsássuk. 

Azon alapelvei, hogy az „iskola és templom elválaszt-
hatlanok," egyházunk általában magáévá tette, mely igaz-
ságban s evangyéliomi szellemben csak úgy válik testté, ha 
a tanitó az egyházban olyan állást kap, mely becsülettel 
megállhasson, s melylyel neki vallásunk történeti joggal 
tartozik. 

Hogy ezen állásunkat, érdemteljes férfiak akarják, 
hogy javunkat, fölemelésünket, magas egyházi hivatalno-
kok is előmozdítani hathatósan el nem mulasztandják, erős 
reményünk van. 

Legyen tehát szabad mindnyájokat, főképen, kiket e 
tárgy érdekel s kik velünk jót akarnak, titeket egyházunk 
elöljárói s kormányzói e következő szerény kivánatunkra 
figyelmeztetnünk. 

Mi akarjuk: 
1) hogy a tanitó az egyházban szintén, mint a pap 

hivatalnoki állásban, 
2) mint olyan a presbyteriumnak s egyházi gyűlés-

nek rendes tagja legyen. 
3) Minden egyházi gyűlésben szavazattal bírjon. 
4) Esperességi gyűlésekben, mint egyházi hivatalnok 

tanácskozó, illetőleg az iskola- s tanitók ügyeiben szava-
zattal birjon. 

5) Minden, főképen az iskolát s tanítókat illető es-
perességi körlevelek vele is közöltessenek. 

6) Esperességi consistoriumban, választmányokban, 
az iskolát s tanítókat illető ügyekben, ö is mint választott 
vagy kinevezett tag állhasson. 

Hogy ezen tanitóállása kerületi egyetemes gyű-
lésekben is, követek által támogatva s úgy előkészítve, a 
tartandó zsinaton megerösitessék. 

Más részről pedig kívánjuk : 
1) hogy az elemi tanitói hivatalhoz csak ahhoz elké-

szült s megvizsgált egyének alkalmaztassanak; 
2) hogy a tanitó-képezdébe csak a VIII., vagy leg-

alább a VI. gymnasiális osztályt végzett ifjak vétesse-
nek föl. 

Az Isten, kinek őrködő keze alatt a mi egyházunk 
áll, adja, hogy az evangyéliomi testvériség vezesse lépé-
seinket, és a nagy tervet, magyarhoni egyházunk rende-
zését, minél hamarább, evagyéliomi szellemben véghez 
vinni segítse. 

Ugy Luther szavaival rekesztjük be ezen cikkünket: 
„Mert a viszálkodás sem nekünk, sem más kinek, soha 
nem használt, hanem inkább nagy kárt tett, mert benne 
semmi hasznos, semmi jó nem volt, nem is lesz r e -
ménylhetö. Többen. 

A j k a , sept. 14. 1860. T. szerkesztő ur : A jóakaratú 
szívnek jól esik, valahányszor népnevelési mozgalmakról 
olvashat s azokat sikerrel koronáztatni látja. Veszprémi 
egyházmegye somlyóvidéki iskolatanitói megértve a kor 
intő szavát, még 1855-ben elhatározák, hogy tanitói con-
ferenciákat tartanak s ugyanakkor e végre alapszabályokat 
is dolgoztak ki. Most legközelebb aug. 28-dikán N.-Szaló-
kon ismét tanitói tanácskozmány tartatott, s tiszttársaim 
megbízásából van szerencsém azt a t. c. olvasó közönség-
gel tudatni, azért, hogy rokon érzelmű ügybarátaink tud-
ják, miként mi is élünk és munkálódunk. 

Szilvágyi Károly 
tanácskozmányi jegyző. 

Egyetemes tanári értekezlet. 
Pest, sept. 20—24. napjain tartattak itt a hazai helv. 

hitv. közép- és felsőbb tanodák küldötteiből alakult egye-
temes tanári értekezletnek ülései; mely értekezletnek — 
köztudomás szerint — a volt feladata : hogy a 10 évi ta-
pasztalat által minden tekintetben hiányosnak bizonyult 
ministeriális gymnasiumi tanterv helyett egy célirányosab-
bat alkosson;— jelesül pedig olyat, a mely által mind a 
nemzetiség, mind a protestántismus, mind a magas tudo-
mányosság igényeinek elég legyen téve. 

Fölösleges említenem, hogy a tanintézeteknek ez 
alapon létesítetett szellemi találkozása, a mily érdekes és 
kedves vala magukra az értekezletben részt vett tanférfi-



akra, — kik itt egymást, egymás eszméit, tanelveit köze-
lebbről ismerni tanulták: ép oly fontos, sőt sokkal inkább 
nevezetes volt magára „a tanügyre" általában, mivel hogy 
ezáltal nemcsak ama közösen ohajtott reorganisatio utja 
van az egyházkerületi hatóságoknak megkönnyítve , — 
hanem egyszersmind a minden hazai tanintézetünknél le-
hetőleg egy szellemben, öszhangzó tanrend szerint való 
működésre is megtételeit az első lépés. — Ez értekezlet 
volt — mondhatnók — tanéletünknek, 10 évi zsibbasztó 
állapot után első szabadabb lélekzetvétele; s tán egyszer-
smind kiinduló pontja is egy szebb jövőnek, — a mint azt 
főtiszt. Tőrök Pál superintendens ur, mint házi gazda, igen 
szépen előadta, a tanárikart üdvözlő, az értekezletet meg-
nyitó beszédében. 

Nem célunk az értekezlet tanácskozmányait, sem az 
azokon alkotott tervezeteket részletesen referálni; az 
egész munkálat, különben is, javaslatkép fog az egyetemes 
(nép-) iskolai választmány, onnét ismét végmegállapitás 
végett az egyházkerületek elé terjesztetni. Addig, mig az 
megtörténnék, legyen elég csak a főbb pontokra, — a kö-
vetkezőkre szorítkoznunk. 

Osztatlan volt az értekezletnek meggyőződése az 
eddigi tanterv céliránytalansága felöl, nemcsak azért, — 
mert a 8 osztályú gyinnasiumok minden rendszeres bölcsé-
szeti ismeretek, hazánk történeteinek kimerítő, s a közjogi 
állapotok fejlődését is magában záró tudása stb. nélkül 
akarták képesíteni ifjainkat a szakpályaválasztásra; — 
hanem ezenkívül még azért is, mivel a tudományok két 
cyclusban taníttatván (az „al- és felgymnasiumban"), még 
pedig a felsőben már — állitólagosan — magasabb szem-
pontból, praginatice és nagyobb terjedelemben: e beosz-
tásnál fogva a látszólagos ismétléssel igen kevéssé gyara-
pult a növendékek ismerete — alaposság helyett pedig 
egyenesen a felszinesség felé gravitált. A második cyclus 
ugyanis az V. osztálynál kezdődvén, 14—15 éves gyerkö-
cöknek kelle megkezdeni, p. o. a világtörténetek állítólagos 
pragmaticus ismeretét. — Azért mi sem vala természete-
sebb, mint a szakpályákat megelőző olyan tanfolyamot 
javallani, melyben nemcsak a rendszeres bölcsészetnek s 
vele a tudományok bölcsészeti tárgyalásának kellő tér és 
jogosultság adassék, hanem egyszersmind a tudományok 
célszerűbb beosztása is eszközölhető legyen. Kimondatott 
ennek következtében, hogy a szakpályára lépés előtt leg-
alább is 9 éves tanfolyamot tegyünk valamint a leendő 
theologusnak, űgy szinte a jogász, avagy medikusnak is 
kötelezővé, hogy ekképen jövőre is, mint a múltban a ha-
zafiságot s egyháziasságot megfelelő tudományos képezte-
téssel párosulva vigyék ki az iskolából azon ifjaink is, a 
kik világi pályára szándékoznak. 

Csekély belátásunk szerint, a 3 felsőbb év tantárgyai-
nak bizottmányilag eszközlött berendezése, mely szerint a 
világi történetek pragmatikus előadása, a mértani alapokra 
fektetett physica, a közjogi fejlődésre való tekintettel elő-
adott magyar történet, egyházjog, — a nyelvek philoso-
phico-aestheticai kezelése, a bölcsészet egész rendszere, a 
természetiek phisiologiája stb. képezik a szakpályára me-

hetés előtti 3 évnek tantárgyait (melyeket már 17—20 
éves, megizmosult szellemű ifjak hallgatandnak), ez a be-
rendezés — mondom — bizonyosan ki fogja elégíteni azon 
közvéleményt, a mely az eddig nélkülözött „philosophiai 
cursust" újra látni óhajtja iskoláinkban. 

Azonban a mig igy — ezen 3 éves méltán bölcsésze-
tinek nevezhető tanfolyam egy jól összefüggő cyclust ké-
pez : a megelőző 6 év tantárgyainak beosztását — alázatos 
véleményünk szerint — nem sikerült egészen az értekez-
letnek akként eszközölni, hogy a folytonosság s önmagá-
bani kerekdedség jellemezné minden tárgynál ezen tan-
folyamot. A reáltudományoknál s különösebben a termé-
szetieknél, fényes győzelemre jutott ugyan végül az érte-
kezlet egyik lelkes tagjának azon óhajtása s elve, hogy 
azoknak tanitása folytonosan s akként vezetendő, miszerint 
a 6-ik évben lelje bevégeztetését; magát mégis az alapul 
szolgáló elvet egyéb tudományokra is, p. o. a történetre 
alkalmazni nem sikerült. — Véleményünk szerint tehát, ha 
azt akarjuk, hogy a gymnasium, philosophiai, s így fölebb 
theologiai stb. tanfolyamok kellőleg egybevágjanak: az 
említettem hiányon még segítni kel l ; s hisszük is, hogy az 
egyetemes iskolai választmány, s maguk az egyházkerüle-
tek is figyelemüket e pontra különösen ki fogják ter-
jeszteni. Peti József. 

Osw. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Magyarország története, az ifjúságnak irta Rajcsányi 
János. Harmadik újonnan kidolgozott s megbövitett ki-

adás. Pesten. 1860. 

A hazai gyermek-irodalom nem igen dus virágzatu 
mezején igen kedves jelenség e könyvecskének harmad-
szori uj és frissült erővel való megjelenése. — Nem lármá-
val, nem hízelkedő ajánlatokkal jött most is közénk, de a 
szerénység, hallgatagság paizsa alatt. Szerényen mondjuk, 
mert sem megjelenése előtt, sem megjelenése után senkitől 
sem ajánltatott; senki egyetlen hanggal sem mondá ki e 
könyv megjelenése fölötti örömét, vagy roszalását. Ugy 
hiszem, hogy a midőn e könyvecskét a nagy hallgatagság 
közepett ismertetés alá veszem, kedves dolgot teendek a 
nagy közönségnek. Ismerkedjünk meg céljával, azután 
lássunk pár szivre s erkölcsre ható vezéreszmét, mely az 
egészet átlengi, s a hatást neveli. 

Célja a magyar történelem tanulását könnyűvé és 
mulattatóvá tenni; célja, az ifjúságban az erényt, nemzeti-
séget, honszerelmet felbuzditani; célja, hogy a hazában 
minél több vallásos, becsületes minden szépre és jóra kész 
polgárok növekedjenek fel. — Kell-e, lehet-e ? nemesebb, 
nagyobb s magasztosabb rendeltetésű irányt tűzni ki célul, 
mint milyet könyvecskénk homlokára tűzött szerzője ? 
Bizonyára ennél nincs szebb és nemesebb, de nincs nehe-
zebb is, mint épen ez! — És váljon megfelelt-e irónk a 
kitűzött célnak és iránynak! ? 



Mindenki jól tudja, hogy csak oly könyvecske Írásá-
hoz is, mely csupán a középszerűség fokán megállhasson, 
nem elég csak a jó akarat, nem elég a tárgyak rakásra 
halmozása; nem elég — legkivált a történelemben—s kü-
lönösen a gyermekek kezébe szántban, csupán az esemé-
nyek száraz elsorolása, de kell, hogy azok képekké legye-
nek alakítva; nem elég az események száraz elsorolásából 
következtetett jó és rosz, szótári megkülönböztetése, de 
alakokra kell azt adnunk s azon alakok küzdelmét kell a 
szem elé állítani, hogy lássa a gyermek az igazság, a jóság 
nemes harcát s győzelmét a gonoszok fölött. — Ki irni 
kiván, ki irni akar, az emberek bármely osztályának, űgy 
kell elkészülve lennie, hogy a mit ír, azt tisztán tudja és 
érezze; eszményképei tiszták, világosak legyenek, mint-
egy saját énjébe beolvadtak; hogy bármily körülmények 
közepett is azokon a legtisztábban átláthasson, hogy a 
történelmi viszonyokat ne zavarja egybe a cselekvő sze-
mélyek egyéni sorsával. — Az irónak ismernie kell a vilá-
got, az életviszonyokat, a gyermekek lelkületét, szivét, 
amazok társadalmi viszonyait, a gyermekek lelki fogé-
konyságát ; ha nekiek szívre, lélekre hatót akar szólni, 
vagy irni. Előadásának csinosnak, kellemesnek s figyelmet 
ragadónak kell lenni, s a különös események leírásában a 
történeti személyek összeállításában is azon ügyes eljárást 
kell mutatnia, hogy azok olvasásánál a gyermek figyelme 
ne lankadjon, hanem szüntelen felvont izgatottságban 
kisérje az események sorát. 

Ismertetésünk alá vett könyvecskénknek bármely 
lapját veszszük is, sorai a fentebb — csak röviden — el-
mondott elveket tanúsítják. Minden sorából, minden szavá-
ból a legnemesebb, a legszebb hazafisági szellem leng az 
olvasó szivébe á t ; melyből az tűnik ki, hogy irója tudta és 
értette mind azt a mit i r t ; mind azt, hogy kiknek és 
miért irt. 

E jeles könyvecske iróját űgy tekintem, mint egy jó 
öreg tanitó bácsit, ki iskolájának falai között, vagy egy 
árnyas fa alá helyezett karos székben üldögélve, apró 
tanítványai szellemi s erkölcsi jóllétén egész szivével és 
lelkével csügg. Egy oly egyénnek képzelem, ki lelkesülve 
lévén a haza és annak nagy fiai iránt, azon gyönyörű ál-
mokban ringatja magát, hogy majd egykor, talán az öt kö-
rül zajongó gyermekek valamelyike is oly derék, oly jeles 
hazafi leend, mint ama férfiak egyike, vagy másika, kiknek 
szép és dicső nevük a történelem lapjain már oly fényesen 
ragyognak. — Első és fökötelességének ismeri megértetni 
gyermekeivel a hazát és a hazaszeretetet; hogy ezt elér-
hesse ezer meg ezer példát hoz fel mindegyikre; melynek 
mindegyike szivreható , lelkesítő, buzdító. Teremteni a 
kicsiny, gyenge és könnyen hajló lélekből, erős, állhatatos 
férfiakat legfőbb vágya; s e vágy és érzelem vezeti a taní-
tásban megőszült tanitó bácsit, s maga köré gyűjtve a 
gyermekeket érzelemteljes szavakkal irja s adja elő a haza 
szent történelmét. Nem mulaszt el egyetlen alkalmat sem 
felmutatni valamely jeles férfit, s kitűzni azt a gyermekek előtt 
vezércsillagul az élet nehéz pályáján. Elmondja mindazon 
jókat, melyeket egykoron őseink tevének s ilyenkor, mintha 

látnám az örömtől szemében rezgő könyeket; de elmondja 
s pedig megróva keményen a roszakat, melyeket szin-
tén őseink követének el, s már itt hangját oly fájdal-
masnak, oly rezgőnek s könyeit oly bánatosnak képzelem. 
— Buzdító szavakkal ajánlja amazt, mint követni valót; de 
az utolsót, miután a rosz cselekedethez illő ecsettel lefes-
tette, — buzgó kéréssel inti gyermekeit elkerülni. — A t. 
szerző igen szerencsésen tudja a gyermekek elébe állítani 
a különböző jellemű egyéneket, s ha olykor nem is mondja, 
nem is magyarázza, hogy melyik a követni való s melyik 
nem, — a gyermek-olvasó maga képes eltalálni s lelkének 
egész gyönyörével bámulja a lefestett, leirt alakokat; elra-
gadtatással olvassa a fényt, dicsőséget hazánkra árasztó 
események leírását s nem szűnik meg figyelemmel kisérni 
azon jeleseket, kik a hazához hivek és tántoríthatatlanok 
valának. — Mint nevelő, sok éves tapasztalásom után mond-
hatom, hogy nem egyszer láttam növendékeimet könyezni 
e könyvecskében leirt várnai, mohácsi s több más hazánk 
romlására s pusztulására folyt csaták olvasásánál; de vi -
szont nem egyszer láttam ugyanazon gyermekeket öröm-
könyeket hullatni azon esemény olvasásánál, hol a haza 
sorsa jobbra fordultát látta, hol egy-egy kedvencebb haza-
fia az őt fenyegető veszélyből kiszabaditá magát. Valóban, 
ily hatás mellett e könyvecske kitűzött irányának, legalább 
szerintem teljesen megfelel és felelt, s ki ebből vagy ezzel 
tanitja gyermekét, mint kezdőt a hazai történelemre, idejét 
nem vesztette e l ; mert ismét tapasztalásra hivatkozhatom, 
hogy gyermeke szivébe — nem ama rajongó s elvakult 
honszerelmet, de a valódit és tisztát, mely a becsületesség-
gel és erényességgel van párosulva — olthatja be. Kell-e? 
lehet-e ? ennél nagyobb s fenségesebb eredmény ? Bizo-
nyára nem! Bár minden könyvecske igy tudna megfelelni 
kitűzött céljának. — Ugy hiszem, hogy a midőn e szavai-
mat elmondottam nemcsak az én, de mindazok érzelmeit is 
kifejeztem, kik e kis könyvecskével már ismeretesek; azok, 
kik talán nem ismernék, engedve szavaimnak, vegyék ke-
zükbe s olvasgatva győződjenek meg, hogy a mit mondot-
tam, épen nincs nagyítva. — Azonban nem lesz talán f e -
lesleges, ha röviden foglalatját megismertetem. 

Legelső lapjain röviden bár, de igen érdekesen adja 
elő Róma s népei erkölcsi viszonyát, elmondja a megrom-
lott erkölcsű római nép javíthatatlanságát s mint javíthatat-
lanokra isteni gondviselés által reájuk mért csapást hozza 
fel a durva vándorló népek pusztításait. A több vándor-
népek között jelesül tűnteti fel hatalmas őseinket, a hunno-
kat s ezek nagy vezérét, Attíllát. — Az akkori világ ezen 
Isten ostorát röviden, de érdekesen jellemzi házánál és 
hadaiban; majd halálát mondja el, s fiai pártoskodó harcát, 
mely a 100 éves hatalmas hunn birodalmat végképen meg-
dönté. Erre következnek az avarok, melyeknek történel-
méről sokkal érdekesebben beszél, mint minden eddig előt-
tem ismeretes s gyermek kezébe szánt történelmi köny-
vecske. Ezekután a magyarok lépnek a sorba, kiknek ősi 
szokásaikról, vallásukról, ősi hazájukról beszélve, előadja 
a hazakeresés körülményeit és a honfoglalást; majd Árpád, 
Zoltán, Taksony és Gejza fejedelmeket jellemzi röviden, s 
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az alattok történt nevezetesebb eseményeket igen érdeke-
sen irja le. 

Szent Istvánnal, s az 1000-ik évvel kezdi nemzetünk 
és hazánk nagy történelmét. Szép és megható módon a 
gyermeki lelkekhez mért találóssággal irja le István tetteit, 
azon borzadalmas éjt, melyben egy gyiloknak ki kellett 
volna oltani a szenvedő életet. Elmondja foérdemeit, me-
lyeket leginkább az ország alkotmányos megalkotása körül 
szerzett, s mely kitörülhetetlen emlékű leend, míg csak 
egy magyar él. Majd az utána következett királyokat festi 
kit-kit a maga színével. Hol a jeles és derék tetteket kell 
kiemelni, nem hibázik a gyermeki kedélyhez mért ecsete-
lés, nem az erkölcsre és szivre ható következtetés. — Az 
Árpádházbeli királyok közül igen élénk színekkel emeli ki 
a közszeretetben álló szent Lászlót; a felvilágosodott eszű 
Kálmánt; a roszlelkü II. Istvánt; a gyenge jellemű II. 
Endrét, s alatta hazánk nyomorú állapotát; majd jól esik 
utána olvasni az erős akaratú s hazája javát, jóllétét szivén 
hordozó, de a tatároktól sokat szenvedett IV. Béláról. Saj-
nálkozva borul el azonban kedélye a kis olvasónak, midőn 
látja, hogy a nagy királyhoz nincsenek méltó utódok, s 
hogy az, ki talán méltó lett volna a fényes királyi székre, 
méreg következtében veszti el drága életét. 

Az Árpádház enyészte után a trónra lépett vegyes 
házu királyok korszakát is hasonlóan érdekesen irja le, itt 
is kiemeli a kitűnő királyokat, nem hallgatva el hibájukat 
sem. Igen melegen, s a gyermek szivét különös tiszteletre 
ragadólag beszél Nagy Lajos és Mátyás királyokról. Zsig-
mond király leírásánál szem elé tudja állítani ama köny-
elmü férfiút, kit sem országa jövője, sem uralkodásának 
békésen maradása nem hevít, de a jelen heves pillanattól 
hagyja magát elragadtatni. Buzditólag emeli ki a nagy 
Hunyadit, kinek jellemét mind a csatákban, mind a békében 
oly nagynak tünteti fel, hogy az olvasó gyermek már csu-
pán magának a névnek említésére is tisztelettel hódol. A 
jagellok viharos és zavaros napjait, mint hazánk pusztulása 
első jeleneteit irja a vad lázadó Dózsával, s a még ennél 
is nagyobb szerencsétlenséget okozott mohácsi veszede-
lemmel. 

János király s az ausztriai ház zavaros trónra léptét, 
s azon nyomorú párloskodást, mely a kettő között folyt, 
elkeseredetten olvashatja a kis olvasó s gyakran felsóhajt-
hat, hogy az mért nem volt másként, s miért űgy. — És 
valóban roszul érezheti magát a kis olvasó, midőn látja, 
hogy a különben is pártokra szakadt hazában még egy 
harmadik ellenség, mint veri fel századokra tanyáját, mint 
kerülnek kezébe a legerősebb várak és városok, mint 
pusztulnak el a szépen virágzó falvak és vidékek. E szo-
morú jeleneteket olvasva lehet-e meghatóbb érzelem, mint 
midőn ennyi zavarok s pusztulás között a durva ellenség 
ellenébe akadnak itt és amott magyar hősök, kik életüket 
készebbek feláldozni, sem mint hazájukra, magukra és 
utódaikra gyalázatot hozzanak. Mily magas lelkesültségre 
ragadja a gyermeki szivet, egy Losonczi, egy Szondi, egy 
Dobó, egy Zrinyi. Mind meg annyi kedves képek, melyeken 
gyermek és nagy ember egész szivével és lelkével örömest 

mereng, tetteiken és neveiken a legnagyobb áhítattal 
csügg, s óhajtás támad lelkében, hogy bár ö is megköze-
líthetné e férfiakat valamikor. — Hazánknak az ausztriai 
házból való királyok alatti történelmét Erdélyországéval 
adja kapcsolatba s igen röviden, de érdekesen irja le egyi-
ket ugy, mint másikat, példa gyanánt állítva fel a jókat, 
míg a pártoskodásokat, ellenségeskedéseket nem szűnik 
meg elkerülendőknek tüntetni fel. — Leopold korát é rde-
mével s bűnével elég bőven tárgyalja, felemlítvén azon 
nagyszerű eseményeket, melyek nagyszerű következmé-
nyeket vontak maguk után. Az ezen kor után uralkodott 
királyokat is érdemük szerint hozza és emeli ki, valamint 
az azon időben szerepelt nemesebb férfiakat is. 

Általában véve, az egész könyvecskén oly szellem 
leng át, mely a mellett, hogy akarja, képes is a haza gyer-
mekeiből valódi igaz hazafiakat, — kik mindenkoron a be -
csületesség, az igazság és tiszta erkölcsiség után járjanak, 
— teremteni. — Hogy azonban mind ennyi fényoldala 
melleit is holmi csekély, leginkább nyomtatásbeli hibái ne 
volnának, — melyeket jó lett volna e harmadik kiadás 
alkalmával elenyésztetni, — azt nem mondhatom; hanem 
ezek oly csekélyek, hogy különösen megjegyezni f e -
leslegesnek gondolok. És ezennel a talán hosszura is nyúlt 
ismertetést berekesztem, azon példabeszéddel tartván : ,,a 
jó bornak nem kell cégér." — Adja Isten, hogy e köny-
vecske minél több kezekbe kerülve, minél több igaz hazafit 
teremthessen, jól vezető segedelmével, — sokat szenvedett 
hazánknak. sy . . . . ly.' 

BELFÖLD. 

A nyíregyházi presbyterium ügyének mibenléte 
a superintendensi egyházlátogatás adatai 

nyomán. 

A nyíregyházán kitört egyházi viszály országszerte 
ismeretes levén s nyilvános lapokban az egész ügy még 
okadatolva fel nem világositatván, teszem ezt ezennel min-
den további félreértés eloszlatására részrehajhallanul, mint 
az egyházlátogatásnál működött jegyző. 

Hogy a nyíregyházi ág. hitv. presbyterium Elefánt 
Mihály és Jeszenszky László urak megválasztása előtt ma-
ga, az egész gyülekezet befolyása nélkül töltötte be tagjai-
nak számát kétségbe vonhatlan tény, melyet maga a pres-
byterium sem tagad. Minekutána ez 30 éven át gyakorolta-
tott igy, a lelkész urak jogosan és a prot. autonomia értel-
mében eselekedtek, midőn ezen eljárás ellen felszólaltak s 
a presbyteriumnak az egész gyülekezet általi választását és 
betöltését követelték. E felszólalásnak, ha tán tüstént nem 
engedett is a presbyterium, hogy rosz akarat nem vezette, 
hanem a kor igényeinek megfelelni kivánt, bizonyítja nyil-
ván az, hogy 1859. mart, 25-kén egyháztanácsülést tar t -
ván, 3-ik pont alatt a világi tagok az összes presbyterium-
nak az egész gyülekezet általi ujjá választását inditványo-



zák, melynek következtében a kivitel módjának kidolgozására 
s célszerű javaslat előterjesztésére bizottmány neveztetett ki. 

E javaslat 1859. április 22-kén olvastatott fel s az 
abban előterjesztett rendszabályok elfogadtatván, a 80 
tagból szervezendő egyháztanácsnak az egész gyülekezet 
által történendő tisztújítás napja, jó reményben május 22. 
tüzetett ki. 

Mielőtt azomban ezen határnap bekövetkezett volna, a 
presbyterium tagjai ellen azon vád szóratott el, hogy a pénzt 
hasztalan célokra pazarolták s az egyházat meglopták, ez 
oknál fogva a presbyterium május 19-kén összegyűlt s el-
határzá, hogy az egyháztanácstagok becsületének meg-
mentése végett, az esperességi elnökség az egyház száma-
dásainak szigorú megvizsgálására kéressék meg s a tiszt-
újítási határnap rövid időre függesztessék fel, hogy igy 
minden gyanú alól feloldva tehessék le az egyház kezeibe 
hivatalukat. Az elhalasztás kihirdetés végett a két lelkész 
urnák tudtul adatott, Jeszenszky ur azonban arról mitsem 
akart hallani, hanem bentartóztatta a templomban hiveit, a 
működő presbyteriumot letettnek nyilatkoztatta s a jelen-
levők által azonnal uj presbyteriumot választott. 

A presbyterium, ezen önkényszülte eljárás ellen óvást 
tevén, az esperességi bizottmány elébe terjeszté 10 évi 
számadását: miután az egyhéti szigorú vizsgálat után 
hiánytalannak nyilatkoztatta és ítélte azt, a tisztújítás julius 
10-kére a templomban kihirdettetett, a kitűzött napon az 
egész gyülekezet és maga Jeszenszky úr jelenlétében nyil-
ván a templomban megtartatott s hogy minden osztálynak 
elégtétessék, választatott 200 kijelölt közül, kikhez azonban 
másokat is szabad volt adni, 20 egyháztanácstag a honora-
tiorok, 30 a polgárok, 30 a földmivelők osztályából titkos 
szavazat útján s ugyan akkor megválasztattak a felügyelő 
és gondnokok is. Megjegyzendő, hogy ezen presbyterium-
nak a Jeszenszky úr által választott presbyteriumból is töb-
ben választattak tagjaivá. 

Mint már ezekből kitűnik, a nyíregyházi lelépett pres-
byterium az autonomicus jogokat tisztelte, az uj pedig min-
den formalitások megtartásával törvényesen az egész gyü-
lekezet állal választatott és még is mi történt ? Jeszenszky 
ur, bár jelen volt a választásnál, törvényesnek elismerni 
nem akarta, hanem saját presbyteriumát tartá annak és a 
szakadást és egyenetlenséget az egyház kimondhatlan ká-
rára tovább is ápolta, a törvényes presbyteriumot és annak 
buzgó felügyelőjét kivált a pátens idejében feladogatások 
és idéztetések által vérig zaklatta s mi legsajnosb az egy-
háztagok közötti gyűlölséget oly lángra lobbantotta, hogy 
nyomai évtizedek múlva is láthatók leendnek. 

És mi által ápolta ezen gyűlölséget? 
Ápolta 1) az által, hogy a törvényes presbyteriumot 

a tökélt elköltésével, az egyházi jövedelmek elpazarlásával 
vádolta. Ugy áll-e azonban a dolog ? Az esperességi bizott-
mány, valamint az egyházlátogatás alkalmávali vizsgálódá-
sok, melyek az egész gyülekezet színe előtt történtek és 
egy szó ellenmondás vagy vádemelés nélkül fejeztettek be, 
ellenkezőn bizonyítanak. Igaz ugyan, hogy a régibb egy-
bázlátogatáskor felmutatott 31,000 ft. tőke elköltetett, de 

van azólta 4 iskola helyett 9, ugyan annyi tanítóval és töbh 
segédtanítóval, természetes, hogy ezeknek építése, fentar-
tása és fizetése nem csekély költséget kívánt és kíván s e 
fölött voltak idők, hol az egyháztagok a tökére támaszkod-
va nem igen akartak fizetni. 

,,Apolta" 2) azon vád terjesztése által, hogy a káté 
és vallás tót nyelven nem taníttatik, holott a presbyterium 
által minden tanitó kötelezve volt és van a gyermekeket azon 
nyelven tanítani, melyet a szülő gyermeke felvételekor kí -
vánt és kíván. És hogy a tanítók e tekintetben eleget tesz-
nek superintendens Mcíday Károly urnák a templomban 
nyilván tartott félnapi vizsgálata, melyben különösen a tót 
nyelv tanítása kutattatott, eléggé hangosan bizonyitá. 

(Vége következik). Czékus. 

B r e z o v a Nyitravármegyében 1860. september 13. 
Tisztelt szerkesztőség! Van szerencsém a miavai cs. k. 
szolgabírói hivatalnak f. é. sept. l - j én 387 alatt kelt s 
Bienert cs. k. szolgabíró ur által aláirt hivatalos levelét 
kellő tudomás végett magyar fordításban a „Protestáns 
egyházi és iskolai lap" olvasóinak bemutatni. A levél a 
következő : „A tisztelendő evang. lelkészi hivatalnak Bre-
zowán! Miután a pozsonyi evang. superintendentia fennál-
lása az 1860. május 15-iki legmagasabb kézirat által biz-
tosíttatott és az 1860-diki junius 27-kén Breznóbányán 
tartott törvényes kerületi gyűlés határozatai ö cs. k. apos-
toli Felsége részérül helybenhagyatott és valamint ft. 
Kuzmányi Károly urnák pozsonyi superintendenssé lett 
elválasztatása, úgy a többi egyházkerületi hivatalnokok el-
választása is legfelsőbb helybenhagyást és megerősítést 
nyertek, továbbá miután az egész nyitrai evang. esperes-
ség, két gyülekezetet kivéve, az 1859. sept. 2-ról szóló 
magas cultusministeri rendelet értelmében teljesen szervezte 
és a szükségelt hivatolnokokat autonomszerüleg megválasz-
totta; továbbá tekintve azt, hogy az 1860. május 15-ki leg-
felsőbb kéziratnak szószerinti értelmében semmi már coor-
dinált gyülekezetnek meg nem engedtetik hogy magát de-
rangirozza, söt inkább parancsoltatik hogy a gyülekezetek-
és esperességeket coordinált állapotjokban megtéveszteni 
nem szabad; tekintve azt, hogy minden és összes határoza-
tok es így ft. Sztromszky Ferenc Sámuel urnák superinten-
denssé és SzentiványiMárton urnák egyházkerületi felügye-
lővé lett elválasztatása ö cs. k. apostoli Felsége mint az ev. 
egyház legfőbb védura helyben hagyását és megerősítését 
nélkülözik és végre tekintve azt, hogy a nyitrai esperes-
ségnek nyolc gyülekezete által annak látszólag keresztül-
vitt, de törvénytelen felosztása és hivatalnokainak elválasz-
tása a törvényes helyzethez szükségképen megkívántató 
helybenhagyást nem bírja és azon egyetlenegy okból, ne -
hogy a miavai szolgabírói járásban fekvő Miava, Brezowa 
és Verbócz evang. gyülekezetek költött szemfényvesztések 
által még ne téveztessenek, tévelygésbe ne hozassanak és a 
fenyegető fejetlenség állapotából kiragadtassanak, hivata-
lom erejénél fogva hivatva érzem magamat a brezowai 



tisztelendő lelkészi hivatalt szolgálati nyájassággal meg-
keresni, hogy az holnap a templomban a következőket nyil-
vánosan hirdesse k i : 

1.) Hogy a pozsonyi superintendentia egyes egyedül 
törvényesen érvényes superintendense -csak az ö cs k. apóst. 
Felsége által megerősített ft. Kuzmányi Károly űr, nem pe-
dig ft. Sztromszky Ferenc Sámuel űr, miért ís ft. Kuzmányi 
Károly törvényes superintendensnek pásztori levele a szó-
székről felolvasandó lesz. 

2.)Hogy az egész nyitra esperességben csak az 1860. 
martius 27-kén tartott egyetemes esperességi gyűlés által 
választott hivatalnokok ismerendök el törvényeseknek. 

3.) Hogy ennélfogva esperes gyanánt csak nt. Trokan 
János, alesperesül pedig nt, Hurbán József urak tekin-
tendők. 

4.) Hogy az 1860. május 15-diki legfelsőbb kézirat 
által a nem coordinált gyülekezeteknek csak azon jog en-
gedtetett meg, hogy gyűlésekben összejöjjenek tanácsko-
zások tartása és indítványok tétele, de semmiképen sem a 
végett, hogy a fennálló egyházi organurnokat félretegyék 
és uj választások foganatba vétele felett intézkedjenek, kö-
vetkezésképen a gyülekezeteket sem illeti meg azon jog, 
hogy a nyitra esperesség számára legújabban alesperest 
választnának, amint ezt Benedek lovag kormányzó úr ö ke -
gyelmességének f. é. junius 14-kéröl szóló magas rendelete 
is bizonyítja. 

5.) Ennél fogva a tiszt, lelkészi hivatalnokok Tessák 
Sámuel szeniczi lelkész úrtól ezentúl semmi currenseket és 
rendeleteket el ne fogadjanak , hanem csak a harma-
dik pontban elősorolt urakat tekintsék közvetlen elöljárók-
nak. Általában a tisztelendő lelkészi hivatal igyekezzék a 
hozzátartozó hiveket a dolog igazi helyzetéről a legnyo-
matékosabban felvilágosítani és értesíteni s e részben azon 
biztosítást nyújtom neki, hogy a tiszt, lelkészi hivatalnak 
ezen hivatalos kötelessége végrehajtása körül a netán 
egyes személyek vagy az egész gyülekezet részéről bekö-
vetkező kocódásak és illetlen magaviselet érzetében a tö r -
vényes karhatalom kiszolgáltatni fog. 

6.) Mindazon egyházi hivatalnokok, felügyelök, gond-
nokok, diaconok stb. oly gyülekezetekben, kikaz ö coordinál-
tatásoktól elszakadtak, nem menthetők fel ,—mintezgazságo-
san terjesztetett—az 1860. május 15-ki legmagasabb kézirat 
által a letett fogadalmak és eskük alól. 

7.) Végre kérem, hogy nekem minden, a gyülekezet-
ben előforduló bár mi néven nevezendő agitátiók, hivatalos 
tudomásomra juttassanak, hogy én azokat törvényszerű hiva-
talos eljárás alá vonhassam. 

A cs. k. szolgabírói hivatalról Miaván 1860. sept. 1-én 
cs. k. szolgabíró Bienert. 

dunáninneni superintendentiának egyedül 16 coordinált 
egyház községei által „posonyi" superintendensnek elvá-
lasztatván, a dunáninneni superintendentia autonom maradt 
71 községeire egyházi illetőségét ki nem terjesztheti. A 
pozsonyi esperesség a dunáninneni superintendentiánál 
megmaradván, Sztromszky superintendens ur egyházkerü-
letéhez tartozik, és így csak attól fogadhat el egyházi r e n -
deleteket. — F. é. május 15-kén kelt legfelsőbb kézirat 
azt rendeli, hogy a „pozsonyi és ujverbászi" superinten-
dentiák létükben ne háborgattassanak. A dunáninneni supe-
rintedentia nem is háborgatja a pozsonyit és főtisztelendő 
Sztromszky superintendens ur coordinált községekhez e g y -
házi rendeleteit soha nem intézte. — Viszont azonban a 
dunáninneni superintendentiához tartozó esperességek és 
községek joggal követelik, hogy egy általuk nem választott 
idegen superintendens hozzájuk rendeleteket küldeni ova-
kodjék. Mert midőn az érintett legfelsőbb kézirat a protes-
táns autonom maradt egyházat azért, mivel a hívek lelki-
ismeretén eröszakot nem akart elkövetni, a fenálló egyházi 
alkotmánya jogaiba visszahelyezé, ezen királyi akaratnak 
az a célja nem lehetett, hogy a nem rendezett egyházak a 
rendezettek elöljárói által igazgattassanak, de hogy mind-
nyájan világi és egyházi főnökeit szabadon választván, 
mindegyik saját elöljárói alatt élvezhesse vallásos szabad-
ságait. A pozsonyi esperesség tehát kétségtelen jogát g y a -
korolta , midőn a coordinált pozsonyi superintendenstöl 
egyházi rendeletet el nem fogad, s azon önkénynek ellent-
áll, melylyel egy kis minoritás nevében Kuzmányi ur ma-
gát rátolni akarná a nem coordinált nagy többségre. 

Nem akarjuk ez alkalommal közelebbről kijelölni, 
minő hatása lehet Kuzmányi ur ily föllépésének, csak arra 
akarjuk figyelmeztetni, hogy jóllehet a legfelsőbb kéz -
irat az ujverbászi superintendentiáról is említést teszen, 
mégis annak létrehozása abban hagyattatott, miután annak 
egyházközségei a bányaegyházkerület körébe visszatérvén, 
külön superintendentiát képezni nem akartak. Hogyha tehát 
a legmagasabb kormány engedve ezen községek meggyö-
désének és hü vonzalmuknak, melylyel a fenálló egyházi 
alkotmányukhoz ragaszkodnak, az ujverbászi snperinten-
dentia alkotásától elállott, mely joggal támadhatja meg 
Kuzmányi ur a dunáninneni superintendentia törvényszen-
tesítette jogait, melyeknek gyakorlatába a legfelsőbb kéz-
irat által is visszahelyeztetett ? Gyűlölség és harag nélkül 
tekintenek az autonom egyházak Kuzmányi ur vezetése 
alatti coordinált egyházakra, fönhagyva kinek-kinek a sza -
badságot, édelegni a tett Ígéretek szemlélgetésiben, egye -
bet nem várva tőlük, minthogy ők se rakják körül gátakkal 
azon egyházakat, melyek egészséges szemekkel méltatván 
helyzetünk követelésit, a nagy küzdelmek után kivívott 
1790. 26. t.cikkhez ragaszkodnak. 

Pozson, sept. 12. Az evang. ágostai hitv. pozsonyi 
esperesség f. hó 9-én tartott üléséből Kuzmányi Károly 
urnák ezen esperességi intézet hivatalos leveleit egysze-
rűen visszaküldötte, miután ugyanezen Kuzmányi ur a 

A rosz kezdet rosz vége. 
Fejér-Gyarmat. Szatmármegye sept. 13-kán 1860. 
teznek még e lap tiszteltolvasói arra az „özönviz előtti 



gyűlésre", melyet a szatmári helv. hitv. egyházmegye Kis-
naményban tartott, s melyet B. B. szatmárvárosi polgármes-
ter ur, mint o. f. biztos elébb betiltott s majd midőn betiltása 
sükeretlen maradt, mint illető egyházmegyei ülnök, tanács-
birói széke elfoglalásával szerencsésiteni kivánt; emlékez-
nek még kétségkívül a tisztelt olvasók, hogy ö ezen székét 
csak akkor hagyta el, midőn előbb világi, azután pedig lel-
készi ülnökeink is kijelentették, hogy oly egyénnel, ki tör-
vényes presbyteri gyülésünket elébb betiltja, később, mint 
egyik elöljáró társuk folytatni kívánja, tiszttársi széket nem 
ülendenek, és emlékeznek még, hogy akkor a tisztelt ur ugy 
nyilatkozott, miszerint ö, csak azért kész felkelni székéről, 
hogy ez által is megbizonyítsa, mikép egyházához valóban 
hü és annak közügyeit, tárgyalási folyamokban jelenlétével 
gátolni nem kívánja. Ma már fájdalom! csak e gyöngédség 
és méltánylás sem volt meg többé benne és e miatt ercdmény-
szegénynyé, szégyenletessé és viharral zugóvá lett ez egy-
házmegye egy oly közgyűlése, melynek sokkal nemesebb 
tárgyai és igen sok sürgős teendői lettek volna. 

Eljött ugyanis a fentirt helyen és napon tartott gyű-
lésünkre B. B. ur és midőn itt egy gyülekezeti képviselő in-
dítványba tette, hogy a mennyiben a tisztelt ur, egyházme-
gyénk ököritói gyűléséből hozzá intézet felhívásával ellen-
kezőleg, a helyett hogy egyházmegyénket gyűléseinken 
gyámolította volna, a kisnáményi gyűlésen mint gyülésbe-
tiltó biztos jelent meg s ezen esküjével és hivatásával ellen-
kező ténye által egyházmegyei ülnökeinket székök elha-
gyására kényszeritette s azon nyilatkozatra birta, hogy ve-
le tiszttársi széket többé nem ülnek, a minek következtében 
aztán a többször tisztelt ur ülnöki székét el is hagyta volt; 
e szék megörültnek tekintendő és ideje eljön, hogy annak 
betöltése iránt a közgyűlés mindenek előtt intézkedjék : t. 
B. B. ur, ki a templom szűk volta miatt az asztalnál helyet, 
bejöttekor már nem talált, a gyűlési közönség előtt kijelen-
tette, hogy ö székét el nem hagyta s ülnöki hivatalát mind-
addig megtartja, mig annak folytatására magát erkölcsileg 
képesnek ismeri és székéről ugyan leszorittathatik, de azt 
önszántából elhagyni nem fogja ; egyszersmind erélyesen 
kifejezte, hogy az indítvány Jézus és az apostolok, kik a 
szeretetet és békét hirdették, ellentétben áll és tetteire, 
mint összes ismerőire hivatkozva állította, hogy ő kötött 
helyzette mellett is a maga ülnöki hivatalát még a nehéz-
időkben is folyvást egyháza javára folytatta s ha ezt akkor 
tette, sokkal inkább kívánja tenni ezután. E nyilatkozatra, 
a széköket múltkor elhagyó világi ülnökök most ismét mind 
hárman fölkeltek és ismételték, hogy ők, egyszer kimon-
dott becsületszavukhoz hiven, azzal, ki presbyteri esküje 
ellenére törvényszerű presbyteri gyülésünket egykor betil-
totta, tiszttársi széket sem most, sem jövőre soha nem 
ülhetnek; hanem válaszszon az egyházmegye köztük, kik 
annak megbízásaiban annyiszor hiven munkáltak és eljártak, 
kik a magyar prot. egyház jogai mellett a vész napjaiban 
oly ingadozatlanul megálltak és vívtak, és a közt, ki az 
egyházmegye érdekében, azon betiltáson kivül, melylyel 
az öt ülnökéül választó testületet általánosan megsértette, 
tudtok szerint mindeddig egy betűt, vagy egy lépést sem 

tett. Hason értelemben nyilatkozott a kis-náményi gyűlés 
óta választott negyedik világi ülnök is. Sőt kijelentették 
a lelkészi ülnökök is, hogy inkább óhajtják az általános 
tiszlválasztást, és leköszönnek, mintsem ily visszás helyzet-
ben tovább szolgáljanak. 

E kölcsönös nyilatkozatok után egy lelkész, B. B. 
urat nyíltan esküszegőnek s az egyházmegyei rendeletek 
ellen szegülönek vallotta, mint a ki noha ülnökké létekor a 
presbyteri kormányzatra megesküdt, mégis oly megbízást 
vállalt el, mely épen e kormányzat megsemmisítését célozta: 
és mint a ki, midőn ez egyházmegye által külön levélben 
is épen arra volt felhivatva, hogy vagy mondjon le ülnöki 
tisztéről, vagy e szorongatott egyházmegyét minden gyű-
lésében hiven támogassa, — a helyett, hogy ezt tette volna, 
megjelent ugyan közöttünk, de épen ily gyülésünket szét-
oszlató rendelettel; mely okoknál fogva követelte, hogyha 
a nevezettönként le nem mondand, tegye le azt az egyház-
megye ezennel ülnöki hivatalából. Felolvastatott egyik 
kebelbeli egyházunknak is e gyűléshez intézett hason ké-
relmet tartalmazó levele. Melyek miatt, a Szatmár városi 
egyházat két lelkésze és egy világi küldött, egy tisztes kiszol-
gált ügyvéddel és négy más lelkészszel B. B. ur mellett heves 
vitát kezdtek és védelmére előterjesztették, hogy ö nemeskü-
szegő, sőt ha a május 15-ki legfelsőbb kézirat nem jő, 
Kis-Námenyban követett biztosi eljárásáért bizonyosan la-
kolni fogott volna, és állították, hogy ily ügyben csak kép-
viseleti gyűlés határozhat, és az is csak úgy, ha e végre 
utasítása van; ismét, hogy egy ülnök elbocsátására szük-
ségeltetnék a választó egyházak szavazatának bekivánása, 
sőt állították, hogy ily elbocsátásra az egyházmegyének 
joga sincsen; állították, hogy B. B. urat többször maga az 
egyházmegye kérte ki biztosul, tehát kis-náményi fellépé-
seért sincs oka kárhoztatni; és végre mondották, hogy 
most kibékülés és egyetértés ideje van, melyben a multakra 
feledés fátyolát kell borítani, s hogy mi mindnyájan a 
a Krisztus s apostolok követői vagyunk, kik a szeretetet 
hirdetjük, és azt gyakorlatba venni köteleztetünk. 

Mindezekre a kilépett ülnökök, s a gyűlési közönség 
részéről viszonoztatott: hogy azon körülmény, miszerint 
B. B. ur. ha a május 15-ki kézirat nem jő, gyűlésbetiltó 
biztosi eljárásáért lakolni fogott volna, ez ügyben tett l é -
pésének előttünk épen nem szolgál mentségül: mert ha 
azon kézirat nem jő, épen az ö felszólítása iránti engedet-
lenségért lettek volna kétségtelenül büntetve egyházme-
gyénk elöljárói is. Viszonoztatott, hogyha az ügyben csak 
képviseleti gyűlés intézkedhetik is, úgyis érvényesen intéz-
kedhetik e jelen gyűlés: mert a szatmári egyházmegye 
minden közgyűlése, az 1858-ik évi julius 28. s 29-dik 
napján tartott közgyűlés 24. sz. végzésénél fogva képvise-
leti, — a melyen ez óta, minden kebelbeli egyház saját 
lelkésze és legalább egy világi képviselője által megjelenni 
köteles és felhivatva van. Ha már valamelyik egyház e 
köteleztetését elmulasztja, vagy e jogával élni nem kívánna 
is, az a megjelenő képviselők testületét határozatai é rvé -
nyességében nem akadályozza: praesentes concludunt; és 



most annyival is inkább, mert a gyűlés kiválólag népes. 
Viszonoztatott, bogy egy ily képviseleti gyűlés, saját hi-
vatalnokai iránt, valmint bizalmát, űgy bizalmatlanságát is 
érvényesen nyilvánithatja, és arra sem fejenkénti, sem 
egyházakbóli szavazás, midőn a közérzület különben is 
nyilvános, nem szükségeltetik; utasítást pedig, valamint 
semmi más gyűlési tárgyra mindeddig nem kértünk s nem 
adtunk a képviselőknek, ugy nem szükség kérnünk azt ez 
esetben sem. Viszonoztatott, hogy az egyházmegyei gyűlés 
az ülnökök méltányos okbóli elbocsátását a múltban is gya-
korlottá, sőt lelkészi ülnökét nemcsak e tisztitől, de lelkészi 
állomásától is egy időre fegyelmi uton megfosztotta. Viszo-
noztatott továbbá, hogy az egyházmegye o. f. biztosul soha 
senkit is nem kért és nem B. urat sem, de hogy rendesen 
öt küldték, a gyűléseinkre alkalmazott 1790. t. c. 4. §-sa 
szerint, el kelle tűrnünk mindaddig, míg megbízatása csak a 
hallgatag felügyeletre szorítkozott. De egészen más minő-
ségben jelent ö meg, mint gyűlésbetiltó biztos, mert mint 
ilyennek épen ama törvény kedvezményeiböli kirekeszté-
sünk volt megbízatása, és ha eljárását, több társai betiltá-
sával együtt siiker követte volna, ma sem ülnénk itten. A 
szeretet jézusi parancsának gyakorlata pedig nincsen elleu-
tétben a vétkes megbüntetésével, vagy a hibázó hivatalnok 
elbocsátásával. Itt nem is gyarlósági vétekről, itt egy alap-
elv öntudatos szabad akarat szerinti megsértéséről, sőt 
eltörlése megkisértéséről van a szó. A presbyteri gyűlés 
öntudatosan elvállalt betiltása, első lépés a presbyteri kor -
mányzat öntudatos megsemmisítésére. A ki az elsőt telje-
siti, lehetlen, hogy el ne veszítse a bizalmat, miszerint e 
kormányzatot lelkiismeretesen fentartani kívánja. Még nem 
mult el minden vész, s miben lelhetne az egyház biztosíté-
kot arra, hogy a jövő fergeteg kitörésekor megtartatik, ha 
saját őrállói mindnyájan hason utakra tántorodnak ? A mi 
az egyik, az a másiknak is mulaszthatlan tiszte: az állha-
tatosság ! Itt megengedhetünk, de a méltán elenyészett bi-
zodalmat rendelettel, vagy határozattal visszaállitni nem 
lehet.—A megbocsátás sürgetésére egyik ülnök még azt is 
kimondotta, hogy ö arra kész és tán ülnöki székére is ismét 
vissza fogott volna ülni, ha B. B. urnák csak egy bűnvalló, 
vagy bocsánatkérő szavát is hallotta volna : de ö azt e p e r -
cig sem hallotta, sőt most is hibája elismerése helyett az 
ellen tiltakozik, hogy „Kis-Náményban elkövetett politikáját 
senki ne cirkálja, mert annak eredménye reá nézve igen 
csiklandós." 

E vita, mely a fentjelöltek által sérelmes kifejezések 
közt fél napig küzdetett, befejeztetett a segédgondnok u r -
nák közönségünkhöz intézett azon kérdésével: ha váljon 
egyházmegyénk irányában bűnösnek ismerik-e jelenlevők 
B. B. urat, vagy nem ? és az erre nyert „igenlő" felelet, 
után feltett azon másik kérdésével: hogy e bűnéért kiván-
ják-e öt ülnöki hivatalából elbocsátani vagy nem ? — 
Melyre midőn, fentjelölteken kül az egész közönség részé-
ről hasonlag igenlő felelet jött volna, nyilvánította a kér-
cléstevö, hogy a gyűlés e közhangu feleletében ö a határo-
zatot kimondatva látja. És erre viszont B. B. ur is kijelen-
tette, hogyha ez leszen a gyűlés határozata: ö ezt az egy-

házkerületi gyűlésre felebbezni kívánja, s hason kívánsá-
gukat fejezték ki védelmező társai is (az egyikük meg-
jegyzése szerint, a követelt szavazás elmellözése tekinte-
téből) ; az esperes ur pedig kimondotta, hogy ö e határo-
zatot saját egyéni meggyőződésénél fogva nem oszthatja. 
Mely idő után tett elnöki nyilatkozat következtében, felhívta 
a s.-gondnok B. B. urat, hogyha a gyűlés megértett köz-
felkiáltása nem határozat: foglalja el az üresen hagyott 
ülnöki székek egyikét, hagy nyilvánuljon a gyűlés vatódi 
érzülete. E felhívás döntött: a gyűlési összes közönség 
általános nemtetszése kifejezésével azonnal távozott a 
templomból. 

A délutáni ülésben beegyezett a közönség ismételt 
kivánatába az esperes ur is, és kimondatott a végzés, hogy 
B. B. ur a kis-náményi gyűlésen elkövetett „botlásáért" 
az egyházmegye tanácsbirái közül az elsorolt indokoknál 
fogva elbocsáttatik és ez ö általa — valamint a meg nem 
történt szavazás miatt védő társai által is — felebbeztetni 
kivánt végzés, felsőbb ellátás végett az egyházkerületi 
gyűlésre is felterjesztetni rendeltetik. A. <p. 

A helv. hitv. magyaroszági négy testvér egyház-
kerület egyetemes bizottmányának ülése. 

Több mint tizévi szünetelés után f. é. sept. 25. s 26. 
napjain ismét egyetemes bizottmányi gyűlés tartatott Deb-
recenben, sup. ft. Nagy Mihály űr és fögondnok mélt. b. 
Vay Miklós űr ö exja kettős elnöklete alatt. 

Miután sup. ft. Nagy Mihály ur megható imádságban 
a nagy Isten szent lelkének segitségeért buzgón könyörgött 
s miután fögondnok nagymélt. b. Vay M. ö excja a megje-
lent tagokat szívesen üdvözlötte : sup. ft. BaloghPéter ur 
jelentette ki édes örömét azon, hogy a nagy nevezetességű 
1821. évi egyetemes értekezlet után, szinte 40-év elmultá-
val ismét Debrecen tisztelheti a magyarországi helv. hitv. 
4 superintendentia választottait kebelében, s lekérte Isten 
áldását a folytatandó szent foglalatosságra. 

A gyiilés az elnökség által megnyitottnak nyilvánít-
tatván, legelőször is mindegyik superintendentiának az 
egyetemes bizottmányt illető jegyzőkönyvi határozatok ol-
vastattak fel ; melyekből is nyilván kiderült, hogy mind a 
négy superintendentia az egyetemes bizottmány elibe 
ugyanazon üdvös, közös célokat szándékozott teendökül ki-
tűzni. Minek folytán legelőször is megállapíttatott, hogy 
egyházi és iskolai ügyeink tárgyalásánál a törvényes ön-
kormányzati jogokba való visszahelyezkedést kell kiindu-
lási kezdőpontul tekinteni és ehhezképest a négy superinten-
dentia közgyűlései elibe oly javaslatokét terjeszteni, melyek 
utján a superintendentiák által már megkezdett visszahe- > 
lyezkedés minden tekintetekben befejeztessék; még pedig > 
oly módon, hogy az egyes superintendentiák ebbeli intézke-



dései — a mennyire ezt a superintendentiák önállásának sé-
relme nélkül tehetni — öszhangzók és egyezők legyenek. 

1. E vezérnézetből folyólag a teendők legelseje, t. i. 
a zsinatra való előkészületeket illetőleg ügy vélekedett a 
bizottmány, hogy mind a zsinat nagyfontosságú feladata, 
mind a nyert utasításokat tekintve szükséges hogy elegendő 
idő engedtessék azoknak megtételéhez; annyival inkább, 
miután az önkormányzati jogok teljes gyakorlatába leendő 
visszahelyezkedés által az előkészületek nagy része tettleg 
be lesz végezve. 

A visszahelyezkedési nagy munkának első legszüksé-
gesebb momentumának az egyes ekklésziák presbyteriumai-
nak ügye tekintetvén: azoknak rendezése vétetett tanács-
kozás alá; nem csak azért mert ennek tárgyalása a teendők 
sorozatában a presbyteriale régimén természetéből folyólag 
legelső helyen áll, hanem azért is mert épen a legközelebbi 
nehéz megpróbáltatások idején a hitelveink és egyházi 
rendezeteink szerint szabályosan alakított presbyteriumok 
erősségét tapasztalni elég alkalmunk és módunk volt. E te-
kintetben a bizottmány oly javaslatot terjeszt a superinten-
dentiák elibe, mely szerint mindenik superintendentia 
igyekezzék a maga kebelében a presbyteriumok választá-
sát minél szélesebb alapra fektetni s oda működni, hogy az 
egyház terheit viselő minden önálló ekklezsiai tagnak a 
presbyterium megválasztásába, és az ekklezsiai gondnokság 
évenkénti választás által történendő betöltésébe befolyni 
módja legyen. 

Hogy ha pedig valamely ekklézsiában a fenálló pres-
byterium összeütközésbe jönne az itt kifejtett elvekkel; ott 
a superintendentiák a körülmények figyelembe vétele mel-
lett, a kifejezett elvekkel összehangzólag intézkedjenek. 

Az egyes presbyteriumok után a fokozatos felsöbbségi 
rendtartás szerint fenálló egyházmegyéket illetőleg egye-
temes megállapodás lön, hogy azon gyakorlat, mely a ti-
száninneni egyházkerületben s a többi superintendentiák 
némely tractusaiban már eddig is eredménydűs sikerrel kö-
vettetett, mind a négy ref. superintendentia minden egy-
házmegyéjére nézve is követendő szabályul tűzetnék ki ; 
jelesen hogy az egyházmegyei közgyűléseket összehívó s 
meghirdető elnök urak ne csak az egyházmegyei tanács-
birákat és tisztviselőket, hanem az egyházközségeket is 
hívják meg s minden presbyterium jogosított legyen az 
egyházmegyei közgyűlésekre egy egyházi és egy világi 
képviselőt választani és küldeni. 

Hasonlókép elfogadtatott, s mind a négy superinten-
dentiában követendő szabályul kitüzendönek javasoltatik a 
tiszáninneni superinlendentiában már rendszeresen életbe 
léptetett, a többi superintendentiákban pedig csak egyes 
tractusok által megkezdett azon gyakorlat, miszerint a 
presbyteriális képviselőkből alakult egyházmegyei gyűlések 
a superintendentiális közgyűlésekre az esperesen és segéd-
gondnokon kivül „legalább" két egyházi és két világi kép-
viselőt választanának és küldenének. Sérületlen fenhagyat-
ván mind az esperességi mind a superintendentiale consisto-
riumoknak minden felebbezett s általában peres ügyeknek 
a canon és egyházjogi bíráskodási joguk és kötelességük. 

A négy superintendentia u. n. conventjeire nézve a 
bizottmány javaslata az, hogy a négy superintendentia 
ezentúl is tartson a felmerülő szükségek és körülmények-
hez képest régi mód és szokás szerint egyetemes tanács-
kozmányokat; melyeknek tagjai az egyes superintenden-
tiák elnökein kivül az egyes superintendentiákból egyházi s 
kétkét világi tagok legyenek. 

A zsinattartásra nézve a bizotmány véleménye az, 
hogy a felett intézkedni akkor lesz idején, hogyha az egy-
házkerületek szükségesnek és célszerűnek látandják a zsi-
natra való előkészületek megtételét tüzetesen megkezdeni. 

2. Az iskola és nevelés ügye az egyházzal elválhat-
Ian szoros kapcsolatban állván s annak szabadsága ugyan-
azon törvényeken alapulván, melyeken az egyházé, a bizott-
mány természetesnek találta, hogy az egyházra nézve j a -
vaslott törvényes visszahelyezkedés az iskolára is teljes 
mértékben kiterjed s igy a visszahelyezkedési eljárások 
minden iskoláinkra nézve tüstént munkába vétetendök és 
egyfolytában befejezendők. Ehez képest javasoltatott, tétes-
senek minden superintendentiák részéről haladéktalanul 
oly intézkedések, hogy minden iskolák, mind anyagi, mind 
szellemi tekintetben az illető superintendentiák felügyelete 
s ellenőrködése alá helyeztessenek. Annyival inkább mert 
fennálló canonaink s országos törvényeink értelmében, 
egyetlen hitfelekezeti iskolának sem szabad independens-
nek, vagy az egyházon kivül álló bármely hatóságtól füg -
gőnek lennie, épen űgy, a mint nem lehet ilyen egyetlen 
ekklézsia is, mig a helv. hitv. magyarországi hitfelekezet 
egyháztársulati közös életétől cl nem szakad. 

Egyébiránt iskoláink nyilvánossága kétségbe nem 
vonható. 

3. Az egyházi és iskolai törvényes szabadságunkon 
ejtett sérelmeket illetőleg a bizottmány most egyebet nem 
tehet, mint fájdalmának kinyilatkoztatása által súlyt adni a 
törekvésnek, miszerint sérelmeink orvoslását alkalmas idő-
ben minden igazságos és törvényes utakon, módokon esz-
közöljük. Addig is azonban, hogy a felterjesztések annál 
nyomatékosabban történhessenek: felkéretnek a superin-
tendentiák, hogy a sérelmeket szedjék össze s a legköze-
lebbi conventre adják be. Valamint az iránt is felkéretnek, 
hogy az égető sérelmek ellen, melyek ne talán hivatalno-
kok által ejtetnek, hatályos fölterjesztésekkel járuljanak Ö 
cs. k. Fölségéhez ! 

4. A legégetőbb s közönségesen érzett szükségű kér -
dés legutoljára került ugyan szőnyegre, de annál élénkebb 
részvéttel s azon közös óhajtással találkozott, vajha annak 
megoldása mielébb sikerülhetne és a mire annyi ezeren égő 
vágygyal várakoznak,, mielébb valósággá válnék. Értem a 
szűkölködő gyülekezetek segélyezése s általában az egyházi 
közszükségek fedezhetése tekintetéből alakítandó „egyházi 
közpénztár" ügyét. 

A dolog szükséges mulhatlan, voltát mindenki beis-
merte s a vita csak a kivitel mikéntje körül forgott. Utoljára 
is meg kelleti győződni a felöl, hogy ily, számításokon a l a -
puló javaslat készítése nem lehet oly számos tagokból állá 
testület feladata s legcélravezetőbbnek találtatott az ez 
ügybeni részletes javaslat készítését egy, gr. Ráday Gedeon, 



g.ur elnökletealatt 6 tagból álló választmányra bízni, oly meg-
hagyással, hogy a kellő adatok beszerzése után, mielébb 
részletes tervet készítvén, azt az egyes superintendentiák-
nak bővebb tárgyalás és szentesítés végett beküldje. 

Most itt az idő, hogy mind azok, kik egyházunk javát 
s leendő felvirágzását szivükön hordják, s a gyakorlati 
egyházi életben forgolódnak: hallassák szavokat e lapok 
utján, e páratlan fontosságú szent ügyben : hogy igy az ügy 
minden oldalról megvitatva kerülvén az albizottmány kezé-
be, ez az ohajtott cél felé annál könnyebben s biztosabban 
haladhasson. 

Nagy-Bányán sept. 9. 1860. Új lelkész beköszön-
tése. Hittestvérek egyetértése, szeretete. 

A nagy-bányai ev. egyház üresedésbe jővén új lel-
készt csak e nyár elején választott, eddig a rokon helv. 
hitv. kedvelt, s derék lelkésze mint admininistrator szolgált 
mindkét részröli espereseknek beleegyezésökkel, az egy -
háznak teljes megelégedésére. E nyár elején megválasztott 
u j lelkész tiszteletes Mocskovcsák Károly ur, tisztes hiva-
talát a mai napon foglalá el, s buzgó ünnepélyünket igen 
nagy számú és fényes hallgatóság diszesitette a testvér 
egyházból. Tiszteletes Mocskovcsák ur kenetes beszédet t a r -
tott a protestáns lelkészek föerényéiröl, milyenek: hü r a -
gaszkodás az evangyéliomhoz, és rendithetlen állhatatosság a 
megismert igazságban, beszéde végénpedig tartozó szives kö-
szönetét jelenté ki a testvér egyháznak, s lelkészének a 
derék Csanálosy J. urnák, ki majd két évig lelkesen, szivet 
bűzditó s lelket emelő beszédeivel tanitotta, oktatta a híveket. 

Tartozó szives köszönetünket jelentjük még a test-
véregyház ének-kar vezetőjének is, LiszJcaí István urnák s 
az általa szervezett jeles dalárdának, kik megelőző szíves-
séggel jelentek meg ez ünnepen hogy, a hittestvérek buzgó 

zengedezéseik közé lelketemelő ka r - énekeiket olvaszszák-
Szabadjon soraimat azon szives óhajtással bezárnom; adjon 
Isten a két testvér egyház között mindenütt az ittenihez, 
hasonló testvéri szeretetet. Egy presbyter. 

Tudósítás a protestáns tanárokhoz. Az ág. hitvallá-
suak tanodáiban működő tanárok f. é. oct. 6-án Pesten a 
tanterv ügyében tanácskozásra gyűlvén: hogy különben is 
tetemes költségeik némileg csökkenjenek, többen a pesti 
ág. hitv. egyházközség tagjai közül intézkedtek, hogy a 
Pestre érkező tanár uraknak legalább szabad szállásuk l e -
gyen. A szállások a Tigris fogadóban vannak megrendelve 
okt. 6-ától kezdve, a szállásjegyek pedig Osterlamm Károly 
ur könyvkereskedésében letéve. Kéretnek ennélfogva az i l -
lető tisztelt tanár urak, hogy Pestre érkeztökkor e j egyek-
ért a nevezett könyvkereskedéshez szíveskedjenek fordnlni. 

Értesítés. A losonci prot. egyesült gymnásiumban a 
fölvételi vizsgák és beírások oktober l - j é n , az előadások 
pedig 4-én kezdődnek. Ez évben fölállittatik a gymnasium 
6-ik osztálya is. Kelt Losoncon, sept. 22-én 1860. 

A tanárkar. 

A pesti ágost. helv. evang, gymnasíumhan, a hol is 
az előadások f. é. oktober 1 - én kezdődnek, Melczer t anár -
nak meghalálozása és Kanya meg Stulmüller tanárok 
nyugdíjaztatása következtében jelenleg a következő tanerők 
alkalmazvák : u. m. Dorner József uv. eddig szarvasi ev. 
fögymnasiumbeli t anár : Greguss Gyula u r ; Szénásy Sán-
dor ur, eddigelé az eperjesi ev. fötanodában tanár ; Batiz-
falvy ur, eddig a rosnyai ev. gymnasium rendes tanára, é& 
Horváth Zsigmond ur. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

A felgyiniiasiumi tanár urakat 
szerencsém van f igyelmezte tn i , hogy a következő t ankönyv : 
•• v 

0 L G S E S 
Első kötet. 

Tapasztalati lélektan (mint előkészitő a sajátlagos 
bölcsészetliez). 

M á s o d i k j a v í t o t t k i a d á s . 
Irta 

. T Á n r o s , 
A nagy körösi fögymn. igazgatója, a m. nemz. akadémia tagja. 

Néhány hét múlva kikerül a sajtó alól, és azon esetre, ha tankönyvül még ez évben elfogadtatnékj 
szivesen ívenként is el fogna küldetni. RÁTH MÓR. 

(Pesten a „Yastuskóhoz). 
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P f OSTERLAMM KÁROLY KIADÁSAI 
A szerzőtől átvettem az alólnevezett két érdekes m u n k á t : 

RÉVÉSZ IMRE. A protestáns egyházalkotmány alapelvei a 16-dik századi főbb reformátorok, vallásté-
telek és egyházszervezetek bizonyítása szerint. 1856. (1 ft. 12 kr. pp.) most csak 6 0 uj kr. 

RÉVÉSZ IMRE. Vélemény a magyar protestáns egyházalkotmány főpontjai felett, különös tekintettel a 
jövendő törvényhozásra. 1857. (40 pkr.) most csak 4 0 uj kr. 

Hitelvek, történeti alajp, békekötések, positiv törvények ! ezek valának azon vezérfáklyák, melyek szerzőt e 
müveinek megalkotásánál vezették, oly időben, midőn hazánkban alig kezdett még az irodalom komolyan emlékezni a 
magyar protestáns egyházalkotmány ügyéről. Most, midőn ama müvek megjelenése óta lefolyt évek küzdelmei fényesen 
igazolták a szerző által választott vezérfáklyák tiszta fényét és biztos irányát: szerző müvei, bizonynyal nem vesztettek, 
sőt nyertek becsükben mind a jelenre, mind a jövendőre nézve. 

E g y időben van szerencsém a következő munkáka t a jánlani : 
BLÁZY LAJOS. Protestáns uj zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra megvitatási mintául 1 ft. 
H A A N A. L. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történelméhez. Előfizetési ár 2 ft. Ugyanaz 

német nyelven 2 ft. 
H A A N A. L. Jena hungarica sive memória hungarorum a tribus proximis saeculis academiae jenensi 

adscriptorum 1 ft. 42 kr. 
KERKAPOLY KAROLY. Protestáns egyházalkotmány, tekintettel történeti fejlődésére. 1 ft. — Világ-

történet, észtanilag előadva. rElső kötet 2 ft. 
S Z É K Á C S J Ó Z S E F . A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangélikusok szabad és nyilvános 

vallásgyakorlatát biztosító törvények, magyar, német kiadás, függelékül a latin szöveg 40 kr. — Egyházi beszéd, melyet 
Berzsenyi Dániel sírja felett a niklai temetőben 1860. junius 14. elmondott 40 kr. — Igénytelen vélemények a két evan-
gyéliomi egyház ügyeinek igazgatását tárgyazó ministeri törvény-javaslat felett 50 kr. 

Minden akárhol, vagy akárkitől hirdetett munkák általam megszerezhetők. 
Osterlamm Károly. 

(3—3) (Pesten, Erzsébettér). 

Osterlamm Károly könyvárusnál Pesten, épen most jelent m e g : 

Főtisztelendő 

Dr. S Z É K Á C S J Ó Z S E F 
superintendens ur 

arcképe. 
Kőre rajzolta Weber Henrik . Ára 1 fr . Chinai papiron 1 fr. 5 0 k r . 

Ugyano t t kapha tó : Balogh Péter superintendens arcképe. Kőre rajzolta Weber Henrik. 1 f r . 
Esztergály Mihály arcképe ( fényrajz j . 2 fr. Máday Károly superintendens arcképe (fényrajz) 2 f r . 
Sélyei és Harsányi prot. vértanúk arcképe egy lapon (kőrajz) 1 fr. 40 kr. Gr. Széchenyi István f é n y -
rajzképe. A m. akadémia teremében felállított é letnagyságú olaj képe után 2 fr. Zsedényi Eduárd 
főfelügyelő arcképe (fényrajz). 2 fr. — Haan A. L. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház tör-
ténelméhez 2 fr. 

Reformátorok arcképei: 
(Igen szép kőrajzok hasonló alakban, mint Balogh és Székács). Kálvin, Prágai Jeromos, Huszt, Luther. 
Melanchthon, Zvingli, Gusztáv Adolf. — Mindegyiknek ára csak 50 kr. Chinai papiroson 70 kr . 

( 3 - 3 ) 
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S á r o s p a t a k o n legújabban megjelentek és Ráth Mórnál Pesten, a „Vastuskóh.ozu kaphatók: 

A sárospataki ref. főiskola 

HÁROMSZÁZADOS ÜNNEPE 
julius 8.11860. 

Emlékkönyvbe foglalta 

Díszes nagy 8-rét Lorántfy Zsuzsáuna arcképével. Ara 1 forint. 

Monumenta Protestantium Hungáriáé 
EGGLESIASTTGA 

Pars I-ma 

HISTÓRIA SCHOLAE SEU COLLEOII REF. 
>r Delineata a 

S Z O H I B A T H I 

Jur . nat. hist. et eloqu. in eodem Collegio Professore. (Inchoata Sárosp. Diebus Julii A. 0 . 1788. et 
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kai fontosb, hogy sem a további hozzászólás feleslegesnek, 
az eszmecsere bezártnak lenne tekinthető; annál is inkább, 
mivel a végeldöntésig ismételt fölülvizsgálaton kell még 
említett munkálatnak átmennie. Szabad legyen azért nekünk 
is elmondanunk nézeteinket. 

Köztudoinásu, hogy a legutóbbi évtizedet előzött 
időkben, nálunk, magyarhoni protestánsoknál tudományos 
iskoláinkat illetőleg azon rendszer divatozott, mely szerint 
a sajátképeni szakiskolákat egy hat éves középtanodai, s 
három éves bölcsészeti tanfolyam előzte meg, s másrészről, 
hogy e rendszert utóbbi évtizedben egy más váltotta fel, 
mely mellett egy nyolc éves középtanodai tanfolyam végez-
tével azonnal különös pályára lép a növendék. 

NYILTTÉR. 
Nézetek középtanodáink újraszervezése 

érdekében. 
Azon folyamat, melynek hazánk prot. gymnasiumai 

újraszervezésére kell vezetnie, első állapodási pontját elérte 
A helvét hitvallású tudományos iskolák képviselői 

megtarták értekezletüket, hogy megbízatásukhoz képest ki-
muknálták légyen, miként bírnának középtanodáink egyiránt 
megfelelni a tudomány-, az egyház- s a nemzetiség méltó 
igényeinek. Az értekezlet munkálata mielőbb eljutand a 
maga hivatalos utján az egyház illető orgánumaihoz. De 
bárminő legyen is e munkálat, az ügy, mely fenforog, sok-



Most, midőn egy önálló magyar protestáns tanrend 
megállapítandó, igen méltó, hogy e két rendszer egybe 
vettessék, hadd győzzön a mi jobb. 

A nyolc osztályú gymnasiumok rendszere hozzánk 
német földről lett átültetve, hol fölöttük mindig egyetem 
áll, mely bölcsészi osztályt is foglalván magában, benne 
mindegyik szak növendéke megtalálja azon philosophiai 
tantárgyakat, melyekre neki a középtanodai tanulmányokon 
fölül, s szaktanulmányain kivül még szüksége van. Megta-
lálhatja pedig e tanulmányokat ugyanazon nyelven és szel-
lemben, mely uralkodott a gymnasiumban is. 

Másként nálunk. Nekünk magyar protestánsoknak 
egyetemünk nincs. Innen a nyolc osztályú gymnasiumok 
rendszere mellett veszélyezve van ifjaink philosophiai mű-
veltsége. E veszélyen csak theologusainknál bírtunk né-
mileg segíteni az által, hogy ezek szaktanulmányaikat is 
nálunk végezvén, theologiai intézeteinkhez egy előkészítő 
bölcsészeti évet is csatolhatánk. Ellenben épen nem bírtunk 
segítni azon nagy résznél, mely nem papi pályára igyek-
szik. Nálunk theologiain ktil mi szakiskola sincs, s így 
kénytelenek idegen tanintézetekbe menni ifjaink, hol vagy 
semmi philosophiai képzést nem kapnak, vagy ha igen, ügy 
olyat, melynek szelleme és nyelve nem tőlünk függ. 

E bajon ügy látszik, egy prot. magyar egyetem, vagy 
legalább teljes philosophiai szak állításával lehetne és 
kellene segíteni. De csak is látszik. Mert ne felejtsük, hogy 
egyetlen egyetem, ha — legalább csak philosophiai karok 
által is — nem ellensulyoztatik, tévedéseivel, vehető ferde 
irányával könnyen sok kárt tehető, veszedelmes valami. S 
aztán a bölcsészeti műveltség érdeke nem némely tudomány-
ágaknak, hanem a tudományok mindannyiának bölcsészeti 
irányban hallgatását kívánja. S e kívánat az, melynek a 
nyolc osztályú gymnasiumok rendszere mellett eleget 
tenni nem lehet. Ám vizsgáljuk. 

A nyolc osztályú gymnasiuinot négy-négy osztályra 
különítve, alsónak és felsőnek szokás elnevezni. Az alsó-
ban, az egy mértan kivételével, a reáliák általában elvégez-
tetnek, s aztán a felsőben ismételtetnek. Megjegyzendő, 
hogy az óraszám, mely rájok fordíttatik, az al- és fel-
gymnasiumban rendesen egyforma, jobb részben hetenként 
három. Meg vagyunk győződve, hogy hetenkénti három 
óra alatt sem a geographico-historicumokat, sem a termé-
szetieket nem lehet négy éven át ügy ellanitani, hogy a 
nyújthatott ismeretanyag alapján philosophiai szellem és 
irányról lehessen szó a fögymnasiumbani ismétlésnél, irány-
ról, melynek követését különben is épűgy kizárja a közép-
tanoda fogalma, mint a növendékek életkora, kik a felső 
gymnasiumba léptükkor legtöbbnyire csak 15-dik évükben 
vannak. Ezért mindig furcsán tetszik nekünk, ha halljuk, 
hogy például a világtörténet előadását az ötödik osztályban 
már okfejtöleg kell megkezdeni. Nem igen marad hát fen 
más lehetőség, mint hogy a fögymnasiumban egyszerűen 
ismételjük az alsóban már végzetteket, és pedig, mert 
ugyanannyi órán, azért körül-belől hason terjelemben is, 
hasonlóban mind a mellett, hogy a tantervek terjedelmesb 
tanítást kívánnak a felső, mint az alsó osztályokban. Hiszen 

az alsó osztályokban az alaphatározatok adatnak, melyeket, 
épen mivel ilyek, a felsőkben sem mellőzhet a tanitó, ki 
hát ezekben legfölebb többet tanultathat, de többet nem 
igen taníthat, mint tanított az alsókban. Ez is egyik oka, 
miért oly szép kevés az, mit ez uj rendszer mellett tudnak 
növendékink. Mind e bajon alig lehetne másként segíteni, 
mintha a már kétszer hallottak általában, kivétel nélkül 
még egyszer eltanittatnának az állítandó egyetemeken, 
vagy bölcsészeti osztályokban. Azonban nem is említve, 
mily kevés valószínűség van ily intézetek állithatására, ha 
az egyház anyagi erejét kimerítik a nyolc osztályú gymna-
siumok : csak arra vagyunk bátrak figyelmet kérni, ha 
megérdemli-e e rendszer nemcsak a kívánt pénzáldozatot, 
hanem azt is, hogy kedvéért két egész évvel rövidíttessék 
meg az élet és annak iskolája ? Miután a nyelvészetiek a 
gymnasiumok hat osztályuságának esetére a philosophiai 
cursus három, vagy legalább két alsó éven át remekírók 
olvastatása által épűgy folytathatók, mintha volnának azok 
középtanodai évek: ezek bizonynyal nem igazolnák az 
áldozatot. De igazolják tán a reálék. Még kevésbé. Ezek 
ugyan a nyolc osztályú gymnasiumban, a mondottak szerint 
kétszer végeztetvén, végeztetnének a fölvett esetben a 
philosophiai iskolában még harmadszor is, és pedig a nél-
kül, hogy a nyolc éven át, de ismétléssel nyújtott ismeret-
anyag több, avagy csak annyi is lenne, mintha ugyanazon 
tudományok hason óraszámon hat év alatt egyszer végez-
tetnének. Ide járul, hogy a felgymnasium változatlan 
irányú és szellemű, s terjelmileg is csak keveset különböz-
hető előadása, ügy szólva, mi ingerrel sem bir a növen-
dékre nézve, s igy figyelmetlenségre, hanyagságra szok-
tatja azt. Mindezeknél fogva a nyolc osztályú gymnasiumok 
rendszerét még akkor és ott sem tartjuk jobbnak a koráb-
ban nálunk fenállottnál, ha és a hol fölöttük jól rendezett 
egyetemek állnak. Nem pedig — hogy újra kiemeljük — 
azért, mert merőben fölösleges ismétlésével oda vezet, 
hogy nyolc év alatt sem gyűjthető annyi ismeretanyag, 
mint különben hat alatt; nem továbbá azért, mert a nyolc 
osztály végeztével, vagy minden tantárgyat újra hallgat, 
most már igazán tudományos irányban a növendék, vagy 
csak némelyeket. Első esetben fölösleges, söt a föntebbiek 
szerint káros volt előzőleg már kétszer végezni azokat, 
másodikban hiányos lesz philosophiai képzettsége. 

Ennyi hátrányt látva, mit sem habozunk ajánlani, 
állittassék vissza az egy időre elhagyott rendszer, mely a 
bölcsészeti tanfolyamot, egy bizonyos fokig, a különböző 
tanfolyamoknak nem mellé, hanem elé helyezi, ajánlani, 
hogy a nyolc osztályú államgymnasiumoknak részünkről 
egy hat éves középtanodai s egy három éves bölcsészeti 
tanfolyam állitassék szembe, megmentvén természetesen 
mindegyiket azon fogyatkozásoktól, melyekkel hajdan küsz-
ködnünk kellett. Ezzel egyúttal azt is nyernök, hogy leendő 
középtanodai s lycealis tanáraink képzéséről is gondoskod-
hatnánk, e célból néhány tanszéket állítva egyik, vagy 
másik philosophiai iskolánkban, ha másként nem, hát köz -
erővel. S ez nem kis dolog, mert nyilván van, hogy taná-
raink képződését sem szabad a véletlenre hagynunk, nena 



tőlünk függő intézeteknek felhasználására számítván. E 
javaslat ellen csupán azon egyetlen, némi sulylyal birni 
látszó ellenvetés tehető, nem gyenge-e még a hat gymna-
sialis évet végzett, s rendesen életének 17-dik évében levő 
növendék arra, hogy neki philisophiai szellem- s irányban 
adassanak elő a tudományok, s arra, hogy vele, mint a 
philosophiai iskola növendékével bánjunk. Ámde ez ellen-
vetést illetőleg teljesen megnyugtathat bennünket saját 
multunk tapasztalása, s azon Anglia példája, melynek fiai 
rendesen 5—6 évi gymnasialis tanulmány után mennek 
egyetembe. Adjuk hozzá, hogy nem mindegyik tantárgyban 
egyenlő erős a philosophiai elem, s hogy azért köztük 
célszerű sorozás tehető, s jegyezzük meg, miként maguk 
az eddigelé tartatni szokott, s jövőre is tartandó időszaki 
vizsgák is eléggé tanúsítják, miként nincsen szó arról, 
hogy az állítandó philosophiai tanszak növendékeit egyál-
talában akadémiai bánásmódban részesítsük. 

Első pillanatra ugy látszik, mintha az általunk kitű-
zött cél középtanodáinknak kilenc osztályuakká tételével is 
elérhető lenne, mihelyt azoknak hat alsó osztálya képezne 
egy cyclust, a felső hárma mást. Azonban nyilván van, 
hogy középtanoda, melynek felső osztályaiban az egyes 
tudományok bölcsészi szellemben adatnának, s melyben 
maga a rendszeres bölcsészet is taníttatnék, tul menne 
magán. Ép azért e felső osztályok tőle elvágandók. Ezt 
kivánja azon körülmény is, mely szerint az Önállóvá teendő 
philosophiai tanfolyamban igen jól elférnek a leendő taná-
rok képzése végett állítandó tanszékek is, ellenben a kö-
zéptanoda felsőbb osztályaiban nem. Pedig e tanszékeknek 
mellesleg egyebek is jó hasznát vehetnék, nemzeti tudo-
mányosságunknak nagy hasznával. Ennnyit az elkülönítés 
érdemében. — Vessünkmostegy tekintetet azon körülményre, 
hogy ez elkülönítés a hatodik év végével történvén, jövőre 
megszűnnék már a négy alsó osztály is egy kis egészet 
képezni, mint képez jelenleg. Már fölebb kifejtettük, hogy 
a négy éves cyclusnak viszonylag önállóvá tétele helytelen, 
mivel a reáliákból elég ismeretanyagot nem nyújtván, va-
lami továbbira kellő előkészítőül szolgálni nem képes. Ad-
juk most hozzá, hogy a benne megkezdett nyelvtanítás 
még azokat nem vezeti valami érdemes eredményekre, kik 
az egész tanpályát végig futni nem tudván, vagy nem 
akarván, a negyedik iskolából, mint az első cyclust bezá-
róból kilépnek. Ilyek például azok, a kik iparos-, kereske-
delmi-, vagy gazdászati pályára menendők, de ilyenek le-
hetnek leendő népiskolai tanítóink is. Ezek a praeparan-
diákba bevégzett tizenhat évvel vétetvén fel, ha a 8 osztá-
lyú gymnasiumok alsó felét végezve, kilépnek, rendszerint 
jkénytelenek két egész évet várakozással tölteni, nem keve-
s e t felejtvén addig a tanultakból, ha pedig tovább tanulnak, 
lígy olyan tanfolyamot kezdenek meg, melyet tizenhat éves 
korukra csak félig végezhetnek. Mily másként lenne mindez, 
ha tudós iskoláink alsó cyclusa két évvel megbővittetnék! 
jNem hallgathatunk itt el egy furcsa, de gyakran hallható 
ellenvetést. Ez abban áll, hogy a négy alsó osztályból »;ry 

viszonylag önálló kört kell képeznünk, mert a negyedik év 
végeztével sokan ki szoktak lépni. Itt az okozat nyilván 
okká van téve. Hisz e tanév végeztével ép azért szoknak 
többen kilépni, mivel az alsó kör itt záródik. Mihelyt az 
ellenkező eset következik be, azonnal megszűnnek többen 
lépni ki ez osztályból, mint bármely másikból. Már pedig 
minden osztálylyal csak még sem lehet egy viszonylagosan 
egész kört zárni, csupán azért, mivel belőle néhányan ki-
léphetnek. Nem kevésbbé tarthatlan azon okoskodás is, 
melyet némelyek a jelenbeni négy alsó, s a hajdani, hason-
lóan négy grammaticai osztályok közti analógiából meríte-
nek. Utóbbiak nem képeztek egy viszonylagos egészet, s 
ép azért szó sem volt arról, hogy bennök a reáliák tanítása 
egyszer teljesen bevégeztetett volna. De ép azért nem is 
lehet mondani, hogy a kilépők száma nagyobb lett volna a 
negyedik osztály végén, mint bárhol másutt. 

A mondottak értelmében az ide mellékelt , , táblázat" 
szerint vélnök elrendezendönek azon tanfolyamot, melyet a 
szakpályára lépés előtt mindenkinek, különbség nélkül 
megfutni kellene. Meg vagyunk győződve, hogy ilykép sem 
a tudomány, sem az egyház, sem a nemzetiség ügye rövid-
séget szenvedni nem fogna. Az első nem, mert az ismeret-
anyagnak űgy gyűjtéséről,mint tudománynyá feldolgozásá-
ról gondoskodva lenne, a második nem, mert, hogy egyebet 
ne említsünk, növendékeink a szent könyvvel kellőn meg-
ismerkednének, nem az utóbbi, miután szép nyelvünk és 
irodalmunk alapos megismertetéséről épűgy gondoskodva 
lenne, mint arról, hogy növendékeink hazánk történetével 
kellőn megismerkedjenek. E célból az elemiiskola, a közép-
tanoda s bölcsészi tanfolyam egyiránt hazánk históriájának 
előadásával záródnék, mit hát mindegyik körben akkor 
hallgatna a növendék, mikor azt legtöbb érettséggel, s így 
a süker legnagyobb valószínűségével fogná tehetni. 

Az óraszámokat illetőleg megjegyezzük, hogy azok 
csak tájékozás végett tétettek föl, a végleges megállapítást 
minden iskolának magánál lehetvén csak tenni, kellő te-
kintettel űgy a vidék elemiiskoláinak állására, mint az illető 
tanároknak egyéniségére. Ugyanaz áll a sokat vitatott szak-
és osztályrendszert illetőleg is, melyek mindegyike mellett 
és ellen hozhatók fel okok. 

Tekintve a tanerőket, űgy véljük, hogyha a vallásta-
nítás kisebb iskolákban a gyülekezet lelkészi hivatala, na-
gyobbakban tán a theologiai kar által, vagy bármely más 
uton elláttatnék — a rendes tanulmányok előadására a hat 
gymnasialis osztályban legalább 7, a felsőbb háromban 
pedig legalább 6 tanár kívántatnék. Ezekben aránylag 
azért több, mert a mélyebbre hatni tartozó előadásokrai 
előkészülés a tanárnak több idejét s erőfeszítését igényeli. 

Ideiglenes , vagy állandó legyen-e az igazgató, 
ismét oly kérdés, mi igen sok vitatást engedne, mi űgy 
véljük, hogy azon időnként újra választás lenne legelőnyö-
sebb, mely az újbóli megválasztatást ki nem zárná. E vá-
lasztást mindig a tanárikar tehetné, de az illető felsőbbség 
jóváhagyása mellett. Többen. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel ég Mandettonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz két melléklet van csatolva: az egyik az „Academia könyve Ormódi Bertalantól. A másik 
vEgy protestáns gymnasium terve.11 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ: 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIKDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Egyházi önmegadóztatás. 
Csak az független, ki önbecstiletéböl megél. 
Csak azon testület független, mely önmaga fedezi 

szükségeit. 
Csak az az egyház szabad, mely nem kunyorál má-

soktól segélyt. 
A Gusztáv-Adolf-egyesület a magyar protestáns 

egyházzal, különösen az ágostai felekezettel sok jót te t t ; 
ezt bevallani nem szégyen, és eddig nyűjtott segedehnezé-
seiért köszönetet szavazok; de közel mult nagy gyűlésében 
a magyarhoni protestáns testületeknek nyújtandó segélyét 
— bár lepelben — elvmegtagadáshoz kötötte, és lehet-e 
egyént, testületet, avagy egyházat érzékenyebben sérteni, 
mintha az tételeztetik fel róla, hogy elvét pénzért áldozza 
fe l ! ? 

Jótevőnktől, meghitt barátunktól egyszeri megsértést, 
gyöngéd érzelmünkben talán eltűrhetni, bár mindenkorra 
megszünteti a bizodalmas szivélyes viszont, de az, ki má-
sodszor is kiteszi magát a megaláztatásnak : korcs. 

Nemcsak egyházunk függetlensége, de egyházunk 
becsülete igényli, hogy önmagunk fedezzük szükségeinket. 

Egyszerűség föllépésünkben, épületeinkben, intézke-
déseinkben, takarékosság filléreinkkel, és szorgalmas gyűj -
tés önkörünkben, a nem sokat, de rendesen, pontosan és 
sziveseH a d á í bőven £édezendi szükségeinket, és oda veze-

tend, hogy megszorult hitsorsosinkon, bárhol, belszerke-

zetüket, nemzetiségi törekvéseiket, forma különbségeket 

nem latolgatván akkor, mikor a segélynek oly édesen kell 

hullani, mint a termékenyitö harmatnak, — majd mi segít-

hetünk — ugy mint a nagy svéd király — nem kötve felté-

telhez az alamizsnát, a segélyt. 

Az ev. ágost. Bányakerület utolsó gyűlésében elfo-
gadta a progressiv önmegadóztatás elvét, minden okosko-
dásokat mellőzve, egyszerűen elmondom, hogy vélem én 
ezt alkalmazhatónak. 

A Bányakerületben van 308,000 lélek (mind ide 
számítom, mert erős hitem: a testvéri szeretet visszavezér-
lendi az elváltakat). 

Egy lélekre legkevesebb adó 1 kr. évenként, legtöbb 
5 fr. , és pedig elosztva 1000 lélekre következőképen: 

Alkalmazva: 
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1 500 — 1 5 napszámos. 20 fr. lakbér — 4 
2 250 — 2 0 házbirtokos. 40 fr. lakbér — 8 

3 125 4 5 ház és legelő v. szőlőskert birt. 
60 fr. lakbér 

ház, legelő és szőlő v. inas nél-
16 

4 63 — 8 5 4 kül dolgozó mesterember. 80 
fr. lakbér 32 

5 31 — 16 4 96 % telk. gazd. v. m. 1 legénynyel 
80 fr . lakbér 64 

6 16 — 32 5 12 */21. g. mest. 2—3 leg., kalmár 
~100 fr. lakbér 1 28 

7 8 — 64 5 12 11. g. m. 4 leg.-nél több.t. boltos 
200 fr . lakbér 2 56 

8 4 1 28 5 12 100 h. b. nagyobb üz. ker. és m. 
300 fr. lakbér 5 12 

9 2 2 56 5 12 200 h. b. nagy keresk., gyáros 
400 fr. lakbér 10 24 

10 1 5 12 5 12 400 h. birtokos után 
800 fr. lakbér 20 48 

1000 — - 50 60 
Esnék tehát a bács-szerémi esperességre 
Bánát . . . . 
Bars . . . . 
Békés . . . . 
Buda-Pest 
Hont . . . . 
Nógrád . . . . 
Pestmegye 
Zólyom . . . . 

2,900 
1,000 

165 
3,860 

500 
1,220 
2,305 
1,950 
1,590 

Összes jövedelem : 15,590 
A kivitelre nézve szükségesnek vélem, hogy a 9-dik 

és 10-dik osztálybeli adózókat az összes esperesség hívja 
fel kebelében, a 7-dik és 8-dik osztálybelieket a decana-
tus, az 1-sötöl a 6-dikig a községek magok rendelkezzenek. 

Például; A Pest-megyei esperesség 39.000 lélek, igy 
39 egyénre esik 5 f. vagy is 10 családra 20 fr , 48 kr. 78 
egyénre 2 fr . 56, vagy is 20 családra 10 fr . 24 kr. 

A ceglédi decanatus 2600 lélek, 9 egyénre e s i k _ _ 
/ „-v-fsM^. 



28 kr. vagyis 2 családra 5 fr. 12 kr. 20 egyénre pedig 
64 kr. vagyis 5 családra 2 fr. 56 kr. évi adó stb. 

Ugy vélem, ezen családokat feltalálni nem nehéz, 
csak keresni kell. 

Ha az esperességek felkarolják ez ügyet, ha sikerül, 
minden körlelkész mellé egy lelkes világi férfiút állitani, ki 
vele községről községre jár, minden egyházban csak lesz 
egy egyén, ki annak adaját hitbuzgóságánál fogva beszedi. 

Elmondván igénytelen nézetem, annak megrostálását 
kérem, hahogy megérdemli a figyelmet. 

Ivánka I íre. 

Testvéri szózat a bányakerületi ágostai 
evangélikusokhoz. 

Non possum scirca, an omnibus profulurus sim 
quos admoneo. Illud scio: alicui me'profuturum, 
si multos admonuero. Seneca. 

Honiból, sept. 20. 1860. A romlatlan szivü 
gyermek akkor érzi teljes mérvben, mennyire 
szereti szülőjét, midőn a láznak halványsárga szi-
nében az örökre elszakadás elzuzó lehetősége áll 
először aggódó lelkének elébe. 

Az ösztönszerű kegyeletnek féltékenysége 
lángra lobbantja a szivnek alvó melegét, — és a 
végletekig lesz felfokozva, a mivel a szív bír, 
figyelemben, gyöngédségben, előzékenységben. 

Lélekszakadva rohan orvosért. Imaszerű 
/ 

hangon eseng: segítség! segítség! Es a segélyért 
váltságul zokogva kinálja oda mindenét. 

Az orvos rendel. A beteg enyhtilet érzetében 
felmosolyg. — Az aggály zavara csillapul. 

Pedig az orvos még nem mondá, hogy a 
beteg tul van a veszélyen! 

Ilyen az ember! 
A döfés, mely a közel múltban az „anyának" 

életerét érte, sebet ütött, — mélyet, fájdalmast. 
Sajgása a féltés kinos aggályával rezgé át a 
„gyermek" kebelét. 

Hogy a döfés talált, — hogy nyomán fájó 
seb támadt — és a sebnek láza lett — oka a „kö-
zönyu volt. 

Az orvos, az önfentartás önzése, kimondá: 
mikép az egyedüli gyógyszer : „feláldozó k e -
gyelet." 

És lön mozgás a felrázott család körében. 
Önzetlen készséggel gyülekeztek gyermekei 

a megsebzett anyának, — a gyöngéd ragaszko-

dás, a feláldozó kegyelet malasztjával venni el a 
sebnek égető fájdalmát. 

Május következett. A májusi lég oly igen 
üditő. A beteg felmosolygott. A féltés kinos rez-
gése némi izgultsággá lohadt. 

Es lőn meleg, ékes nyilvánitása a sokféle 
szeretetnek, több, — mint tevékenység. 

ígér tünk sokat. Fogadkoztunk minden jóra. 
Aláirtunk valamit. 

Inditványoztatvána,,vagyonaránylagos p ro -
gressiv adó, — az egyedüli gyökeres gyógyszer 
jelen és — az egyedüli óvszer jövőre, elvehető 
hasonló döféseknek fullánkját — e gyógy- és 
óvszert mondom, a vagyonaránylagos adót — a 
jegyzőkönyvben alig egy-két szóval érintve, el-
fogadtuk, „elvben." 

Alkalmaztunk a sajgó sebre tapaszt. 
Hisz a beteg májusban felmosolygott. 
De a tapasz mellett mérges geny szivárog, 

— s apróbb uj sebeket támaszt a nagy sebnek 
közötte. 

Hogy a döfés talált, és hogy ugy talált, a 
mint talált ; — — oka mondám, a „közöny" volt, 
melynek hidegénél összehervadni hagytuk önfen-
tartásunkróli gondjainkat. Ez tény, uraim! 

Ne ámitsuk magunkat. Tekintsünk végig 
családunk beléletén, ugy a mint van. A nyomor 
fáj, igen fá j ! 

A nélkülözőnél a lélek elalélt, — és háttérbe 
szoritva szunnyad minden nemesebb érzelem. 

Az éhezőnek egyetlegy gondolata van, — 
enni. 

Ilyen helyzetben, a kényelemnek bizonyos 
foka, sőt csak a jobblétrei kilátás is, széditő csáb-
erővel bir. Ha elnyerésére remény csillámlik meg 
előttünk, mohón rohanunk utána. ,— Melegítő 
tűz-e e csillám azután, avagy bolygótűz ? nem ke-
ressük. 

Ez természetes. 
Emberek vagyunk. 
Es emeljen bár bennünket akár valódi é r -

dem, akár szerencse istenasszony szeszélye idáig 
fel, hol az isteni tettnek a milliók a hódolat töm-
jénét égetik, akkor is emberek maradunk. 

Es mi mégis fellázadánk, és sujtók hara-
gunknak dühével a nélkülözőt is, ki jobblét re-
ményében a ^bolygótüz után indult, és hinárba 
bukott. 



Adjuk meg neki a tűznek melegét, — és ő 
nem menend a bolygótűz után. 

Emlékezzünk meg: hogy elhunyt lelkészeink 
és iskolatanitóink özvegyei, — apátlan és anyát-
lan árvái — könyűs szemekkel esdik évről évre 
az édes anyától, egyházunktól a gyámolitást. 

Es kapnak is. 
De elegendöt-e arra, hogy ne nyomorogja-

n a k ? Es méltót-e a családhoz, mely negyedfél 
százezer lélekből ál l? 

Es ne feledjük : mikép a gondviselés az 
anyák kezeibe tette le az emberiség sorsát. — Az 
anya ad gyermekének szivet. A szív, minden ér-
zelemnek forrása, tehát a vállásosságé is. Egyhá-
zunk is egyénekből áll, mint minden testület a 
világon. — Es egyházunknak azon tagjai, kiket 
ezen özvegyektől, ezen árvák soraiból nyerünk, 
tekintélyes számmal vannak, s sok tiszteletreméltó 
állást foglalnak el egyházunkban. 

Azok özvegyeiről gondoskodnunk hát — kik 
örökös nélkülözésekkeli szakadatlan küzdés köz-
ben a „köznek/1 azaz, minmagunknak szolgálva 
hunytak el — s annál inkább ezek árváiról, ha 
az anya is kidőlt. Isten, az emberiség, önfen-
tartásunk és a becsületnek minden törvénye 
egyiránt parancsolja. 

Emlékezzünk meg: hogy tanintézeteink — 
s ezekben működő tanáraink — a pesti papnö-
velde, a pesti gymnasium, a szarvasi és verbászi 
gymnasiumok — de főleg a selmeci fötanoda — 
mind azt kiáltják: segíts jó anyánk, Bányakerület! 
mert Összeroskadunk. 

A selmeci fötanoda azért főleg: mert ez ki 
van véve az egyház, az esperesség közvetlen ha-
tósága alól, s helyezve egyenesen, per eminentiam 
a Bányakerület anyai gondoskodása alá. 

A mult évben 3000 pftnyi segélyt igért a 
kerület főtanodájának. Nem adott egy garast 
sem. Mert nem adhatott. Következése az: hogy 
két tanár odahagyta az intézetet. 

Mert a nélkülözés fáj. És Ígéretből élni nem 
lehet. 

Most már october elején járunk. — Octo-
ber elsejével kezdődött a tanév. Milyen kilátás a 
jövőre!? 

Es pedig ne feledjük: hogy valamint az édes 
anya szivet ad gyermekének — úgy adjuk meg 
tanintézeteink, gyermekeink lelkének a szárnya-

kat — melyekkel, mint a nagy költő szól, a lélek 
odáig röpül fel, a hol már nincs v i lág , 

S u j világot teremt mindenhatósága. 
Végre, emlékezzünk csak egyről még a sok 

között, arról: hogy vannak lelkészeink és sokan, 
kérem! kiknek évi minden jövedelmük nem teszen 
100 forintnál többet. 

r 

Es vannak iskolatanitóink, és sokan, ké rem! 
kiknek évi minden jövedelmük nem megyen 
többre 40 forintnál. 

Egy szekeres béresnek sokkal nagyobb — 
bizton mondhatom, két annyi a bére — mint sok 
lelkészünk évi jövedelme. 

Es a konyhaszolgálónak rámegyen évi bére 
annyira, mennyi iskolatanitóink közül, nem egy-
nek, sem nem kettőnek, évi minden jövedelme. 
Es ne feledjük: hogy a mesterek, a kik gyerme-
keink lelkének ama végtelenig repülhető szár -
nyaiba az egyes tollakat idomítják, — a lelkész 
és tanitó, — a mesterek, kik gyermekeinkben a 
sziv érzelmeit odáig fejlesztik, hogy tetteket 
szüljenek, apotheosisokra méltókat, — a lelkész 
és tanitó. — Ha van életünknek diadalünnepe, 
ha van családi akár öröm-, akár gyászünnepünk, 
mindegyiknél szentesitőül a lelkész áll ott és a 
tanitó —. Es kik azok, kiknek, midőn Isten há-
zába megyünk, erő-, egészség- és boldogságért 
jelen, — s üdvért jövö életünkre imádkozni, az 
imát és éneket utána mondjuk ? a lelkész és 
tanitó. 

Szentesitői hát és osztályosai minden öröm-
ünnepeinknek, vigasztalóink, midőn gyászba öl-
tőzénk, vezetőink és oktatóink az Istenházában 
— szóval, kik velünk és mellettünk vannak böl -
csőnktől sírunkig, lelki atyáink és tanítóink,hogy 
állanak ők kegyeletében gyermekeiknek az Ú r -
b a n ? Felelet: 

A béresnek két annyi a bére, mint sok lelki 
atyának jövedelme — és a konyhaszolgálóé több 
mint a tanítóé. 

Si ad honestatem nati sumus, ea, aut sola 
expetenda est, aut certe omni pondere gravior 
habenda, quam reliqua omnia. Mondja Róma 
aranykorának ünnepelt szónoka. 

Engedheti-e a „honestasu, hogy ezeket így 
tűr jük továbbra is ? 

Ha egyházunk fenállása kedves és szent 
előttünk, nem. Ézen segitnünk kell rögtön. 

* 



„Vagyonaránylagos progressiv adó, és se-
gítve van mindenen. Megemlékezvén ekként hely-
zetünkről, és belétekintvén családi életünk belré-
tegeibe, gondoljunk a r r a : 

Mi történendett, ha a csillám, mely oly 
sokakat, oly hirtelen, velünk ellenirányos útra 
ragadott, nem bolygótűz, hanem a „jobblét" me-
legítő tíize talált volna lenni ? 

Röviden — mit válaszolandottak az özve-
gyek és árvák, mit a tanodák és tanárok, 
mit ama 100 ftos lelkész és 40 ftos tanitó, ha 
eszébe jutott volna valakinék azt mondani: — 
de nyomban meg is tenni , ne nyomorogja 
tok árvák és özvegyek , tanodák és tanárok 
nesztek , ime a jobblét , kövessetek engemet, 
különösen nesze te lelkész, itt van nem több 
csak 300 forint évenként, és kövess engemet; 
és nesze te tanitó, nem több, csak 120 ft. éven-
ként — és kövess engemet? Gondoljuk csak ké-
rem, hová jutandánk ? Egyházunk nélkülöző' k ü -
lönféle állású tagjainak, bizony szép számát (min-
denkor tisztelet és becsület a kivételeknek), és 
azokat, kiket ezek befolyásukkal vezetnek, cél-
jaira felhasználhatni az illetőnek ; ez kérem 
nagy és ingerlő dolog. 

Es az ar, az elérhető célhoz mérve ? r 
Potomság! Es ki állhat jót érte, hogy ezen 

eszköz nem fog alkalmazásba hozatni, mihelyt 
bizonyos leend ott, a hol? 

A beteg még nincs tul a veszélyen. 
Az eseményekben Isten ujja mutatkozik. 
Ügyeljünk reá!! 
Az elmulasztott alkalmat sem áldozat, sem 

bölcseség, sem resignatio nem pótolhatja. 
Jobb megelőzni, mint megelőztetni. 
Tegyük meg! a mi nélkül egyházunk fen-

állása, jó hirneve, melylyel eddigelé a müveit 
világ és hazánk előtt bir — kétessé; gyara-
podása s felvirágzása pedig épen lehetlenné 
válik. 

Adjunk kerületi pénztárunkba annyit , a 
mennyivel tisztességesen és becsületesen fedez-
hessük minden szükségeinket, léptessük életbe a 
„vagyonaránylagos progressiv adót," és ne koc-
káztassuk, hogy egyházunkat több, már diadallal 
túléltekhez hasonló szerencsétlenség érje, mely-
nek sötét napjaira, most, a késő szó legyen 
oda irva. 

PÁPA | J 
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A mult kerületi gyűlés választmánya be 
fogja adni jelentését az octoberi kerületi gyűlésre 
a kerület évi szükségeiről, — meghatározandja 
az összeget, véleményezni fog a kivetendő adó 
miként leendő behajtásáról. 

Ez mind kell, hogy megtörténjék, — és meg 
is fog. 

De megtörténendvén ez, más a fődolog. 
Akarnunk kell. Akarnunk az önfentartás 

önzésének, önérzeti büszkeségünknek minden 
hatalmával. Akarnunk kell: ,,hogy a vagyon-
aránylagos progressiv adó életbe lépjen a jövő 
gyűlésen s az utána következőig annak egy része 
behajtassék !'4 

A kivetésről, ennek kulcsáról, — s mikén-
ti behajtásáról , akkor leend idején szólanunk, 
a midőn a kerületi választmány jelentését be-
adandotta. 

Tudom én, hogy merész dolog uj adó-
zásra hivni fel a testvéreket időnkben, a midőn 
a közadózás terhe alig bírható. 

Ámde a különbség igen nagy. Mi önmagunk-
nak adózandunk. 

Adózandunk vallás-szabadságunkért , ön-
kormányzati jogaink , rendszerünk gyakorol-
hatásáért , „becsülettel fenállhatásunkért." — 
Az adó, melyet fizetendünk, tőke leend , min-
magunknak kamatozandó, és kamatozandó igen 
gazdagon. 

Tekintsünk vissza egyházunk negyedfélszá-
zados múltjára — és könnyít leend áldozathozá-
sunk, föllelkesülvén elődeink magasztos példáin. 

Hiszen az áldozat tana hitvallásunk saját la-
gos tana, negyedfélszázados örökségünk — és 
oly tan, melyet még a határtalan jóságnak, az 
Istenségnek irányában is minden vallás tanit. 

Néhai. 

ISKOLAÜGY. 

Szászváros , september 3. 1860. — A szászváros 
reform, tanoda a forradalom után lefolyt nehéz és válságos 
évekkel kapcsolatban volt rontó körülmények eredményé-
ben csekély anyagi erején nem gyakorolhatta azon üdvös 
hatást, mit neki első alapitói, t. i. I. Rákóczy, Barcsai és 
Apafi fejedelmeink kitűztek, mit a forradalom előtt hiven 
teljesített, hogy t. i. a bölcsészeti tanfolyam is virágozván 



benne, évenként 300—350 növendéknek világosította é r -
telmét, s a Hunyad-ésZarándmegyékmáselemü tengerében 
aprószigetekként elszórt magyarságot, és protestantismust 
a felolvadástól megmentette. Anyagi ereje ugyanis kevés 
tökéből, melyet b. Naláczi József, gr. Teleki Sámuel és 
Barcsai Áhrahámné adtak, és a sebeshelyi tizedből állott: 
a gróf Kun Zsigmond alapítványához még ma sem lehetvén 

" hozzá nyúlni. Ezek jövedelméből fizette az igazgatótanárt, 
s pótolta csekélységgel a köz- vagy osztálytanítók azon 
fizetését, mit kaptak a gyermekek promissiójából (igy hív-
ták azon tiszteletdíjt, mit minden gyermek tetszése szerint, 
s azon szokás, vagy divat kiszabta mértékben adott az 
osztálytanítónak téli és nyári vizsgálatok előtt. Csekély 
volt ugyan e tanítói fizetés, de mégis a forradalom előtt 
elég arra, hogy a közlanitó éljen, ruházkodjék, s valamit 
félretegyen, mivel felsőbb tudományokat magasabb isko-
láinkban hallgathasson. Tanitót pedig eleget lehetett kapni, 
ugy, hogy az intézet a válogathatás boldogságában volt, 
mert a bölcsészeti tanfolyamot kitünöleg végzett ifjakból 
válogatta az alsóbb osztályok köztanitóit, a felsőbb osztá-
lyokéit pedig az enyedi főiskolából hívta; hol megint volt 
mód válogatni. Ezenfelül a bölcsészeti tanfolyam növendé-
kei az alsóbb osztályokbeli gyermekek erkölcsére, szorgal-
mára felügyelvén, s azokkal a tanulmányokat megértetvén, 
midőn egyfelől e jutalom őket tanulásuk folytatásában se -
gítette, másfelöl lehetővé tette, hogy a vidéki gyermekek-
nek az atyai és anyai gondviselés kipótoltassék, s a köz-
tanórákon értetlenül maradott tárgyak megértve felfogat-
hassanak. S mindez jutányos áron. 

De a forradalom után mindez ugy szólva megszűnt, 
a sebeshelyi tizedért csak 1859-ben kapott az iskola leg-
elébb előleget; s máig sincs megváltva; a tanulók száma 

ugy leapadt, hogy az összes tanulók tandija alig bírta meg 
egy tanuló fizetését. Ennek eredményében csak 3 osztályú 
elemiiskola telhetett ki anyagi erejéből. Ily iskola azonban 
Szászvárosban, hol a luth. szász atyafiaknak ,Jól rendezett 
német tannyelvű" nagyobb iskolájuk van, a mult és jelen 
politikai viszonyok között csekély, vagy épen semmi ér ték-
kel sem birt, s bírna. 

De közbelépett nagyszerű segélyével és áldozatával a 
nagy-enyedi főiskola, s az igazgatótanár fizetésének l eg -
nagyobb részét elvállalta; az erdélyi ev. reformátusok 
mltgos egyháztanácsa pedig egy tekintélyes, befolyásos 
egyénekből álló bizottmányt nevezett ki, gróf Kun Kocsárd 
fögondnok, Barcsai László fögondnok, ifj. b. Kemény István, 
Kendeffy Sámuel, Puj Elek, gr. Bethlen Olivér, Lukács 
Farkas, Bágya Károly, Bruz Ferenc, Lészai Dániel, gr. 
Tóldalagi Yictor, Jakab Benjámin, Pap István, Dané István 
személyükben, a végre, hogy ezek a szászvárosi ref. tan-
intézet anyagi fölsegélésére gyűjtögessenek a buzgó ha-
zafiaktól alapítványokat. E bizottmány el is járt küldetésé-
ben, fölkereste a távolabbi buzgó honfiakat, elment a tanoda 
környékében lakó tehetősebb, és hökeblü magyarokhoz; s 
e fölkeresésben kifáradhatlanul munkálkodtak gr. Kun Ko-
csárd, Barcsai László, mint elnökök, Zeyk József s Dáné 
István mint tagok. 

Még Fnincs bevégezve a bizottmány kérögető mun-
kálkodása, s azon 30 ezer pftnak, mely a végre szükséges, 
hogy e tanintézet algymnasium lehessen, két harmadánál 
több ki van szerezve. 

Hogy a jelen és utókor, a mostani és későbbi nem-
zedék ismerhesse azon érdemes honfiak-, és honleányok 
neveit, kik ez iskola ügyét felfogták, s anyagilag támogat-
ták, hogy a jelenkor áldást kérhessen Istentől nyomdoka-
ikra, a je len- és jövőkor pedig tisztelhesse, dicsőíthesse, 
és áldhassa emléküket: az iskolai elöljáróság az alapítók 
emlékkönyvébe saját kezeikkel íratta be becses segélyeiket, 
s neveiket, és hírlapok utján kivánja emléküket az utókor-
nak átadni: 

Hos aget penna metuente solvi Fama superstes. 
Befizették alapítványaikat: Gróf Kun Kocsárd 2000 

forintot, gr. Gyulai Lajos 2000 ft, gr. Mikó Imre 1000 ft, 
gr. Bethlen Ádám 1000 ft, gr. Andrási Gyuláné gr. Kendefi 
Kata 100 ft, Naláczi Farkas 50 ft, Bodola Zsigmond 50 ft, 
Beke Dániel 20 ft, Koncz Gábor 120 ft, Bruz Zsigmond 20 
ft, Jakab Benjámin 20 ft, Haver Mihály 20 ft, gr. Kemény 
Sámuel 500 ft, Barcsai Lászlóné, b. Bruckenthal Antónia 
100 ft, Pap János 20 ft, Duma László 50 ft, Weber Sámuel 
30 ft, Köpe Sándor 10 ft, Szöcs Miklós 10 ft, Szeredai Do-
mokosné 5 ft, Istvánfi Pál 4 ft, Kövecsi 5 ft, Mihályi Károly 
15 ft, Gáspár János 15 ft, Jancsó József 15 ft, Vápa Antal 
10 ft, Herepei Károly 2 % ft, Fosztó Ferenc 50 ft, Horvát 
János 5 ft, Gargócs Borbála 5 ft, Boza László 3 ft, Kozma 
Ádám 5 ft, Herczeg Ignác 2 ft, Nikulicza 2 ft, Bikfalvi Ben-
iámin 5 ft, Balog Lajos 1 ft, a vajdahunyadiak 10 ft. 30 k r , 
a hosdátiak 6 ft, a rákosdiak 5 ft. 10 kr, mar. solymosiak 2 
ft. 30 kr, haróiak 2 ft. 16 kr. 

Aláirtak: Zeyk József 2000 forintot, gr . Kun László 
100 ft, ifj. b. Kemény István 1000 ft, Kendeffi Árpád 1000 
ft, gr. Tóldalagi Ferenc 200 ft, id. gr. Teleki Domonkos 
500 ft, Kakucsi Elek 200 ft, gr. Tóldalagi Yictor 200 ft, 
ifj. Bágya Ferenc 100 ft, gr. Teleki Sándor 100 ft, gr . 
Bethlen Farkas 200 ft, gr. Rhédei Jánosné 100 ft, Barcsai 
László 400 ft, gróf Bethlen Olivér 1000 ft, Kendeffi Sámuel 
500 ft, Puj Elek 300 ft, Zeyk Miklós 200 ft, Lukács Farkas 
100 ft, Pogány Ádám 100 ft, Kenderesi Farkas 100 ft, Puy 
Zsigmond 100 ft, Mara József 100 ft, Kenderesi Ignác 50 
ft, Bágya Károly 100 ft, Csongrádi Miklós 100 ft, Yadas 
Lajos 100 ft, Naláczi József 50 ft, Pogány Albert 100 ft, 
Mara Lőrinc 100 ft, Kenderesi Albert 100 ft, Nagy Zsig-
mond 20 ft, Buda Imre 100 ft, Haver Mihály 100 ft, Szilvási 
Miklós 150 ft, Horvát János 100 ft, Brázovai Elek 50 ft, g r . 
Lázár Móric 1000 ft, Mara Samu 100 ft, Góla Péter 50 ft, 
Lugosi Ferenc 100 ft, Koncz Ádám 10 ft, Válya Ignác 50 
ft, Furka Ferenc 50 ft, Csanádi János 50 ft, Barcsai Ábra -
hám 100 ft, Benedikti Albert 100 ft, Bárcsai Mihály 100 f t , 
Kirényi Lajos 100 ft, Szeredai Ignác 100 ft, Barcsai Miklós 
100 ft, Barcsai Károly 100 ft, Bodó Dávid 50 ft, Ribicei 
Ferenc 200 ft, Dózsa József 20 ft, Vitán László 30 ft, J o r -
dán Domokos 50 ft, Halmi Ferenc 50 ft, Balog Sándor 100 
ft, László Ignác 50 ft, Kozolai Lajos 50 ft, Fekete Károly 
100 ft, Furka János 50 ft, Dr. Bruz Zsigmond 100 ft, id. 



Zudor Sándor 200 ft, ifj. Zudor Sándor 50 ft, Fekete Fe-
renc 50 ft, Györfi Dénes 50 ft, Zudor Elek 50 ft, Farkas 
János 10 ft, Gálfi Sámuel 5 ft, Fekete Elek 5 ft, Fekete 
Sándor 5 ft, Berivói László 50 ft, Barcsai Zsigmond 100 ft, 
Barcsai Ákos 400 ft, Barcsai Ákosné 100 ft, Pál Imre 100 
ft, Barcsai János 400 ft, gr. Lázár Kálmán 300 ft. Eltök 
folytáig fizetnek évenként: Farkas Dénes 10 ft, Zakariás 
Dániel 4 ft, Gál Sámuel 1 forintot, mindezeket pengő pénz-
ben értették. 

Folyamodott volt e bizottmány a magyarhoni 4 hel-
véthitü superintendentiákhoz, de nem csuda, ha az élet fö-
lötti küzdelemben feledésbe ment segélykérése. Csupán 
Édes Albert alsó-borsodi esperes, tiszatarjáni ref. lelkész 
küldött 45 a. é. frt. készpénzt, mint másoktóli gyűjteményt, 
és maga részéről egyházi beszédeinek több példányait, 
melyekből 12 ft. 20 kr. jött be. 

A szászvárosi református egyház tagjai is, kik a pap-
nak semmit sem fizetnek, megértvén, mekkora áldozatot 
tesznek más reform, egyházak, melyek papot, mestert fizet-
vén, minden családra a gabna árához képest 6—12 a. é. 
kepe esik, s mégis a háromszékiek, a sepsi-szent-györgyi, 
az erdövidékiek és udvarhelyszékiek, az udvarhelyi, a ma-
ros-székiek, a maros-vásárhelyi gymnásium fenntartására 
évenként tetemes öszvegeket fizetnek; megértvén és követ-
vén a sz.-udvarhelyi ref. liivek példáját, kik noha két papot 
s énekvezért fizetnek, noha 7 ezer pftot alapitottak az ud-
varhelyi gymnásium számára mégis abban az olvasóosz-
tály tanitóját saját zsebükből fizetik, megértvén és követvén 
a zilahi ref. egyház példáját, melynek hivei az oskola épí-
tésekor nagyszerüleg segítettek, tégla, porond és kőhor-
dással, s egy tanárt fizetnek saját zsebükből, noha ők is sa-
ját zsebeikből fizetik 2 papjaikat, az énekvezért, s leányta-
nitót; mindezeket megértvén, és tudván, hogy Kolozsváron 
is, Maros-Vásárhelyen is az olvasóosztályok tanítóiról az 
illető ref. egyházak, nem pedig a gymnasiumi pénztárak 
gondoskodnak, egy t. i. az olvasóoszlály tanítójának fizeté-
sét egyesek évenkinti adományaikból megalapították. Más 
alkalommal közölni fogom az egyes alapítók becses neveit. 

Az egyház két igen érdemes papja is tanit ingyen a 
gymnasiumban: Pap István első pap, hetenként 6 ; Dáné 
István 2-dik pap, hetenként 16 órán, mi állal az oskolának 
legkisebb mértékben 300 pftot, s ha a tanitás értékét is 
hozzáveszszük legszerényebben becsülve is, 600 pftot ki-
méinek meg. Ha e pénze meglenne az oskolának évenként, 
ha a két t. pap ez áldozatát 10—20 évig folytatná; és ha 
ez alatt a tanoda e megkímélt pénzt tőkésíthetné, tiz év 
múlva 3000—6000, s husz múlva 6000—12,000 pfttal 
gyarapodnék^tőkéje. Szabó György. 

igazg. tanár. 

BELFÖLD. 

Érmelléki egyházmegyéből. Nt. szerkesztő ur! 
Egyházmegyei közgyűlésünk mult september hó 19-kén 

Ér-Adonyban tartatott számos egyházi s világi tagok j e -
lenlétében, a templomban. A felmerült tárgyak, s hozott 
végzések közzétételét avatottabb tollnak hagyom. Én a 
szőnyegre került tárgyak közül a tanítókat érdeklő egy 
tárgyat szükségesnek vélem közzétenni. 

Nevezetesen egyházmegyei ülnök nt. Cs. J. ur 1646. 
készült kanonok közül a XlII-dik kanont felolvasván: e 
kanonba ütköző, sok helyeken divatozó, halottak felett t a r -
tatni szokott bucsűztatók, s ujdon készített halotti énekek 
éneklése eltörlését indítványozta. Mely indítvány az egy-
házmegyei nt. ülnök urak részéről hévvel felkaroltatván, 
felemlíttetett, hogy némely ahhoz nem értő tanitók mily 
nevetséges rhythmusokat faragnak, s csinált énekeket a 
temetőben dictandó énekelnek. 

Ez indítvány ellen csak alólirt szólalt fel, előadván 
röviden, hogy e kanon, mint sok más a „Prot. Egyh. s Isk. 
Lapban" is elősorolt kanon is tul élte magát, az élet által 
helyéből kiszorittatott, hatályon kívülivé tétetett, mit igazol 
mind a négy superintendentiában szokásban levő búcsúz-
tatókkal s néhány versből álló bucsű énekeknek, részint 
háznál, részint templomban orgona kíséretében énekléssel 
temetés. 

Határoztatott: A bucsűztatók tartása s csinált énekek 
éneklése megtiltatik; oly esetben azonban, ha a halott 
felett prédikáció, vagy könyörgés tartása is kívántatik — 
megengedtetik a búcsúztatás a tanitók által. 

Bocsánat! ha e határozatra nézve szerény vélemé-
nyemet kimondani bátorkodom. Szerintem, ha nevezett 
kanon áll, e féloldalu engedményre sincs jogosítva a nt. 
egyházmegye közgyűlése. Ha jogot vett magának — igen 
bölcsen — ezzel elismerte, hogy ez elavult harmadszáza-
dos törvény maga-magát megemésztette az idő, a korszel-
lem hatályon kívülivé tette. Mennyire túlszárnyalta e 
kanont a haladás e százada, mutatja az idő, mutatja a 
tapasztalás, mutatja az egész országban divatozó szokás, 
mely másod törvénynyé vált. Sőt e kanon ellenében 1791-ik 
évben módosított XCVIII-dik kanon: „De Cantoribus", kö-
vetkező tételei, „Cantores cantiones hungaricas, tempori-
bus accommodas spirituales, in templis ac funeribus ex 
Cantionalibus receptis et cet. ac Psalterio choro praecinant, 
ad svaves melodias ex Psalmis, ac aliunde ex verbo Dei 
compositas, et cet. decantent, non tain oblectationi quam 
aedificationi inserviant, modica, moderata — quae sacris 
convenit — vocis elatione, corde, ac devote cum gratia 
Auditorum, quod ore canitur, mente intelligatur corde 
credatur, ac operibus compleatur et cet. Psalmis, Hymnis 
et Cantionibus Spiritualibus cum gratia canendo in corde 
vestro Domino," a tanitók részére az éneklésben sokat 
engednek. A XIII. kanon elévülésére mutatnak több jeles 
szerzők által világ eleibe bocsátott búcsúztatók. A számo-
sak közül elég legyen Sípos József, Kis Áron, az ujabbak 
közül Rozgonyi, a nt. esperes ur által is néhány évekkel 
ezelőtt — bizonyosan használhatás végett — a tanítóknak 
egyházi látogatás alkalmával megvételre személyesen 
ajánlott Mentovics; majd 1858-ben megjelent, hirlapilag 
megbírált, s a tanítóknak ajánlott Fábián, Németh, Tomori 



búcsúztatóit felemlíteni. — Legközelebb ily cimü munkára 
hirdettetik előfizetésre felhívás ó-budai r. lelkész Czike 
Dániel ur részéről, mely is a nt. szerkesztő ur által előle-
gesen ajánltatik *)> 

Ennyi s még több megjelent munkák nem egy nagy 
hézag betöltésére mutatnak-e ? Es kik számosan e munkák 
közül megszerezték némelyiket, azért szerezték-e meg, 
hogy a Hübner Kátéja mellett a moly s por által emésztessék, 
nem inkább azért-e ? hogy adandó alkalommal a használ-
hatókat felhasználják. Ha e kanon érvényes egy megyében, 
kötelező erejűnek kellene lenni országszerte; ha állana e 
törvény, bizony oly sok jeles szerzők hiába nem veszte-
gették volna a drága időt minden haszon és cél nélkül; ha 
botrányt okozó, vallásossággal, erkölcsiséggel össze nem 
férők volnának a búcsúztatók s bucsú-énekek, rég betiltat-
tak volna hazaszerte. 

Hiszszük, reményijük, hogy e „de nobissine nobis"-
féle fontos ügyben, valamint általában a népnevelés s ta-
nítók ügyében üdvösen intézkedni az óhajtva várt zsinat 
fö-föteendöje lesz. Vida Józsefiéi, tanitó. 

A nyíregyházi [presbyterium ügyének mibenléte 
a superintendensi egyházlátogatás adatai 

nyomán. 
(Folytatás). 

Apolta 3) azon vád által, hogy az evangyéliomok és 
epistolák tanítása az iskolákban elhanyagoltatik. S honnan 
e vád ? Onnan, hogy nem az evangyéliomos kis könyvecské-
ből, hanem magából az uj-testamentomból taniták azt tótul és 
magyarul a tanítók. 

Ápolta 4) az által, hogy a tanítókat roszaknak, ha-
nyagoknak becsmérelte, kik az ifjúságot elhanyagolják s 
kellőleg ki nem képzik. És igaz-e ez ? Csaknem minden 
iskolában, leginkább pedig az elemiekben van Nyíregyhá-
zán 150—200—240 gyermek s ezen gyermekek, mint a 
hiteles évkönyvek bizonyítják , felmentek november- és 
decemberben iskolába, sokan januarius- és februariusban is 
s már húsvétkor vizsga volt s elhagyták az iskolát, avagy 
lehet-e ily iskoláztatás és ennyi tanítvány mellett minden 
szorgalom és erömegfeszitéssel kellő kiképzést várni a taní-
tóktól. Véleményem szerint, hol igy áll a dolog, olt nem a 
tanitó, hanem a lelkész hibás, kinek szigorúbb iskolába 
járást és tizhónapi tanítást eszközölni volna szent köte-
lessége. 

Ápolta 5) a nemzetiség bolygatása által. Ez Nyíregy-
házán előbb soha sem volt tapasztalható, s most annyira 
jutott a dolog, hogy a tót egyháztagok a miveltebb részt 
gúnyból nevezik magyaroknak, s a magyar névvel a roszat 
mintegy természetnél fogva összeforrva gondolják. 

Ezek tények, s hogy ezen tettek nem krisztusi szel-
lemet tanúsítanak, nem a jézusi hit kifolyását, melyet 
Jeszenszky ur oly sokszor penget ajkain, nem az autonomia 
tiszteletben tartása, azt mindenki önként látja, Jeszenszky 
*) Tiszt. Czike ur munkája nem tartalmaz búcsúztató éne-

keket. Szerk, 

urnák, ha egyházának java, mint |azt hirlelé, csakugyan 
szivén feküdt, és az autonómiának oly igen nagy barátja 
volt, mint azt Miskolcon is állitá, midőn a presbyterium 
rövid időre elhalasztást kivánt, nem kellett volna az Önkény 
terére lépve az autonomiát lábbal tapodnia; nem kellett 
volna az egyházban a viszály, egyenetlenség, bizalmatlan-
ság és gyűlölség tüzét szitnia, hanem eszélyesen be kellett 
volna a történendőket várnia, s ha huzamos ideig nem 
történt volna semmi, és abból az egyházra veszély h á r o -
molt volna, akkor az esperesség és kerület utján kellett 
volna orvoslást keresnie, nem pedig a kellőleg fel nem 
világosodott népet fellázítva tévútra vezetnie, s midőn a baj 
fejére nőtt, segélyért a polgári hatalomhoz folyamodnia, és 
az egyházat ujabb kellemetlenségek és bonyodalmakba 
kevernie. „Az ö gyümölcseikről ismeritek meg őket", azt 
mondja Krisztus. 

Azt lehetne ezek után kérdeni, váljon mi haszna lett 
mind ebből Jeszenszky urnák ? 

Az, hogy lelkészi állomásáról leszorítva, jó hírét s 
nevét pellengérre téve, s családja jóllétét megrontva, 4000 
uj forint kikötése mellett oly szerződést írt alá, melyben 
neki Nyíregyháza körül csak 15 mérföldön tul engedtetik 
meg a letelepedés vagy hivataloskodás. Nem meggyalázó 
feltétel-e ez, különösen lelkészre nézve. 

Azt lehet, söt kell még kérdeni, mi haszna lett önké-
nyes eljárásának , viszályt szitó tetteinek az egyházra 
nézve ? 

Az először, mi fölött minden jó lelkű embernek szive 
fáj, hogy kerületünk legnépesb és legfényesb egyházában, 
hol a templomlátogatás oly dicséretes, lelkészek iránti ke -
gyelet oly otthonos vala, a lelkészek iránti tisztelet a val-
lásos nép kebelében csökkent s tán huzamos időre van 
megingatva. 

Az továbbá, hogy az értelmiség iránti őszinte biza-
lom és szeretet, mely előbb uralkodó volt, a nép kebeléből 
ki van e viszályok által irtva, s így legjobb akaratjuk 
mellett sem eszközölhetik az egyház javát és felvirágzását 
oly mértékben, mint óhajtják s eszközölni szeretnék. 

Az végre, hogy a vallásos buzgóság az egyházban 
nem emelkedett, hanem fogyott, az adakozási készség csak-
nem végkép elenyészett, minek bebizonyítására elég legyen 
annyit felemlítenem, hogy az egyház részére egyesektől 
több év óta önkénytes adakozás nem történt, a perselypénz 
1859-dik évben 12,000 lélektől 60, az offertorium 48 o. é. 
ftot tett. 

Valóban méltán vevé Máday superintendens ur e lér-
zékenyülve a nyíregyházi gyülekezettől e szavakkal bú -
csúját : „Mint Jézus sírt Jeruzsálem fölött, ugy sír az én 
lelkem az egyenetlenség és viszály által, jólét és vallásos 
buzgóságban sülyedésnek indult nyíregyházi fényes gyüle-
kezet fölött; valóban méltán inté atyailag a gyülekezet 
minden hiveit: „hogy a szeretet lelkét felöltözve s k e b l e -
ikben a testvéri jóakarat és egyetértés szellemét meghono-
sítva, távolítsák el az egyház fölött lebegő veszélyt s épí t -
sék mindannyian a szelídségnek lelkével szent és fedhetetlen 
élet által a Krisztus anyaszentegyházát." A ki a nyíregyházi 



ügyet alaposan ismeri, s az ott uralkodó gyűlölséget látta, 
annak lehetetlen superintendens ur atyai intésére hason 
érzelmekkel áment nem mondania, s ha ezenkivül valamit 
mégis a nyíregyházi gyülekezetnek kivánni lehet, ugy r é -
szemről azt kivánom, hogy a kegyelem Istene adjon az 
egyháznak oly evangyéliomi lelkületü és szellemű lelkészt, 
ki a szeretet és béke zászlóját lobogtatva, az egyház kí-
vánalmait kielégítse, s a viszályt végkép eltemetve, a szel-
lemi és anyagi jólétben való felvirágzást biztos és dönt-
hetlen alapra fektesse. 

Czékus István egyházkerületi főjegyző. 

S á r o s p a t a k . Az alsó-zempléni helv. hitv. egyház-
megye f. hó 18-án tartotta őszi közgyűlését Sárospatakon, 
hol összejöveteleit állandóan szokta tartani. Az egyházme-
gye kegyelettel emlékezett meg elhunyt Kóczán József 
volt segédgondnokáról, kit fáradhatatlan munkássága, fedd-
hetlen nyilvános és polgári élete, családi erényei, példás 
egyháziassága méltóvá tett az egyházmegye bizalmára. 
Jöttek az egyházhoz vonzó hűség megpróbáltatásának nap-
jai, s ö nem ingadozott; komoly megfontolással állott egy-
házi elnökíársával a dolgok élén, nem keresve a veszélyt, 
hogy majdan elsápadjon előtte, de nem is rettegte azt, ma-
gát igaz protestánsnak tanúsította a küzdelmek közt. Áldás 
hamvaira. Ugy látszik, utódául a közbizalom egyhangúlag 
ifjú báró Vay Miklóst jelölte ki. 

Közérdekű tárgy a gyűlés figyelmét és munkásságát 
nem vette igénybe ; aprólékos házi bajok, papválasztás, dij-
levelekben történt vagy behozandó változtatások s több ef-
félék voltak a mindig komoly, mindig ünnepélyes tanácsko-
zás tárgyai. Az egyházmegyei népiskolai választmány, el-
hunyván világi elnöke Kóczán József ur, újból átalakíttatott 
t. Kovács János hernádnémeti lelkész és Erdélyi János 
tanár urak elnöksége alatt. A választmány ezelőtt egy évvel 
közhelyeslést nyert munkálatot terjesztett az egyházmegye 
elé a körlátogató lelkész urak teendőiről, példányiskolák 
szervezéséről stb. A munkálat nyomtatásban is megjelent, 
kivitelét az idők nehézsége megakadályozta, mindegy, a vá-
lasztmány teendője meg van könnyítve. Figyelemmel fogjuk 
kisérni eljárását; tudjuk, hogy serkentésekre nincs szüksége. 

Üdvös gyakorlat az egyházmégyében, hogy ugy az 
állandó, mint a három éves tanitók, midőn hivatalukba lép-
tek, az egyházmegyei gyűlés vagy annak három négy tag-
hói álló küldöttsége előtt leteendő vizsgára köteleztetnek. 
Jelenleg öt egyén állott tanitó-vizsgát, s nem lehet mon-
dani, hogy kitűnő eredménynyel; mi annál sajnosabb, meri 
három egyén az egyházmegyében első rendű tanitói állást 
foglal el. Ila ez igy megy, a három éves tanitóságok rend-
szere tarthatatlanná válik, de fönnmaradása ugy nem is kí-
vánatos. A vizsgáltak közül egy hivatalában meg nem erő-
síttetett, hanem alaposabb kiképezésre utasíttatott. Elég bi-
zonysága annak, hogy e vizsga nem puszta formalitás, s 
hogy annál ünnepélyesebb legyen, jövőre állandóan a nép-
iskolai ,választmányhoz van áttéve. Ennyit az egyházme-
gyei gyűlésről; vessünk egy futó pillanatot a főiskolára is. 

A sárospataki (főiskola kevéssel ezelőtt ülte három-: 
szász ados ünnepét, s a negyedik század kezdetén ismét 
ünnepet ült. — E hó 17-dikén vezettetett be Heiszler 
József ur Ragályi Károly világi és Hegedűs László egy-
házi főiskolai algondnokok által, mint az újszövetségi szent-
irás-magyarázat és az egyháztörténelem rendes tanára hi -
vatalába. Ki csak a főiskolához tartozik, a nap emberéről, 
az uj tanárról beszél az idegennel, s az őszinte arcokról 
sugárzó öröm mutatja, hogy a nap a főiskolára nézve öröm-
nek napja volt. A jelen voltak egyhangú állítása szerint 
H. J. rövid időn az irodalom utján is közzéteendő remek 
beköszönő beszéddel szerzett a nagyszámú hallgatóságnak 
másfél óráig tartó nem mindennapi szellemi élvezetet, mely 
végre a köztetszés legnagyobb mértékben kiérdemlett bi-
zonyítékául hosszas éljenzésben és tapsviharban tört ki. 
Komoly férfiak állítása szerint az evangyéliomi keresztyén— 
séget philosophiai fölfogással, költői elevenséggel és művé-
szi földolgozással tárgyalta. Mennyire kegyeli az egyház-
kerületet áldó géniusza, hogy intézkedéseit ily szerencse 
kiséri! Mi tudjuk azt, mily nagy átok oly egyén a tanári 
pályán, ki ahhoz nem bir hivatással; tudjuk, hogy haszta-
lan fogunk terveket készíteni, ha nincsenek egyének, kik a 
rendszert keresztül vigyék; tudjuk, menynyire fontos ös-
szes protestáns miveltségünk rendszerében azon szak, mely-
re Heisler József ur elválasztatott: épen azért örültünk, 
hogy első föllépésével meghódította az intelligens közvéle-
ményt, mi reá nézve annyival nehezebb föladat volt, mert 
nem hiányzottak, kik népszerűtlenné akarák tenni, a nélkül, 
hogy látták volna valaha. Örülünk, hogy ezek szónoklata ál-
tal az egyházkerület a választásra vonatkozó tárgyalások 
alkalmával bölcseségét nem hagyta megingatni, megtartotta, 
a maga erkölcsi méltóságát, az annyira kétes eredményű 
kinevezés helyett szavazatok többségével a concursus, azaz 
a szabad hozzájárulás elvét mondotta ki szerencséjére.. 
Örülünk, hogy az események által azon férfiak belátása és 
hűsége teljesen igazolva van, kik ez elv elöhirdetöi voltak, 
nem óhajtva semmit mást, mint eszközölni azt, mi a közügy-
re nézve üdvös leszen; de annak is elfogulatlan kebellel 
örülünk, hogy hányattatásai után egy erős lelkű férfiura 
nézve ütött az igazolás és elégtétel órája. Egyébiránt ugy 
látszik, H. J. ur magával hordja keble nyugalmát, kit en-
nélfogva 

Sí fractus illabatur orbis, 
Impavidum ferient ruinae. 

Sok mindent hall az ember, ha egy pár napot tölt, 
Patakon s érintkezik tanárokkal és tanítványokkal. Igy pél-
dául, hogy a tanítványok száma ez iskolai évben, mely sept. 
5. nyittatott meg, tetemes növekedésben s az összes lét-
szám 1000-en fölül van. Beszélik, hogy az akadémiai osz-
tály erősítése uj szakok fölvétele által, egy idő óta gyak-
ran szóba hozatik. Adja Isten az eszme teljesülését! mert 
hogy a theologiai akadémiából, hol rendszerünknél fogva 
az ifjak tudományos képzettsége befejeztetik, ugy kerülje-
nek ki a leendő magyar protestáns tudósok, hogy például 
magasabb philologiából, történelemből stb. semmit sem hal-
lottak, teljességgel nem kielégítő intézkedés. 



Beszélik továbbá, hogy az összes iskolai tanrendszer, 
de különösen a gymnásiumi, nagy változáson fog legköze-
lebb átmenni, s az uj szervezés terve épen most van az 
egyetemes értekezlet előtt munkában. 

Pataknak képezdéje is van. Fogunk-e látni az intézet-
ről egy rendszeres tervezetet ? A kalendáriumokból ugy 
látjuk, hogy ott némely szakban 1 — 3 év alatt 5 — 6 segéd 
is működik. Hajlandók vagyunk hinni, hogy ez csak sajtó-
hiba, vagy a körülmények által parancsolt kényszerűség; 
mert ily intézkedés elvből nem történhetik, minthogy ez 
uton az illető szakok mindenesetre tönkre jutnak. 

Szóljunk egypár szót az anyagiakról i s ; ezek nélkül a 
szellem csak a menyben érzi jól magát. Mondom, sokat hall 
az ember Patakon, ha különböző körökben megfordult, s 
ama vonzó képnek, melyei távolról, a főiskola felé fordulva, 
maga előtt lát, egyes vonásai a közelben ugy elváltoznak! 
Most csak az anyagiakról akarunk szólni. Bizonyos, hogy 
az évi számadások berekesztése alkalmával egy két ezer 
forint — Istené legyen érette a há la ,—mindig marad a 
főiskola pénztárában, és mégis egész Magyarországon al-
kalmasint itt kapják fizetésöket legrendetlenebbül a taná-
rok, s nem ritkán a legnagyobb szükségben is alig jutnak 
10—20 forinthoz, egy angária helyett. Ez az egyházkerü-
let méltóságán alul áll. Nem volt rá szüksége, hogy, mástól 
hallja meg, saját organumai belátták a teendőket, miután az 
iskolai széken az ügyre vonatkozó munkálat, talán hogy 
hamu alatt maradjon a tiiz, több hónapon át nem vétetett 
tárgyalás alá. Az egyházkerületi küldöttség kimondotta, 
hogy a pénztárnokon, a pénztár rendezése állal segíteni 
kell. Nem lehet föltenni, hogy legyen ember, ki e halaszt-
hatatlan intézkedés ellen a közelebb tartandó közgyűlésen 
szót emeljen, s ha emel, felelős lesz a fizetések rendes és 
pontos kiszolgáltatásán felül minden eshetőségekért. 

Tiszai. 

A gömőri helv. hitv. egyházmegye f. év sept. 
18-kán tartá őszi gyűlését, melynek végzései közül a köz-
érdeküeket imc közöljük : 

Több egyház lelkésze íerjeszté fel panaszképen, hogy 
az egyházkerületi rendelet ellenére velők fizettetik az egy -
házi földektől járó adót. Határoztatott, miszerint a földek 
az egyházak tulajdona lévén, azok fizessék az utána járó-
adót is, mert a lelkészek dijlevele nem csonkittathatik. El-
lenkező esetben meggyőződésünk szerint maga az egy-
ház a tulajdoni jogot a lelkészre ruházván, szabad rendel-
kezésére adná az egyházi földeket, melyből sok visszaélé-
sek történhetnének. 

Ft. püspök Zsarnai Lajos ur a domesztika ügyét 
hathatósan ajánlván főpásztori levelében a gyülekezetek 
figyyelmébe, ez ügyet magáévá lette egyházmegyénk. Egy 
ily pénztár felállítása mindnyájunk forró óhajtása, mert 
hogy többel ne mondjunk, ez önkormányzati erőnk kifejté-
sének legbiztosabb alapja. Kimondá egyházmegyénk, hogy 
fizetni akar igenis, csak a kivitel mikéntje felett voltak esz-
mecserék. Ugy látnánk azonban ez ügyet biztos alapra épí-

tendőnek, ha annak szükségessége a nép legalsó rétegével 
is elismertetnék s rokonszenv költetnék benne az ügy 
i rán t ; ezért elvül kimondatott, miszerint az egyes egyhá-
zakat kell előbb kihallgatni azon véleményezés nyomán, 
mely a kerületi választmány munkálata folytán le fog kül-
detni az egyházakhoz. E fontos ügy nem elhirtelenkedést, 
de komoly megfontolást igényel, az elhamarkodás csak 
veszélyeztetheti az ügyet. Biztos alap nélkül az épület ösz-
szedől mihamar. Óhajtanánk egyszersmind, hogy a kerület 
igazságos fizetési kulcsot találjon fel tekintettel a mostani 
terhes viszonyokra. Erre nézve oda nyilatkozott egyházme-
gyénk, hogy a befizetés egy része birtok, más része fej után 
állapittassék meg. 

Hogy a lelkészek s tanítók dijlevelei ne csonkittassa-
nak, határoztatott: miszerint a belhivatalnokok dijlevelei a 
presbyteriumok által meghitelesitve Írattassanak össze s 
egy könyvbe bekötve az esperesi hivatalnál tétessenek le. 

Nt. Terhes Sámuel ur lemondásával az esperesi h iva-
tal megürülvén 45 szavazat közül 33-al t. Szentpéteri Sá-
muel pelsöci lelkész ur választatott meg esperesnek, el is 
fogadta e diszes hivatalt, de csak 3 évre, ennek elteltével 
letenni azt választói kezébe. Nem is korszerűtlen eszme 
a tisztújítás eszméje, mely több egyházmegyékben nem 
csak elvileg elfogadtatott, de jó sikerrel életbe is léptetett. 
Ismerve az elválasztott nt. ur egyháziasságát, ügyszere -
tetét, egyházmegyénk szép jövőnek néz eléje. Hisszük és 
reméljük, hogy kormányzata alatt némely egyházak zilált 
viszonyai ismét rendbe jőnek. 

Eddig papi s világi ülnökeink majd mindnyájan eskü 
nélkül szolgállak, most mindnyájan feleskettettek ; nem lé -
vén korszerű a gyakorlatban lévő esküforma, a gyűlésben 
uj hitforma rögtönöztetctt. 

Nyilvános dolog, hogy sárospataki némely tanáraink 
mily békétlenségben élnek egymással; nem régiben is b i -
zottságnak kellett kimenni, hogy két civódó tanárt kibékít-
sen. Utasításul adatott azért ker. gyűlésre menendő köve-
teinknek; hogy e gyermekes dolgot minden áron szüntes-
sék meg, mert amellett, hogy az a tanügyre káros befolyást 
gyakorolhat, az ifjúság erkölcsét is mételyezi s az e szelle-
met elsajátított ifjak majdan terjesztői lesznek a nemzeti 
betegségnek, melyet a költő igy fejez k i : 

„Átok fogta meg a magyart 
Mert az soha együtt nem tart ." 

Megütközve látja azt is egyházmegyénk, hogy miután 
már az alsóbb osztályokban kimondatott az osztályrendszer 
életbeléptetése, a tanár urak miért nem veszik gyakorlatba. 
Ha egy leirat nyomán meg lehetett változtatnia a régi tan-
tervet, miért ne lehetne az ismét könnyű visszaállítani. A 
tanügyet is ugy kívánnak rendeztetni, hogy a gymnásiumi 
8 osztály bevégzése után világi pályára lépő if jaink-
nak több alkalom nyűjtatnék bővebb ismeretet meríteni a 
theologia, erkölcstudomány, egyháztörténet és egyházjog-
ból, hogy kilépvén az életbe az egyházügyek iránt é rde -
keltebbek legyenek. 

Családkönyvek vezetése már néhány éve, hogy szóba 
hozatott ; ismerve a családkönyv vezetésének felszámithat-
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lan előnyeit, csodálatos, hogy rokonszenvre nem talált egy-
házmegyénkben. 

Lelki örömmel vette tudomásul egyházmegyénk, hogy 
az iskolai választmány erélyesen forgolódik az iskolai ügyek 
körül, t. Bodon Ábrahám lelkes ügyvezetése alatt. Tanitó-
ink eddig is a haladás zászlója alatt küzdöttek, jelenleg 
pedig az öszhangzatos éneklés tökéletesitése végett egye-
sültek, nem életszükségböl, hanem művészi szempontból, 
hogy azt majdan egyházaikba is bevivén a vallásos buzgó-
ság emelésére annyira szükséges templomi éneklés ügye 
elöinozdittassék. 

Panasz tétetett tanitóink részéről, hogy az uj rend-
szer szerint azért nem tanithalnak sikeresen, mert a tan-
könyvek igen drágán áruitatnak. Felhivjuk erre a ft. egy-
házkerület figyelmét. A sajtó csak eszköz, nem arra való 
hogy az iskolának tőkepénzt teremtsen, de igen is arra, 
hogy a mivelödés és tudományosság olcsó terjesztője le-
gyen. A célt nem kell az eszköz áldozatául ejteni. 

Sajóparti. 

A máramaros-ugocsai egyházmegye tegnap 
N. SzŐIlösön tartót gyűlésében iktatta be még f. é. ápril 
hóban megválasztatott segédgondnokát ifj gr. T e l e k y Sán-
dor urat. Az ünnepély egy vala a legszebbek közöl, melye-
ket egyházmegyénk valaha ült. 

Batizi András esperesünk, egy előre bocsátott buz-
gó ima után bemutatván a grófot, a templomban öszvese-
reglett nagyszámú követeknek, s más rendű közönségnek, 
fölolvastatott a grófnak még ápril hó 24 napjáról az espe-
reshez intézett azon levele, melyben kijelenti, hogy kettős 
kötelessége, épen akkor elvállalni a tisztet, midőn az egy-
ház békés egén borús felhők mutatkoznak. 

Ennek kapcsában a mártius 20-ki egyházkerületi 
gyűlés azon határozata lön föl olvasva, melynél fogva ezen 
szerencsés választás annyival inkább megerősíttetik, mert 
oly férfiura esett ezen választás, ki a gróf Teleky névvel 
egyszersmind azon család vallásos buzgóságát is örökölte. 

Ezek után segédgondnok ö méltósága szót emelvén, 
igazi protestáns szellemű beszédében elmondotta, miszerint 
jól tudja, hogy nem érdemeinek köszönheti e megtisztelte-
tést, miután nála érdemesebbek mellőztettek, hanem család-
jának neve az, mely e megválasztásnál neki ajánló levélül 
szolgált. Buzditólag figyelmeztetett ö méltósága, hogy el 
ne bizzuk magunkat a látszólag szép napokban, nem egye-
bek ezek a sürü felhőkből kilövellő egyes sugaraknál és 
még igen nehéz napjai jöhetnek a küzdelemnek, de jöjjön 
bár mi, autonom állásából soha semmi körülmény közt nem 
fogja engedni magát kiszorítani. — Végül egyetértésre, mű-
ködésének támogatására igen meleg és szerény szavakkal 
hivta föl az egyházmegyét. 

Harsogó éljenekkel fogadtatván e székfoglaló lelkes 
beszéd. Lator Gábor egyházmegyei jegyzőnk üdvözlé az 
egyházmegye nevében ö méltóságát, hűn fejezvén ki azon 
kettős örömöt, mely egyházmegyénknek részéül jutott. Több 

mint 8 havi hányatás és üldöztetés után, ugy mond, ismét 
megujull autonom életünk, miénk az egyház, miénk az isko-
la, miénk a lég, a protestáns autonomia éltető levegője. 
Ezen nagy örömöt tetézi most az, hogy a gróf lön az egy-
házmegye világi elnöke, igen helyesen emelvén ki szónok 
azt, hogy 1848-ig Máramarosban és Ugocsában főispáni 
székek vártak a grófra és családjára, most csak egy sze-
rény segédgondnoki szék az, melylyel a gróf ezen egyház-
megye által megkináltathatik. Kétszeresen jól eshetett a gróf-
nak, hogy épen Lator Gábor által, és ily meleg szavakkal 
üdvözöltetett, mert jól tudta ö méltósága, miszerint ha ö 
méltóságára nem esik ez egyházmegye választása, bizonyo-
san Lator Gábor ül most a segédgondnoki székben, és még 
is midőn megtudta az egyházmegye óhajtását, nem ugy tett 
mint valamely római consuli jelölt, hogy kimenjen a fórum-
ra, s a viselt csatákat előszámlálja, pedig a lefolyt válsá-
gos napokban ö is elég küzdelmet állott ki, vagy sebhelyeit 
mutassa föl, melyekkel hasonlag bir, hanem szerény és ha-
zafias visszavonulását még a gróf megválasztásának részé-
röli előmozdításával is tetézte. Suum cuique! 

Végül az esperes dicsekedve nevezé és üdvözlé a 
grófot elnöktársául, különösen kiemelvén, hogy 3-évi hi-
vataloskodása alatt most először láthatja ezen kettős elnöki 
székét törvényszerűen betöltve. Kettő a lest, úgymond, de 
egy lélek köti e két testet egybe, a presbyterialis rendsze-
ren nyugvó önkormányzás lelke ez. E rendszernél valósul-
nak az írás szavai, mert itt igazán „nem jó, hogy az ember 
(elnök) egyedül legyen." 

A gyűlésen fölvett több jelentékeny tárgyak közöl 
elég leend néhányat kiemelnem : b. Vay Miklós ur válaszát, 
melyben megköszönvén, hogy nevének az egyházmegye 
évkönyveibeni megörökítése elhatároztatott, ismert sze-
rénységgel kijelenti, hogy a magyar protestáns egyház el-
ső tisztje az éberség, az egyetértés, és tűrni tudó, lankadást 
nem ismerő erélyesség. E fegyverekkel harcolt, ugy mond, 
ö excellentiája a mármaros-ugocsai egyházmegye már a 
lefolyt válságos napokban is, és ennél többet ö sem tett. 
Továbbá fáradhatlan esperesünk által nagy gonddal szer-
kesztett s adatokkal erősen támogatott azon történeti váz-
latot említsük fel, mely a mull évi september 1-től e folyó 
évi május 15-ig lefolyt válságos, tiszta tükörben mutatja 
fel, s mely nagy fontosságú okmány levéltárunkban meg-
őriztetni határoztatott, hogy majd ha az elfogulatlan utókor 
romlatlan gyermeke, korunk s egyházunk históriáját egy 
szabadabb müködhetés aegise alalt megírni készül, találjon 
nálunk is egy darabot a mozaik műhöz s adhassa hü képét 
utóbbi szenvedéseinknek, s a kisétetés és próbáltatás 257 
napra terjedett ujabb, bár futó korszakának. 

Végül Gonda László lelkész és Nánásy Lajos urak-
nak, még a técsöi gyűlésben meg pendített s most életbe is 
lépett nagy horderejű indítványát kell kiemelnem, mely 
szerint a szigeti gymnásium tápintézetében egy szegényebb 
lelkész, illetőleg tanitó jeles fia részére, a hívek adakozá-
saiból egybegyűlendő alapítvány által ingyen hely bizto-
síttassák, maga az egyik indítványozó Nánásy Lajos ur 20 
ft. évenkénti befizetését kötelező alapító levelét azonnal be 



is nyújtván. A gyüjtöivet segédgondnok ö méltósága 200 
fttal nyitotta meg s egy félórái rövid idö alatt évenként 70 
ftot kamatozó töke s 492 ftnyi egyszer mindenkorra tett 
ajándok Íratott alá, és igy a fentebbi alapítási öszveget is ide 
számítván, már szinte 120 ft. évi jövedelem van biztosítva, 
mely nem egy, hanem két alumnista fölvételét fogja lehetővé 
tenni. Ezen kivül az egyházi tanácsbirák megbízattak, hogy 
vidékükön a minden oldalról igénybe vett nép zaklatása 
nélkül a buzgóbb s vagyonosb híveknél aláírásokat eszkö-
zöljenek s miután meg vagyunk győződve, hogy e részbeni 
kötelességünknek mint mindig ugy most is megfelelendnek, 
rövid időn szép tökének nézhetendnek elibe a gyermekeik 
jövője fölött aggódó szegényebb sorsú lelkészeink, tanító-
ink. Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo. 

A gyűlés végével bejelenti esperesünk, hogy segéd-
gondnokunk ö méltósága 500 ftot ajándékozott a gyám-
pénztár javára, továbbá 50 ftot évi fizetést biztosított a 
dolhai leányegyházba följáró huszti lelkész részére, végül 
azon körülménynél fogva, mert esperesünket az utolsó su-
perintendentialis gyűlésen nem láthatá, mint ki egymásután 
több utakat tévén Debrecenbe, ezen utóbbi alkalomkor az 
egyházmegye pénztárát terhelni nem akarta, a tisztelt gróf 
egy előfogatot állított esperesünk rendelkezésére, mely öt, 
valahányszor Debrecenbe utazik az első vaspálya állomásig 
szállitandja. Mondanunk sem kell, hogy ezen utóbbi áldo-
zatot egyedül a tanúsított gyöngéd figyelemért emiitettük 
föl. Ily áldozatokkal lépett a küzdtérre az, ki az egyházi 
domestica kérdését tudomásunk szerint első pendítvén meg, 
indítványának indokolásául az önadóztatás nemes példáját 
tette a mérlegbe. 

Sok ily áldozni kész segédgondnokot a magyar pro-
testántismus kebelében minő a miénk s mellé sok ily buzgó 
esperest minő a mienk és mi, főleg ha minden egyházi köz-
ség élén akarat- és kitartásban hasonló férfiak leendenek, 
erősen fogunk állani mint a Sión, dacolván minden bajaival, 
ármányaival e földnek, s hirdetvén hatalmát, dicsőségét an-
nak, ,,a ki egyedül ur ." 

A gróf által adott fényes lakomára az egész gyűlés 
hivatalos volt; kár hogy a szűk helyiségben csak mint egy 
120 teríték férhetvén el, a szép társaságnak meg kelle sza-
kadozni. Előbb is a segédgondnokért, esperesért, egyház-
megyénknek ezen válságos időkben oly férfias magatartást, 
rendithetlen szilárdságot tanúsított öszves lelkészi testüle-
téért emeltettek poharak; azután superintendensünkért, gróf 
Degenfeldért} Bartakovics ö excelleniiájáért, a fényes név-
ben és nagytettekben gazdag gróf Teleky család több tag-
jaiért kölönösen Domokos és Gyula grófokért, mely utóbbi 
épen most tarlá, mint fő curator székfoglaló ünnepét, volt 
segédgondnokunk Szentpály László úrért s több más j e -
leseiért s fölkentjeiért a magyar hazának. Hogy az „édes 
anya," gyermekeinek egysége, egyetértése nem lőnek feled-
ve s a felköszöntések szép koszorújának foglaló kapcsait 
képezték, tán mondanunk sem kell. 

Nem tudjuk, mikor emelkedett még egyházmegyénk 
fölé ily szép nap, melynek hajnala nagy reményekre jogo-
sító, jeles tettek és üdvöt árasztó cselekményekben gazdag, 

alkonya pedig a testvéries egyetértés és hálaadás léleke-
melő ünnepe vala. Ugy tapasztaljuk, hogy ily napok ugy az 
ember, mint egy testület életében ritkák, de következmé-
nyeik századokra kihatnak, s ezért hisszük, hogy sept. 19. 
egyházmegyénknek egy uj, boldog korszaka nyilt meg! 

Várady Gábor. 

H o n t b ó l sept, 26-án 1860. Tegnapi rendkívüli egy-
házmegyei közgyűlésünkben közigazgatási ügyet keveset 
tárgyaltunk, az alesperesi hivatalra begyült szavazatok fel -
bontása, a kerületi gyűlésre követek választása, s főleg az 
ellenünk ármánykodó patentisták, s kétalaku lelkészeink i rá-
nyábani teendőink végett hivatván az egybe. 

Dolgok történnek egyházmegyénkben, melyeket ma-
gok az angyalok sem tudnának szelíd szavakkal kifejezni. 

A „kétalakuság" (hogy mi a neve a közéletben kiki 
eltalálja) oly aljasság, melytől undorral és megvetéssel for-
dul el mindenki, a ki a nemesnek fogalmával bir. 

Általában, a legnagyobb s egyszersmind Iegbélyeg-
zöbb bűnök a „szellemi, a morális" bűnök azért: mert eze-
ket a törvényes igazság sújtó karja el nem érheti. 

A májusi kézirat közzélette után egyházaink kivétel 
nélkül az önkormányzathoz tértek vissza, az ismeretes két 
lelkészt kivéve. Van hónapok óta magunk választolta törvé-
nyes superintendensünk és föesperesünk, kerületünket s 
egyházmegyénket, önkormányzati rendszerünk szerint 
igazgatók, kiknek rendeleteit foganasitjuk. 

De Kuzmányi is jónak látja tisztán autonom egyház-
megyénket kör- és pásztor leveleivel surrogált főesperese 
útját hoszantani. 

És ime autonom egyházaink lelkészei közül sokan 
ugyanazok : kik superintendensünkre és föesperesíinkre 
szavaztak, felavatásukon beiktatásukon képviselőik által 
jelenvoltak, esküjüket vették, egyházaik tudta és hire nélkül, 
sőt világos tiltakozása ellenére (bátlii egyház) Kuzmányi 
pászlorievelét is elfogadják, körözik; egyike ezeknek Ca 
teszéri) ráírván a körlevélre a láttamot még utána tette : 
hogy igen is egész hűséggel, buzgósággal és eréllyel kell 
hogy köröztessék stb. sőt Kuzmányi f. hó 26-án Turóc Sz. 
Mártonban magát, a mint mondják, installáltatván, többen hó-
dolatára oda utaztak (udvarnoki, teszéri, lissoi, prencz-
falusi.) 

És minthogy többen azok közül, kik a szóban lévő 
feltolt körlevelet elfogadták és körözték egyházmegyei 
gyűlésünkben is megjelenni, a tárgyalásokba befolyni, 
az alesperesre szavazni stb. jónak látták. — Itt a kétala-
kuság. 

Ezen urak sértik e szerint egyházaikat, melyeknek 
kenyerét eszik, csalják és sértik egyházi elöljáróikat, kiket 
önmaguk választottak, sértik egyházukat, melynek felkent-
jei, és vétkeznek megbocsáthatlanul hitvallásuk ellen, 
melynek hirdetői. 

Ezt tűrni lehetlen. 
Határozattá lön: hogy azok, kik a többször emiitett 



idegen körlevelet egyszerűn láttamozva tovább küldették, 
14 nap alatt indokolt nyilatkozatot adjanak be:—hogy miért 
és mi célból tevék ? 

Azok ellen pedig (teszéri), kik azt még az egyházak-
nak sajátkezüleg ajánlották is és kik Turóc Sz. Mártonba 
hódolni is elmentek, vizsgálat rendeltetett, kimondatváu mi-
kép a ténynek constatirozása esetére ezek föesperes ur 
által hivatalaiktól azonnal felfiiggesztendök. 

A kerületi közgyűlésre menendő követeknek pedig 
utasitásul adatott sürgetni szabályilag kimondását annak: 
mikép oly esetben, midőn a lelkész egyházával az autonom 
elvekre nézve végkép szakitván, magát gyűlöletessé tette 
(annyira mentek a dolgok, hogy az egyházak egyes tagjai a 
gyűlésbe jönnek el ott hányni szemére lelkészüknek hüt-
lénséget s kimondani hogy pirulnak érte s hogy nem türen-
dik (BátlO több lévén ez minden canonicum vitiumnál, addig 
is mig a maga törvényes rendje szerint hivatalától elmoz-
ditatnék a ténynek constatirozása után rögtön, elnökileg 
függesztessék fel. 

Föesperes ur jelentette : hogy a magas kormány hiva-
talnokai az egyes egyházakban újból választott hivatalno-
kok neveinek felterjesztését sürgetik megerősítés végett. 

Meghagyatott föesperes űrnak, miképen az 1791. 26 
t. c. értelmében az egyházmegyénkben választott hivatal-
nokok neveit egyedül superintendensünkhez kötelessége 
felterjeszteni szükséges tudomás végett és senkinek más-
nak, és semmi esetben. 

Csánki lelkész kuzmanyanus surrogált föesperes 
Martinék Károly ellen bünvád adatván be a gyűlésnek, 
vizsgálat rendeltetett, — a ténynek constatirozása esetében 
az azonnali felfüggesztés magában értetvén. 

Néhai. 

A szepesibányavárosok völgyéből. Vagen-
drüszel sept. hó 22-kén. A vágendrüszli évangyelmi egy-
ház ma nagy örömnapot ült, mert Máday Károly ö fötisz-
telendösége, ki az egyes egyházak által szabadon és tör-
vényesen superintendenssé választatott, egy, sept. hó 11-én 
kelt pásztori levelében hivatalosan jelentvén, hogy a hét bá-
nyavárosi esperességgel a már 35 év óta elmaradt egyházi 
látogatást s különösen a vágendrüszli egyházzal e f. hó 22-én 
megkezdendi. Nagy öröm lengette át az egész egyházat, 
mely azonnal egyházi gyűlést tartott, és egy bizottmány, 
melyre föpásztorunknak hivatalához s személyéhez méltó, il-
lendő és fényes fogadása bizatott, kineveztetett. Tiszta idö 
volt, de délről egy sötét felhő az égen tornyosult, mely a 
fénylő napot egy darabig meghomályositá. Egy 15, mondom 
tizenöt lovasból álló Bandérium alakúit, és ama percben, 
hol a magyar ruhába öltözött fiatalság lóra pattant, elérke-
zett a járásbeli cs. k. szolgabíró, hozván magával egy, a cs. k. 
budai helytartóságtól megjött sürgönyt, melyben a Bandé-
rium, és egyéb inegtiszteltetési rendezések eltiltattak. 

Nem maradi tehát egyéb hátra, mint szekeren és 
gyalog a határszélre kimenni, hol ö fötisztelendösége nem 
sokára érkezvén, szeretett hazai nyelven fogadtatott. A 

harangok kongása és a mozsárlövések a föpásztornak vá-
roshozi közeledését hirdették. A város végén egy diadal-
kapű azon fölirással állittatott „Áldott légyen a ki jött az 
űrnak nevében" Máté 21, 9. mely előtt főtiszt, superinten-
dens urat egy küldöttség a város és tanács nevében szin-
tén hazai nyelven megtisztelte. A városon keresztül az űt 
két részéről nyirfácskák ültettek, és ezek közt felállitattak a 
földmivelők, egyes céhek, szénégetők, bányászok, a meg-
nőtt és oskolai ifjúság és 24 magyar öltözetű leány. Vé-
getlen éljenzések közt érkezett ö fötiszge a papi lakhoz, hol 
a t. VII. bányaiváros esperesi ur magyar, a helybeli t. lel-
kész ur pedig német fogadási beszédeket mondottak. A papi 
lakból ment a ft. sup. ur az egyházba, hol a már felállítta-
tott magyar öltözetű 24 leányokból, míg a többiek virágo-
kat hintettek, egyik leány magyar, a másik német beszéddel 
megtisztelték, a templom küszöbén pedig a helybeli segéd-
lelkész ur német beszéddel a ft. sup. urat a sokaságtól 
megtelt eeyházba vezette, rövid éneklés után a kelybeli 
lelkész egy rövid de jó imát mondott, ezt követte egy négy-
hangu éneklés, mely után a ft. sup. ur az oltár elölt egy 
hathatós és szivet emelő beszédet tartott. Az isteni tisztelet 
után ft. sup. ur a tisztelkedéseket mint az egyház ugy a vá-
rosi tanács részéről fogadta. Estve az egész város kivilá-
gíttatott, és a polgárok zene kíséretével a paplak előtt a 
szózatot elénekelték, mely után magyar és német beszéde-
ket mondattak. Mindegyikre a főpásztor szives volt meg-
felelni. 

Másnap nagy ebéd volt rendezve, hol a sok meghívott 
vendégek közt, a helybeli plébánus és több római kath. 
urak jelen voltak, mely alkalommal több felköszöntések az 
egyházra és a hazára hazai nyelven mondattak. 

E hó 25-én ft. sup. ur az egyházlátogatást bevégez-
vén, megáldá az egyház hiveit, és tovább folytatá hivata-
loskodási útját, kisérve sok helybeli polgároktól egész 
Svedlérig. Az egész egyház hívei pedig fohászkodtak : hogy 
a mindenható tartsa a ft. sup. urat, és erősítse az ö szent 
lelkével, hogy az egyház, protestántismus, és a haza javára 
sokáig, de sokáig éljen ! 

Barts Samu. 

A pesti egyházmegyei közgyűlés tartatott 
oct. 4-kén Pesten, mely alkalommal a segédgondnoki sza-
vazatok felbontatván, közakarattal t. F á y A n d r á s ur, egy-
házunk ezen veteránus buzgó bajnoka választatott meg. A 
gyűlés testületileg hírül vivén a segédgondnok urnák a 
választás eredményét, s kérvén, hogy a közkívánatnak 
engedjen, buzgó szavakban köszönte meg az iránta nyil-
vánult közbizodalmat, de öregségének erőtlensége miatt, 
e díszes hivatal elfogadására nem ajánlkozott. A gyűlés 
jelen volt tagjai által azonban előadatván, hogy miután 
statútumaink szerint az esperesi hivatal a s.-gondnoki, a 
segédgondnoki pedig az esperesválasztást rendeli el, s 
egyházmegyénk mindkét elnöke az egyházkerület el-
nökéül választatván el, jelenleg sem segédgondnokunk, 
sem főesperesünk nincs , az el nem fogadás eseté-



ben az egyházmegyét azon kellemetlen zavarba fogja hozni, 
hogy darab ideig mindkét egyházmegyei elnöki székek 
üresen maradnak, mi ily válságos fegyverszünet idejében, 
az egyház nagy hátrányára szolgálhat; elmondatván, hogy 
köztudat szerint, az erőtlen testben a szellem most is oly 
erős, mint azelőtt, az egyházmegye pedig nem a gyönge 
testet, hanem a nagy szellemet veszi igénybe; elmondat-
ván, hogy a történelem tanúbizonysága szerint az a társa-
ság boldog, hol nem éretlen gyermekek, hanem agg böl-
csek uralkodnak stb. az előadott indokok és buzgó kérel-
mek — mint hajdan egy agg római imperátor választása-
kor — megtörték az öreg buzgó egyházi bajnokunk ellent-
állási akaraterejét, s a segédgondnoki hivatal elvállalására 
ajánlkozott, s a gyűlés közörvendezése közt, az eskületé-
tele után, elnöki székét elfoglalta. 

Mélt. gr. Ráday Gedeon és főtiszt. Török Pál urak, 
mint az egyházmegye eddigi elnökei, az egyházkerület 
elnökéül választatván, az e.-megyétől érzékeny szavakban 
vettek búcsút, azon igéretökkel, hogy ök ezentúl is az e.-
megye tagjai maradván, örömükre fog szolgálni az e.-me-
gye javát ezután is munkálni. 

Egyéb ügyek a közönséget kevésbbé érdekelvén, 
feleslegesnek tartjuk azok felöl hosszas tudósítást irni. 0 . 

Nyitramegye gyűlése. Miután nyitramegyei tót-
ajku evang. egyházaink mozgalmairól, szelleméről — da-
cára ama páratlan vallásáhozi ragaszkodásban és jogai 
melletti kitartásban gyökeredző részvétnek, melylyel a 
nyitrai 55,000 tót nyelvű protestánsoknak absolut többsége 
egyházi autonómiája iránt, egész a lelkesedésig viseltetik 
— az „Evang. egyházi tót újság" alapján már is több izben 
a legkificamodottabb hirek közölvék, részint pedig az ide 
való múltjáról jegyzett, az 1850-ik év óta a törvényesen 
választott pap elődének elmozdításával politikai hatóság 
által Alubokára improvisált evang. lelkész, vidékünket egy 
idő óta elárasztó merész, sőt ingerlő proclamatióiban foly-
vást még oly hazug állitások is terjesztetnek : mintha ná-
lunk 2 eltérített egyházat, 2 papi és kevés világi személye-
ket kivéve, — mely utóbbiak csak aljas s törvénytelen 
módokat használnak föl arra, hogy másokat ama septem-
bralis törvényektőli eltérésre bírhassák — a többi esperes-
ségünkbeli egyházak mind a pantens mellett megmaradni 
kívánnak; nehogy ilyetén, az igazság elferdítésével szent 
ügyünk megrontására és a magyar protestáns hittársainak 
tettei fölött őrködő érdekeltségnek elnyomására célzó, a 
keresztyén szeretet és egyetértés helyett, nemzetiségi 
gyűlöletet és az egy anya gyermekei közt szakadást elő-
idézni törekvő ármány zsoldosainak mintegy tért engedni 
láttassunk, nt. szerkesztőségét tisztelettel fölkérjük, mi-
szerint ezen, habár elkésett, de idöszerinti felszólalásunk-
nak becses lapjábani fölvétele által, nekünk egyszersmind 
alkalmat nyújtani szíveskedjék, hogy jóravaló tót népünk 
ily szent érdekei előtt zárva álló Egyházi tót újság hasáb-
jain kivül is, a történtek históriájához, részünkről egy-két 
adatocskával szintúgy járulhassunk. 

Nem szükség bővebben mutogatnunk, miként a három 
hónapos tapasztalás és az imént érintett tót újság lapjain 
elömlő, az ellennézetíieken hatalmaskodó panslavistikus 
szellem már is eléggé tanúsítják azt, hogy nem azok által 
kik az egyházuk törvényes autonom szerkezetéhez ragasz-
kodnak, készíttetik elő a schisma mint inkább azon evang. 
tót lelkész urak által, kik híveikkel viszályos állapotba es -
vén, hivatásukban ugy járnak el, mintha csak övék volna a 
menyország, és mintha ök csak azért mulatnának most köz-
tünk, hogy térdre hulljon előttük a nép, de nem azért, hogy 
ök nagy mesterük példáját követve szolgáljanak az egyház-
nak. Ezen jámbor urak ,,a nép" cimmel megszoktak tisztel-
ni mind azokat, kik furolyájuk szerint táncolni tanultak, ha 
pedig valaki nem így gondolkodik az „a világiak" közé so -
roztatik be, mely utóbbiakat azután utonutfélen rágalmaz-
ni, sérteni ellenök izgatni, hősies elszántságnak tartatik. És 
ha ez nem ugy van, hol venné magát nálunk is több oly 
lelkiatya? ki midőn híveinek ezrei, összesége az autonom 
egyház kebelébe visszatért volna, pátens mellett buzgó 
egyéni nézetei miatt egyházával harcra kel, és ennek g y ü -
lekezeteiben részt venni sem akarván, a helyett hogy le l -
kész létére lemondana oly helyről, mely lelkiismeretével 
össze nem fér, az autonom egyházában egyeseket üldözni, 
s dacára a közakaratnak Kuzmányi űr encyklikáját hirdetni 
mitsem kétségeskedik. Avagy ama egyházaikra is ki ter-
jesztetni kivánt bírói vizsgálódásokból talán más eredmény 
sült ki ? és volt-e a politikai hatóságoknak a nem patentális 
hittársainkkal annyi bajuk, semmint lehetne oly urakkal, kik 
népünket törvényesen választott egyházi felsőbbség iránti 
engedetlenségre ingerleni még most sem szűntek meg. 

íme egyszerűen registráljuk a tényeket, melyekből 
hazánk hü fiai látandják, mikép nyitrai tótajku testvéreik 
is, az egyesülés szent eszméjétől áthatottan, vallásuk ősi 
szabadságáhozi tántorithatlan ragaszkodás által, utódaik 
számára e drága kincsforrást megtartani igenis feladatuk-
nak ismerik. 

Az e folyó évi május 16-án kiadott legmagasabb kéz-
irat megjelenése után, tartatott meg Miava 8—10,000 ev. 
lelket magában foglaló mezőváros kebelében jul. 4-én es -
perességi első autonom gyűlésünk, melynek alkalmával 12. 
anyaszt.-egyház, közte 1. sz. királyi és 8 mezővárosé, 
beadta 35,000 tót ajkú híveinek nevében ünnepélyes nyi -
latkozatát a felöl, hogy továbbá is az autonom egyház 
szerkezetéhez erősen csatlakozik. 

Ezen szokatlan vallásossággal, és messzebb földről 
ide zarándokolt roppant számú földmivelő hittársainknak 
jelenlétében is, tíz év óta először ismét példás renddel 
végbement gyűlés folyta alatt, egyszersmind az e napra 
kitűzött tisztválasztás utján világi felügyelőül a derék 
Zelenay Gedeon, esperesül pedig t. Teszák Soma szenei 
mezővárosi lelkész, a közbizalom e két veteránja válasz-
tatott el. Azután határozottá lön: miszerint azon mult évi 
patentális gyűlés alkalmával, Hlubokai lelkész indítványára 
keletkezett végzés, melynél fogva ugyanis a pozsonyi 
evang. német egyház, mivel a pátenst el nem fogadá, is ten-
telennek és annak egyik érdemdús papja autonomi pro— 



testánsnak elneveztettek, jegyzőkönyvből töröltessék ki. 
Későbben Pozsonyban tartott egyházkerületi gyűlésen es-
perességünk szintúgy követei által képviselve volt, vala-
mint más egyéb ügyei elintézésében is az, mindekkoráig 
erélyesen jár el. 

Mind ez tehát nem egy két világinak a müve lehete. 
Míglen azonban felséges uralkodónk hatalmas szava 

által lelkiismereti aggodalmainktól a legkisebb erőszakté-
telt is távolitá el, és míglen országkormányzó 0 excellen-
tája annak következtiben megengedé, hogy a nem paten-
tiális egyházak helybeli, esperességi és kerületi convente-
ken szabadon összegyülekezhetvén, egyházi ügyeiktől ma-
gán- vagy sajtó utján is bántalom nélkül értekezhetnek; az 
alatt nyitrai esperességünk autonom állását megtámadó 
fenebbi tót egyházi újságon és hlubokai lelkész ellenséges 
proclamatioin kivül cs. k. miavai szolgabírói Bienert, e fo-
lyó évi sept. 1-től mint maga is bevallja motuproprio kia-
dott intimanduma szerint meghagyá Miava és Verbóc me-
zőváros evang. patentalis lelkészeinek, hirdetnék ki az au-
tonom egyházaikban mint következik : hogy a cs. k. pátens-
től eltérni nem szabad, hogy Kuzmányi urat stb. egyházi 
felsőbbségnek el kell ismerni, hogy autonom választott ke-
rületi és esperességi hivatalnokainktól minden ember az 
engedelmességet megtagadni köteles, és hogy a ki így 
eljárni nem akarna, azt a nevezett lelkész uraimék 
szolgabíró urnák rögtön jelentsék be, és azonnal segítve 
lesz a bajon. Mivel pedig Miaván egy oda való polgár 
egyházi ügyeinknek ez ujabb octroyrozásán örvendeni nem 
tudott, sőt e fölött lelkiismereti aggodalmát szomszédja 
előtt nem titkolhatá, minden kihallgatás és törvényszerű 
nyomozás nélkül Gensd'armaria által börtönbe tétettetett. 

Pátens szerint szervezett nyitrai esperessséghez tar-
tozik jelenleg még 8 kisebb egyház, Hluboka, Bukócz, 
Turoluka, Ó-Jura, Lubína, Kosztolne, Krajne, meg Botfalu, 
mert a lelkészeik cs. pátens által nyert uralomtól nehezen 
elválván s ennél fogva egyházi gyülekezeteket tartani nem 
akarván, sőt május 15-kén kelt legmagasabb cs. kir. kéz-
irat nyomán a pátenstől elválni és lelkiismeretüknél fogva 
az autonom egyetemes egyház kebelébe visszatérni akaró-
kat, fenyítő vizsgálattal s börtönzéssel terrorizálván, az 
előszámlált 8 patentalis egyházat visszatérítési alkalomtól 
kizárják, különben eddig patentalis nyitrai esperesség nem 
is létezne, — mely e szerint tettleg 8 fanaticus lelkészből, 
nem pedig annyi egyházból áll. 

Kerületünk lelkes felügyelőjétől eddig érkezett három 
körlevél, jótékonyan hathalott csak ránk, és reméljük, 
hogy főtisztelendő Sztromszky Soma superintendens ur is 
egyházaink hivatalos látogatása végett nem sokára jele-
nendik meg köztünk. 

— 

Adakozás 
Nt. szerkesztő ú r ! Gyakran történik, hogy leckénket 

végezvén, tanóránkból még néhány perc marad; ilyenkor 

osztán befejezésül, hasznos ismereteket osztó cikkeket szok-
tam vagy magam, vagy növendékeimmel felolvastatni: igy 
történt a napokban, hogy a „lelki kincstár" 12-dik számá-
ból a „gyermek levelét" olvastuk át. Lehetett látni a tanon-
cok kiderült arcán, mennyire képes a gyermeki lelket, szi-
vet emelni, buzdítani a jó példa. Repeső szívvel sugdosá 
egyik másik : én egy hatost, én két krajcárt kaptam atyám 
nevenapjakor, azt hozom el a „szegény árváknak." 

Midőn a máig begyütt krajkárokat küldeném; nem 
mulaszthatom el, kérni a mindenhatót, hogy küldje áldását, 
s szent lelkét nemcsak azon szülőkre, kik örömmel enged-
ték sőt buzdították e nemes akaratban gyermeküket; hanem 
azokra is, kik nem engedték és elfojtották a buzgóságnak 
első szikráját az ártatlan keblekben. 

Kovács László 20 kr. Holéczi Károly 10 kr. Kalmár 
Hermin 10 kr. Szomorú Évi 10 kr. Elefánt László 20 kr. 
Kalmár Béla 10 kr. Závodzky Teréz 7 kr. Konyecsnyi Ro-
zália 6 kr. Klémánt Eszter 4 kr. Mctyó Borbála 2 kr. Ko-
vács Linka 1 kr. Kalofont József 3 kr. Vágó Károly 3 kr. 
Erős László 2 kr. Benedikti Etel 2 kr. Krauz Zsuzsanna 3 
kr. Rafai Károly 2 kr. Kovács károly 2 kr. Borszog Mihály 
1 kr. Erős József 1 kr. — Őszesen 1 fr. 19 kr. 

Vettük. Szerk. Ferenci Pál 
ceglédi ev. tanitó. 

Melanchton szobrára Kovács László ur Szilágy-Som-
lyóról 2 darab cs. arany. Csanak József kereskedő De-
brecenben 20 fr. Csorba János úrbéri törvényszéki elnök 
Pozsonban 10 |fr, Nagy Imre uradalmi tiszt. Kis-Szántó 
helységben gyűjtött 9 fr. A szatmár németi egyház perse-
lyében gyűlt György Lajos által 5 fr. B. Újfaluban perselyben 
gyűlt Némethy Lajos ur által küldött 5 fr. Öz. Valics Antal-
nő Debrecenben 2 fr. Kálmánczhelyi Gábor községtanácsos 
Debrecenben 2 fr. Révész Bálint. 2 fr. Rothschneck Károly 
gyógyszerész Debrecenben 1 fr. Összesen: 56 fr. Azaz 
ötvenhat forint osztrák értékben és 2 azaz két darab cs. 
arany, mely öszveget mi illető helyre juttatás végett ft. 
Révész Bálint úrtól átvettük. 

Szerk. 

Kimutatása azon kegyes adományoknak, melyek az 
evang. árvaintézet női bizottmányához küldettek : 1860. 
Májushavában küldött Liedemann Ferencné 4 2/3 röf. nyári 
kelmét; Karcag Augusta viselt öltönyöket ncvszerint 2 l e -
ányruhát, 2 előkötőt, 2 alsószoknyát, 2 tarka fiu inget, 1 mel-
lényt, 1 nyakkendőt. A nőegylet 1 mosóüstöt tartóstul; 1 
nyoszolyát, 2 mosódézsát, 1 kis teknőt, főzőkanalakat, vas 
merőkanalakat és egynémely fanemü munkát. Liedemann 
Rósa 12 új törülközőt, 3 zsebkendőt. Wissnyi D.-né 10 röf 
perkailt, melyből Karczag Augusta 2 leányruhát készített. 
Karczag Karolina 2 leány-szalmakalapot. Dück Babette a 
két szalmakalapra szalagot adott. Darriernő 1 viselt nyári 
fiuöltönyt. Fuchs Rudolfné 1 fehérruhaszekrényt és 1 mo-
sóteknőt. Kochmeisterné 1 lisztesládát. Liedemann Rósa 2 
röf viaszkosvásznat. Arnim M. kolompáros 1 zinkböl készült 



ferdökádat. Juniusban küldött Karczag Kár.-né 2 viselt nad-
rágot. Schneider Zsuzsika különféle varró eszközöket s 5 
frtot, mit Bécsben gyűjtött. Karczag Kár.-né 3 viselt inget, 
1 pár csizmát. Barbir ur 150 font lisztet. Gr. Bethlenné 3 
pár üj szoknyát, 3 pár új harisnyát. Karczag Kár.-né 1 pár 
viselt nadrágot. Schneider Zsuzs. pamutot, gombostűt, 1 
festett viselt nöruhát, 2 viselt gallért, 2 fiu kalapot, 4 pár 
nadrágot, 2 darab mellényt. Juliusban küldött Törökné 2 vi-
selt nadrágot, 2 mellényt, Artnerné 1 viselt leányruhát. 
Karczag Aug. 1 nyári kabátot, 2 mellényt, 1 pár csizmát, 
mind ez viselt volt. Liedemann Rósa 12 darab új uszógatyát 
s ingyen dunafürdö használhalásra engedélyt. Dück Babelle 
1 új nagy teknőt. Nádassi Istvánné 6 lóször vánkoshoz a 
hozzávaló anyagot, melyet Karczag Aug. megvarratott. 
Ugyan ö adott 12 darab fiúnak való előkötöt, 18 darab ki -
szabott vánkoskéjat. Liedemann Rósa 3 darabot megvarrt, 
Schneider Zsuzs. 4-et , Karczag Kar. szinte 4-et , Karczag 
Aug. 7-et . Augustusban Höglné küldölt 2 nagy vasfazekat. 
Schopperné 1 nagy castrolt fedelestül, Ungerné ugyanazt. 
Romeiserné 4 kis castrolt, egy kis fazekat. Heinrichné 3 f e -
dőt 2 kis fazekat, 1 castrolt, 1 tökgyalut. Wauko D. 6 le-
vesestányért, 1 levesestálat. Schneider Zsuzs. kötő, gom-
bos- és varrótűt, gyüszüket. Dr. Felineck 3 tucat tolltar-
tót, 2 tucat rajzlát, 1 tucat téntatartót, V2 tucat evőeszközt 
1 skatulya acéltollat. Szumrák F. 18 darab üvegpoharat. 
Septemberben Fuchsné küldött 12 darab konyhakötőt, Ma-
jowszkyné 25 darab üvegpoharat. Sárkányné 3 fiu,4 leány-
inget. Schneider Zsuzs. 9 röf vásznat nadrág s szoknyára 
zsebnek, 18 tucat nadrággombot,8 tucat szoknya s mellényre 
való gombot, 8 darab nadrágra való csatot, 1 darab nad-
rágtartót. Fabinyiné 2 db téli nagy kendőt. Karczag K. 3 pár 
viselt csizmát, Oszwald Ant. 1 moderateur lámpát. Egy név-
telen ft. Székács József superintendens ur arcképét a ra -
nyozott kerettel. September 26. Schneider Zsuzsánna asz-
szony az egylet pénztárnokához 100 fr. o. é.-ben, mint k e -
gyes adományt az árvaházra. 

,,A lapujtöi prot. gyülekezet hivei Melanchton halála 
3 százados ünnepének emlékezetére egy kis összeget r ak -
tak össze, azon határozattal, hogy szükségeket szenvedő 
iskolájok számára egy oly térképet szereznek, a mely a 
gyermekek első oktatásánál a földrajzban legjobb segédke-
zet nyújt. A térkép Osterlamm Károly úr kereskedésében 
lön megvéve 5 ft. 40 uj krajcárért , de valóságos bolli ára 
6 forint. Oszterlamm úr a 60 uj krajcárt azért engedte el, 
mivelhogy a gyülekezet szűkölködő állapotát vette tekin-
tetbe, és épen ezen oknál fogva következő könyvekkel 
gyarapitotta az emiitett iskolát; ajándékozott: egy negy-
venéves naptárt. Nagy Soma „mértan." Lukács „kis dalos." 
Varga „abc." Lukács „viráglárca." Varga „olvasókönyv." 
Andorlaky „világkrónika." Boross „kegyeletek ol tára." 
Boros „Melanchton élete." Székács „prot. törvények." 
Székács „niklai beszéd." Blázy „zsinati törvények." 

Alólirt Oszterlamm Károly ur hazafias adományaért a 
lapujtöi prot. gyülekezet köszönetét tolmácsolja, a mely 

gyülekezet méltán helyezi Oszterlamm Károly urat jóltevői 
sorába. Szontagh Ferenc 

a gyülekezet gondnoka. 

A libanoni keresztyének fölségélésére: tek. Mándy 
Antal földbirtokos, ur 1 fr. tiszt. Gonda László ref. lelkész 
ur 1 forint. Szerk. 

Magyar sziiletésü, németül jól tudó, zongorához is 
értő oly protest. ifjú, ki lakáson, élelmezésen és minden e l -
látáson kivül 300—400 forintra tán, többre is menő peda-
gógiát vállalni akar, az tegye magát levelezésbe tiszt. Kar-
say János ev. lelkész úrral Csákváron. 

Székács József. 

Weber S. ur, igen jó és helyes leányintézet igazga-
tója Rozsnyón, melyről már e lapokban szó volt, h a -
lálozott és Wittchen Aurél, a felső leányiskolának épen 
ottani tanítója ez intézetet átvette, igyekezendő hírét nem 
csak fenntartani, hanem még jobban gyarapítani. Ott min-
den tanulónak nem csak alkalma lesz az édes honi nyelvet 
tökéletesen elsajatítani , hanem tudományok- és a sz -
szonyi dolgokban is magát gyakorlani ; miért is egyszer -
smind jó és elegendő élelemért nem több mint 75 frt. o. é. 
5 hónapra előre fizetendő. Október első napjain nyittatik 
meg ez intézet. 

Útbaigazítás 
Valaki pedig megbotránkoztat egyet a kicsinyek 
közül, kik bennem hisznek, jobb volna annak, 
bogy egy malomkövet kötnének a nyakára és a 
tenger mélységébe vettetnék. J a j a világnak a 
botránkozások miatt, mert szükség, hogy legye-
nek botránkozások, de j a j az embernek, ki által 
a botránkozás lészen. Máté 18, 7, 8. 

A n.-körösi expresbiter ur — ki nevet a szerkesztők 
privilégiuma alá szokta bujtatni — harmadszor s remény-
lem utoljára, lép ki ellenem kihivólag a n.-körösi papvá-
lasztás ügyében a publicitás terére. 

Kettőre nem feleltem, mert politikai lapban a nagy 
közönséget kis városi viszályokkal untatni szerénytelen-
ségnek : mint protestáns pedig — különösen a jelen időben 
— önkormányzati jogainkat a gyakorlati téren scandalisaló 
eseményeket az elébe terjeszteni véteknek tartottam. Kü-
lönben is, az ily fajta civilisált pasquillus-irók irányában 
Fáy András meséjében a criticusok ellen ajánlott tanácsát 
szoktam követni. 

A „Prot. Lap" 9. és 16-ik septemberi számában 
azonban anonym expresbyter ur illetékes térre lépett, 
melyen elvetett kesztyűjét fel kell vennem. Annyival inkább, 
mert neveket említ, — és a pesti egyházkerület prot. hivei 
előtt ismeretes ügyben a tények elferdítésével, némelyek-
nek kihagyásával , másoknak konok összeállításával — 
hogy a publicumot tévútra vezesse — engem feketének fest. 
De midőn a moderamen inculpatae tutelae kényszerítene a 



presbyterséghez szent és elidegenithetlen jogot követelő 
elöljáróságot a protestáns közönségnek kisszerű érdekek 
miatti nagy és igaz ügyhöz is méltó energiájokban s óriási 
fondorkodásaikban bemutatni; kényszerítene a fátyolt oly 
tényekről lerántani, melyekben — en miniatűré — tükrö-
ződik a genuaiak tizek tanácsa, hasonló hatalom nélkül; 
jellememmel össze nem fér önmagam mentségére — kivált 
azok előtt, kik engem s expresbyter urat ismernek, oly 
fegyverhez nyúlni, melyet az ember mérgében szokott 
kezébe kapni. Annyival inkább, minthogy nem is épen a 
kihívón, hanem azokon vennék elégtételt e téren, kik hall-
gatnak ; annyival inkább, mert a küzdtérre vallásunk szent 
ügye van leterítve, s azon gázolni elv emberét a legna-
gyobb személyes sértés sem jogosíthatja. 

Szives elnézését a prot. közönségnek kérem ki te-
hát, ha expresbyter úrral e Prot. Egyh. Isk. Lapban egy-két 
szót váltok, 

Önnél — elnézve nem igaz állításaitól — a sok ész-
beli tehetség külön-külön ugy áll, mint az oly négyesfo-
gat, melyben minden ló külön van gyeplÖzve : ha a világ-
történetből combinatió utján még azt sem tudta megtanulni, 
hogy a sükeretlenség nem mindig az igaztalanság, vagy 
jogtalanság kifolyása s megfordítva. A ki testületekből 
megrögzött hatalmaskodási szenvedélyeket, — önök által 
képzelt históriai jogokat , — melyeknek Párispápaiban 
„abusus" a neve — ki akar küszöbölni: rögtöni sükerre 
nem számolhat; sőt a ki darázsfészekbe nyul, ne csudál-
kozzék, ha éles csípéseket kénytelen szenvedni. Elv embere 
ritka madár! még ritkább, ki azt dolgoknak, személyeske-
désnek fel ne áldozná. Higadt vérű igénytelen elv emberét 
pillanatnyi, sőt többszöri sükertelenség sem szorítja le a 
küzdtérröl, hanem beelégszik, ha a sok gyom között oly 
magot keleszthet, mely idővel gyümölcsöző fává növeked-
hetik. En ültettem, — annak hamar kikelését örömmel 
látom, s önmagamban annak jutalmát érezem ! 

Expresbyter ur a küldöttség határozatát éles critica 
kíséretében közli. 

A tiszt, küldöttség keresztyéni békitö szellemtől át-
hatva határozatában a közvetítő szerepet vette fel, midőn 
a községi elöljáróságot ezen praemissa u tán: ,,az olvasot-
tak s tapasztaltak után ugy találtuk, hogy a n.-körösi 
presbyterium jelen szervezésében sem a statútumoknak, 
sem a fenálló régi gyakorlatnak, sem az 1827-ki küldöttség 
eljárásának nincs elég téve" — ideiglenesen a presbyte-
riumban meghagyta, bár az nem ugyanazonos a régi köz-
ségi elöljárósággal: s igen helyesen tette, mert konkoly-
vetőre nem számított, az u. n. fraclióban becsületes és a 
jelen körülményekre figyelmező értelmes prot. embereket 
ismert, kikről föltette, hogy az úgyis kikerülhetetlen r e -
formatio in capite et membris eljövetele idejéig a javítás 
kezdetével is beelégesznek, s valóban nem is tévedt. De 
expresbyter ur ezt átlátni nem volt képes, s ha bennem 
maga formájú emberre akadt volna : idétlen s meggondo-

Segédszerkesztök : Dr. Székács J. és Török P. 

latlan kihívásával oly térre vezettetett volna, melyen min-
den szúrás az „ügye t " compromittálja. 

Expresbyter urnák különösen fáj a professorok kima-
radása s eszélyesebb collegáinak championjául lép fel, kik 
pedig ön fájdalmát nem osztják, kik önt arra fel nem h a -
talmazták. 

Valóban tudós létére nagyon korlátolt felfogásra 
mutat, hogy olyszeríileg jár el, mint az a paraszt, ki midőn 
a szolgabíró 25-öt vágatott reá , nem azt, hanem a hajdút 
szidta. Ne a küldöttségre haragudjék ön, hanem a p ro -
testantismus autonómiájára, mely azt mondja „ecclesia 
eligit." — Nagyon sánta logikával él ön, midőn azt állítja, 
hogy a mely ecclesia gyermekei tanítását bizonyos egyé -
nekre reá meri bizni: az ugyanazokra ügyei kezelését is 
„tartozik" reá bizni. 

Az ecclesia ügyeinek kezelésénél — kivált a p ro -
testánsoknál — nagy szerep jut a materialitásnak. Azt 
kezelni Isten s ember előtt egyedül az anyagilag érdekel-
tek hivatvák. Furcsa volna p. o., ha midőn én nőmmel házi 
dolgaim elintézésével foglalkodnám, s talán épen fiam ne-
velője fizetésének mikénti fedezéséről volna szó : az hozzám 
berontana, követelve az abba beleszólhatási jogot az ön 
logikája után. 

Azon nehéz időket, melyekben én visszavonultam, ön 
minden cikkében oly büszke megelégedéssel emlegeti. 

Oly időkben, melyeket nehézzé, tudjuk miféle embe-
rek tettek, elvtelen emberek között egyedül a \isszavonulás 
a servilismus elleni óvszer. Oh! bár mások is visszavonul-
tak volna : akkor legalább sokért nem volna — a conto — 
Körösnek pirulni. 

Véglére sértési viszkelegétöl korbácsoltatva (pedig 
már egyszermászszor megitta a levét), mint curiosumot 
felemlití, hogy én az általam vádlott presbyteriumban a 
presbyterséget felvállaltam, „talán megválasztalásomat nem 
akartam kockáztatni". 

Ez önben a legnagyobb malitia, ámbár legcsekélyebb 
hatású. Mert midőn ön ezer „ talán"- ját publicitásra bocsá-
totta, jól tudta, hogy a presbyteriumban én csak egyszer 
jelentein meg, akkor is csak azért, hogy a testület előtt 
lemondhassak. S ön előtt lemondásom oka sem volt titok, 
mert azt ünnepélyesen nyilvánítottam. 

Zárólag azt a tanácsot vagyok bátor expresbyter u r -
nák — még pedig elhiheti — valóban jó akaratból adni: ne 
aljasítsa le magát „Istória" Íróságra, hanem tartsa magát 
Cicero azon felséges tanításához: „Príma autem sit seripto-
ris regula, ne quid dicere audeat, quodnon est verum, et ne 
quid dicere non audeat, quod est verum." 

Gubody Sándor. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2, sz. 



PROTESTÁNS 

EfiTHiZI E LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADÓ -

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 5U kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Szász Károly esperesi székfoglaló 
beszéde. 

(A solti egyházmegyének Tasson oct. 4 - é n tartott ülésében). 

Nagytiszteletü Egyházmegye! 
H a a nehéz kötelességekkel szemben gyön-

geségét érző szív aggodalmakkal telt el valaha: 
én e pillanatban kétszeresen érzem elégtelensé-
gemet azon tisztre ; melybe ezen egyházmegye 
többsége által a gondviselés állított. Ha az espe-
resi hivatal általában is fontos és nehéz, s fiatal 
és tapasztalatlan, a bölcseségben és tanácsban 
még szűkölködő által teljesen be nem töltethetik, 
különösen nehéznek látom azt időnkben. Nehe-
zebbnek tán, mint a közelebb lefolyt időkben. A 
tűznek, melylyel az U r minket próbálni jónak 
látott, a harcnak., melyet reánk küldött, levivá-
sára elszánt keblek, buzgó lelkek, erös hit kiván-
tatának. De a nehéz harc ntán még lihegő egyházra 
most a béke és alkotás nehezebb munkája, nagyobb 
felelősségű feladata vár ; s a mit e mezőn mind 
az egyházmegye kebelében a belrendezés terén, 
mind az egyházkerület zöld-asztalánál, mind (ha 
az U r akarja) a törvényhozó zsinat szélesb köré-
ben nekem is tennem kellend, — megvallom arra 
— magamat megvizsgálván, csak elégtelennek 
érezhetem. Mindazáltal, a bizalom oly parancs, 
melynek engedelmeskedni ke l l , s én a helyet, 
melyre ezen nt. egyházmegye állitott, azon elha-
tározással és szent Ígérettel foglalom el: hogyha 
azt be nem tölthetem, nem akaratomon, csak 
tehetségemen fog múlni; engem pedig az irántam 
nyilatkozott bizalom azon reménynyel kecsegtet, 
h ° g y igyekezetem, jó szándékom s buzgó törek-
véseim, a netalán kevésbé megfelelő siker he-

lyett, nekem jómra fognak beszámíttatni. És itt 
szabad legyen ismételnem, mit már kijelentettem 
s más téren bővebben is indokol!am, hogy én az 
esperesi hivatalt három év múlva önként leteen-
dem s ú j szabadválasztás alá bocsátom. Magamat 
szintúgy, mint a nt. Egyházmegyét ezzel vélem 
biztosíthatni azon szomorú lehetőség ellen, hogy 
netalán bizalmukat vesztve is e tisztes székben 
üljek. 

Engem nt. Egyházmegye, mint eddig egy-
szer ü állásomban, ugy ezentúl esperesi hivata-
lóskodásómban egy főelv, egy nagy igyekezel 
fog vezérleni, s ez; „minél szélesb s valódi k é p -
viseleti alapokra fektetni egyházkormányzatun-
kat,4 ' mert egyedül abban, ha minél többen b e -
vonatnak az egyház ügyei iránti érdeklődés 
körébe, ha minél több szivek alapján fekszik 
egyházunk épülete , ebben látom biztositékát 
békésen, de szilárdul fejlődő jövőnknek, és ebben 
az egyedüli győzhetetlen erőt a netalán még 
reánk zúdulandó zivatarok ellen. Ezért oda m ű -
ködendem, hogy az egyes egyházak presbyte-
riumában minden protestáns lélek, — az egy-
házmegyék gyűlésein minden egyes egyház a 
kerületek tanácsteremében minden egyházmegye, 
és végre mindenütt a lelkészi és világi elem kel-
lőleg képviselve legyen. — Ebben ugy vélem nt. 
Egyházmegye, minden meglevő és lehető bajaink 
ezerjófüvét, csodairját neveztem meg. A közelebbi 
nehéz idők nagy tanúságot adtak nekünk, hogy 
csak azon a téren, és addig állunk erősen és biz-
tosan, melyre s meddig az összes egyház részvéte, 
erkölcsi és anyagi pártolása kisér. A lángeszű 
vezér, katonáinak ezreitől elhagyatva, eszeveszett 
vakmerő kalandorrá válik; s azok, kik az 



kormányzatára hivattak, valamint megbízásukat 
esak az egyházgyülekezetektől vehették s ve -
hetik — ugy erejük nem magukban, de abban 
áll, ha vállaikat az ezerek közvéleményének erős 
falához vetik. — A veszély napjaiban összes 
népünkre hivatkoztunk s annak felelete egy és 
igaz volt. Ha történeti egyházfejlődésünk nem 
adna törvényes jogot az egyetemes egyháznak az 
önkormányzatra, — ez egyetlen tény „most" 
megszerzené szamára azt. Én, uraim, e nézetben 
ugy hiszem az összes egyház véleményével talál-
kozom, s ezért reménylem nem kellend sem itt, 
sem föntebb küzdenem. De egyszerűen kimonda-
nom jól esik, hogy egyházügyben, egy felségnek 
hódolok s ez: „híveink egyeteme/ ' — Ha ezt nem 
csak elvileg ismerendjük jogosnak és helyesnek, 
hanem a gyakorlatban is egészen kivittük, — ak-
kor állithatjuk, hogy mit törvényhozásunk fen és 
alant határoz, alkot, rendel: az az egyetemes 
egyház kifolyása, mit mindenki szivesen ismerend 
kötelezőnek el; s akkor bizhatunk, hogyha még 
egyházunk jogai, állása, élete, vakmerően meg-
támadtatnak, — a három millió magyar protes-
táns „mint egy férfi" álland fel a megtámadás 
ellenébe! 

Egyházmegyei belügyeinkre vonatkozólag, 
minden részletesb programm helyett szabad le -
gyen csak annyit mondanom: hogy az esperesi 
teendők egyik legfontosabbikának, az évenkénti 
egyházlátogatást tartom s abban kötelességhiven, 
nemcsak futólag, de minél lelkiismeretesebben 
fogunk, esperes társammal eljárni. Es az egyház-
látogatást főleg a népiskolákra nézve vélem üd-
vössé, sikerdússá válhatónak. Uraim, népiskolá-
inkban nemcsak felsőbb tudományos intézeteink 
veteményes kert jét — hanem főleg, összes pro-
testáns népünk értelmességének, egykáziasságá-
nak, a haza és Isten iránti szerelmének műhelyét 
birjuk. A tömegek, nt. Egyházmegye, egyes, bár-
mily lángelmü vezérek alatt sincsenek meg óva 
óriási és gyászos tévedésektől, ha saját értelmes-
ségük, józan eszük nem oltalmazza. Azért volt a 
magyar népnek általában, s szabad vele dicse-
kednünk, különösen a magyar protestáns népnek 
szerencséje az, hogy minden egyes tagja állott az 
értelmesség azon fokán, melyet fiától, az egyház 
és a haza, a legalantibb sorsban is megkíván. Ez 
értelmesség kifejtoje a népnevelés. Ha elismertük, 

hogy nekünk az egyetemes egyházra, tömegesen 
van szükségünk, — gondoskodnunk kell, hogy 
ezen tömeg értelmes egyénekből álljon. Ne felejt-
sük, hogy egyházi önállóságunk „réstitutiója in 
integrum," iskolaügyünkre is kiterjeszkedik, sőt 
ez annak egyik szemefénye. Ha most az egyház 
ismét kezébe veszi felsőbb iskoláinak jogos kor-
mányát : kétszeresen érdekében áll az egyháznak, 
népiskoláit, mint a felsőbb iskoláknak is alapját, 
virágzásra s egyszersmind igaz protestáns alapra 
emelni. — Azért ezekre, valamint az egyházme-
gye gondját, körlelkészek és iskolai bizottmányok 
által különösen kikérem, ugy részemről is az 
esperesi látogatások által főkép ez ügyre k i ter -
jeszteni szentül igérem. 

Engedjék meg, uraim, hogy mielőtt széke-
metelfoglalnám, a kegyelet és tisztelet érzéseinek 
egy pár szót adhassak. Azon szék, melybe önök 
engem annyi bölcsebbek, idősbek, érdemesebbek 
mellőzésével méltóztattak: csak minket sujtoló, 
sorainkban pótolhatlan ürességeket vágó sors 
által juthatott részembe. Közvetlen elődömet, ezen 
megye nagyérdemű főesperesét nt. Nagy Sámuel 
urat, saját akarata szólitá el a hivatali pályáról5 

melynek dísze, büszkélkedése vala. Az évek terhe, 
a test nehezedése, a sors annyi sújtoló csapási 
nem törték meg az ő lelki erejét, s ő mindnyá-
junk tiszteletére érdemes. De a mi tiszteletünk 
nem tarthatta őt esperesi székében meg — s én 
kérem a nt. egyházmegyét, hogy ezen nagy férfiú 
nevét s érdemeit, ugy lelépése fölötti fájdalmun-
kat, jegyzőkönyvileg örökíteni méltóztassék. 

A másik ürességet előttem a halál vágta. 
Egyházmegyénk szeretett alesperese, néhai nt. 
Koczóli Ferenc barátom, a nehéz harc mezején, 
egyháza szolgálatában, a kötelesség teljesítése 
közben lehelte ki bátor lelkét, s ki őt tisztelettel 
néztem magam előtt, helyére állnom intett. Vajha 
ne történt volna i gy ! Vajha vezethetett volna 
minket 0 ! De a halál országa Is tené; a halottak 
az U r kezében vannak, s az élőknek nem marad 
egyéb, mint a kegyeletes megemlékezés édes, 
fájó, szent kölessége. Kérem azért a nt. Egyház-
megyét , az elhunytnak emlékezetét, érdemeit 
szintén jegyzőkönyvileg örökíteni méltóztassék. 

Végre, önhöz fordulok, t. segédgondnok ur , 
tisztelt elnöktársam. Isten, a tisztes öregség ezüst 
koronájával ékesíté önnek homlokát, az élet, böl-



cseséggel, tapasztalással. Én ezekért gyakran fo-
gok önhöz fordulni, fiúi bizodalommal. És ha, mit 
hiszek, ön e bizalmat hasonlóval viszonzandja, 
akkor — a solti egyházmegye, elnökeiben azzal 
fog dicsekedni: hogy kezet fogott, karöltve jár 
az öreg bölcseség és az ifjúi lelkesedés! 

Magamat szeretett lelkésztársaim, a tisztelt 
egyházmegyei consistorium szivességébe ajánlom. 

ISKOLAÜG7. 

A helv. hitv. népiskolai egyetemes választ-
mány üléseit tartotta Pesten oct. 3. és 4. napjain ft. supe-
rintendens Török Pál és nságos Tisza Kálmán elnöksége 
alatt. 

1. A S. Patakon 1859-ben hittani és földrajzi tanköny-
vek készítésére kitűzött pályázatra f. évi sept.-ig mint h a -
táridőig beérkezett pályamüvek megbirálására bírálók j e -
löltettek ki. Nem külömben kiadatott illető bírálóknak karcagi 
ref. kántor Kún János ur által benyújtott „elemi éneklés" 
cimü könyve is. 

2. Olvastatott Erdélyi János tanár ur jelentése azon 
„erkölcsi olvasóköny" cimü másodrangú jutalomra itélt 
pályamunkáról, melynek átnézésére és 6000 példányban 
leendő kinyomatására a pápai tanácskozmányban meg lett 
bizva. E jelentés nyomán a nyomatási és egyéb költségek 
tekintetbevételével a választmány a csinosan kiállított és 
félvászonba kötött könyv árát 16 krba állapította meg, és 
megbízta fentisztelt Erdélyi J. urat, hogy a kész példányok 
az egyes egyházkerületekbe, nevezetesen Debrecenbe, 
Pestre és Komáromba S.-Patakról mielőbb történendő el-
szállíttatásáról gondoskodjék. 

3. Kiindulva azon kétségtelenül helyes nézetből, hogy 
a taneszközök könnyii és olcsó áron való megszerezhetése 
a népiskolai tanügy nem csekély előmozdítására leend, a 
választmány néhány tagját még mult évben azzal bízta meg, 
hogy iparkodjanak nagyban vállalkozó kereskedővel oly 
szerződésre lépni, melynél fogva az a kellő taneszközöket 
tömeges mennyiségben a lehető legolcsóbb áron állítsa 
elő. Ennek nyomán bemutattak a kiküldött tagok Íróeszkö-
zökre nézve Engel és Mandello urakkal kötött oly szerző-
dést, mely szerint vonalazott irkák egy rizmája 2 ft. 50 
kron, egy darab vonalazott irótáblácska pedig 10 kron 
kötelesek szállítani. E szerződés helybehagyatván, szüksé-
gesnek látszott mindenek előtt, hogy a kerületekben mutat-
tatnának ki helyek,melyekre e taneszközök szállítandók lesz-
nek. Ilyenekül tehát kijelöltettek: a dunamelléki kerületre 
maga a vállalkozó könyvnyomdász, a dunántuli kerület szá-
mára a pápai nyomda, a tiszamelléki kerület számára a 
s.-pataki iskola, végre a tiszántúli kerület részére a supe-
rintendensi hivatal. Megjegyzendő, hogy a vállalkozó a to -
vább terjesztési költségek fejében minden rizma irka után 

5 kr. és minden szál irótáblácska után % kJ". rabattot 
engednek. 

Hogy olcsó, s a mellett tartós földtekék előállítása 
eszközöltethessék: e célra abban történt a megállapodás, 
hogy a magyar t. társaság a Nagy Károlyféle földtekei 
tértábláinak ideiglenes használatul átengedésére kéressék 
fel, mely réztáblákról néhány száz levonat készítetvén és 
az egyes kerületekbe elküldetvén, ezek házilag tegyenek 
próbát, nem lehetne-e a tekékhez szükséges állványokat a 
népiskolákhoz mért egyszerűségben jutányosabb áron, azaz 
a könyvárusok által ajánlott 10 ftnál olcsóbban előállítani. 

Továbbá a könyvárusok által a népiskolák számára 
példányonként 1 ft. 60 krral, és így elég jutányos áron 
ajánlott síkfélgömbök és Palaestina nagy földabroszai 
ügyében, miután a könyvárusok e jutányos árt csak töme-
ges megrendelések mellett tarthatnák m e g : jónak látszott 
az egyházkerületeket fölkérni, hogy mindegyik a maga 
kekelében levő iskoláinak e tárgybani szükségletét kitudni 
s azt a jövő gyűlésre a választmánynyal közölni kegyes -
kedjék, hogy az igy megtudott mennyiség nyomán a könyv-
árusokkal való egyesség megköttethessék. 

4. A kidolgozott népiskolai rendtartás 2,000 példány-
ban leendő kinyomatásával a sáros-pataki nyomda bíza-
tott meg. 

5. A tanári egyetemes értekezlet által kidolgozott 
gymnasiális tanterv komoly tanácskozás és szoros vizsgá-
lat után a kitűzött célnak megfelelőnek nem találtatván: a 
választmány uj gymnasialis tanterv, ezt megelőzőleg pedig 
általános vezérelvek megállapítását tartá szükségesnek. 

Az ügy minden oldalú megvitatása után következő 
szem elöl nem tévesztendő elvek állapíttattak meg. 

a) A középtanoda oly intézet legyen, melyben — 
kellő figyelemmel a nemzeti és prot. érdekekre — általá-
ban a tudományos szellem képezhetésén kivül a növendékek 
lélek ereje, a magasabb intézetekben hallgatandó rendsze-
res tudományok felfogására alkalmassá tétessék. 

b) Ugy legyen szerkesztve a tanterv, hogy a temény-
telen tanulmányok és ezek elforgácsolt előadása által a t a -
nítvány lelke el ne tompíttassék, de sőt önmunkásságra idő, 
mód és képesség eszközöltessék. 

c) A realék általjában kisebb és csak akkora mérvben 
adassanak, a mekkora az általános képzéshez megkívánta-
tik, nem lehetvén a gymnasiumnak egy úttal reáltanodának 
is lenni. 

d) A classikus nyelvek a gymnasiumban tűlsűlylyal 
bírjanak. 

e) A német nyelv tanítására nézve szem előtt tartas-
sák azon kíilömbség, mely van a classikus és élő nyelvek 
tanítása között. 

f ) Az alsóbb években lehetőleg az osztályrendszer 
alkalmaztassék. 

6. A tanári értekezletek évenkint tartásának áldást-
hozó jótékonyságáról meg lévén győződve a választmány, 
fölkéretnek az egyházkerületek, hogy ily tanári értekezletek 
évenként tartását megrendelni méltóztassanak.^ 



7. Szünidőül a tanári értekezlet javallatára julius és 
aug. hónapok ajánltatnak. 

8. A jövő egyetemes gyűlés helyéül Debrecen, határ-
idejéül 1861-ik april 4-ike tüzetett ki oly módon, hogy a 
megjelenés napja apr. 3-ika legyen. 

9. F. évi sept. 24-én Debrecenben tartott egyetemes 
értekezleten az egyházi gyűlések képviseleti lábra állítása 
elhatároztatván, indítványozza a választmány, hogy a főis-
kolák a ker. gyűléseken szavazati joggal felruházott kép-
viselőkkel bírjanak. Szerh. 

Szerény észrevételek a népiskolák ügyében. 
Sokfélekép okoskodtak már tudósaink és magas kor-

mányférfiaink a népiskolák rendezése és felvirágoztatása 
ügyében ; — pénzt, fáradságot,—söt itt-ott büntető szigort 
sem kímélve, ki akarták vinni, hogy az iskolák állapotának 
jobbra kell fordulnia. Én azon álláspontról, hol évtizedek 
óta szinte a tanítás és nevelés ügyével foglalkozom, az 
egész magyarhoni protestáns népiskolák lendületét s emel-
kedését, be nem láthatom, — sem főbbjeink e célra tett 
erőlködéseik valódi sikerét, az összes népiskolák ügyét 
illetőleg, nem tolmácsolhatom, — csupán a vidék néhány 
iskolái szemlélése, a hírlapok töredékes közlése és saját 
működéseim eredménye után következtetve, nyilváníthatom, 
hogy a népiskolák ügye honunkban még nem jutott minde-
nütt kivánt eredményre. 

Ezen sikertelenség okául legtöbben az iskolatanitó-
kat szeretik és akarják szégyenköre állítani, — mások az 
iskolai tankönyvek célszerütlenségében vélik' rejleni az 
akadályt, — ismét mások a csekély díjazást hozzák fel 
mentő okuL — Nem lehet tagadni, hogy mindenik félnek 
van valami igaza, de nem oly lényeges, hogy az által a 
kárhoztatott ügy véglegesen elitélve volna; mert vannak 
tanítók, kik feladatukat tökéletesen értve, s ügyszeretettel 
működve is, nem mutathatnak fel ohajtott s ikert ; a tan-
könyvek hiányán kéziratokkal, szóbeli előadásokkal az 
ügyesebb tanítók iparkodtak segíteni, — azonban minden 
jóakarat és szorgalom mellett is a vizsgálatok alkalmával 
itt-ott kirítt a sületlenség; a jó fizetésű tanítók gyakran 
elvesztik minden türelmüket, és átkozzák azon napot, me-
lyen tanítói pályára szánták magukat. 

Én a népiskolai oktatás csigalassúságát, rákmenete-
lét, vagy épen fenakadását, — valamint a tanítványok ér-
tetlenségét és a jó fizetésű tanítók lehangultságát főkép : 
„a rendetlen és elhanyagolt iskoláztatásban" keresem és 
találom fel; — ez olyan erős köszirt, melyen még a leg-
ügyesebb tanitó vasakarata is megtörik; — olyan víz 
alatt lappangó zátony, melyen a nevelés és oktatás leg-
jobban készült és felszerelt hajója is csak kínosan halad, 
vagy épen fenakad; — söt olyan veszélyes örvény, mely 
minden szép terveket, jutalomtételeket, s minden tanítói 
buzgó hajlamot elnyel. Lehetne-e rendetlen iskoláztatás 
mellett a „népiskolai szervezet" bármelyik cikkének is 
eleget tenni s megfelelni ? Ha a gyermekek egy időben föl 

nem adatnak iskolába, lehet-.e őket beszéd- és értelem-
gyakorlatok utján iskolába és figyelemre szoktatni, s a tu-
dományokba észrevétlenül, kellemmel bevezetni ? — irva-
olvastatást, hangoztatást csak meg is kezdeni ? — a szám-
tanban lépésenként , sikerrel tovább haladni ? — Hát a 
szemléltetni való tantárgyakkal, — történet- s vallástannal 
lehet-e sikeresen boldogulni, ha a tavaszi, nyári és őszi 
tanórákat a tanoncok oly boszantólag elhanyagolják, s 
rendetlenül hallgatják, hogy egy-egy osztályban napon-
ként alig lehet a népesebb helyeken is ötöt-hatot látni, de 
ezek is csak egy-két nap hallgatják a leckéket, s otthon 
foglalkozásuk adódván, ismét eltűnnek, — helyükbe jön elö 
megint olyan, kit hetek óla sem láttunk; — így származik 
aztán az értetlenség, tudatlanság és az otromba maga-
viselet. 

És ezen kárhozatos rendetlenséget többen a tanítói 
személyzetnek szeretik felróni, pedig legtöbbször igen 
hibásan; mert az iskolatanitónak nincs annyi hatalma, hogy 
növendékeit baromörzéstöl, mezei és házi foglalkozásoktól 
visszatartóztassa és iskolába parancsolja; — nincs annyi 
felülemelkedő tekintélye, nyomatékos szava, hogy a szülé-
ket a pontos iskoláztatásra ösztönözhesse, az engedni nem 
akarókat sikerrel megfedhesse, s talán némely esetekben 
büntethesse; ellenben a lelkész ur a presbyterekkel és a 
község elöljárókkal egyetértve, sok hátráltató akadályokat 
legyőzhet, s a tanitó szorgalmát és ügyességét is igénybe 
véve, az iskolaügy szerencsés fejlődésére nézve, legtöbbet 
tehet : miért is az egész protestáns olvasó közönség előtt— 
ügyünket védve — kénytelen vagyok leplezetlenül s őszin-
tén bevallani, hogy a hol már annyi előkészületek, tervez-
getések , alkalmas segédkönyvek s anyagi javítgatások 
mellett is szembeszökőleg hiányos és sikertelen az iskolai 
oktatás : ott főleg „a fensöbbek hiányos felügyelete s kár -
hozatos részvétlensége okozza a sületlenséget. 

Tegye meg hát minden gyülekezetbeli elöljáróság azt 
a kis fáradságot, hogy a beiratás napját meghatározván és 
szószékből kijelentvén, kisérje figyelemmel, váljon az isko-
lakötelezettek együtt vannak-e ? Nincs-e oly szüle, kit 
meghívni, vagy hathatósan tanácsolni kellene ? A nagyobb 
gyermekek is tavaszszal nem hagyták-e félbe a szor-
galmat ? — Azonban, ha valakit rendre utasítani szüksé-
ges , ne mondja a felügyelő , hogy „a tanitó kendet 
bevádolta," hanem mondja ezt : ,,én ezt vettem észre stb.," 
igy sok kellemetlenségnek s viszálkodásnak eleje vétetik, 
— különben is akad a tanítónak elég kellemetlensége az 
iskolateremben, ha szülékkel nem ízetlenkedik is. — Az 
illető t. lelkész űr, minden nagyobb szertartás, különös 
formálitás nélkül, mint megszokott kedves vendég, minél 
sűrűbben meglátogathatja az iskolát, a tanórak megszakítá-
sa nélkül széttekinthet, kérdéseket és észrevételeket tehet, 
s csak havonként, vagy nagyobb szükség esetében jelennék 
meg az elöljárókkal iskolában, a sikerről vagy akadályok-
ról bővebb tanúságot szerzendök. Eröszakolás, egy rámára 
szorítás, a protestáns elvekkel épen nem egyez meg; nem 
lehet a sokbajú, elgyermekesedett, szegény apát űgy sür-
getni, kemény szavakkal dorgálni, vagy talán büntetni, mint 



sok módosabbakat; — mert a több gyermekű apa kicsinyei 
mellé dajkát s ápolót nem fogadhat, de a módosabb gazda 
lovait, ökreit s egyéb barmait rendelt helyére kihajthatja, s 
gyermeke helyett cselédet s napszámost könnyen fogadhat. 
Rendesen a módosabbak közül választják a bírót, gondno-
kot és tanácsbelieket; de honnan töltik be ezen hivatalokat, 
ha a módosabbak még hanyagabból járatják gyermekeiket 
iskolába, mint a szegényebbek? Legtöbbször a hatalmasab-
bakkal gyűlnék meg bajuk az iskolafelügyelöknek, talán 
azért van ez a „botránykő" az „iskolaszervezetben" is ki-
kerülve, az „alapszabályokban" pedig csak igen igen 
gyengén érintve; de meglássák az igen tisztelt felügyelök, 
hogy ha az iskolai felügyeletnek ezen kényesebb oldalától 
visszarettennek, ha egész éven át a pontos iskoláztatásra 
nem ügyeink: sem a legszorgalmasabb tanitók buzgalma, 
sem a legjobb kézikönyvek, sem a legillendöbb fizetések is 
a nevelés és oktatás terén csudákat nem teremthetnek. 

Tollamból nem keserű epe, hanem igazság szeretete 
folydogált. — Tartoztam ezen kis fáradságommal hivatal-
társaim irányába, kiktől a gyanúsítás sértő nyilait szeret-
ném elhárítani; tartoztam meggyőződésem szerint az orszá-
gos iskola-ügynek, mert az édes mindnyájunké, melyet 
mindnyájan kötelesek vagyunk pártolni és felkarolni, Én 
az ügy nehézkesen haladó kerekeit „szerény észrevételeim" 
által reménylem biztos kerékvágásba zökkenthetni. Óhajta-
nám, hogy a népiskolákra felügyelő t. körlelkész urak is 
látogatás alkalmával az érintettem körülményeket szem-
ügyre és figyelembe vennék; hiszem, hogy ez által minden 
értetlenségnek és sikertelenségnek nyomába jönnének, s az 
iskolák pangásán sokat segíthetnének. 

Szentmártoni Dániel 
pándi ref. iskolatanitó. 

A magyarországi helv. hitv. legnagyobb 
egyházmegyéje, a békés bánsági (magába foglalja 
Békés, Csanád, Csongrád, Temes, Torontál, Krassó megyék 
és a katonai határőrvidék ref. községeit) legközelebb Szen-
tesen tartott közgyűlésében, a négy kerület által kidolgozott 
népiskolai szervezet életbeléptetését elhatározta, az egy-
házmegyei népiskolai választmányt megalakította s annak 
tagjaira bízta az iskolákra felügyelő dékánok megválasztá-
sát. És pedig: Szeged és Gyula környékére Szathmári Ká-
roly egyházmegyei jegyző, Békés, Gyoma és Öcsöd vidé-
kére Bonyhai Benjámin, Szentes és Holdmezövásárhely kö r -
nyékére Szél Sámuel, Makó és Majlát vidékére Bánfi József 
egyházmegyei ülnökök vannak kiküldve. Ezeken kivül az 
egyházmegyei választmány többi tagjai: Csák János, Hajnal 
Ábel, Szalai István és Szőllösi Antal lelkészek, Erdélyi In-
dali Péter, Szegedi Károly és Vincze Sándor tanárok. Az 
újonnan választandó dékánok működésüket azonnal meg 
fogják kezdeni, s már a jövő egyházmegyei közgyűlésen, 
jelentéseik nyomán, a népiskolák állapota tüzetes tárgyalás 
ós átalakítás alá kerül. A bánság szervezése hátrább marad. 

Egyetemes ág. hitv. tanári érekezlet Pesten. 
A tiszai ev. ág. hitv. ker. utolsó gyűlésének határo-

zata folytán, ö méltósága b. Prónay Gábor illő tisztelettel 
megkérettetett, hogy Pestre egyetemes értekezletre hivja 
egybe az ág. h. tanárokat, hogy azok az iskoláknak kül- és 
belszervezete felett tanácskozván, egy, a kor igényeinek, a 
hazának és szent vallásunknak megfelelő, a magyarhoni 
evang. egyház autonómiáján alapuló tantervet készítsenek, 
mely az egyetemes egyházi gyűlés elé terjesztve, s így a 
kerületeknek átvizsgálás végett átadva, a következő egye-
temes gyűlés által vég megerősítést nyerjen, ugy, hogy e 
szervezet valamennyi ev. iskolára nézve kötelező erővel 
bírjon. 

Mint várni lehete, a nemes báró az evangyéliomi ügy 
iránti buzgóságát újra bebizonyitá, mely sem fáradságot, 
sem megerőltetést, s munkálkodást, sem pedig áldozatot 
nem sajnált ott, a hol arról van szó, mikép segítsük elő 
egyházunk s hazánk javát, miért is a tanitó urakat e tárgy-
bani értekezés végett, october 6. s következő napjaira 
Pestre egybehivá. — Az értekezleten képviselve volt: a 
pesti theologiai intézet, az eperjesi collegium, a késmárki, 
sopronyi, pozsonyi Iyceum, a rozsnyói, selmeci, szarvasi 
fögymnasium, a nyíregyházi és sopronyi tanítóképezde és 
a b.-csabai, miskolci, pesti s verbászi gymnásium. Lőcséről, 
fájdalom nem jelent meg senki sem, s ugy látszik, hogy az 
ottani tanoda a magyar prot. egyház történelmi s törvény 
szentségesítette frigyéből kilépni szándékoznék, mi annál 
valószínűbbnek látszik, ha tudjuk, hogy a lőcsei iskolánál, 
valamennyi tanár autonom választása többé nem a patrona-
tus joga, miután hírlapi tudósítások szerint, már is „idegen-
földü tanárok neveztettek ki. 

Miután a gyűlés b. Prónay Gábor elnök ur által meg-
nyittatott, másodelnökül köztiszteletben álló Boleman 
pozsonyi tanár ur egyértelmüleg megválasztatott, mire a 
tanácskozmány megkezdődött, melyröli jelen rövid tudósí-
tásnál megjegyzendő, hogy az azon véleményeknek s néze-
teknek kifejezése akar lenni, melyek leginkább tudtak ma-
guknak elismerést szerezni, s melyek a tudósító gondolko-
zásával főleg megegyeznek. 

A tárgyalások első s főpontja az elvkérdés volt, s a 
tízévi gymnasialis tapasztalatokon alapuló nyilatkozatok 
annyira egy jellemüek s egy szelleműek valának, hogy vé-
leményfelvilágositásra s kiegészítésre került ugyan a sor, 
de vitatkozásról szó sem volt. Ezen tapasztalatokon nyugvó 
Ítéletek folytán, nyilvánvalóvá lett az, mit különben már 10 
év előtt is sejtettünk, hogy t. i. az „Organisations Entwurf" 
egy a szó teljes érteimében elhibázott, idegen földből 
anyaföldünkre megerötetéssel átültettetett, hazai s egyházi 
viszonyainkhoz teljességgel nem alkalmazkodó s — hacsak 
ifjaink lelki sorvadását , miveltségi hátramaradását nem 
kívánjuk, továbbá nem követhető tanszervezetet parancsol. 

Részletesen tárgyalva következő pontok valának az 
egyetértés teljes kifejezései: 

1. „A követett rendszer szerint minden rendű s rangú 
grammatikák, a kivételek, kivételei kivételeinekhalmozásá-
val együtt ifjaink mivelődésének első hátrányai." — IIIus-



trátióul tekintünk, p. o. egy szláv ajkú magyar ifjút, s akkor 
azt látjuk, hogy egyszerre tótul, magyarul, németül, latinul 
s görögül kénytelenittetik tanulni, tehát 5, azaz öt gram-
matikával kínlódik — vagy legalább kínlódnia kellene — 
egyszerre. Hogy ily szerencsétlen maltraitirozott kinozta-
tásra kárhozott ifjú agya ily műtétei folytán mily alakú s 
szerkezetű, ezt valóban senki sem tudja felfogni, ki a víz-
özön előtti állapotnak csúfolt időben eléggé szerencsétlen 
volt, csak két nyelvet, azaz anyanyelvét és a latin nyelvet 
egyszerre tanulhatni. 

2. „Az annyira dicsőített s különös előszeretettel 
ápolt szakrendszer főkép az algymnasiumban ifjaink mive-
lődésének második hátránya." Az általános emberi gyarló-
ságnál s az emberi természetnél fogva mindenki legjobban 
szereti saját müvét s igy az történik, igen, igen sokszor, 
hogy nemcsak egy tanár azt véli, miszerint saját tantárgya 
a főtárgy, a többi pedig csak ilyen, amolyan appendix, mi-
nek következtében mindegyik arra törekszik, hogy a tanuló 
lehetőleg legtöbbet emésszen meg az universaliter képző 
tantárgyból, mely nemes, de szerencsétlen törekvésnek 
következménye az, hogy az ifjú gyomra sok emésztésben 
megromlik. Nagyon is tekintetbe veendő azonkül, hogy a 
grammatikai s syntactikai osztályokban, tehát az u. n. al-
gymnasiumban a szakrendszer követése mellett szükséges, 
célt érő, a humanismusnak megfelelő, a paedagogiai törvé-
nyeivel megegyező disciplina lehetetlen, mert az iskola 
nem gép, hol egyik kerék kényszerül a másikba kapni, ha-
nem élet, s legváltozóbb uton-módon nyilatkozó élet, me-
lyet vezetni lehet, hanem óra szerint regulázni lehetetlen, 
melynek nem szélyelforgácsolt, hanem egy kézben nyug-
vó kormányra van szüksége. 

3. „A földrajzi, hazai, történelmi s philosophiábani 
oktatás hiánya ifjaink mivelödésének harmadik hátránya." 
A ki az életet ismeri, s kinek alkalma van ifjainkkal be-
szédbe eredhetni, az csak szomorúsággal tapasztalhatta, 
hogy valamennyi görög s más grammatika dacára, sok 
részben szellemileg elhagyattak, s szive fájdalmában 
megrepedhetne, midőn azon meggyőződésre kénytelenitte-
tik jutni, hogy az ifjúság nagy része dicső eldödeinknek 
halhatatlan tetteit csupán regényekből, s a képárusok kira-
kataiból tanulják ismerni, nem is tekintve azt, hogy a prot. 
tudomány világot terjesztő csillagával, a philosophiával, 
kevés vagy semminemű ismeretséget nem kötöttek. 

Ha már a fentebbi nyilvánulások inkább negatív t e r -
mészetűek , szükség a positiv nézeteket is kiemelni. 
Ugyanis: 

1. „Az iskolának, keresztyén protestáns szellemtől 
áthatva kell lennie," azért is csak ezen szellemtől áthatott, 
e szellemben irt kézi könyvek használandók. 

2. „Az iskola a haza iránti szeretetet éleszsze, erő-
sítse," azért honi történelmünk szintoly joggal követeli 
tanitatását, mint bármely más tantárgy. 

3. „Az iskola s főleg a gymnásium a humanisticus 
képzésnek helye," azonban e képzés nemcsak a régi 
klassikusok tanulmányozása által érhető el, de édes anyai 
nyelvünk művelése által is, különösen az alsó osztályokban, 

4. „Az algymnasiumban a szakrendszer helyébe az 
osztályrendszer helyezendő," a felgymnasiumban pedig a 
szakrendszer ugy alkalmazandó, hogy az egyes osztályok-
ban mindenkor egy tanítónak legyen túlnyomó a tanítási 
órák száma. 

5. „A latin nyelv tanítása a második osztályban, a 
görög nyelv tanítása pedig csak az ötödikben kezdettessék 
meg," miután a sok nyelvű grammatika egyszerei tanu-
lása csak zavar. „Az első osztályban az anyanyelvbeni 
jártasság elérése a főcél. 

6. „A hetedik s nyolcadik osztályban a philosophia a 
fötudományok egyike. 

A tanterv szerinti hetenkénti órák száma. 
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BELFOLD. 

Az ungi helv. hitv. egyházmegye f. é. sept. 
12. 13-ik napjain „Minaj" kis egyházban nagyszerű gyű-
lést tartott. Bőrű után derű! A közelmúltban egyházi élet-
egünk bőrűit volt annyira, hogy még a május 15-ki legfen-
söbb kézirat árasztotta közörömben is csak szomorú lélek-
kel osztozhatánk. E nagybecsű lap 758 hasábján közölve 
volt a mi szomorúságunk érzékeny szavakban: de Istené 
legyen a dicsőség, jelen gyűlésünkben eloszlott a ború, 
megszűnt a mi szomorúságunk! 

Az országosan ismert protestáns, tek. Bernáth Zsig-
mond ur még a téli „szürthei" gyűlést követő szomorú 
időben s.-gondnokul választatott el, de a „szürthei" gyű-
lés által meghatalmazott néhai esperes Pazar József urnák 
a szavazatok felbontását választmányilag tárgyaló eljárása, 
a mennyiben nevezett gyűlés jegyzökönyve, a jegyzői hi-
vataltól polgári törvényhatóság által erőszakosan elvitetett, 
jegyzőkönyvileg nem igazoltathatván; a „Miskolcon" f. é. 
május elején tartott e.-kerületi gyűlésben, a s.-gondnokul 
elválasztott nagyérdemű férfiú, annak rendi szerint fel nem 
jelentethetett s fel nem eskettethetett. — Hanem a „Tarnó-
con" május 30-án tartott gyűlésben, nevezett választmányi 
eljárás gyülésileg is tárgyaltatván, a tisztelt férfiú jegyző-
könyvileg meghívatott a julius 8-án S.-Patakon tartott 
e.-kerületi gyüléseni sz. eskü fölvételére : de egyházmegye 



sz.-gyülekezetünk méltó fájdalmára, a tisztelt agg, de sza-
kadatlanul tetterős s vallásos buzgósággal teljes férfiú, egy-
házmegyei gyűlésünkhöz intézett nyilatkozatában szomorí-
tóan tolmácsolá, miszerint a reá ruházott segédgondnoki 
hivatalt ily módon elfogadni nincs szándoka." — Hanem 
mégis, jelen gyűlésünk nagyszámú fényes közönsége egye-
temes szívből szakadó óhajtása s kérelmének nem enged-
nie nem lehetvén; az igazért, jóért folytonosan buzgó szi-
vét, életét, alkonyati dicső szakában is áldozatul adá, a sz. 
hivatalos körben leendő Isten országa terjesztésére. Két 
üdvös indítvány elfogadását kötvén ki hivatala elvállalása 
föltételéül: 

1. Hogy szüntessék meg ez egyházmegyében az 
örökös hivataloskodás; ennekutána három éviglenes legyen 

2. Hogy a belépő s vizsgát tevő ifjak szigorlata való-
I ban szigorlat legyen. 

Mely feltételek elfogadtatván s határozatílag törvé-
nyesittetvén, tek. Bernáth Zsigmond ur elvállalt sz. hivata-
lában „éljen-" kiáltásokkal üdvözöltetett, s a s.-gondnoki 
esküt is azonnal letevé. 

Ennek folytán t. G. J. ülnök inditványozá, hogy „a 
jelenlegi régi hivatalnokok köszönjenek le !" Mely indítvány 
s.-gondnok ur feltételével Öszhangzatos levén, elfogadta-
tott, és mint üdvös új törvény életbeléptetésére következő 
eljárás határoztatott: 

A jelenlegi hivatalnokok a két elnökön kivül, mint-
hogy ök most választattak, megszünteknek tekintetnek; 6 
egyházi, 6 világi ülnök és 3 jegyző választására nt. esperes 
ur azonnal hívja fel az egyházakat, hogy a jövő februáriusi 
gyűlésre adják be szavazatjokat; addig a jelenlegi hivatal-
nokok működni köteleztetnek. 

Képviselet, zsinat előleges szükségességéről is volt 
szó, de az, a haladás zászlója mellett jelentőség nélkül tűnt 
fel. Ily nagyszerű dolgokban a többség akarata előtt meg 
kell hajolnunk; tudván azt, hogy prot. egyházi életünk ma-
gasztos szelleme, azon boldogító hittel táplál, hogy ezen 
körben csak szentek egyességére törekvő szívvel s lélek-
kel lehet és kell müködnünk, egyenkint és összesen. 

Gyűlésünk többi tárgyait s intézkedéseit a kívánatos 
eredménnyel óhajtanok majdan nyilvánosság elé bocsátani; 
a legfontosabb a domestica ügyében jelenleg is örömmel hir-
detjük s.-gondnok ur jelentését, miszerint „Tarnóc" összes 
protestáns lakosai lekötelezték magukat, minden holdföld-
jük után évenkint 1 krt. fizetni 10 évig. E szép példa von-
szó — a tek. K. K. ülnök ur által indítványozott s határo-
zatílag életbeléptetett hat rendbeli állandó választmány 
pedig buzditólag hatván; teljes reményünk van a dome-
stica átalános életbeléptetéséhez. Úgy légyen! 

A solti helv. hitv. egyházmegye őszi gyűlé-
sét Tasson october 4-kén tartá. Az elnöki széket a gyűlés 
megnyitásakor csak a világi elnök t. Bernáth György se-
gédgondnok ur foglalá el, ki röviden előadván, hogy az 
egyházmegye nagyérdemű föesperese nt. Nagy Sámuel 
ur hivataláról lemondott, s helyébe, általános szavazat-
többséggel, az egyházak Százz Károly kunszentmiklósi 

lelkész urat választották, ki e szerint elnöki székét most 
lesz elfoglalandó. A kimondott nevet a jelenlevők szíves 
éljenzése kisérte, ugy a mindjárt letett hivatali eskü után 
segédgondnok ur, s egy lelkész üdvözölte az uj föesperest, 
ki most székét, velős, határozott s sziveket és elméket 
megnyerő beszéddel foglalta el. A beszédet (mely egész 
tejedelemben jegyzőkönyvbe íratni határoztatott), a mint 
azt a jegyzői toll alól veendjük, közlendem *) — mert 
egy kis vezércikkel fölér. Kegyelettel emlékezvén a szónok 
közelebbi hivatali elődeiről, nt. Nagy Sámuel főt.- és néhai 
nt. Kocóh Ferenc alesperes urakról, érdemeiket jegyző-
könyvileg örökítetni kérte, mi határozatba is ment. Végre, 
midőn ismételve kimondá, hogy az egyházi restauratio 
elvének hódol s három év múlva hivatalát uj választás alá 
bocsátandja, — az összes gyűlés kimondá s magáévá tevé 
ez elvet, mely, ha egész protestáns egyházunkban érvényre 
jutand, csak örülhetünk s az indítványozónak hozzá sze -
rencsét kívánhatunk. — A többszörös helyesléssel félbesza-
kított elnöki beszéd után, a gyűlés rendes tárgyai követ-
keztek : 

1. Az ürességben levő alesperesi és főjegyzői hiva-
talokra bejött szavazatok felbontatván, alesperesül tetemes 
szótöbbséggel d.-vecsei lelkész nt. Csikay Imre ur válasz-
tatott, ki azonnal letette hivatali esküjét, — e gyűlés alatt 
még mint volt aljegyző, a tollat vivén. Föjegyzöségre jeles 
tudósunk Acs Zsigmond fogtüi lelkész lön elválasztva, ki 
azonban határozottan nyilatkozott, hogy sem ezt, sem más 
egyházmegyei hivatalt nem vállal. Mit a gyűlés sajnosan 
értvén, a fö- és aljegyzői hivatalokat az egyházaknak sza-
vazásra tűzte ki. 

2 Némely egyházakban történt tanítói és lelkészi fize-
tésváltozásokat illető ügyek vétettek vizsgálat alá s intéztet-
tek el részint, részint elintezésök iránt rendelkezés történt. 
Több helyen a tanítói fizetésváltozásokat azon örvendetes 
körülmény hozta elő, hogy uj tanítói álíomásak állíttattak 
fel, a tanítványok megosztattak s így a teher is könnyebbült, 
az egyházak a tanitás ügyére többet áldoztak, de a volt t a -
nítói fizetésen is némi, méltányos változásnak kelle történni. 

3. Népiskolák ügye élénken foglalkoztatta a gyűlést. 
A körlelkészségek újra rendeztettek, a helyi körülmények 
s az egyéniségek kellő számbavételével. Az egyetemes 
népiskolai választmány által megállított tan-terv szerint 
mind több több egyház rendezi iskoláit, s a hol ez még le -
hetetlen, ott is örvendetes lendületet látszik venni a népis-
kolák ügye. Esperes urak, a tavaszi egyházlátogatáson ez 
ügyre forditandják főfigyelmöket. 

4. Örömmel értesült a gyűlés, hogy a k. sz. miklósi 
algymnasium ismét egyházi felügyelet alá jött vissza, s azt 
az egyházmegye, mint anya a keblére visszatérő gyerme-
ket, újra szivéhez szorítva, gondjait reá kiterjesztendi. 

*) Vettük magától a nt. szerzőtől és lapunk elején vezér 
cikképen annál szivesebben közöljük, minél bizonyosabb 
az, hogy az abban fejtegetett elvkérdések szerencsés 
megfejtésétől függ a magyar protestántismus jövendő-
beli biztos fennmaradása és virágzása. Szerk. 



5. A dabi egyháznak, tanítója ellen intézett panasza 
megvizsgáltatott s elintéztetett. 

6. Egyesek panaszai s követelései láttattak el. 
7. Egyházmegyei árva- özvegyi- nyugpénzintézet 

üdvös eszméje ismét fölhozatván, terv dolgozására bizott-
mány neveztetett ki. 

8. A 'fötiszteletü egyházkerület ismételve fölkéretni 
határoztatott: az évenkinti részletes számadások közlésére, 
mit az egyházak és egyházmegyék jogosan kívánhatnak: 
valamint arra, hogy a kerületi gyűlések fö tárgyai előre 
közöltessenek az esperesek utján az egyházmegyékkel. A 
solti egyházmegye e két méltányos kivánatot, most már 
harmadszor vagy negyedszer ujitja meg tán nem 
sikeretlenül. 

9. Segédgondnok ur lemondása nem fogadtatott el. 
C. 

Az ág. hitv. liptó-szent-miklósi egyházközség, mely-
nek papja az ismeretes Hodzsa Mihály, elhatározta, hogy 
a magyarországi ág. hitv. anyaegyháztól nem szakad el, a 
néhány fanatikus (köztök Hodzsa) által tervezett tót egy-
házról tudni nem akar, szóval, azon állapotban marad, me-
lyet őseitől öröklött. 

A dunamelléki helv. hitv.. egyházkerület köz-
gyűlése Pesten 1860. september 8-ik s követ-

kező napjain. 
Egyházi gyűléseink alig voltak valaha éredekesebbek, 

mint a legközelebbi év alatt. Szent buzgalommal sereglének 
egybe ennek első felében az egyház hü fiai, hogy legszen-
tebb kincsöket — az egyházat — megmentsék a rombolás-
sal fenyegetett ártól: az utóbbi napokban pedig ugyan oly 
tűzzel igyekeznek, hogy a megmentett s erős alapúnak 
tapasztalt egyházalkotmányt minél szilárdabbá s boldogi-
tóbbá idomítsák. Jelen gyűlésünk is — tekintve akár uj 
egyházi hivatalnokainkat, akár az itt szőnyegre került fon-
tos tárgyakat — egyike azoknak, melyektől igen jótékony, 
messzeható eredményeket reménylünk. 

Ft, superintendens ur buzgó imájával megnyittatván 
gyűlésünk, azonnal egy küldöttség neveztetett ki, gr. Rá-
day Gedeon ur elnöklete alatt bold. Esztergályi Mihály ág. 
hitv. esperes ur emlékünnepélyére, mely mig egyházkerü-
letünknek, az elhunyt apostoli buzgalma iránti őszinte tisz-
teletét tolmácsolá, — addig más három bizottmány a be-
küldött háromrendbeli szavazatok felbontásával foglalkozott. 
Az eredmény lett : Egyházi főjegyzőül nt. Dobos János 
151, e.-kerületi pénztárnokul nt. Tatai András 223 és 
e.-kerületi világi aljegyzőül gróf Ráday László 117 sza-
vazattal választattak, kik hivatali esküjüket azonnal letévén 
rövid, protestáns szellemű beszédeikkel székeiket elfogla-
lák. — Továbbá gróf Teleki Gyula a dunántuli h. h. egy-
házkerület közelebb elválasztott főgondnoka az alsó-bara-
nya-bácsmegyei segédgondnoki hivataláról lemondván, 
érzékeny szavakban bucsűt vett ez egyházkerülettől, 

mely neki oly kedves, s melyben ö oly tisztelt s szeretett 
volt. — Majd jelentetett, hogy a solti egyházmegye föes-
peresévé nt. Szász Károly ur, — a pesti egyházmegye 
segédgondnokává pedig tek. Fáy András ur választatott; 
— végre olvastatott a helv. hitv. magyarországi 4 egyház-
kerület egyetemes bizottmánya által Debrecenben f. év 
sept. 25. és 26-kán tartott gyűlésének jegyzökönyve, mely 
feletti részletes tanácskozás a holnapi napra halasztatott; 
elhagyván örömérzetek közt tanácstermünket, tapasztalván, 
hogy az e.-kerületi s egyházmegyei hivatalokba oly egyé-
neket ültetett ujolag a közbizalom, a kiknek becsületes 
jellemükre s tudományosságukra mig egyrészt büszkék 
lehetünk, másrészt egyházunk hajójának kormányát s eved-
zödjét nyugodtan bizhatjuk. Különösen jól esett látnunk 
az egyházat s hazát példásan szerető Ráday családnak 
egyik nemeskeblü fiatal bajnokát, az egyház harcedzett 
vitézei közé lépni, és a tőlünk búcsúzó Teleki gróf szemé-
ben csillámlott könyek élénken tanusiták, hogy ez önző 
világ fiai között vannak — ha bár ritkán — olyanok is, kik 
a nemes és szent ügyekért hőn s forrón tudnak érezni. 

Más a mi a mai ülésnek mindjárt elején kellemesen 
meglepett az az elnökség által eleve kitűzött napirend, mely 
szerint csak a közérdekű ügyek fontosságuk szerinti soro-
zatban történendett elintézése után következnek a magán-
peres ügyek, melyek inkább a szorosan vett consistorium 
elibe tartozván, a gyűléskedésbe belefáradt nagy közönsé-
get nem érdeklik. E napirend mellett aztán nem fog bekö-
vetkezhetni, a mit ezelőtt annyiszor tapasztaltunk, misze-
rint a legfontosabb közügyek a gyűlések végére maradván, 
egykét ember által intéztettek el. 

Ocl. 9-kén. A tegnap felolvasott jegyzökönyve a 
debreceni egyetemes bizottmánynak pontonként tárgya-
lás alatt vétetvén, kevés módosítással elfogadtatott. J e -
lesen : 

1. Megállapíttatván az egyetemes bizottmány tanács-
kozásának kiindulási kezdőpontja, t. i. ,,az önkormányzati 
jogokba való tettleges és teljes visszahelyezkedés" minde-
nekelőtt az egyes egyházak presbyteriumaira nézve: mint-
hogy egyháztársulati életünk biztositéka épen nem zártkörű 
s magamagát kiegészítő testületekben, sokkal inkább az 
ezerek s milliók érdekeltségében fekszik, — s minthogy a 
hitelveinkböl s önkormányzati jogainkból kifolyó további 
haladás is mulaszthatlan kötelességünk határoztatott: 

a) választó és választható lehet minden a közterheket 
évenként folytonosan viselő ekklézsiai férfitag. 

b) A presbyterek 3 évre választassanak, — a gond-
nok szinte 3 — vagy az egyes egyházak körülményeihez 
képest kevesebb évre. 

c) A presbyterek száma legalább 6, leföljebb 30 
legyen. 

d) Az iskolák rectorainak, igazgatóinak hivatalos kö-
telességük a presbyteri gyűlésekben jelen lenni, presbyte-
rek azonban ugy lehetnek, ha megválasztatnak, 

c) a presbyteriumok e szabályok szerinti újjáalakítása 
jövő évi májusi közgyűlésig végrehajtva legyen. 

Elfogadtatott továbbá: 2. Hogy az egyházmegyei 



közgyűlésekre az egyházmegyei tanácsbirák- s tisztvise-
lőkön kivül az egyházközségek is meghivassanak, s minden 
presbyterium jogosítva legyen az egyházmegyei közgyű-
lésekre egy egyházi s egy világi képviselőt választani s 
küldeni, kik a közügyekben szavazattal bírjanak. Sérület-
len fenhagyatván minden peres s magánügyekben az egy-
házmegyei választott tanácsbiráknak kanonszerü bírásko-
dási, intézkedési joga s kötelessége. 

3. Hogy a superintendentialis közgyűlésekre az es-
peresen és segédgondnokon kivül minden egyházmegyei 
kormányszék, ha lehet két, de legalább egy egyházi és egy 
világi, mint szinte minden fensőbb iskoláink egy képviselőt 
küldjenek, kik a közügyekben szavazattal bírjanak. 

4. Hogy a felmerülő szükséghez és körülményekhez 
képest a 4 superintendentia ezentúl is tartson majd itt, majd 
másutt egyetemes tanácskozmányokat, s az ily eonventek 
tagjai a superintendentiai közgyűlésekben választassanak. 

5. Hogy a zsinatra való előkészületek csak akkor 
tétessenek meg törvényesen, ha a fentebbi határozatok 
szerint minden jogaink gyakorlatába tettleg visszahelyez-
kedünk. 

6. Hogy a visszahelyezkedési eljárások minden isko-
láinkra nézve munkába vétessenek s bevégeztessenek s 
ennél fogva az 1790—1. 26. 5. §-ban foglalt törvényes 
jogainkra támaszkodva határoztatott: 

a) Minden alsóbb, felsőbb, legfelsőbb iskoláink kor-
mányzatát s azokrai felügyelést illetőleg az 1849 előtt 
gyakorlatban volt rendszer teljesen visszaállitassék s eh-
hezképest iskoláink kizárólag helybeli, egyházmegyei, s 
egyházkerületi kormányzó s felügyelő hatóságok alatt áll-
janak, — rendeleteket csak ezektől fogadjanak el s jelen-
tést csak ezekhez tegyenek. 

b) Minden iskolánkban még e jelen év folytán önma-
gunk által készített tanterv léptettessék életbe. 

c) Tantervről és tanmenetről havonkint a cs. kir. 
helytartósághoz a helybeli iskolaigazgatóságoktól közvet-
lenül följelentések többé ne tétessenek, — hanem az egy-
házkerület által történjenek a félévi tudósítások. 

d) Az iskolai kézikönyvek felöli rendelkezés kizá-
rólag a kijelölt egyházi autonomicus hatóságot illeti. 

e) Az újonnan választott fensőbb tanárok az egyház-
kerülethez felterjesztendök, melynek jegyzökönyve s igy 
abban ezeknek nevei is tudomás végett legfelsőbb helyre 
bemutattatnak, — a népiskolatanitók választása és megerő-
sítése rendesen csak az egyházmegyéket illetvén. 

f) Intézkedések tétettek, hogy egyházi és iskolai 
szabadságunkon ejtett fájdalmas sérelmek részint egyházi 
kerületi, részint conventi felterjesztések; kérelmek alapján 
gyökeresen orvosoltathassanak. 

8. Végre „az egyházi közpénztár" megalapithatása 
végett felkéretik ujolag a f. év májusi közgyűlés 10-dik 
alatt kinevezett nagy bizottmány a közadózási terv mielőbbi 
elkészítésére, s utasittatik, hogy munkálatát az egyetemes 
bizottmány által kinevezett bizottmánynyal közölje. 

Október 10. Olvastatott a népiskolai választmánynak 
a fensőbb tanosztályokról szóló következő jelentése: 

„A tanári értekezlet gymnásiumi tanterve, azon fon-
tos célra, melyre a kerületek által felhívatott, használható 
nem lévén, a népiskolai egyetemes bizottmány ujabban 
egyesekre bízta a gymnásiumi tanterv elkészítését, az általa 
megállapított elveknek szem előtt tartása mellett, mely ve-
zérelvek e következők: 

a) A középtanoda oly intézet legyen, melyben kellő 
figyelemmel a nemzeti és protestáns érdekekre általában a 
tudományos szellem kiképeztetésén kivül, a növendékek 
lélekereje, a magasabb intézetekben hallgatandó rendsze-
res tudományok felfogására alkalmatossá tétessék. 

b) A tanterv ugy legyen szerkesztve, hogy a tömén-
telen tanulmányok, és ezek forgácsolt előadása által a ta-
nítvány lelke el ne tompíttassék, sőt önmunkásságra idő, 
mód és képesség eszközöltessék. 

c) Általában a reálék kisebb és csak akkora mérv-
ben adassanak, mekkora az általános képzéshez meg-
kívántatik. 

d) A classikus nyelvek a gymnásiumban túlsulylyal 
bírjanak. 

e) A német nyelv tanítására nézve azon külömbség 
tartassék szem előtt, mely van a classikus és élő nyelvek 
tanítása között. 

f) Az alsóbb osztályokban lehetőleg osztályrendszer 
állitassék. 

Az ezen elvek szerint minden eddig előterjesztett 
tervek figyelembe vételével készítendő uj tanterv a jövő 
népiskolai választmányi gyűlésre lesz beadandó. 

A három testvér egyházkerület küldöttei az ügy 
végeldöntésének és foganatba vételének ily tovahalasztá-
sába jó lelkiismerettel és könnyen egyezhettek, miután a 
képviselt egyházkerületekben actu egy iskola nincs, mely 
autonom állapotba visszahelyeztetve nem volna. Ellenben a 
dunamelléki egyházkerületben még mai nap is a ministeri 
Entwurf értelmében szervezett és vezetett gymnasiumok 
állván fen, a superintendentiának mulaszthatatlan kötelessé-
ge rögtön arról gondoskodni, hogy minden kebelében léte-
ző iskolák a protestáns egyház által kiszabott és megálla-
pított szabályok szerint rendezve és vezetve legyenek. E 
tekintetből az egyházkerületi gyűlés a népiskolai választ-
mányi gyűlés alválasztmánya által közzétett tervet komoly 
vizsgálat és vitatás alá vévén, azt kevés módosítással egész 
terjedelmében elfogadta. 

Mi magát az ekként elfogadott tantervnek részletes 
gyakorlati alkalmazását, és életbeléptetését illeti, az elsőre 
nézve kijelenti az egyházkerületi gyűlés, hogy az iskolai 
szabadtanitás elvét az autonomia alapján tiszteletben tart-
ván, a tanórák számát nem köti szorosan a tantárgyakhoz, 
hanem az azokkal való szükség és helykivánta gazdálkodást 
az iskolai székekre bizza. A külön tantárgyak methodiká-
jára nézve szoros megköttetést nem kiván, a mennyiben az 
efféle megszorításokat a tanítói egyéniségek sajátságai ugy 
is nagyrészben meghiúsítják, Az oktatói személyzet számát, 
mennyiségét a mi illeti, ennek meghatározását a helyi vi-
szonyokra és szükségekre bizza. Végre az osztály- vagy 
szakrendszert illetőleg az e. k. gyűlés nem határoz végzé-
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sileg-, elegendőnek tartván a kimondott alapelvet: hogy az 
alsóbb években lehetőleg az osztályrendszer alkalmaztassák. 

A tanterv életbeléptetésére nézve: gondoskodott az 
egyh. ker. gyűlés a táblázatok 350 példányban leendő ki-
nyomatásáról, melyek az illető helyekre szétküldetvén, an-
nak életbeléptetése azonnal foganatba veendő. (E táblázatot 
1. a mellékletben.) 

Az igazgatótanárságot illetőleg határoztatott, hogy 
az igazgatótanár a helybeli iskolai szék által évenkint vá-
lasztandó, választható maradván maga a defungált igazga-
tó tanár is. Az iskolaiszék pedig áll a tanári személyzetből, 
s ugyanannyi választott igazgató tagból. A fő felügyele-
tet az egyházkerület az igazgató választmány által gya-
korolja. 

apóst, fölségének f. é. máj. 15-kén kelt ismeretes kézirata 
azon édes reményre bátoritott bennünket, hogy az abban 
kimondott lelkiismeretszabadság malasztait nyugodtan fog-
juk élvezhetni elvalahára : s most elszomorodva s fájdalma-
san vagyunk tapasztalni kénytelenek, hogy a kegyes fejde-
lem atyáskodó jó akaratát meghiúsítják a politikai és pá-
tensszerü egyházi közegek: mi ugyanis azt sem tudjuk, 
meddig terjednek bányakerületünk határai, mennyiben bar-
si, honti, zólyomi és nógrádi egyházmegyéinket az ugy ne-
vezett pozsonyi superintendens folyvást magáéinak igényeli 
s azokban rendelkezik, törvényes superintendensünk utasí-
tása pedig és körlevele, melyeket kinyomva akart az emiitett 
e.-házmegyékhez küldeni, el nem küldethetett. Az úgyneve-
zett pozsonyi superintendens, ki magának a cs. k. pátensnek 
szempontjából is törvénytelen egyházi főnök s nemrég csak 
néhány pap által az egybegyűlt nép eltávozása után, zsan-
dárok födözete allat lön hivatalába beiktatva, ö cs. k. fölsé-
ge által megerősíttetett; törvényes superintendensünk pe-
dig tudomásul sincs mindeddig véve s a m. kormány rende-
leteit nein közvetlenül, hanem olyan közegek által veszi, 
melyeket törvényeknek a mi szempontunkból el nem ismer-
hetünk. Egyházkerületünk a patensileg szervezett gyüleke-
zeteket nem háborgatja: de a viszonosságot az ö részökről 
nem tapasztalja, sőt tudomására jutott azon aljas eszközök-
nek, melyekkel az ellenpárt nem az egyetértést, hanem a 
szakadást köztünk megörökíteni törekszik. Fel lön ugyanis 
mutatva egy, szláv nyelven irt s Beszterczebányán megje-
lent röpirat, mely egy paraszt képében a paraaztokhoz ez 
ügyben szól s fényesen bizonyítja, hogy az ellenpárt a leg-
aljasb eszközök felhasználásától sem iszonyodik. Engedje 
meg Ön, t. szerk. u r ! hogy e röpiratból, állitásom támoga-
tására, nemieket közölhessek. Az 5. lapon többi közt ez 
ál l : „Látjuk, hogy azok akarnak bennünket a pátens elve-
tésére rábirni, kikre jól emlékezünk még, hogy hajdúik ál-
tal munkákra hajtottak bennünket, ostort csattogtattak fe-
jeink fölött, mint Egyiptomban Fáraó poroszlói Izráel né-
pének feje fölött; azok, kik közöl némelyek falvainkba jővén 
hajdúk által tereitették össze leányaink- és menyecskéin-
ket és megszeplősítették azokat; kik közöl némelyek tiz év 
előtt akasztották s lövették hüségökért a szegény parasztokat. 
Ezek akarnak bennünket a pátens elvetésére rábirni, meg-
lehet azon célból, hogy újra visszahozhassák a régi bánás-
módot." A 7 1. ez olvasható: „Látjuk, hogy azon urak, a 
kik arról gyanúsítottak bennünket, hogy katholikusokká 
akarunk lenni, asztaloknál borkelyhekkel lakmározva, mél-
tóságos kath. püspökökkel csókolkoznak s egymás egész-
ségeért isznak. Hiszen láttuk, hogy azon urak, kik a buzgó 
lelkészekről azt hazudták szemtelenül, miszerint veres övük 
van már, legközelebb mult István király ünnepén az egész 
országból Budára özönlöttek a kath. körmenetre, és azou 
urak ö eminentiája bibornok prímás után, meglehet sokan 
olvasóval kezeikben, mentek. S ezen urak fennen hirdetik, 
hogy mi, a pátenst elfogadók, katholikusokká lettünk." A 
8. lapon ismét ez áll: „Mi készek vagyunk kiontani vérün-
ket, feláldozni életünket a vallásért, de önök nagy része, 
urak, vallástalan, és csak azon van, hogy templomainkat 

Az ág. val. bányakerületi közgyűlése. 
Pest, oct. 8-án 1860. nt. szerk. u r ! A ft. ág. vall. 

bányakerület mai napon kezdette meg az idén már második 
érdekes (s melyik egyházi gyűlés e hazában nem volna j e -
lenleg érdekes ! ?) közgyűlését, melynek köztudomásra 
méltóbb tárgyai- s végzéséről szerencsém van önt röviden 
tudósítani. 

Magát a gyűlést megelőzőleg, juliusi végzésünk foly-
tán, az ur hazában szép számmal sereglénk egybe, lero-
vandók a kegyelet s hálaemlékezet adóját az egyházkerület 
egyik elhúnyt jelese, nt. Esztergályi Mihály csomádi lel-
kész s pestmegyei föesperes iránt, a ki a közel mult gyá-
szos viharaiban rendületlen szilárdsága által nevét nem 
csak egyházkerületünk, hanem az öszves magyar protes-
tantismus történelmében is hathatlanná s lelkesítő emlékűvé 
tette. Az egyházkerület kegyelete- s hálájának egyiránt 
szerencsés és ékes ajkú tolmácsa nt. Torkos Károly oros-
házai lelkész, békési föesperes és kerületi jegyzőnk volt. 
Kedvesen lepett meg bennünket ön egyházkerületének 
gyászünnepélyünk tárgya iránt mit. gr. Ráday Gedeon, nt. 
Szász Károly, Fördös Lajos és „Ön" tisztelt személyeiben 
küldöttségileg nyilvánított atyafiságos rokonérzelme , mely 
gyöngéd figyelemért egyházkerületünk Haviar Dániel 
szarvasi lelkész szónoklata mellett szintén küldöttségileg 
fejeztette ki önök gyűlése irányában szives és őszinte 
hála köszönetét 

A kegyelet adójának e lerovása után szokott tanács-
kozási teremünkben megnyittatván mélt. báró Prónay 
Albert és ft. Székács József superintendens ikerelnöklete 
alatt gyűlésünk, föpásztorunk bölcs óvatosságból papirosról 
olvasá fel hivatalos jelentését, számot adva a legközelebbi 
gyűlés óta általa végzettekről és figyelmeztetve a kerüle-
tet nem csak a maga kényes helyzetére, hanem egyházü-
gyeinknek még folyvást bizony eléggé szomorú mivoltára. 
E szomorú mivolt valamint általában egész ág. vall. egye-
temünkre, ugy kivált s különösen egyházkerületünkre néz-
ve aggasztó színben tünt fel előttünk az egyházmegyei 
képviselők felszólalásai folytán, mert a dunamellékivel a mi 
egyházkerületünk van busitó állapotban. Ugyanis Ö cs. k. 



magtárakká alakithassa át, hogy azokat dézmagabonával 
tölthesse meg. De ha nektek van eszetek, nekünk parasz-
toknak is van s ha s ikerül t is bennünket megcsalnotok, az 
többé nem sükerülend." Ezen s ehez hasonló több adat 
okozta, hogy nyomasztólag nehezült kedélyünkre helyze-
tünk bűsitó mivolta s ez ismét epedő vágyat keltett ben-
nünk, hogy kövessük el mindazt, mi bennünket annyi h á -
nyatás után az áldott béke, nyugalom s törvényekkel bizto-
sított lelkismeretszabadság révéhez juttathatna. E végre 
egyházkerületünk lépéseket teend a holnapután megnyí-
landó egyetemes gyűlésen, miszerint jobbágyi hódolattal 
kéressék meg 0 cs. k. ap. fölsége küldöttség s alázatos fo-
lyamodvány által, hogy egyházunk és kerületeinknek hatá-
rai előbbi épségükben tartassanak meg, egyházi hatóságaink 
és hivatalnokaink hatásköre ne korlátoltassék s egyetemes 
egyházunk mielőbb törvényes jogaink csonkitatlan élvezé-
sébe visszahelyeztessék. — Lépéseket kíván egyházkerü-
letünk tétetni Benedek ö excellentiájánál is, hogy hathatós 
közbenjárásával ez ügyet a m. trón előtt támogatni kegyes-
kedjék. 

Sok egyházi szükségünk födözésére elégtelen levén 
kerületi pénztárunk, még a mult gyűlésből választmány volt 
kiküldve, módokról gondoskodandó, miként lehetne pénzü-
gyünket erösebb lábra állítani. E választmány beadta kime-
rítő véleményét, s közelismeréssel lön fogadva munkálata 
és a mostani korszellem sugallta indítványa, hogy fogadtas-
sék el az egyházi önmegadóztatás elve. A gyűlés ez elvet 
magáévá tette, annak szükségességét kimondotta, magát 
pedig a részletes tervezetet, hiven az autonomia elveihez, 
az egyes gyülekezetekhez utasította. 

E két tárgy volt mai nap, melyeket kiemelendöknek s 
köztudomásra hozandóknak véltem. Ha holnap előkerül é r -
dekesb valami, további tudósítással szolgálok. — y . 

October 9-kén a gyűlés folytattatott. Legelőször azon 
bizottmány jelentése olvastatott fel, mely a multévi szám-
adások átvizsgálására volt kiküldve, melyből is közmeg-
elégedésre az tűnt ki, hogy a számadások a lehető legjobb 
rendben vannak. Ezt követte a selmeci főgymnasium szám-
adása, melyet a kerület, mint legjelentékenyebb iskoláját 
jelentékenyen gyámolit. Ezen tudósítás is megnyugtató 
hatással volt. Er re egy szinte még juliusban kiküldött 
bizottmány olvasta fel emlékiratát a felöl, ,,miféle tárgyak 
legyenek a legközelebbi zsinaton megvitatandók," s mi mó-
don lehetne arra legcélszerűbben az előmunkálatokat meg-
tenni. — Elhatároztatott, hogy egyesek dolgozzák ki a 
tervezett részleteket, s egy e célra kinevezett bizottmány-
nak küldjék be, a mely a beküldött anyagokat egy egészszé 
állítsa össze. Ezen sajtó utján közzé teendő munkálat meg-
küldetik, azután jóváhagyás végett minden esperességek-
nek, sőt a többi superintendentiáknak is, hogy igy a nyi l -
vános kritikának minden oldalról kitétetvén, — a mennyire 
lehetséges még a zsinat egybehivatása előtt az ohajtott 
egyetértés elérettethessék. — Szükségesnek találtatott az 
újra öszpontositott magyarországi helytartótanácshoz val-
lásügynököt nevezni ki, ennél fogva elhatároztatott, hogy 
a generalconvent elé erre vonatkozó terv nyujtassék be. — 

Abácsszerémi esperesség kétfelé kiván szakadni: ennél fogva 
küldöttjei által a kerületet az erre megkívántató engedély 
kiadására felkérte. Azonban a legtöbb részről azon óhajtás 
nyilvánult, hogy az esperességnek ezen kérését nem kellene 
megadni; mind a mellett, tekintve az t , hogy kereken 
tagadó válasznak könnyen kellemetlen következményei 
lehetnének, nem adatott az esperességnek tagadó válasz, 
hanem azt kivánta a kerület, hogy az illető esperesség t e r -
jeszsze fel ebeli kérelmét írásban, minden az elválást j avas-
ló érvek felhordásával a generalconvent elébe. — Utoljára 
a „králóci" lelkész elébbeni leánygyülekezetéveli Zsibritó-
val, a mely önálló gyülekezetté szervezte magát s lelkészt 
is választott magának felette bonyolodott ügye vétetettt 
tárgyalás alá. Mindkét fél megegyezett abban, hogy a vita 
jog és méltányosság szerinti elintézésére a zólyomi espe-
resség küldessék ki.Két órakor záratott be az ülés, azzal az 
elhatározással, hogy miután a generalconvent is holnap ül 
össze, a kerület csak holnap esti 6 órakor üljön öszsze 
tanácskozásának folytatására. 

Bányakerület i felügyelőnek Dessewffy Ottó 
választatott el és f. hó l l - k é n fel is eskettetett. 

A z ág. vallásúak egyetemes gyűlése. 
Pest, oct. 10. 1860. Nt. szerkesztő u r ! A magyarhoni 

ág. vall. egyházegyetemnek ma korszakos napja volt. Ön 
tudja, hogy nem egy egyetemes gyűlésen valék egykoron 
az egyház java fölött tanácskozott érdemdűs és hitbuzgó 
férfiak diszes koszorújában jelen : de oly fényes és sok t e -
kintetben nevezetes gyűlést egyházi téren még nem láttam. 
Feldobogott öröm miatt nem egy sziv, 12. küzdelmes év 
múlva annyi világi és egyházi, élemedett és ifjabb férfiút 
látva a haza különféle vidékéről, kiknek arcán tisztán volt 
látható egyrészről a mély érdekeltség, másrészről az egé -
szen még el nem oszlott, hanem folyvást borongó aggoda-
galom. És azon tiszta szándokkal levén összeseregelve, 
hogy az egyházat emeljük ki, a mennyire tőlünk telik, azon 
zilált helyzetből, a melyben annyi év óta sorvadoz, mi volt 
természetesebb , egyházi gyülekezetekhez illőbb , mint 
munkálkodásunkhoz segélyt kérnünk attól, a kinek nevében 
összegyültünk, és a kitől száll alá minden tökéletes ado-
mány, és minden buzgó törekvés kegyelmes megáldása. E 
végből összegyűlve a templomban a jó és szent ügynek akár 
előbb, akár utóbb, de minden bizonynyal bekövetkezendő 
diadalát bizton váró reményt, rendületlen állhatatosságot, 
szilárd kitartást merítettünk a nagy-győri énekeskönyv 197-
dik számú énekének eme két első verséből : 

Ha Krisztus maga ótalma 
Anyaszentegyházának, 
Nem árt ugy neki hatalma 
Világ gonoszságának. 
Ki Isten jobbján ül, 
Az erős egyedül 
Nyáját megtartani, 
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Hogy nem tud ártani 
- ' Vad düh szent országának-

Bár gúnyolja a hitetlen 
Boldogító hitünket, 
Dühös mérge sikeretlen, 
Az Ur őrzi ügyünket. 
Áldott Jézus neve ! 
Ki itt övé leve, 
S törvényét köveli, 
Attól ki veheti 
El amaz örök jókat? 

E két vers eléneklése után főtiszt. Székács József 
superintendens lépett a szószékbe s alkalomszerű, és a mit 
tőle megszoktunk, kenetteljes imában áldást esdve Isten-
től munkálkodásunkra, áhitatoskodásunkat az emiitett ének 
következő versével zártuk be : 

Keresztyének, hát bízzatok, 
Semmi el ne rémítsen, 
Az Isten lesz oltalmatok, 
E remény lelkesítsen ! 
Szent beszéde megáll, 
Mint szélvészben kőszál; 
Tűrést ad bajunkban, 
Erőt végharcunkban: 
Nincs hát mi keserítsen. 

Lelki erőt a reánk várt munkához, reményt a jövőbe 
emigy merítve, gyűlésünk báró Prónay Albert, mint legidösb 
egyházkerületi felügyelő elnöklete alatt meg lön nyitva, a 
tisztelt mlgos ur által ez alkalommal azért, mert gróf 
Zay Károly egyetemes felügyelő a gyülekezethez intézett 
és megilletődve fogadott levelében hivataláról végképen 
lemondott, mely lemondása, bár fájdalmasan, elfogadtatván, 
uj egyetemes felügyelő választásáról intézkedénk, s a le-
lépett hitbajnoknak, a ki közlegénykép sorainkban állni ezu-
tán ígérkezett, az egyház körül szerzett bokros érdemeiért, 
annyi gyanúsítás, annyi tehetetlen bár, de ádáz üldözés 
közepette rendületlennek tanúsított lelkületeért jegyző-
könyvileg meleg hálaköszönetet és méltányló elismerést 
szavazánk. Hogy pedig e gyűlés most is, mit azelőtt is 
magáévá tett, hódoljon a haladás elvének s valamennyi 
gyűlésen átvive lássa az ikerelnökséget, az elnöklő báró 
úrhoz elnöktársul főtiszt. Sztromszky Sámuel dunamelléki 
superintendenst, mint hivatalánál fogva legidősbet ültettük. 

Fölkelvén azután báró Prónay Gábor, mint a leg-
közelebbi szomorú múltban az egyetemes gyűlést képviselt 
középponti választmány elnöke, számot adott működéséről 
e választmánynak, — melyről helyesen jegyzé meg, hogy 
az olyan kis hadcsapathoz hasonlított, mely a tábor szétve-
retése után megmaradt a küzdtéren, hogy megmentse a 
megmenthetöt — és elérkezvén az idö, hogy az egyetemes 
gyűlés intézkedhetik az egyetem ügyeiről, megbízatását a 
megbízók kezeibe jegyzökönyveinek benyújtásával adta 
vissza. A gyűlés jól ismerve e választmány bölcs intézke-

déseinek fényes eredményét, mind magának a bárónak, 
mind a választmáuy egyes tagjainak hálát szavazott. 

Szót emelt azután Zsedényi Eduárd, a tiszai egyház-
kerület felügyelője, és szokott ékesszólásával élénk szí-
nekkel ecsetelte azon szomorú helyzetet, melyben kivált 
dunamelléki és bányakerületeink a máj. 15-ki legfelsőbb 
kézirat után is, és annak dacára folyvást sinylenek és f é -
nyes szónoklattal elösorolá azon sérelmeket, melyeket a 
bányakertilet gyűléséről tegnapelőtt irt levelemben gyön-
gén és nagyon halvány színekkel vázoltam. Azon sérelmek 
folytán megtevé szónok végzésünkké is emelt azon indít-
ványát, melyet alább emlitendek csak, hogy azonnal átme-
hessek Szentiványi Márton, dunamelléki egyházkerületi 
felügyelőnek méltó figyelmet támasztott beszédére. Végte-
lenül sajnálom, hogy nem vagyok gyorsíró, mert a szónok 
kimondhatatlanul érdekes előadását, legjobb akaratom mel-
lett is, csak töredékesen és nagyon tökéletlenül adhatom 
vissza. Szónok egyházkerülete helyzetével ismertetett ben-
nünket, és tudatta, miként történt, hogy a dunamelléki egy-
házkerületben az történt a pátenssel, a mi hazaszerte tudva 
van. Fölemlité, hogy az intelligentia a pátenst nyomban 
kiadása után ugy fogadta, miként azt minden protestánsnak, 
országos törvények biztositékára támaszkodva, fogadnia 
okvetlenül kellett. Fölemlité a papságról, hogy kevés kivé-
tellel, ennek tulajdonítandó az, mi az egyházegyetemnek 
oly méltán fáj, mert a nép, mint harmadik tényező, miként 
hazaszerte, a dunamelléki egyházkerületben is, jó, egyháza 
jogaihoz ragaszkodó; és mégis oda, a hova vezetve lön 
stb. stb. *). 

Történtek más felszólalások, más adatelöterjesztések 
is, melyeket mellőznöm kell, s melyek alapján az lön hatá-
rozatunk, hogy küldöttségileg alázatos folyamodványt nyujt-
sunk be a trón zsámolyánál, azt kérendök, hogy Ö Fölsége 
egyházkerületeink régi határait visszaállítani, egyházi h i -
vatalnokaink hatáskörét épségben fentartani, ennélfogva 
egyházügyekbe a politikai közegek beavatkozását, valamint 
az administratorokat megszüntetni s iskoláink bizonyítvá-
nyait államérvényeseknek nyilvánítani méltóztassék. Hatá-
roztuk továbbá, hogy Benedek ö exctiája]küldottségünknek 
0 Felsége által elfogadtatását kieszközölni s az ügyet hat-
hatós közbejárásával támogatni küldöttségileg megké-
ressék. 

De mi történjék addig, mig 0 Fölsége által, mint r e -
méljük, kedvező válaszszal örvendeztetünk meg ? Mi tör -
ténjék először az autonom, mi a patentális, mi végre azon 
gyülekezetekkel, melyek örömmel térnének az anyaegyház 
kebelébe, de papjaik patentálisok levén, a hivek óhaját 
meghiúsítják? Az első rendüekhez szózat fog az egyetem 
nevében intéztetni, őket az eddigi ösvényen megmaradásra 
felhívó. A második osztálybeliekhez, felsőbb intézkedések 
folytán is, semmi közünk. A harmadik rendüekre nézve azt 
mondtuk, hogy minden egyházmegye helyi viszonyaihoz 

*) E beszédet valamint Zsedényi Eduárd ur nagy lelkese-
désselfogadott beszédét a jövő számban teljes kiterjedés-
ben közleni fogjuk. Szerk. 



képest intézkedjék, hogy a hivek törvényeken alapuló tö-
rekvéstikben célt érhessenek. 

Ez volt mai tanácskozásunk eredménye, mit azzal 
fejezénk be, hogy annyi év, és igy gr. Széchenyi István 
halála óta is először gyűlhetvén egyházegyetemünk össze 
és hálásan megemlékezvén arról, hogy a boldogult minden 
alkalommal, minden országgyűlésen hatályos pártolója volt 
a prot. ügyeknek, a „legnagyobb magyar" családához, 
Zsedényi Eduárd indítványára , fájdalmunkat tolmácsoló 
levelet intézzünk. 

A gyűlés után nagy ebéd volt az „Európa" szállodában 
mintegy 150 teritékre. Az ebédnél Ön is, nt. szerkesztő ur 
jelen volt. Mondja el hát, kérem, lapja közönségének, hogy 
ott képviselve volt minden vallásfelekezet; mondja el, 
hogy egymást érte az elmés felköszöntés, hogy poharak 
ürittettek eszmékért és egyesekért, különösen a jelenvol-
tak közül, a magyar tud. társaság mind két elnökeért, 
Dánielik János, a görög nemegy. lelkész, gr. Ráday Gedeon, 
általában a helv. vall. testvérek, báró Prónay Gábor, Török 
Pál, Haubner Máté, Sztromszky Sámuel superintendens, 
Szentiványi Márton, Prónay Albert, Podmaniczky János, 
Zsivora György urakért, de szerénységből azután, ki ne 
hagyja Ön valamikép saját magát, hanem mondja el, hogy 
Önt is éltették; mondja el, hogy a távollevők közül poharak 
ürittettek „Balogh Péter, Deák Ferenc, gr. Mikó Imre, b. 
Podmaniczky Frigyes, az esztergomi bibornok érsek, Bar-
takovics Béla egri érsek, gr. Zay Károly urakért, a prot. 
népért," mint azon hadseregért, mely nélkül a vezérek 
harcolni és az eddigi, bár nem tökéletes győzelmet kivíni 
képesek nem lettek volna. 

S midőn mindezt elmondá ön lapja közönségének, 
holnapra más tudósítóról gondoskodni szíveskedjék. 

—y-

(Folytatás). 
Pest oktober 11-én. A magyarhoni ág. hitv. evang. 

négy kerületének egyeteme folyó hó 11-én is folytatá a 
már ismert kettős elnökség mellett, tegnap megkezdett köz-
gyűlését. Először is felolvastatott egész terjedelmében azon 
felírás, melyet az egyházegyetem sérelmeinek orvoslása 
tekintetéből 0 felségéhez intézend. A felírás fogalmazását 
illetőleg megjegyezzük, hogy az annak szerkesztésére ös-
szegyűlt bizottság megállapodván az elvekben, azt tek. 
Festh Imre űr állította össze, s addig is, míg alkalmunk 
leend azt közölhetni, egyelőre annyit mondhatunk róla, 
hogy az a protestáns egyház jogainak felfogásában, alkal-
mazásában, sérelmeinek elősorolásában, valamint, loyalis 
őszinte nyíltságot, űgy mély alaposságot is tanúsít, s a 
gyűlés egyeteme által rendkívüli lelkesedéssel fogadtatott 
s csekély módosítással a legmagasabb helyre felterjeszten-
dönek sőt Zsémbery Imre ur indítványa folytán az egyes 
esperességekhez is párban elküldetni határoztatott, hogy 
egyházunk jelen állásáról és sérelmeiről minden egyház 
•alapos ismeretet nyerjen. A felolvasott felírásnak legmaga-

sabb helyen történendő átadására a négy superintendens és 
a négy kerületi felügyelő urakból álló bizottság neveztetett 
ki, oly utasítással, hogy a bizottság ezen felivatot először 
is Benedek táborszernagy és kormányzó úrral közölje s öt 
felkérje arra, hogy a bizottságnak Ö felségénél történendő 
elfogadtatásra határnapot kieszközölni kegyeskedjék. 

Zmeskál esp. felügyelő ur indítványa folytán ha-
tároztatott az is , hogy a jegyzökönyvek számos pél-
dányban nyomattassanak ki és minden egyházzal kö-
zöltessenek , s hogy a mostani jegyzőkönyvbe Zse-
dényi Eduárd és Szentiványi Márton urak beszédei 
is, melyek a felírás alapjául szolgáltak beigtatandók. — 
Radvánszky Antal zólyomi esperességi felügyelő ur a 
vegyes házasságok ügyében, melyek körül a kormány in-
tézkedései a protestáns hitfelekezetek híveinek lelkiismereti 
jogain sokfélekép eröszakot tesznek 0 Felsége eleibe szin-
tén sérelmi feliratot intéztetni s ez által egyházunk lelkiis-
mereti jogainak szabadságát eszközöltetni indítványozta, s 
miután nevezett esperességi felügyelő ur ily feliratot elő-
legesen szerkesztett is, ez helybenhagyatván, majd azon 
emlékiratba foglaltatni határoztatott, melybe protestáns 
egyházunk minden sérelmei a végett fognak összeállittatni, 
hogy azok a legmagasabb helyre felterjesztessenek s ily 
módon azok orvoslása eszközöltessék. Nt. Geduli J. jegyző 
ur felolvasta a halhatatlan emlékű Széchényi István gróf 
családjához az egyházegyetem részéről küldendő részvevő 
iratot,—elküldetni határoztatott. 

A b. Prónay Gábor ur által folyó hó 6-ra Pestre meg-
hívott ág. protestáns fölanodák képviselő tanárai benyújtot-
ták az egyetemi gyűlés elébe azon tanrendszert, melyet a 
magyarhoni ágostai protestáns egyház összes tanügyére 
nézve ugy egyházi, mint hazai s nemzeti szempontból 
ugyancsak a nemes báró lakásán és elnöklete alatt állítottak 
össze. A tantervet kisérő elöterjesztvényben megjegyzé a 
tanári bizottság, hogy az idő rövidsége miatt minden tekin-
tetben tökéletes tantervet készítenie nem lehetvén, az itt 
ott felmerülhető hiányokra nézve elnézést kér, egyébként 
nagyon óhajtaná a tanári bizottság, miszerint az egyetemes 
gyűlés módot és alkalmat mutatna és eszközölne arra, hogy 
ezen most benyújtott tantervezet, ha az egyház beleegye-
zését is megnyerendette, a ref. hitfelekezet által elfogadott 
tantervvel összeegyeztethetnék, hogy ekként a két hitfele-
kezetnél óhajtott egyformaság létesülhessen. A tanári é r te -
kezlet által benyújtott tanterv egész terjedelmében felol-
vastatván, az sok észrevételre, fejtegetésre és szép szónok-
latokra nyújtott alkalmat. Különösen kitűntek az e tárgy 
érdemében szónoklatot tartók közöl ft. Székács, Máday su -
perintendens, Zsedényi Eduárd, Zsémberi, tiszt. Havjár D. 
urak stb. Hosszas discussio után az egyetemes gyűlés által 
határozatkép kimondatott, hogy az egyház az összes neve-
lés és tanügyet kezébe veendi, s arra a középponti bizott-
ság által, addig is míg véglegesebben máskép intézkedhet-
nék ébren ügyeltet, a tanári értekezlet állal benyújtott 
tantervezetet pedig az egyes egyházkerületekhez küldi, 
hogy arról a kerületek véleményt mondván, az egyház-
egyetem azt annakutána minden iskoláira nézve kötelező 



erejűnek és azonnal minden tanintézetekbe behozandónak 
mondja ki. 

Végre b. Prónay A. elnök ur azon örvendetes hírrel 
oszlatta fel ez úttal a gyűlést, miszerint annak folyama alatt 
egész csendességben 400 osztrák forint gyűjtetett egy, az 
algymnasiumi osztályok számára nyilvános pályázat utján 
írandó magyar nyelvtanra. 

Azonban miután az egyetemes gyűlés minden teen-
dőit el nem végezte, a gyűlést esti hat órakor az ágostai 
evangyelikusok iskolai épületében folytatni fogja. 

Protestáns ügy. Turóc-Sz. Mártonból értesítik a 
Pester Lloydot, hogy e hó végén a 14 coordinált községből 
álló pozsonyi superintendentia Kuzmány tanár urnák supe-
perintendensi beigtatása után superintendentialis convent 
cime alatt tanácskozmányt tartván, a többi közt elhatároz-
tatott: 1) miután a „szláv" ifjak képzéséről a magyaror-
szági evang. tanintézetekben egyáltalában nincs gondos-
kodva, vagy Modorban, vagy Szent Márton, N. Szombat, 
Selmec, vagy Beszterceibányán egy gymnasinm, képezde 
és lelkész seminarium állíttassák; 2) miután csupán a coor-
dinált pozsonyi superintendentia tekinthető jogosan létező-
nek, a magyarországi evang. egyház többi kerüleletei pe-
dig gr. Zay mint állítólagos felügyelő ur elnöklete alatt 
Pesten jogtalanul föconventet szándékoznak tartani, a ma-
gas hatóságok indokolt megkeresvény által kéressenek föl, 
hogy a Kuzmány ur által törvénytelennek nyilvánított fö-
conventrei összejövetel tiltassék meg stb. 

— O - — 

Felvilágosítás Édes Vincének a „Prot. Egyh. és 
Isk. Lap'-' 38. számában a palkonyai gyűlést raj-

zoló némely soraira. 
Legcélszerűbb volna — mint már gyakran jegyez-

tetett meg — ha az egyes e.-megyék tárgyalásai, határo-
zatai, az illető jegyzői, vagy más avatott toll által bocsát-
tatnának közönség elé: igy szerencsésebben választatnának 
meg a tárgyak, melyek világra valók, és a tárgyak, melyek 
noli me tangere természetűek. — Ilyen utóbbi természetű 
tárgyat tesz közzé É. V. az elejtett folyamodványu segéd-
lelkész ügyében. — Bizony azt kár volt világ elé hozni, 
jobb lett volna annak árnyékban maradni; a gyönge növény 
napfényen igen könnyen meghervad! — De miután már kö-
zönség" elé adatott, és pedig ugy, mikép abban a valót 
meglátni nem egy könnyen lehet: engedtessék meg nekem, 
kinek ez ügy sajátom, hogy a homályos közléshez, némi 
felvilágosítással szolgáljak, hogy a nyájas olvasó tisztán 
lásson, és ugy Ítéljen. 

Alsó-Borsod tavaszi gyűlése előtt 1856-ban öten 

tettünk bekebelezési vizsgát; kápláni szolgálatra, én els& 
alkalmaztathatám. — De atyám megkérte az e.-megyei 
széket, hogy ne alkalmazzon, kül egyetemekre szándékozik 
küldeni, mi közhelyesléssel fogadtatott. — Alkalmazás nél-
kül mentem hát el a gyűlés helyéről, harmadmagammal. — 
Egyik egy, másik más foglalkozásra. — Én mentem oda, 
honnét jöttem, a sárospataki főiskolába, hogy az egyház-
kerületi küldöttség által reám ruházott hivatalt, — melylyel 
a dicsőült Somosi János elhunytával megürült tanszékben 
az ó szövetségi szent könyvek értelmezése bízatott rám, 
melyből még 8 hét volt hátra, bevégezzem.—Hogy Német-
honban a leckéket biztosabb sikerrel hallgathassam, Patak-
ról a német nyelvbei magam begyakorlása végett Szepes-
ségre utaztam, s itt 10 hó alatt előkészülvén, külföldre 
indultam, és ott két évet töltöttem. — 1859. év nyár utóján 
hazámba érkezvén, az e.-megyei széken, hol már bekebelez-
tetve valék, alkalmazást kértem, bizonyítványaimat előmu-
tatva, de a melyek fel sem olvastattak a helyett emelked-
tek szónoklatok, teljes objectivismusi szellemben, melyek 
folytán illető helyemről alá soroltattam. Más segédtársamra 
is kimondatott már ugyanazon a gyűlésen, egy negyed 
órával elébb, az alásorolási Ítélet; én hát tűrtem bajomat, 
mert — ha nem gaudium — legalább solatium est miseris 
socios habuisse malorum. — Egy év leforgása után, magá-
nál esperes urunknál esett értésemre, miszerint alásorolt 
segédtársam illető helyén van, s Ítélete jegyzőkönyvbe sem 
vitetett; ugyan ö tőle esett értésemre az is, hogy más 
segédtársam, ki nevelőségben két évet szolgált magánház-
nál, rendes helyén alkalmaztatott, nagy helyesen. Ezeknek 
megértése indított arra, hogy folyamodványt írjak az e . -
megyei székhez, melyben kértem, hogy miután a tractus 
tudtával távoztam alkalmazás nélkül; és miután nincs tör-
vény, mely távozásomat ellenezte volna : ennélfogva bánjék 
ugy velem a megyei szék, mint bánt eddig minden bekebe-
lezettekkel. 

Ezen folyamodványt adtam a palkonyai gyűlésre, 
ennek történetét irja meg É. V., de nem hiven. — Ugyanis 
irja : „Világosságra derült, hogy folyamodó a bekebelezés 
után egy ével Patakon töltött," azaz : töltöttem két hónapot. 
April utolsó hetében történt bekebelezési vizsgám, julius 
első hetén Patakot elhagytam. Hogy Patakon voltam, és 
pedig a mondott minőségben, azt nem bánom és nem szé-
gyenlem, de a rám rótt időmennyiséget mégis elutasítom, 
mert ez az, a mi büntettetik bennem. Azonban én nem is 
foghatom meg, miért tartatik vétkesebb dolognak, Patakon 
theologusokat tanítani, mint magánháznál urfiakat nevelni ? 
Irja továbbá : hogy „Szepességen is egy évet töltött," azaz: 
tiz hónapot; és igy Patakon és a Szepességen, összesen 
egy évet. — Irja még, hogy azon segédlelkész, kinek 
példájára hivatkoztam folyamodványomban, esperesi enge-
dély mellett ajánlkozott nevelőül." — Azon időben mostani 
esperesünk még nem is fungált: egyébiránt a mi tilos, arra 
engedély nem adható: ami nem tilos, arra nem szükség. E 
mellett én is a megyei szék tudtával engedtem helyet al-
kalmazásra egy jeles ifjúnak. „De ám magas házhoz r e n -
deltetett nevelőül." Ez aztán bazirozás! Az ilyen motiva-



tiók kiestek már forgalomból, s nem hiszem, hogy e nagy-
becsű lapok olvasói köziil, csak egy is találkozzék, ki az 
efféle tám-okokra legkisebb súlyt is fektetne. — De hogyan 
is fogna az hangzani ? ez magas háznál volt nevelő, tehát 
nem lesorolandó; — ez alacsony háznál volt nevelő, tehát 
lesorolandó. Nehéz a felvett ügyet megvédeni, sö t : „causa 
patrocinio, non bona, pejor erit ." — Végül, hogy cikkére 
a koronát föltegye : elsőség utáni kapkodással, tolakodással 
vádol. Kár a méltatlanságot méltatlansággal tetézni, kivált 
iQu kortárstól! Én azt kértem : Ugy bánjanak velem, mint 
másokkal: én az egyenjogosultság elvében szóltam, ezt 
pedig senki nem nevezheti tolakodásnak; arra, hogy ezt 
kérjem, nekem jogot, nem ez vagy ama társulat, hanem 
maga a természet adott. A tanácsot mindenkitől szivesen 
fogadom, de más részről szeretném, ha az ellenem idézett 
szentirásbeli helyek jobban válogattatnának meg, mert 
valóban a felhozott helyekből, a toll alatti ügyre, egy is, 
még távolról sem alkalmazható. 

Záradékul jelentem, miszerint nem kívántam, hogy ez 
ügy közzé tétessék, de hogy közzététetett: köszönöm. — 
Béke legyen velünk! 

Tamkó Ferenc segédlelkész. 

Alólirt a göttingai egyetemre kimenő honfiaknak 
ezennel tudtúl adja, hogy a „Magyarok könyvét/ ' mivel 
földi nem volt elmenetelekor ezen egyetemen,. Hartig pe-
dellusnál ( W e e n d e r Strasse, 30), kitől az emiitett köny-
vet minden magyar tanuló kezéhez veheti, tette le. 

Rákos-Keresztúron oct. 5-kén 1860. 
Melczer Gyula. 

Adakozás 

A libanoni keresztyének fölsegélésére : a dombói sze-
génypénztár 2 fr. gárdonyi szegénypénztár 1 fr. Halka 
testvérek 1 fr. Gárdonyból többen fillérenként 2 fr. Dombó-
ról többen fillérenként 60 kr. Összesen 6 fr. 60 kr. — Fo-
gadják a kegyes adakozók a szerencsétlenek nevében tőlünk 
a legforróbb köszönetet. Szerk. 

Tiszt. Kovács József kisujfalui ref. lelkész ur a Me-
lanchthon ünnepe alkalmával egyházában gyűjtött 6 fr. 67 
kr. küldött be hozzánk oly célból, hogy abból a magyar 
akadémia palotájára 2 fr., a prot. árvaegyletre 1 fr. 17 kr. 
a pesti növeldére 1 fr. 50 kr., a gróf Rádai-féle könyvtárra 
1 fr . a M. Szigeti egyháznak 1 frtot juttassunk.Vegyék ado-
mányaikért Isten legjobb áldását. Szerk. 

Tiszt. Kelecsényi Mihály szent-lászlói ref. lelkész ur 
5 frtot küldött be hozzánk oly célból, hogy abból 3 fr. az 
egyházi domestica, 2 frtot a pesti ev. napnövelde pénztárába 
szolgáltassuk. Szerk. 

A libánon vidéki szerencsétlen keresztyének részére 
a gyomai ref. egyház tagjai 15 frtot adtak össze és küldtek 
be hozzánk illető helyre juttatás végett. Áldja meg Isten a 
kegyes adakozókat. Szerk. 

Lengyel József monostori lakos a libánon vidéki ke-
resztyének részére 1 fr., az alsó-vadászi leégettek részére 
szintén 1 frtot adott. Szerk. 

Külföldi egyetemekre kikészülő hazámfiaihoz. 

(Folytatás). 
A német egyetemeken uralkodó irányok zászlóvivői 

részint közvetlen, vagy közvetett tanítványai Schleierma-
chernek. A hallei egyetem theologia mezején leghíresebb 
szakférfiak : Tholuck, Müller, Guericke és Jacobi; a jénain: 
Schwarz, Hase és Rückert. 

Tholuck, ki tanári pályáján öregedett meg, nagy 
tehetség. Irataiban ugy, mint költői működéseiben igazi 
keresztyén szellemben működik és hatni akar. Strauss 
egész tudós Némethont megrázkódtató fölléptekor öt is a 
szellemi harc mezején találjuk, ki igazi keresztyén szel-
lemtől áthatva küzd ellene, s nem siker nélkül. Tholuck a 
maga polémiájában Strauss ellen képezi az átmenetet az uj 
orthodoxiától Schleiermacher iskolájához. O is elsajátított 
valamit Schleiermachertöl. De ha meghatározni akarnók, 
hogy tulajdonkép melyik irányt képviseli, egyelőre meg-
mondani nem tudnók. O szorosb értelemben véve egy 
theologiai irányhoz sem tartozik, mert mindenikhez tarto-
zik. Mindenikből elsajátított valamit. A pietistákhoz szeret-
ték öt eleinte számítani, de ha a pietismus alatt azon régi, 
belső, de egyhangú (monoton) és szellemileg korlátolt 
Spener-Franke-féle pietismust értjük, minden alap nélkül. 
Bir ugyan Tholuck egy pietisticai vonással, de távol van 
annak föhibájától: a lelki szegénységtől. — Orthodoxnak 
vagy épen symbolisticusnak épen oly kevéssé nevezhető. 
Sokkal önállóbb, mintsem hogy a szentírás holt betűihez 
ragaszkodnék; — ö nem alárendelt szolgája a szentírásnak* 
hanem annak apologitája, védője. 

Legjobban jellemezzük Tholuckot, ha szellemdus 
ecclecticusnak, az újkor mivelödésének elemeitől áthatott 
theologusnak mondjuk öt. O a legújabb kor keresztyén 
életének képviselője és hü harcosa; ellensége és vádlója a 
korlátokat nem ismerő rationalismusnak, melynek megsem-
mitése valódi életcélja és feladata. Az élénk képzeletnek, 
erélyes szellemi erőnek, higgadt értelemnek, sok tudásnak, 



éles és esipös élenek sajátságos vegyületét csudáljuk benne. 
Fölismerve: gazdag képzelet és éles éle. Evvel összekötve 
van nála a sok olvasottság és alapos tudás ; a legellensé-
gesebb irányokbai elmerülés, az azokbani tájékozás és 
önfölismerés. De föhibája mind e mellett az, hogy nem bir 
erővel a fiatal emberben meggyőződést előhozni, mert bár 
széles kiterjedésű tudományossága és nagy olvasottsága 
következtében azon számtalan idézések a pogány Írókból, 
egyházi atyákból, az újkor nevezetesebb férfiainak müvei-
ből, a tapasztalati életből, költőkből és bölcsészekből, me-
lyeket a mondottak megerősitéseül felhoz, s melyekkel min-
den egyes előadása ugy Erkölcstanában, mint Encyclope-
diájában és Szentírás magyarázatában oly gazdag, — 
bámulatra ragadnak, — de minthogy épen ezek nála a 
támogató okok, távol vannak attól, hogy meggyőződést 
eszközöljenek, s távol attól is, hogy tanítványai — hacsak 
önállósággal már nem birtak — arra általa szert tegyenek. 

Müller már bizonyos és határozott irány képviselője. 
Benne az orthodoxia, de igen szelid formában Schleier-
macherra támaszkodik. Müller alapos tudományossággal és 
éles értelmiséggel biró férfiú. 0 szellemdűs dogmaticus. 
Müvei tartalomdűsak, szoros rendszert követők, s azt ke -
resztülvivök. E mellett tanúskodik azon tény i s , hogy 
egyedül egy müvének. ,,A bünrőli tan" című könyvének 
tulajdoni jogáért 40,000 tallért Ígértek neki, melyben a 
bűnnek eredetét, erejét és hatását az emberre a legnagyobb 
alapossággal tárgyalja. 

Schleiermacher volt legbuzgóbb előmozdítója az 
1817-ben Poroszhonban létre jött Uniónak. Azon állításá-
val, ,,hogy a protestantismusban csak az lehet lényeges, 
miben mindkét vallásfelekezet valóban megegyez, a külön-
böző vallásfelekezetek egyházi egyesülésének utat jelölte 
ki. — Tanítványai három részre szakadtak. 

Az elsőbe azok tartoznak, kik az unió alatt nem 
értenek egyebet, minthogy a fejedelem főfelügyelete alatt 
mindkét felekezetbeli férfiakból egy választmánytanács a la-
kuljon, mely az egyház külső ügyeit vezesse, — a belső 
ügyek vezetése azonban magukat a vallásfelekezeteket, 
azoknak községeit illeti. Ez tehát nem egyéb, mint egy 
külső, látszólagos unió, mely csak azon férfiakban van 
képviselve, kik az egyházi választmánytanácsban részt 
vesznek. Ezek élén áll Hengstenberg, s ezek az u. n. Con-
foederationalisták. 

A másik rész meg nem elégszik ezen látszólagos unió-
val, hanem ők „ t an - és vallástételi" uniót sürgetnek. Ezek 
Schleiermacher után indulva azt állítják, hogy a két fe le-
kezet között a dogmákban nagyobb az egyetértés, mint a 
nem egyetértés. A lényegesekben mindkét felekezet egyet -
ért. A nem lényegeseket elhagyva, a lényegeseket pedig 
szorosan megalapítva és meghatározva akarják az uniót 
létesíteni. Ezek az egyetértő (consensus) uniót sürgetők. 

A harmadik rész még ezeknél is tovább megy. Ide az 
unió azon pártolói tartoznak, kik elvöket legélesebben és 
legkövetkezetesebben vitték keresztül. Ezek minden mos-
tani létező, — ugy lényeges, mint nem lényeges ellen 
harcot indítanak. Törekvésüket nemcsak a vallásfelekeze-
tek különböző jelvényeit (symboluma), hanem általában a 
régi protestántismus jelvényei, — sőt minden dogmaticus 
formák kötelező és lekötő tekintélye ellen is irányozzák. 
Ezen párt férfiai az unióban az egész symboltheologiának 
átalakítását és legyőzését sürgetik ; nem maradnak a l eg -
közelebbi tények felületén, — nem, — hanem annak utolsó 
okaihoz mennek vissza; egy szóval, ők a két vallásfeleke-
zet különbségeinek megszüntetéséből egy uj közös vallás-
tételt, uj felekezetet alkotni akarnak, nem sejtvén, hogy 
így két felekezet helyett könnyen három támadhat. Ezek 
az u. n. negatív, vagy antidogmaticus unió hivei. 

Müller a consensusunio hive. Ö Schleiermachernek 
felebb emiitett állításából indul ki, s ,,Az evangyélmi unió, 
annak lénye s isteni j oga" című müvében rendszeresen 
fej tegeti : mi lényeges és nem lényeges a két vallástétel-
ben. Szerinte nagyobb az egyetértés, mint a nem egye té r -
tés. Egyetértés mindkét vallástételben a szellemileg egye-
sítő hatalom. A különbség nem elvi, hanem csak tudomá-
nyos ; nem általános, hanem egyéni. A nemegyetértés csak 
a lényegteleneket illeti, — s ide számítja ö az urvacso-
ráróli tant, mert szerinte Luther és Kálvin az urvacsoráról 
szóló tanának különbsége is csak dialecticus modorú, ugy, 
hogy azt maguk a theologusok sem tudják jól megkülönböz-
tetni, s a kettő között biztos határokat vonni. 

Az unióra vonatkozólag egy consensusformulát maga 
Müller dolgozott ki, melynek határozottabb kifejtését a 
jövőre bizza. Benne a közös dogmák összes tartalmát, a 
két vallástétel lényeges ismérveit találjuk ; — a nem lénye-
gesekbeni eltérést — milyenek az úrvacsora kiszolgálta-
tása, a lelkészi felavattatás stb. helyi viszonyok és kö rü l -
mények szerint az egyes gyülekezetek, eme vagy ama val -
lástétel szerint tetszésük szerint rendezhetik el. 

Schleiermacher alaptételéből indulva ki, egészen e 
pontig kiséri a két vallástétel lényeges és nem lényeges 
ismérveit, s a fentebbi modor szerint törekszik a kettőt 
egyesíteni. De egyszersmind tán itt fekszik Müller l eg -
gyöngébb oldala is, s nem hibásan gondolkoztak ellenei, 
midőn azt állították, hogy ezen egyetértő unió által, melyet 
ö létesíteni törekszik, a vallástételek eddigi tekintélye meg-
szüntettetik; mert, ha azon jelvények (symbolumok), me-
lyek eddig az egyház jelvényeinek tekintettek, ezentúl 
csak községi jelvényeknek tekintendők, miután nem mint 
az egyház általános öntudata, de csak mint a községek 
egyedi tetszése léphetnek életbe, ez által igenis, ha nem 
is a vallástétek tartalma, de legalább azok épsége ( integri-
tása) egészen megsemmittetik. Thebusz J. 

(Folyt, következik). 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s juadó ^Dr. Ballagi Mór. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. az. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ES KIADO-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
Helyben : házhozhordással f e l évre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint —Vidéken: postán s z é t k ü l d é s s e l fé lévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 4 0 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; he lyben a kiadóhivatalban. 

H I R D E T E S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többször i beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bé lyegdi j külön 30 ujkr. 

Gusztáv-Adolf-egylet és az alakítandó 
közpénzalap. 

Darab idő óta — nem tudom micsoda kut-
forrásból — a magyar hírlapokban egymás után 
oly értesítések jelentek meg a Grusztán-Adolf-
egyletről, melyek azt a magyar, különösen pro-
testáns közönség előtt nem kedvező színben tün-
tették fel. Mi, kik 10 év óta a Gusztáv-Adolf-egylet 
által a m a g y a r o r s z á g i protestánsokkal közlött 
jótéteményeknek nemcsak figyelő tanúi voltunk, 
hanem néhány év előtt emlitett, egyesület köz-
gyűlésén jelenlévén, az egyesület közvetlen veze-
tői szájából hallottuk, hogy tekintetbe véve a 
magyar protestantismus megkötött állapotát,mely-
nél fogva gyűléseket nem tarthatván, nem érint-
kezhetik s igy önfentartási segédeszközökről nem 
gondoskodhatik, azt ideiglen aránytalanul na-
gyobb segélyezésben részesiti, mint a többi or-
szágokban élő protestánsokat; mondom, mi, kik 
ezt tudtuk, kétszeresen sajgó kebellel vettük a 
gyanúsító hirek keletkezését. Igaz ugyan, hogy 
az ulmi gyűlésről szóló tudósítás nyomán mi is 
szót emeltünk lapunk egyik mult számában; de 
nálunk a túlsúly nem a G.-A.-egylet ellen, hanem 
arra volt fektetve, hogy szégyengyalázat nekünk 
magyaroknak, idegen földön koldulni össze azon 
csekély összeget, melyet idehaza minden meg-
erőltetés nélkül összeteremthetnénk, ha szilárd el-
határozással akarnánk munkálkodni, s egyházunk 
biztosítását, komolyan szivünkre vennők. Igenis, 
ismételjük, hogy szégyengyalázat a magyarnak 
koldulni; de ha gyalázat a koldulás, még nagyobb 
gyalázat a hálátlanság, és épen azon töprenked-
tünk, hogyan juthatnánk biztos adatok nyomába, 

melyek által ezen itt-ott tán ok nélkül fölmerülő 
ferde értesítéseket megcáfolhatnánk, s a dolgok 
valódi mibenlétét feltüntethetnök, midőn á propos 
érkezett hozzánk, az itt közlendő két rendbeli 
hiteles tudósítás. 

Jegyezzük meg, hogy az elsőnek szerzője 
főtiszt. Sztromszky S. superint. ur személyesen 
jelen volt az ulmi gyűlésen, és igy az illetők köz-
vetlen nyilatkozataiból ismeri az irányunkban fej-
l e t t hangu la to t . 

I. Főtiszt. Sztromszky Sám. superintendens ur-
nák a Gusztáv-Adolf-egylet ügyében az ág. 

hitv. egyetemes gyűlésén mondott beszéde. 

A szóban levő tárgy oly finom természetű, hogy a 
legnagyobb gyengédséggel kell felfognunk és tárgyalásába 
ereszkednünk. Mindenekelőtt nem szabad azon sok és nagy 
jótéteményekről megfeledkeznünk, melyeket a nagyjelen-
tőségű , áldásteljes G.-A.-egylet szegény hazai evang. 
gyülekezeteink irányában tanúsított. 50,000 forintnál több 
segélyben részesültek csupán az én közbenjárásom folytán 
szorongatott s segélyreszorult egyházaink és iskoláink. — 
Ennél fogva minden elsietett, meggondolatlan itéletinondás 
által a hála szent kötelessége ellen vétenénk. — Nem sza-
bad elfelednünk, hogy német testvéreinktől csak egy garast 
követelni, vagy várni sincs jogunk; a mit ez ideig érettünk 
tettek, — mind az szabad nemes testvérszeretetböl történt. 
Csak a fölött szomorkodhatunk s panaszkodhatunk, hogy 
azon szeretet és részvét, melylyel bennünket mindekkorig 
körülvettek, ezutánra kihűlni készül, és hogy azon szép 
apostoli jelszót, melyet a G.-A.-egylet homlokára tűzött — 
tévelygő nézetek és elöitéletek miatt—melyeknek sziveikbe 
utat engedtek — megváltoztatva lenni látjuk. — Nem t e -
kintve azon befolyásra, mely Bécsből kiindulva, ebben az 
ügyben érvényre vergődött, különösen az ,,Ev. Wochen-
blatt" ferde nézeteinek — melyek Németország némely 
helyein csalhatatlan auctoritasképen tekintetnek, és azo 



csalárd testvérek gyanúsításainak — a kik nem gondolva 
régibi) elveikkel, — most az autonom egyház legelkesere-
dettebb ellenségei—köszönhetjük a dolgok ilyetén szomorú 
fordulatát. — Azzal vádoltatunk jelenleg, hogy iskoláink-
ban oly szellemet ébresztünk, táplálunk és terjesztünk, 
mely a német elemmel egyenesen ellenséges irányú. Foly-
tonos pénzbeli szükségeink fölötti panaszaink azzal a szem-
rehányással utasíttatnak vissza, hogy annak magunk nem 
akarjuk jobbrafordulását, — minthogy szerencsétlen meg-
vakultságunk s nyakaskodásunkban a m. kormány által fel-
ajánlott segélyt dacosan visszautasítjuk; sőt hitbuzgalmuk-
ban attól is tartanak, hogy a G.-A.-egylet szemrehányást 
vonhatna magára az által, hogyha ezen úgynevezett ellen-
szegülő gyülekezeteket továbbra is segélyezi s ez által a 
magas kormány irányábani dacolásukban erősíti, — sőt 
utoljára az austriai statusokban működési teréről is leszorít-
tathatnék. 

Ezen szemrehányások és vádak megcáfolása e nagyon 
tisztelt gyülekezet előtt nem szándékom; hanem a hála-
kötelesség által kényszeríttetve vagyok azon kérésem 
megújítására: őrizkedjék kiki elhamarkodott ítélettételtől, 
bízza azt az időre, a mely német testvéreinket bizonyosan 
jobb véleményre s azon meggyőződésre birandja : hogy az 
igazság és szent jog, mi velünk van szövetkezve. 

II. Nyilatkozat és terv. 

Több izben már tétetett említés a lapokban, miszerint 
a németországi Gusztáv-Adolf-féle társulat , mult, Ulm 
városában tartatott nagygyűlésében, a magyarhoni protes-
táns egyházaknak nyújtandó segélyezést, „bizonyos elvek 
megtagadásához" kötötte volna. Ezen általunk megtaga-
dandó elvek alatt pedig, az illető tisztelt cikkírók, részint 
autonomiánkhoz való hűséges ragaszkodást, részint pedig 
nemzetiségünk iránti buzgalmat érteni látszanak. 

Én, ki a kérdéses egylet mindennemű tagjaival több 
évek óta folytonos érintkezésben vagyok, s azokkal az em-
iitett elvekre nézve is, kivált az utolsó időkben nézeteinket 
közlöttem, s viszont ők nézeteiket velem, oly helyzetben va-
gyok, miszerint mindenkit biztosíthatok, hogy azon véle-
mény, mintha az egylet kegyes adományait, altaljában véve, 
bizonyos elvekhez kötné, „alaptalan," s hogy e hír kútfeje 
nem lehet más, mint „félreértés." Sőt bizonyos az, hogy 
miután épen e szállongó hir következtében , az egylet elöl-
járóit directe megkérdeztem volna : váljon igaz-e az, hogy az 
egylet ezután csak a pátens szerint szervezett egyházakat 
fogja segilni? a központi elnökségnek (Centravorstand) 
egy jelentékeny s nagy befolyású tagjától választ kaptam, 
melyben szórulszóra következő nyilatkozat áll: „In Ilire 
nationalen Fragen können wir uns nicht mengen, und von 
allén Unternehmungen, die mit der Verfassungsfrage zu-
sammenhangend, deren Unsicherheit theilen, haltén wir 
uns yöllig fern. Das hievon unabhángige rein kirchliche 
Gemeindeleben werden wir nach wie vor nach Kráften zu 
unterstützen suchen. Bei unserm fortgesetzten Wirken für 
Ungarn werden wir uns übrigens wieder mehr auf dieses 

rein gemeindliche Kirchenleben zurückziehen, und in der 
Unterstützung des Gymnasialwesens — die állmaiig weit 
über unsere Iíráfte angespaunt war — uns auf ein Minimum 
beschránken." — Ehhez nem kell commentar! 

Igenis, mint a Samaritanus, ki a megfosztott és meg-
sebesített vándort, nem nézve arra, váljon pogány-e vagy 
zsidó, Samaritanus, Sadducaeus, vagy Essáus-e? ápolá: 
ugy működik a Gusztáv-Adolf-féle egylet a protestáns 
világban, segítve és ápolva, hol segítségére s ápolására 
szükség van; nem nézve arra, váljon melyik zászlóhoz 
tartozik, emez vagy, amaz szerencsétlen egyház. Ne gya-
nusitgassunk tehát, uraim, hanem imádkozzunk inkább a 
mennyei atyához, hogy a protestantismus ezen legiidvösebb 
egyletét, — mint a legtisztább keresztyén elvekből kinőtt 
gyümölcsfát, — oltalma alá véve, annak működését a leg-
nagyobb sikerrel koronázni kegyeskedjék! 

Én egyébiránt tökéletesen osztom azoknak vélemé-
nyét, kik azt mondják, hogy ideje volna a koldulással fel-
hagyni, és saját zsebeinkbe nyúlni. Igenis, nyuljunk azokba, 
még pedig jó mélyen; mert ki magamagán segíthetne, és 
nem segit, az nem érdemes, hogy mások rajta segítsenek! 
— Ha károsult, leégett, szétdúlt, szóval szerencsétlen egy-
házaink a kérdéses egylethez fordulnak, nála segélyezést 
keresendők, ez a maga helyén van, ezt roszalni, kárhoz-
tatni nem lehet; de hogy mi seregesen oda járulunk, hogy 
nevezetesen „tanodáink fentartására segélyezést kérünk," 
ez csakugyan szégyen! Tanodáink, tudniillik többnyire nem 
egyes egyházak, hanem egész esperességek, sőt egyház-
kerületek vállalatai. Már pedig azon esperesség, vagy egy-
házkerület, mely a neki szükséges tanodát, vagy tanodákat 
fentartani nem akarná, nem érdemes, hogy tanodái le-
gyenek ! 

De mikép segítsünk már a dolgon ? A megadóztatás-
nak nem vagyok barátja, mert nem igen practicabilis. Néhai 
nagytiszt. Schtcartz Mihály a tiszai kerületi gyűléseken 
az ö garasát, mint Cato Carthagó szétrombolását minden 
alkalomkor sürgeté, s egy krajcárt sem kapott! Megpró-
bálhatjuk egyébiránt ezt is, s eszközöljük a mennyire lehet, 
de azonfelül tegyünk mást is, nevezetesen ezt: 

Alapítsunk egy „központi egyházi segélypénztárt," 
még pedig igy : Minden egyházban tartassék egy nagy 
közgyűlés, melyben az elnökség a segélypénztár alapítását 
az egyházzal tudatni, s a híveket annak erélyes és buzgó 
pártfogására felhívni fogja. Ez történjék a szószékekről is. 
Ezután rögtön aláírási ivek köröztessenek az egyházakban, 
melyekkel előkelő, tisztességes presbyterek egyházaikat 
bejárni, s mindenkit — kivétel nélkül — egyszerminden-
korra adandó „önkénytes adakozásra felszólitni fogják. 

Nekünk, ágost. hitv. evangyélikusoknak van kerek 
szám szerint 550 anyaegyházunk. Vegyük már most, hogy 
ily erélyes és szorgalmatos gyűjtés következtében, az egy-
házak egyremásra adnak például 50 ftot; lesz azonnal 
27,500 ftunk. Továbbá, minden egyházban ezen segély-
pénztár javára offertorium tartassék, mely az egyes egy-
házra egyremásra csak 5 ftot számítva, behozna 2750 ft. s 



igy mindjárt az első évben volna kerek számban 30,000 
ftunk. 

Ha már ezen 30,000 í'thoz 10 esztendeig nem nyu-
lunk, hanem a kamatokat, a pesti és kassai, pozsonyi taka-
rékpénztárakban mindig a tőkékhez csatolandjuk, s az 
évenkénti offertorium okkal szaporitandjuk, lesz tiz év múlva 
76,665, vagy kerek számban : 80,000 ftunk. 

Ha azonban mindenöt évben egy uj gyűjtést eszköz-
lünk, a töke 10 év alatt felmehet 150,000 ftra. 

Tiz év múlva már „a kamatok felét" felhasználhatjuk, 
s igy 3750 fttal már is segíthetjük tanodáinkat. A kamatok 
másik fele pedig az évenkénti offertoriumok, s a minden öt 
évben történendő gyűjtések , örök időkre tökésitetvén, 
30—50 év alatt dúsgazdagokká teendnek bennünket. 

Helv. hitv. atyánkfiai pedig, kik két annyian vannak 
s tehetősbek is, ily eljárás mellett oly gazdagokká válhat-
nak, miszerint 50 év múlva egy országot vehetnek! 

De hát tiz évig mit csináljunk? 300 év óta koldusok 
valánk, lehetünk még 10 évig i s ; s kiki kolduljon a maga 
módja szerint! Stehlo András 

losonci evang- . lelkész. 

Ime közöltük a tudósításokat, melyekből kitű-
nik, liogy a Gusztáv-Adolf-egyletnek ezután irá-
nyunkban követendő eljárását nem csupán az ellene 
gyanusitásul felhozott okok idézték elő, s hogy 
ennél fogva semmi sem jogosít arra, hogy a köz-
vélemény annyira ellene zúduljon; de igenis,felhiva 
érezzük magunkat mindent elkövetni, hogy ezen-
túl idegen segélyre nem szorulva, saját becsüle-
tünkből megélhessünk. 

A mi egyébiránt t. Sztehlo ur tervét illeti, ezen 
már jóval tulvagyunk, mert a mindennap jelent-
kező u j meg. uj elutasithatlan egyházi s iskolai 
szükségletek a legközönyösebb protestáns embert 
is könnyen meggyőzhetik, hogy bajainkon csak 
önmegadóztatás által segíthetünk. És épen ezen 
cél elérésére közöljük először Ivánka Imre urnák 
önmegadóztatási tervét ugy, a mint azt a bánya-
keriilet közgyűlése elfogadta, aztán tiszt. Szebe-
rényi Lajos más alapra fektetett tervét, hogy igy 
az ügy minden oldalú meghányatása által egyen-
gessük útját a majdan ez ügyben tanácsko-
zandó egyetemes bizottmánynak. Szerk. 

Egyházi önmegadóztatás. 
Miután az e lapokban harmad hete vázlatilag 

közlött „egyházi önmegadóztatási1 ' tervemet a nt. 
bányakerületi superintendentia által kiküldött 
választmány magáévá tette, és maga a nt. supe-

rintendentia az egyházaknak figyelmébe ajánlotta, 
kötelességemnek tartom ezt itt bővebben kifejteni 
részint a kiküldött választmány jegyzőkönyvé-
nek nyomán, részint észrevételeimmel bővitve; 
ezt annál szükségesebbnek tartom, mivel hogy a 
táblázat rovatai az „Egyh. Isk. Lapban11 igen 
hiányosan voltak kimutatva, és épen ennek vilá-
gos tételei mutatják főképen ez adóztatási terv 
kivitelének könnyüs égét. 

Ezen tervnek alapgondolatja az, hogy min -
den 1000 lélekre 50 ft. 60 krnyi adó rovassék, 
mely a kisebb-nagyobb vagyonossághoz és a 
helyi viszonyokhoz alkalmazott progressiv foko-
zat szerint volna kivetendő és beszedendő. 

Hogy „milyen csekély részlet"4 esik szerinte 
az „egyénre," még pedig mily csekély részlet a 
„legszegényebbre"' épen, ugy mint aránylag a 
,,leggazdagabbra: mutatja a következő, — csupán 
példakép és felvilágosításul felhozott táblázat 
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napszámos. 20 fr. lakbér 
házas zsellér, kis házbirtokos. 

40 fr. lakbéi-
legelövel v. szőlővel biró házas 

zsellér 60 fr. lakbér 
legelővel és szőlővel vagy más 

földdel vagy kerttel biró há-
zas zsellér. Inas nélkül dolg. 
mesterember. 80 fr. lakbér 

% telk. gazd. vagy egy inassal 
dolgozó mesterember. 100 
fr. lakbér 

y2 t. gazda vagy 1 legénynyel 
vagy több inassal dolgozó 
mesterember ; kis kalmár 
150 fr. lakbér 

egész t. g. 2 — 3 legénynyel dol. 
mesterember, nagyobb kaim. 
200 fr. lakbér 

100 h. birtokos. Nagyobb iiz. 
kerereskedö és mesterember 
300 fr. lakbér 

200 h. b. vagyonosabb keresk. 
vagy gyáros. 400 forint 
lakbér 
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A 400 holdnyi birtokon és személyenkénti 
5 ft. 12 krnyi adó öszleten tul azért nem tervez-
tem a progressio alkalmazását, minthogy az e 
földbirtok-határon fölül biró családaink és nagy 



vagyonnal megáldott hitsorsosink, mint a régi és 
legújabb tapasztalás és meglevő egyházi alaptő-
kéink mutatják, hitbuzgóságukban az önkéntes 
adakozás utján önmagukat mindenkor önmaguk 
megadóztatták; és valamint meg vagyunk győ-
ződve, hogy az egyháznak minden ujabban elő-
fordulható rendkívüli szükségében ezen tehető-
sebb feleink mindannyiszor ujabb jeleit adandják 
régi áldozatkészségüknek, ugy ezen áldozatkész-
ségükre ily rendkivüli esetlegekre számot is tart-
ván, a még nagyobb rendszeres adósulytól őket 
ez okból is megkiméltetni javaltam. 

Miután a vagyonossági viszonyok az espe-
rességek külön vidékein annyira különbözők, 
hogy mig egy részében majdnem általános jóllét 
uralkodik, addig a másikban a lakosság csak 
rendkivüli szorgalma és takarékossága mellett 
fedezheti anyagi és erkölcsi szükségeit, és ily 
kopár vidékeken az oly családok, a melyek a 
legmagasb fokú adót megfizethetnék , kisebb 
számmal találhatók: annál fogva a 9. és 10 osz-
tálybeli adózókat az „esperesség egyeteméből, 
szabad felajánlkozás utján vélem kiszemelen-
dőnek. 

Ugyanez elvet kisebb körre alkalmazva,—a 
7. és 8. osztálybeli adót a decanusok egyeteme 
határozná meg. 

Az első osztálytól bezárólag a 6-ig a leg-
szegényebb egyházakban s kivetés ut ján véltem 
behajtandónak. 

„Magában érthető, de különben itt tüzetesen 
ki is emeltetik, hogy ezen egész ,,egyházi ön-
megadóztatás" csak az egyházi testületek auto-
nom Önhatározása alapján és utján hozathatik be. 

Példaképen felhozok egy 20,000 lélekből 
álló esperességet; ezen esperességben 20 egyén 
volna 5 ft. 12 kr. adóval terhelendő, továbbá 40 
egyén 2 ft. 56 kr. — vagyis 5 család 20 ft. 48 
krjával és 10 család 10 ft. 24 krjával. 

A legközelebbi esperességi gyűlésen az e g y -
ház tehetősebb tagjai felszólitandók az adó ön-
kéntes elvállalására, és midőn kétséget sem szen-
ved, hogy nemcsak annyi, de több ily 9-dik és 
10-dik osztálybeli adózó ajánlkozand azok egy 
különös lajstromba volnának összeirandók. U g y 
szinte egy másik lajstromba azok nevei, kik bir-
tokaránylag ez osztályokba esnének, de az adó 
megfizetésétől vonakodnak, mindkét névjegyzék 

a legközelebbi kerületi gyűlésen bemutatandó 
volna, hogy ismerje a,z egyház azon fiait, kik 
csak élvezni, de áldozni nem akarnak. 

Igy az adóból már 10 ft. 24 kr. minden ezer 
lélek részéről fedezve leszen, és a Decanatusokra 
minden ezer lélekre már csak 40 ft. 36 kr. kive-
tendő. E g y 3,000 lelkeket számitó decanatusra 
ismét 8-dik osztálybeli egyén 12 esnék, kinek lel— 
kénként 1 ft. 28 kr. volna adója, és 24 egyén 
7-dik osztálybeli vagyis 64 kr. fizetendő, avagy 
£ családnak kellene 5 ft. 12 kr. és 6 családnak 2 
ft. 56 kr. adót fizetni. Ezen adakozásnak felaján-
lására a dekán egy világi egyházi taggal szólítaná 
fel személyesen az illetőket , és kétséget sem 
szenved, hogy a fent kitett csekély számú egyé-
neket könnyen feltalálhatni mindenütt. 

Maradna még hátra kivetendő 30 ft. 985 lélek-
re az 1. osztálytól a 6-kig bezárólag, mely csekély 
adót a községek helyi viszonyaik szerint vagy 
személyesen egyenlően vetik ki (esik egy lélekre 
3 kr.), vagy a proggressiv kulcs szerint osztják 
fel, vagy közös kutforrásból, vagy keresetből 
fedezik. — Nálunk Farmoson a hivek a föld-
birtokosoktól nád vágáskor egy darab nádat 
szoktak V3 levágásra kérni, minden pár 30 kéve 
nádat köteles levágni, marad 10 kéve nád a kö-
zösre, 985 lélek, 246 család, avagy pár, ily módon 
2,450 kéve nádat kereshet, mi nem csak az adót 
fedezi, de az egyház Önsziikségeire is szép jöve-
delmet ha j t ; vagy egy napra elmennek a hivek a 
földbirtokosokhoz kaszálni, ki élelemmel ellátja 
őket, de a napszámot az egyház pénztárába fizeti 
le. I ly eszközökkel szerzettük mi Farmoson és 
Szelén azon pénznek nagy részét, melylyel az is-
kolákat felépíttettük. 

Mind azoknál, kik már a reájok eső adónál 
nagyobb alapítványt tettek az egyház javára, 
hacsak önként nem ajánlkoznak ujonta, az adó 
lefizetettnek tekintendő; kiknek alapitványai nem 
érik el osztálybeli adójuk összegét, fizessék a 
hiányt. 

7., 8., 9., 10-dik osztálybeliek, kik az éven-
kénti adózástól menekülni akarnak, tőkésíthet-
nék azt alapitványképen; az esperességek min-
den ajánlatot, mely e közpénztári adóra begyül, 
tartoznának beadni egy fillérig még akkor is, ha 
kivetésüket felül múlná, mely fölösleget a kerü-
letnek, véleményem szerint, tőkésitni, és így „a 



felállítandó protestáns „universitás" alapkövét 
letenni kellene. Ivánka Imre. 

Előbb számítsunk, aztán tegyünk. 
A Gusztáv-Adolf-egylet, mint arról a hírla-

pok tudósítanak, elhatározta, hogy ezentúl csak 
patensszerüleg szervezett egyházakat fog segíteni. 
Isten áldja meg szent Lelkével azokat a mi jó 
barátinkat, kik bennünket oda ki oly szépen be-
feketítettek ! 

E határozat legalább rám nézve épen nem 
volt meglepő. Mert még ez év első hónapjában 
érkezett hozzám bizonyos hitsorsosunktól, ki a 
nevezett egyletre tekintélyes befolyást gyakorol, 
egy levél, melyben felszólittattam, hogy ügyekez-
zem szegény egyházamat, mely a hitrokonok ál-
dozatkészségéhez folyamodott segélyezés végett, 
rábirni, hogy fogadja el a pátenst, mert igy sok-
kal inkább lehet a G.-A.-egylet általi gyámolit-
tatásra kilátása. Egyházam, noha 1 — 200 ftnyi 
segély is oly jól esnék neki, mint éhesnek a falat 
kenyér, hű maradt az autonomiához; ily vérdijon 
nem akart magán segittetni. Es ha most újra 
tetetnék neki nem egy-két száz, de ezer ékből álló 
ajánlat ugyanazon áron, bizonyosan vissza fogná 
azt utasítani. 

Közbevetőleg kérdem, mivel indokolja ama 
tisztelt egylet, mely magyar egyházunk múltjá-
ban oly szép emléket hagyott, fönebbi határoza-
tát : azzal-e, hogy az autonomia a protestantis-
mussal meg nem egyez ? mert mi mást nem tet-
tünk, csak ehhez ragaszkodtunk; vagy azzal, hogy 
mi a m. kormány által ajánlott 94,000 ftot el nem 
fogadtuk ? Hiszen a követelt áron a G.-A.-egylet 
segélyét sem fogadjuk el. 

En egyébiránt e segélyezés megtagadásában 
nem látok valamely roppant csapást. Ez legalább 
ösztönözni fog, hogy annál inkább ügyekezzíink 
magunkon segiteni. Néhány szegény egyháa, mint 
fájdalom, az enyém is, melyeknek „épen most" 
volna e segélyre szükségük, fogják ezt ugyan 
sinyleni, miután magunk rögtön nem segíthetjük 
őket; de az egyetemes magyar protestáns egyház 
ebben is leendő felvirágzásának egyik zálogát 
tekintheti. 

Ezt megelőzőleg is történtek az egyházme-

gyék és kerületek gyűlésében lépések, melyek 
oda voltak irányozva, hogy a külföldnek, részben 
mindig lealázással járó segítségét nélkülözhessük. 
Az evang. ág. bányakerület is elfogadta ily pénz-
tár alapításának eszméjét, és pedig — mint más-
kép igazságosan nem is lehet — vagyonarány-
lagos hozzájárulással. 

E határozat alapján közölj t. Ivánka Imre u r 
a „Prot. Egyh. és Isk. Lap 40. számában egy ter-
vet, mely szerint a kérdéses pénztárt megalapit-
hatónak hiszi. Részint azért, mert a nevezett pénz-
tár egyházunkra nézve valóságos életkérdés, ré-
szint, mert a föntisztelt ur maga is felhívta a kö-
zönséget tervének megrostálására, néhány szót 
szándékozom körülötte, vagyis helyesebben e l -
lene felhozni. 

A tervező tiz osztályt állit fel, melyekbe az 
egyházkerület minden protestánsai sorozandók 
volnának, ugy, hogy azon osztályhoz képest, 
melybe a családapa illesztetnék, minden lélektől 
1 krtól 5 ftig volna fizetendő. ' 

Lássék e tervnek gyakorlati kivitele első te-
kintetre bármi könnyűnek, magánál az alkalma-
zásnál bizonyosan számtalan nehézségre fognánk 
bukkanni, melyeknek elhárítása alig állna hatal-
munkban. Ilyen például (mert ki győzné mind 
előszámlálni?), ha az apa legelővel biró házas 
zsellér, de az anya % vagy 2/4 telek földdel isbir ; 
váljon akkor azon család tagjait a 3 vagy pedig 
az 5. s illetőleg 6. osztályba fogjuk-e sorozni,vagy 
mindkettőbe? Vagy 100 hold birtokra 1 f f .28kr . 
van téve, 200 holdra már 2 ft. 56 kr. De váljon a 
kinek 180—190 hold földje van, miért fizessen az 
csak félannyit, mint a 200, tehát alig 10 — 12 
holddal többet biró ? Áll ez pedig a kisebb fö ld-
mennyiségekre nézve is, hol a volt úrbéri földek-
nek holdankénti eladása meg van engedve, smin t 
a nagyobb ipar érdekében hiszszük, több hely en 
is meg lesz engedve. Lesznek és illetőleg vannak 
is (p. B.-Csabán, vagy 1I.-M.-Vásárhelyen), kik 8, 
10, 12, 16, 18, 20 stb. hold földdel birnak, ugy , 
hogy sem az sem a 2/4, sem a s/4 telkesek, 
közé nem számithatók. 

E szerint vagy az osztályokat kellene vég 
nélkül szaporítani, vagy pedig némely osztály 
túlságosan terheltetnék mások rovására. Amaz 
nehezíti a kezelést, emez igazságtalan. 

Ehhez járul, hogy az Ivánka ur által t e r v e -



zett jövedelem oly csekély, miszerint az által 
szükségeink nagyon kis része födöztethetnék. E 
szerint a bányakerületi 308,000 lélektó'lnem jöne 
be több 15,590 ftnál, mi ugyanazon arányt véve 
föl az összes magyarországi protestánsokra nézve, 
körülbelül 150 ;000 ftot ad, ennél inkább keveseb-

f 
bet, mint többet. Es ez nem elég, nem, azért, mert 
nekünk nemcsak roszul díjazott lelkészeket és 
tanítókat kell gyámolitanunk, de szükséges a 
szegény egyházakat templomaik, paplakaik és 
iskoláik építésében segítenünk, főiskolákat fon-
ta r tanunk, ki kell terjeszkednünk a gyakorlati 
keresztyénségre: szegények és árvák házait épí-
teni , elaggott lelkészeket és tanítókat ellátni, 
özvegy-árva-intézeteket támogatni, szegény tanu-
lók növeléséről gondoskodni stb. ugy, hogy tulaj-
donkép nálunk ne legyen nyomorult és szegény. 
Mind ez a fönebbi összegből ki nem telik, s arra 
legalább is kétannyi kívántatik. E szerint vagy 
ineg kellene a tervbe helyezett számokat kétsze-
rezni, vagy pedig csak félrendszabályt vennénk 
gyakorlatba, mi soha célhoz nem vezet. Az adó-
alapul vett összegek megkettőztetése pedig a 
kisebb birtokosokat tetemesen sújtaná, mert ak-
kor 2/4 telekre már 2 ft. 56 kr., egészre 5 ft. 12 
kr. esnék, csak négy tagot véve is egy családra. 
Hátha még a család 7 — 8 tagból áll! 

Es még egy nehézséget utoljára hagytam, 
talán a legnagyobbat. — Őszintén nyilatkozom, 
mert egyházam üdve, nem egyik, másik hitroko-
nom kedvezése, vagy ellenszenve lebeg előttem. 
Egyházunknak s illetőleg egyházi hivatalnokaink-
nak még a tettleges birtokot sem könnyű kiku-
t a tn i ; mert azt csak nem kívánhatjuk töltik, és 
nem is volna a legegyháziasabb eljárás, hogy 
telekkönyvi kivonatokat, végrendeleteket, örökö-
södési-, hagyatéki stb. pöröket vizsgáljanak, s a 
§§-ok tömkelegébe tévegjenek. A volt úrbéri in-
gatlan vagyon eddig is meglehetősen tudva volt, 
nemcsak, de a helybeli egyházi szükségekre meg 
is volt adóztatva. Nem igy a volt nemesi ingat-
lanságok, melyeknek tulajdonosai közül ma is 
igénylik némelyek maguknak azon kiváltságot, 
hogy legalább az egyházi téren szűzvállasok 
legyenek. Itt tehát tettleges vagyon kítuclása is 
sok nehézséggel jár . 

Ezek a főbb okok, melyek szerintem Ivánka 
u r tervét elfogadhatatlanná teszik. Es miután az 

övét, mint hiszem, lerontottam, nekem ujat kellene 
fölállítanom. Meg is kisértem ezt, s bátorkodom 
azt hitfeleimnek a legjobb szándékkal ajánlani. 
Annyi bizonyos, hogy ez legkönnyebb a világon. 

Az országos adó alapja is a birtok és jöve-
delem, mi is ezt akarjuk azzá tenni; amott meg-
adjuk a császárnak a mi a császáré, itt Istennek 
a mi Istené; ott földi országunkra, itt a mennyei-
re adózunk. Fogadjuk el tehát az országos adó 
kulcsát, ugy, hogy minden adó forint után az 
egyházi közpénztárba ne adjunk többet 1 krnál. 
Lássuk, megfelel-e ezen terv a kívánatnak? 

A terv gyakorlati kivitele nagyon könnyű, 
mert mindenkinek adókövenyvecskéje azonnal 
útba igazit bennünket. Itt tehát nincs semmi 
nehézség. 

A kulcs lehető „igazságos;'4 mert ha talán 
lehet is benne hiányokat felfödözni, annyi bizo-
nyos, hogy annál a hatalmunkban álló eszközök-
kel, tökéletesebb adókulcsot nem vagyunk képesek 
készíteni; a netalán létező hiányokat pedig a m. 
kormány is tigyekezni fog eloszlatni, s az egészet 
tökéletesíteni. 

Az ez uton bejövendő összeg „födözné" is 
meglehetősen a szükségeket. Plener pénzügymí-
nisteriumi vezető ur ő excja ugyanis a birodalmi 
tanács sept. 18-diki gyűlésében kiszámította, hogy 
a birodalomban egy fejre egy krajcár hián 10 ft. 
adó esik. Ha ez áll, az egész birodalomra, bizo-
nyosan áll általában Magyarországra nézve is, 
mely nem szegényebb a birodalom többi korona-
országainál, s azt sem mondhatni, hogy kevesebb 
adóval volna terhelve. E szerint, ismét legköze-
lebb a bányakerületből kiindulva, ennek — mint 
I. I. ur mondja — 308,000, vagy — mint az előt-
tem fekvő íjévtár mutat ja — 318,609 lelke or -
szágos adóba fizet 3,080,000 s illetőleg 3,186,690 
forintot ugyanannyi krajcár hián. Ha minden 
adó forint után egy krajcárt az egyházi közpénz-
tárba fizetünk, ez uton a bányakerület részéről 
30—31,000 forint jö be, mi körülbelül kétannyi, 
mint a menynyit I. ur terve szerint remélhetünk. 

Végre e terv nyomán nem is kell attól tar-
tanunk, hogy valamely birtok, vagy jövedelem 
elkerüli figyelmünket, mert arról a ra. kormány 
saját érdekében gondoskodik, hogy semmi birtok 
és jövedelem megadóztatás nélkül ne maradjon. 

Ha pedig e tervet is kiterjesztjük a magyar-



országi egyetemes protestáns egyházra^ s annak 
népességét kerek számmal, mint szoktuk, 3 millióra 
teszszük, 300,000 ftnyi tekintélyes összeg folyna 
be , melylyel aztán segithetnénk magunkon a 
nélkül, hogy magunkat túlságosan megterhelnek. 
Mert ki 30—40 forintot fizet az állampénztárba, 
miért ne adná annak csak y 1 0 0 -ad részét, 30—40 
krajcárt Isten országának terjesztésére ? És hi-
szem, hogy ez uton legkönnyebb is lesz ez uj 
adónemet népszerűvé tenni azok előtt, kik e rop-
pant horderejű pénztár fontosságát nem könnyen 
fogják föl. 

A legtisztább szándék vezérlett jelen egy-
szerű soraim Írásában. Tessék azokat megvizs-
gálni, ha mi jó van bennük, elfogadni, ha semmi 
sem jó, helyette jobbat ajánlani. En megtettem 
magam részéről, mi tőlem telt; lássuk, mit tud 
tenni más. Isten velünk! 

Szeberényi Lajos. 

BELFÖLD. 

A magyarországi ág. hit. egyetemes egyház 
fölirata 

Felséges Császár és Apostoli Király! Legkegyelmesebb 
Ur unk ! 

Midőn a magyarhoni ág. hitvallású ev. egyház képvi-
selői, tizenkét viszontagságos év lefolyása után első egye-
temes gyűlésükben ismét találkoznak s a rég nélkülözött 
viszontlátás keser-édes örömei között, aggódó szemmel vizs-
gálják ősi egyházukon a pusztulás azon szomorú nyomait, 
miket a lezugó vihar mélyen vésett be homlokzatára, lehe-
tetlen, hogy sziveik mélyéből mindenekelőtt hálát ne adjanak 
a Mindenhatónak, mint a kinek erős keze, szent hajlékuk 
százados alapjait csodálatosan megmentette. 

Az Ö hatalmának és örök gondviselésének köszönhet-
jük, hogy Felséged atyai szive megnyílt jobbágyi könyör-
géseinknek és azon meggyőződésnek, miszerint egyházunk 
ősi jogai elévülhetlen és eltörolhetlen közös hagyományok; 
— köszönhetjük, hogy e meggyőződéstől vezérlett legke-
gyelmesebb keze folyó évi május 15-én eltörlé az 1850-dik 
évben ellenünk hozott kemény rendeletet. 

Ezen f. évi május 15-ki fejedelmi nyilatkozatban tehát 
egyházunk annak szent zálogát bírván, hogy cs. kir. Ap. 
Felségednek, mint egyházunk legmagasabb védurának leg-
kegyelmesebb atyai akarata az, miszerint mi és egyházunk 
semminemű lelki kényszerítésnek ki ne tétessünk, hanem 
vallásunk és lelkiismeretünk szabadságát biztosító ősi jogaink 
gyakorlatába visszahelyeztessünk: mai egyetemes gyűlésünk 
«lsö szent kötelességének vallja, Felségednek a legőszintébb 

fiúi bizalommal hü képét terjeszteni elő annak, mikép te l je -
síttetik irányunkban cs. kir. kormánya és hivatalnokai részé-
ről ebbeli áldott fejdelmi akarata és jobbágyi alázatossággal 
előadni azon kérelmeinket, melyeknek teljesítése nélkül le l -
kiismeretünk megnyugtatva, törvényes állásunk biztosítva 
nem lehet. 

Felséges Császár és Apostoli Király! Az 179°/,-dik 
26. t. cikk a magyarhoni protestántismus magna chartája, 
melyen egész létele alapszik. A véres belháboruk után kö-
tött bécsi és linzi kétoldalú békekötések, melyekből eredett 
és az 1790-i országgyűlés s a magyarhoni ev. egyháztest 
között folytatott egyezkedések, melyek létrejöttét megelőz-
ték, oly szentséges frigygyé, oly elválaszthatlan egészszé 
alakiták ezen törvényt, hogy abból egy részecskét sem lehet 
elvenni a nélkül, hogy az egész jogállapot, mely benne gyö-
keredzik, veszélyes rázkódtatásnak és ingatagságnak ne l e -
gyen kitéve. 

Ezen magna charta teljes és osztatlan élvézetében vala 
egyházunk egész 1850. évig, s fölhívjuk a történelem szi-
gorú ítéletét: ha vájjon volt-e ezen hosszú 59 éves időszak 
percei közül csak egy is, midőn törvényes jogaink gyakor-
lata, koronás fejedelmeinknek és törvényhozásunknak azon 
aggodalomra szolgáltatott volna okot, hogy a magyarhoni 
protestáns egyház e törvényes állása és az azon alapuló 
presbyteriális egyház rendszere az emberiség és társada-
lom céljaival s az ország javával ellenkezésben áll ? Nincs 
erre példa honunk évkönyveiben, de van igenis számos b i -
zonyság arról, hogy a magyarhoni evangélikus egyház h á -
borítatlan önállósága teljes élvezetében a legfényesebb 
polgári erényeknek ápolója, a legjelesebb honpolgárok ne-
velője volt, kik a trón és haza körül halhatlan érdemeket 
szerzének. 

Mindezen előzmények dacára sein kerülhette ki egy-
házunk az 1850-i szomorú következményeinek súlyát. Meg-
becsülhetlen palladiuma, az 1790-(Hki alaptörvény, a Hay-
nau-féle rendelet folytán fölfüggesztetvén, organicus éle-
tének folyama a kerületben és egyetemes központban meg-
szakadt s önálló nevelési rendszere kormányhatósági sza-
bályok által korlátoltatott. Hat évvel későbben, azaz 1856-
ban, midőn az egyházi test üterében már alig volt észreve-
hető az autonom élet moccanása, 1790-diki alaptörvény 
helyébe uj élettörvény javaslata küldetett le a cs. kir. minisz-
térium által a beteg egyháznak, hogy ott megvitatván, ma-
gáévá tegye, s íme az ezáltal fölvillanyozott autonom éle t -
erő első lüktetése eltaszitá magától az assimilálhatlan 
anyagot. 

Az utána következett három évi időszak sem adá visz-
sza egyházunknak sajátlagos lételének régi biztositékjait, 
söt a mult 1859-dik évi szeptembernek fájdalmas emlékű 
1-sö napja cs. kir. Felséged pátense által az 1856 dik évi 
alkotmányjavaslatot immár kötelező törvény gyanánt h i r -
detvén az egyháznak, bekövetkezett a lelkiismereti tusának 
a vallás szent terén gyakorlott kényszernek nehéz időszaka, 
melynek következésében a dunáninneni superintendentiák-
ban 22 egyház4l,573lélekkel; bányai superintentiákban p e -
dig 6 egyház 7500 lélekkel, tehát összesen28 egyház 49,073 



füvekkel, a cs. kir. pátens szerint rendeződött s Kuzmányi 
Károly tanárban külön superintendenst is választott, egyhá-
zunk roppant többsége pedig, vagyis 527 egyház 770,731 
lélekkel, autonomiánk alaptörvénye, a tettleg ugyan fölfüg-
gesztett, de elvileg a septemberi pátensben megerősített 
1790-ki 26-ik törvénycikkhez tántorithatlanul ragaszkodott. 

Felséged atyáskodó kegyelme elvégre véget vetett az 
ezen Isten és Fejedelein iránti kötelességeink éles össze-
ütközéséből eredett bajainknak és szenvedéseinknek folyó 
évi május 15-kén keit legfelsőbb kézirata által, s kitörő 
örömmel fogadá autonom maradt egyházunk Felséged igaz-
ságszeretetének ezen fényes tanújelét; mert a pátensszerü 
egyházi községek ezen cs. kir. pátensre, mi pedig a régi 
autonom jogállapotra utasitatván, ezen fejedelmi szó által az 
1790-ki alaptörvényünknek 1850-ik évben történt fölfüg-
gesztését legkegyelmesebben megszüntetve, s ősi presby-
teriális egyházalkotmányunk élvezetét annál is inkább biz-
tosítva láttuk számunkra, mivel Felséged tökéletes viszonos-
ság szellemében mind azt, hogy mi ősi jogaink gyakorla-
tában ne háborgattassunk, mind azt, hogy a pátensszerü egy-
házak uj szerkezetük használatában ne akadályoztassanak, 
megparancsolni méltóztatott. 

Azonban mély fájdalommal kell bevallanunk, hogy cs. k. 
Felséged szent fejdelmi szava cs. k. kormányhatóságai és hi-
vatalnokai részéről mindeddig teljes értékbennemcsakbe nem 
váltatott,hanem a gyakorlati kivitelben tettleg megmásittatott, 
— hogy Felséged atyai szive, és a magyarhoni autonom 
protestáns egyház közötti áldástalan ellenmüködése fölis-
merhető, mely a fejedelmi szándokot meghiúsítani, uj vi-
szályok magvát hinteni, a pátensszerü egyházak lelkészei-
vel szövetkezve, sőt azokat hatalma pajzsával födözve, egy-
házkerületeink integritását s egyházi hatóságaink és hiva-
talnokaink törvényes hatáskörét uj és uj támadásoknak és há-
borgattatásoknak kitenni s igy bennünket, kik a pátensszerü 
községeket legkevesbhé sem nyugtalanítjuk s elvök szerinti 
életműködésükben nem gátoljuk, szünet nélkül bántani és 
ingerleni szomorú hivatásának ismeri. 

Ugyanis, mig a dunáninneni és bányakerületi két su-
perintendentiákból még ina is kiszakasztott 28 egyháznak 
vezetői ezen egyházaknak lehetlenné teszik, az autonom 
evangelikus anyaszentegyházhozi hüségök kijelentését s ab-
beli törekvésükben Felséged minden fokú hatóságai hathatós 
gyámolitásának örvendenek: addig dunáninneni autonom 
superintendentiánknak, melynek 66 egyháza a legtisztább 
meggyőződésből ragaszkodik régi törvényes létéhez és 

szerkezetéhez, folyó évi julius 12-ikén Pozsonyban Felsé-
ged engedőiméből összeült kerületi gyűlése törvényes ha-
tározatai helytartóságilag érvényteleneknek nyilváníttatnak. 

Mig Kuzmányi Károly tanár az úgynevezett pozsonyi 
pátensszerü superintendentiának főpásztora hivatalában 
tüstént erősíttetett meg a kormány részéről, mindamellett, 
hogy az öt megválasztó gyűlés szabályszerű tagjai túlnyo-
mó többségének jelen nem léte miatt még a mult évi sep-
tember 2-kai ministeri rendelet 67 és 72-dik §§-ai, tehát 
saját házi törvénye szerint, sem volt jogosítva e választásra: 
addig Felségednek ugyazazon hatóságai a mi autonom négy 

régi egyházkerületeink által törvényesen megválasztott u j 
vagy hivataluknak folytatására felhivatott régi főpásztora-
inkat, ámbár a választó gyűlések jegyzökönyvei az 1790-
dik alaptörvény és százados gyakorlat értelmében legfel-
sőbb tudomás végett régen fölterjesztettek, egyházunk 
ügyeiben készakarva mellőzik, mindamellett, hogy az 1790-
ki 26-dik törvénycikk szerint egyházi ügyekben felsőbb 
rendeleteket csak ezen szabadon választott egyházi főnö-
keink utján fogadhatunk el. 

Mig amott Kuzmányi Károly tanár cs. kir. hatóságok 
nagyon tevékeny befolyása mellett autonom egyházközsé-
geinket nyomtatott körleveleivel zavarja és nyugtalanítja, 
mig Felségednek rendőrhatóságai nyugton eltűrik, hogy a 
mult évi september 1-jéri kelt cs. kir. pátens a földnép 
nyelvén ezen földnépnek oly vezélyes modorban ajánltassék 
mint az ide •/. eredetiben mellékelt folyó évben Beszterce-
bányán Macholda Fülöp betűivel szláv nyelven megjelent 
és hazánk felföldén sok ezer példányban a nép közé szórt 
anonym röpiratban a legféktelenebb lázító hangon történt: 
addig ugyanezen rendőrhatóságok intézkedései folytán tö r -
vényesen választott főpásztorainknak saját autonom esperes-
ségeihez és egyházihoz intézett pásztori levelei sajtó alatt 
lefoglaltatnak s igy egyházi életünknek egyik igen lénye-
ges működése s a hivek vallásos építése nagy keservünkre 
erőszakosan gátoltatik. 

Mig mi híven a keresztyéni türelem elvéhez s Felsé-
gednek f. évi május 15-ki kéziratában kifejezett fejedelmi 
intéséhez az autonom anyaszentegyháztól még maiglan is 
elszakadt testvéreket sem egyenkint sem egyetemben leg-
kisebb részben sem bántottuk, sőt e részben bár meg va-
gyunk győződve, hogy ők az anyaegyház kebelére való 
visszatérésben csak egyes lelkészek és az evangelikus egy-
házon álló tényezők által akadályoztatnak — arra szorít-
koztunk, hogy nékiek testvéri kezet nyujtsunk a közeledés-
re : addig az ő előljárójok és vele együtt Felségednek val-
lásügyi minisztériuma is dunáninneni superintendentiánk 
tökéletes nullifikátiója mellett annak 130,000 lélekkel bíró 
66 egyházától megtagadják a szabad vallásgyakorlatból 
folyó azon jogot, miszerint mint ilyenek községileg, espere-
sileg és kerületileg jogérvényesen összegyűlhessenek, ta -
nácskozhassanak, választhassanak és végezhessenek. 

Igy — hogy csak pár esetet említsünk — a Nyitra-
megyei rniavai járás cs. k. szolgabirája f. évi september 
l - j én kelt rendeletében a dunáninneni törvényes super-
intendentiánknak nem csak lételét tagadja, hanem annyira 
megy, hogy 1832-dik évben törvényesen megválasztott 
tisztében becsülettel megőszült s ugy kerületének szere-
tetét és bizalmát mint egyetemes egyházunk köztiszteletét 
mai napig is biró és legújabban hivatalának folytatására 
fölhivatott dunáninneni superintendensünket Sztromszky 
Sámuel és autonom közjogunk szerint rendesen megválasz-
tott nyitramegyei esperesünket hivatalaiktól letetteknek 
nyilvánítja, helyettük a Felséged folyó évi május 15-ki leg-
felsőbb kézleirata előtti nem autonom hivatalnokokat és 
ezeknek intézkedéseit jelenti ki egyedül törvényesek-
nek, — a legfelsőbb májusi kézleiratnak azon világos r e n -



deletét, miszerint nekünk egyházak, esperességek és su-
perintendentiák körében hivatalnokainkat választanunk 
vagy meghagynunk szabad, el és megtagadja, híveinket az 
autonom módon megválasztott egyházi orgánumok iránti 
engedetlenségre buzdítja, s a brezovai, miavai és verbőczi 
evangelikus lelkészeket ily irányú munkálódásukban szol-
gabírói tekintélyével védi s híveinket avval fenyegeti, hogy 
hivatalos eljárásának súlyát egyházankint fogja velők 
éreztetni. 

így Felségednek közhatóságai a superintendensek 
megválasztatásáig kinevezett administrátorokat jóllehet j e -
lenleg már mind a négy egyházkerületünket törvényesen 
megválasztott superintendens igazgatja, még ma is egyházi 
elöjáróinkként tekintik, s hivatalos közleményeiket és a 
felsőbb rendeleket csak azok utján küldik, — mi több : ez 
adminisztrátorok egyike Wolmuth Lipót, rohonci lelkész 
dunántuli kerületünk hivatalos pecsétjét Haubner Máté e 
kerület törvényes superintendensének kiszolgátatni vona-
kodik, — másika Chalupka János breznobányai lelkész 
pedig a dunáninneni autonom superintendentia hivatalos 
pecsétjét Kuzmányi Károly pátensszerü superintendensnek 
kiadta, — harmadika Valka János dunaegyházi lelkész 
pedig legújabban szintén már Székács József, bányakerü-
leti superintendensünk törvényes megválasztatása után, 
autonom érzelmű apostagi evangelikus lelkész Michalkó 
János ellen oly hallatlan birói eljárást intézett, hogy ennek 
állítólagos kánoni vétsége miatt maga volt a vádló fél, maga 
volt a vizsgáló biró s egy maga volt az itélö törvényszék.— 
Elitélte pedig, az ausztriai perrendtartásra támaszkodva, 
ex contumacia kihallgatlanul lelkészi hivatala elvesztésére, 
s minden egyházbirósági törvénygyakorlatunk ellenére 
paplaka és állásának 15 nap alatti odahagyására, mely 
utóbbi ügynek iratai jelenleg Felséged vallásügyi minisz-
tériuma elébe terjesztvék. 

Ezen elősorolt szomoritó adatok világosan tanúsítják, 
hogy Felséged atyai szándoka hajótörést szenved az ellen-
kező szellemben működő cs. k. kormányhatóságok és hiva-
talnokok mostoha keze alatt, hogy köztünk addig nem leend 
béke és megnyugvás, mig 1790-i alaptörvényünk ismét 
igazsággá nem váland. 

Hogy pedig az teljes mértékben történhessék, nem 
csak autonom kormányzatunk ellenébe gördített föntebbi és 
hasonló akadályoknak meg kell szünniök, hanem szükséges 
egyszersmind, hogy egyházunk működésének egyik legfon-
tosabb ága, a nevelési ügy, azon törvényes álláspontra 
vezettessék ismét vissza, melyet az 1790-i 26. törvénycikk 
5-ik §-sa világos rendelete szerint el kell foglalnia, ha 
szabad és nyilvános vallásgyakorlatunkat többnek nézzük, 
mint puszta szónak és veszélyes illusiónak. 

Felséges Urunk ! autonom egyházat autonom nevelési 
•endszer nélkül képzelni nem lehet, mert a lelkész és a 
anitó egyiránt hirdetik azon tant, melynek ezer és ezer 
szálai képezik a protestáns embernek egyéniségét. — A 
levelésben gyökerezik az egyház jövendője, ez leghatal-
nasabb eszköze üdvös czéljai elérésében, s abban az egy-
láz legsajátlagosabb egyéni szellemének kell meghonosul-

nia, ha történeti rendeltetésének megakar felelni. Fő e r e k -
lyénk az 1790-i alaptörvény azon része, mely az iskola-
állitási, a tanszer s tankönyvek megállapítási, a tanárvá-
lasztási jogot kezünkbe adja. E törvényes jogok ötvenki-
lenc évi tettleges élvezése boldog szakában nevelési 
ügyünk nem nagyszámú, de erélyesen működő tanárok 
ápoló keze alatt igen szerény anyagi erővel oly fokra fe j -
lődött, hogy növendékeink életrevalósága és alapos képzett-
sége széles e hazában más hitűek által is szívesen elis-
mertetett. 

Azon szerencsétlen 1850-ik év óta, midőn 1790-diki 
alaptörvényünk ezen része is fölfüggesztetett és iskoláink 
nagyobb része nem tőlünk eredett sokkal költségesebb 
kormányhatósági tanrendszert volt kénytelen elfogadni, 
nevelési ügyünk oly pénzbeli zavarokkal küzd, minőket az 
előtt nem is ismertünk, és az ezen nehéz áldozatokkal 
megvásárlóit eredmények nem csak nem fényesebbek, ha -
nem jóval tökéletlenebbek mint az előtt. De más részről 
nyilvános vallásszabadságunkat sarkaiból kiforgató azon 
elv is vétetett alkalmazásba, miszerint iskoláink nem nyil-
vános, hanem magánintézetek, miknek bizonyítványait csak 
akkor ismeri el az állam, ha magok az iskolák állami ve-
zetés és szervezés alá lépnek. Bár ezen elv ellenében is-
mételve utaltunk arra, hogy vallásunk nyilvános gyakor-
lata szükségképen föltételezi azon i s k o l á k nyilvánosságát 
is, hol híveink neveltetnek • tanintézeteinknek nagyobb 
része mindazáltal növendékeinek világi előmenetelének 
kedveért kénytelen volt szervezetében azon szabályokat 
alkalmazni, melyektől iskolai bizonyítványainak érvényes-
sége tétethet függővé. 

Felséged folyó évi május 15-i fejedelmi szava 1790-i 
alaptörvényen sarkalló jogállapot tettleges élvezésbe h e -
lyezvén vissza egyházunkat, hátra van, hogy ez alaptörvény 
azon része is jusson teljes érvényre, mely iskoláink ügyét ép 
oly autonom ügyünknek nyilvánítja, mint vallás gyakorla-
t u n k a t ^ egyházi kormányzatunkat. 

Mindezeknél fogva Felséged magas szine előtt ünne-
pélyesen és sürgősen esedezünk : 

1 -ször . Méltóztassék autonomiája mellett híven meg-
marad ágostai hitvallású evangelikus egyházunkat, az 1790-
ik 26-ik törvénycikk esonkitatlan jogainak csonkitaJlan gya-
korlatába is legkegyelmesebben visszahelyezni, je lesül : 

2-szor. Méltóztassék cs. kir. minisztériumának, általa 
a közigazgatási hatóságoknak szigorúan meghagyni, hogy 
4 autonom superintendentiánk integritását tiszteletben ta r -
tani, s ennek fonalán a fönt elősorolt e tárgybani sérelme-
ket megszüntetni kötelességöknek ismerjék. 

3-szor. Méltóztassék legkegyelmesebben megparan-
csolni, hogy legfelsőbb tudomásra vétetvén a megválasztott 
autonom superintendensek és egyházkerületi fölügyelők, a 
még fönnálló adminisztrátori hivatalok megszüntettessenek 
s a cs. kir. kormány és egyházkerületeink főnökségei közt 
az egyenes közlekedés megnyittatván, mind azoknak, mind 
alsóbb egyházi hatóságainknak hatásköre és hivatalos mű-
ködése a kormányhatóságok és cs. kir. hivatalnokok részé-
ről meg ne zavartassák vagy csonkittassék. 



4-szer . Méltóztassék elvégre legkegyelmesebben r e n -
delni, hogy egyházi hatóságaink fölíigyelete alatt álló 
nyilvános tanintézeteink bizonyítványai az állam és annak 
minden rendű organumai által érvényeseknek tekintes-
senek. 

Csak ha ezen sarkalatos s a Felséged által is legke-
gyelmesebben elismert s az 1790-i alaptörvényünkből ön-
kényt folyó legalázatosabb kérelmeink teljesíttetnek, vissza 
fog térni szorongatott kebleinkbe a nyugalom és a béke 
angyala mely most sirva fordul el egyházunk szétzilált 
viszonyaitól. Nincs kínosabb érzés az egyesre nézve, mint 
a bizonytalanság létele fő alapjaiban, menynyivel veszélye-
sebb és fájdalmasabb tehát e bizonytalanság, ez ingatag-
ság ott, hol az emberi társadalom legszentebb, legbel-
sőbb ága, a vallásfelekezeti egyesülés alapja forog ké r -
désben. Császári királyi Apostoli Felséged kegyelme visz-
szaállitá elvileg a fölfüggesztve volt alaptörvényünk szent-
ségét, nyújtsa ki, könyörgünk hatalmas fejedelmi karját 
a gyakorlati élet mezején is sujtólag azokra, kik legneme-
sebb atyai szándokát meghiúsítják, és oltalmazólag fölöt-
tünk, kik tántorithatlan jobbágyi hűségben öröklünk mint 

császári királyi Apostoli Felséged 
Pesten, 1860-ik évi okt, 10-én 

legalázatosabb örökké hü jobbágyai : 
a magyarországi ágostai hitvallású 

egyetemes egyház. 

Fest, okt. 12. (Folytatás). Az ág. hitv. evangélikusok 
egyeteme folyó hó 11-én esteli hat órakor az evang. iskolai 
épületben gyűlt össze, megkezdett gyűlését folytatandó. 
Ez alkolommal b. Prónay Albert ur jelenté, hogy időközben 
a bányai kerület DessewíFy Ottó urat törvényes fölügye-
löjéve választván, a protestáns egyház törvényei értel-
mében megszűnt e gyűlés törvényes elnöke lenni, mivel 
ö eddig is csak mint helyettes legidősebb ker. fölügyelő 
elnökölt; — de az egyetem ezúttal a rendes gyakorlattól 
eltérvén, az eddig elnöklő nemes bárót, annyival is inkább, 
mivel a gyűlés menetének fonalát már kezében tartja, a 
gyűlés teljes befejezéseig elnökévé egyhangúlag fölszólí-
totta. Ezután következett az eddig tartott ülések jegyzö-
könyvének fölolvasása. Ez alkalommal főt. Máday super-
intendens ur a jegyzőkönyvre vonatkozólag megjegyezte, 
hogy miután 1848 óta az egyház-egyetem két igen érde-
mes superintendense, névszérint főtiszt. Pákh M. és Sze-
berényi J. urak elhunytak, azok emlékezete az egyház-
egy«4.em jegyzökönyvében örökittessék. — A jegyző-
könyv hitelesítése az iskolaügyet illetőleg ismét hosszasabb 
discussiokra nyújtott alkalmat. Különösen arra nézve merül-
tek föl hangos ohajlások, hogy az egyház-egyetem állít-
son föl „ K ö z é p p o n t i t a n o d a i b i z o t t s á g " cím alatt 
egy olyan hatóságot, mely az összes nevelés és tanügy 
fölött őrködvén, a tanárokat vizsgálja meg, a tanköny-
vekről véleményt mondjon s a jóknak találtakat az illető 
intézetekbe vigye be. — Ez intézkedés miképeni léte-

sítése s hatáskörének kiszabása fölött késő éjjelig tartó dís-
cussiók támadtak s végre is az ügy ez alkalommal be nem 
fejeztethetvén, megvitatása holnap 9 órakor tartandó ülésre 
halasztatott el. 

Másnap (okt. 12.) az érinteti tanodai „bizot t ság" 
tekintetében határoztatott, hogy az jelenleg nem szer -
veztetik, hanem annak teendői szintén az egyetemes egy-
ház középponti bizottságára bízatnak, addig is, míg a 
tanügy fölötti őrködésre az egyház célszerűbb intézkedé-
seket fog tehetni. 

Időközileg a tegnap érintett magyar nyelvtani pályá-
zatra begyült 400 forint 600 osztrák forintra növekedvén, 
az] a mai gyűlésen bejelentetett, s az két egyenlő részre 
osztatván, két pályázati műnek diját képezendi, melyek 
egyike az algymnásium, másika pedig a fölgymnásium osz-
tályai számára készítendő magyar nyelvtani mü leend. A 
pályázat föltételei a hírlapok utján mielőbb köztudomásra 
fognak juttatni. 

Az iskolai alapítványokra ügyelő választmány beadta 
ezen pénztár állásáról szóló jelentését, — az egészen 
rendben találtatott. 

Nevezetes tárgya volt a gyűlésnek a lőcsei tanoda 
ügye is, mely az egyház-elöjárósága s hatóságai tudta és 
akarata nélkül a m. kormánynyal szerződésre lépvén, magát 
államgymnáziummá alakította át. A tiszai egyházkerület-
nek e tárgyban hozott azon határozata, mely a lőcsei egy-
ház és iskola tettét érvénytelennek nyilatkoztatja, fölolvas-
tatván, az egyetemes gyűlésen is szomorú tudomásul vé-
tetett és a lőcsei egyház s iskola ezen tette egyhangúlag 
roszaltalott, sőt ezen az egyháztól elszakadt tanoda a 
Roth-Telekiféle ösztöndíj élvezéséből is kizáratott. 

Az iskolai ösztöndijak felosztásain b. Podmanicky 
János ur elnöklete mellett bizottság neveztetett ki. Főtiszt. 
Székács superintendens ur a Roth-Telekyféle ösztöndíjnak 
a pesti protest. theologiai intézet ágost. hitv. hallgatóira 
is leendő kiterjesztését óhajtá, s az helyben hagyatott, 
mire _ ugyancsak most nevezett superint. ur azt indítvá-
nyozta, hogy egyházaink ne legyenek idegen (például a 
német Gusztáv-Adolf) egylet segélyére szorulva, magok 
az egyházkerületek, tehát az egyházegyetem iparkodjék 
olyan egyházi gyámintézetet közadakozás utján létesíteni, 
mely képes legyen egyházaink és iskoláink segélyezését 
hatályosan eszközölni. Ezen gyámpénztár létesítésére néz-
ve módokat és eszközöket is ajánlván superintendens ur. 
miután e tárgyban t. Pálíl'y sopronyi tanár ur igen lelkei 
s a német Gusztáv-egylet szükkeblüségét különösen jel-
lemző beszédet tartott, az indítvány elfogadtatott. 

Ezzel kapcsolatban pedig nt. Geduli L. pozsonyi lel-
kész ur indítványára, az autonomiához hűnek maradt po-
zsonyi evang. fötanoda egy tanár fizetését (melyet épen a 
egyházhozi hűségéért tőle a német Gusztáv-egylet meg 
vont) már ez évre is az egyház-egyetem magára vállalta. 

A pénzügyek elintézése után még a zsinatra törté 
nendö előkészületek, intézkedések lesznek az egyháze 
gyetem tárgyai. S miután e 12 év óta most először tarta 
tott egyetemes gyűlésről ezúttal jelentésünket megteltül 



lehetetlen e helyt még legalább általánosságban meg nem 
jegyeznünk, miszerint a magyar protestáns egyház ezen 
alkotmányos gyűlésén szemlátomást vala észrevehető, mi-
szerint az alkotmányosság érzete az elmúlt utolsó évtized 
után sem enyészett el nemzetünk kebeléből, hanem folyton 
növekedik, szemlátomást lehetett észrevenni, miszerint 
csak az alkotmányos élet azon mező, melyen teremnek 
nemzetünk kebelében a trón és haza iránt nyilvánuló leg-
dicsöbb erények. B a t i z f a 1 v i István. 

Zsedényi Eduárd urnák, az ág. hitv. tiszai kerület 
föliigyelőjének az ág. hitv. egyetemes gyűlésén okt. 10-
dikén mondott, s legutóbbi jelentésünkben már érintett 
beszédét ezennel egész kiterjedésében sietünk közleni: 

Midőn e pillanatban 12 szerencsétlen év leforgása 
után hazánknak törvényes 4 superintendentiája egybegyűlt 
egyházi életűnknek nem megállapítására, de 3 századot 
átélt egyházi életünk szilárdítására eleven örömmel monda-
nám, — ha gyarlóságimhoz nem tartoznék (legyen véral-
katom hibája, legyen az élet iskolájának következménye) 
annál óvakodóbban adni helyt lelkemben a remény való-
sulta iránti bizodalomnak, minél inkább közelit a cél s 
minél kedvezőbbek a körülmények, — hogy az ügy, mely-
ért annyi balviszontagságok, annyi megtámadtatások közt 
törhetlen hűséggel küzdött, köre s tehetsége szerint, annyi 
hü kedély — protestáns egyházunk ügye — diadalának 
küszöbéhez ért. Azonban a reménynek a mint féuyoldala, 
hogy kedvetlen körülmények közt kitürésre buzdit 
gyöngébbeket is, ugy árnyékoldalához tartozik, hogy el-
bizakodva lankaszt, midőn a viszonyok földerengenek. 
Szedjük tehát föl hálával vallásos reményeink virágait, 
miket a gondviselés utunkba szór, de virágainknak örülni 
meg ne állapodjunk, mert protestáns hitünknek, egyházi 
életünknek föntartó eleme, a folytonos tevékenység és 
ovakodás. Maradjon meg mindnyájunkban mint első erény 
a kötelesség magasztos érzete, s a csüggedni nem tudó 
ércakarat. Bölcs ovatosság s csillapult érzelmű körülte-
kintés legyen azonban azoknak, kik egyházunk sorsát inté-
zik, második legszükségesebb erényök, és igy erényei 
egyházunknak itten egybegyűlt fénycsomójának, melyhez 
egyházaink egyenként adák sugárait, s mely magas hely-
zete méltóságáról elvilágitand szerte messzire, midőn é r -
demdús tagjai otthon irányt vévén, innét irányt adandnak. 

Egyházi életünknek vannak bizonyos kellékei, mi-
ket elvitatni lehetetlen, vannak szükségei, melyeket részint 
a kormány intézkedései, részint a más hitű egyházakkali 
érintkezéseink teremtenek és melyeknek -'súlyát annyiszor 
tapasztaltuk, miszerint lehetetlen, hogy az élet, eme leg-
gyakorlatiasb oktató, reánk ne kényszerítse azon meg-
győződést, hogy ezen kellékek kielégítését, ezen szük-
ségek elhárítását mindnyájunk java siirgetöleg követeli, 
követeli pedig a zsinattól. De ugyanazon közérzelem az 
önföntartás ösztönében mindenek előtt s igy a zsinat 
megtartása előtt egyházunk függetlenségét biztosítani k í -

vánja, mert az önföntartás súlypontja egyházunk függe t -
lenségében van, vagy sehol a világon, azért egyházunk füg -
getlensége sem első,sem középső, sem utolsó helyen nem áll a 
teendők sorozatában, hanem ö amaz örökös alap, melyen k i -
vül, kezdjük bár elöl vagy hátul a teendőket, boldogulni 
soha sem leszünk képesek. Istennek hála, ezen függet len-
ség egyházi eddigi alkotmányunkból fejlődött ki, mely 
ugyan ujabb időben megtámadtatott, de magunk tevékeny-
ségével s Felséges királyunk jogérzetének hozzájárulásá-
val föntartatott. Miután azonban máj. 15-én kelt legfelsőbb 
kézirata óta kormányrendeletekkel és tettekkel találkozunk, 
melyeket se törvényes függetlenségünkkel, se az említett 
legfelsőbb kéziratban foglalt biztosítással nem tudok 
megegyeztetni, azt hiszem, hogy mindenekelőtt ezen ba -
jainkból kibonyolódni s önállásunkat tartósan biztosítani 
kell. E végett ezen egyetemes gyűlés első órájában s z a -
vamat emelvén, ügyeimét a következőkre hívom föl: 

A május 15-én kelt legfelsőbb kézirat az autonom 
maradt protestáns községeket törvényes jogai tettleges 
gyakorlatába visszahelyezvén arra szólít föl, miszerint a 
cs. kir. pátens szerint elrendezett községeket ezen e l ren -
dezésökben ne háborgassuk, s mi nemcsak ezen legfelsőbb 
akarat, de saját meggyőződésünk folytán minden akadályt 
gondosan elhárítottunk, mely hitsorsosink összesimulását 
nehezítené, senkit szétágzó vélemény miatt nem hábor -
gattunk. Másrészről azonban az autonom maradt községek, 
melyek az 1790. 26. t. c.-hez ragaszkodtak, joggal köve-
telhették, hogy törvényes szabadságaik gyakorlatában 
sem coordlnált községek elöjáröi, sem a kormányszékek 
által ne háborgattasanak. Azonban mi történt ? 

1 -ö r is a dunáninneni superintendentiában, hol a 
legfelsőbb kézirat ugyan a cs. kir. pátens által teremtett 
pozsonyi superintendentiát továbbra is megállapítván, az 
által azonban magát az anya-superintendentiát el nem tö -
rölte : itten a coordinált községek Breznobányán Kuzmá-
nyi urat superintendensnek, Landerer urat fölügyelőnek 
megválasztották, az autonom községek a Dunán-inneni 
superintendentiában megmaradván. Főtisztelendő Sztromsz-
ky urat, ki még 1832-ben superintendensnek törvényesen 
megválasztatott, és az ostromállapot megszüntetése után 
hivatalos állását az illető községek egyhangú akaratja 
szerint visszafoglalta, superintendensöknek vallották és 
Szentiványi Márton urat fölügyelőnek megválasztották, — 
a császári pozsonyi superintendentián elválasztott elöljá-
róinak megerősítéséért legfelsőbb helyre a cs. kir. pátens 
értelmében folyamodott és megerősíttettek. A Dunán-
inneni superintendentia az illető egyházi gyűlés jegyzö-
könyvét százados gyakorlat szerint a helytartó tanácshoz 
küldötte s ez által a történt választásokat a főkormány-
szék tudomására vitte. Erre a helytartó tanács jul. 12-dikén 
kelt intézvénye által az egész gyűlést érvénytelennek 
nyilvánította és igy a Dunáninneni superintendentiát mint 
nem létezőt tekintette, azaz a 22 szervezett községet, a 
legfelsőbb kézirat értelmében, egyházi jogaik gyakorla-
tában megerősítette, de a 66 autonom községet ugyanazon 
legfelsőbb kézirat ellen, egyházi jogaik gyakorlatában 



háborította, mert midőn ezen kézirat nyíltan azt mondja, 
hogy a protestánsoknak vallásos meggyözödésöket minden 
erőszaktól megkímélni kivánja s azért az autonom közsé-
geknek megengedi, liogy elöljárói hivatalaikat a bevett 
szokás szerint betölthessék, (azon szóval „Bestellung" él) 
józan fölfogás szerint csak nem akarta azt, hogy a 66 au-
tonom község azon superintendenst ismerje el, kit a 22 
szervezett község magának választott; midőn továbbá azt 
mondja, hogy a pozsonyi superintendentia összeállásában 
ne háborgattassák, nem parancsolhatta azt, hogy a Dunán-
inneni superintendentia abban elolvadván, megsemmisites-
sék és hívei csak gyászlehelö szavakat leljenek Felséges 
Fejedelmünk iratában? mely hogy balra magyaráztatott a 
helytartótanács által, magának a császári királyi vallásügy-
miniszter urnák nyilatkozatából kiderül.Ö excellentiája ugyan 
szeptember 18-dikán a birodalmi tanácsban azt mondotta, 
miszerint Ö Felsége május 15-dikén legfelsőbb akaratát 
oda nyilvánította, hogy a p r o t e s t á n s ü g y b e n t ö b -
b é e g y f e l ő l s e l e g y e n k é n y s z e r í t é s n e k h e -
l y e és a kormány befolyása arra szorítkozzék, hogy 
azoknak, kik saját fölfogásuk után az eddigi protestáns vi-
szonyokat türhetleneknek hiszik és Ö Felsége által tett 
ígéreteknek teljesülését igénybe veszik, az illő védelem 
megadassák. 

A Dunán inneni superintendentiához intézett hely-
tartósági intézvény tehát Ö Felsége akaratával nyíltan el-
leukírzih, mart híveit a pozsonyi superintendentiába erő-
vel szorítani ügyekszik. Ellenkezik avval Kuzmányi ur 
viselete, ki az autonom esperességekhez körleveleit intézi, 
ellenkezik a miavai szolgabíró Bienert ur eljárása, ki a 
nyitrai esperességben autonom maradt 8 községnek meg-
parancsolta, hogy a coordináltnak maradt 8 község által 
választott Hurbán József lelkész urat conseniornak, Tro-
kan urat esperesnek és Sztromszky superintendens ur he -
lyében Kuzmányi urat superintendensnek okvetetlen is-
merjék el. Kérdem, ki veti a protestánsok közé az elide-
genülés konkolyát? A dunáninneni superintendentia nem 
menne át a gyűlöletes pártoskodás terére, se tettel, se szóval 
nem bántotta, nem csábította a coordinált községeket, de 
Kuzmányi ur és hivei előállva az események elferdített 
előadásával, vádolják az autonom egyházak tagjait az 
egyházi béke fölzavarásáról s támogatásul a miavai szbiró 
Bienert ur egyházi ügyekről rendelkezik; egy császári 
helytartótanács ugyanazon egy kézirat szerint, mely az 
úgynevezett ujverbászi superintendentiát épen ugy mint 
a pozsonyi superintendentiát fölállította, amannak megen-
gedi, hogy mindenestül az anya-superintendentiájához 
viszszatérliessen, ezt még más superintendentia föláldo-
zásával, 66 anyaközség kényszerítésével ki akarná egé-
szíteni ! Lehetetlen, hogy ez legyen Felséges Fejedelmünk 
akarata és igy egy legalázatosabb fölírást indítványozok, 
melynek első pontjában ezen eljárás megszüntetését 
kérjük. 

Evvel szoros kapcsolatban áll a bányaegyházke-
rülethez tartozó bar sí, honti, nógrádi, zólyomi esperessé-
gek ügye, melyek azért, mert körükből összesen 6 köz-

ség az úgynevezett pozsonyi superintendentiához csat-
lakozott, a többi 90 autonom maradt községekkel szint-
azonkép oda hajtatnak, hová meggyőződésük szerint soha 
nem mehetnek, de erélyes föllépés nélkül azok részéről, 
kikre egyházi létünknek megőrzése van bízatva, az ott 
szövődött kötelékekből aligha szomorú következések nél-
kül kibontakozhatnak, miért ezen vezélyes állapotnak meg-
szüntetését a fölirás második pontjában kérni kell. 

Sérelmeink 3-ik pontja a dunántuli superintenden-
tiát illeti, hol Wohlmuth volt adminisztrátor ur a vissza-
helyzett törvényes superintendensnek s igy az egyházke-
rületnek a pecsétet kiadni vonakszik és jóllehet azon egy-
házkerületi gyűlés jegyzökönyve, melyben a községek 
egyhangú akaratjával főtisztelendő Haubner ur superinten-
densi hivatalába visszahelyeztetett, a helytartó tanácsnak 
még junius elején fölterjesztetett, a kormány rendeleteit nem 
hozzá hanem még mindig Wohlmuth úrhoz intézi, mert a 
kormányszékek Haubner ur visszahelyeztetését érvényte-
lennek tartván, formaszerü választást követelnek. Megval-
lom, hogy erre okot a legfelsőbb kéziratban hiában kere -
sünk, melyben az mondatik, hogy a superintendentiák be-
töltése ellen semmi akadály ne tétessék (der Bestellung 
von Superintendenten kein Hinderniss in den Weg gelegt 
werden soll) és igy 0 Felsége formaszerinti választást 
el nem rendelvén, az illető superintendentia belátására 
bizta, vájjon ezen hivatalt a községek egyenkénti szava-
zatai vagy csak azoknak az egyházkerületi gyűlésen meg-
jelent képviselői által akarja-e betölteni. Főtisztelendő 
Haubner ur a haditörvényszékek által ugyan elitéltetett, 
de későbben leljesen megkegyelrneztetvén, természetesen 
előbbi hivatalába is, visszaléphetett, sőt 1790 : 26. t. c. és 
egyházi rendszabályaink szerint a superintendentia arra 
nem is köteleztethetnék, hogy élete idejére választott su-
perintendens helyébe, annak életébeni vallásos meggyő-
ződése ellenére, mást válasszon. A kultuszminiszter ur 
nyíltan azt mondja, hogy Ö Felsége a protestáns ügyben 
többé semmi kényszerítésnek nem akar helyt adni, tehát 
miért használtatik a fensöbb erő közbenjárulása folyvást az 
autonom protestáns egyház ellen ? 

Egyébiránt ugy látszik, hogy a kormány felső reg i -
óiban a superintendensek és fölügyelőknek megerősítését 
a legfelsőbb fölügyelés jogaihoz számítják még mindig; 
mert a Kassán létező helytartó tanács expositora f. szep. 
21-én főtisztelendő Máday superintendens urat arra figyel-
meztető, hogy „miután megválasztása legfelsőbb helyen 
tudomásul még nem vétetett, minden bandériumok és más 
demonstrátiók, melyek, ugy írja, a hét bányavárosokbani 
jelenléte alkalmával készülnek, eltiltattattak." — És mit 
nevezett demonstrátiónak ? Az ottani protestáns közsé-
geknek azon ajtatosságát, melylyel az egyházi láto-
gatást megtevő fŐpásztorukat százados szokás szerint 
ünnepélylyel fogadni készültek. Igen, de Máday ur válasz-
tása még tudomásul nem vétetett és igy azt mint superin-
tendenst megtisztelni nem szabad, igy hangzik az ellenve-
tés a hivatalnokok ajkin! Ez azonban téves nézet, melynek 
ellene mond a százados gyakorlat, nem létezvén egyetlen 



egy eset sem, hol a múltban valamely superintendens kor-
mányilag megerősíttetett vagy fölavatása után hivatalos 
eljárásában megakadályoztatott volna. Ellene mondanak 
VI. Károlynak 1734. okt. 2-kán a helytartótanácshoz kelt 
rescriptumának azon szavai: ,,Qui taliter constituti super-
intendentes ad solum statum notitiae in quo loco, pro quali 
districtu eos regnicolae constituerint, de casu in casum 
Majestatem nostram genuine semper informabunt"; — a 
legfelsőbb föliigyelési jognál fogva, ha a választott szemé-
lyek ellen törvényes kifogások léteznek, azok iránt az il-
lető egyházkerülettől körülményes jelentés parancsoltat-
hatik ellenök, a törvények értelmében a további törvényes 
lépések tétethetnek, de a megerősítés az 1790. 26. t. c. 
szerint a legfelsőbb fölügyelés jogaihoz nem tartozik. 

Előkelő sérelmeink 4 pontjában panaszainknak fő-
panaszát, iskoláink állapotát érinteni kell. Az 1790: 
26. t. c., mely vallásunk gyakorlatát nyilvánosnak lenni 
akarja, azon joggal ruház föl, hogy sükségeink szerint 
alsó és felső iskolákat teljes nyilvánossággal fölállíthas-
sunk, a mint egész 1850-ig senkinek eszébe sem jutott is-
koláinktól ezen nyilvánosságot megtagadni. 1850-ben a cs. 
kultuszminisztérium ezen törvényes jognak félrelételével 
csak azon iskolákat, melyek az általa fölállított szabályok 
szerint szerveztettek, akarta a nyilvánossággal mint uj jog-
gal fölruházni. Mi pedig mindenekelőtt ezen eljárást tör-
vénytelennek kijelentvén, százados tapasztalásra hivatkoz-
va, tanintézeteinket nem tanárok száma, hanem azon kép-
zettségi fok szerint, melyet fejlődésükben tanítványaink 
ottan elérnek, véltük megítélendőnek. A május 15-én kelt 
legfelsőbb kézirat, megszüntetvén a kivételes állapotot, 
megengedi, hogy ismét saját egyházi felsöséget választhas-
sunk, és igy ezen egyházi felsöségünk nyilvános iskoláink-
nak szellemi és anyagi állapota fölött őrködhessék; hogy 
teljesítheti azonban e kötelességét, ha ezen tanintézetekben 
oly tantervezettel, oly iskolakönyvekkel, egy szóval oly ren-
deletekkel találkoznék mind untalan, melyekkel egy idegen 
elem a nevelés szent ügyében ügyekszik befolyást nyerni. 
Iskoláink e posványos helyzetben többé nem maradhatnak, 
a protestántismus szoros érdeke múlhatatlanul követeli, 
hogy a jelen fölébredésünk áldásaiban iskoláink mindenek 
fölött részesüljenek és a jelen állapot gyökeres orvoslást 
nyerjen. Ki törhet pedig jobb létre vezérlő ösvényt ? Csak 
ezen egyetemes gyűlés, midőn az általam inditványzott 
fölirás 4-ik pontjában 0 Felségéhez azon kérelemmel járul, 
miszerint az 1790: 26. t. c. 5 §-ában biztosított iskolai 
jogaink gyakorlatában föntartani és miután mi a cs. kir. 
kultuszminiszter által, vallásos meggyőződésünk ellenére 
behozott tanrendszer és iskolai fölügyelő helyébe, O Fel-
ségének május 15-én kelt legfelsőbb kézirata értelmében, 
az elébbi tanrendszert és fölügyelést — a törvényes 
legfelsőbb felügyelés őrködése alatt — alkalmazandók-
nak véljük, császári királyi kormányszékeit oda utasítani 
méltóztassék, hogy az 1790 : 26. t. c. fönnt alakított nyil-
vános protestáns iskoláknak bizonyítványait mint 1850-ikig 
ugy ezentúl is teljesen érvényeseknek tekintsék. 

Az e szerint egy kiküldendö választmány által szer-

kezendő fölirás ezen egyetemes gyűlésből kirendelt követ-
ség által helytartó ö excellentiájának másolatban adassék 
át azon kérelemmel, hogy Ö császári királyi Apostoli Fe l -
ségének benyújtása végett egy audientiát kieszközölni és 
fölirásunk tartalmát Felséges Fejedelmünk trónja előtt hat-
hatósan pártolni méltóztassék, — hogy a protestáns m a -
gyar egyház lángbetükkel Írhassa hálás emlékezetébe azon 
hitsorsosa nevét, ki mint ritka katonai erényekben diszlö 
vitéz hazafiságsugallta elhatárzottságát meg nem tagadta 
egyházunk megbecsülhetlen törvényszentesitett kincseinek 
védelmétől. 

Szentivdnyi Mártonnak, az ág. hitv. dunáninneni 
egyházkerület felügyelőjének a magyarországi ág. hitv. 
egyház egyetemes gyűlésén Pesten 1860-diki okt. 10-kén 
mondott s a jegyzőkönyvbe egész terjedelmében beigtatott 
beszéde: 

Igen tisztelt egyetemes egyház ! 
Legelébb is érzem magamat fölhiva forró köszönete-

met nyilvánítani az előttem szóló főfelügyelő urnák azon 
meleg szavakért, melyeket a dunáninneni kerület ügyében 
elmondott, és pótolom még előadását következő adatokkal. 

A magyar prot. egyházat rendezni fogott cs. k. pátens 
életbeléptetésénél a dunáninneni kerületben többféle t é -
nyező vétetett igénybe. Az értelmiség, annak egyik résste 
a prot. papság, a politikai hatóságok tisztviselői és a nép. 

Az értelmiség minálunk is ugy, mint az egész hazában 
a pátenst már elvileg nem találván elfogadhatónak, az e l -
len egész erélylyel nyíltan és minden kivétel nélkül t i l-
takozott. 

A prot. papság csekély kivétellel szószólója volt a 
pátensnek; meglehet, és én akarom is hinni, hogy nem 
meggyőződésből, de azért, mert a pátens kényszerítő l e -
vén, a lelkész urak az ellen felszólalni nem mertek. És 
valamint ezt clerusunkról általában hinni akarom, ugy 
másrészről ki kell jelentenem : hogy ezen különben igen 
tisztelt testületnél találkoznak egyéniségek, melyek a p á -
tens keresztülvitelénél a hihetetlenre is vetemedni nem 
iszonyodtak. Csak néhány esetet hozok fö l , a melynek 
magam is tanuja voltam. 

Tudok esetet, a hol a lelkész a választókat borral 
itatta, katonai beszállásolással, mitől a mi népűnk irtódzik, 
fenyegetödzött. Tudok esetet, a hol a lelkész híveinek 
azt mondta, hogy azon egyházak, melyek a pátenst el nem 
fogják fogadni, a Császár által ki fognak üzettetni az o r -
szágból. Tudok esetet, a hol a lelkész a kérdést igy adta 
e lő: „Voksoljatok, majd meglátjuk, ki a Császár barátja és 
ki annak ellensége." Tudok esetet, a hol az egyház több-
sége a pátenst visszautasította, és a lelkész annak kisebb-
ségéből alkotott, habár nem is teljes számú presbyteriumot. 
Tudok esetet, a hol a lelkész a fenyítő törvény 65. §-nak 
alkalmazásával fenyegetőzött, és a hol mindezek dacára a 
pátenst még sem lehetett keresztül vinni; arra is volt eset, 
hogy a lelkész maga hiveit az Isten oltára előtt elátkozta 
Ezek történtek Liptóban. 



A politikus hatóságok tisztjei föl akarták használni hi-
vatalos állásuk tekintélyét a pátens érdekében. Szent-Mik-
lóson a megyei főnök letiltotta az egyházi gyülekezetet; 
én, kinek elnöklete alatt az egyháznak egybe kellett volna 
gyűlni, fölfolyamodtam az ország guberniumához, én igen 
későn kaptam tagadó választ, a megyei főnök kapott igen 
korán collaudatoriumot. A szolgabirák végig járták az 
egyházakat, összecsőditették a népet, de alig kezdtek hozzá 
a pátensről szólani, a nép által magukra hagyattak. Boca-
bányán az egyház tulajdonához tartozó úgynevezett papi-
rétnek egyik részét a megyei hatóság foglalván le nyilvá-
nos útnak, az egyház kártalanításért folyamodott, és ilyen 
választ kapott: „Nachdem síeli die Bocaer Gemeinde nicht 
coordinirt hat, wird solche für nicht existirend betrachtet." 
— Sőt arra is volt példa, hogy egy jámbor földmivelő egy 
magánpanaszszal elment a szolgabírói hivatalba, és a szol-
gabírói segéd azon szavakkal fogadta: „Szervezte-e magát 
a te egyházad?" „Bizony uram nem." „Elmehetsz h á t a 
papodhoz, én neked igazságot szolgáltatni nem fogok." 

És a nép—de mit is szóljak én a népről, a nép min-
denütt egyforma, t. i. jó, ha tévútra nem vezették. Ezen 
népnek azt mondták, hogy a pátens parancs, kemény, meg-
másíthatatlan parancs, mely ellen még kéröleg sem szabad 
szót emelni, — és nem levén sok helyütt ember, a ki fölvi-
lágosítsa, meghajolt a parancs szigora előtt; sok helyütt 
-ellenben, bizonyos belső sejtelemnél fogva, nem nyilatko-
zott, míg akár mások tanácsát ki nem kérte, vagy pedig 
mások példája után nem indul, mert urak, a mi népünk fél 
az újításoktól, a mi népünk a régihez ragaszkodik, mert 
tapasztalásából tudja, hogy minden cserénél csak vesztett, 
roppantot vesztett. 

Ellenben a hol ezen népet a pátens következményei-
ről fölvilágosították, különösen a hol azt mondták neki, 
hogy a pátens által örök időkre el van temetve az egyház 
ítutonomiája, és a hol megmagyarázták: mi légyen ezen 
autonomia: nem használt ott többé sem hízelgés, sem ké-
rés, sem fenyegetés, sem pedig a bíróságok elrettentő 
nyomozása; ott örök időkre a pátens keresztülviteléről le 
kelletett mondani; — ott a nép oda nyilatkozott, hogy az 
erőszaknak nem állhat ellen, de se nem választ, se pedig 
magát nem választatja. Ezen nép, urak megjelent kikül-
döttjei által az esperességi gyűléseken, különösen egy 
községből, a melynek fölügyelője nem volt, sőt a hol egy 
jkaputos ember sem lakik s igy nyilatkozott „Urak, mi a 
ió t újságból azt olvastuk ki, mintha Csorba szervezte volna 
magát, és miután mi ezt szégyennek tartjuk, miután mi a 
pátenst el nem fogadtuk, s azt magunk jó szántából el sem 
i s fogadjuk soha, kérjük az urakat, hívják ezt vissza, s 
3'endelkezzenek, miszerint ezentúl az újságokba csak az 
Írassék, a mi igaz. — Ezen nép megjelent egy helyütt a 
% maga inspectoránál s azt mondta neki „Uram, mi tudjuk, 
hogy a szomszéd falunak urai ellen nyomoznak, sőt azt is 
mondják, hogy azokat el is fogják zárni, mi nekünk jövő 
vasárnap gyülésünk lesz, ne jőjön az ur oda, mi ott le-
szünk mindnyájan, de mihelyest papunk a pátensről szólani 
fog, kitakarodunk, bennünket ezért fenyíteni nem fognak, 

holott az urbajba keveredhetnék." Ezen szegény nép, urak, 
hallván, hogy némelyek közülünk nem csak fogságra, de 
a költségekbe is el volnának Ítélve, oda nyilatkozott, hogy 
nem oszthatja ugyan az urakkal a fogságot, de habár gara-
sonkint is, össze fogja gyűjteni azon összeget, melybe őket 
el találják marasztalni, s nem fogja megengedni, hogy 
azok pénzbeli veszteséget is szenvedjenek azon vallásért, 
a mely velők közös. — Agitáltak ezen nép között a szláv 
nemzetiséggel, de ez, urak, most egy tompa fegyver, ez 
többé nem fog, ezen komédiának a felföldön igen kevés a 
szereplője, publikuma pedig épen nincsen. És ez volna 
hangulata a népnek a pátens irányában. 

A dolgok ezen állása közepett leérkezik a május 
15-ki leirat és hozsannát kiált neki az egész protestáns vi-
lág, s örömittasan a visszanyert lélekismeret fölött elhall-
gatnak a sajgó kebelek, s bizonyságául annak, hogy a pá-
tenst csak szigora hozta életbe, el esnek tőle rendre az 
egyházak, a kerületek gyülekeznek, kerületi elnönök vá-
lasztatnak,és előkészületek történnek az egyetemes gyűlés-
re. A dunamelléki kerület is tizenkét év óta sajnosan nél-
külözött szabadságát élvezendő, julius 12-én gytil össze 
Pozsonyban, öröme azonban a legérzékenyebben zavar-
tatott meg. 

Mert a gyűlést megelőzőt reggeli órákban a ren-
dőrség részéről, hivatkozva egy felsőbb helyről nyert 
parancsra, kinyilatkoztatott, hogy gyülésünk törvénytelen, 
hogy határozataink törvénytelenek, hogy azok a felsőbbség 
által figyelembe vétetni nem fognak, ha azonban a kerület 
mégis egybe akarna ülni, mindaddig, mig az egyházi kér-
dések teréről le nem lép, háborgattatni nem fog. 

Mi ezen fölolvasott, de nekünk Írásban ki nem adott 
rendőri parancs okát magunknak megmagyarázni nem tud-
tuk, a melyben a kormány tiltatkozik gyülésünk ellen, és 
azt még sem akadályaztatja meg, — azon kormány, mely 
csak néhány héttel azelőtt Sáros és Szepes megyékben 
néhány tagból álló gazdasági egyesület egybeülését a 
csendörséggel oszlatja föl, azért, mert nem tartja törvé-
nyesnek ; szásznegyvenezer embernek megengedi képvi-
selöjök által representativus összeülését, és azt azon 
percben törvénytelennek nyilvánítja. Ha törvénytelen volt 
a mi gyülekezetünk, megfoghatatlan, hogy annak össze-
ülését nem akadályoztatta, és ha annak egybeülését nem 
gátolta, újra megfoghatatlan, mért nyilvánította törvény-
telennek. 

De nem is tudtuk mi azt megegyeztetni a május 15-
iki leirat szellemével, a melyben a lélekismeret szabad-
sága mondatik ki, a melyben azt mondja a Felség, hogy 
alattvalói aggodalmukat, mintha a pátens által meggyö-
ződésökön erőszak tétetni céloztatnék, meg akarja szün-
tetni, — és ha ez volt a május 15-ki leirat szelleme, kér -
deztük egymást, mért van az, hogy épen csak a dunán-
inneni kerület híveinek a lelkiismerete ezentúl is maradjon 
lebillincselve, s miért eröszakoltassék pusztán a mi meg-
győződésünk. S végtére a kormány tiltakozásának okát a máj. 
15-ki leirat ezen szavaiban hittük rejleni: „Az uj-verbászi 
és a pozsonyi kerületek jelenlegi állásukban meghagyan-



dók." Mi a leirat ezen szavait a dunamelléki kerület terü-
letére magyaráztuk, a mennyiben azt hittük, hogy a kor-
mány azért tiltakozik ellenünk, mert gyűlésünkön nem 
vettek részt azon esperességek, a melyeket a pátens a bá-
nyai és dunántuli kerületektől elszakasztott és mi hozzánk 
csatolt; de miután láttuk, hogy a bányai kerület julius 17-
kén tartott gyűlése ellen, melyben nemcsak a patentalis 
uj-verbászi kerület, hanem azon esperességek is vesznek 
részt, melyeket a pátens hozzánk csatolandónak lenni vélt, 
— és a kormány még sem tiltakozott, — akkor már a 
kormány irányunkbani föllépésének más okát kerestük, és 
most azt hiszszük, hogy a kormány azért tiltakozik ellenünk, 
mert bennünket minden áron szervezett kerületnek tartani 
és tartatni akar. 

Elő fogom adni, mennyi oka lehet rá. Igaz, urak! és 
mi tagadás van benne, hogy a dunamelléki kerület egyhá-
zainak nagy része a május 15-ki leirat keletkeztekor szer-
vezve volt, de mennyire sarkallott ezen szervezés a nép 
meggyőződésében, azon meggyőződésben, melyet a mon-
dott leirat respektál, kiviláglott onnét, hogy alig szűnt 
meg a pátens szigora, az egyházak rendre estek el tőle. 
Chalupka tart Breznóbanyán jun. 27-kén kerületi gyűlést, 
és megjelenik rajta tizenegy egyház; mi gyülekezünk Po-
zsonyban julius 12-kén, és a kerület nyolcvannyolc egy-
házai közül megjelenik hatvankettő. Kuzmányit megválaszt-
ják Breznóbányán a patentalis superintendensnek, hatvan-
kilenc vokssal, mely hatvankilenc voks között csak tizenegy 
egyházi voks volt, ötvennyolc pedig, a legtágasabb alapra 
fektetett plebiscitnek az eredménye, t. i. papok, kiknek 
egyházuk autonom maradt, voksok, melyeket az időközben 
pátenstől eltért egyházak visszaköveteltek, professorok, 
rektorok, hivatalnokok és tudja az Isten még ki, — ellen-
ben mi hatvanként egyháznak és száznegyvenezer ember-
nek egyenes akaratából visszaültettük köztiszteletben álló 
föpásztorunkat, Sztromszky Sámuelt, ötét szerető nyájának 
az élére. A breznóbányai kiköldöttek kihallgatást nyernek 
a Felségnél és Benedek ö nagymlgnál, Kuzmányi pedig 
megerősittetik patentalis superintendensnek; — a mi gyű-
lésünk pedig törvénytelennek nyilvánittatik, jegyzököny-
vünk a nm. helyt, tanács által olvasatlan visszaküldetik, 
pecsétünk Chalupka által vissza nem adatik, megválasztott 
kerül, felügyelőnk ugyanannak el nem ismertetik. — Kuz-
mányi, kinek a pátens szerint Pozsonyban kellene lakni^ 
Besztercebányán székel, autonom espereseinkhez utasítá-
sokat, egyházainkhoz pásztori leveleket küld, ezek pedig 
elhatározzák, hogy vele semmiféle nyilvános érintkezésbe 
jöni nem akarnak, nem is fognak; visszaküldik utasításait 
feltöretlenül, pásztori leveleit olvasatlanul; elhatározzák, 
hogy azon esetben, ha Kuzmányi az egyházi visitatiót 
megkísértené, se az egyházi jegyzökönyvei vele közöltet-
ni, se a templomok és iskolák ajtai előtte megnyílni nem 
fognak. És ezen kerületet, urak, mely a patentális superin-
tendens irányában ilyeneket határoz, minden áron szer-
vezett kerületnek akarják tartani. Kuzmányi el megy Brez-
nóbányára, nem fogadja senki; Mosócz az ö jelenlétében 
eltér a pátenstől, nappal strázsáltatja magát, éjszaka nincs 

álma, mert nem hagyják aludni a betört ablakok, a macs-
kazenék és talán a lélekismeret mardosásai; baráti nem 
fogadják el, ellenségei megvetik; cime van, dioecesise nin-
csen, és ha csakugyan szervezett kerület vagyunk, miért 
nem viszik hát tüzes vérű fogatokon egyházról egyházra, 
mért nern fogadják bandériumok, pedig mi is tudunk le l -
kesülni, hanem csak az igaz ügy mellett; hol maradtakel 
a diadalkapuk, mért száradtak meg a virágkoszorúk, mért 
némultak el a harangok, ha nem tudnánk, megtanultuk 
volna a dunántúliaktól, miképen kell egy köztiszteletben 
álló föpásztort fogadni, — azért urak, mert Kuzmányi tudja, 
hogy ö nem kell senkinek, hogy azon egynéhány egyház 
is, mely eddig papja s presbyterei által a pátens mellett 
féken tartaték, s mely ezen hierarchák hálóiból kibontakoz-
ni nem tud, lelkében autonom,—s mert tudja hogy vár reá 
fogadtatás, de nem kedvező. Sz.-Mártonban fölavattatott 
patentális superintendensnek; becsületére válik főpipjaink-
nak, hogy még fölszólítani sem merték egyikét sem, mi-
szerint fejére tegye áldozó kezét; volt ama felavatáson 
minden, kivéve azt, a minek kellett volna lenni, mert a 
darmstadti superintendens kimaradt, elmaradt az értelmi-
ség, elmaradt a nép, de a mi jelen volt, az volt számos 
csendőrség, melynek födözöte alatt megtörtént a felavatás. 
Es ezen kerületet urak, mely igy tartja magát a patentális 
superintendens irányában, minden áron akarják szervezett 
kerületnek tartani, reánk akarják fogni, hogy mi pátens 
mellett lelkesülünk, és nem gondolják meg azt, hogy ha 
mi a pátens elveiért rajongnánk, 1856-ban az Entwurfot, 
mely nem tartalmozott egyebet, mint a mi a pátensben van, 
elfogadtuk volna, és miután kerületünk az Entwurfot egy 
lélekkel és akarattal visszautasitá, tudhatnák odafönt, hogy 
a pátensnek csak annak szigora nyitott rést, és hogy ha a 
pátenst is ugy, mint az Entwurfot a szabad tanácskozások, 
a szabad véleményzések terére viszik, a pátens mellett egy 
puszta hang sem fogot volna emeltetni. 

Áll tehát tisztán, hogy a dunáninneni kerületben is a 
pátens elnémította a meggyőződést, erőszakolta a lélekis-
meret szabadságát, azon szabadságot, melyet a május 15-kí 
leirat respectál, és azon meggyőződést, melyet tiszteletben 
akar tartani. 

Miért tiltakozott tehát a kormány julius 12-ki gyűlé-
sünk és határozataink ellen, holott akkor, h a j ó i tudósítják, 
tudhatta volna már, hogy Breznóbányán csak tizenegy, Po-
zsonyban pedig hatvankét egyház gyűlvén össze, a dunán-
inneni kerületet épen ugy nem lehet, nem szabad szervezett 
kerületnek tartani, mint bármelyikét a négy közül, — s tud-
ván, hogy kerületünk, néhány egyházat kivéve, tisztán 
autonom , miért adják a május 15-diki leiratnak i rá -
nyunkban ezt a magyarázatot: a Felség visszaadja min-
den protestáns magyarnak a lélekismeret szabadsá-
gát , csak nektek nem, megakarja szüntetni a hivek 
aggodalmait, csak nálatok nem, sértetlen maradjon a m e g -
győződés, csak a tiétek nem, és pedig csak azért, mert t í 
hatvankét egyház vagytok, amott pedig csak tizenhat, de 
nem is egyház, hanem csak annyi pap és egynéhány pres-
byter. 



Fölkérem tehát a tisztelt egyetemes egyházat, hogy 
ismervén már most kerületünk állását, népünknek a pátens 
iránti hangulatát, tegye meg mindenek előtt a kellő lépé-
seket, miszerint a dunáninneni kerület is részesüljün 
azon kedvezményekben, melyeket május 15-éröl a csá-
szári szó szentsége minden magyar protestánsnak bizto-
sit, ezen ügy nem pusztán a miénk, hanem az egyetemes 
gyűlésé, sőt az egész magyar protestáns egyházé, mert 
mind addig, míg mi e kivételes állásban maradunk, addig 
a máj. 15-iki leirat csak puszta szó, a testet nem lehet 
épnek tartani, mig annak valamelyik tagja sértve marad. 
A dunáninneni kerület maga százhetven ezer lelkével 
egyik kiegészítő részét teszi a magyar protestáns egy-
háznak, ettől amazt elszakítani senkinek a világon de még 
magunknak sem áll jogában, és addig, míg mi e kivételes 
állásban maradunk, addig az egyház tövényes épsége és 
szabadsága mindig veszélyeztetve van, ezért pedig, urak, 
kell hogy éljünk, de ha a szükség parancsolja, kell hogy 
meg is haljunk. 

— ' O ' — 

Adakozás 
Nt. szerkesztő u r ! Alólirt meg van a felöl győződve, 

hogy minden protestáns embernek, de különösen minden 
protest. lelkész és tanítónak főkötelessége e hazának, ha 
nem is minden, de legalább a legszükségesebb protestáns 
intézeteit; továbbá, az elhagyott s uagy nyomorúságban 
tengődő hitsorsosit tehetségéhez képest istápolni. Ezen 
meggyőződés inditott engem arra : 

1 -ör . „Hogy a pesti protestáns theologiai intézet" 
számára minden évre — s már e folyó évre is — 5 uj ftot 
ajánljak; miután az ország fővárosában egy theologiai 
intézet múlhatatlanul szükséges, már csak azon szempont-
ból is, minthogy az ifjúnak több alkalma van itt mind lel-
kileg, mind külsőleg, azaz életrevalóbbá magát kiművelni. 
De szerintem e mostani egyesült theologicum intézet csak 
alapja egy leendő nagyobbszerü iskolai intézetnek. Ha 
minden csekélyebb jövedelmű lelkész évenként csak 2 ftot 
ajánlana ez intézetre, s minden jobb sorsban levő 5 uj ftot, 
a tanitók felét, ugy 8—9000 ft. segélyben részesülne éven-
ként a pesti theol. intézet, s ez már szép összeg. Szinte 
ily segélyezésre igen ajánlandó intézetnek találom. 

2-or. ,,A pesti protestáns árvaházat," hol mint tudva 
van, a vagyon nélkül meghalt protestáns papok és tanitók 
gyermekei menedékhelyet , ingyen nevelést és oktatást 
nyernek. Ennél szükségesebb intézet alig van az országban. 
Hány lelkész, hány tanitó hal meg ugy, hogy gyermekeire 
vagyont nem hagyhat hátra, s mily jól esnék szivének azon 
tudat, hogy neveletlen kis fia a pesti árvaházban felvétetik 
és felneveltetik. Igaz ugyan, hogy most kevés árvagyermek 
részesül még ez árvaház jótéteményében, de ennek az az 
oka, mert még kevés a pártolója, különösen kevés a pro-
testáns lelkészek és tanitók között. 

Pártoljuk jobban ez intézetet, annál több gyermek 

nyer helyt ez árvaházban; s véleményem szerint oly lel-
kész s tanitó fiaknak lenne elsősegük mások felett, kiknek 
szüleik ez intézet pártfogó tagjaivá lettek, vagy azt leg-
alább tehetségűkhez képest segélyezték. És ne mondja azt 
egy lelkész s egy tanitó sem, nekem van vagyonom, s fiam 
halálom esetére nem szorul a kérdéses árvaház segélyére, 
miért fizessek másért ? Épen a jobb módiinak ugy szólván 
kötelessége a szegényebbeket segélyezni, hálát adván Isten-
nek, hogy jobb módban van, s gyermeke ily segélyezésre 
nem szorul. Én is azon véleményben vagyok eddig, hogy kis 
fiam halálom esetére ez árvaházi segély nélkül ellehet; de 
azon szempontból indulva, hogy a jobb módúnak kötelessége 
a szegényebbet istápolni, én ezennel minden évben a pesti 
protestáns árvaháznak, valamint ez alkalommal is 4 ftot 
küldök. 

Nagy viszhangra talált lelkemben : 
3-or . Mester Ede felszólítása a bukaresti magyar 

közlönyben, melyben felszólittatunk Oláhországban e l -
szórva levő hitsorsosink lelki üdvéről gondoskodni; s e 
cél, indítványa szerint csak ugy érethetik el, ha egy ref. 
magyar missionáriust küldünk Romániába. Ki az a reform, 
lelkész, ki nem kívánná azon 2 - vagy 3000 nagy nyomo-
rúságban s elhagyatott állapotban levő hitsorsosit segíteni ? 
nem ugyan vagyoni állapotjukon, hanem lelki állapotjukon, 
miután ezek soha egész életükben istenitiszteletben nem 
részesülnek. Ha ezekhez egy missionarius nem menend, 
ez esetben rövid idő múlva bizonyosan elhagyják -vallásukat 
és nemzetiségüket is, és ezt szerintem nem kell engedni, 
hacsak minden ref. lelkész 2 uj ftot ajánl minden évben e 
szent célra, 2000 uj ft jön Össze, és ezért kapunk egy 
ügyes missionáriust Oláhországba, ügyest emliték, mert ez 
állomásra nem alkalmas minden ember. Ha minden lelkész-
társ nem is 2 ftot, de legalább 1 ftot adhatna, s majd talál-
koznak, kik többet adnak, s így mégis kijön a 2000 ft 
kerekszám. Tán jó lenne, hogy a főtiszt, superintendens 
urak az espereseket, ezek pedig a canonica visitatio alkal-
mával miden egyes lelkészt és tanítót szólítanák fel e szent 
célra segélyt ajánlani. Én részemről minden évre ily mis-
sionarius fizetésére 5 uj ftot ajánlok. Azonban meghatáro-
zandó lenne, kihez küldendő az ajánlt összeg; nagytiszt. 
Ballagi urhoz-e Pestre, vagy nt. Révész Imre úrhoz Deb-
recenbe. 

4-cr . Végezetre a szerencsétlen siriai keresztyének 
számára küldök 1 ftot. 

Ujverbász, oct. 2. 1860. Kármán József 
ref. lelkész 

Összesen 10 ftot vettünk. Szerk. 

Özvegy Kóczán Józsefné ö nagysága libanonvidéki 
keresztyének számára 5 ftot adományozott. Vegye e j ó -
tetteért Isten áldását. Szerk 

A mákádi ref. egyház a Melanchthon-emlékére 1 ft. 
80 krt küldőit be hozzánk. Szerk. 



E s d ő s z ó. 

Tisztelt szerkesztő ur ! „Nulla calamitas sola !" egyik 
ba j a másikat ér i ! s midőn a megelőző két nagy bajt a ha r -
madik — talán legsúlyosabb — csapás követi, elmondhat-
juk, hogy a keserűség pohara csordultig töltetett szá-
munkra. 

Ez történt velem. Egyházkerületünk öt év óta nem 
tudván sikert eszközölni azon határozatának, hogy a föld-
adót az egyházak, mint tulajdonosok kötelesek fizetni, az 
adónak egy részéért, nőm tehene, családom egyik mankója, 
clexequáltatott; a másik részéért pedig csekély conventio-
gabonám foglaltatott le. Ez mind nem volt elég, hanem 
september 25-dikén éjjel jött a borzasztó tűzi veszedelem, 
mely ,,30 házat, templomunkat, pap- és tanitólakunkat" az 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. 

egyházi hivatalnokok takarmányát, fáját s aprólékos ho l -
miját egy óra alatt hamuvá égette. 

Ily siralmas állapotunkban tisztelt szerkesztő úrhoz 
folyamodunk méltóztassék számunkra könyöradományt 
gyűjteni, melyre ha valahol, nálunk oly nagy szükség van. 
Alázatos kérésem mellett tisztelettel maradtam. Nemes-
Orosziban sept. 27. 1860. 

Bátki István ref. lelkész. 

Szivünk sajog ennyi nyomor hallattára, de addig 
országosan legjobb akarat mellett sem eszközölhetünk nyil-
vános gyűjtést, mig ön egyházi hatósága utján engedélyt nem 
eszközöltet ki a nagyméltóságú helytartótanácsnál, melynél 
fogva nyomorlátogatta egyházuk javára az egész hazában 
lehet segélyt gyűjteni. Szerk 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr . B a l l a g i Mór. 

H I R D B T É I S E K . 

O s t e r l a m m K á r o l y pesti könyvárusnál megjelent és kapható: 

M E L A N C H T H O N F Ü L Ö P . 
Élet- és korrajz. Előterjeszti H a b e r e m J o n a t h a n , a pesti prot. theol. intéz. rend. tanára. 

Ára fűzve 6 0 krajcár. 

A PHILOSOPHIA 
szükséges alkatrésze a theologiának. 

Irta 

M O L N Á R A L A D Á R 

ref. papnövendék. (A Deáky-alapitvány értelmében koszorúzott pályamű). Ára 3 0 kr . 

Különféle gyászesetekre: 

BÚCSÚZTATÓI ALKALMAZTATASOK. 
Sirnál mondandó halotti- és gyászbeszédek. CZIKE DÁNIEL ó-bndai ev. ref. lelkésztől. Ára 80 kr, 

Gr. SZÉCHÉNYI ISTVÁN. 
Emlékbeszéd. Dr. B a l l a g i M ó r t ó l . Ára 20 kr. 

PROTESTÁNS YALLASTÖRVENYEK. 
„Második olcsó k i a d á s a bányakérületi superintendentia határozatából kiadva. — Magyar kiadás 

6 kr . ; német kiadás 6 kr . ; tót kiadás 6 kr . , száz példány egyszerre véve csak Öt forint 
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D e m j é n L á s z l ó könyvárusnál Kolozsvárit kapható s O s t e r l a m m K á r o l y könyvkereskedé-
sében Pesten megrendelhető': 

De Statu Bcclesiae 
v - - . * . *• 

Evangelico-Reformatae in Transsilvania 

C O H H E N T A T I O 
Theologico-Historica quam Pro Summis in Theologia Honoribus inter Sacra Saecularia Celeberrimae 
Academiae ^G-eorgiae Augustae die XIX. Sept. anni MDCCCXXX. consequendis. — Summe Yene-

rando Tlieologorum in Eadem Academia Greorgia Augusta ordini obtulit 
J O S E P H U S S A L A M O N . 

In Collegio Evang. Ref. Claudiopolitano Theologiae et Iíistoriae Ecclesiasticae Professor P. V. 
Claudiopoli. Et Lipsiae apud Fridericum Yolkmar Bibliopolam. 

Minthogy ezen értekezés előbb jelent meg, mint az idő rá megérve lett volna, ezért nagy hirlapi za j 
kerekedett annak idejében felette. Most, midőn a magyarhoni protestáns egyházak zsinatilag óhajt-
ják magukat szervezni, a szomszédhoni ref. egyháznak ilyen históriai- statistikai rajzolatja megér -
demli, hogy mindazoknak kezükben forogjon, kik az egyházi igazgatás kör ül eszméiket s elvüket 

rendezni s megalapítani kivánják. 
Ara velin papíron 1 f t . 2 0 k r . , közönségesen 1 f t . o. é. 

Az alulirtnál épen most jelent meg és általa minden hiteles könyvárusná l kapható: 

VALLÁSOS ELMÉLKEDÉSEK 
protestánsok számára 

gyűjtötte 

F A B Ó A N D R Á S 
agárdi ág. hitv. pap. 

Ára 1 ft. 50 kr. 

A magyar prot. irodalomnak nagyobb lendületet adni levén egyik buzgó törekvésem, a fencimzett 
munkával egy, nálunk eddig parlagon hevert mezőt vettem mivelés alá. Tiszteletteljesen kérem tehát 
a t. c. lelkész urakat, s a magyar prot. irodalom és egyháziasság minden barátját , hogy ezen „Vallá-
sos Elmélkedésekének, kivált azon családoknál, melyek körében nem halt meg a házi áhitatoskodás 
lelke, vevőket szerezni szíveskedjenek, hogy prot. házaink külföldi hitrokonainkként legyenek el-
látva a nálunk is ismeretes „Áhítatosság órái"-féle épületes könyvekkel. Minden ö t példányt e g y -
szerre megrendelőnek egy tisztelet példánynyal szolgálok. — Pest, octob. 10. 1860. 

OSTERLAMM KÁROLY. 

Egynéhány hét múlva kikerül a sajtó alól: 

F Ö L D R A J Z ELEMEI. 
Az algymnasium és ipartanoda alsóbb osztályai számára irta 

BATIZFALVI ISTVÁN 
tanár. 

Harmadik javitott s hazánk viszonyaihoz alkalmazott kiadás. 
Ára 5 0 kr. 

Azon tisztelt tanár urak, kik e könyvet még az idén tankönyvül használni akarnák, rendeléseik folytán minden egyes 
ivet megjelenése után elküldendek. — Az első ív már megjelent. — Pest, oct. 18. 1860. OSTERLAMM KÁROLY. 

Pest, 1860. Nyomatott Enget és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ -

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken : postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

MAGYARORSZÁG NÉPEIHEZ! 
Azon feladat berekesztésének küszöbén, mely miatt a mi legkegyelmesebb Urunk engem ezen ország ügyei 

ideiglenes vezetésének kötelességével megbízni méltóztatott, boldognak érzem magamat, hogy mielőtt még elhagynám 
szeretett hazámat, 0 cs. k. Apostoli Felsége atyai szándékaival nékem lehet hazámfiait megismertetnem. 

Ime tudtul adom a legfelsőbb elhatározásokat. 
Az ország óhajtásai teljesedve vannak. 0 cs. k. Apostoli Felsége az ország törvényes alkotmányos szerke -

zeteinek visszaállítását megparancsolni méltóztatott. 
Erős meggyőződésem, miszerint legkegyelmesebb Urunk ezen atyáskodó magas tette mindenhol hálás elis-

meréssel fog találkozni. Igazolva leend azon mindig nyilvánított hitem, hogy ezen vitéz nemzetnek történeti jellemében 
fekszik a legmagasb uralkodó ház és királyi szék iránti hivség és ragaszkodás, és hogy ennek igazságát, ezen ország 
jövendőre is fényesen meg tudandja bizonyítani. 

Én már csak addig fogok az ügyek vezetésének élén maradni, mig az ország alkotmányos szerkezetei szerint 
a törvényes kormányzó hatóságok működéseiket megkezdik. 

Büszke voltam eddig arra, hogy hazámfiai nékem a rend fentartását könnyűvé tették. 
Hadd vigyem, he majd elhagyom szeretett hazámat, innét azon kedves visszaemlékezést magammal, hogy 

nem csalatkoztam, midőn azt állítottam, miszerint ezen nemes nemzet egyszersmind ,.rendszerető". 
Én ezen tulajdonát hazámnak ismerem, és ebben vetem bizodalmamat. 
Megtudand ja az ország mutatni a világnak, hogy midőn visszaáll alkotmányos szerkezete, egyszersmind a rend 

is megmarad. 
Abban fogom becsületes szándékim nékem legdrágább elismerését szemlélni, ha elmondhatom: hazámfiai 

megértették a legkegyelmesebb Fejedelem atyai szándékait, és hallgattak a katonai parancsnokra. Felmentették ötet azon 
szükségtől, hogy a rendet a hatalom eszközeivel tartsa fel, és szerepét arra tudták szorítani, hogy tanuja legyen hazája 
nyugodalmának és megelégedésének. 

Budán, october 2l-kén 1860. Éljen a király, éljen a haza! Benedek, táborszernagy. 

CSÁSZÁRI NYILATKOZYÁNY. 
Népeimhez! 

Midőn Elődeim uralkodói székére léptem, a birodalom erőszakos rázkódásoknak volt kitéve. 
Atyáskodó fejedelmi érzéseimnek legmélyebben fájdalmas harcok után, országaimban épen ugy, mint majd-

nem mindenütt, az európai szárazföld erőszakosan fölzavart területein, a kormányhatalom szigorúbb összepontositásának 
szüksége állott be. A közjó és a birodalom nyugalmas lakóinak bátorléte követelték ezt, a fölizgatott szenvedélyek és a 
legközelebi múltnak fájdalmas emlékei, a kevéssel azelőtt még békésen küzdő elemek szabad mozoghatását lehetlenné 
tették. 

A birodalom különböző országainak kívánalmai- és szükségeiről tudomást akarván szerezni: f. évi mart. 5 -
én kelt nyiltparancsom által birodalmi tanácsomat megszaporítva, életbeléptettem és egybehívtam. 

Megfontolva az általa Nékem benyújtott elöterjesztvényeket, elhatároztam Magamat, ugy a birodalom állam-
jogi alakulása, az egyes királyságok és országok jogai és állása, valamint az összes birodalmi kapocs megújított bizto-
sítása, meghatározása és képviseltetése iránt, mai napon egy diplomát kibocsátani és közzététetni. 



Uralkodói tisztemet teljesitem, midőn e szerint*országaim és népeim visszaemlékezéseit, jogérzetét és jogi-
gényeit, a birodalom tényleges szükségeivel kiegyenlítve, összekapcsolom és az általam adományozott, vagy ismét felé-
lesztett szerkezetek jótékony kifejtését és megszilárdítását, teljes bizodalommal népeim megérett belátásának és hazafiúi 
Inizgóságának adom át, áldásos felvirágzásukat a Mindenható kegyelmétől és oltalmától reménylem, kinek kezében 
nyugszik a fejedelmek és népek sorsa, és a ki atyáskodó gondoskodásom mély és lelkiismeretes komolyságától áldását 
megtagadni nem fogja. 

Bécs, october 20. 1860. Ferencz József. 

CSÁSZÁRI DIPLOMA A MONARCHIA BEL ÁLLAMJOGI VISZONYAINAK RENDEZÉSÉRE. 
MI ELSŐ FERENCZ JÓZSEF Isten kegyelméből Ausztria császára, Magyar- és Csehország királya, 

Lombard és Velence, Halics, Lodoméria és Illyria királya, Ausztria Főhercege, stb. stb. stb. ezennel tudtul adjuk 
mindeneknek, a kiket illet: 

Miután a Mi dicső emlékezetű elődeink, bölcs gondolkodással törekedtek vala a Mi Felséges Házunkban az 
örökösödésnek egy bizoyos rendjét megalapítani, ennek folytán a boldog emlékezetű VI. Károly császár 0 cs. k. Felsége 
által 1713. april 19-ik napján s véglegesen változhatlanul megszabott örökösödési rend, azon állami és fejedelmi ház 
alaptörvényben találta végszabályozását, mely a Mi különböző országainkban ezek törvényes országrendjei által elfo-
gadtatva fönnáll, és mint Pragmatica Sanctio ismeretes. 

Az i<>-y meghatározott örökösödési rend meg nem ingatható jog alapján, az osztrák birodalom, alkotó részei-
nek az egyes fönnemlitett országok és tartományok jogai- és szabadságaival összhangzásba hozott oszthatlansága s elvá-
laszthatlanságára állítva, azóta az állam- s népjogi szerződések folytán öregbedve és megszilárdulva, az ellene törő ve-
szélyeket és megtámadtatásokat, támogatva és emeltetve népeinek hűsége és vitézsége által, győzelmesen leküzdötte. 

Uralkodói Házunk ugy mint alattvalóink érdekében, fejedelmi köteleségünknek tartjuk,az osztrák birodalom hatal-
mi állását föntartani és biztonságának a világos és minden kétértelműséget kizárólag megállapított jogállapotokban és egy aka-
ratú közremunkálásban fekvő biztosítékokat magadni. Ezen biztosítékokat csupán oly állami szerkezetek és jogállapotok 
szerezhetik meg teljes mértékben, melyek a mi különböző országaink és tartományaink történelmi jogtudatának, létező 
különféleségeinek, és oszthatlan s elválaszthatlanul szilárd kapcsolatuk kívánalmainak egyaránt megfelelők. 

Megfontolva, hogy birodalmunkban a közös szerves államintézmények és az egyakaratu közrehatás elemei 
alattvalóinknak törvény előtti egyenlősége, a mindnyájoknak biztosított szabad vallásgyakorlat, születés és osztálykülönb-
ségtöl független hivatalképesség mindenkit egyenlőn illető közös katonáskodási és adózási kötelezettség, az uri szolgá-
latok és robotok megszűnése és a közbenső vámvonal eltörlése által öregbedtek s megszilárdultak, tekintve továbbá azt, 
hogy az állami hatalomeszközöknek az európai szárazföld minden országaiban helytfoglaló öszpontositása folytán a leg-
magasb államföladatok összefoglalt kezelése birodalmunkban is ennek biztonsága s egyes alkotó részeinek jóléte cél-
jából, elutasithatlan szükséggé fejlődött — azon céllal, hogy az országaink és tartományaink közt korábbi időkben 
fennállott különbségeket kiegyenlítsük, ás alattvalóinknak célirányosan szabályzott részvételét a törvényhozásban s igaz-
gatásban megalapítsuk, a Pragmatica Sanctio alapján és teljhatatalmunk erejével, állandó és vissza nem vonható állami 
alaptörvényül, tulajdon Magunk, valamint az uralkodásban törvényes utódaink zsinórmértékéül, a következőket határoz-
tuk és rendeltük : 

I. Azon jog, törvényeket hozni, változtatni, és megszüntetni, Általunk és utódaink által ezentúl csupán a tör-
vényesen egybegyűlt országgyűlések és illetőleg a birodalmi tanács közrehatásával fog gyakoroltatni, mely utóbbihoz az 
országgyűlések Általunk meghatározott számú tagokat küldendnek. 

II. Mindazon tárgyai a törvényhozásnak, melyek az országaink és tartományaink mindnyájával közös jogok, 
kötelességek- és érdekekre vonatkoznak, nevezetesen a törvényalkotás, az érc-, pénz-, és hitelügy, vám és kereskedelmi 
ügyek; továbbá a jegybankügy elvei felett, a törvényhozás, a posta, távírda és vasutügy alapelveit illetőleg nemkülönben 
a katonáskodási kötelezettségnek módját, mivoltát és rendjét illető törvényes intézkedések ezentúl a birodalmi tanácsban 
és ennek közbejöttével fognak tárgyaltatni, és ennek közrehatásával alkotmányosan elvégeztetni, — valamint ujabb adók 
és illetékek tételeinek fölebbemelése, nevezetesen a só árának nagyobbitása, valamint ujabb államkölcsönök fölvétele, 
1860. julius 17-ik napján kelt elhatározásunk értelmében, nemkülönben a meglevő adósságok átváltoztatása, és az állami 
ingatlan vagyon eladása, átváltoztatása vagy terhelése csupán a birodalmi tanács beleegyezésével rendeltethetik el ; végre 
pedig az állami kiadások költségvetésének vizsgálata és a következő évre való megállapítása , valamint az állami 
számvízsgálati kimutatás, és évi pénzügyi kezelés végeredményének vizsgálata a birodalmi tanács közremun-
kálása mellett történendő. 

III. A törvényhozás minden egyéb tárgyai, melyek az elöbbeni pontokban nem foglalvák, az illető ország-
gyűléseken és azok által, és pedig a magyar koronához tartozandó országokban és tartományokban az előbbi alkotmá-
nyok értelmében; többi országaink- és tartományainkban pedig a tartományi rendtartások szerint és értelmében alkot-
mányszerüleg intézendök el.: 



Miután azonban a magyar koronához tartozó országok kivételével, a törvényhozásnak olyan tárgyaira nézve 
is, melyek az összes birodalmi tanács kizárólagos hatásköréhez nem tartoznak, többi tartományaink számára hosszú idők 
során közös tárgyalás és elintézés létezett; föltartjuk Magunknak, hogy az ilyetén tárgyakat is a birodalmi tanács alkot-
mányszerü közremunkálása mellett ezen tartományok birodalmi tanácsosainak közbejöttével intéztessük. 

Közös tárgyalásnak akkor is van helye, mikor az a birodalmi tanács hatásköréhez nem tartozó tárgyak iránt 
az illető országgyűlések által kívántatnék és javalatba hozattatnék. 

IV. Ezen császári királyi diploma azonnal országaink és tartományaink országos levéltáraiban leteendő, 
annak idejében az országos törvények közé eredeti szövegében és az illető ország nyelvén bejegyzendő lészen. Utóda-
ink ezen diplomát trónra léptükkör azonnal hasonló módon cs. k. aláírásukkal ellátván, országaik és tartományaiknak 
kiadandják, a hol az az ország törvényei közé igtatandó. 

Melynek hiteléül Mi ezen oklevelet aláírásunkkal ellátva, császári pecsétünk alatt kiadatni, Mi házi-udvari, és 
állami-levéltárunkban letétetni rendeltük. 

Kelt Bécs, fő- és székvárosunkban, ezer nyolcszáz hatvan oct. 20-kán kormányzásunk tizenkettedik évében. 
Legfelsőbb rendeletre: 

Rechberg gróf m. p. Ferencz József m. p. Ransonnet báró m. p. 

Ö cs. k. Apostoli Felsége következő legmagasb kéz-
iratokat méltóztatott közrebocsátani. 

Kedves gróf Rechberg! 
A monarchia államjogi viszonyainak szabályzására 

vonatkozólag mai napon kihirdetett diploma folytán, az 
országgyűlések részéről kiküldendö birodalmi tanácsosok 
számának százra emelését határoztam el. 

Ugyanazoknak az egyes országok közti felosztása az 
utóbbiak terjedelme, népessége s megadóztatásának ará-
nyában lesz eszközlendő. 

Az erre vonatkozó rendeletek, valamint mindazon 
változtatások, s módosítások is, melyek a birodalmi tanácsot 
tárgyazó előbbi nyiltparancsaimban, s elhatározataimban, 
legújabban kihirdetett végzéseim következtében történtek, 
a birodalmi tanács számára készítendő organicus szabály-
ban lesznek összefoglalandók s jóváhagyás végett hozzám 
fölterjesztendők. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves táborszernagy Benedek lovag. 
Indíttatva érzem Magamat Önt a politikai közigaz-

gatás és az országos főparancsnokság vezetésétől Magyar 
királyságomban teljes megelégedésem nyilvánítása mellett 
fölmenteni s eddigi minöségébeni meghagyással mint fő-
szállásmester és a föszállásmesteri törzskar főnöke — önt 
lombard-velencei királyságra, mint szinte Karinthia, Kraj-
na, Tirol és a partvidéki tartományomban hadseregi és 
országos főparancsnoksággal felruházni. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves gróf Rechberg! 
Birodalmam államjogi szervezésére nézve mai nap 

kelt elhatározásaimmal kapcsolatban, belügyi, igazságügyi 
és vallásügyi minisztériumaimat, mint általános központi 
hatóságokat megszüntetendőknek találtam ; — egyúttal ma-
gyar királyi udvari kancelláriámat és erdélyi udv. kancel-
láriámat visszaállítván, és a birodalom többi tartományai 
politikai, közigazgatási ügyeinek legfőbb vezetését egy 
minisztériumra bizván, melynek elnevezése, „államtninisz-

terium" leend, főnöke pedig államminiszteri cimet vise-
letül, magyar királyi kancellárom a minísztertanácsnnak 
tagja. 

A vallási és közoktatási minisztériumnak közigazga-
tási ügyei, az államminiszteriumra, és az illető kancellá-
riákra bízatnak — egyúttal azonban egy közoktatási tanács 
fog alakitatni , mely a tudományos tanodai tárgyakkal 
foglalkozni, és azokat képviselni fogja, és mind miniszteri 
tanácsomnak, mind minden közigazgatási hatóságoknak e 
tekintetben segédkezet nyujtand. 

Az igazságügyi tárgyak, és az igazságszolgáltatásra 
nézve Magyarországomban, elhatároztam a királyi curiát 
az országbíró elnöklete alatt Pesten ismét helyreállítani;— 
többi tartományaim számára pedig a fellebbezésnek lehető-
leg két fokozatra szorításával Bécsben egy semmisítő tör-
vényszéket állitandok föl, melynek elnöke a miniszteri 
tanácsban igazság szolgáltatás érdekeit, és állaspontját 
képviselendi. 

A magyar igazságügynek képviselete miniszteri taná-
csomban az országbíró által teendő javaslatok alapján ma-
gyar udvari kancellárom által fog eszközöltetni. 

Birodalmam nemzetgazdászati és kereskedelmi ügyei 
miniszteri tanácsomban, miniszter által fognak képvisel-
tetni. Annak hatásköre iránt, mely tulájdonkép nem igaz-
gatási minőségű, föntartom magamnak a többi elhatározást. 

Az uj szervezésnek végleges keresztülviteléig az 
ügyek szokott módon fognak tovább is vezettetni. 

Bécs, oct, 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves gróf Goluchovszki! 
Azon átalakulás folytán, mely a belügyminisztérium 

rendezésében ma kibocsátott kéziratomhoz képest életbe-
léptetendö, kinevezem önt államminiszteremmé. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves báró Vay! Kinevezem önt magyar főkancel-
lárommá. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

* 



Kedves osztályfőnök Lasser lovag. Én önt miniszte-
remmé nevezem ki, s az igazságügy középponti vezetésé-
ben Általam elrendelt reform behozataláig a gr. Nádasdy 
visszalépte folytán megürült igazságügyminiszterium ide-
iglenesen vezetésének átvételével bizom meg. 

Egyszersmind önt titkos tanácsosi ranggal dijelengedés 
mellett felruházom. 

Ferencz József s. k. 

Kedves birodalmi tanácsos gr. Széchen! Önt titkos 
tanácsosi ranggali díjmentes felruházás mellett miniszte-
remmé kineveztem. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves gróf Goluchowszki! 
Miután a mai nap közzétett elhatározásaim által azon 

elveket megállapítottam, melyek szerint ezentúl birodal-
mam minden tartományai az országgyűlések és a birodal-
mi tanács utján, a törvényhozás ügyeiben közrehatni fog-
nak, megbízom önt, hogy az ezen alapon átdolgozandó 
tartományi rendtartások és statutumok iránti javaslatokat 
haladék nélkül Elém terjeszsze. 

Ezekben ön azon változhatatlan irányt fogja figye-
lemben tartani, hogy az egyes tartományok minden osztá-
lyai és érdekei helyes arányban legyenek képviselve, hogy 
igy tartományaim hü rendeinek jogai és szabadságai a j e -
lenkor viszonyaihoz és igényeihez képest fejlesztve és bő-
vítve, az összes birodalom érdekeivel öszhangzásba hozat-
tassanak. 

Ezen tartományi rendtartások és statutumok az illető 
országoknak, különösen a törvényhozási hatalom gyakorla-
tában a közrehatási jogot azon tárgyakra nézve biztosi-
tandják, melyek az országgyűlések illetékéhez tartoznak; 
továbbá azon jogot, hogy minden, az ország szükségeit és 
jóllétét érdeklő tárgyban Hozzám fordulhassanak, kérel-
meket és javaslatokat közvetlen vagy közvetve felterjeszt-
hessenek, a közzétett törvényes rendeletek és intézmények 
iránt, tekintve az illető tartomány viszonyaira való külön 
hatásukat, előterjesztéseket tehessenek, — saját tartományi 
ügyük felett tanácskozhassanak, és határozatokat hozhas-
sanak ; a tartomány belszükségei fedezésére megkívántató 
költségek előállítása iránt határozhassanak — azoknak ho-
váforditását ellenőrizhessék, — és a tartomány saját va-
gyonát függetlenül kezelhessék. A tartományi redszabá-
lyok és statutumok kibocsátása után, az összehívandó or-
szággyűlések egybehivásának időpontjáról ön javaslatát 
haladéktalanul Elém terjesztendi. 

Továbbá megbízom önt, hogy az igazságszolgáltatás-
nak a közigazgatási tárgyaktól való elkülönítése iránti elv 
kivitelét illető javaslatokat, nemkülönben a községrendtar-
tások s a jószágtestületek és az önigazgatásnak a kerüle-
tek és járásokban alakítása iránti tervezeteket kidolgoz-
tassa és elhatározásom elé terjeszsze. 

Ön a fölebbi elvekkel öszhangzásban a Stryria, Karan-
tán, Salzburg hercegségeim és Tirol hercegitett grófsá-
gom számára Általam jóváhagyott országrendtartások 

statutumok közzététele és kihirdetése iránt a bevezető 
intézkedéseket megteendi. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves báró Vay! 
Miután mai nap kibocsátott diplomám értelmében a 

birodalom benső államjogi viszonyainak rendezése végett 
Magyarországom alkotmányos intézményeit ismét életbe-
léptetem, utasítom Önt, miszerint az országgyűlés össze-
hívásának időpontja iránt, melyet lehetőleg siettetni kí-
vánok, javaslatait Nékem terjeszsze fel, — minthogy szán-
dékom Magyarországom államjogi viszonyainak végleges 
rendezését mielőbb a törvények értelmében hitlevél kibo-
csátása és koronáztatásom által megpecsételni. 

Jövendőre a magyar államjognak azon ősrégi elve, 
hogy a törvények hozásának, változtatásának magyaráz-
tatásának, vagy megszüntetésének joga csak a törvényes 
fejedelem által az országosan összegyűlt törvényes ren-
dekkel közösen gyakoroltathatik, és azonkívül nem esz-
közöltethetik , Magyarországomban az országgyűlésnek 
illetékességére nézve egyedül azon tárgyaknak kivételé-
vel fog ismét hatályba lépni, a melyeknek intézése a 
birodalmi tanács általi elintézésére nézve a birodalom ál-
lamjogi viszonyainak rendezése iránt mai nap kiadott di-
plomám az illető szabályokat tartalmazza. 

A közelebbi országgyűlésnek összehívására nézve, 
annak összeállítása formáját és módját illetőleg az 1608-ik 
3-dik t. cikknek szabályait, az azóta későbbi törvények 
által egyes testületeknek engedményezett köYetküldési 
jognak tekintetbe vételével alapul vétetni kívánom, és az 
országgyűlési testületnek tagadhatlanul szükséges, és is-
mételt országgyűlési határozatok által fentartott végleges 
szervezése iránti tanácskozást a közelebbi országgyűlésre 
utalom, mindazáltal szilárd akaratom, hogy a nemesség 
kiváltságos állásának megszűnte, a hivatal- és birtokké-
pességnek minden osztályokra, születés különbség nél-
küli kiterjesztése; a jobbágyi szolgálatok és adózások el-
törlése után, valamint az általános adó- és katonakötele-
zettség alapján a jövő országgyűlésre általam ideiglenesen 
megállapítandó szabályok szerint magyarországi alattva-
lóimnak azelőtt nem választóképes osztályai az ország-
gyűlési választásokban részesittessenek. 

Midőn egyszersmind az ezen osztályoknak az 1847—8. 
országgyűlésnek 8-ik, 9-ik, l l - i k , 13-ik törvénycikkeiben 
adományozott jogokat újra elismerem és megerősítem, az 
ezen országgyűlésen alkotott többi törvényekre nézve, 
melyek a mai nap kibocsátott diplomával, és elhatározása-
immal ellentétben vannak, azoknak országgyűlési átvizsgá-
lását és megszüntetését fentartom. 

Hogy a fentebb érintett tárgyak felett keletkezendő 
határozatok kellőleg előkészíttessenek, Magyarország bi-
bornok prímásának elnöklete alatt, Esztergomban mielőbb 
egy tanácskozmány fog oly férfiakkal tartatni, kik hivata-
los vagy polgári állás, értelmesség, közszolgálatok és köz-
bizodalom által kitüntetvék, mely tanácskozmány tagjai-

ba és személyei iránt Ön magát a prímással egyet-



értésbe teendi és javaslataikat elém terjesztendi. Ezen bi-
zottmány magyar királyi udvari kancelláriám utján fölter-
jesztéseit be fogja mutatni, fentartván magamnak azon 
kérdéseknek, melyek a közelebbi országgyűlésre kívántató 
ideiglenes választó törvényre nézve megoldandók, köze-
lebbi kijelölését, különösen pedig a sz. kir. városok az 
előtti országgyűlési állásuknak elismert elégtelenségét 
figyelembe véve, ismételt királyi előterjesztések és 1843-ik 
és 1844-ki országgyűlési határozat értelmében teend a 
közelebbi országgyűlésre vonatkozva javaslatokot. 

Bécs, oct. 1860. 
Ferencz József 8. k. 

Kedves báró Vay! 
Midőn mai nap közzétett elhatározásaim értelmében 

Magyarországom alkotmányos intézményeit és az ezen or-
szágot számos törvények, hitlevelek, és biztosítékok alapján 
illető közigazgatást és igazságszolgáltatást ismét helyreállí-
tani rendelném, és egyszersmind az 1741-ki 11. törv. cikk 
értelmében a magyar ügyeknek minisztériumomban magya-
rok általi kezeléséről és képviseletéről gondoskodnám, 
megbízom Önt, miszerint az országbírói és tárnoki állo-
másoknak betöltése iránt kijelöléseit nekem haladéktalanul 
terjeszsze fel. 

Mindaddig, mig Magyarország számára helytartó fog 
kineveztetni, a tárnok a helytartó tanács elnökletét vise-
lendi, és a politikai közigazgatás vezetését átveendi. 

Az ország beligazgatását illetőleg a k. helytartó ta-
nács az 1723-ik 97. 98, 101 és 102 törv.-cikk értelmében 
az 1843/4-ki 5. törv.-cikk által az orzság lakosai minden 
osztályaira kiterjesztett hivatalképesség figyelembe vételével 
ismét helyreállittatik, és annak szervezésére nézve az 1791. 
17-ik törv.-cikk értelmében, az illető javaslatok nékem 
lehető sietséggel felterjesztendök. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves báró Vay ! 
Minekutánna szándékom Magyaroszágom összes tör-

vénykezési ügyét ismét ezen ország határai közé visszahe-
lyezni, — ennélfogva országbirám nékem több alkalmas 
egyéniségeket fog kijelelni a királyi Curia tagjaiul, kik 
elnöklete alatt más alkalmas egyéniségek közbejöttével min-
denek előtt a magyar igazságszolgáltatásnak szervezése 
felett tanácskozandván, ebbeli javallataikat magyar kir. 
kancelláriám utján haladéktalanul Elém terjesztendik, 
mire nézve önként értetődik, miszerint a birtok biztossá-
gának és a magányjogi viszonyok állandóságának érdeké-
ben a polgári és büntetőjognak minden határozmányai, és 
intézkedései mindaddig teljes hátályban maradnak, mig 
azok iránt a netaláni változások törvényhozás utján meg 
fognak állapíttatni. 

Bécs, oct. 20. 1860, 
Ferencz József s. k. 

Kedves báró Vay ! 
Miután az ősi megyei rendszernek helyre állítása 

szükséges következése azon mai nap közzétett elhatározá-

saimnak, melyek szerint Magyarországom alkotmányos 
intézvényei ismét életbe léptetendök — és már f. é. april 
19-kén kibocsájtott kéziratom által is létesíttetni igértettett, 
ennélfogva a vármegyék elöbbeni határi visszaállíttatnak. 

Ön nékem haladéktalanul a Főispányok kinevezése 
iránti előterjesztéseit megteendi. 

A vármegyék végleges szervezése és rendezése a 
legközelebbi országgyűléssel leendő tárgyalásra fentar-
tatik. 

Addig a Főispányok a közigazgatási tárgyak intézé-
sére a megye lakosaiból bizottmányi és megyei tisztikart 
alakitandnak. 

Ezen megyei bizottmány összeállításának módja, és a 
tagok számai iránt, mely tekintetben a megyei lakosság 
különbféle osztályai és elemei kellőleg figyelemben t a r -
tandók — nem különben a közigazgatási tárgyak kezelé-
sének és a tisztikar alakításának módja iránt ön a várme-
gyék különböző viszonyainak szemmel tartása mellett, 
egy utasítási javaslatot fog előterjeszteni, mely a végleges 
törvény alkotásáig az eljárás zsinórmértékéül fog szol-
gálni. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves báró Vay ! 
A mai nap kelt elhatározásaim folytán a magyarnyel-

vet minden közigazgatási hatóságoknál és törvényszékek-
nél Magyarországomban mint hivatalos és ügykezelési 
nyelvet, mind a belső szolgálatban, mind a kölcsönös érint-
kezésben ismét helyre állítván, — rendelem egyszersmind, 
hogy a városi és falusi községek, egyházi és tanodai ügyek-
ben a hivatalos nyelv használatát szabadon választhassák ; 
hogy továbbá mindenkinek szabadságban álljon a megyei, 
városi és községi gyülekezetekben az országban divatozó 
bármely nyelvet használhatni, és bármelyiken beadványo-
kat és folyamodásokat a hatóságokhoz intézhetni, a me-
lyekre a végzés ugyanazon nyelven kiadandó, hogy végre 
a törvénykezési és politikai közigazgatási tisztviselők min-
dennemű rendeleteket és meghagyásokat, melyek közvet -
lenül a községekhez utasitvák, azon nyelven szerkezze-
nek, a mely azon község ügyeinek hivatalos nyelve 
leend. 

A pesti egyetemnéli közoktatására nézve elvileg kije-
lentvén, hogy az 1848-ik év előtti tényleges állapot kiin-
dulási pontul szolgáljon, miután a magasb tudományos 
oktatásnak átalános érdekei mélyebben beható megfontolás 
és méltánylást igényelnek a magyarországi bibornok p r í -
másnak és az illető tanári testületnek meghallgatása után, 
a magyar királyi helytartó tanács ezen tárgynak végleges 
elintézésére nézve Nékem indokolt javaslatot tenni, azalatt 
is pedig intézkedni fog, hogy a pesti egyetemnéli előadá-
sok az általam megállapított elvnek lehető alkalmazásával 
minél előbb megnyitassanak. A közép-tanodáknáli közok-
tatási nyelvre nézve királyi helytartó tanácsom az illető 
egyháznagyokat és politikai hatóságokat, valamint szinte 
ezen oktatási-intézetek tanitói testületét azon kérdés fölött 
fogja meghallgatni, váljon és minemű módosítások mutat-



koznak az azoknál divatozó közoktatási nyelvre nézve 
szükségeseknek vagy kivánatosoknak, és ennekutána ja-
vaslatait magyar királyi kancelláriám utján Nékem hala-
déktalanul fölterjesztendi. 

Végre kijelentem, miszerint szilárd elhatározásom 
következtében, valamint ezen téren ugy mindazokon, hol kü-
lönbféle nyelvek és nemzetiségek érdekei érintkeznek, 
bárminemű eröszakot és nyomást épen ugy, mint min-
den nemzetiségi és nyelvbeli ellentétek illetéktelen elő-
idézését, elömozditását és elkeseritését egész erélylyel aka-
dályozni fogom. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves báró Vay! 
Midőn mai elhatározásaim által Magyarországomnak 

alkotmányos szerkezeteit ismét éleibe léptetem, elhatározott 
szándékom, sőt uralkodói tisztem, gondomat arra fordítani, 
hogy ezen átmenet az ujon életbe léptendö kormányzás 
és törvényhozási alakulásra, a közigazgatási és törvényke-
zési rend folytonosságának megzavarása és csorbulása nél-
kül történjék; ehhezképest minden fönálló törvényhatósá-
gok, hivatalok és törvényszékek eljárásukat mindaddig 
folytatni kötelezvék, mig az uj orgánumok által pótol-
tatni fognak; és intézkedéseiket, parancsaikat, utasításai-
kat és Ítéleteiket mindenki ellenzés nélkül elfogadni tar-
tozik; szintúgy minden fönálló rendeletek, nevezetesen 
minden polgári és büntető jogi határozmány és intézmé-
nyek teljes erőben föntartandók és egész elhatározott-
sággal foganatositandók mindaddig, mig ezen rendele-
tek az általam azóta kibocsátott , vagy kibocsátandó 
elliatárzásaim, a polgári és büntetőjogi rendeletek és in-
tézmények pedig a törvényhozás utján módosíttatni fognak. 

A miről is ön Magyarországomnak minden törvény-
hatóságait, magyar helytartótanácsom utján értesitcndi, az 
utóbbi e részbeni parancsaimnak szigorú foganatosítására 
köteles lévén. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves báró Sokcsevics. 
A monarchia belső államjogi viszonyainak szabályzása 

végett ma kibocsátott diplomám által kimondtam azon el-
veket, melyek szerint kellend ezentúl annak összes orszá-
gaiban, az országyülések s a birodalmi tanács által, a 
törvényhozás ügyeiben közreműködniük. 

Miután ennélfogva horvát s tót királyságaim képvi-
seletének kellend létrejőnie, ön, a fönállott alkotmányszerti 
intézmények, s horvát-tótországi alattvalóim előbbi idő-
ben politikailag nem jogosult osztályainak tekintetbe-
vételével — Nekem, a horvát-tótországi képviselet össze-
állítása iránti javallatot benyujtandja; melynek az általam 
kibocsátandó határozatok alapján, lehető legnagyobb siet-
séggel össze kellend ülnie, s névszerint azon országoknak 
a magyar királysághozi viszonyai kérdése iránt, melyet 
elhatározásom föntartásával tanácskozás s egyezkedés 
végett a horvát-tótországi képviselethez, s a magyaror-

szággyüléséhez utasítok , ezen királyságok óhajtásait s 
intézeteit ki kellend fejeznie. 

Ezen képviselet alakját s összeállítását illetőleg ta-
nácskozásba kellend lépni oly egyénekkel, kik hivatalos 
vagy polgári állások, észtehetségük, tett közszolgálatok 
vagy közbizalom által tűnnek ki. 

Egyelőre ugyanekkor elrendeltem, hogy az állammi-
niszteriumnál fönálló horvát-tótországi osztályban ezen 
országokhoz tartozó egyének alkalmaztassanak. 

Bécs, october 20-án 1860. 
Ferencz József s. k. 

Kedves gróf Rechberg ! 
Miután erdélyi Nagyfejedelemségem a magyar közjo-

gi állapothoz hasonló igények alapján mindég országgyű-
léssel bírt; másrészről azonban a nemesség kiváltságainak, 
nem különben a jobbágyi szolgálatok és adózásoknak eltör-
lése és egyenlő polgári kötelességek, és jogok megállapí-
tása az ország lakosainak összes osztályai számára az előb-
bi erdélyi alkotmány sajátságos jelleménél fogva mélyen 
beható változásokat tesz szükségesekké : megbízom erdélyi 
kanczellároinat, hogy a különböző nemzetiségek, vallások 
és osztályok köréből oly egyéneket hijjon meg egy tanács-
kozmányra, kik hivatalos vagy polgári állás, értelmesség, 
közszolgálatok, és közbizodalom által kitüntetvék. Ezen ta-
nácskozmányban egy oly képviselet szervezése és fölállítá-
sa tárgyalandó, mely az előbbi kiváltságos nemzetek, val-
lások, és osztályok igényeinek, de nem különben az azelőtt 
ezen politikai jogok részvétéből kizárt nemzetek, vallások 
és osztályok érdekeinek is egyaránt megfelel, és az illető 
javaslatok lehető legrövidebb idő alatt Elibém terjeszten-
dök. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József, s. k. 

Kedves gróf Rechberg ! 
Miután Magyarországomnak a szerb Vajdaság és te-

mesi Bánság visszakebelezése iránti óhajtásai s államjogi 
igényei épen ugy mint kiváltágokkal és törvényes exem-
tiókkal ellátott szerb alattvalóimnak óhajtásai és igényei 
komoly méltánylást igényelnek, és miután továbbá a 
Szerb-Vajdaság és temesi bánság többi lakosainak különb-
féle, sokban elágozó nézetei hasonlókép beható megvizsgá-
lást és megfontolást kívánnak, elhatároztam gróf Mens-
dorf-Pouilly Sándor altábornagyomat mint biztost ki-
küldeni, ki minden nemzetiség és vallásfelekezetben 
előkelő személyiségek meghallgatása után nékem jelenté-
sét, és egy minden részről kielégítő szabályozás iránti ja-
vaslatát, hova hamarább elő fogja terjeszteni. Az ezen biz-
tosnak adandó szükséges utasítások nékem minisztériumom 
által azonnal bemutatandók. 

Bécs, oct. 20. 1860. 
Ferencz József s. k. 

— Ö cs. k. Apostoli Felsége f. é. oct. 20-ról kelt leg-
felsőbb kéziratával rendi bírod, tanácsos Szögyény Marich 
Lászlót, második magyar udvari kancellárrá legkegyel-
mesebben kinevezni méltóztatott. 



— Ö cs. k. Apostoli Felsége lovassági tábornok her-
ceg Lichtenstein Ferenczet jelenlegi minőségében, mint fő-
lovassági felügyelöt meghagyván, az országos főparancs-
noksággal Magyarországban megbízni méltóztatott. 

— 0 cs. k. Apostoli Felsége gróf Bigot de Saint 
Quentin Károly altábornagyot legmagasb megelégedésének 
kijelentése mellett a Bánát és Szerbvajdasági kormányzó és 
parancsnokló tábornoki hivatalától fölmenteni, és gróf Mens-
dorff-Pouüly Sándor altábornagyot díjmentesen titkos ta-
nácsossá és a Bánát Szerb-Vajdaságban parancsnokló tá-
bornokká kinevezni legkegyelmesebben méltóztatott. 

Ismét G-usztáv-Adolf-egylet. 

Hogy mily nagy jelentőséggel bir a Gusz-
táv-Adolf- egylet működése reánk magyar pro-
testánsokra nézve is, mutatják azon minden 
felől érkező felszólalások, mióta az újságban szár-
nyaló kósza hirek annak hozzánk való viszonyát 
meglazultnak álliták. 

A napokban vettük egyházi lapirodaírnunk 
egyik legbuzgóbb veteránjának, tiszt. Ilajncd 
Abel urnák is ez ügyben irt érzékeny lelkes sora-
it ; másfelőlről is interpelláltattunk; de mind e 
felszólalások közlését feleslegessé teendi a neve-
zett egylet elöljáróságától egy helyből egyenesen 
oda intézett tudakozódó s felvilágosítást kérő 
levélre érkezett hivatalos értesités, mely e te-
kintetben minden aggályt képes eloszlatni, s me-
lyet is e célra, hű fordításban közölni szükséges-
nek láttunk. Szerk. 

Tisztelt uram! Nem mulaszthatjuk el , hogy ön 12-
dikéröl kelt levelére ne feleljük, hogy a G.-Adolf-egylet-
nek eszeágába sem jutott, hogy segélyezéseit Magyaror-
szágnak csak azon gyülekezeteire terjeszsze ki, kik ügyei-
ket a császári pátens szerint rendezték, s azoktól megvonja, 
kik az ellenkező uton haladtak. Az egyesület sem ezen, 
sem ehhez hasonló határozatot nem hozta. Mi sohasem 
gondoltunk arra, s most sem gondolunk, hogy ilyen eljárás-
hoz nyuljunk. Mi a magyarországi protestáns egyház sza-
kadásai s vitatkozásaiba magunkat soha nem elegyítettük, 
és ugyanazon szilárdsággal feladatunk határai közt mozog-
ván, soha nem is elegyitendjük, s gondoskodni fogunk, 
hogy egyesületünk ezen szomorú viszályba, sem egyik, 
sem másik fél által bele ne vonassék. Mi ugyanazon módon 
s azon szellemben haladunk, mint eddig változatlanul s 
azon gyalázásoknak s gyanúsításoknak , melyek minket 
jobbról s balról értek, helyt nem adva Isten kegyelmes 
pártfogása alatt, mely alatt eddig éltünk s működtünk sze-
retetmunkánkat folytatandjuk, és mint eddig magyar hitsor-

sosinkkal segélyünket mint erőnk engedi, éreztetjük, hol 
segélyünk által a protestáns egyház összeségének hasznot 
hajthatni hiszszük, és hol legbiztosabbak lehetünk, hogy 
adományunk célszerűen s rendeltetésének megfelelőleg 
lelkiismeretesen kezeltetik. 

A mi működésűnk a nyilvánosság világánál mindenki 
szeme előtt történik, s a mi szabályszerű nyomtatásban 
megjelenő tudósításaink- s számadásainkból mindenki m e g -
győződhetik, hogy mi teljességgel távol állunk minden f e -
lekezeti, politikai s nemzetiségi iránytól, csupán a p ro tes -
táns egyház érdekeit s adományaink célszerű hová fordí-
tását tartjuk szemünk előtt. 

Mi igen háládatosak leszünk ön iránt, ha a tévelygő 
hírlapi tudósításokat rendre utasítja, s ezzel tisztelettel 
maradtunk. Lipcse, oct. 15. 1860. Az evangélikus G.-Adolf-
egylet központi elnöke dr. Hoffman elnök, dr. Howard 
titkár. 
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ISKOLAÜGY. 

Visszaemlékezés a pesti ref. tanári értekezletre. 
Óhajtandó lett volna, hogy e nagyrabecsült lapok 

szerkesztőségének módjában állott legyen a Pesten sept. 
20—24-kén tartott tanári értekezlet folyamát részletesen 
s a tanácskozások rendi szerint közölnie. Tanúságul szol-
gálandott ez arra, hogy a küldöttek küldőik kivánatát be-
tülték, s hogy az eredményileg közölt tanterv minő okok-
nak köszöni lételét; mely pontjai állottak vita alatt, s me-
lyek fogadtattak el és ismertettek helyeseknek általánosan; 
tájékozásul a nagy prot. közönségre nézve, mely autono-
micus érzületénél és jogainál fogva a legnagyobb igényt 
képezheti az annyira méltányos „semmit rólunk nélkülünk"-
féle elvhez. 

Miután ez, e lapok szűk köre, vagy sokoldalú hiva-
tása miatt nem történhetett; de másfelől az emiitett ér te-
kezlet folyamából itt-amott egyes pontokat kiragadtatni 
Iátok: engedtessék meg nekem is ez értekezletnek épen 
legfontosabb és legérdekesebb pontjára visszatérve, e l -
mondanom azon okokat, melyek a körül ott a többség 
elhatározásának irányt adtak. 

Ha egyéni nézetemet kell kimondanom, részemről a 
szellem autonómiájának, tehát az egyes tanárok elveinek és 
és azok alkalmazásának is barátja levén, magára a merev 
rendszerre jóval kevesebb súlyt fektetek, mint például a 
„tankönyvekre, a tanmódszerre" s végre tanáraink kép-
zettsége és lelkiismeretességére. Én legalább ugy vagyok 
meggyőződve, hogy azon vádak, melyekkel akár régi, akár 
az uj tanrendszer sujtatik, tulajdonképen a ,,tankönyveket, 
a tanmódszert" s végre magukat az egyéneket illethetik. 

Mivel vádolják a régi rendszert ? Hogy kevés tekin-
tettel volt a reáliákra; hogy tanárai nem bírtak már a mai 
kornak megfelelő képzettséggel; hogy egy eszményi vi-
lágnak neveltek. Úgyde egy Csécsi, ^Kerekes s annyi má-



soknak példái az ellenkezőt mutatták fel mind egyénileg, 
mind pedig a végeredményben. 

Mivel vádolják az ujabban alkalmazott ideiglenes 
tanrendszereket ? Hogy nem adnak eléggé humanistikai, 
hazafias és protestáns nevelést a tanulónak. Tanártársaim-
nak bizonynyal nagyobb része — s ezek közt magam sem 
— ismerjük el, hogy e néhány éven keresztül is rosz 
irányú, hazafiatlan s nem protestáns szellemű tanítványokat 
adtunk volna a hazának. 

A tanrendszer tehát nem lényege, csak egyik esz-
köze az erkölcsi és tudományos képzésnek s mint ilyen is 
csak harmadrendű helyet foglal el. 

Ennek dacára azonban legalább^ előttem s ugy hiszem 
mindenki előtt, mint minden nevelést illető ügy oly fontos 
tárgya az elmélkedésnek, melyet pár napi befejezetlen vita 
el nem dönthet, s melyre nézve minden térnek — különö-
sen az irodalminak jó ideig nyitva kell tartatnia, mielőtt 
-valami végleges határozattá emelkednék. 

Midőn a tanári kar egy független gymnasiális tanterv 
készítésére hivatott egybe: azt hiszem e függetlenség alatt 
ép ugy értetett a „legközelebbi, mint minden eddigi tan-
rendszertől való függetlenség." S valóban ennél szebb, meg-
tisztelöbb feladat alig tűzethetett ki valamely testületnek 
valahol és valaha. E függetlenséget az ügy méltósága és a 
meghívottak önérzete egyaránt igényli. 

De azt hiszem, tévútra mennénk és mentünk volna, 
ha tantervünket egyszersmind „az élet külviszonyaitól is 
függetlenül állitanók fel'1 s számba nem vennők azon vég-
határokat, melyek között e tantervnek mozognia kell, ha 
kivihetetlensége által önmagát ledönteni nem akarja. 

Ezt igen hamar belátta a tanári tanácskozmány s 
ezért az összes értekezletnek egyik legfontosabb kérdése 
volt : mennyi idő fordittassék ifjaink gymnasialis kép-
zésére ? 

Erre az élet könnyen megfelelt: 10—12 éves koruk-
ban kapjuk növendékeinket magánházak vagy elemiiskolák-
ból s körülbelől 20 éves korában kéri azokat tőlünk 
vissza a határozottan eltérő életpálya, a gyakorlati élet, s 
a bármint módosulható honvédelmi ügy. 

A véghatárok 10 —12 és 18 — 20 között ingadozván, 
ama tanári értekezlet megállapodása a közép számban, t. i. 
9 évben lőn, melyhez némelyek a theologiai tanfolyamra 
előleges képzésül a 10-ket is kívánták. Mi ellen a tanári 
értekezletnek — ott, hol ez kivihető — semmi észrevétele 
nem volt. 

Nagyobb vitára adott alkalmat azon kérdés : Kell-e e 
kilenc évi tanfolyamot valahol megszakítani, és hol ? És 
másodszor szükséges-e a benső (pedagógiai) megszakítás-
nak külnyomokat adni alsó és felső gymnásium stb. elne-
vezésekkel. 

A közmegállapodás ez utóbbi kérdésre „nemmel" 
felelt. Tehát a kilenc évi gymnásium külsőleg egy compact 
egészet képezne; tanárai egyenlően dijaztatnának, s a 
gymnásium felállításánál csupán az anyagi tehetség hatá-
rozná meg 4., 5., 6., 7., 8., 9 osztály állitandó-e fel? 

Hogy a belső nevelés hol váljék alsó és felső képzési 
szakra ? E kérdés hosszas vitára adott alkalmat. 

Néhányan a hatodik osztály után kívántak választó 
vonalat húzni; a többség a negyedik végénél. 

Az elsők védokaikat a régi rendszerből, s a tudomá-
nyoknak szerintük odiosus és nem fokozatos ismétléséből 
merítették. 

Az első okot könnyű megcáfolni. Régibb tanintéze-
teink nem követték általában a 6 évi megszakítást. Igy pél-
dául Erdélyben a gymnásium mindig 7 osztályból állt, s ha 
hozzá vesszük a most odaforrasztott két philosophiai évet ott, 
mint itt kilenc évből állt a tanfolyam. Sárospatak iskolatör-
ténetében szintén 7 gymn. osztályt látunk. A 6-ik osztály-
nál behozandó átmetszésre tehát ez nem érv. A mit ez 
állítás vitatói a németek utánzásáról beszéltek, épen ellenök 
szól, mert Németországon alkalmasint több a 6, mint a nyolc 
osztályú gymnásium. 

Fontosabb volt a második ellenvetés. A tudományok 
ismétlése az ötödik osztálytól kezdve. De a többség nem 
is ragaszkodott az ismétlési elvhez, hol az nem szükséges. 
Mit egy igen jeles tanár a különböző éghajlatok szerinti 
fejlettség fokozatairól e vélemény támogatására felhozott 
(melynek azon részét, hogy az angol 6 osztályú gymnásiu-
mok valami magas humanisticus képzettséget eredményez-
nének — bátor vagyok saját tapasztalás és köztudat nyomán 
merőben tagadni), csak önmaga ellen szól: a mennyiben a 
többség a 15 éves magyar ifjat már képesnek tartja a tan-
tárgyak rendszeres felfogására. 

De lássuk most minő erősségekkel éltek azok, kik az 
ötödik gymnasiális osztálynál kívánják kezdeni a rendszeres 
oktatást ? 

Az első psychologiai ok már a fenebbiek cáfolatában 
ott áll. A magyar éghajlat áldásai mellett a magyar gyer-
mek és ifjúi kor határvonalát bátran lehet a 15-ik évre 
tenni. A physiologiai tapasztalatok ezt nyilván igazolják. 
Tehát, ha valahol, itt lehet a nevelőnek átmenni a népsze-
szerü oktatásról a rendszerbe öntött tanok előadására. 

Másodszor ezt kívánja a tudományok csoportosítása. 
Mert négy év alatt a gymnásium alsó fokaihoz mért tárgy-
mennyiséget népszerüleg minden zsúfolás nélkül előadhatni. 
Az ötödik osztálynak pedig már minden tantárgyra nézve ma-
gasabb körbe kell átlépni, ha akár 9., akár 8., akár 6-ik osz-
tályba rendeznök is a tanitandókat. Igy az anyanyelvet ille-
tőleg átmenet van az alaktanból a szónoklat- és költészetre; a 
számtani tudományokban a közszámvetésből, a betüszám-
tanra ; a természettudományoknál a tömeg szerinti tanítás-
ról a rendszerismére stb. 

Egyedül a történelem volt az, mi hosszas!) vitára 
adott alkalmat. Néhányan képtelennek tartották a 15 éves 
magyar ifjat okfejtö történelem megértésére. A többség nem 
volt e nézetben, de engedett a vitatok tekintélyének, s e 
szerint a történelem tanítása oda lön módosítva, „hogy az 
alsóbb osztályban a fötudomány a földrajz legyen s ennek 
mintegy illustratiója a történelem; a felsőbbekben meg-
fordítva." 

llyforma eljárás követtetett a természettudományokra 



nézve, midőn egy, e téren hosszas és nagy tapasztaltságu 
tanár ur azt indítványozta, hogy ezek (az állat-, növény-, 
ásványtan, physica, vegytan) hat éven át és „egymás 
mellettségben ne egymásutániságban" taníttassanak. 

Hogyan egyezik ez meg a „tultömés, az elhalmozás" 
elleni isszonyunkkal s a szokott nevelési elvekkel, nehéz 
megfogni; de a tanár ur az ellenokokkal sok évi tapaszta-
latát állitá szembe s tanártársai között egyetlen sem volt, 
ki e tekintetben,,szerénytelenség nélkiil"veleversenyre száll-
hatott volna. Ha a rendszerisme (systematica), mint termé-
szet szerint lennie kell, az 5-ik és 6-ik osztályokra esik, 
melynek okvetlenül az irodalom felé kell tulnyomólag gra-
vitálni; melyben az algebra és geometria szintén jókora 
tért követel, részemről fontos kérdésnek tartom, képes-e 
valaki ezekkel egyidöben két rendszerismét (például Linné 
és Nauman) vagy épen a rendszerek összehasonlítását 
egymás mellett sikerrel tanítani ? Részemről tehát a t. ta-
nár ur indítványát kedvenc tudománya melletti tullelkesült-
ség eredményének tartom. 

De térjünk a többség harmadik argumentumára, a ne-
gyedik osztálynál teendő tanítási határvonalra nézve. 

Hazánk több" vidékén előfordul az eset, hogy felsőbb 
protestáns intézetek mellett csak négy osztályú úgyneve-
zett algymnasiumok lévén, ezeknek tanoncai felsőbb enge-
dély mellett tanpályájukat nálunk folytathatják. Helyes-e ez 
utat elvágni ? Van-e okunk protestáns létünkre a verseny-
től visszariadni ? S végre ama körülményen nem változ-
tathatván, miért ne alkalmazkodnánk, kivált midőn ez a 
nevelés hátránya nélkül eszközölhető? — A hat osztályos 
beosztásnál pedig az ötödik osztályba belépő, vagy már amott 
hallgatott, vagy folytatásban levő tantárgyakat fogna hall-
gatni. 

A negyedik ok talán még ennél is fontosabb. Ne Je-
gyezgessük magunkat. Ha mi a 6-ik osztály végén huzunk 
határvonalat, három felső osztályunk üresen marad. Ta-
pasztalásból beszélek. Nálunk a tanuló ifjúság többsége a 
hajdani földesúri osztályból áll. Azért, ha a 17—18 éves 
ifjúnak azt mondjuk: most fiam „végezted a gymnasiumot," 
de kérünk jer vissza még három évre ; philosophiát fogunk 
neked tanítani. Adná Isten, de jelenlegi viszonyaink között 
a kilátás e kérelem eredményére csekély. Ellenben, ha az 
5 felső osztály osztatlan egész, nem képzelek értelmes 
szülőt, a ki a nyolcadik osztály végén — kivált ha a kilen-
cedikben egy kis népszerű gazdaságtant, építészetet, s a 
természettudományok gazdászatra alkalmazását tanítjuk — 
fiát ez egy évi költség megkímélése szempontjából tovább 
vigye. Szent meggyőződésem, hogy a dolog igy áll, s ha 
a nyolc osztályú gymnasiummal nem valánk megelégedve, 
mert nem adhatánk középrendünknek kellő philosophiai 
képzettséget, a 6-ik osztálynál tett átvágással kihagynók 
siklani ifjaink 3/4 részét a nélkül, hogy legkisebb philoso-
phiai nevelést nyert volna. Az ország szivében, Pesten a 
philosophiai osztályok annyira üresek, hogy némely tudo-
mánynak épen nincs hallgatója. 

Az ötödik ok a négy első osztály bevégzettsége mel-
lett az, hogy egy szintén jókora tanulószám, mely kereske-

delmi, gyógyszerészi vagy kézmüi pályára készül, a 4-ik 
osztály végén okvetlenül kilép ; ezekre nézve tehát a hat 
osztályú berendezésnél semmi egészet nem adnánk. A ki-
lépést mi nem gátolhatjuk, jobb tehát alkalmazkodnunk. 
Nem az ok tétetik okozattá midőn ezt állítjuk — a mint a 
többségnek szemére veték — hanem oly körülmény vétetik 
tekintetbe, melyen „nem változtathatunk." Mert hogy a 
kereskedő, gyógyszerész annyi gyakorlatot igénylő pályá-
ját 17—18 éves korában kezdje meg, józanul nem kíván-
hatjuk. Azt pedig, hogy értelmes, hazája múltját, jelenét 
tüzetesebben ismerő, s a tudományokat legalább összeség-
ben méltányolni tudó polgári rendünk legyen, azt hiszem 
mindnyájan egyaránt óhajtjuk. 

Ezek voltak az okok, melyek a tanári értekezlet 
többségének irányt adtak, s melyek azon véghatározatot 
eszközlék: 

„Hogy igenis legyen egy kilenc osztályú külsőleg 
teljesen egy egészet képező középtanoda, de ebben az 
életkorok és úgy nevelési, mint külviszonyok szempontjá-
ból egy alsóbb és felső nevelési kört kelletvén megkülön-
böztetni, — ezen átvágás a negyedik és ötödik osztály 
között eszközöltessék." 

„Végzettnek a régi értelem szerint is csak az ne-
veztessék, ki e kilenc osztályt sikerrel végig hallgatá ; ke-
reskedők, gyógyszerészek és mesteremberek azonban a 
negyedik osztály végén eredménynyel kiléphetnek." 

Melyik osztályból veszi át az akadémia, a polytechni-
cum, vagy praeparandia növendékeit, azt az illető testület-
nek van jogában meghatározni. 

Ha tehát most akár küldőink, akár a nagy közönség 
részéről azon kérdés intéztetnék hozzánk: 

„Megfeleltünk-e azon bizalomnak , melylyel akár 
meghívóink, akár küldőink megtisztelni kegyeskedtek?" 
Feleletünk ez: a mennyire az idö rövidsége engedte, 
„igyekeztünk megfelelni." Mert hitünk szerint javítottunk 
az eddigi tanrend hiányain az által: 

1-ör . Hogy a valláserkölcsi tanításunkat helyesb be-
rendezés által szélesb alapra fektettük, miről tisztelt elnö-
künk főt. Török Pál superintendens ur jelenléte és befo-
lyása már egymagában is kezeskedik. 

2-or. Javitottnak hiszszük tanrendszerünket hazafiság 
szempontjából, a mennyiben itt az anyanyelvnek, hazai 
történelem- és földrajznak az eddiginél nagyobb tért en-
gedtünk. Söt a természettudományra nézve is kimondottuk, 
hogy annak hazánk terményeire és iparára különös tekin-
tettel kell lennie. 

3-or. Javítottunk a növendékeknek tudományok által 
elhalmozásán az által, hogy ugyanannyi, vagy igen kevés-
sel szaporított tantárgyra egy évvel több időt adánk. 

4-er. Kellő tekintettel valánk a reáleákra, (mi annyi-
val fontosabb, mert protestáns reáliskoláink nincsenek s 
egyhamar felállításukra kevés remény) a mennyiben a 
reáltudományoknak kellő tért adtunk, s a rajzot, ezek leg-
hathatósb segédtudományát kötelezővé tettük. Ezek mellett 
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a humaniórákra is különös gondot forditánk. A classicu-
sokat megrostáltuk s hitünk szerint a gyermek fejlődési 
fokai szerint az eddigieknél helyesebben osztottuk be. 

5-ör. Sőt tekintettel valánk arra is, hogy nemzetünk 
par excellence földinivelő nép, a mennyiben felosztályaink-
ban a természettudományokat gazdasági irányban is kiter-
jesztetni indítványoztuk. 

6-or. Hitünk szerint javitni véltünk tanrendszerünkön 
annak kimondása által is, „hogy az alsó 4 osztályban a 
célosbnak tapasztalt osztályrendszer visszaállíttassák ;" de 
a tudományok jelen elöhaladási állapota , különösen a 
reáleákra való tekintet az 5 felső osztályban szakférfiakat, 
tehát szakrendszert igényel. 

7-er. S végre, hogy az oly kedves emlékű magyar 
7-es szám itt is beteljék, az eszmecsere s az egy közös 
ügy körüli csoportozás és lelkesedés fejtette nézeteinket, 
közelebb hozott egymáshoz s az újra találkozásra oly élénk 
vágyat költött fel, miszerint értekezletünk közös kívánsága 
volt, kérése annak, hogy ez értekezlet, kivált addig, mig a 
„tanmódszer, tankönyvek" stb. oly fontos ügye eldöntve 
nem lesz, évenként megujittassék. 

Szóval: mi igyekeztünk megtenni mindazt, mi csekély 
erőnktől telt s annak eredményét nem szágyeljük felmu-
tatni. A többi a főt. superintendentiák dolga, melyre, — 
hogy bölcs belátásuk szerint mindent a tudományok gya-
rapodására, hazánk s protestáns életünk emelésére intéz-
hessenek el — az egek Urának legjobb áldását kérjük. 

P. Szathmáry Károly. 
*»f>t— 

KÖNYVISMERTETÉS 

Édes Albert Egyházi beszédei 1856. 1857. 1859. 

Ha a lepergett évtizedek már most sötét mohlepte 
függönyét kissé félrevonom: Édes Gergelynek — a vesz-
prémmegyei derecskei derék ref. lelkész- s költőnek — 
nyelvtani s költészeti müveit nem látnom lehetetlen. A ma-
thusálemi aggkor sem vala képes lelke tüzét bágyasztani. 
Csak mint ünnepi követ is nem egyszer ültem lábainál, 
hallgatva s bámulva ez egyik magyar Socratest és Horácot 
egy személyben. 

Azonban, csak sast nemzenek a sasok s nem szül 
gyáva nyulat Nubia párduca. 

Albert és János fiai követék öt. Nem örömest irom 
e sorokat, ha János kora halálára, egyházi beszédeire, 
özvegyére s növeletlen hagyott árváira emlékezem. Nehéz 
nézni s lecsöndesitni a fátum dúlta keblek érzelmeit. 

Édes Albert alsóborsodi esperes egyházi beszédeiből 
már három kötet jelent meg, de sem az egyházi sem a 
politikai lapokban — legalább tudtomra — ismertetve nem 
volt, — de igen is tünedeznek föl a lapokban szerző ál-
tal üdvös közcélokra ajándékozott példányainak jótékony 
eredményei, s vannak meglepettek a nem híresztelt köte-
tek létezése által. 

A tudós szerző egyházi beszédei első kötete jövö-
delmét a s. pataki praeparandia javára, második kötetét a 
pesti prot. theol. seminariumnak, s a harmadikét a pápai ref. 
főiskolának lelkes szavakkal ajánlá föl. Akár a tudós szer-
zőnek önzetlen, jóltevö szándoka, akár okszerű gazdálko-
dásának szerencsés sikere, akár — mert ugy van — mind-
kettő fogamzá üdvös elhatározását, müveinek belbecse 
ama jótékony közcélokkal kedves és teljes párhuzamban 
levén, egyházi beszédei biztos kelendőségre számít-
hattak. 

Általában e müvek eredetiségre, éspedig gazdagérböl 
szép és bő forrásra mutatnak; a mindegyik beszédben elömlő 
eleven, bibliai szép ötletei valóságos ellenszerei a fáradt 
figyelemnek, s kezdettől végig megragadva, gyönyörköd-
tetve vezetnek az amen-ig. Már az alapigék is b. Salamon 
igényeinek megfelelők: „Mint az arany-alma az ezüst 
rostályokban: olyan az alkalmasan mondott ige." Péld. 
25. 11. Nagyobbrészt meglepők, nem mindennapiak, még 
a szivet is megdobbantok. Hány édes anya sietett vissza 
remegve gyermekei kedves körébe imez alapige meghal-
lása után : „A hétnek első napján a tanítványokat egybe-
gyűjtvén Pál, prédikál vala, és egy ifjú, kinek neve Euti-
kus vala, ült az ablakban, kit midőn az álom igen elnyo-
mott volna, az álomnak miatta megtántorodván, a harma-
dik rendházból aláesák, és halva vevék fel, Csel. 7, 9., — 
mig mások Isten igéje iránti aluszékonyság káros voltát 
szivdobogva hallhatták. Mi pedig legalább tartalmilag is-
merjük meg a köteteket. 

Első kötet. I : A szívnek megkísértése. II: A men-
nyeknek országa a magvető példájában. III: Isten nagy-
sága a hópelyhekben. IV: A társáságok meghasonlása. 
V : A jámborság tüköré Máriában, és a kegyesség álarca 
Judásban. VI: A megtérés ideje. VII: A keresztyéni szen-
vedés és öröm. VIII: Az idvezitöt halálra üldözők istente-
lensége ijesztő példa legyen. IX : A Krisztus eljövetele s 
a halottak föltámadása. X : Mint kell a gyermek gondját 
felvenni ? 

Második kötet. I : Az erkölcsi megváltozásról és más 
nyelveken szólásról. II. Isten igéje iránti aluszékonyság káros 
volta. III: A bornál mulatozás veszedelmei. IV: Mint kell ugy 
élnünk, hogy éljen mibennünk a Krisztus ? V: A keresztyéni 
megbocsátásról. VI: A világosság fiairól. VII: Miben áll az 
igaz vallási és polgári világosság ? VIII: Mint találtathatik 
fel a Messiás országa ? IX : Vallásos szó a biráit választó 
néphez. X : A szivek kiismeréséröl. 

Harmadik kötet. I : Az egyenlőtlen házasság. I I : A 
kevélység. III: Jézus vigasztalónk és szabaditónk. IV : A 
béketűrés. V: Az Isten háza. VI: A lélek megjelenése. 
VIII: A keresztyéni bocsánatadás. IX : Isten jósága. X : Az 
adakozó. — Vári Szabó Sámuel. 

Az emberiség eredetének egysége. 
Kerkapolyi Károly pápai tanár oct. 1-én tar-

tott akadémiai székfoglaló beszédében oly kérdést 



feszegetett, mely a theologiához való szoros vi-
szonyánál fogva nagy mértékben érdemes arra, 
hogy lapunk olvasóival annak foglalatját is-
mertessük ; annyival inkább, mert e minden te-
kintetben jeles beszéd a rég hányatott kérdést 
minden oldalról felvilágosította, és megfejtéséhez 
igen közel vitte. 

A beszéd rövid foglalatja e következő: 
Megállapítván a tételt, mely szerint csak az egyedé-

hez hason erős egységgel bírónak lehet idöszerinti fejlő-
dése s igy története: kiemelé annak fontosságát, hogy a 
genesis, mely Isten képének és hasonlatossságának felöltö-
zését az emberiség egészének tevé feladatául, egy tőről 
mondja származottnak az emberiséget, méltányolván egy-
szersmind azon törekvéseket, melyek a historiographiának 
genesisseli egyezetét megőrizni kívánják. De más oldalról 
figyelmeztet, miként az eredet egysége mitsem használ, ha 
az emberiség körében idő folytán bár, de absolut különsé-
gek születtek. Pedig, hogy ilyek születtek, sőt, hogy az 
egység tán az eredetben is hiányzott: arra, mint monda, 
sok látszik mutatni. Ez irányban kiemelé, hogy a termé-
szetnek, melyhez élete által az ember is kötve van, általá-
ban jelleme a szétesettség, melyet, hogy az emberben 
sem fog megtagadni, igen valószínű. E valószínűségnek 
megfelelve, csakugyan mutatja is a tapasztalat, miként az 
emberiségen belől fajkülönségek léteznek, és pedig meg-
felelve azon fensíkoknak, melyek az ős időkben egyedül 
lehettek a tengerből kiemelkedve, s megfelelve a négy-
lábúak fötanyáinak is. A dologtermészete hát azon kívána-
lomra jogsoít, hogy legyenek különségek az emberiség 
világában, s e kívánalomnak megfelel a tényleges állapot, 
mely az ember fajokban csakugyan mutat ily különségeket, 
és pedig lehető szívósokat. 

Más oldalról azonban megmutatva, hogy az ember 
nemcsak természeti, hanem főleg szellemi lény : e minősége 
alapján követeli, hogy ama különségek dacára is egység 
uralkodjék világában. Ez egységet azáltal véli megmen-
tettnek, hogy képesnek mondja a szellemet arra, hogy 
mint magasb hatalom leronthassa ama természeti alapon 
született s kétségtelenül létező különségeket. A szellem ez 
iránybani erejének kitüntetése céljából hivatkozik azon 
tüneményekre, melyek bizonyítják, hogy a szellem emelke-
dése egyeseknél, mint osztályoknál eszményíti a testet is. 
Legnagyobbszerü példakép mutatja azonban föl azt, melyet 
az altai népek egy része, s köztük főleg a magyar szol-
gáltat, mint mely szellemének a kaukázi faj körén kivül 
példátlan emelkedésével ugy hatott vissza külsejére is, 
hogy arról a mongol jellemet teljesen letörölte. 

Mindezekből azon tanúságot vonja, hogy az ember-
nek, mint szellemi lénynek ugy rendeltetése, mint ennek 
megfelelő ereje ugyanaz, csak utja különbözően hosszú és 
nehéz, a szerint, a mint a neki orgánumul szolgáló test 
előleg többé , vagy kevésbé megfelelő a szellem igé-
nyeinek. 

BELFÖLD. 

A helv. hitv. tiszántúli egyházkerület köz-
gyűlése folyó évi oct. 6-án vette kezdetét. Első nap 89 
lelkész felavatása (ordinatio) ment végbe ünnepélyes szer-
tartással a nagy templomban. A több napokon a tanácsko-
zások folytak, melyeknek nevezetesebb tárgyai ezek : 

1-ör. A főiskola nagy épületének újból fedelezését 
illetőleg: a gazdasági választmány által készíttetett tervnél 
az egyházkerületi küldöttség által, mely a tervek megvizs-
gálására, s véleményadásra megbízatott, pesti építész Ger-
ster Károly ur tervrajza célszerűbbnek véleményeztetvén, 
elfogadtatott; ugyancsak a rézfedél helyett, melyet a gaz-
dasági választmány ajánlott, a fenebb emiitett küldöttség 
által véleményezett angol palával leendő fedezés állapítta-
tott meg, főleg azon indokból, hogy ez amannál jóval ke-
vesebbe kerülvén, feltéve, hogy begyül az előbb rézfedélre 
kiszámított, s az egyházmegyékre aránylag kivetett pénz-
összeg, a feleslegből tartaléktöke alapittassék; egyszer-
smind nyílt offertek (ajánlatok) hirdetésére, melyek f. év 
december végéig lesznek beküldendők, a gazdasági vá-
lasztmány megbízatott. 

2-or. Tárgyalás alá vétetett a reform. 4 superinten-
dentia, egyetemes bizottmánya Debrecenben sept. 25-kén 
tartott ülésének jegyzökönyve, melynek 3-dik sz. alatti 
cikkében foglalt azon javallat, hogy a presbyteriumok, 
melyek eddig sok helyen maguk egészítették ki ma-
gukat, az egyház szükségeit teljesítő minden önálló tag 
által leendő választás utján ujraszerveztessenek, elfogadta-
tott ; ugyancsak elfogadtattak az egyetemes bizottmánynak 
a többi számok alatt foglalt javallatai, s ezek folytán hatá-
roztatott: 

a) hogy az egyházmegyei gyűlésekre necsak a ta-
nácsbirák, hanem minden egyházközségek meghivattassa-
nak, és joga legyen minden presbyteriumnak a gyülekezet 
lelkipásztorát," illetőleg lelkipásztorait, s ezeken kivül a 
lelkipásztorokkal egyenlő számú más követeket küldeni, 
kik ott minden közigazgatási ügyekben személy szerinti 
szavazattal bírnak, a peres ügyekben a választott tanács-
birák bíráskodási és itélethozási joga az eddigi törvényes 
gyakorlat szerint sértetlen maradván. 

b) Az egyházkerületi gyűlésekre, minden egyház-
megyének jogában álland, az esperes és segédgondnok 
mellé, ha lehet két, de legalább egy lelkészt, s ugyanannyi 
más képviselőket választani és küldeni, kiknek minden köz-
igazgatási ügyekben személy szerinti szavazati joguk leend; 
a peres ügyekben itt is fenmaradván az esperesekből és 
segédgondnokokból álló egyházkerületi törvényszék bírás-
kodási és itélethozási joga. 

c) Conventek mindannyiszor tartassanak, valahányszor 
az egyházkerület többsége az egyetemes érdekű köz-
ügyekre nézve kívánni fogja a superintendenseken és 
fögondnokokon kivül az egyházkerületi közgyűlések által 
választandó két lelkipásztor s ugyanannyi más képviselők 
leendenek; azonban ezen conventek csak indítványozás! 
hatáskörrel bírnak, s határozataik, intézkedéseik az egy-
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házkerületi gyűlések törvényes helybenhagyása állal nyer-
hetnek érvényt. 

d) A zsinatra nézve kimondatott, hogy annak és az 
ahhoz való készületek megkezdésének ideje akkor jövend 
el, midőn a fenebb megállapított törvényes egyházi szerve-
zet életbeléptetve és megszilárdítva levén, az egyházkerü-
letek egyeteme, a conventek javallata folytán, mind az 
egyházi autonomicus törvényhozás biztos sikerének, mind 
más e tekintetben figyelembe veendő nagy fontosságú kö-
rülményeknek tekintetéből, veszély nélkülinek, célszerűnek 
és szükségesnek találandja azt. 

e) Az iskolának a törvényes önkormányzati jogokba 
való visszahelyezését illetőleg, ismételve kimondatott, azon 
már évekkel ezelőtt kimondott, s gyakorlatba is vett hatá-
rozata az egyházkerületnek, miszerint minden kebelében 
levő iskolákat, melyek épen oly nyilvánosak és törvényesek, 
mint a mily nyilvános és törvényes örök érvényű békekö-
tések által biztosított egyházi szabadságunk, egyedül az 
egyházi törvényes hatóságok törvényhozása, kormányzása 
és igazság kiszolgáltatása alalt állóknak, és állhatóknak 
nyilvánít; ugyanezért minden egyes gyülekezeteket, egy-
házmegyéket, alapitókat és pártfogókat arra utasit és köte-
lez, hogy a körükben és hatóságuk alatt levő iskolákat, az 
egyházon kivül álló bármely hatalomnak törvényhozási és 
rendelkezési befolyása alól teljesen felszabadítván, azokat 
minden tekintetben az egyház törvényes hatóságainak ren-
delkezése alá helyezzék. 

f) A vallásos sérelmek orvoslását illetőleg, noha már 
ez érdekben régebben megtétetett az intézkedés, az espe-
resi hivatalok utján ujolag felszólittatni rendeltetnek a lel-
készek, hogy azon általuk szenvedett, vagy tudomásukra 
jutott sérelmeket, melyeket egyházi és iskolai szabadságun-
kon, s törvényeinken, akár a polgári hatóság, akár más 
hitfelekezet emberei ejtettek, körülményesen leírván, a 
superintendensi hivatalhoz küldjék be ; rendkívüli esetek 
sürgetős orvoslása tekintetében, a szükséges lépések azon-
nali megtételére superintendens ur felkéretvén. 

g) Az egyházi közpénztárt illető javallata az egye-
temes bizottmánynak elvileg elfogadtatik, s egyházkerüle-
tünk a maga részéről minden intézkedést megteend a végre, 
hogy az egyetemes bizottmány által kinevezett választmány 
a maga munkálatát idejében bevégezhesse. 

Alső-Baranya, october 17. 1860. A folyó évi 
april hó elsőbb napjaiban Hercegszőllösön tartott egyház-
megyei gyűlésre küldött lemondási nyilatkozatánál fogva 
az addigi föesperes urnák , a megüresült főesperesség 
Boldizsár Imre ur, ezelőtti alesperes s sepsei lelkész által 
töltetett be 29 egyház közül 17 szavazattöbbséggel. A 
szavazatok tegnap Sepsén bontattak fel 6 tagból álló vegyes 
bizottmány által, mely intézkedés azon oknál fogva történt, 
minthogy az ezen év őszén tartatni szándéklott közgyűlés 
költségkímélés tekintetéből szorgosb teendők hiánya miatt 
elhalasztatott. Ugyanekkor egyházmegyei ülnöknek 18 

szavazattal Vinczy Ferenc béllyei lelkész ur választa-
tott meg. 

Az egyházmegye midőn uj esperesének örvendhet, 
fájdalommal esik neki az, hogy tántorithatlan jellemű, ne-
mes buzgalmu segédgondnokál, mélt. gr. Teleki Gyula 
urat többé övének nem mondhatja, ki a dunántuli egyház-
kerület fögondnokául lett megválasztatása után — mint 
tudomásunkra jutott — ezen egyházmegyei hivataláról 
lemondott. 0 éltető lelke volt ezen egyházmegyének. Vajha 
helyébe méltó utód lépne, hogy az egyházmegye az általa 
és alatta elérni reményit célhoz mielőbb eljuthasson! Sok 
teendő vár ez egyházmegye kormányzóira. Ilyen, hogy 
többet ne említsek, az iskolaügy. — A sok jó paedagógiai 
recipék megirvák, de a senyvedő iskolának orvosság nyújtva 
nincs, mint legtöbb helyen, ugy itt is. A kerületi iskolákra 
megkívántató krajcáros adományozás — legtöbb helyen 
nincs keresztülvive. — És félő, hogy a nép egymást min-
denben, különösen az általa hosszabbat húzható esetekben, 
követni készségénél fogva fenakad minden ült. 

Az egyházi épületek biztosításáról szó sincs. 
Ezek s több mások a kormányzók fáradhatatlan kész-

sége, komoly kitartása által eszközölhetők csak. Az espe-
resi visitatió ne a még tán a mult században előirt pontok 
felolvasásában álljon, hanem legyen a szó teljes értelmében 
,,visitatió"; az orvoslást igénylő bajok gyógyítója, a hiá-
nyok s fogyatkozások betöltésének eszközlője, a törvényes 
engedelmesség megtagadásának komoly rendreutasitója. 

Boldog szolga, kit az ö ura talál az ö tiszti szerint 
cselekedni! Máté 24, 46. Sinahegyi. 

A magyarhoni prot. algymnásiumok számára készítendő 
nyelvtani munkára 300 osztr. forintnyi pályadíj hirdet-

tetik ki és pedig a következő feltételekkel: 

I. Az algymnásium használatára szerkesztessék oly 
magyar nyelvtan, mely alkalmas kézikönyvül szolgálhasson 
magyarhoni prot. gymnasiumainkban nemcsak a nyelv 
alapos megtanulására, hanem a nyelv szervezete és alakai 
ismertetése mellett, a tanulók értelmének fejlesztésére i s ; 
tehát ésszerű, fejtegető methodikával irva, s melynek önálló 
füzetekben is kiadható következő részei legyenek: 

1) Szóalaktan az 1. osztály számára ; 
2) Mondattan a 2. osztály számára; 
3) Körmondattan a 3. osztály számára; 
4) Versmértéktan s üzleti irály a 4. osztály számára. 
Minden rész alkalmas példákkal gazdagon legyen 

ellátva, az előadás szabatos s ne áradozó legyen. 
II. Továbbá a felgymnasiumok számára készítendő 

alkalmas tankönyv készítésére ismét 300 osztr. forintnyi 
pályadíj tűzetik ki. 

Ennek részei legyenek: 
1) Költészeti és prosai irálytan, mely egy kötetben, 

két részben, magában foglalja : 



a) a magyar költészettant (elméletét s minden vers-
nemre) alkalmas gyakorlati példákkal. 

b) az irálytan különös szabályait, kiválólag pedig 
a prósa és szónoklat szabályait, vagyis az ide vágó tár-
gyak és eszmék feltalálására (inventio.) rendezésére (dis-
positio) s kiállítására (elocutio) vonatkozó fejtegetéseket és 
szabályokat, kellő s remekíróinkból kölcsönzött példákkal. 

2) A magyar irodalom története oda mellékelt oly 
példákkal, melyek a korszakot képező íróknak ne csak mun-
kái, de szellemök ismertetéseiil és az aesthetikai képzés 
segédeszközeül szolgáljanak. 

E tankönyvekül szolgálandó kéziratok a szerző ne-
vét magában foglaló jeligés levél kíséretében a kitűzött 
határnapig, azaz 1862. januar l - ig Pestre a t. c. köz-
ponti bizottmány elnökének b. Prónay Gábor urnák be-
küldendők, ki azokat a birálókul felkérendő Hunfalvy 
Pál, Greguss Ágost akadémiai tagoknak s Vandrák András, 
Breznyik János és Korren István tanároknak átadanja. 
A bírálók okadatolt véleményeiket 1862. május végéig a 
központi bizottmánynak küldendik fel, s ekkor az alkal-
masnak talált munka szerzője a kitűzött pályadijt is átve-
endi. Ha egyik beküldött munka sem felelne meg a célnak, 
a dij ki nem adatik. Az alkalmasnak itélt munkák a szer-
zők tulajdona maradnak, ha csak a központi bizottmány 
tölök méltányos irói díjért meg nem veszi, olcsó kiadást 
eszköszlendő. 

gJ^T" A dolog közérdekében a többi lapok szerkesz-
tői is felkéretnek, hogy ezen felszólítást lapjaikban is 
felvenni szíveskedjenek." 

Alázatos kérelem. 
A nénietlioni Gusztáv-Adolf-egyesület fen-

állása óta, folyvást és nagymértékben segedel-
mezte magyarhoni protestáns egyházainkat. Azon 
állítás, mintha ezen egylet legközelebb azt hatá-
rozta volna, hogy ezentúl csak a patensszerü gyü-
lekezeteket fogja gyámolítani, teljesen alaptalan-
nak bizonyult be. Tény azonban az, hogy gymna-
siumainkat nem fogja tovább azon mértékben 
segedelmezni, mint előbb. De ennek menthető 
oka van. Az egyletnek a gymnasiumok segedel-
mezése, szorosan véve nem tartozik köréhez. Az 
egylet akkor, midőn gymnasiumainknak a gróf 
Thun-féle Entwurf szerint kell vala szerveztet-
niök, ,,kivételesen" vélte gyámolítani azokat, hogy 
az államilag érvényes, úgynevezett „nyilvános" 
jellemet megnyerhessék , vagy megtarthassák. 
Most megszűnvén az ok, az egylet megszünteten-
dőnek vélte az okozatot is, s a pozsonyi lyceum-
tól elvonta azon 2000 ft. segedelmet, melyet annak 
évenként juttatott Ez által a pozsonyi lyceumban 

két tanárnak áljását vagy meg kellett szüntetni, 
vagy hogy fenállhassanak, a 2000 ftot más kútfő-
ből fedezni. A pozsonyi követek a legközelebb 
mult egyetemes gyűlésen jelentették, hogy az 
annyira terhelt pozsonyi gyülekezet, mely éven-
ként már is 24,000 fttal áldozik, az egyik tan-
széket fedezni fogja, egyszersmind könyörögtek, 
hogy a másik tanszéket fedezné az egyetemes 
gyűlés pénztára. Erre a válasz az lett, hogy ezen 
pénztár azt nem teheti, mert nem birja, — hanem 
rendelkezés történt, hogy az év folytán „tán" 
maga a dunáninneni kerület, tán maga az egye-
temes egyház oly állapotba ,jöhetnek," hogy 
„tán" esztendőre, e célra áldozhatnak „valamit." 
Nehogy ezalatt a tanszék megszűnjön, alulirt 
kötelezte magát, hogy az 1860— 61 -ki iskolai évre, 
az ezer forintot kiállítja, s azt, ha a hitrokonok 
eléggé nem gyámolitanák, maga zsebéből fede-
zendi. Ime tehát azon alázatos kérelemmel járu-
lok az oktatás és nevelés barátaihoz, méltóztas-
sanak engemet adott szavam beváltásában „mi-
elébb" gyámolítani, s bármily csekély adomá-
nyaikat bérmentes levelekben ily cím alatt: 
„Székács József superintendensnek, a pozsonyi 
tanszék számára Pesten" beküldeni. Megbizhatik 
bennem mindenki, hogy számolni fogok lelki-
ismeretesen, mert oly tanúm lesz, kihez gyanú 
nem fér — a mindentudó Isten. Nagyon szépen 
kérek minden könyörületes lelket, méltassa figyel-
mére könyörgésemet. Kelt Pesten, oct. 24. 1860. 

Székács József. 

Szerkeztöi keserűség. 
A szerkeztőségnek egyik legkeserűbb és 

sajgóbb oldala az, hogy a szerkesztő nem bír-
ván mindentudósággal, a vidéki eseményekről 
hozzá küldött tudósitásokat bona fide közli s oly 
kelepcébe csúszik, melybe sem érdeke, sem vi-
szonyánál fogva még gondolattal sem akarta 
magát keverni. Igy történt a sokszor emlegetett 
nyiregyházi ügygyei. Most annak vég stádiumán 
egy általunk mint ember és mint közhivatalnok 
is egyiránt nagyra becsült s igen tisztelt egyéntől 
hivatalos értesítést vettünk s közöltünk s ime! 
mily hangú feleletet, állítólag cáfolatot kell rá 
lapunkba fölvennünk! 

Szerk. 



Figyelmeztetéŝ  
A közügy és becsületem iránti tiszteletből kötelessé-

gemnek tartom a t. közönséget arra figyelmeztetni: hogy 
mind azon közlemények, melyek a nyíregyházi evang. egy-
házban felmerült eseményekről akár ezen Egyházi, akár 
más magyar lapokban közöltettek — a pártszenvedélytől 
elvakitott, s ellenem beteges irigységet és gyűlöletet for-
raló emberektől eredtek, melyekben igazság nincsen, s 
melyek a t. közönséget — mint az eredmény mutatja — 
tévútra vezeték, mint pedig engem rútul bepiszkoltak. 
Ilyen közleménynek hirdetem és vallom Czékus István ur-
nák e lapok 39 és 40 számaiban megjelent és a nyíregy-
házi volt presbyteirumnak ügyét felderítő tudósítását is, 
melyet, hogy annál inkább hitelt szerezzen szavainak, a 
superintendentiális visitatio zománcával takargat; — és 
óvom a t. közönséget, hogy Cz. ur szavainak ne higyen, 
mert rászedi magát, eltéved — ; mert és;itt figyelmet kérek ! 
— ha nyíregyházi volt örökös és absolut presbitériumnak 
magatartása oly loyális és oly botrány nélküli lett volna, 
mint azt Cz. ur festi; — és ha én Nyíregyházán oly szel-
lemben és oly értelemben működtem volna, mint Cz. ur 
előadja: akkor mint a nyíregyházi ev. u. n. intelligen-
tia, mely velem, ki a nyíregyházi papi állomásról leléptem s 
az egyház terhére 4000 fr. o. é. honoráriumként szerző-
dött, — mint pedig m. Zsedényi és Máday urakat, kik ezen 
szerződést aláírták és ratificálták „bűnvádi kereset" alá 
kellene húzni okvetlenül, mert mint elnökei a kerületnek, 
és respective elöljárói az egyháznak kötelesek valának is-
merni papi működésemet és magamtartását — és mondha-
tom nagyon jól ismerték — ; és ha azt olyannak találták 
volna a superintendentiális visitatio alkalmával, mint Cz. 
ur állítja : akkor megcsalták volna az egyházat — leköt-
vén az ö nevében szerződésileg 4000 fr. o. é. oly papnak, 
— kit, ha Cz. ur szavának hinni lehetne, és szava után in-
dulnánk — egyszerűen el kellett volna csapni. Legalább én 
ha superintendens vagyok, és a visitatio alkalmával oly 
papot találnék az egyházban, mint Czékus ur szava szerint 
Máday ur Nyíregyházán talált: akkor én annak részére 
4000 fr. szerződést nem ratificáltam volna, hanem az igaz-
ság és a törvény szerint elbánnék vele. Ezen esetben 
vagy Cz. urnák van igaza — és akkor Zsedényi és Máday 
urak pellengérre vannak állítva; vagy pedig Zsedényi és 
Máday urak nem találván engem oly feketének mint Cz. ur 
lemutatott, és igy a közügy érdekében jogosan ratificálták a 
szerződést,—ás akkor Cz. ur hogy irhatolt úgy a mint irt. 
Aut aut! 

Egyébiránt kár volt bolygatni ezen ügyet, a sebeket 
me mérgesítsük, ugy is sok és nagy a mi közös fájdalmunk; 
vajha az evengyéliomi írral be tudnánk gyógyítani! Czékus 
ur rosz flastromot használt, hagyjon fel vele, a mihez nem ért; 
én, ki a magányba vonultam és semmi közügyekbe avatkozni 
nem akarok, Cz. úrral feleselni sem nem fogok, sem nem 
akarok, vigasztalván magamat Ovid ezen szavával: 

„Non adeo cecidi, quamvis abjectus, ut infra 
Te quoque sim inferius — quo nihil esse potest! 

Jeszenszki László. 
evang. Lelkész. 

ÜL libánonvidéki keresztyének ügyében 
A nemzeti muzeum igazgatója Kubinyi Ágos-

ton ő méltósága mint Jánosrend lovagja Károly 
porosz hercegtől, mint a rend nagymesterétől e 
következő felhivást vette: 

Méltóságos Kubinyi Ágoston úrnak, cs. k. osztrák 
kamarás és tanácsosnak a Magyar Nemzeti Muzeum igazga-
tójának és a Jánosrend becsület-lovagjának. 

Azonlegmagosabb fokra hágott nyomora a keresztyének-
nek, kik a Libánon, Syriában, és Damascusban elkövetett iszo-
nyuságot szenvedték, azon helyeken, melyek a betegápoldai 
szent Jánosrendjének tisztes ős történelmére oly nagy fon-
tosságúak, és a segélykiáltás, mely onnan mind erösebben 
és sürgetőbben hallszik, engem már előkészítő lépésekre 
indítottak oly célból, hogy szabályainak értelmében ren-
dünk is ama szerencsétleneknek,, erőnktől kitelhető gyámo-
litást és segélyt nyújtson. 

Azonban az eszközök, melyek a rendnek szolgálatára 
állanak, azon nagykiterjedésű gond és kötelezettségek miatt, 
melyeket kórodák és sinlödö két ápoló-házak fentartása kö-
lességivé tesznek, tekintve a veszély nagyságát csekélyek. 

Ezért fordulok minden lovaghoz azon kérelemmel, 
hogy az emiitett célra a rendhivatal pénztárába (Berlin 
Breitestrase Nr. 35) pénz-segélyt küldeni szíveskedjék. 

A rend hetilapjában a beküldött adományok közöltet-
nek, és annak idejében arról is értesítés lesz, hogy mire 
fordíttattak. — 

Vajha ezen fölszólitásom eredménye áldásdus leen-
dene! 

Glineke-i kastély, Oct. 7. 1860. 
Károly porosz herceg m. p. 

Rendmester. 

Kik ama szerencsétlen keresztyének ügyét 
szivükön hordják és könyöradományokat e fel-
szólítás következtében készek nyújtani, azo-
kat szerkesztőségünkhöz is küldhetik, de kéret-
nek annak világos kitételére hogy adakozásukat 
ezen felszólítás következtében teszik, miután 
szerkesztőségünk felhívása után is számos ada-
kozás érkezett és érkezik hozzánk. 

Szerk. 

Pesten f. é. oct. 31-én esti hat órakor az ágost. hítv\, 
templomban iskolai ünnepély fog tartatni, melly alkalom-
mal Kánya Pál eddigi gymnásiumi igazgató és Stuhlmül-
ler Sámuel eddigi tanár urak nyugdíjaztatván, a gyüleke-
zettől bucsut venni, Dorner Ede, Batizfalvy István és 
Szénásy Sándor újonnan választott tanár urak pedig a 
gyülekezetnek be mutattatni fognak. Mely vallásos ünnepély-
re az oktatás és nevelés minden barátai, kiváltképen pe-
dig az egyháznak tagjai tisztelettel meghivatnak. 

Értesítés a „Néptanítók könyve" ügyében. 
Addig is, mig a növelés barátihoz külön felszólítást 

intézhetnénk, előlegesen sietünk a t. közönséget értesíteni, 



hogy növelészeti közlönyünket, mely f. évi január óta sze-
rény hatáskörében zajtalanul, de, mint hinni szeretjük, 
nem hatástalanul működik, jövő évben is kiadni szándéko-
zunk. A füzetek tartalma, iránya, alakja marad az eddigi. 
Előfizetések a jövő évi folyamra 2 ftjával Makón alulirt 
szerkesztőknél és Pesten Osterlamm Károly könyvkeres-
kedő urnái fogadtatnak el. Folyó évi teljes példányokkal is 
szolgálhatunk. Szeberényi Lajos, Vince Sándor. 

Adakozás. 
A nemes-oroszi leégett ref. egyház fölsegélésére ada-

koztak : Tóth Gáspár és fia 2 fr. egy ismeretlen 1 fr. Ge-
renday tudor és tanár 2 fr. Széher Mihály ügyvéd 2 fr. 
Kléh Pista ügyvéd 1 fr. Bossányi László 1 fr. Vas Gereben 
1 fr. Cs. A. 1 fr. Bereznay István 1 fr. összesen: 12 fr. 

Föt. Zsarnay Lajos superintendens a Libánon vidékén lakó 
üldözött keresztyének fölsegélésére lapunk szerkesztő hiva-
talához küldött 30 azaz harminc f r , o. é. a következő adako-

zóktól : 

Zsarnay Lajos superint. 2 fr. Édes Albert esperes 
2 fr. Bernáth Zsigmond 2 fr. Kazinczy András 4 fr. Ló-
nyai Gábor 5 fr. Bárczay Ödön 2 fr. Lónyay Ödön 2 fr. 
Comáromi László 2 fr. Szabó Sámuel 1 fr. Ragályi Ábra-
hám 2. Bárczay Albert 2 fr. Ragályi Miksa 1 fr. Darvas 
Antal 1 fr. Comáromi József 1 fr. Lovász Miklós 1 fr. 
Összesen • 30 fr. Szerk. 

Tiszt. Kálmán László P. Ladányi ref. lelkész úr a Libá-
non vidékén lakó üldözött keresztyének fölsegélésére kül-

dött 14 fr. o. é. a következő adakozóktól: 

Tóth Sándor 1 fr. Szabó István 1 fr. Tóth Lajos 1 fr. 
Sápi János 1 fr. Bartha Sándor 1 fr. Bojtor Josef 1 fr. 
Weszeli Pál 1 fr. Szilágyi Gábor 1 fr. Kálmán László 
65 kr. Chepeli Ferenczné 50 kr. Derecskei József 50 kr. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. 

Csathó György 50 kr. Bartha Josef 25 kr. Nagy Sándor 
50 kr. Sövegjártó Jósef 80 kr. Kóhn Dávid 50 kr. Figura 
István 50 kr. Szabó Sándor 50 kr. Varga György 50 kr. 
M. Tóth Sándor 30 kr. Összesen: 14 fr. Szerk. 

Ajándékok az evangy. árvaintézetnek : 

Sept. 28. Egressy Gábor 2 fr. Névtelen 6 fr. Lelki 
Kincstársz. 19 szerint Oct. 19. Matkovics J. Vácon 1 fr. Váci 
gyülekezet 1 fr. Sz. 20 szerint. Forni Jenő 1 fr. Kovács Antal 
40 kr. Moll Alajos 20 kr. Groszman 40 kr. Hitehen 30 kr. 
Koburg Lajos 50 kr. Ambrozy Gáborné 30 kr. Folkusházy 
Jósef 20 kr. Szallay István 15 kr. Váczi Gábor 40 kr. Oláh 
Sándor 40 kr. Vitkoczy Donát 40 kr. László Jósef 20 kr. 
Krizsán Pál 20 kr. Katona Pál 20 kr. Kálmán Károly 30 kr . 
Keczery István 1 fr. Bubla Kálmán 20 kr. Egy valaki 20 kr. 
Bohuny Béla 20 kr. Bohuny Malv. 20 kr. Bohuny Zsuzs. 34 
kr. Schimko Gustáv 50 kr. Egyháza Bánk 50 kr. Lehotzky 
Péter 80 kr. Lelki Kincstár sz. 21. szerint Nánásy Lajos 2 
fr. Pópay Jánosné 2 fr. Leibingerné 10 kr. Povászan M. 10 
kr. Drezbach K. 10 kr. Polácsek F. 10 kr. Kis F. 10 kr. 
Váczi S.né 3. kr. Flascka J 6 kr. Turcsán J. 6 kr. Grams F, 
40 kr. Egy valaki 1 fr. Francsek P. 3 fr. Szent Márton-
Káta-filiából 1 fr. Rauch F. 1 fr. Sittig E. 1 fr. N. N. 50 kr. 
Reviczky J. 2 fr. Albrecht P. 1 fr. 50 kr. Muskuly Ida 1 fr. 
Muskuly Paulina 1 fr. Muskuly Louisa 1 fr. 

Fiedler József pénztárnok. 

Az ev. árvaintézet pártolói közé beléptek legújabban 
mint rendes tagok. 

Kállay Károly, Vandrák Jósef, Lörincz Sándor, Leon-
hard Ede, Szepessy Johanna- Péchy, Pfitzner János, Hor-
váth Elek, Készt Mihály, Major Lajos, Szabó János, Hollóssy 
Béla, Desewffy Grófné Bánfy Johanna. 

Rendkiviili tagok. 
Frey Imre, Ulrich A. Naromir János, Heverdle Ágoston, 

Németh Dr., Fay András. Fiedler Jósef. pénztárnok. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

H I R D E T É S E K . 
Egynéhány hét múlva kikerül a sajtó alól: 

F Ö L D R A J Z ELEMEI. 
Az algymnasium és ipartanoda alsóbb osztályai számára irta 

BATIZFALVI ISTVÁN 
tanár. 

Harmadik javitott s hazánk viszonyaihoz alkalmazott kiadás. 
Ára 50 kr. 

Azon tisztelt tanár urak, kik e könyvet még az idén tankönyvül használni akarnák, rendeléseik folytán minden egyes 
ivet megjelenése után elküldendek. — Az első ív már megjelent. — Pest, oct. 18. 1860. OSTERLAMM KÁROLY. 



r O s t e r l a m m K á r o l y pesti könyvárusnál [megjelent és kapható: 

M E L A N C H T H O N F Ü L Ö P . 
Ele t - és korrajz. Előterjeszti H a b e r e r n J o n a t h a n , a pesti prot. theol- intéz. rend. tanára. 

Ára fűzve 60 krajcár. 

A PHILOSOPHIA 
szükséges alkatrésze a theologiának. 

Irta 
M O L N Á R A L A D Á R 

ref. papnövendék. (A Deáky-alapitvány értelmében koszoruzott pályamű). Ára 30 kr. 

Különféle gyászesetekre: 

BÚCSÚZTATÓI ALKALMAZTATASOK. 
Sirnál mondandó halotti- és gyászbeszédek. CZIKE DÁNIEL ó-budai ev. ref. lelkésztől. Ara 8 0 kr . 

Gr. SZÉCHENYI ISTVÁN. 
Emlékbeszéd. Dr. B a l l a g i M ó r t ó l . Ára 2 0 kr. 

PROTESTÁNS VALLÁSTÖRVÉNYEK. 
„Második olcsó k i a d á s a bányakerületi superintendentia határozatából kiadva. — Magyar kiadás 

G kr . ; német kiadás 6 kr . ; tót kiadás 6 kr . , száz példány egyszerre véve csak Öt forint 

Az alulirtnál épen most jelent meg és általa minden hiteles könyvárusnál kapható: 

VALLÁSOS ELMÉLKEDÉSEK 
protestánsok számára 

gyűjtötte 

F A B Ó A N D R Á S 
agárdi ág. hitv. pap. 
Ára 1 ft. 50 kr. 

A magyar prot. irodalomnak nagyobb lendületet adni levén egyik buzgó törekvésem, a fencimzett 
munkával egy, nálunk eddig parlagon hevert mezőt vettem mivelés alá. Tiszteletteljesen kérem tehát 
a t. c. lelkész urakat, s a magyar prot. irodalom és egyháziasság minden barátját , hogy ezen „Vallá-
sos Elmélkedésekének, kivált azon családoknál, melyek körében nem halt meg a házi áliitatoskodás 
lelke, vevőket szerezni szíveskedjenek, hogy prot. házaink külföldi hitrokonainkként legyenek el-
látva a nálunk is ismeretes „Áhítatosság órái4'-féle épületes könyvekkel. Minden öt példányt egy -
szerre megrendelőnek egy tiszteletpéldánynyal szolgálok. — Pest, octob. 10. 1860. 

OSTERLAMM KÁROLY-

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz melléklet van csatolva: „Az első magyar általános biztositő társaság 



PROTESTÁNS 

ISKOLAI 
SZERKESZTŐ- E S KIADO-

h i v a t a l : 
Lövcszutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

A bölcsnek szive megérti az időt 
és a dolgok módját. (Prédikátor 
8, 5). 

* 

(B. M.) Azon szoros kapcsolatnál, mondhat-
nánk solidaritásnál fogva, mely egyházunk ügyei 
s az ország alkotmánya közt létezik, méltán vár-
hatja a közönség, hogy mi, kik akkor is szólot-
tunk, mikor a kötelesség parancsolta szókimon-
dásért a bűnösök padjára jutottunk, most a be-
állott kedvezőbb viszonyok között országos dol-
gaink ujabb fordulatát hallgatással nem mellő-
zendjük. Es mivel a mi nemszólásunk a közön-
ség hallgatása közepett nem áll isoláltan s 
könnyen ránk foghatnák, hogy, a mint dicsőült 
nádorunk József herceg mondá : „et Dullum 
responsum responsum est:u idején és helyén 
látjuk mind a közönség, mind magunk érdekében 
eddigi nemszólásunknak okát adni. 

Midőn a társadalom kebelében akár a nép, 
akár a kormány a történeti múlttal szakitva oly 
térre lép, hol magát a társadalom legszentebb 
alapján, a törvényen tulteszi: akkor az egész 
társas lét oly lázas feszültségbe jő, s a közvéle-
mény ösztönszerűleg az elnyomott jog mellé oly 
határozottsággal szokott akár nyiltan, akár — a 
a mi még veszedelmesebb —hallgatag lépni, hogy 
midőn az erőszakoskodó rész tévesztett irányát 
belátva jónak tartja igaz útra térni, és a törvény-
nek meghódolni: a jogvédő résznél a feszültség 
utórezgései jó ideig még akkor is érezhetők, s az 
ellenzéki hangulat jó darabig még akkor sem tud 
csillapatra jutni, midőn a feszültség okai némileg 
elhárítva s a törvényes állapot helyre állítandó. 

Ez az erkölcsi világ oly kiszabott folyamatu 

rendje, hogy ezen semminemű politika soha vál-
toztatni nem fog. 

Azonban világos, hogy a kik jog és igazság 
mellett vivott küzdelmekben készek voltak saját 
énjük érdekeit a közügynek alárendelni, azokban 
lesz majd annyi lelkierő, hogy a szenvedett mél-
tatlanságok okozta fájdalmat elfojtva, azoknak, 
kik komolyan óhajtanak a jog terére lépni, nem-
csak utjukat állani nem fogják, hanem igazságos 
törekvéseiket inkább elősegítve, az uj pályát 
nekik minél járhatóbbá teendik, mert — és ezt 
jegyezzük meg jól — közügyek vezetésében mél-
tányosság és engesztelékenység a multakra nézve 
nem kisebb erény, mint a hogy mulaszthatlan 
kötelesség óvatosnak lenni a jövendő viszonyok 
alakításában. 

Hogymint alakulandnak mármost a nézetek 
országos ügyeink ujabb fordulatára nézve köny-
nyebb elgondolni, mint a még mindig fenálló ré-
gi sajtóviszonyok közt elmondani. Annyi bizonyos, 
hogy az „Ost Deutsche Post" jósolta pártokra-
szakadás nem fog bekövetkezni, mert egy részt 
hiszszük és várjuk, hogy felülről a körülmény-
parancsolta rendszerváltoztatás életbeléptetése 
körül kifejtendő készség és siettetés által ipar-
kodni fognak a kétkedőket is az őszinteségről 
meggyőzni és megnyugtatni; más részt bátran és 
határozottan állithatjuk, hogy azok közt, kiknek 
általában politikához szavuk van, kevés ember 
annyira gyermekes gondolkozású, hogy csupa 
truccolásból magától eltaszítaná azt, amiből józan 
számitás szerint mindannak kell okvetlenül fejlőd-
nie, a mit a nemzet jogosan várhat, mindnyájan 
reméllünk. 

A mily biztosan hiszszük tehát, hogy politi-



kai téren a mostani szélcsendet nem sokára a 
legélénkebb politikai mozgalom fogja felváltani: 
oly határozottan állítjuk, hogy az egyházi téren, 
a mi ennek az államhozi viszonyát, és igy közjogi 
nyilvános oldalát illeti, közel jövőben egy lépés 
sem történhetik. Miért? elmondom röviden. 

Tizenkétévi vergődés után elvégre oda 
jutottunk, hogy a magas kormány belátta, miként 
eddigi rendszerével felhagyva, a történelmi alapra 
kell lépnie, és a központosító kísérletek helyébe 
a nemzetek autonómiáját kell állitania. Azonban, 
hogy e rendszerváltoztatás alkalmával miért 
nem vette fel a fonalat ott, hol az az 1 8 4 7 - 4 8 -
<liki törvényes országgyűléssel megszakadt, azt 
mi ezúttal, mint feladatunkhoz nem tartozót, nem 
feszegetjük. Kétségkivül fontos országlati okok 
tanácsolhatták ez eltérést. De hogy politikai 
életünk ez utolsó nevezetes stadiuma legfelsőbb 
helyen is figyelembe vétetett, mutatja O Felsé-
gének báró Vay Miklós kancellár ő kegyelmessé-
géhez intézett magas kézirata, melyben világosan 
kimondatik, hogy az 1847 —48-diki 8., 9., 11., 
13-dik Ő Felsége által ezúttal is megerősitett és 
elismert törvényeken kivül, az ezen országgyű-
lésen alkotott többi törvényekre nézve, melyek e 
mai napon kibocsátott diplomával és elhatározással 
ellentétben vannak, azoknak országgyűlési átvizs-
gálását és megszüntetését fentartja. 

Az l847 /8-kiországgyűlésXX. törvénycikké-
nek 2-ik pontja a vallásügyekre nézve kimondja, 
hogy : „E hazában törvényesen bevett minden 
vallásfelekezetekre nézve , különbség nélkül, 
„tökéletes egyenlőség és viszonyosság állapitta-
tik meg." A kölcsönös méltányláson alapuló e 
nyilatkozata a nemzeti közakaratnak egyszerre 
sok százados igazságtalanságot szűntetett meg, és 
végetvetett mindazon sérelmes állapotoknak, me-
lyek fölött országgyűléseinken háromszáz éven át 
folytak a keserű harcok és a nemzetet két tá-
borra oszlatták. Most tehát egyfelől a császári 
diploma a mindnyájunknak biztosított szabad 
vallásgyakorlatot minden kérdésen kivülinek ál-
lítja s igy az idézett 1847—48-diki országgyűlési 
XX. cikk 2-dik pontja nem áll ellentétben a ki-
bocsátott diplomával; másfelől az országban 
nyilatkozó testvéri egyetértés szelleme minden 
kétséget kizár, hogy az egybeülendő országgyű-
lés amaz idézett törvénycikkre helybenhagyását 

kimondani el nem mulasztandja. Ily kedvező 
kilátások mellett egyházunk közjogi állapota 
dolgában történhető mindennemű felszólalások, 
tervezgetések mindaddig időelőttieknek , még 
károkat is okozhatóknak tűnnek fel , mig 
a legközelebbi országgyűlés az egyház és állam 
közti viszonyt illető minden sérelmeinket a 
nevezett törvénycikk 2-dik pontjának megerősí-
tése által gyökeresen nem orvoslandja. 

Oly szilárd pedig e tekintetben bizalmunk, hogy 
minden capacitálást, mint a mely katholikus test-
véreinknek irántunk való méltányos érzelmei 
feletti kétkedésre mutathatna, sértegetésnek tar-
tunk és határozottan rosszalunk. Más maradandó 
vívmányát sem tudjuk a viszontagságos utóbbi 
éveknek, mint azt, hogy midőn mindki igazságta-
lan volt irányunkban, megtanultunk egymás 
iránt igazságosak lenni. Időelőtti bolygatás tehát 
itt csak rontana, mig a békességes tűrés biztos 
jót hoz. 

Ezzel azt hiszsztik, eléggé indokolva van 
eddigi hallgatásunk s meg fognak érteni, ha ezen-
túl is az egyháznak államhozi viszonyát egy ideig 
nem feszegetjük, és e helyett teljes figyelmünket 
az egyház és iskola házi ügyeire fordítandjuk. 

Egyházi önmegadóztatás. 
Mielőtt én azokra válaszolnék, a miket tiszt. 

Szeberényi Lajos ur e lapok 42. számában, adóz-
tatási „tervem körülötte , vagyis helyesebben, 
ellene felhozott,4' szükségesnek tartom egyetmást 
elmondani. 

Minden megadóztatásnál, ha az igazságos 
akar lenni, véleményem szerint nemcsak azt kell 
figyelembe venni: kinek mennyi jövedelme va-
gyon , hanem azt is, hogy: a közös adóból az 
illető adófizetőre mennyi haszon háramlik. Ha ezt 
az adókivető mindég szeme előtt tartandja, akkor 
szívesen adózókat fog találni, mert mindenki át-
látja az adó e mértékbeni szükségét; miglen, ha-
csak derure-borúra oda törekszik az illető, hogy 
az adót mentül magasabbra hajtsa — még ha 
közhasznú célokra fordítaná is, de nem ügyel 
arra, hogy lehetőleg azon arányban élvezhessék 
a fizetők, a milyenben az adakozáshoz járultak 
vala, hanem más sphaeráknak kedvez — akkor a 



nem szívesen adózás ideje áll be—közel a példa— 
és annak behajtása csak erőhatalommal eszkö-
zölhető. 

Én az erőhatalom alkalmazását, a világi ha-
talom közbenjárását, egyházi életünkben a lehető 
legritkább esetekre kívánom szorítani , mert 
véleményem szerint mindég a morális ero kárára 
van, ha anyagi erő támogatására szorul. Ha a 
nemfizetőkre az általam tervezett morális kény-
szer nem hat; a ki nem szégyenli, ha nevét éven-
ként a kerületi , esperességi gyűlésekben, és 
egyházában is felolvassák, mint olyanét, ki csak 
heréje az egyháznak, azt én nem tisztelném meg 
az adó erőszakos behajtásával. 

Menjünk tovább : az állam oly testület, mely 
az egyénnek élet- és birtok-biztositását eszközli; 
ki sokkal bir, annak sok védeni valója vagyon; 
méltányos, hogy azon arányban járuljon a közös 
terhekhez. 

Egyházunk oly testület, mely az egyénnek 
erkölcsi fejlesztését tűzte ki céljául. Ha az egy-
szer az egyént annyira emelte, hogy — nem meg-
gondolatlanul — de lelki meggyőződésből borul 
le parányiságában a Mindenható előtt; és az Ur 
szavait: „Szeresd Istened mindenek felett, és feleba-
rátod ugy, mint tenmagad," nemcsak rebegi, de érzi 
és ezek után él, az egyház elérte célját. Arra, hogy 
az embereket ide vezessük, műveltség és tudomány 
kívántatik; innen az egyház és iskola azonossága. 
Az, ki magának tudományt szerez, az államban 
is kitűnő helyet foglal el; a vagyonosabb arány-
lag csekélyebb költséggel sajátíthatja el a ma-
gasabb miveltséget, azonfelül rövid időn egyen-
getve találja útjait, hol a szegény csak nagy fá-
radság és erőmegfeszités után já rha t ; a vagyo-
nosabb tehát az erkölcsi és lelki műveltség — 
melynek eszközlője az egyház és iskola — ön-
liasznára fordításához a társadalmi viszonyoknál 
fogva könnyebb szerével jutván, méltányos, hogy 
azok fentartásához nagyobb mértékben is járuljon 
„bár a hit forrásából lelki épülést nem képes, 
többet meríteni, mint amazok. 

Egy társas kor (kasinó, olvasó egylet stb.) 
magasabb szempontból nézve, oly társulat, mely 
eszmecsere és zsurlódás által terjeszti a műveltsé-
get, mely a közérdek iránti részvét felébresztésére 
szolgál; lelki élvezetre van számitva. Ide min-
denki műveltségének összegével lép be, és annyit 

sajátithat el más tudományából, mennyit a kitár--
takból magáb p felszedni képes; tehát mindenki: 
mindent nyújt és mindent nyérhet ; nem is jutott 
még senkinek sem eszébe egy ily társulat tagjait 
birtokaránylag megadóztatni. 

Ezen három példát nem azért hozom fel, 
mintha egyenlő becset tulajdonítanék azoknak, 
hanem a fokozatos különbséget akartam kimutatni 
az állami kötelezettség, az egyházi szükség, és a' 
lelki élvezet között. / 

Es most visszatérek t. Sz. L. úrhoz, és ahhoz 
a mit tervem ellen felhoz, nem tekintve azokra, 
miket „mind elé számlálni nem győz,4' hanem 
csak azokra, a miket emlit. 

Hol tetszett azt kiolvasni, hogy én a család-
apa állását magát tekintettem adókulcsul? hisz 
erre maga a természetes felfogás az összes család 
vagyonosságát ajánlja; és igy, „ha az apa legelő-
vel biró házas zsellér, az anya Vé telket is bir," 
de az egész birtok még a helybeli V2 telket nem 
éri el, e család természetesen a y 4 telkesek közzé 

r 

sorozandó. — Es ugyanez értelemben, „a kinek 
180 —190 hold földje van,44 azért fizet annyit , 
mint a 100 holdas, mert még nincs 200 hold 
földje. 

Ugy-e ? ez furcsa okoskodás; épen olyan, 
mint az öné t. ur. — Nincs a világon adókulcs, 
mely az adóztatást a tökéletes igazság alapjára 
fektethetné; például az ön tervét elfogadva, az 
adókönyv szerint vessünk ki minden forint után 
1 krajcár t : 

A. fizet 300 ft. adót, magános rendezett 
vagyonú ember, a 3 forint reá nézve nem is 
teher. 

B. fizet 300 ft. adót, 8 tagból álló családja 
van, szinte rendezett vagyonú ember, jövedelme 
nyolc egyén ellátására oszlik el, már nehezebben 
fizeti meg a 3 forintot, pedig sokkal nagyobb 
mértékben veszi igénybe az egyház jótéteményeit, 
mint A. 

C. fizet 300 forint adót, szinte 8 tagból álló 
a család — nem bűne okozta — öröklött adóssá-
gokkal van terhelve, a 3 forint már ennek nehe-
zen esik; és az elv megdöntése nélkül mégis 
köteles azt az egyház szükségeire lefizetni stb. 

Hol van itt a merő igazság? — En ugy 
hiszem, sem önnél t. Sz. L. ur, sem nálam. 

De egy másik bibéje van az ön tervének; 



köztudomásu dolog, hogy Magyarország tul van 
terlielve adóval, és mindenki érzi, hogy annak le-
szállítása égető szükség,tegyük már azt,hogy az or-
szággyűlés felére szállítja az adót, már önnek is 
csak 15,000 ftja lesz, vagy már 2 krt. kell minden 
forintra kivetni. Es épen azt hozza fel t. Szebe-
rényi Lajos ur tervem ellen, hogy keveset jöve-
delmez ; igaz, de az növekedő természetű; a lelkek 
szaporodásával emelkedik. 

Megsúgom önnek, miért kezdettem 1 kraj-
cárral az adóztatást, és nem kettővel — pedig 
akkor nekem is 30,000 forintom volna a papiro-
son — azért, mert én nemcsak a papirost, de 
valódilag akarnám az adót látni, és mivel hogy 
előttem az autonomia sérthetetlen, mivel önma-
gukra csak a testületek önmaguk parancsolhat-
nak, és az emberekben meg van az a gyengeség, 
hogy a csekélyebb fizetésre könnyebben reá 
állanak, inkább a kisebb összeggel kívánnám az 
adót életbeléptetni. Ha majd azután az egyház 
látni fogja, mily könnyen gyűjthet ily szép ösz-
szeget; ha ennek célszerű kezelése az eredmény 
felmutatásában örvendeztet endi az egyházat, ak-
kor majd szívesen megkettőzteti az adót jószán-
tából, ez tehát csak: — de meg ne mondja t. 
Sz. L. ur senkinek — szoktató. 

Node komolyan szólva, adóztatási tervem-
nek súlya abban van, hogy minden 1,000 lélek 
50 forint 60 krajcárt fizessen évenként a kerületi 
pénztárba; és ismételve elmondottam, hogy véle-
ményem szerint a kivetés minden esperesség, sőt 
egyes egyház szabad akaratára és elrendezésére 
bizassék, táblázatomat csak azért mutattam fel, 
hogy kitűnjék az egyesekre eső összeg csekély-
sége. 

Ha majdan kezéhez veszi t. ur a nt. Bánya-
kerület pénzügyi választmányának jelentését, és 
tervezetét, meglátandja, hogy a választmány ez 
adójavaslatával nem elégedett be. Az adó összegét 
a superintendentia égető szükségeinek fedezésére 
javallotta, és a pénztári maradványt, egyelőre a 
nyomorult fizetéssel ellátott lelkészek és tanitók 
segedelmezésére vélte forditandónak. Egyes egy-
házak és iskolák gyámolitását a Gusztáv-Adolf-
egyesület nyomán, a nt. dunántuli kerületben 
már is életbeléptetett gyámolda módjára vélte 
eszközlendőnek. A közidőben a 1. f. t. Egyetem 

is elhatározta az ily országos gyámolda felállí-
tás át. 

Es mivelhogy nem kétlem, hogy tervem, — 
csak ugy, mint t. Szeberényi uré — „magánál az 
alkalmazásnál bizonyosan számtalan nehézségekre 
fogna bukkanni, melyeknek elhárítása alig áll-
hatna hatalmunkban4 ' még sem hiszem, hogy ön 
azt már „lerontotta," épen ugy, mint azt sem 
hiszem, hogy én már most „lerontottam" volna 
ön tervét, hanem ugy vélem, hogy megférnek 
azok egymás mellett számtalan másokkal, melye-
ket a kivitel alkalmazásánál az élet meritend fel, 
és mondhatom, hogy senki sem fog jobban örülni, 
mint én, ha sikeriilend t. Sz. L. tervét életbelép-
tetve esztendőnként 30,000 forintot hajtani be a 
nt. Bányakerület most ürességében kongó pénz-
tárába, és akkor én, az én még be nem hajtott — 
csak ajánlott — 15,000 forintocskámmal a leg-
sötétebb szögletben hunyászkodom meg. 

Ezzel befejezem az önkéntes egyházi adó 
iránti fejtegetéseimet, mert rövid idő alatt már 
harmadszor vévén igénybe e becses lap hasábjait, 
Ballagi Mór barátom meg is sokalja *), a nyájas 
olvasó pedig rám mondja: tolakodó; de még 
utoljára megcirógatom magamat, büszkén vallva, 
hogy az egyházi önmegadóztatás elvének előké-
szitésében, elfogadásában és kivitelében én is nap-
számoskodtam, és mint ilyen, az együtt működésre 
nyújtom tisztelendő uraságodnak baráti jobbomat. 

Ivánka Imre. 

Még egy indítvány. 
A protestáns egyházi s iskolai lap 42-ik számában 

megjelent „Nyilatkozat és terv" cimü cikkemre azt jegyzé 
meg a t. szerkeztöség, hogy az „önkénytes adakozás" 
utján eszközlendö központi pénztár alapításán „már jóval 
tul vagyunk, mert a mindennap jelentkező uj meg uj elu-
tasithatlan egyházi s iskolai szükségletek a legközönyö-
sebb protestáns embert is könnyen meggyőzhetik, hogy 
bajainkon csak „önmegadóztatás által segíthetünk." 

Továbbá, tudom, hogy az önmegadóztatás elvét az 
ágost. hitv. evangy. bányakerületi superintendentia is el-
fogadta. 

S még is az „önkénytes adakozás" mellett emelek 
szót. Azt hiszem tudniillik, hogy — miután kétségkívül 
tapasztalni fogjuk, miszerint a megadóztatás kivitele nem 
oly könnyű mint a minőnek látszik — elébb utóbb csak az 
önkénytes adakozásban keresendiink segítséget. 

*) Dehogy sokalljuk meg az ilyen talpraesett beszédet. 
Szerk. 



lm t. Szeb erényi Lajos lelkes liszttársunk egyszerű 
s látszólag igen practicabilis tervet nyújt, melynek foly-
tán az állami direct adó minden forintjától egy krajcárt 
adnánk az egyházi közpénztárba. „A terv gyakorlati kivi-
tele — így itél az indítványozó — nagyon könnyű, mert 
mindenkinek adókönyvecskéje azonnal útba igazit benőn-
ket. Itt tehát nincs semmi nehézség." 

Igen ám ha a nehézség egyáltaljában a „kivetés" 
körűi forogna. Nem a körül forog az uraim, hanem — s 
ezt majd bőven fogjuk tapasztalni — a „beszedés" körül! 

Az „adó" már magában véve igen odiosus s kivált 
az utolsó időkben nagyon népszerűtlenné vált dolog. Kér-
dés váljon a falusi egyházak elfogadják-e azt ? Sőt tapasz-
talásból tudjuk, hogy még a miveltebb ember is megütkö-
zik rajta, kivált ha azt az állami adóval kapcsoljuk össze. — 
De miután a gyűlésekben — legyenek azok superintenden-
tiális, esperességi vagy helyi gyűlések, leginkább csak buz-
góbb híveink vesznek részt, s azok határoznak, tehát va-
lószínű, hogy az önmegadóztatás csakugyan elfogadtatik, 
s így nem marad egyéb hátra, mint az adó „kivetése" s an-
nak „beszedése." 

Miképen fognak már a kivetök fogadtatni azok által 
kik az egyház és iskola iránt közönyösek: kik se gyűlé-
sekbe se templomokba nem járnak; kik a megadóztatást a 
protestáns egyház terén helytelennek, elveivel ellenkező-
nek tartják — mert ilyen embereink is vannak ám — szó-
val, miképen fognak fogadtatni a kivetök a nem örömest 
adózók légiójától, arról csak annak lehet fogalma, ki azt 
már megkísérté, s abban megbukott; mint például mi nóg-
rádiak, midőn a losonci gymnásiumot „épen t. Szeberényi 
ur terve szerint" javadalmazni akartuk ! — 

De én nem szeretnék pessimistának tartatni, s hiszem, 
hogy sok bajnak utána, számtalan kellemetlenségek mellett, 
végre a „kivetés" is sikerülni fog, s csak a „beszedés" 
marad hátra. Erre nézve már miután sassaink nincsenek, s 
a kényszerhez egy altaljában nyúlni nem akarunk, minden 
esetre nagyszerű rovatokat készítsünk — a „hátramara-
dások,, számára. 

Szóval, a megadóztatás utján, sok kellemetlenségek 
s elkeseredések mellett sem teremtünk elő többet, mint a 
célszerűen s erélyesen eszközölt önkénytes adakozás által, 
minden kellemetlenség nélkül. Ha mind a két módot ineg-
kisértenök, meggyőződnénk hogy ez tény! 

Említett cikkemben ajánlott önkénytes adakozási terv 
eltűr mindenféle módosítást. Ha csekélység az, mit az 
első számítás kimutatott, módosítsuk a gyűjtést és kezelést 
s számítsunk még egyszer. Tisztességes presbyterek által 
szorgalmatosan és erélyesen eszközölt gyűjtés mellett, ád, 
mint mondám, minden egyház egyre másra önkényt és 
szívesen 50 — 60 ftot.; s így 550 ágost. hitv. anyaegyhá-
zunk — a fiókegyházzakkal együtt — kerek számban 
30,000 ftot. Ennek fele használtassék fel közcélokra, a má-
sik fele pedig tökésítessék a takarékpénztárakban, — 
mert én a jövőről is gondoskodni szeretnék, s oda 
szeretném vinni a dolgot, hogy szükségeink fedezése év-

ről évre könnyebb feladat s egyszersmind jelentékenyebb 
eredményű dolog legyen. 

Ily gyűjtés már eszközöltessék „minden évben,, s a 
jövedelem fele a tőkék kamatjával együtt forditassék éven-
kint közcélokra, az évi jövedelemnek másik fele pedig, az 
az 15,000 ft. tökésítessék. Ily kezelés mellett közpénztá-
runk állása már a legközelebbi hét évben ilyen lesz: 

1861-ik évben töke 15,000 ft. használható 15,000 ft. 
1862-ik évben töke 30,000 ft. használható 16,500 ft. 
1863-ik évben töke 45,000 ft. használható 17,250 ft. 
1864-ik évben töke 60,000 ft. használható 18,000 ft. 
1865-ik évben töke 75,000 ft. használható 18,750 ft. 
1866-ik évben töke 90,000 ft. használható 19,500 ft. 
1867-ik évben töke 105,000 ft. használható 20,250 ft. 

Hét év múlva már, vagy mihelyest a töke a 100,000 ftot.felüi-
haladta, ismét módosítást tehetünk a kezelésben, tudniillik 
az évi jövedelem 2/3át a töke kamatjaival együtt fordíthatjuk 
közcélokra, s csak % a jövedelemnek volna tőkésítendő, 
minek következtében pénztárunk állása így fejlődnék : 

1868-ik évben töke 115,000 ft. használható 25,750 ft. 
1869-ik évben töke 125,000 ft. használható 26,250 ft . 
1870-ik évben töke 135,000 ft. használható 26,750 ft. 
s így tovább örök időkre. 
Ezen terv mellett nincs nehézség, nincs kellemetlen-

ség, mert ha mindenki felkerestetik hajlékában, s ott szólít— 
tátik fel önkénytes adakozásra, bizonyosan bejön minden 
egyháztól 50 — 60 ft. Lesznek ugyan egyházak, melyek-
ben tán 5 — 6 ftnál többet aligha gyűjtünk, de ellenben 
vannak sok egyházaink, mellyekben százakat reményihe-
tünk, mint például a békési, a városi egyházak, s ollyanok 
hol vagyonos földes urak laknak. Ezek által kipótolódik a 
hiány. De ha kisebb összegek is jönnének be, nem jobb-e 
ily adakozás, mint a kellemetlenségekkel s elkeseredéssel 
özszekötött megadóztatás ? 

Épen midőn e sorokat írtam, vettem az újságokat, 
melyekben az alkotmány megadása hirdettetik. A magyar 
országgyűlés kétség kivül a protestáns egyház irányában 
is méltányos lesz, s szükségeiről gondoskodni fog, annál 
inkább, mivel tapasztaltuk, hogy ez alkotmányos életünk 
jelentékeny tényezője s erős védbástyája. De nekünk a 
„jövőről" is gondoskodnunk kell s e tekintetben épen cél-
szerű az önkénytes adakozás oly kezelés mellett, mint azt 
ajánlottam. Mennyire mehet egy társaság az önkénytes 
adakozás utján, azt megmutatta a Gustav-Adolf-féle egye -
sület. Sztehlo András, 

ISKOLAÜGT. 

A Szarvason alakulandó tanítói képezde ügyé-
ben. 

Néhány esztendővel ezelőtt egy tanítói képezdének 
létrehozatala terveztetett Szarvason. A terv akkoriban nem. 
sikerült, és pedig azért nem, mert az egyik fél a praepa— 



randistákat 4, a másik pedig a 8-ik osztályból tervezte 
kilépendöknek s a már nevezett pályára fölavatandóknak. 

Könnyű belátni, hogy mind a két fél hibázott, a men-
nyiben mind a kettő végletekre menve, a középutat, melly 
különösen e tárgyban legbiztosabb expediensül szolgálan-
dott, mellőzte. A negyedik osztálybeliek eltekintve egyes 
esetektől, mellyek az egészre nem határozók, a fölvételre 
még éretlenek. A 8-ik osztálybeliekhez pedig nincs, és 
nemis lehet ezen ügyre vonatkozólag remény, a mennyiben 
azoknak vágyai rendesen már tűi szárnyalók. Ugyanis azok 
azt teszik fel magukban, hogy ha már a 8-ik osztályig 
fel tudtak vergődni, miért ne szánhatnák még azt a néhány 
évet is rá, csakhogy biztosabb jövőjük lehessen. Történt 
azóta, hogy a hegyaljai Esperesség a békési Esperessé-
get a nyíregyházi képezdének pártfogására szólította fel, 
mire a békési Esperesség a szentesi gyűlésen kinyilatkoz-
tatta, hogy a tiszai főtiszt, kerület nemes törekvésének 
örvend, ugyan ahoz Istentől áldást kíván, de részéről hoz-
zá nem járulhat, járulni semmi esetre sem fog, miután maga 
körében szinte hasonlót szándékozik létesíteni. Tehát már 
a szentesi esp. k. gyűlés kinyilatkoztatta, hogy a leányzó 
nem halt meg, hanem csak aluszik. A tiszai fötiszteletü 
superíntendentia a nyíregyházi képezde ügyét igy eléggé 
biztosítva nem találván, s mégis biztosítva látni akarván, a 
legközelebb múlt bányakerületi gyűlés alkalmával követei 
által oda működött, hogy a bányakerületi sup. a nyíregy-
házi képezde ügyéhez tettlegesen járulni s ekként a nemes 
célt erélyes közreműködéssel támogatni szíveskedjék, ki-
jelentvén, miszerint ha ez megadatnék neki, az atyafiságos 
szeretet viszonzása fejében, a pesti theologiai intézet 
ügyében maga részéről szinte közremunkálandna. E nyi-
latkozatra a békési követeknek egyike, és a selmeci igaz-
gató tanár mintegy felvillanyozva, a bányakerületi sup. pár-
tolását Szarvasra és Selmecre több nyomos okoknál fogva 
kikérték. Ebből eléggé látható, hogy a békési Esperesség-
ben, jelesül pedig Szarvason a képezde ügye épen nem 
hamvadt el, söt hogy a hamuban lappangott szikra, az ége-
tő szükség által mintegy folytonosan élesztetve, napról nap-
ra jobban tör az előtérbe, vagyis, semmi más képezdébe 
magát beolvasztatni nem engedi. 

Miután már ily fontos ügyet egyszeri ütéssel eldön-
teni nem lehet, miután a sup. k. gyűlés teendőinek halmaza 
miatt minden idejét ily ügyre nem szánhatja, azonban 
mégis szükséges, hogy e tárgyban szinte tökéletesen tisz-
tába jöjjön magával, mert ez a legfontosabb és legégetőbb 
kérdéseknek egyike; alólirott feltette magában, hogy a 
szarvasi tanítói képezde ügyében nyíltan fog fellépni, mi 
szerint kiki láthassa, ha váljon hiúság, vagy komoly való-
ság szerepel-e itt ? 

Kérdem tehát: kell-e Szarvason tanítói képezde vagy 
nem ? s erre azt felelem: hogy igenis kell, és pedig követ-
kező okoknál fogva: 

1. A békési Esperesség a bányakerületi superinten-
dentiának legerősebb gyökere, mondhatnám szíve. Ez 
maga egyedül 80,000 lelket számlál. — Ez a 80,000 lélek 
pedig nem valami nos numerus sumus, hanem az ev. egy-

háziság, és magyarhoni polgárosodás terén meglehető 
tényező, mi felöl vallásos buzgalma, józan gondolkozása, 
szilárd jelleme, fáradhatlan szorgalma, számos, s folytonos 
növekedésben levő elemi iskolái, mindenek felett pedig a 
szarvasi esp. fö gymnáziuma, mellyet saját erejéből tart 
fel, meg annyi csalhatlan tanúbizonyságok. Kérdem már, 
hogy váljon ennyi, s a műveltségnek illy fokára vergődött 
nép közé nem kell-e tanítói képezde ? Ha váljon megfelel-
het-e egy ilyen testben lélekben csaknem egyaránt egész-
séges nép igényeinek, mesteremberből lett, syntaxisból, 
rhetorikából került, és tudja Isten mily badarnézetü tanitó? 
Tehát már a békési népnek roppant száma, képességi foko-
zata, és napról napra mindinkább nyilvánuló szükségei, múl-
hatlanúl szükségessé teszik egy tanítói képezdének körébeni 
létesülését. 

2. Békésben, jelesül Szarvason a többi körülmények-
is a képezdének különösen kedvezők. Szarvason jelesnél 
jelesebb, összesen 9 elemi tanítók, orgonisták, mintegy 
összpontosítva találhatók, melyhez hasonló szerencsés kö-
rülmény nem minden sarkon fordul elő. Szarvason alföldi 
városainkat és községeinket tekintve, a pomologia is legé-
lénkebben űzetik, mire főkép az e részben ott tartatni 
szokott nagyszerű pomologiai gyűlések legnagyobb hatást 
gyakorolnak. Ha már a képezdének gyakorlati oldalát te-
kintjük, mit tekintenünk minden esetre kell, mert ez a fő, 
kérdem, és méltán, ha váljon ne adjunk-e Szarvasnak már 
csak e szempontból is elsőséget? 

3. Békésben a praeparandista 'legolcsóbban és leg-
pompásabban megélhet, mi ismét sokat nyom a mérlegben. 
Bízvást elmondhatjuk, hogy a szarvasi tápdához hasonló 
egész országban nincs. Ez vetélkedik a felföldi koszttal. 
Szarvason életre való ifjúnak más keresetforrások is 
megnyílnak. Mint mondám, ez ismét oly pont, mely a 
praeparandistának Békésbeni létesülését hangosan kiáltja, 
mert nagyon világos, hogy szegénysorsu fuí, a milyen- e 
pályára rendesen szánni szokta magát, kiképzés végett 
gazdag és költséges városba nem mehet, kivéve, ha ingyen 
fogadtatik be. 

4. Békésben a praeparandistáknak legjobb kilátásaik 
vannak, amennyiben itt vannak a legnépesebb egyházak e 
hazában, itt szaporodnak az iskolák évenkint jobbnál jobb 
jövedelmekkel, mit a legújabb időben a vaspálya is, me-
lyen számosan szivárognak hozzánk, tetemesen elősegít. 
A vagy nem ohajtandó-e a képezde Szarvason már csak en-
nyiből is? A ki mi mellett fárad és szenved, ne nyissunk-e 
annak kilátást a jövőbe is? Mind ezek felett áll: 

5. Hogy Békés a protestáns autonómiának legbuzgóbb 
hive, barátja, mit a legutóbbi időben tettlegesen és fénye-
sen bebizonyított. E nélkül ö élni nem tud, nem akar. Leo-
nidások tehát és Múciusok itt épen nem hiányzanak. — Ha 
már prot. autonómiánkat szeretjük,ha bensöleg meg va-
gyunk győződve a felöl, hogy, a nélkül valódi élet nincs, s 
nem is óhajtandó, nem fogjuk-e szükségesnek találni, 
hogy a képezde épen oda tétessék, ahol az autonomia nem 
figura, nemis divatcikk, hanem kenyér, test és vér. 

A kiket még ezek az okok sem győzhetnek meg a 



tanitói képezdének Békésben, jelesül Szarvasoni mulhatlan 
szüksége felöl, azokhoz szavam sincs többé. 

Épen azért atyámfiai! legyetek irányunkban méltá-
nyosak, mert hidjétek el, hogy nem magunk, hanem 
Isten dicsőségét keressük. Sokat nem kérünk, ami ke-
veset pedig reménylünk, azzal, kitűzött nemes feladatun-
kat tőlünk kitelhetöleg elérni igyekezendünk. A hatodik 
osztályból kilépendő ifjak tehát, és egy mérsékelt sup. se-
gélyezés, hisszük, hogy szépen és üdvösen fognak kama-
tozni egyházunknak. Horváth Sámuel. 

Egy kis valami a népnevelésről vagy népisko-
láról. 

A mult napokban kisértek el végnyugalmára ös Buda 
városában egész csendben egy férfiút, ki egykor szerény, 
bár tisztes állásában is magas körökben élt és hatott több 
évek folytán; ki mint nevelő, hercegeket, királynék férjeit 
mutathatott fel növendékeiül; ki e magas légkörben is, hol 
azon időkben oly nehezen verhetett gyökeret a magyar 
nyelv és nemzetiség s a hazaszeretet, oly gonddal és sze-
retettel ápolta ezeket; s ki még akkor is, midőn ama kö-
rökből kilépve, a siri csendü Buda városában rejté el ma-
gát s haláláig elfeledve, nem ismerve, nem láttatva élt, e 
nagy és szent érzelmeket, a haza és nemzet szeretetét, s 
az ezen érzelmek kifejlesztésére s ápolására — szerinte — 
hivatott nevelés, különösen „népnevelés" ügyét, ott sem 
felejté, midőn minden egyebet felejtett sőt mint halála előtt 
néhány nappal irt végrendelete oly ékes, bár egyszerű vo-
násokban mutatja, azok voltak az egyetlen tárgy, mely öt 
elvonultságában forrón szeretett nején kivül élete végpil-
lanatáig érdekelte, foglalkoztatta, az utólso gondolat, mely-
ben szemeit az örök álomra lezárta. 

E férfiú Tamásfalvi Kasza János volt , több 
éveken át a Koburg- Kohári hercegek, azok közt Ko-
burg Ferdinánd hercegnek Portugallia királynéja fér-
jének , és Koburg Gusztáv hercegnek nevelője; r i t-
ka jellemű, tiszta erényü, nagy tudományú, s édes ma-
gyar hazáját s nemzetét hőn szerető férfi, ki ama magas 
körben szerény de fontos állásánál fogva, a Bécsben töltött 
éveken s külföldi utazásokon kivül, nevelősködése több 
idejét növendékeivel Magyarország gyakori részletes beu-
tazására, s körülményes megismerése és megismertetésé-
re forditá, ugy hogy nincs tán oly magyar főúri, mágnási 
és előkelő ház, család, melyet saját tapasztalása után, mind-
egyiknél megfordulván s időzvén, részletesen s körülmé-
nyesen, múltjában s jelenében nem ismert volna. 

Egy ily magyarországi útjában, melyben pátronusa 
s különös pártfogója, az öreg Kohári herceg, — Koburg 
herceg magas növendékeinek nagyatyja is részt vett, volt 
tanúja egy jelenetnek, melyet magától a boldogulttól több-
ször hallván, meg nem állhatom, hogy ez úttal kitérésképen 
el ne mondjak, mint oly példát, mely igen szép világot vet 
az akkori viszonyok közt a nemes herceg gondolkodás-
módjára, jellemére, és a hajdani földesúri bánásmód árnyol-

dalai ellenében egy szebb oldalúi szolgál. — Egyik her-
cegi jószágára érvén, midőn az öreg herceg a helységet 
személyesen bejárná s vizsgálná, mely alkalommal nem 
ritkán betért a szegény jobbbágyok udvarára is s megnyi-
tatta a kunyhók ajtaját, — az előtte járó egyik hajdúja h i -
vatalos túlbuzgóságában egyik jobbágy kutyáját rendre 
utasitá, azaz jól elverte, a végett hogy megfélemlvén, majd 
csendesen maradjon, midőn 0 magassága oda menne, s 
kellemetlen ugatásával a magas vendégnek és földes Úrnak 
ne alkalmatlankodjék. A szegény jobbágy rosz néven vette 
a hajdúnak ezen elövigyázati, de embertelen rendszabályát 
kutyája irányában s ebbéli nemtetszését a hatalmas hajdú-
nak szemébe is kijelenteni merészelte, mely merészségért 
a hajdú által néhány ütleggel lakolt. — Azonban a herceg, 
— kit a hajdú dühében tán el is felejtett, vagy előbb mint 
várta, — a jelenetre maga is oda érkezett, s kihallgatván a 
szegény jobbágy panaszát s a hajdú jelentését, emennek 
igy szólott: „Hát nem tudod te, embertelen ember, hogy 
ez a szegény jobbágy, ez a szegény földmives az, „a k i -
nek munkája s verejtéke után eszed te a te kenyeredet, va-
lamint én is, hogy e szegény munkások nélkül nem élhet-
nénk, hogy ezek tiszteletet, becsülést és szeretetet é rde-
melnek, és te ezeket verni merészled ?" te méltatlan vagy, 
hogy ezen emberek felett légy, hogy nékem szolgálj, te 
méltatlan vagy a kenyérre, keress magadnak hozzád méltó 
állást, az én cselédem többé nem vagy. „Tanuld tisztelni 
a munkást, a földmivelőt." — 

Ezen kitérés után soraim tulajdonképeni tárgyára 
térek ismét, boldogult Kasza Jánosra, s különösen vég-
rendeletének egyik pontjára, mely legfökép szolgált ösz-
tönül ezek Írására, mert ama pontban oly „eszme rejlik" 
mely valóban megérdemli, hogy nyilvánossá tétessék, meg-
ismértessék. 

Mondám, hogy a boldogult Tamásfalvi Kasza János 
egyik legfőbb s legszebb jellemvonása volt: hazájának s 
nemzetének szeretete, melynek jólétét a nevelés, főleg a 
„népnevelés" által is lehetőleg elősegíteni volt örökös 
eszméje; a népnevelés volt ö előtte a legfontosabb tárgy, 
minden nevelésnél fontosabb, „mely a legelső, legtöbb te-
kintetet érdemeli," mely által lehetne egyedül az egész 
népet nem csak az ismeretre, műveltségre, de a haza és 
nemzet szeretetére is vezérelni, azt mindjárt a még gyen-
ge, romlatlan, s termesztésre alkalmas fiatal keblekbe b e -
ültetni, s. a. t. . . — Ezek voltak az ö nézetei, ezeket 
hirdeté elvonultsága kevés ismerői körében, ezeket haliám 
én tőle annyiszor. De ezen gondolkodása s meggyőződése 
igazságát hirdeti tettlegesen is emiitett végrendeletének 
azon pontja, melyben a születése helyén lévő népiskola szá-
mára 100 pengő forintot hagy, hogy annak kamatját éven-
ként egy „bármily vallásű," de legérdemesb tanuló húzza, 
ki ugyanakkor a „Szózatot" szavalja ! 

E végrendeletnek ezen 2-ik pontja igy hangzik: 
„2-szor Száz pengő forintot pedig, mely összeg ha-

lálozásom napjától kezdve félévnek leforgása után leend 
összes, — hites társomnak ezennel hagyott vagyonornbóL 
kifizetendő Nógrád megyében Szécsen nevü helységében 



mint születésem helyén létező elemi tanodának, örök és 
váltózliatlan alapítványul oly módon hagyok, hogy ezen 
összeg kamatjából évenként, „minden valláskülömbség 
nélkül" oly tanuló dijaztassék, ki az illető elöljáróság által 
mind erkölcsiségére, mind pedig tudományos haladására 
nézve arra legérdemesebbnek találtatni fog, s ki egyszers-
mind koszorús költőnk Varösmarty „Szózat" cimü költemé-
nyét az érintett tanintézetben nyilvános próbatét alkalmá-
val elszavalandja." — 

íme egy férfi, a kinek egész végrendelete három 
pontból áll s a ki mindössze is oly kevéssel rendelkezhetik 
és e kevésből is juttat a közjónak, és megemlékszik arról, 
a mit a dúsgazdagok hosszú végrendeleteikben elfelejtenek, 
a mire a milliókból egy árva forint, s az ívekből egy árva 
szócska nem jut, — ö megemlékszik a ,,népnevelésról," a 
„hazaszeretetről," és ennek előmozdítására 3. pontú rövid 
végrendeletében—s filléreiből száz pengő forintot rendel. 
— Mintha mondta volna : énnekem senkim sincs, csak ked-
ves nőm és édes hazám, ezek közt osztom meg mindene-
met; hazám javára legtöbbet tehet a népnevelés, ennek ja-
vára adván, adok tehát a hazám javára. A „szózatot" sza-
valja a jutalmazott, mintha mondta volna : a népiskolákban 
főcél legyen a hazaszeretet, és a ki jutalmaztatni akar, 
legjobban szeresse a hazát! íme a „Szózat" végrendeletben 
meghagyva, megörökítve, — mert a hagyomány örök idők-
re szól. — Ha jőne oly idő, hol a hazaszeretetnek e szent 
zsoltárát nem zenghetné többé nyíltan a magyar, ha jőne 
olyan, hogy elfelejtené — de ez lehetetlen — egy helyütt 
még akkor is zengenék, egy helységnek népiskolájában, 
onnan még akkor sem tilthatnák ki, mert a haldokló vég-
hagyománya szent! 

Szolgáljon-e kicsiny de nemes példa ezrek előtt buz-
dításul a népnevelés föfontosságu ügyének szeretetére, 
pártolására, gyámolitására. Tanuljanak ebből kicsinyek és 
nagyok, tanulják a népnevelés nagy fontosságát belátni, 
meg- és elismerni, hogy ne legyen az, mint közelebb ág. 
ev. egyetemes gyülésünkön, a gymnasiumok s más főisko-
lák mellett, még mindég csak oly mellékes ügy, mely csak 
alig érintetett is, mig a főbb iskolák oly terjedelmesen tár-
gyaltattak ama egyetemes tanári tanácskozmány által, mely 
a népiskolákat alig, alig, figyelmére is méltatá; hanem 
gondoljanak már egyszer vele lelkiismeretesen, megfon-
tolván, hogy az épület alap nélkül, összeroskad. — 

Ezekre vonatkozólag igen jól esett az egyetemes 
tanárkari tanácskozmányban Tek. Hunfalvi János urnák 
azon szivünkből mondott nyilatkozata : „hogy hiába ren-
dezzük a felsőbb és főiskolákat, ha a nevelés alapját — az 
elemi vagy népiskolákat — elhanyagoljuk, mert ha az alap 
elvan hibázva, veszélyben van az egész épület; mindaddig, 
mig népiskolák tökéletesen szervezve nincsenek, mig min-
den községben négy osztályú elemi tanoda négy (:legalább 
két:) tanítóval nem állíttatik, a nevelés tökéletlen marad;', 
s ennek szükségét határozatban kérte kimondatni. Mi is is-
merünk édes nagy hazánkban számos oly iskolákat, hol 
száznál, két száznál sőt háromszáznál is több gyermeknek 
alig van „egy," nem mindenütt kellően kiképzett, hanem 

némely helyeken csak mesterlegényböl lelt tanítója, mig a 
gymnasiumokban 20. 25 — 30. gyermek mellett tökélete-
sen kiképzett tudós tanárok vannak. — „Pedig a nép neve-
lése érdemli meg a legfőbb figyelmet. A nép a nemzet tes-
te, a nép az erő, a nép hatalom ; mert a népé a munka, a 
munka pedig az igazi töke, az igazi nemzeti vagyon! 

Becsüljük mindnyájan, szeressük és karoljuk tehát fel 
egész erőnkkel a „népnevelés szent ügyét;" annak pedig, 
ki a fentebbi példában oly szép bizonyságát adta az ügy 
iránti szeretetének, áldjuk emlékét! 

Kelt Budán, oct. 20-án 1860. 
Schmidt István 

néptanító. 

Iskolaünnepely 
Pest, oct. 31. E mozgalomteljes reformkorban a mai 

nap sem tölt el nevezetes esemény nélkül. — Ma, estvéli 6 
órakor ülte az ág. hitv. egyház és a főváros sokaktól kép-
viselt községe a ág. gymnasium nyomán választott taná-
rainak beköszöntési ünnepélyét, egybekötve két nyugal-
mazott tanárának kibucsuzásával, kik az egyház híveinek 
buzgó adakozásából rendes nyugdíjjal láttattak el. — Való-
ban megható volt a jelenlevőkre ezen öröm és fájdalommal 
egyaránt vegyült jelenet, melyet rövid éneklés után nt. 
Láng Mihály ur egyházi rendes szónok nyitott meg német 
nyelven hő imával és rövid bevezetéssel, melyben az ünne-
pély célját mutatta ki. Utána az intézet volt igazgatója, a 
38 évig buzgón fáradozott Kanya Pál maga és társa 
Stuhlmüller Lajos nevében német nyelven köszönetét 
fejezte ki az egyháznak, volt tanártársai és a községnek azon 
jóságáért, melylyel mind tanitói éltük folyama, mind főleg 
szolgálatra képtelen lett korukban viseltettek, nemcsak 
irányukban, de a korán elhunyt, mindenektől ismert Melczer 
Lajos tanártársuk iránt is.—A hallgatók közt ennek rövid 
életrajzát osztották ki ezalatt. 

A nyilvános pályáról visszavonuló tisztes ősz meg-
hatottságtól rebegő szavait a jelenlevők rövid éljenzése után 
Hunfalvi Pál ur rövid magyar beszéde váltotta föl, mely-
ben egy részről a búcsúzóknak a község és intézet köszö-
netét fejezte ki, más részről azon reményét, hogy az újon-
nan választottak az elhagyott és oly jelesen mivelt tért még 
tovább terjesztendik, s a haladás általános elvét minden te-
kintetben érvényesitendik.— E remény megerősítésére nem 
kissé folyt be a jelenlevőkre azon csinos magyar beszéd,mely-
ben Greguss Gyula, mint az újonnan választolt tanárok (Ba-
tizfalvi István, Dorner József, Greguss Gyula, Szénássy 
Sándor) egyike fölemlítvén, hogy a reform korszakát él-
jük, s mindent újból helyesebben kell rendezni, reményét s 
fogadását tevé, hogy e reformot tehetségük szerint mentül 
inkább elősegítve az ujabb kor igényeit a gymnasiumok 
lényegével mentül inkább egyeztetni igyekezendnek. — Az 
„éljenek" szünte után az ünnepélyt nt. Láng ur buzgó 
fohásza zárta be, áldást kérvén az egyházra, a tanítókra és 
gyülekezetre. H. L. 



BELFÖLD. 

Tiszáninneni e.-kerületi közgyűlés. Folyó hó 
10., 13-ik napjain tartotta a tiszáninneni helv. hitv. egy-
házkerület közgyűlését a reformatio idejéből oly történel-
mileg nevezetes helyen S.-A.-Ujhelyben, ft. Zsarnay Lajos 
superintendens ur és fögondnok id. báró Vay Miklós ö 
excellentiája kettős-elnökletük alatt: nem tudni, váljon a 
gyűlésnek a némely vidékekre nézve felette szorgos időre 
határozása miatt-e ? — (mi legalább ennek szerettük tu-
lajdonitni) vagy tán azért, mert rendén hiszszük már lenni 
szénánkat? — bizony gyülésünk nem annyira népes, mint 
ohajtottuk volna; különösen némely egyházmegyék gyéren 
voltak képviselve. Ne adja Isten, hogy ama rég ism< ma-
gyar kifejezés szerinti „szalinatüz forma" lelkesedés 
legyen ez. 

Gyülésiink érdekesebb tárgyai voltak : először is a 
super. consistorium kiegészítése. Ennek kedvéért, a mult 
gyűlés óta történt választások eredménye mutattatott fel, 
mindnyájunk közörömére oly férfiakra esett a választás, 
kik vallásos buzgalmukról ismeretesek levén, hivatalosko-
dásuk terén szép reményekre jogosítanak fel bennünket. 
Ungi esperessé t. Szabó András csicseri, gömöri esperessé 
pedig nt. Szentpéteri Sámuel, ungi segédgondnokká ngos 
Bernáth Zsigmond a köztiszteletben álló agg hazafi, alsó-
zempléni s.-gondnokká a szerény s szép lelki tehetségek-
kel felruházott ifj. báró Vay Miklós urak választatván el, 
— az utóbb említett ifj. bárón kivül, ki a gyűlésen nem 
volt jelen, a többiek az e.-ker. hivatalnokok érdemteljes 
koszorújába eskü által fiizettek be. 

Ki levén egészítve a sup. consistorium, mint Iegfon-
tosb tárgy a debreceni convent jegyzökönyve olvastatott 
fel, melynek e lapok utján is már ismeretessé lett közérdekű, 
s egyházi igazgatásunk javára oly rég ohajtott egyformaság 
elvét megállapító javaslatai közörömmel elfogadtattak, s jól 
esett hallanunk azon elismerést, mely a többi testvér egy-
házkerületek részéről tiszáninneni egyházkerületünk iránt 
jegyzőkönyvileg nyilváníttatott, midőn a valódi „presbi-
terialie régimén" terén, zászlóvivökkép ismertettünk el: 
az egyik conventi munkálatra nézve csupán egy szerény 
módosítást óhajt e.-kerületünk, — t. i. hogy a presbitérium 
szélesb alapon gyakorlandó választására nézve, azon népes 
egyházakra nézve, melyekben a fizetötagok fejenkénti 
szavazása sok nehézséggel jár, — bizassék az egyház 
belátására a helyi körülmények szerint, de mindenesetre a 
presbyterialis igazgatás sarkelveit megközelítő mód szerinti 
választás. Ugyan a conventi munkálat olvasása folytán az 
esperességeknek meghagyatott, mikép ezen munkálat utolsó 
pontját, vagyis az e. közpénztárt illető rovatos iveket hala-
déktalanul készítsék el, s superintendensi hivatalunk utján 
juttassák a központi választmány kezébe. 

Ezután az egyetemes népiskolai értekezlet Pesten 
oct. 3-án tartott tanácskozásának jegyzökönyve vétetett 
fel, — ennek az általános népiskolai ügyre vonatkozó üd-
vös határozatai is, valamint a gymn. tanári értekezlet által 

készített tantervre nézve tett intézkedése helybenhagyatott, 
— egyedül az ezen jegyzőkönyvben tervezett tanári 
értekezlet évenkénti tartását látván e.-ker. költségesnek, 
s a tanárokra nézve fárasztónak, ezt oda kívánja módosítani, 
hogy azok a felmerülendő szükségekhez képest időnként 
meghatározandó helyen s időben tartassanak meg. 

Átmenvén az egyetemes, vagy a 4 e.-kerületet 
egyenlően érdeklő ügyekről, egyházker. magánügyeire nt. 
Könyves Tóth Mihály ur szép levelét olvastuk fel, melyben 
a paptan-moral, s ezekhez kapcsolt tudományok tanszékére 
lett meghivatását érzékenyen megköszönvén, — alapos 
okainál fogva azt el nem fogadhatja, — mindnyájan sajno-
san vettük e lemondást, de az okok erősek, s a lemondás 
határozott volt. Ezután magunk közt néztünk szét, s több 
e helyre alkalmasnak ítélt egyént tisztelt meg az e.-ker. 
kormány bizalmával, de senki sem vállalkozván, a nemcsak 
fontos, de mondhatni főiskolánkban legterhesebb tanszék 
betöltésére, — ezt is csőd utján látta legcélszerűbben be-
tölthetendőnek, — adjon Isten ismét jó síikért e választási 
módhoz, hogy találhassuk fel azon derék férfiút, kiben ezen 
fontos hely betöltésére szükséges kellékek, külső és benső-
képen egyesülve lesznek! 

E.-ker. magánügyeink közt második helyen, a super-
intendentia pártfogó szárnyai alatt álló intézetekröli tudó-
sítások tárgyaltatlak; örömmel értesült e.-ker. kormányunk 
mikép a s.-pataki főiskolában testvérileg egyesült taninté-
zetek, az akadémia, gymnasium s képezde, — valamint a 
föleánynövelde, miskolci és r.-szombathi feltanodák, ugy 
szellemileg, mint külső kiterjedésben naponként nagyobb 
tért nyernek; hogy évről-évre növekszik a tanoncok száma, 
emelkedik tanintézeteinkben az erkölcsi erő, mely virág-
zásra mutat; és hogy mindez még nagyobb mérvben tör-
ténjék, erre nézve jelen gyűlésünkben is tétettek fontos 
lépések. Nevezetesen a gymnasiumban alkalmazandó osz-
tályrendszer, az akadémiai erők szaporítása elvileg a ma-
gyar törvény tanítása kimondatott, hogy erre szükséges 
pénzalap elöállhasson, a s.-pataki főiskola körében nem 
rég oly nagyszerűen elhangzott nemzeties öröm viszhangja 
felidézte emlékezetünkben azt, mit a háromszázados ünnep-
kor tenni elfeledtünk, hogy t. i. a háromszázados ünnep 
örökemlékeiil, a főiskola barátai közt, a lelkes jótevők 
közremunkálásával tegyünk oly alapítványt, mely azon 
naphoz s azon nyilatkozott örömhöz, lelkesedéshez méltó 
legyen. E célból ö excellentiája mélyen tisztelt főgondno-
kunk kéretett fel, hogy legyen szíves e szent ügyben a 
haza minden vidékein, sőt a testvér Erdélyben is köztisz-
teletben álló nevét mintegy odaköltsönözni, s aláírásával 
bocsásson ki egy felszólítást hazaszerte szétküldendőt, és 
szóljon hitfelei, baráti, tisztelői, polgártársai szivükhöz oly 
hangon, melyen ö mindig megszokta találni a sziveket, mi-
szerint a s.-patai iskola felé, mely fenállása óta a nemzeti s 
hazai megrázkódtatások minden viharai közt hűségét a 
hazához, nemzetiséghez, igaz tudományhoz mindig oly 
szűzies tisztasággal, és férfiúi állhatatossággal megtartotta, 
— terjeszszék ki gyámolító kezeiket, s ezáltal hozzanak 
áldozatot egyszersmind közös anyánknak, az édes hazának. 
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— Ö excellentiája e megbízást kegyes levén elvállalni, 
reményijük, hogy fényes süker fogja koronázni lelkes 
föllépését. Isten adja, hogy ugy legyen! 

Az iskolák emelkedésének érdekében történt az is, 
miszerint elhatároztatott, hogy a tanárok közt időnként 
tanári tanácskozmányok tartassanak, az iskolák ugy tudo-
mányos, mint erkölcsi s fegyelmi ügyei felett, az ezekről 
szerkesztett jegyzökönyvek az iskolai igazgatóságnak 
időnként adassanak be. A képezdére s leányneveidére 
nézve különösebben is tétettek intézkedések. A képezde 
tanszemélyzet még egy tanárrali szaporításának szüksége 
elvileg elismertetett, s remény nyújtatott arra, hogy mihelyt 
a körülmények engedni fogják, e szükségen is segítve lesz; 
a képezde részére alkalmas tantermek rendezése, s egy 
kisded könyvtár felállítása iránti intézkedés a föisk. e.-k. 
küldöttségre bízatott; szellemi oldalát illetőleg pedig ki-
mondatott, hogy csak magukat tanitói pályára szánt egyé-
nek vétessenek a képezdébe, és pedig azok, kik szegénysé-
güket illöleg igazolják, ingyen oktatásban részeltessenek; 
s minthogy még most főiskolánk sorsával össze vannak 
kötve az úgynevezett 3 éves rectoriák, melyeken theologus 
ifjaink szoktak leginkább alkalmazást nyerni, — ezeknek 
szoros kötelességül tétetett, a képezdei tanítások szorgal-
mas gyakorlása elannyira, hogy ezután a rektoriákat a 
képezdében nyerendő osztályzás szerint fogják választani. 

A Ieánynöveldét a mi illeti, erre nézve is történt in-
tézkedés, felügyelő s vizsgáló bizottmányul kineveztettek 
Edes Albert esperes, Kun Bertalan főjegyző, világi részről 
Ragályi Ábrahám és Soltész Nagy János urak; egyszer-
smind ezen intézet sorsa, s kifejtésére vonatkozó ügyek 
elintézése közül eddig is lelkesen működött választmány 
további munkásságra felkéretett. 

Nem lehet e helyen Édes Albert esperes ur ujabbi 
szép tettét fel nem említenem, miszerint boldog emléke-
zetű Apostol Pál superintendens hideg hamvai felett tar-
tott halotti beszédéből bejött 100 ftot, mint szinte egyes 
jótevőktől gyűjtött 16 ftot adományozott leánynöveldénk-
re oly célból, hogy ezen összeg addig kamatozzék, 
mig kamatja egy ezen intézetben neveltetendö sze-
gény sorsú protestáns papleány nevelési költségét fe-
dezni fogja. — Adjon Isten több ily buzgó pártfogókat 
ezen intézetnek. 

A nevelés s iskolai ügyeken kivül, melyek a mai kor 
gondoskodásának különösen kitűzött tárgyai, több rendbeli 
egyh. közigazgatási ügyek elintézése vette igénybe köz-
gyűlésünk figyelmét, melyek közül némelyek az előleges 
tanácskozmányban csendesen elintéztettek, — mások nyil-
vános tanácskozás terére jutottak ; ilyenek voltak, különö-
sen a közpénztárakat illető előterjesztések, az e.-megyék-
ről fölebbezett ügyek, melyek közül némelyek élesebb 
vitatkozást idéztek elő; továbbá a superintendensi javak 
összeírására kiküldött választmány jelentése; néhai b. e. 
Koczán József ur halálával megüresedett számvevőszéki 
elnökség betöltése, melyre nagys. Nagy Gedeon a borsodi 
segédgondnok ur választatott meg; az e.-ker. aljegyzőre 
beadott szavazatok felbontása, melynek eredménye lön, — 

hogy általános többséget senki sem nyervén, ujabb szava-
zás alá kitűzettek Makiári Pap Lajos berzetéi, Debreceni 
Gábor f.-nyárádi, Futó Dániel szikszói lelkészek. 

Különösen sok időt emésztett fel a bucskai egyház 
papválasztási ügye, e tárgynál az e.-megye közösen hibáz-
tatott lépését, minél okosabban közvetíteni, az igazságot 
formahiány esetében érvényre juttatni, érett megfontolást 
igénylett, és csak huzamos vita után szavazattöbbség által 
döntethetett el, hogy a bucskai egyház megválasztott lel-
készét megnyerhesse. 

Végre megemlítendő az egri protestáns lakosok ama 
nemes törekvése, miszerint Egerben a protestántismusnak 
egykor tiszta és erős lánggal lobogott, de az idők viszon-
tagságai miatt végkép kialudt, s csak ujabb időben gyönge 
szikraként éledni kezdő helyén, — leányegyházat alapi-
tandók folyamodtak az egyházkerülethez, részint engedé-
lyért, részint anyagi segélyezésért, melyet a szent ügy 
kivitelére e.-k. kormányunk szívesen meg is ajánlott, meg-
fogván ennek pártolása végett annak idejében keresni 
a testvér n.-kerületeket is. „Nyissátok fel azért szeretett 
hitfeleink sziveteket, ezen kérelem iránt jó eleve, és ter-
jeszszétek ki azokat." Azon üdvös határozatunk isméti 
megújítása , miszerint minden gyűlés előtt tárgyalandó 
okiratok, gyűlés előtt legalább három nappal adassanak be 
a superintendensi hivatalhoz, — most azonban azon sanctiót 
kötöttük ehhez, hogy a mely iratok a kitűzött határidőn 
tul adatnak be, azok azon a gyűlésen tárgyalás alá semmi-
kép nem jöhetnek. — Üdvös lenne , ha ezen határozat 
rendhez szoktatna bennünket, — hogy valahára némi par-~ 
lamentaritást nyerhetnének tanácskozásaink. 

Jövő tavaszi gyűlésünk állandósított határideje, a 
közbe jövendő áldozó-csütörtök ünnepe miatt, egy héttel 
elébbre, april 30-ra határoztatott. 

Legyen bezárva jegyzőkönyveink nyomán szerkesz-
tett ezen tudósítás, az újhelyi buzgó egyház által gyűlésünk" 
irányában tanúsított szives vendégszereteteért, azon őszinte 
jó kívánsággal, hogy Isten virágoztassa ezen egyházat, 
mely egykor veteményes kertje volt a protestántismusnak, 
— hogy lehessen annak jövőre oszlopa és erőssége is az 
idők végéig. Az e.-kerület jegyzői hivatal. 

Sárospatak, oct. 27. 1860. A „Prot. Egyh. és is-
kolai Lap" oct. 7-ki vagyis 40. számában Sajóparti hoz egy 
tudósítást a gömöri ref. egyházmegye sept. 18-án tartott 
gyűléséről, hol is a következő előadás olvasható : 

„Nyilvános dolog, hogy sárospataki némely tanára-
ink mily békétlenségben élnek egymással; nem régiben is 
bizottságnak kellett kimenni, hogy két civódó tanárt kibé-
kítsen. Utasításul adatott azért ker. gyűlésre menendő kö-
veteinknek, hogy e gyermekes dolgot minden áron szüntes-
sék meg, mert a mellett hogy az tanügyre káros befolyást 
gyakorolhat, az ifjúság erkölcsét is mételyezi" stb. 

Ezen előadás sok tekintetben megérdemli a figyel-
met, s nagyon sok oldalról engedi magát magyaráztatni. 



Mert ha igaz, hogy a göinöri egyházmegye csakugyan a 
„két civódó" tanár miatt határozá utasitást adni követei-
nek : akkor nem lehet belátni, mire valók a nyilvános jegy-
zökönyvek, s mi becsük van a bevégzett tényeknek, mert 
az érdeklett ügy már a mult julius 9-kén Sárospatakon 
tartott kerületi gyűlésen be lett végezve, mint erről a jegy-
zőkönyv XXVIII. pontja tanúskodik. Nagyon bajos tehát 
föltenni a gömöri egyházmegyéről, hogy a maga tudtával 
is befejezett ügyet újra fel akarná ingerelni s a régi 
gyepüket újból felhányni. — Megengedve, hogy a megye 
csakugyan ugy végezett: miért nincs semmi tudomása róla 
az egyházkerületnek, mert ez is megtartá gyűlését a folyó 
oct. 10 — 13 napján, s többek állítják, hogy a gyűlésen 
erről szó sem volt, — Tehát vagy határozott a megye, de 
követei nem tárták tanácsosnak előállni vele, vagy Sajó-
parti előadása tökéletlen , eljárása eszélytelen , midőn 
nem tudja , hogy mi való és mi nem való a nyilvá-
nosság elé. És csakugyan ez utóbbi látszik megállani. 
„Két civódó" tanárról beszél a megye vagy Sajóparti ? 
Akármelyik: de a szó nem tiszta; első esetben magyará-
zatát kérnök; másodikban egyenesen viszszautasítjuk mint 
férfiatlan rágalmat. 

„Civódás, gyermekes dolog, erkölcsmételyezés" ne-
héz vádak egy nyilvános nevelő és tanintézet ügyében fá-
radozó egyénekre; oly vádak, melyek ha egyszer kimon-
dattak, vagy bizonyittassanak, vagy megtoroltassanak. Ez 
utóbbit elengedjük a törvényes keresettől elállunk; a bi-
zonyítást, mint becsületes embertől Sajópartitól elvárjuk, 
adván neki alkalmat szabatos beszédre, hiteles tudósítás 
lehetségére. E. és A. 

Heves-Nagy-Kunsági h. h. papi és tanítói özve-
gyeket és árvákat gyámolító intézet. 

Nt. szerkesztő ur! A mit eddig a heves-nagy-
kunsági helv. hitv. egyházvidék sajnosan nélkülözött, egy 
papi s tanitói özvegyeket és árvákat gyámolító intézetet, 
sikerült végre azt az egyházi hivatalnokok részvéte s lel-
kesült világi pártfogóink buzgalma folytán megalkotni, s 
életbeléptetni. Magasztos és áldott emléke leend ez intézet 
mostan élő hitrokonaink nemes gondolkozásának, vallásos 
és kegyeletes érzéseinek; mert ök áldozattételeik által egy 
oly jótékony intézet alapjait rakták le, mely időről-időre 
segedelmet nyujtand az elhagyott, gyámolt az ügyefogyott, 
ruhát a meztelen, kenyeret az éhező papi s tanitói özve-
gyeknek és árváknak. — Legyenek áldottak, kik e köz-
hasznú intézet létrejövetelét részvétük, tanácsadásaik s 
áldozattételeik által elösegéllették , fenmaradását pedig 
biztosítják! Legyen tartós, sőt állandó és virágzó ez intézet 
a buzgó hitrokonok ernyedetlen pártfogása által! Legyen 
ez oly szent oltár, melyet mindenkor hő buzgalommal 
Öleljen körül, s szeretet karjaival gyámolitson a késő ma-
radék! Legyen oly szent oltár, melyen a buzgó hívek ke-
resztyéni szeretetének, s Isten dicsőségére hozott áldozat-
tételeinek örök lángjai égjenek, lobogjanak mind az idők-
nek végéig!! 

Ez ohajtatás, s szivem mélyéből kelt fohász mellett-
nyújtom át nt. szerkesztő urnák ezen heves-nagy-kunsági 
egyház személyzeti gyámintézet alapszabályait a végett, 
hogy becses lapjában közleni méltóztassék. Talán ez 
alapszabályok olvasása gondolatot költ, nemes elhatározást 
érlel, s hason célú intézet létrejöttét segéllendi ott és azok-
nál, hol és a kik közt még mindeddig elhagyatva, elfelejtve 
szűkölködnek, és rongyoskodnak az egyházi személyek 
özvegyei, s árvái; talán ez alapszabályok olvasása eszébe 
juttatja sok hitrokonunknak a nagy apostol Pál ama szavait és 
intését: „Mindenekkel jól tegyünk, kiváltképen pedig a mi 
hitünknek cselédivei; s megemlékezvén arról, hogy a jó 
kedvű adakozót szereti az Isten: nem fogja meg a jótéteményt 
azoktól, kik szűkölködnek," sőt szent buzgósággal mondja 
Péter apostollal: „Aranyom és ezüstöm nincsen nékem, a 
mim pedig vagyon, azt adom tenéked." 

S hogy abbeli reményem nem hiu, nem csalóka r e -
mény: fényesen igazolja nemcsak nagyérdemű segédgond-
nokunk tek. Borbély Miidós urnák a gyámintézet javára 
tett 200 forintos alapítványa, mely keresztyéni nemes tette 
méltán emeli öt ez intézet jószivü pártfogóinak első sorába, 
de fényesen igazolja biztató reményemet a kisújszállási 
nagytiszteletü egyházi elöljáróság folyó évi oct. 26-ról 
kelt azon határozata, mely szerint a heves-nagy-kunsági 
egyház személyzeti gyámintézet gyarapítására 400 ausztriai 
forintot négy év alatt lefizetendöt rendelt nagylelkűen. 
Gyönyörű és megható nyilatkozványa ez nagytiszteletü ur ! 
ezen egyház áldozattételekben szinte kifogyhatlan azon 
lelkesültségének, melylyel minden vallásunkat, iskoláinkat, 
egyházunkat, nemezetiségünket érdeklő szent ügyet párt-
fogol és gyámolit. Távol legyen, hogy dicsérésem által 
homályt kívánnék vonni ezen keresztyéni szeretetből folyó 
örökbecsű adományozásra, hiszen ennek legszebb, leg-
édesebb jutalmát mind az indítványozó tek. Lovassy István 
ur, mind az indítványt közakarattal, s lelkesedéssel pártolt 
s elfogadott egyházi elöljáróság minden egyes tagjai 
keblükben, szivük édes érzettel jutalmazó öntudatában ta-
lálják; inkább csak azért jegyzem fel, hogy szolgáljon ez 
követendő például nagyobb egyházközségeinknek; azért 
jegyzem fel, hogy elmondhassam protestáns egyházunk 
szine előtt Dávid ama szavait: „Láttam, hogy nagy örömmel, 
szabad akarat szerint adta ezeket a nép. Lakozzék azért 
Uram ő rajtok a te áldásod mindvégiglen! !" 

Kis-Ujszállás, oct. 29. 1860. Erdélyi Sándor 
lelkész. 

A HEVES NAGY KUNSÁGI EGYHÁZMEGYÉBEN FEL-
ÁLLÍTOTT EGYHÁZSZEMÉLYZETI GYÁMINTÉZET 

ALAPSZABÁLYAI. 

I. Fejezet. Gyámintézet keletkezése. 
1. §. Álig van szomorúbb látvány, mint gyárnol nél-

kül elhagyattatásban látni szegény özvegyét s árváit azok-
nak kik a vallás hirdetése, a nagyobbaknak és kissebbek-
nek tanítása körül működtek úgymint utódit a lelkészek-



' nek és tanítóknak, kik magok is eshetnek oly megszorító 
szükségbe, hogy kor vagy betegség által végre szolgálatra 
képtelenné lettek. 

Célja tehát e társulatnak: ezen Egyházvidék elöre-
gedett, kor vagy betegség által szolgálatra képtelenné lett 
papjainak, tanárainak, tanítóinak, kántorainak, orgonistáinak, 
kik a társulat tagjaivá lettek; továbbá ezek özvegyeinek 
és árváinak számára évenként készpénz-segedelmezést biz-
tosítani. 

2. §. „Neve a társulatnak: a heves-nagy-kiínsági ref. 
egyházszemélyzet gyámintézete." 

3. §. Tagja lehet a társulatnak: ezen Egyházividék 
egyházi személyzetének, jelenlegi minden individuuma ha 
az alábbi feltételeknek eleget tesz. Az ezután ezen egyház-
megyébe belépő hivatalnok pedig köteles leszen a társa-
ságba állani és a bekebelezési dij lefizetésekor valamely 
fizetési osztályt elválasztani, valamint a jelenlegi hivatal-
nokok közöl is azok kik eddigi helyöket ez után változtat-
ják, ha eddig tagjai nem voltak is a Társulatnak, azonnal a 
társulatba állani, és a helyváltoztatási dij lefizetésekor va-
lamely fizetési osztályt választani tartoznak, hogy a Társa-
ságnak szilárdsága annál inkább biztosítva lehessen. 

4. §. A társaság megalapitottnak nyilatkoztatja ma-
gát, mihelyt a felküldendö alapszabályok megerősítve lesz-
nek. — (Megtörtént) 

5. Az egyesület ügyeinek elintézése, mindenkor 
az egyházmegyei gyűlést illeti, hogy az összerakott fillérek-
nek mind kezelése, mind kiosztása az egész testületnek 
tudtával, s ellenőrködése mellett történjék, minden jelen-
lévő tag bele szólhatván a Gyámegyesületet érdeklő tár-
gyakba, és az eldöntéskor szavazata levén. 

6. §. Sőt ha az alábbi szabályokban némely módosí-
tások, változtatások hasznosnak látszanának: minden tagnak 
megengedtetik véleményét, indítványát, de a melyet lega-
lább 1U tag aláirt és elfogadott, az egyházmegyei gyűlés 
elébe terjeszteni. Az alapszabályokban lehető változtatásra 
a megjelenő tagok két harmadának beleegyezése kíván-
tatik. 

7. §. Nehezebben ülhetvén azonban össze az egyház-
megyei gyűlés : e végett a társaság egyik gyűlésről a má-
sikig történhető halaszthatlan ügyeinek időközi elintézésére 
egy „választmány" alakítandó, választatván mindég három 
három évre, az egyházmegyei gyűlésen, szavazattöbbség-
gel, mely választmány fog állani, az egyik világi segéd-
gondnok elnöklete alatt egy egyházi, egy világi ülnökből-
a perceptorból, és egy tanítóból, s igy Összesen 5 egyénből, 
kik közöl 3 is határoz. Ezen választmány az elintézett dol-
gokról tett jelentéseit beadja a gyűlésre. 

8. §. Ha valamely tag az egyházmegye kebeléből 
akárhová az osztrák birodalomban más egyházmegyébe 
menne által, azonban itt a gyámintézetre nézve minden 
kellékes fizetéseket meg tesz, továbbra is tagja marad a 
társaságnak, de pénzét (t. i. már befizetett kamatját vagy 
tökéjét senki vissza nem követelheti.) 

9. §. Kik a jelenlegi egyházi személyek közöl a fel-
sőbb megerősítés után fél év alatt belépnek a Társaságba, 

azon kedvezményben részesittetnek hogy reájuk nézve nem 
véteték tekintetbe meddig voltak társak, hanem ha válasz-
tott osztályilletéköket lefizették, csakhamar történhető ha-
láluk után is, jogosan várhatják özvegyeik vagy árváik a 
járuló segélyilletéket. 

10. § Oly tagokra nézve pedig kik a 9-dik §-ban 
kejelölt határidőn tűi léptek be a társulatba hogy a tár-
sulat jötéteményezésében részesülhessenek szükség, misze-
rint 3 teljes évig fizessék a kellékes fizetéseket. Ha előbb 
halnának meg a három évnél ügy özvegyük s árváik segé-
Iyeztetésre számot nem tarthatnak, hanem az ilyen tagok 
által befizetett felvételi töke az özvegynek, illetőleg árvá-
nak vissza fog ugyan fizettetni, de a lefizetett évi járulékok 
nem. Ha pedig sem özvegyet sem kiskorú árvát elöre-
gedett szülét nem hagynának magok után, a befizetett pénz 
a Társulat tulajdona marad. 

II. Fejezet. Gyáminlézet jövedelmi forrása. 

11. §. Minden tag betesz bizonyos tökepénzt a gyám-
intézet pénztárába, választván körülményeihez képest, egy 
valamelyik summát a következő 4 osztály közöl: 

1-sö osztályú töke 25 f. p. 
2-dik osztályú töke 50 f. 
3-dik osztályú töke 75 f. 
4-dik osztályú töke 100 f. o. értékben. 

12. §. A mely tag nehéz körülményei miatt mindjárt 
első félévben be nem tehetné a választott tökét, arról köte-
lezvényt adva (kezesek nélkül egyszerűen) a pénztárnok 
magánál tarthatja a töket, csak űgy mint más rendes pénzt 
felvevő, fizetvén a szokott százalékot. 

13. §. A tökét lefizetni akaró javára három év enged-
tetik, hogy a tökét, mikor körülményeit kedvezőknek nézi, 
akkor folyvást 3 részletben évenkint, lefizethesse. 

14. §. Minden évben fizet azután és minden tag Julius 
1-söjére a már betett tökepénzéhez képest: 1 százalékot 
és igy az első osztály: 25 o. kr. 

a 2-dik osztály: 50 kr. 
a 3-dik osztály : 75 kr. 
a 4-dik osztáty: 100 kr. vagy is egy űj forin-

tot. 
Könnyebbség tekintetéből az évi járulékokat a visita-

tió is felveheti, és a pénztárnoknak által számolhatja. 
15. §. Ennek az egy százaléknak, és a rendes kama-

toknak egy bizonyos része mindig a töke gyarapítására 
hagyatik, és csak a többi kamat és járulékrész osztatik ki 
a segélyezendők közt. 

A tökéhez csatoltatik tehát az első 4 évben a kamat-
nak, és évi járuléknak fele; a második 4 évben vagy is 4 
évtől 8-dik a tökéhez csatoltatik a kamatnak, és évi járu-
léknak % része; azontúl pedig mindig csak l/10 rész ka-
mat, és járulék csatoltatik a tökéhez. 

16. §. A segélyezésen kiosztandó kamatrész (kivé-
tetvén elébb az évi kezelési költség) a segélyezendők közt 
azon arányban osztatik ki, a milyen arány van a betett tő-
kék között; ha pedig a tökét ki nem üti a segély a netaláni 
hiány kipótlását másik évben követelni nem lehet. 



17. §. Az alaptökéhez fog csatoltatni azon öszveg, 
melyet a Tractus saját pénztárából e szent célra által ajánl 
(u. m. 1000 fr. o. é.) valamint a most Magyar Mihály atyafi 
részére létező cassa is az ö halálával ide csatoltatik (mely 
most 434 fr. 34 kr. tesz o. é.) Ide járul a bekebelezési 
dijjaknak fele része is valamint a mikolai hagyomány (a nagy 
Rejvick által fizetendő ly/2 évi haszonbér 4 fr. 95 kr. o. é.) 

18. §. Az egyházvidékbeli Eklésiák kerestessenek 
meg egyházi úton, valamint a kebelbeli Patrónus urak és 
asszonyságok is keresztessenek fel, hogy nemes keblöknek 
sugallata szerint a vallás dicsőségére itt is áldozni szíves-
kedjenek. — Akárhonnan, akárkitől jövő ajánlatot, vagy 
végrendelet szerinti hagyományt is hálás köszönettel fogad 
a gyámintézet, és azt egy külön emlékkönyvbe beíratja. Az 
adományok a tökéhez mennek. 

19. §. Minden évben, minden kebelbeli lelkész, az 
újév napját e szent célra való adakozás gyűjtésre használja 
hívei között. A gyűjtött segély a tökéhez teendő. 

20. §. A mely kamat addig gyül, mig segedelmezendö 
özvegy, vagy árva lenne, vagy talán a segedelmezendönek 
illetékén még most felül maradna, az is csatoltatik a töké-
hez, mely semmi esetben meg nem hiányositandó, sőt nö-
velendő lészen. 

21. §. Ha a pénztár jövedelme nincs olyan állapotban, 
hogy a betett tökével egyenlő segélyt nyújthasson, azon 
arányban történik a levonás a segélyből, a mely arányban 
vannak a tőkék egymáshoz, p. o. van 4 özvegy az 

1-sö 25 pftos tökével. 
2-ik 50 pftos tökével. 
3-ik 75 pft. tökével. 
4-ik 100 pft. tökével. 

Ezen négy rendbeli alaptőkék summája 250 pfra 
megyen, ámde kiosztandó segély csak 200 pft. lenne, tehát 
mindegyikből aránylag levonva, jutna az 

1-sönek 20 pfr. 
2-iknak 40 pfr. 
3-iknak 60 pfr. 
4-iknek 80 pfr. A mi csak a dolog világositá-

sára van feljegyezve. Világos levén, hogy a segélyezés 
sohasem állhat meghatározott összegből, hanem az intézet 
jövedelme, a segélyezendő tagok számától függ, és hogy 
az intézet pénztára gyarapodásával, a segélyezési összeg 
is növekedni fog. 

III. Fejezet. Gyámintézeti pénztárkezelés. 

22. §. A pénztár kezelése azon summákkal kezdetik, 
melyeket a belépő tagok, a megerősítés után egy fél év alatt 
beadnak , és a melyek kegyes adományokból gyűlnek 
össze. 

23. §. Pénzkezelő jelenleg, mig az intézet gyenge és 
fizetésre elégtelen lesz, olyan pénztárnokul választott tár-
sasági tag legyen, ki ezt kegyeletből fogja teljesíteni, 
külön számadást vezetvén az intézet ügyeiről; idővel a 

.társaság erősödésével, fizetéses pénztárnok választandó, 
ki elég hűséggel és biztosítékkal bírjon. Jelenleg t. Erdélyi 
Sándor lelkész ur bizatik meg pénztárnoksággal. — Ki is 

azon segélyeknek, melyek már eddig is nt. esperes ur által 
felvétettek, sőt a t. Csete Lajos urnái levő summáknak 
általvételére, és a szükségelt rovatolt kis könyvecskék és 
jegyzökönyvek nyomtatására felkéretik. 

24. §. A beállani, vagy befizetni akaró tag azon kör-
levél után, mely a megerősítést tudtul adja, 6 hónap alatt 
jelentse magát az esperesnél, vagy pedig a gyámintézeti 
választmány elnökénél, nevének tagul íratása végett, az 
illető pénzt pedig, vagy kötelezvényt tegye a pénztárnok-
hoz, kitől egy felvételi könyvecskét kap, mely a tagságról 
és a pénz felvételéről nyugtat, s idővel is a segélyezendők-
nek előmutatandó okiratul szolgál. 

(Vége köv.) 

- O t w 

KÜLFÖLD. 

Egy pár szó a tübingái iskoláról. 
E lap körén tán nem fog kivül esni s nem lesz egé-

szen oknélküli, ha egy pár szóban ismertetem a tübingai 
theologiai iskola irányát, mely az ujabb időkben — különö-
sen az egyház történelem mezején — a legnagyobb hirre 
kapott. — Jelszava a legvastagabb rationalismus, mely 
szétront minden korlátokat s uj életre hozza a tévtanok 
legveszedelmesebbikét: a gnosticismust. — Megnyugtatá-
sul szolgálhat azonban az, hogy valamint a legrégibb idők-
től kezdve, a legujabbakig minden tévtan sok tekintetben 
nemhogy ártott volna a keresztyén egyház tiszta szellemé-
nek, söt eredményeiben — a mennyiben annak képviselőit 
védelmezte s tevékenységre szólitván föl, a hittani tudo-
mányoknak uj s mindig eredménydus lendületet adott — 
épen hasznára vált: ugy a tübingai iskolának is — bátran 
el lehet mondani — a hittudomány jelen állapotja hálával 
tartozik. Németország, mely szétdaraboltságában a szom-
széd hatalom erejének napontai növekedése miatt politikai 
tekintetben napról-napra nagyobb jelentéktelenségre sülyed 
alá, — a tudományban keresve kárpótlást, az irántai sze-
retetben valóban szépen egygyé olvadott s nagy hatalmas-
sággá lön; de helytelen volna másfelöl tagadni azt is, hogy 
ama rendkivüli tevékenységnek, mely a hittudományok 
mezején a legújabb időben még itt is szokatlan mérvben 
nyilatkozik, — nem jelentéktelen oka a tübingai irány, 
mely visszahatást szült. 

De térjünk a dologra. 
Önök tudni fogják, hogy Hegel bölcsészeti rend-

szere épen oly viszonyban áll Schellingéhez, mint Aris-
totelesé Platoéhoz. — A mi ujat Plató szelleme te-
remtett, de részben mint földolgozatlan anyagot hagyott 
hátra, azt Aristoteles rendszerbe öntötte, bevégezte; igy 
Schellingét Hegel. 

Ennek dacára is azonban e kél tanítványtól sein lehet 
sok tekintetben elvitatni az eredetiség jogát, hiszen két-
séget nem szenved, hogy mindkettőnek rendszere az em-
beri szellem teremtő erejének szép s örök bizonysága; de 



annyi áll, hogy őket mestereik nélkül képzelni nem lehet. 
— Hegel rendszere — szemben a Schleiermacherérel— 
tárgyilagos, s igy bizonyos értelemben történeti jellemmel 
bir, s valóban nem egyéb, mint a restauratio bölcsészete, 
mely az önkény helyett a törvény erejét, az egyéni véle-
mény helyett a közvéleményt emeli érvényre. •— Egy fel-
sőbb hatalom létét elismeri, — természetesen azonban nem 
bibliai értelemben, mert szerinte az emberek a világszellem 
terveinek végbevitelére teremtett vakeszközök. Mig a ke-
resztyén vallást, mint általánost elismeri, addig a titkok-
titkaira : az ige testté válására, a megváltás eszméjére és a 
szentháromságra nézve az egyház tanától messzetér. 

Természetes, hogy ezek az általánosan fölállított 
alapeszmék a hittan mezején gyakorlatba véve, egymástól 
különböző, söt egymással egészen szembe álló két irányt 
szülnek; nagyon sok függvén az egyéniségtől, ki ez alap-
eszméket magába fölszijja, attól, hogy a keresztyénségbe 
vetett élö, erös hittel bir-e, vagy kutatásaiban csupán az 
elmélet, a száraz tudományos szempont vezeti. Igy Hegel 
bölcsészeti rendszere—vagy ha a forrásra megyünk vissza, 
a Schellingé két — mint itt nevezik — „jobb és bal" irányt 
szült. 

A hittudósok nagy tábora két részre oszlott; az első-
nek vezére Marheineke s zászlója alá számosan gyűltek, 
—mig az utolsónak élén Baur áll, — de segélytársa csak 
három: Strauss, Zeller és Schwegler; a többi jelentéktelen. 
Es foly a harc. 

Kétséget nem szenved, hogy dr. Baur Ferdinánd 
minden eddig megjelent müveit a legmélyebb tudományos 
ismeret, s a legmerészebb itészi szellem jellemzi, de — dr. 
Schaíf szavaiként — Baurban igen erös a bölcsészeti szel-
lem, hogy sem kitünö történetíró lehetne, — s másfelöl 
tulnyomóbb benne az elbeszélő elem, hogy sem mint böl-
csész az „eredeti" névre jogot tarthatna. A puszta, száraz 
elmélet embere levén, minden sorából kirí, hogy azon pon-
ton tul, a hol a vallásos eszmék a gyakorlat terén nyernek 
alkalmazást, az egyház érdekei iránt legkisebb vonzalom-
mal nem bir. — A munkásság, melyet az irodalom terén 
kifejtett, bámulatos. Első kisebb müve által már, mely 
1831-ben a tiibingai hittani folyóirat hasábjain látott elő-
ször napvilágot, s melyben ugy tünteti fel Pált és Pétert, 
mint egymással egészen ellentétben álló vallásos eszmék 
képviselőit — egy uj történeti, jobban mondva, történet-
ellenes iskolának alapját megvetette. Alig tiz év alatt — 
jelentéktelenebb munkáit elhallgatva — kifogyhatatlannak 
látszó pennájából a következő alapos ismerettel irt müvek 
kerültek a napról-napra inkább csodálkozó tudományos 
világ eleibe: a Gnosis 1835-ben, mely név alatt ö nemcsak 
a Marczion tévtanát, hanem mindazon kísérleteket érti, 
melyek bölcsészeti szempontból kiindulva akarták a ke-
resztyénséget kimagyarázni; a „Manichaeismus" 1831-ben; 
a „szent háromság titka és az ige testté válása" 
1841—43-ig. 

Bár már e müvek is védelemre szólítottak fel számos 
hittudóst, de a tübingai iskola jónak látta még sokkal me-
részebb tételeket állítni föl, s kutatásainak tárgyául 

legtiizetesebben az Idvezitö életét, s a ker. egyház első 
három századát választván; ugy hogy az emiitett munkák 
tulajdonképen csak kezdő pontjait, alapköveit képezik e 
veszedelmes iskolának. — A talapzatra az épület későbbre 
emeltetett s bevégezve most sincs. — Dr. Strauss műhelyé-
ből került ki egy mü az „Idvezitö életéről," melyben a 
tanítvány — nem mély, alapos ismeretben, mert abban 
alatta áll — de merészségben mesterén is jóval tul tesz. E 
mü legjellemzőbb vonása az, hogy a synopticusok és a 
János közli látszólagos ellentéteket a végletekre vivén a 
ker. egyház szentségét, — az Idvezitö életét — minden 
zománcától megfosztva, a mindennapi események körébe 
dobja le. 

Csodálatos, hogy Strauss ur, ki az ellentmondások 
kutatásában elég éles észszel bir, azok kiegyenlítésére 
épen semmi tehetséggel nem ékeskedik, vagy nem akar 
ékeskedni; holott az Idvezitö életének szerepe épen ez, 
miután e négy evangyéliomban az Idvezitö életleirása nem 
egy be végzett mü, hanem annak megírását az Isteni végzés 
az utókorra hagyta örökség gyanánt, s bizonyosan nem oly 
célból, hogy mindent összerontson, hanem hogy azt egy-
öntetű egészszé képezze, 

Véleménye szerint az Idvezitö élete oly alakban, a 
mint azt számunkra a négy evangyéliom megörökítette, 
nem egyéb egy hitregénél, melyet az első pár században a 
megváltás eszméjével bajlódó emberi ész képzelő tehetsége 
szült. — Igy hát a ker. egyház 19 százados történetének 
alapja nem volna egyéb egy nagy hazugságnál. 

Ily szellemben jártak el a tübingai iskola többi tagjai 
is a ker. egyház első századai történetének megírásával. 
— Legyen elég ezúttal elhallgatva Schwegler , Zeller, 
Plenck s mások ily szellemű müveit, egy pár szót szólani 
dr. Baur legterjedelmesebb s legnevezetesebb munkájáról, 
mely minden eddigi kutatásainak, állításainak Összege s 
mely 1853-ban jelent meg ily cím alatt: „A keresztyénség 
s a ker. egyház három első százada." Célja az írónak e mun-
kában bebizonyítani, hogy a ker. egyház lételét nem az 
isteni kijelentésnek köszöni, s alapját nem az Idvezitö ve-
tette meg, hanem a második században támadt eretnekek, 
a Gnosticusok és Ebioniták közti elkeseredett harc szüle-
ménye. Az idvezitö s az apostolok — Pált kivéve — nem 
tettek egyebet, minthogy az ó-testamentomi egyházat töké-
letesítették, szóval, a később tévtan gyanánt elitélt Ebio-
nismusnak alapját megvetették. Pál volt az első, ki a többi 
apostolokkal s különösen Péterrel — mint az Ebionismus 
képviselőjével — szembe állott. E tekintetben föerösségül 
Pálnak a Galatiabeliekhez írott levelét hozza fel, melynek 
2-ik részében — mint tudjuk — Pétert felekezetességéért 
keményen megfeddi. Ez ellentétek — mely e két apostol 
közt egész életükben létezett — későbbre apostoli csele-
kedetekről irt könyv egyenlítette ki némileg, melynek írója-
azonban nem Lukács, hanem valaki a 2-ik század közepén. 
E könyv célja nem az események történeti leírása, hanem a 
Pál eljárásainak apologiája szemben az Ebbionitákkal s a 
két felekezet kibékítése. Ily békítő szellemmel vannak írva 
Pál kisebb levelei, valamint a Péterei is, melyek közöl 



azonban egy sem bir authetiával, valamint az újszövetség 
egy könyve sem, kivéve a mennyei jelenéseket s Pálnak a 
Galatia-, Korinthus- és Rómabeliekhez irott leveleit, ez 
utolsó is csak a két utolsó rész kivételével. 

A két felekezet közti tusakodás végleges kiegyenlí-
tésének érdeme a negyedik evangyéliomot illeti, melynek 
szerzője azonban nem az, a ki ott nyugszik vala az Idvezitö 
kebelén. — Igy hát az uj-szövetségnek az a része, mely a 
legmagasztosabb s az Istenség titkaiba legmélyebben be-
pillantó szellemmel van irva, nem egyéb egy nagy csaló 
szemfényvesztésnél!! 

Ez iskola kétségenkivül önmaga felett mondja ki az 
Ítéletet, — az által, hogy mindent, mi történelmi hitelesség-
gel bir, felforgat és tagad, — az által, hogy azt a különb-
séget, mely Pál és Péter között létezett, a végletekre vivén, 
ugy tünteti föl, mint képtelenséget. E különbségnek bizo-
nyos mértékig léteznie kellett, mert mig amaz az újonnan 
támadott egyházban a protestáns szellemet képviselve, s az 
ó-testamentomi törvény igáját lerázva, az isteni végzés 
által kizárólag pogány — apostollá lön kiválasztva, — 
addig emez megmaradt saját népe közt (kivéve egyes ese-
teket, pl. a Cornelius megtérítése), oly nép közt, mely a 
theocratziai igazgatás kormánypálcája alatt nőtt fel,múltjának 
egész története a Mózes törvényrendszerétől elválhatatlan 
kapcsolatban állott; mig Pál az uj tant átplántálva, a köl-
tészet és hitrege hazájába, az Olymp tetejéről szétkergette 
a ködöt, melynek oszlopai inegett az emberi kepzclödés 
által teremtett istenek laktak, s az Academia és Stoa böl-
cseinek bölcsességét bolondsággá változtatta, — addig 
Péter csak annak a nyájnak juhait terelgette, melyet az ur 
kezdettől fogva kiválasztott magának, mignem a Jerusalem 
elpusztulásával örökre szétzüllött, mert teljesedésbe kellett 
menni az irás szavának: „ime azért a ti házatok puszta 
lészen" (Máté 23, 38.); szóval mig Pál és Péter egy vég-
cél után törekedtek, t. i. lelkeket nyerni a megfeszitett 
Krisztusnak, addig térben és időben különböző „hivatás-
körrel" birtak. Az általuk képviselt irányok közti különb-
séget csak is ily szempontból kell tekinteni s önmagát 
kárhoztató vélemény azt állítni , mintha két különböző 
Krisztust predicáltak volna. 

S a tübingai iskola, hogy állításait támogathassa, mit 
tesz ? Eldobva csaknem az egész uj-szövetséget, a második 
századbeli, a pártoskodás és érdek szellemét oly erősen 
magukon viselő Gnosticusok és Ebioniták müveire, s a 
szájhagyományokra támaszkodik, s egyedül azokat tekinti 
az egyháztörténelem csalhatatlan forrásai gyanánt!! 

A visszahatás sokszor a túlzás alakját szokta magára 
ölteni, s ha szélsőség ellen harcolunk, sokszor mi is a 
másik szélsőségbe esünk. A tübingai irány sok német hit-
tudósnál ily eredményt szült, mert mig amaz az itészet 
fegyvereivel szétront mindent, s a ker. egyház 19 százados 
történetét fejre állítja, addig ezek bekötik szemüket s hisz-
nek mindent; mig amaz az egyház épületének alapköveit 
szedegeti széjjel, hogy az összeomolják — talán elfelejtve, 
bogy Sámsont a saját kezei által megrázott oszlopok temet-

ték el —, addig ezek, Pál és Péter [minden tettében csodát 
keresnek. — Nincsen-e középút?? 

Jó, hogy a történet-könyvének minden lapjára föl 
van irva az az örökigazság, hogy az emberi szellem téve-
dései az igazság győzelmével végződnek, ,,s összeomolhat 
az ég és a föld, de az Idvezitö beszéde megmarad örökké: 

Sem tehetséget, sem készültséget nem érzek magam-
ban, hogy a jelenlegi különböző hittani irányok tüzetesebb 
bírálatába, vagy cáfolatába ereszkedjem. Célom e pár sor-
ral csak az volt, hogy a tübingait röviden ismertessem. 

Szász Domokos. 
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Nekrolog 
Folyó május 18-dikán hunyt el a pesti ág. gymnási-

um egyik jeles tanára Melcer Lajos. A hálás intézet gyász 
ünnepélyt rendezeti tiszteletére, mely alkalommal Kanya Pál 
tanár ur jeles emlékbeszédet olvasott fel, melyet a jeles 
tanár emlékezete megőrzésére kivonatban közlünk. 

Melcer Lajos született 1806 augustus 25-dikén Zó-
lyom megye Osztroluka nevü helységében. Az elemiekben 
otthon oktatta öt édes atyja, mint odavaló tanitó s 1817-ben 
küldetett diák nyelv tanulása végett a selmeci fő tanodába 
hol a gyinnásiumi tanfolyamot kitűnően futotta meg s a di-
ák nyelvben oly nagy jártasságot szerzett, hogy azon 
nemcsak gondolatait tudta tisztán kifejezni, hanem később 
diák verseket is irt. 

Farkas András tanár, ki a nevelés terén az utókor 
hálás elismerését biztosította magának, Melcer Lajos ke-
belében a magyar nyelv iránt oly buzgó szeretetet tudott 
ébreszteni, hogy a boldogult egy év alatt a magyar nyelvet 
annyira sajátjáva tette, hogy utóbb annak buzgó apostola 
lön. 

1824-ben a pozsonyi fötanodába költözött, hol egész 
1829-ig a bölcsészeti és theologiai tanulmányokban oly 
szerencsés előmenetellel haladt, hogy kitűnő bizonyítvá-
nyokat nyert s az utosó három évben a Roth- Telekyféle 
ösztöndíjban is részesittetett. 

Igy kiképezve a tanitói pályára akadémiákra akart 
menni; de nem lévén költsége azt mint inagánnevelö akarta-
megszerezni. Születése helyén Osztrolucky Imre földbirtokos 
gyermeke nevelését vállalta el. Itt nagy buzgalommal mű-
ködött s üres óráiban a francia nyelvet is sajátjává tette. 

1832-ben a bécsi theologiai intézetbe ment, 1834-
ben születés helyére Osztrolncki Miklós fia mellé, hol hiven 
teljesítette kötelességet. Miután több papi állomást visszau-
tasított, 1835-ben Balassa Gyarmatra hivatott meg s a ma-
gánnevelöségét a rögös tanitói pályával cserélte fel. Itt 
mint a nemzeti tanoda vezetője egy gyakorlati magyar 
nyelvtant adott ki tót ifjak számára, majd később elemi latin 
nyelvtant adott ki. 

1838-ban a pesti gymnásiumba hivatott meg, hol ha-



zafiui s tanitói buzgalma tagosabb kört talált s a közbiza-
lom annyira jutalmazta, hogy osztálya legnépesebb lett s 
növendékeinek száma 1848 előtt 120-ra szaporodott. Itt 
tanitóskodása alatt a magyar, német mondattant, föld- és ter-
mészetrajz elemeit adta ki. 

Ujabb időkben a második osztály vezetését vette át s 
a magyar és latin nyelv tanításával foglalkozott. Mult téleni 
meghűlés következtében szemlátomást sorvadni kezdett, és 
ezen súlyos betegsége alatt sem akart szeretett tanítvá-
nyaitól megválni, de betegsége erőt vévén maga ápolása 
végett testvéréhez B. Kereszturra költözött, hol a helyett, 
hogy erősbödött volna, annyira elgyengült, hogy vissza-
jővén, május 18-dikán jobblétre szenderült. Az ágostai 
gyülekezet dicsőségére szolgál, hogy özvegyéről s árváiról 
gondoskodik. 

Halálozás. 
Folyó hó 19-én esti 6 órakor szenderült 45 órai 

szenvedés után jobblétre nt. Tóth József reform, vallás-
és bölcsészettanár. Az alig 33 éves, hivatott bölcsészettanár 
ifjú életének szivtulteltségből eredett szivszéliités vetett 
véget. Kora elhunyta és az intézet nagy vesztesége a rész-
vét és fájdalom érzetét és könyeit idézte föl városunk min-
den köreiben, könyeinket magunk sem tarthattuk vissza, 
midőn elvesztett barátunk sok ezertől kisért, töb honleány-
tól megkoszorúzva koporsója körül látók búsan seregelni 
megyénk, városunk casino-egyletünk s a helybeli vallás-
felekezetek minden rendű és rangú tagjait és tisztviselőit és 
könyeink még sűrűbben omlottak; midőn nemcsak a vesz-
tes reformált intézet tanárai és tanuló iFjuságát, hanem a 
helybeli „róm. kath. gymnasium minden tanárát és összes 
ifjúságát is a gyásmenet sokaságában ünnepélyesen meg-
jelenni látánk!" Emlitsem-e ezen intézet lelkes igazgatóját 
és tanárait ? Mondjam-e, hogy ők a lelkes, a honszeretö, 
a mindig hazafias „kegyes rendű" szerzet tiszteletreméltó 
tagjai? Sokak nevében nem lehet hálás elismerésemet ki 
nem jelenteni a keresztényi és hazafiúi testvéresülés e ma-
gasztos kimutatása felett. Boldog haza, hol az önzetlen 
egyesülés ily nemes, kölcsönös nyilvánultai ismétlődnek! 
Megindító gyászima, hatályos gyászbeszéd és elragadó síri 

beszéd nt. FördÖs Lajos lelkész ur és nt. Tatai Endre és 
Bidcsu Károly tanár urak által mondattak, melyek hatása 
a szívvel annyira fokozódott, hogy szertartás végzetével 
az egész kiséret a „Szózat" 3 első versét énekelte a „tudo-
mányos hazafi" felett. Erre t. Pólya J. igazgató ur intézett 
néhány lelkes szót a gyülekezethez, mely a végszavakat 
egy hatalmas „Eljen"-nel fogadta a halottak hazájában. 

A magyarhoni ágostai evangélikus egyház egyete-
mes központi bizottmánya novemberhó 1-ső napján tartott 
ülésében, elhatározta hogy f. év december 5-től kezdve 
minden hónap első szerdáján tartandja ülését és ezen ha-
tárnapot az egyetemes gyűlés által fölkéri tagjainak, ezen-
nel tudomására juttatván szives részvétökre bizton számit. 

Pesten 1860-ik évi November 2-kán. 
Szontagh Kálmán 

egyetemes központi bizottmányi jegyző. 

Adakozás. 
Szabó Lajos jelenleg ipacsfai reform, leik. 

az egyházi domesticára ád 4 ftot o. é. oly fölté-
tellel, hogy míg az e. h. domestica életbe léptet-
nék e csekély összegecske a pesti prot. papnö-
veldére fordíttassák. Szerk. 

A nemesoroszi ref. gyülekezet részére ada-
koztak: Kaján Sándor 1 ft. Ledniczky Mihály 
ügyvéd 2 ft. Zs. 2 ft. Németh 2 ft. Luzsa Mihály 
1 ft. Károly István 1 ft. Füredy Mihály 1 ft. 
Elek Menyhért 1 ft. Szerk. 

A jövő évi protestáns „Képes Naptár"ból 
második kiadást kellvén eszközölni, fölkéretnek 
az illetők megrendeléseik mielébb megtételére, 
hogy tudjuk magunkat mihez szabni. 

Dr. Ballagi Mór. 

Segédszerkesztők : D r . Székács J , és T ö r ö k P . Felelős szerkesztő s kiadó : D r . B a l l a g i M ó r . 

ENGEL és MAMDELLONÁL Pesten, egyetem utca 2. sz. a. és minden könyvárusnál kapható Trencséni Csák 
című s a magyar Akadémia által a Nádasdy-dijból 100 aranynyal koszorúzott történeti költői beszély, S z á s z K á r o l y -
t ó l . Ára fűzve 2 írt,, diszkötés aranyban 3 frt. o. é. E munka nemcsak versenytársai között Ítéltetett legjobbnak, hanem 
átalán magában véve is a hősköltészet azon magaslatát foglalja el, hol azt a koszorúk, és a szakavatottak részéről is a 
fényesebb dicséretek joggal illetik. — E koszorúzott munka kiadásával a szerző minket szerencséltetett, mi meg azt mint 
nemzetünk egyik kegyenc költőjének remek művét, a t. c. közönség kegyébe ajánljuk* 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- E S KIADO-

li i v a t a I : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozliordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Moldva és Oláhországi missic. 
(B. M.) Lapunk mult számának vezércikkét azzal 

fejeztük be, hogy darab ideig- házi dolgaink rende-
zésével foglalkozni feladatunk. S mégis ime első 
alkalommal is oly ügyre hivjuk fel a protestáns 
közönség figyelmét és részvétét, mely első tekin-
tetre épen nem házi ügynek látszik. Látszik mon-
dom, mert valósággal a keresztyén egyház egész-
séges és erőteljes volta minden időben abban 
nyilatkozott, mennyire jár el abban, a mit az 
evangyéliomigy fejez ki: „Az embernek fia azért 
jött, hogy megtartsa azt a mi" elveszett valau 

(Máté 18, 11). 
Minél erősebb a keresztyén meggyőződés, 

minél világosabb a tudat az evangyéliom világid-
vezitő hatásáról, annál nagyobb az ösztön, azt 
minden népekkel közleni, azt terjeszteni, annál 
nagyobb a missiói hivatás. Szóval a missiói mun-
kásság mindig legbiztosabb hévmerője a keresz-
tyén vallásos életnek. A magyar protestántismus 
e téren még semmi eredményt sem tud felmutat-
ni, ami nem legkedvezőbb tanúbizonyságot tenne 
vallásos életünkről; ha azt is fel nem tudnók 
mutatni, hogy a magyar protestántismus mint 
ecclesia pressa annyira el volt eddig foglalva ön-
fentartási küzdelmeivel s belügyei rendezgetésé-
vel, hogy a kivüle esőkre — ha akart volna is — 
legkisebb gondot sem fordíthatott. Istennek hála, 
a magyar haza fölött mindinkább derül az ég s 
a mely mértékben visszanyeri az vesztett jogait, 
teljes reményünk lehet, hogy a protestáns egy-
ház azon mértékben bontakozik ki azon nyomott 
és küzdelmes állapotból, melyben századok óta 
nyomorgott s elérkezettnek látjuk az időt, hogy 

tegyünk valamit benső egyházi életünk erősbité-
sére. Paradoxonnak látszik és mégis igaz, hogy 
a buzgóság annál jobban növekszik, minél gyak-
rabban vesszük igénybe s hasonlit a sareptobeli 
özvegyasszony olajos korsójához, melyben annál 
inkább szaporodott az áldás, minél többször nyúlt 
annak tartalmához. 

Ne gondolja mind a mellett senki, hogy t a -
lán távol pogány világrészekben élő embertársa-
ink ügyében akarom olvasóink figyelmét felhívni. 
Nem, mint semmiben sem vagyok kedvelője a 
hirtelen s nagy ugrásnak: ugy most is egy hoz-
zánk közel eső érdekben akarok szót emelni. Vére-
inkről, idegen nép és más vallásúak közt elszórt 
véreinkről van itt szó; azon a haza kebeléről le-
szakadt magyarokról, kik Moldva és Oláhország-
ban elszórva élnek s valamint anyai nyelvük 
édes hangjait gyéren hallják: ugy csak elvétve 
részesülnek a vallás íidvözitő áldásában is, s közel 
a veszély, hogy magukra hagyatva, maholnap 
megszűnnek magyarok és reformált keresztyé-
nek lenni. A ki ismeri azt a kölcsönyviszonyt, a 
mely van a protestáns vallás és nemzetiség közt; 
a ki tudja, hogy a mely nyelven hirdettetik vala-
kinek Isten igéje, mely nyelven imádkozik Iste-
néhez, azt, és csak azt lehet anyanyelvének mon-
dani : megérteni fog, ha azt mondjuk: mentsük 
meg Moldva és Oláhországi testvéreinket egy-
házunknak és megmentettük őket nemzetünk szá-
mára is. Ugyanazon köteléknél fogva, a melylyel 
érezni fogják magukat a magyar protestáns egy-
házhoz kapcsoltatva lenni, érezni fogják magukat 
Magyarország fiainak is lenni. Kettős kötelesség 
tehát az, melynek teljesítésére olvasóim figyel-
mét ezúttal felhívni bátorkodom. Vallásunk és 



nemzetiségünk iránti kötelesség. Ha e köteleség-
nek megfelelni akarunk, nem pillanatnyi felhevű-
lésre van szükség, lianem komoly, évekig tartó 
áldozatkészség igényeltetik, mert az évek hosszú 
során át meghidegülteket a vallás ügye iránt 
ú j ra felhevíteni, az ingadozókat a vallásos érzü-
letben ismét megszilárdítani , a vallásos útról el-
térni készülőket az igaz ösvényre viszont visz-
szavezetni, ez oly feladat, mely évekig tartó h i t -
buzgó munkásságot vesz igénybe, és csak ha 
évek után sikerült a vallásos és nemzetiségi ér-
zületet bennük kellő fokra emelni, csak akkor 
reménylhetjük, hogy magukra hagyatva is képe-
sek lesznek e szent ereklyéket híven megőr-
zeni. 

Szerencsének tartjuk azt, hogy egy, mind hit-
buzgoságáról, mind hazafias érzületéről mind-
nyájunk előtt ismeretes férfiú önként ajánlkozott 
e tövises, de messze kiható eredményénél fogva 
reá nézve dicsőséges pályára. Isten ujját kell ab-
ban látnunk, hogy midőn a lelki szükség legége-
tőbb s tető pontot ért Moldva s Oláhországi test-
véreinknél, épen akkor állt elő ezen férfiú, ki 
vallásügyöket nemesen felfogni szándékozik. 

Ismerem én a szűkkeblűség logikáját, 
mely ugy okoskodik, hogy először itthon levő 
bajainkon segítsünk s azután terjeszkedjünk 
kifele; de azt is tudom, hogy , kik így be-
szélnek , sem itthon nem áldoznak, sem kül-
földön levő véreinkről gondoskodni nem szeret-
nek; a jobbak ellenben csak uj ösztönt látandnak 
e megoldandó feladatban, hogy a létesítendő 
közpénztár által az egyházat oly helyzetbe te-
gyék, hogy annak mind belföldi, mind külföldi ba-
jain annál könnyebben segíteni képesek legyenek. 

Azonban bár teljes meggyőződésünk szerint 
a közpénztár létesítése közelebb kilátásban van, 
mint sokan hinnék; mégsem szeretnénk e na-
gyon sürgető kérdést annak létestilésétől függő-
vé tenni, hanem felkérjük hitsorsinkat, hogy ad-
dig is kiki nyúljon szivéhez és zsebébe s határoz-
zon e szent célra egy, évenként pontosan fizeten-
dő összegecskét, hogy tisztelendő Celder Márton 
ur mielébb útra kelhessen s pályafutását Moldva 
és Oláhországi véreink közt mentül hamarább 
megkezdhesse. 

Hogy azonban a közönségnek tiszta fogalma 
legyen az ügy jelenlegi állásáról, íme közöljük t. 

Celder Márton ur e tárgyra vonatkozó nyi la tko-
zatát. 

A lelkes prot. közönség előtt ismeretes s eddigelé is 
figyelemre méltatott volt a moldva és oláhországi szétszórt 
magyar protestánsok sorsa és állapota. — Ezen lelki inség 
és elhagyatottságban élőkön pár éve fölmerült, hogy min-
den áron segítenünk kell, mind vallásos mind nemzetiségi 
szempontból. — Es akkor tétetett is annyi intézkedés, hogy 
tiszt. Iíoos Ferenc bukuresti ev. ref. buzgó lelkipásztor 
fölkéretett, tekintené meg ezen lelki szegényeket, hogy 
sorsuk és mintlétük felül biztos tudomásunk lenne! 0 ezt 
akkor összegyűlt segedelempénzzel végre is hajtá, — rész-
letes előterjesztést tett a Prot. Lapban, de azóta ez ügy 
egészen elaludni látszik, csak annyit hallánk onnan, hogy 
nagy a lelki inség, nincs, ki meghallja a vallásos vigaszta-
lás után esdök kiáltását, s nincs, ki kisdedeiket rajtuk kivül 
Isten szent nevére megtanitsa ! Ezen lelki elhagyatottságban 
levő hitsorsosink insége, nyomorúsága sokszor egészen 
hatotta meg lelkemet, s önmagamtól nem egyszer kérdém: 
nem segithetnénk-e mi rajtuk ? nem kellene-e sorsuk iránt 
nyilvánuló szánakozásunknak valóságban nyilvánulnia, hi-
szen mindenekkel jól kell tennünk, és a nyomorult kínjaitól, 
sebeitől nem szabad hidegen elfordulnunk^ Igen, de mit 
tegyünk, mikor itthon is annyi bajunk van, megosszuk-e 
erőnket, figyelmünket, lelkesedésünket? Ismét azon feleletet 
adtam magamnak, hogy mi, ha baj közt is megvagyunk itt-
hon annyira , h(%y vallásos vigasztalásban hiányt 
nem szenvedünk, mig azon szétszórt vérünkből valókat 
mind vallásos, mind nemzetiségi tekintetben, ha nem intéz-
kedünk, magunkra nézve örökre elvesztettük. 

Igy van a dolog és nem máskép. Én az ügyet, a lelki 
szenvedők ügyét, Isten látja lelkemet, egészen magamévá 
tettem, s azon elhatározottsággal, hogy minden szenvedésre 
s önmegtagadásra kész vagyok értük, elhatároztam maga-
mat , hogy hozzájuk elmegyek , vallásos vigasztalással 
táplálva őket, s ha lehet, a legnépesebb helyen iskolát és 
egyházi társulatot alakitok. Ezt magam anyagi erejével 
kivihetőnek nem gondolhatván , elhatározám fölkeresni 
mind a négy ref. superintendentiát s az erdélyi consisto-
riumot. — Folyó hó közepén megkezdtem utazásomat; 
s először is a tiszáninneni superintendentiában, Sárospata-
kon fordultam meg, hol mind superintendens főtisztelendő 
Zscirnay Lajos ur , mind nagytiszl. Hegeclüs László 
esperes s tek. Erdélyi János urak a legnagyobb részvétet 
nyilvániták ezen ügy és szent cél iránt. — Fötiszteletü 
Zsarnay ur egy hivatalos ajánló levelet adott előlegesen 
is; s azon Ígéretet tévé, hogy ha a többi superintendentiák 
is részvéttel ígérik fölkarolni az ügyet, ö azonnal tudósi-
tandja saját egyházkerületében a nagytiszt, esperes és 
tek. áegédgondnok urakat, kérvén a cél elérését előmoz-
dító tettleges részvét és szeretet munkáinak foganatba 
vételét. 

Patakról nagy lelki vigasztalással mentem Debrecenbe, 



nagytiszt. Eévész Imre úrhoz, ki pár évvel ezelőtt lelkesen 
és tevékenyen buzgott ez ügy érdekében. 0 legismerösb 
is a dologgal. — Mit tapasztalt ez ügy körül mindent, de 
mindent elsorolt. Balogh Péter superintendens úrhoz nem 
levén szerencsém, Debrencent s a tiszántúli superintenden-
tiát illetőleg nt. Révész Imre ur buzgalmától hiszek és 
várok mindent. Ft. Révész Bálint ur is nagy lelkesedést 
mutatott az ügy iránt; — ekként levén a hangulat, az ügy 
sikerülésének reménye közt jöttem Pestre, hol megint nem 
találván hon főtiszt. Török Pál superintendens urat, e 
lapok szerkesztője, nt. Ballagi Mór ur, kit ez ügy szinte a 
leghathatósabban érdekel, ki Pesten az irodalmi középpon-
ton sokat, igen sokat tehet. () igért minden jót, minden 
lehető eszköz felhasználását. Nt. Ballagi uron kivül több 
buzgó s befolyásos világi férfiakkal is érintkeztem. Min-
denki biztatott, lelkesített, s én bár sokat csalódtam az 
emberekben, megvallom, hogy a biztatásokat, lelkesülése-
ket készpénz gyanánt veszem. Mire e sorok napvilágot lát-
nak, én főtiszt. Nagy Mihály dunántuli superintendens 
urnái is megfordultam, s remélem, nála is lelkes pártfogást 
nyerendek ; s ha mindenben jó véget értem, pár hó múlva 
útra indulok 

S most nincs egyéb hátra, minthogy célom megkez-
dése egy bizonyos dolog tekintetébül, főkép — mielőbb 
valósuljon — a magyar prot. közönség lelkességeért ke-
resztyéni munkás szereteteért esedezzem. Én a saját nyu-
galmam s mindenem feláldozásán egyebet nem lehetek. 
Jól tudom, hogy semmi öröm nem vár reám, célom miatt 
munkássági köröm megszakasztatik ; de nekem még életem 
sem drága, ha mint keresztyén ember valami jót tehetek, 
s az üdvösség forrását csak egyetlen lélek előtt is felfa-
kaszthatom. Enyém csak a szenvedés, s a nyugtató öntudat, 
a lelkes magyar prot. keresztyéneké, elöljáróké s minden 
egyes buzgóké lesz az érdem, s Istené a dicsőség, ki hajtja 
a sziveket, mint a vizek folyásit, ki ad előmenetelt, ha 
minden önérdek nélkül égi küldetést végzünk, az elhagya-
tott tévedezö lelkeket az égnek dicsőségéhez, a hit és 
meny szent hajlékához vezéreljük ! 

Istennek szent kegyelme legyen velünk ! 
Pest, oct. 29. 1860. Czelder Márton 

ref. lelkész. 

Epen most veszem a „Bukuresti magyar 
közlöny" 20-ik számát, melyben tiszt. Koos Fe-
renc, bukuresti ref. lelkész ur ez ügyre vonatko-
zólag nagy mértékben figyelemreméltó cikket 
hoz, melyet ide iktatni célszerűnek láttam. 

Szerk. 

*) Most vettem tiszt. Czelder Márton ur leve-
lét, melyben arról tudósit, hogy főtiszt. Nagy 
Mihály superintendens ur azon megnyugtatás-
sal bocsátotta el, miszerint legközelebb felszó-
lítást intézend az ügyben a nt. esperes és tek. 

A Gus áv Adolf egyleg és még valami. 
Elődöm néhai T. Dimény József látván a bukuresti 

magyar ref. egyház ócska épületeit, s ismervén ennek 
elszigetelt helyzetét, de nyelvünk és vallásunk megvédése 
érdekébeni nagy fontosságát is; elborult lelke — s valóban 
nem oknélkül — ha arra gondolt, hogy ez egyháznak ma-
holnap uj templomot s más szükséges épületeket kellend 
épitetni. E sötét jövőtőli aggodalmában, mint a feje fölött 
átviharzott oly sok viszontagság által lélekben és testben 
megtört, az emberekben annyiszor csalódott aggastyán, 
szeretett nyáját a végpusztulástól az által vélte biztosit-
hatni, ha kiviheti, hogy halála után a helybeli helv. h. <es 
ágostai egyházak egyesüljenek. E lett volna nyelvünkre 
nézve az utolsó tőrdöfés , minthogy egyházunk tagjai 
mind tiszta magyarok, emezéi pedig németek. Szerencsére 
azonban ez nem történhetett meg, sőt t. D. J.-nek jobb 
szelleme azt súgta végtére, hogy egyháza jövőjét biztosí-
tandó, folyamodjék a Gusztáv-Adolf-egylethez. Ez okos 
gondolatát az elöljárósággal közölve, rögtön meghatároz-
tatott, hogy az egyház pénztárából küldjenek fel Lipcsébe 
évenként nyolc cs. k. aranyat, azon kérelemmel, hogy ha 
egyházunk idehátrább templomot épitetend, számot tarthas-
son a G.-A.-egylet némi segélyére. T. Dimény 1854-ben 
felsőbb parancs folytán elfogatván, egyháza jövője miatti 
fájdalmát börtönéből a sirontul is átvitte. Azonban derék 
fögondnokunk, orvos Borosnyói ur 1855 tavaszán az ügyet 
ismét fölelevenítette, és én átvittem a nyolc cs. kir. ara-
nyat a G.-A.-egylet itteni buzgó apostolához, evang. lelkész 
t. Neimeiszter úrhoz, kitől azonban e sovány választ kap-
tam : „A G.-A.-egylet épitetett már Bukurestben egy pro-
testáns templomot, nem lehet tehát várni, hogy mostanság 
még egy második építéséhez is segélyt nyújtson (értsd a 
reformátusok számára, a hol magyarul dicsérik az Ur 
Istent)." — E szerint tehát Bukurestben nincs szükség 
magyar ref. templomra, mert hiszen van itt már egy pom-
pás evang. német templom. Csak ne kívánjuk, hogy magya-
rul is imádkozzanak és préldikáljanak benne, különben 
lehet bele bátran járni. Ez a feltétel. Köszönjük alázatosan. 
Sőt még a magyar gyermekek is szívesen befogadtatnak az 
evang. iskolába is, a feltétel itt is bagetel s csak ennyiből 
áll: ,,Nur ungarisch nicht sprechen." A reform, és kath. 
iskolákban tanulnak a növendékek magyarul, németül, ro -
mánul, az evang. iskolában a tanítónak ,nur ungarisch' nem 
szabad szólni a magyar szülök gyermekeihez. Pedig azon 
gyermekek szülői mind ausztriai alattvalók, és a mint tudjuk, 
a magas kormány négyszáz forint évi segélypénzt ad az ev. 
iskolának, de kétségkívül nem azért, hogy a magyar nyelv 
ki legyen tiltva az evang. iskolából. 

De menjünk ki a fővárosból, amott a kárpátok lábai 
alatt talán tisztább a lég, s tisztább talán a lélek is a nem-
zeti gyülölségtöl. Csalódunk. Az emberi kebel nem oly 

segédgondnok urakhoz, s általában azon lesz, 
hogy a segélygyűjtést lehetőleg siettesse. 

Szerk. 
* 



könnyen tisztul salakjaitól, mint a természet kebele a bűz-
hödt légvegyülékektöl. Az előítélet köde sötétebben borul 
s nehezebben oszlik szét sokak koponyájáról, mint őszi 
felhő a Butsezd tar fejéről. Ploesten, Pitesten, Krajovában 
mind csak hasonló jelenségekkel és gyönyörű feltételekkel 
találkozunk, és másként nem alkusznak; söt Brailában és 
Galacon még a Duna roppant árja sem képes elmosni e 
boldogító (?) feltételeket. — Mindenütt porosz pap és né-
met nyelv, s a magyar ember mégis oly buta, oly vallás-
talan, miszerint teljességgel nem megyen templomba. — 
Pedig mi szépen lehetett volna ide Magyar- vagy Erdély-
országból oly papokat küldeni, kik mind a két nyelvben 
egyaránt jártasok, de a Gusztáv-A.-egyletnek csak poroszpap 
kell és porosz védelem. E feltétel mellett mi csak meg-
maradunk magyar reformátusoknak és ausztriai alattva-
lóknak. 

„Tegyetek jót mindenkivel," mondja a Gusztáv-Adolf 
egylet. Miért ne követhetné tehát a magasztos igét, miért 
törpülne germanizáló társulattá, s földi hatalom uszályhor-
dozójává ? Itteni apostolainak pedig ajánlom eszményké-
pül ama halhatatlan emlékű román nagyokat, kik saját ha-
zájuk kebelén is — a nationalismus és proselytismus 
dühétől menten — valódi krisztusi szellemben működtek 
akkor, midőn nem „románok," hanem „emberek" számára 
alapiták áldott kórházaikat. — Uraim, dagaszsza önök kebe-
lét is ily krisztusi szeretet, s akkor, de csak akkor, Isten 
áldása lészen nemes és buzgó törekvéseiken. 

Koos Ferenc. 

Tudósítás a gróf Ráday-család péceli könyvtára 
ügyében. 

Dobos János ur ceglédi lelkész, a „Prot. Egyh. és 
Isk. Lap" f. évi 25-dik számában érdekesen ismerteti a gr. 
Ráday-család péceli könyvtárát, melyet ö egykor, mint pé-
celi lelkész, gondosan buvárlott, söt lajstromozott is, ha-
tályosan ajánlván ezt a nemzet, az egyház, a tudományba-
rátok figyelmébe, mint oly szellemi kincstárt, mely igenis 
első rendű a hazabeli bibliothékák közt. 

Igy ismerte s méltányolta ezt egykoron az ország-
gyűlés, hol a karok és rendek táblája ezt a nemzet tulajdo-
nául 40,000 ezüst forinton megszerezni elhatározta; igy 
Albert ö cs. kir. Fensége, a ki előkészületeket tétetett a 
nevezett könyvtárnak megszerzése, s a nemzeti muzeumba 
foglalása végett; igy tüntetik ezt föl azon számos tudomány-
buvárok, kik Pécelen koronként, szellemi kincsek gyűjtése 
végett, a vendégszerető grófi kastélyban megfordulnak. 

Söt magára vonta ezen európai nevezetességű könyv-
tár a tudományos s müveit külföld figyelmét, söt vágyát s 
igyekvését is ezt elsajátíthatni, s hazánkból kiköltöztetni, 
mivégre folyvást ostromolják a külföldi könyvkeres-
kedők. 

Ily jelenet, valamint a péceli könyvtárnak s hozzátar-
tozó kéziratoknak nagybecse a tudományos művelődésre s 
egközelebb a magyarhoni protestáns egyház történelmi 

múltjára nézve, nem kerülhette el — kivált a közelebb 
lefolyt küzdelmes időkben — a pesti prot. föiskolabeli theol. 
kar igazgató bizottmányának is figyelmét; minélfogva ez a 
gr. Ráday-család péceli könyvtárának, a haza kebelében, 
a nemzet kincséül, a magyarhoni ev. ref. egyetemes hitfe-
lekezet tulajdonául, legközelebb a pesti prot. főiskola egye-
nes és közvetlen használatára, megszerezhetése végett, 
nem mulasztotta el a célosnak vélt lépéseket, és előkészü-
leteket egy év óta, egy év alatt megtenni. 

A mondott bizottmány elsőben is bizodalommal ke-
reste s tisztelte meg a gróf Ráday-családot, melynek haza-
szerte ismeretes honszeretetét, a nemzett java s dicsősé-
géért lángoló buzgalmát, különösebben a prot. egyház 
ügyébeni érdekeltségét most is, mind mindég, szerencsés 
volt tapasztalni, nemcsak, hanem oly áldozati készségét, 
miszerint a pesti ev. reform, theol. collegium igazgató bi-
zottmánya kétlenül fölismerte a kitűzött cél ohajtott eléré-
sének lehetőségét. Ugyanis a fentisztelt |grófi család — 
csakhogy a nagyértékü könyvtár a magyarhoni ev. ref. hit-
felekezet tulajdonává s ez által a haza és nemzetnek is ma-
radandó kincséül válhassék — a legnagyobb készség és 
örömmel azonnal ajánlkozott az országgyűlés karai és ren-
dei által 40000 ftban meghatározott árnak fizetéséhez fele 
részben járulni; miszerint, ha az összes nemzet s ebben az 
egyetemes ref. hitfelekezet jobbjai, tehetösb tagjai, 20000 
ftot az egyház oltárára, a nemzet és tudomány érdekében 
is, áldozatul nyújtani kegyeskednek: a mondott könyvtár a 
magyarhoni ev. egyházi s nemzeti leend és maradand, — 
s még némi több áldozattal, — a mi a könyvtárnak Pestre 
szállítására, itten alkalmas helyiség szerzésére s a könyv-
tár felállítására szükségeltetik — a pesti ev. ref. főiskola 
s a tudományszomjas közönség használatára mielébb meg-
nyittathatik. 

A pesti ev. reform, főiskolai bizottmány másik teen-
dőjének ismerte a lelkes hazafiakat s hitsorsosokat a péceli 
könyvtár nevezetességére, a haza s egyházunk érdekére 
figyelmeztetni s a fenforgó ügyet gondjaikba ajánlani. 
Végre ugyanezen bizottmány nem mulasztotta el a magas 
kormányt ily szándék és vállalatról értesíteni, mely — jele-
sen a budai cs. k. Helytartótanács — f. évi sept. 18-kán, 
4246/praes. sz. alatt kelt intézményében, a pesti ev. reform, 
theol. kar igazgató bizottmányának s a dunamelléki h. h. 
egyházkerületnek a közhasznosság tekintetéből, a kitűzött 
célra adományoknak Magyarországszerte gyűjtésére ke-
kegyesen engedélyt adni méltóztatott. 

Ily előzmények után, alólirott, mint a pesti ev. refor. 
theolog. Collegium ez ügyben munkáló bizottmányának 
tollvivöje, kedves kötelességének ismeri a tisztelt közönsé-
get az eddigi siker felöl értesíteni, a lelkes hazafiakat s 
egyháztagokat a lehetőség reményével megörvendeztetni, 
a készséges adakozókat áldozataik közzététele által becses 
adományaik vétele iránt megnyugtatni, az ajánlattevőket az 
igért segélypénz beküldésére fölkérni, a többi lelkes haza-
fiakat s honleányokat és buzgó egyháztagokat is teljes 
tisztelet s bizalommal fölkérni, hogy a dicső ügyért, a 
szent célra adakozni „siessenek," fölötte kívánatos és szük-



séges levén, hogy a „jelen év folytán a kegyes adományok 
alulirtnál, mint e végre megbízottnál begyüljenek," hogy 
szeretett hazánk, egyházunk s pesti főiskolánk a gr. Ráday 
család péceli könyvtárával, mint saját vagyonával, a köz-
használatra is forditandóval, mielébb birjon s dicsekedhes-
sék. — 

A mondott végre eddig elé gyűjtött s hozzám átkül-
detett adományok summás jegyzékét — a részletezést más 
alkalomra s útra halasztva — van szerencsém következőleg 
terjeszteni elő : 

1. A tiszántúli h. h. egyházkerületből pénzt juttat-
tak hozzám imez : 

a) Egyházak s községek : Békés 200 ft., Makó 190 ft. 
60 kr., B.-Újfalu 20 ft. 70 kr., N.-K.-Madaras 100 ft., T.-
Földvár 20 ft., Tűrkeve 100 ft., Karczag 100 ft., M.-Tűr 
100 ft., T.-Füred 27 fr. 16 kr., Szinyér-Váralja 24 ft., Bajj 
20 ft., P.-Ladány 16 ft. 50 kr., H,-M.-Vásárhely 200 ft., 
N.-Várad 10 ft., Esztár 17 ft. 40 kr., Kaba 100 ft., Déva-
ványa 11 ft., Vencsellö és Gáva 8 ft. 54 kr., Bagamér 12 
ft., Kisújszállás 100 ft. == 1377 ft. 90 kr. 

b) Egyesek: gr. Vay Dániel ur 300 ft., Dobosy Lajos 
ur 69 ft., Szeöke Károly ur Udvariból 23 ft, 85 kr., Kállay 
Ignácz ur B.-Csabáról 31 ft., Nadányi Ferencz ur F.-Gyö-
rösről 41 ft. 80 kr., Miskolczy Lajos ur Álmosdról 17 ft., 
Sárváry Jakab ur Debreczenböl 9 ft., Péchy László ur 
Madáról 17 ft. 50., Jánosy Károly ur Bajjról 20 ft., Katona 
József ur Apáról 59 ft., Bonyhay Benj. ur M.-Berényböl 
48 ft., Ungi Márton ur az érmelléki e. megyéből 39 ft., Makó 
J. ur a bihari e. megyéből 55 ft. 2 kr., Pilisi Laj. ur Eper-
jeskéröl 50 ft., Koczogh ur Balkányból 124 ft. = 904 ft. 
17 kr. 

c) Pénzsegélyt Ígértek: Kunhegyes 100 ft., Nánás 
100 ft., N.-Szalonta 359 ft. 8 arany V2 tallért, özv. Borbély 
Gáborné s ifj. gróf Waldeck Frigyes Roffon 100 ft., Nagy 
Laj. ur Vajdán 100 ft., Csanády Sándor és gr. Vay László 
urak együtt 100 ft. = 859 ft., 8 arany, % tall. 

2. A tiszáninneni h. h. egyházkerületből: 
a) Pénzsegélyt küldtek: Platthy-Döry Kriszt. a. F.-

Zsolcáról 30 fr. Gábriel Istv. ur 45 fr. 75 kr., Szalay L. ur 
Bódváról 37 fr. 50 kr., Miklós Gy. ur Finkéröl 83 fr., 
Láczay Józs. ur Miskolcról 17 fr., Szentpétery Sám. ur 
Pelsöcröl 6 fr., Gálocsy G. ur Tarnócról 13 fr., Hevessy 
Bert. ur Tornaijáról 35 fr. = 267 fr. 25 kr. 

b) Pénzsegélyt ajánlottak: Lónyay Gábor ur 200 fr., 
miskolci egyház 100 fr. = 300 fr. 

3. A dunántuli h. h. egyházkerületből: 
a) Pénzt küldöttek: Konkoli Thege-család 41 fr., 

Chepely József és Sánd. urak B.-Füredről 100 fr., Szabó 
Sám. ur Zala-Egerszegröl 82 fr. 25 kr., Vidi Barcza Károly 
ur Pápáról 10 fr., litéri ref. egyház 7 fr. 5 kr., Galamb 
József ur Veszprémből 28 fr. 50 kr., Véghelyi Imre ur 
Veszprémből 10 fr., Bali Mih. ur mezöföldi egyházmegyé-
ből 209 fr. 44 kr., Pap Ferenc ur a veszprémi e.-megyéböl 
256 fr. 7 V2 kr., Szalay Istv. ur Ozoráról 5 fr., Kacsóh L. 
ur a b.-somogyi e.-megyéböl 46 fr. 14 kr., madari ref. 
egyház 8 fr. = 803 fr. 45 kr. 

b) Pénzsegélyt ajánlottak: Véghvezekényi B. Baldácsí 
Antal ur 500 fr., Halász Sámuel ur Szilason 100 fr. = 
600 fr. 

4. A dunamelléki helv. hitv. egyházkerületből ada-
koztak : 

a) Egyházak s községek: Tassi közbirtokosság 100 
fr., f.-nyéki közbirtokosság 629 fr. (ez összegben 200 ft. 
Sárközy Kázmér ur részéről), ceglédi ref. egyház 100 fr., 
Szabadszállás 100 fr., Duna-Pataj 100 fr., Jász-Kisér 300 
fr., Fülöpszállás 100 fr., Solt 90 fr. 80 kr., Kecskemét 69 
fr., Ómorovica 20 fr., Lacháza 100 fr., Áporka 20 fr., 88 
kr., Ságvár 20 fr., Pacsér 42 fr. 67 kr., Bodmér 14 fr. Stf 
kr., D.-Vecse 100 fr., Tök 10 fr. 24 kr., Makád 6 fr. Csa-
nád 5 fr., Szeremle 10 fr., Benedek 5 fr., A.-Némedi 10 fr„ 
Kosd 4 fr., Vác 15 fr., Bugyi 9 fr. 70 kr. R.-Csaba 5 fr., 
Tótfalu 15 fr. 67 kr., Bia 12 fr. = 2014 fr. 51 kr. 

b) Egyesek pénzt küldöttek: Bernáth Gy. ur Tassról 
100 fr.. Gózon Lajos ur Siklósról 72 fr., Hollósy K. ur 
Baracskáról 115 fr. 58 kr., Bozó Pál ur Szirákról 300 fr. , 
Bölcsföldy József és Herczeg Ferenc urak Ómorovicáról 
25 fr., Nagy Sám. ur Szabadszállásról 100 fr., Zelovics 
Gábor ur Sz.-Endréről 5 fr., Gál Lajos ur Abáról 27 fr., 
Szűcs Zsigm. ur Abáról 21 fr., Magyari Kossá Sámuel ur 
Gyönkröl 105 fr., Vizsolyi János ur Gyönkről 100 fr., V. 
G. 100 fr., Baranyás L. ur Szalkszentmártonból 15 fr., 
Szappanos S. ur Szadáról 10 fr., Ónody Zsigm. ur Do-
monyból 118 ft., Kemenczky G. ur Pákozdról 6 fr., Nagy 
Laj. ur Szegszárdról 52 fr., Mészöly A. ur Tabajdról 1 fr., 
Tatay A. ur Kecskemétről 10 fr., Kis L. ur a pesti egyház-
megyéből 284 fr. 46 kr. = 1567 fr. 4 kr. 

c) Segélyt ajánlottak: Sárbogárd s tinódi egyh. 100 
fr., Kunszentmiklós 200 fr. s egy államkötelezvényt, halasi 
egyh. 141 fr., Puky Gy. és M. testvérek Káván 100 fr. == 
541 fr. 

5. „Erdélyből pénzsegélyt adtak:" Gr. Mikó Imre ur 
200 fr., gr. Kemény Sámuel ur 200 fr., gr. Toldalagí 
Ferenc ur 25 fr., gr. Toldalagi Viktor ur 25 fr., Fogarassy 
Sám. ur. 2 fr. = 452 fr. 

6. „Pesten :" a) Pénzt adtak: Hubay József ur 100 
fr., gr. Gyulay Lajos ur 100 ftos urb. köt. és 64 fr. 50 kr., 
gr. Traunné-Bethlen Borbála a. 100 fr. gr. Kuun László és 
Géza urak 20 fr., gr. Pejacsevics Mark ur 100, Filó Lajos ur 
10 fr., Gerenday Antal ur 20 fr., Kajdi Ján. 1 fr., egyetemi 
tan. ifjúság 55 fr., ev. ref. theol. collegium növendékei 156: 
fr. 76 kr. = 627 fr. 26 kr. 

b) Pénzsegélyt megajánlottak: Baji Patay József ur 
100 fr., Nagy István ur 100 fr., Fogarassy János ur 100 
fr. = 300 fr. 
Összesen készpénzül lefizettetett: 8013 fr. 58 kr. 

Megajánltatott: 2600 fr. 8 ar., % tal. 1 áll, k. 
10613 fr. 58 kr., 8 ar., % 

tallér, 1 államkötelezvény. 
Midőn ezeket köztudomásra juttatni szerencsés va-

gyok, egyszersmind nem mulaszthatom el legmélyebb tisz-
teletemet, legforróbb hálámat nyilvánítani a kegyes jóltevök 
iránt, kik áldozataik által a hazának s egyházunknak egy 



nagybecsű kincset megtartani, megszerezni siettek, valamint 
hogy az örvendeztető sikerrel megindult vállalat mieléhb 
©hajtott véget érhessen, alázatos kérelmemet nyújtani a 
nemzet lelkes tagjaihoz, hogy a közhasznú célra, az áldá-
sok Istenétől nyert javaik mértékéhez képest , áldozni 
buzgólkodjanak s adományaikat, hacsak lehetséges, még 
ez év folytán alulirthoz (Pest, szénatér, ref. lelkészlak) 
juttatni kegyeskedjenek. 

Pesten, nov. 1. 1860. Török Pál. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Különféle papi dolgozatok. Uj folyam. Szerkeszti Szász 
Károly kunszentmiklósi ref. lelkész, a magyar akadémia 
levelező tagja. II. füzet. Bolti ára 1 f r . 75 kr. ujp. Pest, 
1860. Kiadja Osterlamm Károly. Nyomatott Kecskeméten 

Szilády Károlynál. 

(Vége *). 
14. Kolos II: 16, 17. alapige nyomán következő 

főtárgyról: „Ne csináljunk a közönyös dolgokból lelkiis-
meretességet," böjti prédikáció,Márk Pál, debreceni fögymn. 
tanártól. 

Szerző feltevén, hallgatóiról a közönyös dolgok tiszta 
fogalmának ismeretét, következő felosztás szerint készité 
müvét: 

1-ör. „Sohase kössünk a testi böjt gyakorlásához kü-
lönös szentséget, elmulasztásához pedig kárhozatosságot; 

2-or. Mert minden valláskülsöség az igaz keresztyén-
ségnek csak árnyéka, lénye pedig a jézusi szellemnek 
belénk oltása." 

Melyre nézve kerekdedségi szempontból a követke-
zőket óhajtjuk megemlitni: 

a) Az első részből, a 128. 1. 29 sorától végig Írottak 
véleményünk szerint mint extra ictum levők, kihagyandók, 
— ugyanis, sem egyháztanunk védelme, sem az első rész 
főtétele nem igényli a más hitfelekezetbeliek ilynemű meg-
támadását : „Némulj el azért oh keresztyén társam! te más 
templom hive, ki az önhitt farizeussal igy kérkedel!" stb. 
stb. Igaz, hogy szerző is igyekszik ezt legereblyélni, de már 
kimondva levén, késő. Az emiitett kihagyás után a Róm. 
XIV: 3-ik idézésére sem Ieendett szükség, mely különben 
is csak az első résznek félrevivését, s ugy végződését — 
miként nem kellene — öregbiti. 

b) A második részben a 130. 1. 25. soránál kezdett 
jellemzése Jézusnak, ha mind oly ellentétes mondatokból 
állana, mint egynémelyik pl.: „0, kinek nem vala annyi 

/*) E jeles tárgyavatottsággal irottt ismertetési lapunk 26-ik 
számában megszakítván, azóta azért nem folytattuk, 
mert a kézirat a nyomdaváltoztatás alkalmával eltévedt, 
a t. szerző pedig csak most küldte be újból dolgozatát, 
a miért is mind a szerzőtől, mind a tisztelt közönség-
től bocsánatot kérünk. Szerk 

helye, hova fejét lehajthassa, ezereknek ad környezetében 
pihentető szállást" — mivel itt késlekedni a szónoknak 
sem hely, sem idő nem igen enged, s ilyeneknél a sietség 
lényeges: sokkal hatályosabb, világosabb, s célravivöbb 
lenne, mig ellenben igy ezen tulajdonoknak ellene mű-
ködik. 

c) Ismertető szerint a második rész a 131. 1. 24. 
sorában hivatását teljesen bevégezvén, az ide ragasztott 
idézet tökéletesen felesleges. 

d) A záradék kerekdedségét megszegi az, hogy benne 
csak a második rész érintetik. 

Nehéz eltalálni, szerző ur, ilyen kifejezésének értel-
mét: „megölvén inkább erkölcsileg a testet!" 131. 1. 20. 
s. — A 126. 1. 13. s. nyomdahibát tartalmaz, ez nincs a 
kijelöltek között. 

15-ik szám alatt ezen főtárgyról: „Az Írásnak elkelle 
végeztetni." Luk. XXII: 37-böl vett alapige nyomán, Peti 
József, pesti ref. theol. tanártól olvashatunk egy nagy 
pénteki prédikációt; mely ismét tanúbizonysága szerző 
lelke azon hivatásának és erejének, melylyel a theologiai 
tudat fejlődésének áttekintésében találkozunk. 

Előttünk mind tartalom, mind irályra nézve e mü 
saját becscsel bir. 

Tartalma — mint szerző maga is — célul tűzte : nem 
állapodni meg a szokott nagypénteki epéskedö érzelmeknél, 
hanem az eseménynek belvilágába, — még pedig nem a 
kinzók, se nem a kinzottra, hanem saját magunkra nézve 
ugy hatni, hogy belőle lelki üdv, kibékültség, magasztosult 
hitélet emelkedjék. 

Ez tengelye e műnek, és e feladatnak emberül meg 
is felelt, — elvivén az első részben bennünket a teljes, a 
bevégzett, hitnyelvén beszélő Isten akaratáni megnyugvás 
mezejére, mely szavakban ugy nyilvánítja magát: „Az 
írásnak, el kelle végeztetni." 

A második részben pedig következő három fény-
pontot érintvén, hogy Jézus halála a) az ö magas erkölcsi 
szabadság és meggyőződésből szülemlett áldozata; b) hogy 
az, tudománya és küldetése isteni eredetének bizonyságté-
tele ; c) hogy az az isteni szeretetnek megdicsőülése, itt 
e földön : a Golgotha keresztjét — másként az Írásnak be-
végeztetését — mint a keresztyén hit szegletkövét tekin-
teti velünk. 

Nem lehet elismerés nélkül hagyni azon könnyűséget, 
melylyel szerző felaladatát kezeli, s azon jártasságot, me-
lyet lelkének szabad szelleme a vallásiak tisztább elemezé-
sénél tanusit. 

Gondolatainak kifejezésére nézve is bírja szerző 
nyelvünk erös, választékos és határozott kifejezéseit, bírja 
a sokszor hallott tárgyak vonzó és uj alakba átültetéséuek 
kincsét. 

Hányszor hallunk, olvasunk az esetről, s annak kö-
vetkezményeiről, mennyire ismerjük az itt használni szokott 
kifejezéseket, — szerző ugyan e tárgy körül forog a 135. 
lap két utolsó sorában látható bekezdésnél, és mily eleve-
nen meghatók szavai, tételei. 

Szerző mindenesetre, mint fiatal ember , érdekes 



tünemény egyházi irodalmunk terén, hivatása van, s nagy 
hézagot kezd betölteni, sokan mondogatjuk az ilyenekre 
nézve: „Életnek vize, nyiss magadnak utat, a szomjas hivek 
keresik e kutat!" 

Sajtóhiba 139. lap, 10. sor: ö törvények helyett ó 
törvények. 

Tartalmaz még e füzet három egyházi beszédet. 
16. „Az önfeláldozás." Alapige Máté XXVI: 37—39. 

Nagypénteken. Baló Beniámin dévai reform, lelkész úrtól. 
17. Nyári tanitás. Alapige Zsolt. CIV: 24. Néhai 

Szoboszlai Pap István superintendenstöl , közli Kulifay 
Zsigmond. 

18. A veszendő és maradandó eledel s Jézus, mint 
az utóbbinak adója, Ján. VI: 27. nyomán, Révész Imre 
debreceni reform, lelkésztől. 

A tárcát teszik: 
I. Vasárnapi és ünnep-reggeli imák 1, 2, 3. közönsé-

ges, — 4-ik bűnbánati, — 5-ik öszi, — 6-ik téli, — 7-ik 
karácsoni, — 8-ik nagypénteki, — 9-ik húsvéti, — 10-ik 
pünkösdi, Nyilas Samutól. 

II. Esketési beszéd , oly özvegyek összeadásakor, 
kik közül egyiknek előbbi házassága polgártörvényileg 
bontatott föl, Pap Sándor b.-henyei reform, lelkésztől. 

III. Aranymennyegzöi beszéd és ima, a b.-magyar-
újvári templom szentelésekor, Baksay Dánieltől. 

IV. Ugyan oly alkalommal, szerző Nyilas Samu. 
V. (Itt a nyomda a számot kihagyta). Halotti ima, 

gyilkos kezektől kimúlt felett. Szerzője Benedek Lajos. 
VI. Betegért mondott ima, húsvéti tanitás után, szer-

zője Benedek Lajos. 
Leteszem ismertető tollamat, azon nyugalomérzettel, 

hogy szavaimat én is, miként X. úrra nézve a Protestáns 
Egyházi és Iskolai Lap mult évi 22-ik számában a 602-ik 
lapon mondatott „személyeskedéstől ment tiszta ügyszere-
tettel" irtam. — Mind e mellett felkérem e lap tisztelt 
szerkesztőjét, álljon el az idézett helyen kimondott elvétől, 
ellenbirálatnak csak némileg is adjon helyet, mert én igy 
vértezett csalhatatlansággal élni nem akarok. 

Kis Gábor. 

BELFÖLD. 

A HEVES NAGY KUNSÁGI EGYHÁZMEGYÉBEN FEL-
ÁLLÍTOTT EGYHÁZSZEMÉLYZETI GYÁMINTÉZET 

ALAPSZABÁLYAI. 

(Vége). 
25. §. Ha valamely tag magáról kötelezvényt adott, 

a kamatot és évi járulékot hűségesen lefizette, ha 
meghalt mielőtt kötelezvényét kiválthatná: özvegye az 
őt illető osztalékot csak azután veheti, ha az ily osz-
talékból a kötelezvény letisztáztatott. 

26. §. A pénztárnok a kiosztandó segélyt, semmi mel-

lékes célokra p. o. más egyházvidéki szegények segéllé-
sére nem fordíthatja, mint a rendes évi kezelési költségen 
kivül az illető részvényesek segélyezésére. 

Ha azonban ezen egyházvidéki de nem tagok özve-
gyei vagy árvái folyamodnának segélyért, ezek az egyház-
vidéki gyűléshez utasítandók, mely gyűlés fogja meghatá-
rozni ezeknek számokra a természettel sokkal szűkebbre 
szorított segélyt, 

27. §. Ezen segélyt a pénztárnok egyedül a segélye-
zendőknek vagy illetőleg felhatalmazottjaiknak, bélyeges 
nyugta mellett adja által könyvükbe is feljegyezvén az ál-
taladást. 

28. §. A pénztárnok számadását az egyházmegyei 
gyűlésre bemutatni minden évben köteles, honnan a gyűlés 
küldöttséget nevez, mely a számadást tüstént megvisgálja 
és felmutassa, az Esperes űr pedig a számadás eredményét, 
és a pénztár állását mindjárt a gyűlés után körlevélben 
tudassa, hogy azt a tagok jegyzökönyvükbe is bevezet-
hessék. 

29. §. Egyformaság tekintetéből a kötelező levelek 
julius első napjára tétessenek; ámde a pénzt felvevőknek 
kötelező leveleik minden kívántató kellékekkel: u. m. 
bélyeg, kezesek, betáblázás, pénzértékváltozás elleni óvás-
tétel, és elemi viszontagságoknak ki nem lett vagyon 
kijelölés ellátottak legyenek, a 6 heti felmondhatás beléjük 
foglaltassék, és egészen az árvapénztári külső eljárás for-
májához alkalmaztassanak. Hacsak lehet a pénzt testületek-
nek, ekklésiáknak, városnak kell adni kamatra. 

30. §. A kamatbeadásnak és az illető segély kiosz-
tásának is minden évben julius első napja lészen határ 
ideje. 
IV. Fejezet. A gyámintézet pénztárából kik segedelmez-

tetnek. 
31. §. a) Segélyt húznak az olyan elöregedett, vagy 

vagy elnyomorodott tagok, kik segédet tartani nem birnak, 
s e szerint az egyházi hivatalról lemondanak önként, vagyha 
hibájuk miatt mondatnak is le, a segélyt, ha az előtt minden 
kellékes fizetéseket megtettek, el nem veszthetik; halál-
esetében azonban utódaik nem létében el nem testálhatják. 

b) A tagok özvegyei vagyoni állapotukra tekintet 
nélkül, kik sem saját, sem férjeik hibájáért, el nem veszt-
hetik magukra és árváikra nézve azon jogosan reájuk há-
rulandó segélyt, mely illetékük után járul, mely is csak 
azon esetben szűnik meg rájuk nézve, ha férjhez mennek, 
és ez esetben gyermekeikre, az elöbbeni férjük árváira 
hárul át. 

c) A tagok árvái, a kik közöl a íiu 20 évig, a leány 
férjhez mentéig kapja az illető segélyt. 

d) A részvényes tagnak elöregedett dologtehetetlen 
szülői, özvegye s árvája nem létében. 

e) A testben nagyon nyomorék , vagy lélekben 
szegény árvának, a kitett határidőn tul is jár segély, melyet 
az egyházmegyei gyűlés határoz meg. 

32. §. Az özvegy árváival együtt, vagy árva anya 
nélkül , árvák ismét együtt, egy individuumnak tekin-
tetnek. 



33. §. Ha valamely tagnak özvegye, ki már segélyezve 
volt, ismét taghoz megy férjhez; az előbbi férje utáni 
járulékot elvesztvén, csak az utóbbi férje utáni illetékhez 
lehet igénye. 

34. §. Azon darab évről, melyben az özvegy férjhez 
megy, melyben az árvafi 20 éves lesz, melyben, az árva-
leány férjet kap, mint egész évről jár ki a segélyezés. 

35. §. A segélykiosztás a befizetett töke arányában 
történik, és a szerint lészen nagyobb vagy kisebb, a mint 
az özvegyek kevesebben, vagy többen lesznek, nagyobb 
részlet nem adatván még most, mint volt a befizetett töke; 
ha pedig ezt ki nem üti a segély, akkor mindenik részről 
levonatván aránylag a hiányozó rész, mint ez példával és 
számmal is kimutattatott a 2l. §-ban. 

V. Fejezet. Eljárás a gyámintézeti segélyoszlásnál. 

36. §. A mely évben a tag neje özvegygyé lészen, ha 
abban az évben az özvegy férje fizetését még húzhatja, 
nem fog az intézettől segélyt kapni; hanem következő 
évben folyamodását beadja az egyházmegyei gyűlésre 
figyermekeinek keresztleveleivel, és a gyűlés utalványozni 
fogja a pénztárnoknál, hogy az özvegynek illetékét (ki azt az 
árvákkal együtt kapja) kifizesse, miről az özvegy az illető 
nyugtát a pénztárnoknak megküldi, a nyugtát a helybeli 
lelkész, vagy elöljáróság által láttamoztatván, és a nyug-
díjazásra szükséges kellékeket bebizonyítván. 

A mely özvegyek pedig férjük fizetését a darab 
évben nem húzzák, a fentebbi eljárás szerint segélyezésü-
ket azonnal kinyerik. 

37. §. Többszöri folyamodás az özvegy részéről nem 
kívántatik, mindenkor nyilvánosságban tartván a pénztár-
nok a jegyyzőkönyvben az özvegy és leány férjhez menete-
lét, vagy a fiu 21 évre lett átlépését, mely a nála tartott 
keresztlevélből kitetszik. A férjhezmenetelt pedig, és a 
halálozást az árvák ügyében tudatni a pénztárnokkal, azon 
lelkészatyafi fogja szent kötelességének ismerni, kinek 
egyházában laktak az árvák. A pénztárnok e szerint egy 
táblás kimutatást vezetend, és mutat fel az özvegyekről és 
árvákról, a számadás alkalmával. 

Utójegyzések. 

38. §. A tökéhez nyúlni segélyadás végett semmi 
esetben nem lehet, hanem csak minden évben annyi segély 
osztatik ki, mennyi a kamatokból, és az évi járulékból, a 
tökéhez csatolt részen, és az évi kezelési költségen felül 
maradt; mint ez emlitve volt a 15-ik §-ban. 

39. §. Ha valamely tag alsóbb osztályból magasabb 
osztályba kívánna átlépni, az átlépés csak az egyházmegyei 
gyűlés engedelmével, a szükséges reá fizetés mellett történ-
hetik, és pedig oly megszorítással, mikép utódai csak azon 
esetben tarthassanak a felemelt segélyezésre számot, ha a 
iag magasabb osztályba tett lépés után még három évig élt: 
ellenben a három év eltelte előtt elhalt tag utódai, csak az 

elébb választott kisebb osztályzat szerint dijazandók, vissza-
adatván részükre a talán reá fizetett nagyobb töke summa 
rész, ellenben az illető kamatok bent tartatván. 

40. §. Az egyszer belépett tagnak visszalépési, vagy 
pénze visszakövetelési jog nem adatik, ha pedig a választott 
illeték kamatjának és járulékainak befizetésében késedelmes 
lenne, előbb a pénztárnok által felszólittatik két izben, ha 
akkor sem teljesiti, tehát tökéjének s kamatjainak letisztá-
zására törvényesen saját költségére szorittatik. 

41. §. A tagok a felvételi bejelentésen és könyvecske 
kapáson kivül szükség, hogy e szabályokat egy eredeti 
példányban, album alakjában (mely az esperesi hivatalnál 
leteendő), ha előbb nem, visitatiókor önkezűleg aláírják, 
hogy ezáltal ezeknek határozmányait önmagukra és utó-
daikra nézve kötelezőknek lenni elismerjék. 

42. A társulat mindaddig fenállónak tekintetik, mig 
akár hány tagok lesznek fizetők, vagy segélyezendők. 
Megszűnése esetében, mit a legsajnosabban fájlalni lehetne, 
a társulati pénz, mint a kebelbeli tagok által betett összeg 
marad a tractus tulajdona, melyet tőle senki el nem vehet, 
el nem tulajdonithat, és ezen töredék summát a tractus 
korszerüleg vallásos üdvös célokra fogja fordítani. 

A dunántuli ev. helv. hitv. egyházkerület 
folytatólagos közgyűlése Székesfehérváron october 
25—28-ik napjain. 

E gyűlés, ha a tanácskozás alá került tárgyak fon-
tosságát, a jelenvoltak tekintélyes számát, a tárgyalások 
komoly higgadtságát, s az örvendetes végeredményt te-
kintjük, méltán legnevezetesb gyűléseink közé sorolható. 

Templomi buzgó áhítatosság után a fehérmegyei 
gazdasági egylet elég tágas tanácstermében nyitotta meg a 
tanácskozást főtiszt, superintendens ur. — Legelsőben is a 
négy egyházkerület egyetemes bizottmánya f. évi sept. 
25—26-kán Debrecenben tartott ülésének jegyzökönyve 
vétetett tárgyalás alá; s az e tárgyban már nyilatkozott 
két testvéregyházkerülettel öszhangzólag határoztatott, 
hogy: 

1. Önkormányzati s presbyteri kormányrendszerünk 
alapeszméjéhez hiven, a presbyteriumok minden gyüleke-
zetben, a legszélesebb alapra fektetett képviselet utján 
szerveztessenek. — Ezen kimondott elvhez képest: 

a) Választó és választható a község minden önálló, 
erkölcsileg fedhetetlen, az egyházi közterhek hordozásá-
ban résztvevő, s ebbeli kötelezettségét pontosan teljesítő 
férfitag. 

b) Elnökök a lelkész és a gondnok. 
c) A presbyterek és gondnokok három évre válasz-

tandók ; ez utóbbiak hivatalkodási ideje azonban, a gyüle-
kezetben netalán létezett gyakorlathoz képest, lehet rövi-
debb is. 

d) A presbyterek száma 6—30. 
e) Presbyterekké választhatók a segédlelkészek és 

tanitók is. 
f) A presbyteriumok újra szervezésének jövő évi 

Május 23-kán Balaton Füreden tartandó ker. gyűlésig be 



kellend fejeztetnie. Miről az egyházmegyei kormányok a 
ker. gyűlésre kimerítő jelentést adandnak be. 

2. Az egyházmegyék, kerület, egyetemes értekezle-
letet illető határozatainkban szinte a már érintett öszhang-
zás van kifejezve. Azon megjegyzéssel, hogy a tisztújítás, 
melynek egyházi téreni alkalmazása ellen s mellett annyi 
okot lehet felhordani, elvben elfogadtatott ugyan, de hogy 
mikép s mily mérvben legyen érvényesítendő, annak meg-
határozása a zsinati törvényhozás illetékességébe esőnek 
ítéltetett. Ezen kivül kimondatott, hogy az egyetemes érte-
kezletre küldendő követek választása a ker. consistorium 
tagjai s" megyei képviselők állal, titkos szavazás utján 
történjék. 

3. A zsinattartásra nézve az egyetemes bizottmány 
javaslatában saját óhajtását látván kifejezve egyházkerüle-
tünk ehhez készséggel járul. 

4. Iskoláinkat illetőleg autonomicus jogainkban, — 
melyeknek lényegét főleg a tanrendszer meghatározásának, 
kézi könyvek fölötti intézkedésnek, a positiv fölügyelet 
gyakorlatának illetékessége teszi, rögtön vissza helyezkedni 
kívánunk. S hogy a magas kormány által nyilvánossági jog 
megnyerhetése föltétele képen behozatni rendelt, s hol bevi-
tetett, célszerűtlennek bizonyult iskolai tanterv káros ha-
tása alól iskoláinkat mi hamarább fölmenthessük: egy 
bizottmányt küldöttünk ki oly utasítással, hogy az iskolai 
bizottmányoknak ide vonatkozó munkálatait komoly birálat 
alávetvén, még a gyűlés folyama alatt készítsen s adjon be 
egy tantervet, mely már e tanévben foganatba vétethessék. 
— Mely bizottmány másnap beadott jelentésében, némi 
módosításokkal a dunamelléki tantervet ajánlván, az ehhezi 
alkalmazkodás a pápai, losonci s csurgói középtanodák ta-
nárainak kötelességükké tétetett. 

A népiskolák érdekében pedig ker. népiskolai bizott-
mány neveztetett ki, s egyszersmind egyházmegyei s gyü-
lekezeti albizottmányok alakítása elrendeltetett. Ezeknek 
kötelességük leend illető hatáskörükben a népnevelés fontos 
ügyét ápolni, haladásáról, vagy akadályairól az egyházke-
rületi kormánytanácsot s ennek utján az egyetemes népis-
kolai bizottmányt értesíteni, 

Az évenkénti tanári értekezletet, mint üdvös ered-
ményt igérőt, kerületünk szinte pártolja s gyakorlatba 
vétetni kívánja. 

5. Az egyházmegyék utasíttattak kérelmeinknek egy-
házlátogatás alkalmával följegyzésére, hogy azoknak or-
voslását fölterjesztvényeinkben sürgethessük. 

A mi pedig az egyetemes bizottmánynak azon intéz-
kedését illeti, miszerint főtiszt. Török Pál superintendens 
urat fölkérni méltóztatott, az áttérés, reversalis, s vegyes 
házasságok eseteinél lelkészeink eljárását szabályozandó 
részletes utasítás készítésére : egyházkerületünk köszöne-
tet, szavazott az elevenen érzett szükség orvoslásáról böl-
csen gondoskodott bizottmánynak, valamint a munka terhét 
elvállalt főpásztornak is. 

6. Az egyházi közpénztár fölállítása halaszthatlan 
teendőül ismertetvén el, sürgetőleg utasíttattak az egyház-
megyei kormányok, hogy az egyházak s egyházi hivatal-

nokok anyagi állását kellő világosságban elötünteiemlü 
rovatos táblák elkészítésével siessenek, s azokat az egy-
házkerületi kormány utján, szükséges fölhasználhatás végett 
a közpénztár terve kidolgozásával megbízott választmány 
elnöke főt. Török Pál ur kezeibe juttassák. 

Miután az egyetemes bizottmánynak a magyarhoni 
ev. ref. egyházat közösen érdeklő javallatai szellemében a 
szükséges intézkedéseket megteltük: áttértünk szorosan 
házi ügyeink tárgyalására, melyek közül csak szemelvényi-
leg érintendek meg némelyeket, utoljára hagyva a legfonto-
sabbat. 

a) Fölemlittetvén, a tömérdek munkával s gonddal 
terhelt superintendensi hivatal szégyenitöleg csekély évi 
honorariuma: határozattá lön annak 1200 o. é. forintra 
emeltetése. — Egyszersmind egy bizottmány neveztetett ki 
azon források kijelölésére, melyekből e határozat napjától 
számítandó honorárium fizetendő lesz. 

b) Herceg Primás ö eminentiája nemcsak hazaszerte 
ismert keresztényi főpásztori szelid türelme, hanem ezen 
felül az urodalmaiban fekvő gyülekezeteinknek, az elkülön-
zés alkalmával nagylelkű dotálása által is többszörösen 
tanúsítván tettleges jó indulatját egyházunk iránt, ez alapon, 
valamint azon testvéries egyetértés kifejezéseül is, mely a 
magyarhoni vallásfelekezeteket, a nemzet közörömére, mint-
egy rokon családdá összefűzi—inditványoztatott ö Em-inen-
ciájának, Rév-Komáromban—mint kerületünk székvárosában 
— az újból fölépült Sz. András temploma f. évi oct. 28-án 
történendő felszentelése alkalmával, egyházkerületünk ré-
széröli üdvözlése. Ez indítvány elfogadtatván, ö Eminen-
ciája üdvözlésére egy küldöttség neveztetett ki. 

c) Hogy referensi tisztemet ignorálni ne láttassam, 
megérintem, de — elegendő okoknál fogva — csak érintem 
a mezöföldi nt. egyházmegye ügyét, melynek belbékéje 
sajnosan megingathatván; ezen gyűléstől várt orvoslást. A 
kerületi gyűlés igazi atyai gyöngédséggel mindent meg-
tevén a fönforgó baj megszüntetésére: most az illetők böl-
cseségétöl várja, miszerint fölismerendik, „melyek az ö 
békességükre valók." 

d) Végre tárgyalás alá került kerületi fötanodánk 
pénztárának állapotja. — Hosszadalmas lennék, ha el akar-
nám mondani mindazt, a mi ez ügyben 1857 óta — midőn 
a főiskola pénzügyi állása megvizsgálásának szüksége a 
r.-komáromi ker. gyűlésen először kimondatott — Én ez 
ügynek nem történetét, hanem csupán végkifejlödését akar-
ván megírni, ezt is e lapok szűk hasábjaihoz mérten: lehető 
rövid óhajtók lenni. — Annyit azonban mégis meg kelt 
érintenem, hogy egy jeles küldöttség két ízben, most pedig 
harmadszor a kerületi számvevőség működött e tárgyban a 
hely szinén, oly kitartó szorgalommal, hogyha ezért az 
elsőbbnek a közelebbi komáromi gyűlés köszönetet szava-
zott, e jutalomhoz az illetők nem jutottak olcsón. — Más 
részről azt sem hagyhatom említés nélkül, hogy azon ho-
mály, mely a főtanoda pénzügyi állása fölött lebegni látszott 
g azon hosszú idő, mit ennek eloszlatása igénybe vett, — 
igen alkalmasok voltak különféle gyanú ébresztésére, főleg>-
miután a hir szárnyain elterjedt, hogy a fötanodai érem-
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gyűjtemény legbecsesebb darabjai elvesztek. Mely miatt 
midőn egy részről a közönség várakozása mind feszültebb 
lett: más részről, az itt-ott hallatszott gyanú által magukat 
sértve érzők, keserű följajdulásra kényszerültek. 

Most azért, miután a ker. küldöttség munkálatai s a 
fötanodai tanácsszéknek erre tett észrevételei kellő vilá-
gosságban állították szemünk elé a helyzetet: ennek a 
fötanodánk ügye iránt érdekkel viseltető közönség tudomá-
sára juttatása, erkölcsi kötelesség. 

Az érintett munkálatok következőkről győznek meg 
benünket: 

1. A reális alapítványok közül nem töröltetvén ki 
azonnal az oly alapítványok, melyek élethosszig levén kö-
telezve, az alapító halálával megszűntek, valamint az olya-
nok sem, melyek érlékhiány vagy más okok miatt megsem-
misültek : ez által oly fallacio optica támadt, mely az ala-
pítványok szántás összegét nagyobbnak tüntette föl, mint 
volt valósággal. 

2. Az uj tanodai épület eredeti terve készítésekor a 
Pálífy-féle ház lebontása s újból építése nem volt célozva. 
— Ez később találtatott szükségesnek. — De ez által az 
első költségvetésben kitelt összegnél jóval nagyobb lett 
szükségessé. Melyet, miután más forrásokból nem lehetett 
fedezni, az épitkezésbenni fönakadás kikerülése végett 
kölcsön- s tőkék fölvételéhez kelle folyamodni. 

3. Az egyházmegyék nagyobb része a középtanoda 
fentartására kötelezett összegeket nem fizetvén be ponto-
san, sőt némelyek tetemes hátralékkal máig is adósak le-
vén ; hogy a tanárok — kiknek, hogy növendékéiket szel-
lemi táplálékkal ellátni képesek lehessenek, naponként 
materialis táplálékra van szükségök — fizetetlen ne ma-
radjanak ismét vagy kölcsönhöz vagy töke fölvételhez kelle 
folyamodni. 

4. A fötanoda évi adója 1200 fr. levén, miután ennek 
tökéje nincs, ez is a gyümölcsöző tökéket apasztja. 

5. Hogy a forradalom alatt a nummismatica legbecse-
sebb pénz — és érem darabjai elvesztek — miről már e 
lapokban is volt szó — az tény. Hogy azonban e pontra 
többé ne kellessék vissza térnem, itt mindjárt megjegy-
zem, mi szerint e sajnos esemény, a nummismatica tiszta 
jellemű, s mindenki előtt méltán tiszteletben álló akkori 
őrének hibája és vétke nélkül történt; és hogy a fötanodai 
tanács elnökének a közelebbi komáromi ker. gyűlésen tett 
ünnepélyes biztosítása szerint minden elvészelt pénz-
darab — bár hol s bár mi áron leend is megszerez-
hető — in natura vissza fog téríttetni. 

Azonban a mily szomoritóan hatott azon tény, hogy 
némelly tőkék a fötanoda uj épületébe beruháztatván gyü-
mülcsözni megszűntek: épen oly vigasztalólag hangzott 
a bizottmányi jelentés, melly részletesen kimutatta az épitö 
pénztár azon forrásait, melyek ezt képesitik az általa be-
ruházott tőkék visszatérítésére, s ezen fölül a még fönma-
radandó passivák törlesztésére is jelölt ki oly segély kút-
főket, melyek képesek reményt nyújtani az iránt, hogy fö-
tanodánk, támogatatva a lelkes párlfogok által, az építke-
zési terhes költségek után is, biztos létalappal birand. 

Alig jutott fötanodánk pénztári ügye ezen rég ohaj-
tott stadiumára; alig lön földerítve, hogy rosz akaratű ke-
zelésnek árnyéka sem forog fön : azonnal egész sora kö-
vetkezett be a munkás buzgóság tiszteletet gerjesztő s há-
lára kötelező tényeinek. 

Legelsőben is mélt. fögondnokunk emelt szót, s azon 
hangon, — mely annyira képes mindenkit meggyőzni arról, 
hogy a sziv teljességéből szól a száj, s mely lélek emelke-
dettségét, a sziv nemes jóságát oly világosan tolmácsolja, 
— előadván a fölötti örömét, hogy a fötanoda pénztári 
ügye valahára tisztába hozatott: ajánlott az építési pénz-
tár kiadásainak fedezésére úrbéri kötelezvényekben 2000 
o. e. forintot. 

Majd tek. Sárközy József tatavidéki segédgondnok ur 
emelkedett föl helyéből, s azon kivül, hogy a forradalom 
előtt fönnállóit, de azóta megszűnt jogtanári székre tett 
200 pft. alapítványának kamatát ismét folyová tenni ígér-
kezett : oda ajánlá a fötanodának igen becses numismaticai 
gyűjteményét, melynek értékéről, hogy a t. olvasónak némi 
fogalma lehessen, röviden csak annyit jegyzek meg, mikép 
az emiitett pénzgyüjtemény 70 — 80 legritkább arany, ezen 
fölül oly s annyi mennyiségű ezüst darabokat számlál, mi 
szerint e gyűjtemény, csak materialis szempontból tekintve 
is 2000 pfra. könnyen becsülhető. 

Ezután tek. Szabó György őrségi e. megyei tanács-
biró tette le nemes áldozatját a fötanoda oltárára 400pft. 

Utánna tek. Nagy Szabó Ignácz pápai egyházmegyei 
tanácsbiró jelentette ki, hogy eddig tett 800 pft. alapítvá-
nyát kiegésziti 1000 ftr. Öt követte tek. Kerkapoly Károly 
tanár ur, ki az épitö pénztárnak kamat nélkül kölcsönzött 
100 pft., ismét egy valaki ugyan anyit, ismét n. t. Décsi 
Bálint 21 o. e. forintot elengedni szíveskedtek. 

E nagy lelkű adakozások által alig pár perc alatt a 
fötanoda anyagi értéke 5021 o. e. forinttal szaporodott. 
Vegyék a lelkes adakozók az egyházkerület és fötanoda 
hálás köszönetét. 

Egyet lehet sajnálnunk, jelesen azt, hogy a fötanodai 
pénztár állapotának kiderítése, s erre következett lelkes 
adakozások miért nem történhettek akkor midőn a kezdet-
ben népes gyűlés tagjai még együtt voltak! Ez esetben az 
igy is szép összeg, hihetően még tetemes növekedést nye-
rendett volna. 

Meg kell még azt is emiilenem, hogy a fötanoda ügye-
inek minden ágazatokban rendszeresb kezelhetése végett, 
gazdasági, pénzügyi sat. osztályok alakítása rendeltetett 
meg, az osztály elnökét terhelő felelősséggel. Az egész-
nek pedig vezetője s feje — a Sárospatakon fönálló gya-
korlattal egyezöleg — egy ker. fÖtanodái algondnok le-
end, kinek gyülekezetenkénti szavazás utján leendő meg-
választása határozatba ment. 

Végül a fehérmegyei t. c. gazdasági Egyesületnek, 
mely tanácstermét, gyülésünk idejére, egész készséggel 
átengedni szíveskedett, jegyzőkönyvileg köszönet nyilvá-
níttatott. 



Kolos-kalotai egyházmegyei gyűlés. A ko-
los-kalotai ref. egyházmegye folyó hó 10-kén s következett 
napján tartotta Sz. Lászlón részletes zsinatát, mely egy-
szersmind a nevezett egyháznak magának is örömnapja volt, 
mivel azon diszes épület is akkor szenteltetett föl prot. 
szellemben, melyet az egyház buzgalma költség- s fárad-
ságot, nem kiméivé paplakul emeltetett, s a melynek párja 
izlés és kényelem tekintetében egyházmegyénk egyetlen 
egyházában sem található. Valóban e diszes épület buzdító 
például szolgálhat más egyházakra nézve is, hogy a hol 
építésnek kell történni, az ízlést s lehető kényelmet se fe-
ledjék ki. 

Zsinatunk inkább kebelbeli s néhány válóperes tár-
gyain kivül kedvetlenül merült fel a szabadságos katonák 
azon erkölcsi,mint államszempontbóli veszélyes eljárása,hogy 
a midőn őket felsőbb rendelet értelmében egybeesketni nem 
szabad, s ennélfogva törvényes házasságot nem köthetnek, 
törvényes egybeesketés nélkül is nöt visznek haza az apai 
házhoz, és midőn törvényes házasságban nem élhetnek, 
törvénytelen együttélésükkel koptatják le a házasság min-
den erkölcsös ember előtt tistelctben álló zománcát, a jó 
érzésüek botrányára, s a gyöngék követhetendő példájára. 
Egyházmegyénk régóta akarja ezen a keresztyénség szel-
lemével ellenkező eljárást, mely már több egyházakban tör-
tént — orvosolni, már csak azért is, mivel egy lelkész is 
egyháza vallásos élete compromissiója nélkül behunyt 
szemmel el nem nézheti a még meg nem romlott falusi egy-
házakban a törvénytelen házasságokat; de az eddig meg-
kísértett uton még meggátlására semmit nem tehetett, mert 
ámbár a császári pátens meghagyta prot. statusunk autonó-
miáját, és ez autonómiájából kifolyólag a kültisztséggel, 
mint testület, a mult időben mindenkor érintkezésbe tehette 
magát, s átírásai hivatalosnak elismertetve, elintéztettek, 
mégis a közelebbi időben bárminő érdemleges tárgybani 
átírások tétettek is egyházmegyénk, mint testület által va-
lamelyik cs. járáshivatalhoz, azok igazítás nélkül, (?) vá-
laszra sem érdemesítve félretétettek, s igy ez ügy is min-
den fölterjesztéskor. 

Hogy némely áttett tárgyainkat föl sem veszik, azt ha 
„kisebb fontosságúak," a hosszas processusu fölebbjelen-
tésért — hol nyernünk kellene, valahogy csak eltürjük, de 
midőn az állam alapjául szolgáló erkölcsiség veszélyeztetik, 
azt elhallgatni nem lehet, mert a vallásos testület hosszú 
jövendőre felelős a jelenben az erkölcsiséget illetőleg; 

*) Erre a „Kolosvári Közlöny" nagyérdemű szerkeztője a 
következő az illetők figyelmére méltó megjegyzést 
teszi: 

Azt hisszük, hogy az elpalástolt bün csak kétszeres hatással 
van a közromlásra. Kívánatos volna a bün okának ele-
nyésztetése. A szív a férfikorban sürgeti jogait. Kívá-
natos volna, hogy minden érett korú nősülhetne tet-
szése szerint, ha ö és neje kész azon helyzetet elfo-
gadni, hogy ha a férfi fegyver alá megy, külön sza-
kadva éljenek, mig újból hazakerül. E helyzetet most 
is elfogadják s még toldásul a megvettetést, bűntuda-
tot, és az összeköttetés jövője bizonytalanságát is. Nem 
tudjuk elhatározni, ha vájjon egy nyilvános s körülmé-

ennélfogva egyházmegyénk jogosan folyamodott orvoslás-
ért a felsőbb kerületi hivatalhoz, s talán lesz is eredmé-
nye. Herczeg. 

(Vasmegye tóthsági vidéke, Nov. 1. 1860.) Dunán-
tuli Egyházkerületünk szeretve tisztelt föpásztora főt. 
Haubner Máté Super. úrhoz mult hó 21-kén e vidék ev. 
lakosinak szerencséje volt. Ugyan is az emiitett főpászto-
runk a bodonci — nagyban újonnan át alakított diszes 
templom szentelése végett volt szives megjönni e hon dél 
nyugoti végvidékére. Ha nem rég Győr városa s még 
előbb Kőszeg s ugyan ezen városokban összesereglett 
egyházképviselök nagy száma páratlan lelkesedéssel, a 
viszontlátás örömkönyei közt fogadta az egyház e rendü-
letlen ősz bajnokát, a mi mindenesetre az őszinte elismerés 
és forró ragaszkodás szép jelensége volt, s meg is érdemié 
a köztisztelet országszerte nyilvánítását az, a ki sok keserű 
órákat szenvedett édes mindnyájunkért, a közös szent 
ügyért: ugy mi is követvén tiszta szivünk sugallatát mint-
egy 35 egyénből álló lovas bandérium s több fogatok kísé-
retében sereglénk össze az érkező főtiszt, superint. urunk 
elébe mult hó 20-kán délelőtti órákban Martyáncon tul, 
hová dél tájban a várvavárt főpapunk nagyt. esperes ur 
kiséretében meg is érkezett, ki viharos szívből fakadt él-
jenzéssel fogadtatott. Innen tovább indulva, a tisztelgő lovas 
egyének által körülvétetve főtiszt, urunk hintaja, legszebb 
rendben mintegy diadalmenettel kisérénk öt Pucincra, hol 
is öt egy barátságos magyar vendégszeretettel fűszerezett 
rövid ebéd várta, ennek végeztével, miután templomunkat s 
mostan épített emeletes nagy diszes iskolánkat megtekinteni 
szives volt — tőlünk bucsut véve — ugyan az érintett tisz-
telgő sereg társaságában tőlünk 1 xj% órányira fekvő bo-
donci sz. gyülekezetbe sietett, melynek kezdő halárához 
érve, egy felállított csinos diadalív mellett tisztelgő ünnepies 
öltözetű hajadonok koszorúja és az irt gyülekezeti elöljá-
rók által szívélyesen üdvözöltetvén, tarackok sürü durro-
gásai közt a szerény parochialis házba vevé szállását. 
Másnap, u. m. 2l-kén következett a templomszentelési 
ünnepély. A nélkül, hogy a bodonci gyülekezetre nézve ez 
örökké emlékezetes ünnep részleteinek leírásába bocsát-
koznám, csak annyit említek meg, hogy főtiszt, urunk 
az oltárnál tartott sziveket és velőket rázó lelkes szentelési 
beszédje a hivek kebelében kiirthatatlan betükket fog 
örökre följegyezve maradni. Sokak szeméből örömkönyek 
özöne ömlött alá az arcokra, láthatván e tiszteletreméltó 
férfiút, szeretett főpásztorunkat, ki kitartó, híven megmaradt 
sz. nyájának ismét visszaadattatott. Sok nem érté magyar 
beszédét — vend levén a nép nagy része — de mégis 
átérzékenyülve a hallott buzgó hangokon , áthatva érzé 
magát minden vallásos kebel egész a megilletödésig. — 
Emelé az ünnep fényét a jelen volt számranézve tizenegy 

nyekben fekvő erkölcsi kihágás üldözése nem fog-e-
száz eltitkolt erkölcsi bűnt vonni maga után. Szerk, 



egyházi férfiú, kik közül hárman hirdették az Isten igéjét. 
Tótkereszluri lelkész vend esperes urunk magyar-, 
és alulirt német nyelven szónokolt a jelen volt minden 
rangú és rendű nagy számú nép előtt. E szent beszédek 
végeztével sz. keresztségi és egyházkelési cselekvény 
teljesíttetett végezetre — miután az egyházak őrei — a 
papok a főtiszt, super. úrral egyetemben éltünk az Ur vég-
vacsorájával, mint a.szeretet és egyetértés szellemi elede-
lével, emiitett főpásztorunk kenetteljes áldásának óhajtásá-
val az urnák sz. gyülekezete szétoszlott. — A szellemiek-
nek igy szolgálván, áhítattal igaz lelki épületünkre, kö-
vetkezék immár, hogy a kifáradt testi erőknek is eleget 
tegyünk. — minek következtében a tágas oskolai teremben 
mintegy 60 egénböl álló uri vendégsereg gyűlt egybe, 
melyet a gyülekezet bőkezű vendég-szerető barátsággal 
meg is vendégelt, mely alkalommal nem hiányoztak a ma-
gyaros felköszöntések sem, nagyban éltetvén szivünk leg-
szentebb tárgyait! C. R. 
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KÜLFÖLD. 

Olaszország. Nápoly. Az idevaló angol- protes-
táns gyülekezet Garibaldihoz fordult azon kéréssel, hogy 
engedtessék meg neki egy saját imaház épitetése, mely 
mint tudva van az 1848 február 18-diki alkotmány szerint 
nem engedtetett meg, ugy hogy az angolok s német és hel-
vét protestánsok csak az angol és porosz követség palotá-
jában tarthattak isteni tisztelet. A diktátor nemcsak hogy 
rögtön teljesítette ezen kérést, söt a Riviéra di Chiafa kö-
zelében levő tért azonnal oda is ajándékozta a gyülekezet-
nek s ajándékozását következő kötelező szavakkal tudatta : 
,,Angolország hatalmas és nagylelkű rokonszenvét hálásan 
elismervén a diktátor csak gyönge vissza szolgálásául te-
kinti ezt azon számos jótéteményeknek, melyeket Olaszor-
szág magasztos ügye azon nemzet részéről tapasztalt. Egy 
templom építése a főváros terén nemcsak megengedtetik 
azon nemzetnek, mely ugyanazon Istent imádja, kit az 
olaszok, hanem ezennel megkéretik, hogy mint nemzeti 
ajándékot fogadja el ezen kis tért, mely az áhítatos cél elé-
résére szükséges. Garibaldi József. 
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Az ágost. hitv. evang. egyetemes egyházi-gyám-
intézet programmja. 

Magyarhoni prot. egyházunk eléggé megérett arra, 
hogy érezze szükségeit; a hol pedig a szükség érzete 
megvan, ott a vágy a baj orvoslása után élénken nyilatko-
zik, a mi azután arra készt, hogy utak s módok felöl gon-
doskodjunk, mikép lehessen a bajon segíteni. 

Egyházunk szükségei közt pedig alig van érezhetőbb 
s kiáltóbb, mint az anyagi szükség. „A kellő anyagi esz-
közök hijányában az egyház csak tengődik s nem képes 
azon magasztos céloknak megfelelni, melyekre hitvatva 
van." 

S bár, a nélkül, hogy a szerénytelenség vétkébe es-
nénk, bevallhatjuk, mikép egy pár évtized óta sok történt 
részünkről, a mi anyagi bajainkat nem kevéssé enyhíti s 
egyházunk jövendő felvirágzásának szép reményét állítja 
kilátásba, — mégis, ha magunk körül tekintünk, még sok 
oldalról emelkedik felénk a szükségnek orvoslás után ki-
áltó szava. 

Fötanodáink állása anyagilag némileg biztosítva van 
ugyan; de közel sem oly mértékben, hogy itt megállapodni 
lehessen; — 

a velük kapcsolatban levő tanítóképezdék még csak 
első gyermekkorukat élik s épen azért a dajkáló kezek 
szükségét mélyen érzik. 

Egyházainkat illetőleg: a már létezőknek is egy része 
alig bírja magát fentartani. Templomaink a vallás méltósá-
gának, iskoláink a nevelés céljainak ritka helyen felelnek 
meg; az egyházi épületek a legtöbb helyekben nagyon is 
szegényes állapotban vannak; lelkészeink s iskolatanitóink-
nak legalább egy harmadrésze nem bír annyi jövedelem-
mel, hogy a legnagyobb takarékosság mellett is képes vol-
na családját eltartani s gyermekeit illően neveltetni; 

de vannak sok oly helységek is, hol az evang. lako-
sok más hitfelekezetüek közt elszórva az elenyészés ve-
szélyeinek vannak kitéve, miután az anyaegyház távolléte 
miatt sem maguk a vallás vigasztalásaiban kellő mértékben 
nem részesülhetnek, sem gyermekeiket meggyőződésökkel 
megegyező valásos elvekben nem neveltethetik. 

Egyházunk ezen szomorú anyagi állása birla arra a 
négy egykázkerülelet egyetemes gyűlését, hogy enyhíté-
sére, követve külföldi hitrokonink buzdító példáját, „egy 
egyházi gyámintézetet" állítana fel s annak életbelépteté-
sével s vezetésével egy központi választmányt bizna meg. 

Midőn ezen választmány a reá bizott szent ügyben 
működéseit Isten nevében megkezdi, szükségesnek látja 
mindenek előtt azon vezérelveket, melyeket működéseiben 
követni szándékozik, nyilvánítani; a mit ezennel a követ-
kező programm által teljesít: 

„Az egyetemes ágost. hitv. ev. egyházi gyámintézet 
célja: már létező egyházaink s tanintézeteink felsegélése, 
s a hol kívántatik, ujaknak felállítása; — s ezen célt, a hí-
vek bár mi módoni kényszerítése nélkül, egyedül a keresz-
tyén szeretet önkénytes áldozatai által kívánja létesíteni." 

Ezen kettős elvet részletekben a következő módon 
kívánja a központi bizottmány életbe léptetni: 

A gyámitézet csak egyházakat s tanintézeteket gyá-
molít; de személyre szóló adományokat nem osztogat. Ezek 
részére léteznek azon jótékony intézetek, hol az illetők 
magukat s illetőleg özvegyeiket s árváikat biztosíthatják. 

2. Az egyházakat is tűz vagy más elemi csapás ese-
tében „csak kivételesen" gyámolítandja; egyébiránt pedig 
oda utasítja őket, hogy egyházi épületeiket kármentesítsék 



a hazai kármentesítő intézetnél, mely a mellett, hogy cse-
kély biztosítási díjat vesz, egyházainknak nevezetes ked-
vezményeket nyújt. 

3. Azon egyházak szükségein pedig, melyeket gyá-
molitására méltóknak itélend, alaposan kíván segíteni, azaz, 
a segélyezést mindaddig folytatandja, mig oly állapotba 
nem helyezteti, hogy a további segélyezést nélkülözhessék. 

4. Ez okból igyekezni fog egyházaink s tanintézete-
ink anyagi állásával, s a hol uj egyházak vagy iskolák fel-
állítása szükségeltetik, a szükség valódiságával megismer-
kedni, s e részben igénybe veendi a főtiszt. Superintendens 
és az Esperes urak segítségét. 

5. Minthogy pedig ezen gyámintézet főkép saját egy-
házainkat s tanintézeteinket segélyezendi ugyan, a nélkül 
azonban, hogy más szűkölködő evang. egyházakat s tanin-
tézeket mellőzne, söt ezeket is, felekezetkülönbség nélkül 
ereje szerint gyámolítani kívánja : a testvér-felekezet egy-
házi elöljáróit is felkérendi, hogy gyámolításra szorult egy-
házaikat vele megismertetni s azokat oda utasítani szíves-
kedjenek, hogy okadatolt kérvényeikkel ezen központi bi-
zottmányhoz járuljanak. 

6. Ha templomok, iskolák s más egyházi épületek fel-
állítása végett vétetik ezen gyámintézet segélyezése vala-
mely gyülekezet által igénybe, a központi bizottmány ki 
fogja tudni, mekkora öszveg kívántatik annak felállításához 
s mennyit képes abból maga az illető gyülekezet előállíta-
ni ? — s a hijányzót igyekezni fog előteremteni, mindad-
dig folytatván a segélyezést, mig a megkívántató öszveg 
kikerül: az illető gyülekezettől azonban pontosan számot 
kérend a befolyt segélypénzek hovafordításáról. 

7. A hol lelkészi és tanítói állomások javítása szük-
:szükségeltetik, ki fogja a központi bizottmány tndni, men-
nyit képes maga az illető egyház lelkészének vagy tanító-

jának adni ? s mennyi kívántatik még azon fölül, hogy ezek 
hivatalukhoz illőleg tisztességesen megélhessenek? — s a 
hijányzót oly módon fogja pótolni igyekezni, hogy a részére 
befolyandó segélypénzeket az illető Esperesség utján ke-
zéhez szolgáltatja ugyan, de azon kikötéssel, hogy azok 
azonnal tökésíttessenek, s mint állandó alaptöke kezeltes-
senek. A rendes kezelésről pedig, ugy nem külörnben a 
kamatoknak az illető lelkész- vagy tanitó részére leendő 
pontos kiszolgáltasásáról magának az illető Esperesség ut-

ján koronkint tudomást szerzend. 
8. Azon fog lenni ezen központi bizottmány, hogy 

mind a négy egyházkerületben alakuljanak egyházkerületi 
gyámintézeti bizottmányok, melyek öt működésében gyá-
molitsák s melyekkel a segélygyüjtés s annak mimódoni 
kiosztása tekintetében folytonos érintkezésben lehessen. 
Ezen egyházkerületi bizottmányok pedig gondoskodni fog-
nak, hogy illető egyházkerületeik esperesi megyéiben s 
népesebb egyházaiban szintén alakuljanak megyei gyáminté-
zeti bizottmányok, melyekkel viszont ök lehessenek hason-
ló összeköttetésben. 

9. Az egyházkerületi bizottmányok kimutatják a köz-
ponti bizottmánynak azon egyházakat s tanintézeteket, 
melyeket illető egyházkerületök jóváhagyásával gyámolít-

tatni kívánnak, okadatolva tüntetvén ki azok szükségeit; a 
központi bizottmány pedig felszólításokat fog koronkint 
kibocsátani az általa kitűzött egyházak s tanintézetek se-
gélyezésére. 

10. A segélygyüjtés tekintetében egyedül a keresztyén 
szeretetet s buzgóságot, minden, bárminemű kényszer kí-
vánja ezen központi bizottmány igénybe venni. S ez okból 
a lelkész urakat felkérendi, hogy ezen ker. szeretetet s 
buzgóságot minden módon ápolják híveik közt. Ajánlja 
névszerint: 

a) hogy a reformatio ünnepét évenkint megüljék hí-
veikkel s ez alkalommal őket serkentsék, hogy az apostol 
szavai szerint, a szentek szükségeire adakozók legyenek; 

b) ezen kivül még egy vasárnapon vagy ünnepen, a 
mikor legcélszerűbbnek itélendik, elörebocsátott kihirdetés 
után, egy gyámintézeti szentbeszédet tartsanak, melyben 
a híveket egyházunk anyagi szükségeire figyelmeztessék s 
azok enyhítésére hathatósan buzdítsák : 

c) továbbá a keresztelési, esketési, s hasonló alkal-
makat szinte használják fel arra, hogy a híveket az adako-
zásra serkentsék; 

d) ezenkívül is igyekezzenek főkép a tehetösbeket s 
ezek közt az olyanokat, kiket Isten az anyagiakkal kivált-
képen megáldott, egyházunk részére megnyerni s annak 
gyámolitására buzdítani; 

e) a hol a körülmények megengedik, rendeltessék el 
a házankinti segélygyüjtés, s ez alkalommal ne sajnálják a 
lelkész és tanitó urak vagy más egyes buzgó tagok a fárad-
ságot, híveiket házaiknál megkeresni s tőlük a szeretet 
adományait, akár készpénzben, akár termesztményekben, s 
bármely csekély mennyiségben elfogadni. A hol pedig cél-
szerűbbnek találtatik a hívek buzgóságára hagyni, hogy 
azok maguk vigyék el s tegyék le a kijelelt férfiak kezéhez 
adományaikat, intézkedjék az egyház e szerint. 

f) Minden templomban tétessék ki egy külön persely, 
mely az „evang. egyetemes gyámintézet'''' felírását viselje, 
hogy abba az isteni tisztelet alkalmával adakozhassanak, 
kiket e végre a Szentlélek ösztönözni fog. 

g) Rendeltessenek minden egyházban buzgó férfiak, 
kik a híveket a segélygyüjtésre serkentsék s a befolyt se-
gélypénzeket összegyűjtsék. 

11. Az esperességek, söt egyes népesebb gyüleke-
kezetek is beküldik az általuk gyűjtött segélypénzeket az 
illető egyházkerületi bizottmányhoz; de szabadságukban 
áll azon két harmadrészéről maguknak is intézkedni, kije-
lölvén az egyházakat s tanintézeteket, melyeket segélyezni 
kívánnak; egy harmadrészt azonban a központi bizottmány 
szabad rendelkezése alá bocsátanak. — Azon esetben, ha 
valamely gyülekezet, vagy esperesség maga személyesen 
kívánná a segélyezendő egyháznak átadni a számára gyűj-
tött segélyt, erről jelentést tesz az egyházkerületi bizott-
mánynál, tudatván vele az átadott öszveg mennyiségét. 

12. Az egyházkerületi bizottmányok a náluk befolyt 
segélypénzeket lelkismeretesen csak a kitűzött célokra for-
ditandják s évenkint jelentést tesznek a központi bizott-
mánynál, kinek mennyit osztottak légyen ki ? — a szabad 



rendelkezésre adott egy harmadrészt pedig beküldik a köz-
ponti bizottmányhoz. 

13. Összeköttetésbe teendi magát ezen központi bi-
zottmány a hazai testvér- egyházkerületekkel, ugy a kül-
földön létező prot. gyámintézetekkel is a végett, hogy azo-
kat is felhívja az általa kijelelendő egyházak s tanintézetek 
segélyezésére s a náluk ezek számára befolyó segélypén-
zek hozzá beküldésére, 

14. Minden pénzgyíijtemények, akár egyes segélye-
zendő egyházak s tanintézetek számára legyenek azok ma-
guk a gyűjtő gyülekezetek vagy vidéki bizottmányok által 
rendeltetve, akár a központi bizottmány szabad rendelke-
zésére hagyatva, — ugy nem különben azon segélypénzek 
kimutatása, melyeket, egyes gyülekezetek vagy vidéki bi-
zottmányok közvetlen szolgáltattak a segélyezendők kezé-
hez, mindenkor az év végéig a a központi bizottmányhoz 
beküldendők, hogy ez a következő év első havaiban évi 
kimutatását elkészíthesse. 

15. Esztendönkint legalább egyszer, a menynyire 
lehet, az egyetemes gyűlés alkalmával, egy gyámintézeti 
közgyűlésre fogja ezen központi bizottmány az egyházke-
rületek gyámintézeti bizottmányait meghívni, olyformán, 
hogy ezen közgyűlésre legalább két képviselőt a maguk 
köréből küldjenek, a kikkel együtt ezen központi bizott-
mány azon pénzek hováforditásáról, melyek neki szabad 
rendelkezésre adattak át, az egyetemes gyűlés jóváhagyá-
sa alá terjesztendő tervet dolgozhasson ki, ugy szinte a 
gyámintézetet érdeklő minden tárgyak felett értekez-
hessék. 

16. A központi bizottmány évenkint egy részletes 
kimutatást fog a gyámintézet működéséről közrebocsátani. 

Ezen azon elvek, melyekhez magát ezen központi bi-
zottmány a reá ruházott hivatal kezelésénél szabni akarja. 
S midőn ezeket közreboncsátja, ezt azon édes bizodalom-
mal teszi, hogy minden egyházai, a szegényebbek ugy, 
mint a tehetősebbek, belátván az ügy szentségét, önként 
fognak hozzá csatlakozni s vele egyesülve munkálkodni 
egyházunk szükségeinek enyhítésén. Egyesítsen bennünket, 
testvéreket, ezen érzet egy testté a szeretetben; áldozzék 
a szegény filléreivel, a gazdag a szerint, a mint az Isten öt 
bőven megajándékozta javaival, az egyház oltárára, s akkor 
szegénységünkben is gazdagok leendünk s nem kénysze-
rülünk orcapirulással folyamodni alamisnáért külföldi hit— 
sorsosink nagylelkűségéhez, kik nálunknál semmivel sem 
gazdagabbak az anyagiakban, de egyek a szeretetben, s ez 
által elég gazdagok szűkölködő hitsorsik Ínségét is eny-
híthetni. Pesten 1860. October 15-én. 
Az ág. hitv. ev. egyetemes egyházi gyámintézet központi 

bizott tnánya. 
Dr. Székács József, Elnök 

Hauser Ernő és Geduly Lajos 
Pozsonyban, a dunáninneni egyházkerületből. 

Pálfy József és Csapó Pál 
Sopronyban, a dunántúli egyházkerületből. 

Czékus István és Berzewiczy Egyed 
Rozsnyón, a tiszai egyházkerületből. 

Ivánka Imre és Mocskonyí József 
Tápió-Szelén, a bányai egyházkerületből, kö-

zépponti választmányi tagok. 

Hálaünepély. 
Nt. Szerkeztö űr! Csornád, november 6. Szerény 

csendlakta falunk mult Pénteken a hála és kegyeletes meg-
emlékezés oltárán velünk közösen áldozó hitrokonakkal telt 
meg. A mult nyáron jobblétre szenderült nt. Esztergály 
Mihály, helybeli érdemekben megőszült agg lelkész, s 
protestáns egyházunk a legutóbbi váltságos harcot vitt 
időkben általánosan ismert egyik elöharcosának, a főtiszte-
lendő bányakerület által hálás elismerésből építtetett sírbolt 
és sírkőnek, evangyelmi szellemben történt felszentelése 
szolgáltatott erre alkalmat. Hálatelt érzelmekkel gyülekez-
tünk össze az enyészet honában a Mindenható iránt, hogy 
erőt adott az örök nyugalom csendes ölébe tért agg vezé-
rünknek élte alkonyán, midőn remény és félelem között 
vártuk megváltatásunk óráját, s hogy az aggodalmas idők 
letelte után elvevé tőlünk a kesesü poharat, s reánk derité 
a jobb időknek biztató hajnalát. Hathatósan ébreszték ezen 
s hasonló érzelmeket sziveinkben a nt. Juhász Ferencz 
újonnan elválasztott föesperesünk szláv, s Torkos István 
kecskeméti lelkész által magyar nyelven elmondott beszé-
dek, melyeknek jótékony hatása hosszú időkre sziveinkbe 
vésve marad. Mindkét szónok méltányosan emelé ki beszé-
dében az elhunytnak érdemeit, s egyszersmind alkalom-
szerüleg rajzolá a legközelebb mult idők vészes voltát ~ 
egyetértve vallásosságra s kitartásra, mint lételünk s 
boldogabb jövőnk legbiztosabb alapjának megőrzésére s 
megtartására, buzdítván a hallgatókat. A gyászló özvegy 
és rokonok nevében az ünnepélyen résztvevőknek köszö-
netet mondva, rekesztem be rövid tudósításomat. Z. L. 

Szíves és hivatalos kérelem 
Mind azon tisztelt egyének, kik a porrá égett alsóva-

dászi h. h. egyház részére magán segélygyüjtés végett egy 
vagy több kérvényivet egyenesen tőlünk elfogadni kegyes-
kedtek, bizalmas tisztelettel kéretnek föl általunk, miként 
a kérvényiveket a gyüjtelékkel — ha lehet e folyó hó vé-
géig vagy a következő első napjaiban — posta útján hoz-
zánk alsóvadászra elküldeni méltóztassanak, kifogván a 
postadíjt a gyüjtelékböl, — mivel a jövö hó decemb. 15-
kén több ezerre menő fizetendőink lesznek. — Mind a tisz-
telt gyűjtök — mind a kegyes adakozók fogadják tetemes 
szükséggel, s még több évekre terjedő fogyatkozás s 
építkezéssel küzdő egyházunk legforróbb hálás köszönetét 
ker. részvétükért. — Mely örömes hálával vagyunk alsóva-
dászon novemb. 2-kán 1860 *). 

az alsóvadászi egyház közönsége, különösen 
Kérészy Mihály lelkész. 

— A Gusztáv-Adolf-egylet és magyar protestánsok 
közötti viszonyra nézve közelebbről fölmerült kérdésben 
ezt írja a lipcsei „Deutsche Allgemeine Zeitung." 
*) E buzgó kérelmünk más pol. lapokbai fölvételét is a 

tiszt. Szerkeztö uraktól bizalmasan kérik 



„Lipcse, oct. 31. Közelebbről több hírlapban jelentek 
meg közlemények azon állítólagos állásról, melyet a„ Gusz-
táv-Adolf-egylet" a magyarországi evangelikus egyház 
irányában elfoglalt. Állították nevezetesen, mintha az egye-
sület elhatározta volna: megvonni eddigi segítségét minden 
magyar gymnásiumtól; továbbá: mintha az egyesület elha-
tározta volna, hogy minden autonom községtől (azoktól t. i., 
melyek a mult évi szeptember 1-sei csász. pátenst el nem 
fogadták) megvonja segedelmezését, s csak azoknak fogja 
juttatni, melyek a császári pátens értelmében coordinálták 
magokat; végre mintha az egyesület közvetve avvagy 
közvetlenül a germanisálást tenné segedelme föltételeül az 
illető egyházi községeknek; hogy nemzetiségi céljai van-
nak, elhanyagolja a nem német községeket és germanisálni 
akar sat. 

,,De mi hiteles forrásból erősítjük, hogy az itt fölho-
zottak közöl egyik sem határoztatott, sőt csak kérdés sem 
volt rólok," hogy az egyesület vezetőinek eszébe sem jutott, 
ezen az egyesület egész mostani magatartásával ellenmon-
dásban levő eljárást követni. A magyar gymnásiumok ré-
szére való subsidiumok nem vonattak el tőlök, s senki sem 
gondolt rá, hogy elvonja. A rendkívüli, néhány év alatt 
megadott, s az egyesület erejét meghaladó gyámolitások 
aprónként szerény mérvüekké apadtak; de az egyesület 
még folyvást nem megvetendő segélylyel járul a magyar 
gymnásiumok gyámolitására. „Soha sem határoztatott, és 
soha sem terveztetett, hogy a segélyezés megvonassék az 
autonom gymnásiumoktól és coordináltakra szorittassék." 

„Az egyesület sohasem avatkozott a magyar egyház 
•vitáiba, ez ügy ellenében mindig teljesen részrehajlatla 
nul tartotta magát, soha sem közvetőleg, sem közvetetle 
nül nem kötött hozzá valami erre vonatkozó föltételt, s so-
ha sem szándékozott ezt tenni. Segélyezésében csak az 
egyesület alapszabályait, s egyebet nem tarta szem előtt." 

A cikk ezután hasonló óvásokat telt az ellen, mintha 
az egyesület a nemzetiségekhez képest tenne különbözte-
téseket, — a mit számokkal is bizonyít. 

Hálanyilatkozat. 
A nemes sziv, mely- a jólléteiben találja igaz örömét, 

nem szorult ugyan dicséretre : mert neki leg becsesb juta-
lom saját öntudatának helyben hagyása: de a jótéteménye-
zettnek kötelessége még is nem fedezni el hallgatással a 
vele közlött jótéteményt, haneml háláját, — ha tettel nem 
lehet, — legalább szóval ki nyilatkoztatni. Ezen édes kö-
telesség teljesítése ösztönöz engem arra, hogy a Prot. Lap 
nagy érdemű közönsége előtt, felemlítsem egy becses ado-
mányját tekintetes Scheuer Sándor, Inárcsi közbirtokos 
urnák, a ki, felül emelkedve a felekezetességi szűkkeblü-
ségen, római katholikus létére, a mi helvét hitvallású Egy-
házunknak, egy díszes filigrán munkáju, belül aranyozott 
ezüst kelyhet ajándékozni szíveskedett, ur asztalához le-
endő használatra. Melyért, midőn a becses ajándék által 
meglepett gyülekezet nevében, szíves köszönetemet nyil-

vánítanám : nem szünök meg egyszersmind, a tisztelt ado-
mányozó drága életének hosszas és boldog évekre leendő 
nyújtásáért, buzgó könyörgésemet bocsájtani az Egek urá-
hoz, kiről tudjuk az Apostol után, hogy nem személy válo-
gató, hanem minden nemzetségből kedves nékie, akár ki-
csoda, a ki ölet féli, és igazságot cselekezik. Újonnan kiál-
tom tehát egész gyülekezetemmel együtt: hogy tekintetes 
Scheuer Sándor urat, ki ez úttal már harmadik protestáns 
gyülekezetett részeltet ily drága adományban, az ur Isten 
számos évekig boldogul éltesse s engedje nekie, hogy sok-
szor ihassék még e földi életben az öröm kelyhéböl, míglen 
majd velünk, jótéteményének élvezőivel, uj bort iszik a men-
nyei atyának országában. 

Miskólczy István. 
Esperes és a sz. marton katai helv. hitv. gyülekezet lelki 

pásztora. 

Az Í610-di& évi Mart. 28, 29, 30. Zsolnán tartatott 
első ev. zsinat eredeti jegyző könyve megszereztetett. 
Ugyanis Szumrák Pálné született Rombauer Juliánná asz-
szony, kinek az birtokában vala, az alűlirt egyik fiának oly 
feltétel mellet ajándékozta azt: hogy az, aláírási adakozás 
útján az egyetemes magyarországi ev. egyház levéltára ré-
szére 150 oszt. frton. megvétetve, a bejött öszveg a megaján-
dékozottnak adassék át. Mi Ivánka Imre ur kegyes közbe-
vetése mellett meg is történt, jelenleg m. báró Prónay 
Gábor urnái, mint középponti ev. bizottmány elnökénél 
letéve levén az okirat. Midőn az alulirt atya, a protestánsok 
érdekében oly hiven és annyit fáradozó Ivánka Imre urnák 
ebbeli fáradozását is hálásan megköszönné, egyszersmind 
az okirat megvételében résztvevő ev. pártfogó urak jó 
voltukért is hálára kötelezettnek érzi magát. 

Mocskonyi József. 

Adakozás 
Alolirott küld a Libanon vidékén lakó üldözött Ke-

resztyének felsegéllésére a Prot. E. es I. Lap felszólítása 
folytán, ugyan annak t. c. Szerkesztőségéhez bérmentve 
9 fr. o. é. summát következő adakozóktól: Molnár Josefné 
10 kr., Berki Jan. 10 kr., ör. Pánczél Andr. 10 kr., if. 
Telegdi Jos. 10 kr., Simon Jan. 4 kr., Simon Mih. 10 kr. 
ör. Csapó Jós, 4 kr., Csöndes Jós. 10 kr., ör. Balog Jós. 
4 kr., Szarka Ján. 10 kr.,, Csapó Andr. 4 kr., if. Nyirö Jós. 
10 kr., Gyenes Ján. 1U kr., özv. Sebő Mihályné 10 kr., 
if. Puskás Andr. 10 kr., Keserű Jos. 10 kr., Pánczél |Judit 
10 kr., Fekete Istv. 4 kr., Vas Jós. 15 kr., ör. Borda Jós. 
6 kr., Németh Jón. 20 kr., V. Molnár Ján. 10 kr., if. Mol-
nár Jos. 6 kr., Bálint Ján. 10 kr., özv. Takáts Andrásné 
10 kr., Kováts András 10 kr., Kajári Mih. 10 kr., Berki 
Sándorné 40 kr., Rácz György 3 kr., Telegdi Györgyné 
10 kr., Komáromi István 10 krajcár, Szüts István 10 kr., 
ifjabb Szüts András 6 krajcár, S. Rácz István 10 krajcár, 



Rácz Józsefné 10 kr., S. Rácz Ján. 20 krajcár, Ronga 
Jos. 7 kr., ör. Borda Ád. 20 kr., Borda Ist. 10 kr., Keserű 
Ádámné 10 kr., Uz. Kováts Ján. 10., Bertalan Mihály 10 
kr., ör. Borda Ist. 20 kr., Komáromi Andr. 10 kr., Keserű 
Istvánné 6 kr., if. Keserű Istv. 10 kr., Molnár Jánosné 7 
kr., Keserű Sánd. 4 kr., Atsádi Adamné 5 kr., Keserű Sán. 
6 kr., Simon Istv. 10 kr., ör. Keserű Jós. 10., T. Puskás 
István 10 kr., Laczó János 6 krajcár, öregebb Keserű 
Mihály 20 kr., öregebb Keserű András 10 kr., ifjabb 
Keserű Jós. 10 kr., Sziits Ád. 10 kr., Szüts Istv. 10 kr., 
Tóth Andr. 10 kr., Keserű Ján. 10 kr., Pánczél Jos. 4 kr., 
Bálint Istv. 7 kr., Ranga Ján. 10 kr., Keserű Jos 3 kr., 
Vas Istvánné 10 kr., Egyed Ferencz 30 kr., if. Rácz Ján. 
10 kr., Borda Éva 6 kr., Csöndes Jos. 10 kr., Komáromi 
Jan. 6 kr., Bonnyai Istv. 20 kr., B. Telegdi Ján. 20 kr., 
Csöndes Mih. 10 kr., Puskás Fer. 10 kr., Kováts Istv. 10 
kr., Atsádi Istv. 10 kr., Puskás Jós. 10 kr., Galgóczi An-
drásné 4 kr., Ferencz Sára 10 kr., Borda Imre 20 kr., Hé-
czeiné 20 kr., alol irt 41 kr. 

Kelt Faddon, Nov. 6-kán 1860. 
Kováts József, 

Faddi ref. lelkész. 

Nt. Szerkesztő ur! A syriai keresztyének jajkiáltása 
kis leány-gyülekezetemben is viszhangra talált. — A mint 
a Prot. Egyh. s Isk. Lapok tán 40-ik számában közzétett 
felszólításukat f. h. 21-kén szószékről felolvasárn, könnyeket 
láttam a nem nagyszámmal jelenvolt hallgatók arcaim alá 
ömölni, s mit rögtön teheténk, siettünk fillérekkel járulni a 
mások könyöradományaihoz, nevezetesen: Csire Józsefnö 
20 kr., Mezei Mihálnö 10 kr., Perselyben gyűlt 10 kr., 
Varga Teréz hajadon 20 kr., Péter Zsuzsánna s Katalin 
növ. 13 kr., Kreiszler Lajos izrael. 10 kr., Családom 2 fr. 
17 kr. Összesen : 3 fr, o. é. 

Mely összeget áldáskivánattal itt küldök. Szenta Oct. 
24. 1860. Máté József, helv. hit. néptanító. 

Nt. szerk. ur! A „Protestáns egyházi s iskolai lap'4 

38-ik számában felhívást méltóztatott intézni a magyar 
protestáns közönséghez a libánoni keresztyének segélye-
zése tárgyában. A szent célú adakozásra én is felhívtam 
hallgatóimat, s bár 1 fr. 63 krnyi csekélységgel járultak az 
annyi ezerek könnyei letörléséhez, irhalom, hogy a mit 
adtak, „örömmel tiszta szívvel adták, mely fentebbi sum-
mához a magam részéről 1 frtot csatolván, küldök az em-
iitett célra összesen 2 fr. 63 kr. o. é. 

Szilágyi Gábor galamboki ref. lelkész. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J, és Török F. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

Előleges értesítés. 
Az evang. szláv imakönyvek érezhető hiánya, Dr. Molnár Theophil kreuzbergi lelkész u ra t 

arra ötztönzé, miszesint Ló'he Wilmos „Saamenkörner des Gebeths" cimti igen jeles müvét cseh 
nyelvre lefordítsa, s ennek bizontánybavételét örömmel vállaltam el : 

Említett mű, még e napokban, igen csinos kiadásban jelenend meg e cím alat t : 

GÁDRO MODLITEB. 
Ruénj knjzka pro evangelícké krestany. S prjdawkem obsahugjcjm modlitby pro staw 

manzelsky obzwlássté modlitby pro manzelky. Od. W. Löhe. Na éesky gaznyk prewedl Dániel Bo-
humil Molnár, evang farár a. w. w. Krncemburku. 

Két kiadásban jelenend meg: egyike közönséges, másika finom velinpapiron; áruk nagyon 
leszállított: a közönséges kiadás ára 80 kr., a velinnyomatu 1 o. é. fr. 

Miért is főként az esperes és tisztelendő' urakat kérem, sziveskedjenek e könyvnek körük-
ben keletet eszközölni, egyszersmind kegyes megrendelésüket várván, a küldeményeket azonnal a 
példányok beérkeztük után szállítom. OSTERLAMM KÁROLY. 

könyvkereskedése Pesten, (Erzsébettér). 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz melléklet van csatolva: „Magyar Irodalmi Közlöny." Kiadja Oszterlamm Károly. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
H e l y b e n : házhozhordással félévre 3 f r t . 50 kr . , egész 
évre 7 forint — V i d é k e n : pos tán szé tküldésse l félévre 
3 frt . 70 kr . , egész évre 7 f r t . 40 kr . Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivata lban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos peti t sor többször i beikta-
tásánál 5 ujkr . , egyszeriért 7 u jk r . 

sorja. Bélyegdij külön 30 u jkr . 

Egyházfenyiték és autonomia. 
Az egyházfenyiték a gyakorlatban, mikéntje 

az elméletben mondhatni legelhanyagoltabb tárgy 
egyházi életünk mezején. Pedig ennek föleleve-
nitése — tartsa bár azt valaki az ó szövetséghezi 
visszatérésnek, vagy r. kath. szelleműnek — élet-
szüksége önkormányzatunknak. 

Csak azon testületnek van önkormányzata, 
melynél mind a törvényhozó, mind a végrehajtó 
hatalom meg van, mely nem csak határozni, hanem 
határozatát önerejével végrehajtani is képes. Mig 
magyar prot. egyházunk erejének e teljességét el 
nem éri, addig önkormányzatunk ketté tört kard, 
melynek csak markolata mienk. — A kivitel 
egyes lelkészek dolga, s nekik erre a prudentia 
past. elég képességet is ad, ha ez nem elég, segít 
az állani advocatiae joga — igy gondolkoznak 
sokan. Amazt a papiroson elégnek tarthatjuk tán, 
de hogy a gyakorlatban igen hiányos, azt vi-
dékünkön számtalan szomorú példákból láttam, 
bár másutt is ugy ne volna! A jus advocatiae-nak 
saját hiveink elleni igénybevétele pedig a mósesi 
törvénynél is ridegebb. 

Hogy világosabb legyek, szabadjon igen 
röviden az állam s egyház közti viszonyt ezek 
föladatánakfölfogásom szerinti meghatározása által 
kimutatni. 

Az állam föladata polgárai vagyoni és sze-
mélyes biztonsága fölött örködni, kötelessége a 
szellemmüveltséget s anyagi jólétet öregbíteni. 
Kizárólagos föladata hát a földi élet s az ember-
nek, mint földi lénynek boldogitása. — Az egyház 
föladatát pedig Idvezitö'nk e szavai tüntetik föl 
•gen szépen: „Az én országom nem e világból 

való." — így az államé a földi, a külső ember 
cselekedeteivel, az egyházé a belső, ama túlvilági 
életre készülő ember hitével. Ezért az állam nem 
tekint, nem lehet tekintenie másra, mint a csele-
kedetekre, az egyháznak pedig szent hivatása a 
cselekedetek alapját, a hitet venni figyelembe. Az 
államnak a cselekedetek birálatánál zsinórmér-
téke saját föladata. Őrködik, hogy ez, vagy ama 
személy vagy testület kiilélete nem ellenkezik-e 
mások személyes vagy anyagi biztonságával, nem 
akadályozza-e a szellemi miveltség s anyagi jólét 
haladását. Eddig terjed a „jus inspectionis.u Gon-
doskodik arról, hogy én, mint physikai, vagy 
morális személy, élvezhetem-e azon jogokat, me-
lyeket számomra az állam föladatánál fogva biz-
tosítani tartozik. Ez a „jus advocatiae." 

De hogy én mit hiszek, mily viszonyban 
állok Istenhez, miként gondolok s készülök lel-
kem túlvilági életére, arra az államnak semmi 
gondja, mert lehet valaki jó állampolgár, habár 
rosz keresztyén, vagy nem keresztyén is. Hit nél-
kül is vannak látszólag jó cselekedetek, mit én 
tudom miféle indulatból származva, s az állam 
ezeket tartozik elfogadni, mint olyanokat; — el-
lenben igaz hit jó cselekedetek nélkül nem lehet, 
ezért a rosz állampolgár sohasem jó keresztyén. 
Szóval, a külső ember lehet tettetve jó, mig a 
belső nem az, de az állam ezt nem keresheti, az 
egyháznak meg csupán a cselekedettel szent föl-
adata szerint nem szabad beérni, mert övé a 
belső ember s Róma XIY: 23: „Valami hitből 
nincs bűn az." 

? Ezzel egyáltalában nem akarom Collard Ro-
yerként azt állítani, hogy az állam, mint ilyen 
atheisticus, azaz minden vallást nélkülöző t a r t ó -



zik lenni, mert ez némileg bizonyos ellentettséget 
képezne az állam s a benne levő egyházi testüle-
tek közt, s bizonyos tekintetben ezek kizárását 
föltételezné. Pedig inkább azt akarom kimutatni, 
hogy az államnak minden egyházi testületek irá-
nyában teljes türelemmel kell viseltetnie, s elle-
nükbe ellenségesen föllépni hitcikkelyeik, vagy 
szervezetük miatt soha, hanem csak tetteik alap-
ján szabad. Mert ha azt megengedjük, hogy az 
állam a hitet is bírálja, ugy az államfő e tekintet-
ben más zsinórmértéket nem használhat, mint saját 
hitét, s igy minden másként hivő egyház vele 
kisebb-nagyobb mértékben ellentétes, s igy küzdő 
s igy ismét mindegyiket saját föladatárai törek-
vésben akadályozó viszonybajőne. 

Igy oda jutánk, honnan elindultunk, hogy t. 
i. az államé a cselekvő, az egyházé a hivő ember. 
Az állam csupán amazt fejti saját feladatának 
megfelelőleg, — az egyház emezt, de igy termé-
szetesen közvetve a cselekvőt is. De az egyház-
nál főfeladat mindenkor a hit. Ebből kell merí-
tenie, ha határoz, erre kell támaszkodnia, ha vég-
rehajt. Országa nem e világból való, fegyvereinek 
sem szabad másnak, mint szellemieknek lenni. 
„A mi harcunk fegyverei nem testiek." Ezért 
mondám, hogy az egyházi határozatok végrehaj-
tásánál a világi brachiumra támaszkodás igen 
rideg eljárás. Mert kérdem a cselekedetek ktil-
kényszer általi kierőszakolása teremt-e hitet? 
meggyőződésem szerint inkább elölné a mi cse-
kély van is. Mert mily fogalma lenne az erősza-
koknak a véghetlennek hirdetett szent lélek 
erejéről, ha azt a még ketté is törhető rendőri 
szuronyra látná szorulni. 

Nem tagadom, vannak esetek, hol egyházilag 
is bűnben lélekzők ellen az államnak is föl kell 
lépni pl. a 3 — 9. parancsolat áthágói ellen. De az 
államnak ezen joga, vagy inkább kötelessége 
épen nem az egyházhozi viszonyából, hanem saját 
föladatából következik. De ha olyanoknál, melyek 
csupán egyházunkat, ennek beléletét, szervezetét 
illetik (mint pl. hitetlenség, indifferentismus, isteni 
tisztelet s vallástanitási órák elhanyagolása, lel-
készi fizetés, vagy egyházi adó be nem adása 
stb.) a világi erőre szorulunk, vagy ennek lefo-
lyását csak meg is engedjük: kiskoruságunka^ 
önkormányzatrai képtelenségünket irjuk alá. Kell 
bát gondoskodnunk valamely az ily esetekben 

alkalmazandó erőről, vagy mivel ez ugy sem lehet 
más, mint a szent lélek ereje, ennek mikénti al-
kalmazásáról. Ezen ,,miként" meghatározása sze-
rintem az egyházi fenyíték föladata. Ez értelem-
ben véve az egyházi fenyítéket, bátran ismétlem, 
hogy annak fölelevenitése önkormányzatunk élet-
szüksége. 

Föladata hát az egyházi fenyítéknek az egy-
ház szellemi fegyverei által a hitünk szerint té-
velygőknél hitet s ezáltal jó cselekedeteket ger-
jeszteni. Nem akar ez az ó szövetség hideg kŐtáb-
láinak törvényeivel tetteink elé oly korlátot 
szabni, melyen tul megkövezés s több ily bünte-
tés áll, hanem arra törekszik, hogy a szívben 
levő mustármagot, ha lehet, nagygyá, s a szeretet 
gyümölcseivel ékeskedővé nevelje. Nem akar a 
bűnbánati szertartások gépies elvégeztetése által 
homokra épitni, hanem a romlott keblet is a 
hit sziklájává akarja szilárdítani, hogy arra aztán 
maga a megtérő bizton építhessen. Nem akar ret-
tentve büntetni, de édesgetni s javítni. 

Ezzel kimondtam, hogy milyen lehet prot. 
egyháznál az egyházi fenyíték, még hátra van a 
mikéntje. Véleményem szerint ama föladatának 
csak ugy felelhet meg, ha a jókat kitünteti, s a 
roszakat mellőzi, mit én igy fejezek ki : a fenyi-
ték ne legyen positiv, hanem negativ, mert a posi-
tiv fenyitéknél gyakran jutnánk oda, mit elke-
rülni akarunk, a világi fegyver segélyül hívásá-
hoz. De meg a mint mondám, javitás, édesgetés a 
cél. A positiv fenyiték=büntetés a gyengéknél 
félelmet, ez által képmutatást szül, az energikusabb 
természettieknél dacot, haragot nemz, javulást 
igen ritkán. Meg aztán erre, ha erőnk, hatalmunk 
volna is, nincs jogunk. Mert, ki meri azt állitani, 
hogy ő az objectiv igazság birtokában van ? mind 
össze ennyit mondhatunk: a mi hitünk s meg-
győződésünk szerint tévelyeg felebarátunk. De 
hogy tulajdonkép tévelyeg-e ennek megbirálása, 
annak a dolga és joga, ki Máté XII I : 29, 30, az 
aratás idején a konkolyt a tiszta gabnától elválo-
gatja, emezt a csűrébe takarításra, azt a megége-
tésre ? Büntetni oly testületnek, mely nem csele-
kedetet, de hitet keres, annyi, mint csalhatlansá-
got igényelni. Épen ezért is nem lehet fönebbi 
állitásom szerint az államnak a hitre tekinteni, 
mert ha ezt, s nem a cselekedeteket birálja, ugy 
elveti magától a positiv büntetés jogát. Mindég 



veszélyes maradna egyházi testületnél a positiv 
büntetés, mert ennek § az alapja, mely nem kifelé 
oszló, mint Jupiter marokba szoritott menyköve, 
hanem közben a fogásnál terhes. 

Én hát határozottan a negatív fenyítékeket 
tartom az egyház szelleméhez alkalmazottnak. 
Röviden érintém, hogy mit értek a negativ fenyí-
téken, nevezetesen a jók kitüntetését, mit a ro-
szaktól mellőzés által negálunk. 

Igen , de a kitüntetés csupa dics- vagy 
nagyravágyásból is szülhet versenyt hit nélkül 
is, s igy ismét nem érünk célt, azaz nem neveljük 
a hitet. Ez lehet ellenvetés, de én azt mondom, 
hogy a kitüntetés hatása annak minőségétől függ, 
s az egyház semmiesetre sem adhat oly jutalom-
félét, mely hitszikra nélkül versenyre buzdítaná a 
hitetlent. Ha a kiindulási pont csak hitszikra le-
het, ugy a verseny sem más, mint e szikra élesz-
tője, s igy célnál vagyunk. 

De hátra van még a legfontosabb, hogy t. i. 
mik lehetnek e kintüntetések ? Tudjuk, hogy 
minden kitüntetés becse az adótól s annak modo-
rától függ s általában relatív. Az elismerésnek 
egy szava, egy általunk nagyra becsülttől kellő 
időben, kellő modorban sokszor véghetleniil drá-
gább előttünk, mint pénzhalom, vagy aranyke-
reszt mástól más körülmények közt adva. 

Legyen egyházunk olyan, hogy kitüntetés-
ként szolgálhasson már az is, hogy annak tagjai 
lehetünk; jutalomkép tűnjék föl annak épen ugy 
kegyszereiben!, mint bármely más intézvényeibeni 
részvét. Ezt pedig csak akkor érjük el, ha kimond-
juk ama régi methodista elv kellő szigorral, de 
egyszersmind szeretetteli gyakorlatba vételét: 
„a ki a mi határozatainknak nem enged, vagy 
hitünk szerint tévelygő eo ipso megszűnt egyhá-
zunk tagja lenni'4 (vesd össze II. Thess III: 14.)? 

De ebben aztán oly lelkiismeretesek legyünk, 
hogy inkább donatistai ujrakeresztelő szigor,mint 
a XVII-dik században még a protestánsoknál is 
pénzen megvehető bűnbánati külsőség uralkodjék 
közöttünk. Ha testületünk ugy ismertetik, mint a 
jók testülete — mint volt az apostolok korában 
— ugy nem fog hiányozni annak varázsa, mely 
téritend s a martir halált is édessé teendi. Nem 
átkozzuk a tévelygőket , hanem miután Máté 
XVIII : 15. szerinti eljárásunk sikertelenségét 
látjuk, ugy tekintjük, mint nem hozzánk valót, 

mint nem testületünk tagját, hogy köztünk II. 
Tim. I I : 19. lehessen az uralkodó elv. 

Sokan tán ugy gondolkodnak, hogy az egy-
ház büntethet, mert hisz az egyház atya, tagjai 
gyermekek, kik ellen bizonyos esetekben vesszőt 
is lehet használni. Ezen felfogás megjárta az ó 
szövetségi kezdetleges előkészítő kijelentés, vagy 
a vallás gyermeki korszakában. De ma ezt állítani 
annyi, mint megtagadni azt, hogy a krisztusi ki-
jelentés végleges s tökéletes, s e miatt a szent 
irás mellett egy más tekintélyt, az egyházét föl-
állítani, melynek joga lenne megbírálni, hogy én 
jól fogtam-e föl nemcsak az ő hite szerint, hanem 
obiective is a szentírást, s oda vinne, hogy min-
den nem az egyház szerint értő s hivő személyek 
s felekezetek az atyáskodó vessző alá tartoznak. 
Megesnék aztán, ha az általunk védett evangyé-
liomi egyenlőség, nagykorú testvériség és szaba-
dosság korszakában aztán meg másnak jutna 
eszébe fölöttünk az atyáskodás jogát vállalni el. 

Negativ fenyíték hát egyedül és minden 
áron. Nagyobbszerti egyházi fenyítékek vannak 
meghatározva Komj. Kán. III. Clas. XXI—XLIIIig; 
de részint nem practicus, mert pl. a XXXIV-ben 
templombóli kitiltást ajánl, pedig ez nem volna 
mindig kivihető botrány s erőszak nélkül, meg 
aztán még jó, ha eljő a tévelygő, mert a hit hal-
lásból van; — részint hiányos, mert pl. a XLI. 
kanonban a világi magistratusra utal. — Kat, 
Grel. Kán. XLIII. és XLIV. is ad valamit, de nem 
határozza meg, miben áll a kirekesztés, hacsak e 
szavaiban nem: „a sátánnak adni az ő testeknek 
veszedelmére" de ezen kifejezés igen kiátkozás 
szagú, minek nem vagyok barátja, mert ez csak 
a kiátkozó csalhatlanságán alapulhatna. A budai 
zsinat végzései meg csupán lelkészek irányában 
alkalmazandó egyházfenyitékről szólanak (meg-
lehet helyesen azon elvből „piscis a capite olet'4). 
Ez hát nem ad semmit, amazok meg majdnem 
teljesen kimentek a gyakorlatból, ugy hiszem 
azért, mert tulszigoruak, vagy tán korunk mate-
rialismusa önként János VIII : 7-re mutat. 

„Legyetek okosak mint a kigyók, s szelídek 
mint a galambok." Jézus e tanácsa majdnem két-
ezer éves, s az apostolok kora óta ritkán volt 
együtt gyakorlatban, pedig ez lenne az egyház-
fenyiték symboluma. Nagy elvétve ama fönebb 
idézett kánonok szerint él még az egyházfenyiték 

* 



teljes szigorában — ez okosság szelidség nélkül ; 
néhol azok tulszigora miatt semmi egyházfenyiték 
sincs — ez szelidség okosság nélkül. Fel kell 
elevenítenünk az ^gyházfenyitéket, de nem mósesi 
szigorú modorban, hanem keresztyéni szelídség-
gel. Néhány példa világositás végett: „Erkölcs-
telenül élő, vagy gyermekei nevelését elhanya-
goló házaspárt nem ir fel a lelkész keresztszülők-
nek, mert az ilyentől nem várható, hogy kereszt-
gyermekét Isten félelmében nevelteti, — erkölcs-
telenül élő leányt nem esket meg a lelkész koszo-
rúval, mert ez az ártatlan szűziességnek jelképe; 
— kinek csak családja is istenkáromló vagy más 
bűnben lélekző, olyat egyházi elöljáróvá lenni 
nem enged, mert ki a maga házában nem tud elol-
járni, miként bírhatná Isten anyaszentegyházát; 
— ki gyermekeit a vallástanitástól bűnösen el-
fogja, vagy maga templomkerülő s gonosz, annak 
urvacsorát nem kell osztani; — ki az egyházi 
adót megtagadja, vagy nem fizeti, ne erőszakol-
tassék az tőle, de tekintessék az illető az egyhá-
zon kivülinek, s mint ilyennel kell bánni, ha pe-
dig ezt egész egyházak tennék, ugy Máté X : 14. 
szerint járjon el a lelkész, stb. De mindezeket 
többszöri szeretetteljes intés után, s ha az illető 
hitének jeleit adja, újra szeretettel fogadandó." 
Ezek negatív büntetések, s a positivum, mit a 
roszaktól megtagadunk, csak azért is, mert abban 
roszak nem részesülhetnek, kitüntetéssé válik a 
hivőkre nézve. Igaz, hogy a mondottakban van 
olyan is, mi a lelkészkedést megfosztaná az élve-
zett édes biztosságtól, de épen ebben áll a Krisz-
tus keresztje, s a lelkészi pálya tövises volta, s ki 
ezt az anyagi nyomortóli félelem miatt szent uta-
sításunk szerint elviselni nem képes, ne legyen 
lelkészszé. En ugy hiszem, hogy ezen quasi 
bizonytalanság még inkább emelné a lel-
készi pályára készülő lelki erejét, erősítené hitét 
s tiszteltebbé tenné a lelkészséget. Hiveink sorát 
pillanatra itt-ott tán ritkítaná, de a megmaradot-
takról bizonyosak lennénk. S a mi erőnk a 
szent-lélek ereje nem a számtól függ. 

i. K. 

Vegyes házaspárok esketése. 
Nem kétlem, lesznek, kik e kényes tárgy szőnyegre 

hozását, most az elkövetkezett szabad lélekzés szaka kezdő 

perceiben, a mikor mindenki a rég nélkülözött alkotmányos 
jog mielébbi élvezhetése körül lebeg egész figyelmével, 
annyival inkább hely- s idönkivülinek tartandják, mert annak 
érintése a jelenben oly erősen összeforrnia kellő kebleket 
eltávolíthatják, legalább az egy célra, együtties küzdés 
szálait gyöngíthetik. Bocsánat, de e nézetet nemcsak azért 
nem oszthatom, mert a szeretet hangján tett előadásra, — 
mit szemein előtt tartandok, — nem lehet, hogy a Jézusi 
szelidségtöl áthatva lenni kelletett kebelek lobra gyulad-
janak; de azért sem, mert a vegyes házassági ügy a családi 
körök személyeig beható kérdés levén, annak komoly hig-
gadsággali többé nem megvitatása s elintézése, de e tárgy-
ban alkotott élö törvényeink mielőbbi teljes hatályba hozása, 
— netalán létező hiányai kipótolása, szerintem igenis a 
sürgős teendők közé tartozik. 

Mellőzöm a vegyes házassági ügy körül a régibb, s 
a közelmúltban folytatott keserű viták visszaidézését, — 
hadd álljanak azok a történelem érzésnélküli évlapjain föl-
jegyezve, de ne nehezítsék a szelíd jellemű jelenben a 
feladat békés megoldását; mellőzöm a Iélekvadászó térit— 
vényék (reversales) kicsikarása körül, a másik fél vallása 
s hitelvei rovására, nem ritkán a szélsőségig vitt eljáráso-
kat, melyekre a Jézus vallása szellemétől fölvilágosult ész, 
s a polgári törvények egyiránt rég ráüték a nem helyes-
lés bélyegét: csak ott kezdem ez ügyre vonatkozó előadá-
somat, hol a méltán sajnálatos vita befejezettül tekintethet-
vén, a prot. egyházra s közvetve az államra nézve egy 
nyugalmasb jövő hajnala kezdett hasadni. 

Az 1844. évi III. törvéuycikk 2. §. ezt tartja: „a je-
len törvény kihirdetése után keletkező azon vegyes házas-
ságok is, melyek evangélikus lelkipásztor előtt köttetnek, 
törvényesek." A prot. egyház, a sok keserii tusa után, 
hálás örömmel fogadta, ezen ész, s evangyéliomszerü 
törvénycikket, mert megdöntetett általa az elfogult előítélet 
ama véleménye, mintha csak a római katholikus lelkészek 
előtt kötött s általuk megáldott vegyes házasságok volnának 
érvényesek s törvényszerük. Ámde a későbbi idők itt is 

•"•) Szándékosan irtam, mint mindig irni szoktam, a „katho-
likus" név eleibe e szócskát: „római," azért, hogy a 
„római katholikus és protestáns, vagy evangyéliomi 
katholikusok" egymástól megkülönböztessenek. Ugyan 
is : az egyháztörténelemben jártas, s jártassága mellett 
el nem fogúit férfm, tudni fogja, mikép még a keresz-
tyénség IV. században mind azok, kik az atya, fiu s 
szent-lélek egy Istenségét, a teljes szentháromságot 
hitték s vallották, katholikus; s kik ezen hittől eltértek, 
akatholikus, heretikus névvel neveztettek, söt paran-
csoltattak neveztetni. Az tehát, ki a protestánsok hit-
elveit, — mennyiben ezek atya, fiu, és szent-lélek 
egy Istenségét, a teljes sz.-háromságot, ép ugy hiszik, 
vallják, mint a római katholikusok, — ismeri a pro-
testánsokat nemkatholikus s eretnekekül épen nem tart-
hatja, s nem nevezheti. Valóban óhajtandó lenne, ha 
tudós iróink történelmi ismeretük, felvilágosultságuk-
nak már csak az által is jelét adni igyekeznének, hogy 
a protestáns katholikusokat, eretnek s nemkatholikus 
elnevezésekkel a XlX-ik században ne illetnék. 

Közlő. 



megmutatták, hogy a legjobb akaratú, s a legkörültekintőbb 
törvényhozói bölcseség sem képes minden eshetőségeket 
annyira fölkutatni s karolni, hogy az ellennézetüek előtt, a 
törvény jótékonysága kijátszására, minden kibúvó ajtócskák 
teljesen elzárattassanak, — kimaradt jelesen a törvény-
cikkelyből, hogy a kézadás melyik fél lelkipásztora előtt 
történjék; szinte kimaradt az esketésre nélkülözhetlen hir-
detésekröli bizonyitvány kiadása felöli intézkedés. 

Azonban tudom a körülményt, mért hogy a három-
szori hirdetésröli bizonyitvány kiadása felöli törvényes in-
tézkedést mellözhetönek vélte a magyar törvényhozótestü-
let. Ott feküdt ugyanis előtte az 1841. apr. 30-án kiadott, 
Magyar- s Erdélyországban ki is hirdetett, igy méltán 
kötelező erejűnek tartott pápai breve, s utasitás, melyben, 
— a rozsnyói püspöki 1839. jun. 15-ki s a vegyes házaso-
kat, — eltéröleg az 1833. mart. 15. nagyváradi püspöki 
körirrattól, — reversalis nélkül is megáldhatókul nyilvání-
tott körlevél szellemében s alapján — a magyarországi 
főpapság 1840. jun. 10-ki feliratára válaszolólag, mennyi-
ben a vegyes házasságok megáldatása, s rendes ünnepé-
lyességen összeadása, bárha a gyermekeknek rom. kath. 
hitbeni neveltetése iránt semmi biztosíték nem adatott is," 
Magyar- s Erdélyhonban igen régi, és általánossá vált 
szokásnak állíttatván, a magyar clerus a vegyes házasságok 
nem gátlására, söt a hirdetésekröli bizonyítványok kiadá-
sára, reversalis nem adása esetében is, egyenesen és hatá-
rozott szavakban igy utasíttatik el: „Hinc Sanctitas sua, 
rescribens ad memoratas nuper litteras — ab archiepisco-
pis et Episcopis Hungáriáé — tolerari posse declaravit, ut 
quoties ex temporum ac personarum conditione matrimo-
nium acatholici viri cum catholica muliere, et vicissim, 
„omissis licet necessariis cautionibus — sine graviori 
discrimine impediri nequeat e. c. t. pati ulterius posse, 
ut a parocho Catholico tum consvetae proclamationes fiant 

tum etiam de peractis hisce proclamationibus literae 
mere testimoniales concedantur, in quibus, dummodo nul-
lum sit dirimens impedimentum, unice enuncietur, nil aliud 
praeter Ecclesiae vetitum ob mixtae religionis impedimen-
tum, conciliando matrimonio obstare ect." — Ily biztosíté-
kot látva a magyar törvényhozótestület a róm. clerustól 
áthághatlan parancsként tartatni vélt pápai breve, s utasí-
tásban nem csoda, ha egész körültekintéssel nem intézke-
dett az iránt, hogy az idézett III. törv. cikk 2-dik §. szavai, 
holt betűk ne maradjanak. 

A m. törvényhozó-testület számítása helyességét, 
kivált miután az 1847—48. évi XX. törvénycikk 2-dik 
§-ában , a törvényesen bevett minden vallásfelekezetre 
nézve „a teljes egyenjogúság s viszonyosság elve kimon-
datott s megszentesittetett, szinte öt év békés lefolyása 
igazolta. Mert habár a tulbuzgóság itt s ott ez idö folyama 
alatt is idézett elö sajnos kivételeket: vegyes házasságok-
nál, reversalis megtagadása esetében is, — mert ennek 
sürgetése alkalmasint csak a mindenség alkotmánya össze-
dülésével fog végkép megszűnni, elenyészni — a római 
katholikus papoktól, a házasulópár háromszori kihirdetésé-
ről — a pápai breve s utasításból ismeretes, fölebb idézett 

záradék világos megjegyzése mellett — a bizonyítványok 
kiadatván, mivel a római katholikus lelkészek azon elvtől, 
hogy a reversalis nélküli vegyes házasságoknál részükről 
csak a passiva assistentia alkalmazható, eltérni nem akar-
tak, az összeesketendő vegyes házaspár pedig azt, hogy a 
különben érvényes s törvényesül ismert vegyes házasság-
nak miért derogáltatik az esketéskor gyakorlatban levő 
egyházi szertartás s ünnepélyesség nem teljesítése, az 
áldás megtagadása, szóval, a passiva assistentia alkalma-
zása által, megemészteni, lelki csendességgel elviselni nem 
tudván: a vegyes házasságok nagy része — mi ha a szokott 
szertartás s ünnepélyesség a róm. kath. clerustól az eske-
téskor alkalmaztatik, aligha igy történik,—prot. lelkipászto-
rok előtt, egyházi teljes szertartással köttetett. 

Az egek ugy akarták, hogy a jellemszilárdság, alkot-
mányos élet iránti vonzalom, a nyelv s nemzetiséghezi hő 
ragaszkodás próba-idöszaka következzék el ismét a viszon-
tagos multtű Magyarhonra. Az alkotmánylevelet az 
idők viharai összegöngyölgetvén, az egyházi s polgári 
minden régibb törvények mély szendergésbe merittettek s 
merültek. A nehéz idők zsibbasztó hatása kiterjedt a vegyes 
házasságokra is, mennyiben a hirdetésekröli bizonyítványok 
ki nem adása miatt, azoknak prot. lelkipásztorok általi ösz-
esketése olykor felette igen nehezíttetett, olykor lehetlenné 
tétetett. Majd a királyi piacet helyét a concordátum foglal-
ván el, s ennek X-ik cikkelye következtében alkotott „uj 
házassági törvények" — római katkholicusok házassága 
iránt — az 1856. évi october 8-án kiadott cs. patans által 
kihirdettetvén, s 1857. évi jan. 1-töl kezdve az ausztriai 
birodalomban hatályba vétetni parancsoltatván: ennek a 
prot. egyházra nézve felette sérelmes 19-ik §. tulcsigázott 
értelmezése alapján, ma már a vegyes-házaspárok három-
szori kihirdetéséröli papi bizonyítványok kiadása, ha re-
versalis nem adatik, főleg, ha a férfi róm. katholikus, hatá-
rozottan megtagadtatik, igy az emiitett 1844. és 1847—48-
évi törvénycikkelyek hatályon kívüliekké esvén, tétetvén, 
vegyesházasságok, prot. lelkipásztorok előtt nem köttet-
hetnek. 

Az uj házassági törvények 19-ik §-ában ez áll: 
„Katholikus és nemkatholikus keresztyének közötti házas-
ságoknál a beleegyezés kijelentésének a katholikus lelkész 
előtt kell történnie. Kivételnek a császárság azon részeiben 
van helye, melyekre nézve a sz.-szék, az 1841. ápr. 30-án 
kelt utasítást kibocsátotta, ezeknek területén a házasulan-
dóknak a nemkatholikus fél lelkésze előtt, „s a katholikus 
plébánus távollétében" nyilvánított beleegyezése törvény-
szerűnek tekintendő." Mellőzve itt az aláhúzott s csaknem 
minden előforduló esetkor keserű összeütközésre alkalmat 
szolgáltatható szavak sérelmes voltát bátorkodunk a szere-
tet hangján kérdezni: „hol van itt a hirdetésröli papi bizo-
nyitvány kiadását tiltó szerkezet ?" Söt a midőn az 1841. 
évi april 30-ki pápai breve s utasításra történik hivatkozás, 
a hol a háromszori hirdetésröli bizonyitvány kiadását, még 
ha, mint fölebb látók, a kellő biztosíték meg nem adatik is, 
félre nem magyarázható szavakban meg van hagyva, — 
szerintünk, s szeretjük hinni, minden el nem fogúit ember 



nézete szerint hallgatólag bár, de megparancsoltatik a róm. 
kath. papoknak, hogy az esketéshez mulhatlanul szükséges 
hirdetésröli bizonyítványt kiadják. 

És a kellő bizonyítvány még sem adatik ki! Mi okon? 
nem tudjuk; de azt hiszszük és valljuk, mikép nincs a 
józan Iogica szabályaira hallgató oly okosság, mely azt, 
hogy a háromszori hirdetésröli bizonyítványt nem köteles 
a róm. kath. lelkész kiadni, emiitett törvénycikkelyből, s a 
pápai breve s utasításból származtatni képes lehetne. 

Bezárva levén azon nagy és dicső terem ajtai, 
hova a protestánsok a nyomás nehéz napjaiban mindig biz-
ton folyamodtak; s honnét anuyi enyhítő balzsam szivárgott 
ki sajgó sebeikre : a baj itt nem vala orvosolható. A főt. 
Egyházkerületek a vegyes házasságokat gátló említett aka-
dály elhárítására, a nehéz idők folyama alatt is, megtet-
ték azt, mit tenniök kellett, tenniök lehetett, — igy például 
a fötisz. tiszántúli egyházkerület, a sok fölterjesztett panasz 
következtében, még azon évben, mikor az űj házassági tör-
vények hatályba léptek — 1857 — végzésileg elútasitá 
akebelbeni egyházközségek lelkipásztorait, hogy ha a rom. 
kath. lelkész, a háromszori hirdetésröli bizonyítványt meg-
tagadná, e részbeni sérelmüket, az illető államhatóságnál, 
haladéktalanul bepanaszolják. 

Volt eset, melyben a háromszori hirdetésröli papi 
bizonyítvány kiadása, épen az uj házassági törvények 1-sö 
fügelék 19. §. értelmében határozottan megtagadtatván, e 
körülmény, mint házasságot gátló akadály, az idézett főt. 
egyházkerület utasítása szerint az államhatóságnak följe-
lentetett, a válasz máig sem érkezett meg, — mit az illető 
romai katholica vallású fél várni megunván, a helv. hitv. 
egyház kebelébe áttért, igy az ügy befejeztetett ugyan, de 
a törvényen ejtett sérelem megmaradt. 

Volt eset, midőn a prot. lelkipásztor a hirdetésröli 
bizonyítvány egyenes megtagadása esetében, két tanú bi-
zonyság-tételére, kik a vegyes házaspár, háromszor meg-
történt kihirdetését, mint fültanuk hitelesen állítván, a ve-
gyes házaspárokat összeeskette. A bizonyítvány megtaga-
dása törvényellenes; a házasűlopár ily sürgős esetbeni 
Összecsketése, mint jogfentartási tény tartható s tekinthető; 
igy az eljárás a házasság érvénytelenségét, vagy a hivata-
los eljárás teréről törvénytelenül leszorított prot. lelkipász-
tor büntetését nem hiszem, hogy maga után vonhatná. 

Volt arra is eset, és mind ez főleg a concordatum 
életbeléptetése, 1857 évi Jan. 1-sö napja óta, s kicsiny 
földterületen, itt a közelben, mikor a rom. kath. lelkipász-
tor, szavát adta, hogy a hirdetésröli bizonyítványt kiadja, 
„a püspöki széknek az esetet," mint kijelenté, „följelenteni 
köteleztetvén. 

Részint e nyilatkozatból, részint más, e tárgyra vo-
natkozó körülményekből, ugy véljük, alig hibázunk, állít-
ván, mikép a vegyes házasságokat illetőleg, vagy kinek-ki-
nek a helyi viszonyokból szerzendett belátása s erélyessé-
gére van bizva a papi eljárás, s a hirdetésröli bizonyítvány 
„ k i " - v a g y „nem" adása; vagy minden egyes esetekben 
felsőbb egyházi hatósági intézkedés szolgál az eljáró rom. 
kath. lelkésznek irányul. Ez egyébiránt nem is annyira vé-

lemény, mint sejtelem, melynek alapja azon tarka vegyületü 
eljárás, mely e fontos ügy kezelése körül tapasztalható 
azon egyház részéről, melynek egyik alapelve, a szertar-
tások körüli teljes egyformaság. 

Mi azt tartjuk, mikép maga a házasság eszméje, akár 
római katholieus, akár protestáns szempontból vétessék te-
kintetbe, s mérlegeltessék, követeli, hogy annak megköté-
sekor sem egyik, sem másik fél irányában semmi oly el-
járás, cselekvény, ne történjék, s szerintünk történnie nem 
is szabadna, mely bármelyik kebelében saját egyházáhozi 
ragaszkodás szálait gyöngíthetné, vagy valamelyik egy-
ház méltóságának hajszálnyit is derogálná; mivel pedig az 
ellenkező esetek, mint a történet igazolja, csaknem minden-
napiak, óhajtandó, sőt tovább már alig halasztható szüksé-
gesség, hogy a vegyes házasságok megkötésekor az eddigi 
méltán sértő eljárásokat meggátló, s mindenik félt kielé-
gítő, s megnyugtató intézkedés tétessék, — ugy, hogy a 
kilátásba helyezett országgyűlésen, a legjobb akarat-
ból keletkezett 1844 évi III. t. c. 2-dik §. hiánya szabatos 
szavakban részint bővíttessék, részint kipótoltassék, s ek-
kép mint céloztatott is, a törvény valódi áldást, lelki nyu-
galmat eszközölni képes lehessen. Mivel pedig minden, a 
házasság eszméjét eddigelö, a vegyes házasságoknál, oly 
érzékenyen sértő eljárás s elbánások eredeti gyökere szülő 
oka, azon a prot. egyházra nézve felette igen sérelmes, ad-
juk hozzá már csak a kölcsönös viszonyosságnál fogva is 
igazságtalan 179°/, évi XXVI törv. cikk 15. §-ban rejlik, 
mely szerint a vegyes házasságokból származandott gyer-
mekek, ha az apa római katholieus, mint két nemű gyerme-
kek az apa vallását kövessék; ha pedig az apa protestáns, 
csak a fiak „lehetnek" az atyjuk vallásán, — mennyiben itt 
a lelkek vadászása, — s reversalisok kicsikarására, a leg-
tágasb tér nyittatott, melyen bátran, s a nélkül, hogy tilosba 
bolyongás, s tévedéstől taratani lehetne, vadászhatnak azok, 
kiknek elvük s szenvedélyük ugy hozza magával, e tör-
vénycikk szavait is a méltányosság, a kölcsönös viszonyos-
ság, a tiszta igazság szempontjából ki kell igazítni. 

Én tehát az idézett 179% évi XXVI t. c. 15, s az 
1844 évi III. t. c. 2. §-ait, következőleg -ohajtnám részint 
bővíttetni, részint kiigazittatni: 

1) Vegyes házasságoknál a kézadás, mindenkor a 
nöjegyes lelkipásztora előtt történik. 

2) Háromszori hirdetés nélkül — melynek mindenkor 
három külön vasárnap, vagy ünnepnapon kell történni, — 
senkit megesketni nem lehetvén, ha vegyes házaspár ki-
hirdetésénél, az illető fél lelkipásztora a háromszori hir-
detésröli bizonyítványt ki nem adná, a kihirdetés valóság-
gal megtörténte felöl két tanú által kiadandott bizonyít-
ványra, — kik a kihirdetés megtörténtét jó lélekkel állít-
ják, az esketés a másik fél lelkipásztora, vagy papi helyet-
tese által érvényesen eszközöltetik, s a házasság törvé-
nyesnek ismertetik, bárha az egyik fél anyakönyvébe lesz 
is bejegyezve. 

3) Ha bármelyik fél lelkipásztora, a háromszori hir-
detésre, két tanú által bejelenteni kellett vegyes vallású 

sulókat ki nem hirdetné, — miután a másik fél egy-



házközségében, a háromszori törvényes kihirdetés meg-
történt, — emiitett két tanú arról, hogy a kihirdetést nem 
teljesített lelkipásztort, ezen cselekvény teljesítésére föl-
kérték, bizonyítványt adand, s e bizonyítvány, a háromszori 
hirdetésröli lelkipásztori bizonyítvánnyal egyenlő érvé-
nyűnek tekintetvén, erre az esketés megtörténik, s a meg-
kötött házasság mint törvényes, az anyakönyvbe bejegyez-
tetik. 

4) Vegyes házasságoknál a figyermekek, minden-
kor az apa, a lánygyermekek, mindenkor az anya vallását 
követik. 

5) Mind azon törvények s rendeletek, melyek a most 
alkotott törvényekkel ellenkeznének, ezennel mindenkorra 
hatályon kívüliekké tétetnek. 

Addig is mig az országgyűlés ajtajai megnyittatná-
nak, bátorkodom prot. felsőbbjeink, különösen a zsinati 
tárgyak előkészítésével foglalkozó t. c. választmányok 
figyelmét e nagy fontosságn tárgy, a vegyes házassági ügy 
körül szükségesekül bebizonyult teendők feletti komoly ta-
nácskozás s intézkedésre tisztelettel fölkérni. A 

Hajnal Ab el m. k. 
helv. hitv. lelkipásztor. 

A helv. hitv. t-kereszturi egyház múltja és je-
lene. 

Mi temette el, — s ki tudja, mily érdekes ! — múlt-
ját egyházunknak? talán őseink gondatlansága, mely sze-
rint nagyon közönséges, mindennapi zavartalan együgyü-
ségben folydogált életökből utókori emlékezés számára fel-
jegyezni méltó dolgok nem voltanak, legalább ők nem talál-
ták olyanoknak ; vagy tán ellenkezőleg : Vixere fortes ante 
Agamemnona, de a kikről mi nem tudhatunk semmi bizo-
nyosat, — „carent quia vate sacro" . . ? ! — Ezen nagy 
híányak fedezéséről, ezen mindinkább sajnosan érezhető 
fogyatkozásnak kipótlásáról kívántak gondoskodni kétségte-
lenül a budai zsinaton egybegyűlve volt jobbjaink, midőn 
a lelkipásztornak, mint szükség esetén egyházi jegyzőnek 
is, kötelességül tevék — a helybeli egyház történetének 
megírását (Can. 63.) — Valljuk be fájdalommal és töredel-
mesen, hogy ez idö szerint már nem mindnyájan, de mégis 
nagyobbrészt, mi azon haszontalan szolgák közé sem tar-
tozhatunk, kik — a mi itten parancsoltatott — megcsele-
kedtük volna. Szerencsés ötletnek igen, de alapos ment-
ségnek csakugyan nem tarthatjuk azon kifogást, hogy az 
idézett Kánonok úgysem jutottak nálunk kötelező térvény-
erőre mindekkorig. Nekünk még alkalmasabb, mert ellen-
mondhatlanul igaz önvédelmünk rejlik abban, hogy az idők 
vihara, az 1717-dik évi utolsó tatárjárás temette el egy-
házunk múltját. Valóban, egy-két darab érdektelen jegy-
zéken kivül, semmink nincs az előbbi időkről. Érezzük 
azonban a kötelesség súlyát, mely kívánja, hogy legyen— 
legalább azon kortól kezdve jövőre fenmaradandó emléke-
zetünk. Ennek kívánunk eleget tenni a következőkben. 

Helységünkről, mely csaknem ugyanaznn egyházunk-

kal — néhány izraelita, s még kevesebb nem protestáns csa-
ládon kivül tisztán magyarvallásu és nemzetiségű, — leg-
először a XV század első felében találunk Krónikás jegy-
zést, mely szerint 1448-dik évben bizonyos Tamás neve-
zetűnek, ki orosz eredetű Keresztúri Helele fiának monda-
tik, birtokában volt. (Lásd notitia politica, historica, topo-
graphica I. Conytatus Ugochiensis per Ant. Szirmay ed. 
Mart. Georg. Kovachich. Pestini 1805. pag. 74.), Ugyanin-
nét tudjuk azt is, hogy 1548-ban jött a most is virágzó 
Újhelyi család birtokába, s különösen, mint leánynegyed 
követeltetett. A legtisztább eredeti magyar nemes közbir-
tokosság ős fészke. Gyanítható egyébiránt, hogy — mint az 
egész megyének átalában — ugy helységünknek is nem 
igen jutott nevezetesebb és első rendii szerepe a történe-
lemben. Mig diadalmenetekben ragyog s Kliónak ajkain 
zeng a fővezér neve, kit akár helyzetének szerencséje el-
sővé tett; néma feledségbe sülyednek a száz és ezernyi jó 
vitézek, kiknek hős tetteik, önfeláldozásuk nyerte meg, 
söt vivta ki tulajdonképen a győzelmet. A végzetes mohácsi 
ütközetben p. o. a Váradi bandériumhoz csatlakozottakül 
említtetnek Ugocsának fiai (Notitia pag. 16.) — De mind-
ezeknél közelebbi érdekű ránk nézve annak tudása, hogy 
egyházi tekintetben első ker. királyunk rendeleténél fogva, 
az egri püspökséghez tartozott ez a megye. Idő folytán az 
erdélyországi és váradi püspöki hatóságok váltakozva és 
vetélkedve foglalták magukénak; — s hogy ezen viszály 
minő szerencsés nyugpontra lelhetett az erdélyi főországlár 
és váradi püspök Martinusius vagy Fráter György idejében, 
az egyházujitásnak közvetlen korszakában — könnyű el-
gondolni. Már 1552. és 1687 között ily hézagpótló jegy-
zésre utal bennünket az idézett Notitia (pag. 30.) : „Expost 
Episcopo Agriensi sede episcopali per Turkas pulso, Vara-
dino per eosdem occupato, Transylvania Principibus a Ca-
tholica fide alienis parente, regio haec omni Spirituali 
Solatio et directione destituta, ipsa decima Episcopalis 
Ministris Helveticae Confessionis attributa." Biztos kezes-
ségül szolgálhatnak azon hitünknek, hogy az itt nálunk és 
a körünkben mostanig erőteljesen virágzó reformált hitíi 
anyaegyházak mindjárt a reformátió őskorából valók, — 
egyfelől Perényi Péter (1529.) és Gábor (1542.)—Ugocsa 
szülöttei és nagyjainak — neveik, más felöl annak tudása, 
hogy a XVI. század első felében és közepén már a velünk 
szomszédos , mindennapi érülközésben álló Mármaros, 
Szathmár és Beregmegyék legteljesebb életerőben képvi-
selték a megújított egyház tudományát. Huszti Tamás, a 
viski Surdaster (mely Visk egykor épen Ugocsamegyéhez 
tartozott), Kálmáncsehi Sánta Márton beregszászi pap, 
gondolni sem lehet, hogy figyelem nélkül hagyták volna 
ezen vidéket, vagy hogy azoknak áldásos működése iránt 
ezen mieink közönyösek voltak s lehettek volna. Tum tua 
res agitur, paries dum proximus ardet—elvnél fogva, megyei 
fővárosunk Nagy-Szöllös történetében található 1559-dik 
jegyzésre hivatkozunk: „ . . Non vane conjicere licet, 
Monasterium Szöllösiense (Sodalium divi Francisci seraph.) 
his annis fuisse dirutum, fratres pulsos aut caesos prout ad 
hunc annum Istv. Lib. XX. et Wolfg. Bethlen Lib. IV. me-



morant." És ha tovább olvasunk, a pironságunkra felidé-
zett s tán épen ez alkalommal ugyanott történt botrányos 
jeleneten végig, az 1669. évre érkeztünkben látjuk, hogy 
mi célból helyeztettek vissza az elűzött szerzetesek, s mi-
lyen dicsérő bizonyítványt nyernek a felül, quod pagatim 
in quatuor Comitatibus Beregh. Ugocha, Szathmár et Mar-
maros, „Parochis r. catholicae religionis absolute destitutis 
et non existentibus" excurrerint, et continuo pro incre-
mento. S. matris Ecclesiae ac consolatione Spirituali fide-
lium zelose in Vinea Domini pro suorum et aliorum salute 
indefesse laboraverint" (Notitia pag. 97—99) :kétségtelen 
bizonyosságra emelkedik felyebb kifejezettt állitásunk. A 
már emiitett tatárjárásnak irtóztató dulásait előző korból 
egy ,,Renovavi Anno 1713. 16. Aprili" cimü félívnyi jegy-
zetünk van: ,,Az Isten dicsőségéhez és a parochiához ha-
gyatlatott szántóföldek"röl; egy másik ujabbkori s még 
kisebb darabon hat rendbeli ily célú földadományozás után 
jegyezve: „Haec legata sunt Ao. 1680." — és 1710-dik 
év után szinte ily jegyzés alakban írva : „tempore Pestis." 
— Egészen határozatlanul áll némely földek jegyzéke 
után: „tempore Rev. Dni Mich. Viski," — a ki e szerint — 
tudtunkra legrégiebb korbeli lelkipásztora fogott lenni sz. 
gyülekezetünknek. Maga a jegyzék irója, Mich. P. Gyar-
matthy felül nem bizonyos: pap-e vagy gondnok ? csak 
ennyi utániratot hagyván nevével: in Keresztúr ; a hihető-
ség inkább előbbi sejtelem mellé szavaz. Nem egyházi, 
hanem köztudományossági s legközelebbről nyelvészeti 
szempontból érdekes régisége e. levéltárunknak egy 1616-
dik évi mart. 6. keltű eredeti okirat: Az Kerezturi erdes 
tilalinarol való level, — az akkor itt legfőbb birtokos 
Újhelyi-család tagjaitól. — Ezeknek alapján lehet immár 
fogalmunk, söt meggyőződésünk arról, hogy valóban léte-
zett, és tán a kicsinyek közt nem legcsekélyebb volt a t. 
keresztúri e. közönség a 16. és 17. század folytán, és 
hogy a tisztább hitigazságok által élénkebb lángra gyulasz-
tott vallási buzgóság, egyházi közszellem ki is mutatta jó 
cselekedetekben az ö munkásságát, ennél fogva eléggé 
tisztességes önállást vívott ki és biztosított itt nálunk ö 
magának, mint anyaegyház, melynek nevében is aláíratott 
1567. a Helvetica Confessio a debreceni zsinaton; bár 
akkor még s azóta is 1822-ig a beregi egyházmegyéhez 
tartozott (mint História Eccl. reform. Lampe pag. 608. 
Processus IV. följegyezve találjuk) több ugocsamegyei 
testvéreivel. 

II. A világosabban láthatás, adatokkal támogatható 
történelem korszakát reánk nézve megnyitja, melyről már 
többször emlékeztünk: az 1717. évi siralmas pusztulás. 
Erre nézve is pedig egyenesen szóló bizonyságunk — a 
Notitia mellett — ismét csak a honi köztörténelem, — és 
közelebbről nálunk meglevő 1783. május 16. keltű okirat, 
melyben ezt olvassuk: „ . . . . asszonynak idejövetele 
Chozzávethetöleg 1750 vagy 60) előtt a tatár által megége-
tett fedelét a templomnak s belső részit megépitteté, paro-
chialis fundust is acquiralt az ecclesia." — Hogy ezen 
ujból fedelezés a mostanig szilárdul fenálló s emlékezet-
baladó korbeli vastag kőfalakra történt, az kétséget nem 

szenved; inkább annak fölidézése nem dicsér bennünket, 
hogy a mint az 1834. oct. 15. reggeli istenitisztelet alatt 
történt földrengés itt-ott megsebzé azok épségét, csak 
mostan jutnak eszünkbe a kijavittatásnak s általában némi 
belső tisztogatásnak gondjai. A templom, mint ódon, fél— 
gótszerii épitmény, egy nagyobb és kisebb részből áll, — s 
a nagyobb résznek mennyezete — mint felirata mutatja — 
1753. junius hóban készült el, és ezen distichonnal ékes-
kedik : „Martini (B) Kaposi Pastoris tempore Templi 

Hoc Laquear structum est San . . . . ipse Deus." 
A kisebb rész mennyezetén felirat: 1807. Pünköst 

havának 6. — Nem egészen önerejéből fogta ezt cseleked-
hetni kis egyházközségünk, hanem a szeretetnek fillérei 
segélendették reá, mit tanusit az egyház ládájában levő, 
könyöradományoknak kiküldöttek által gyűjtésére használ-
tatni szokott diplomaticus bádogpersely, vagy belakatolható 
buksza, és hihetőleg ennek alkalmából gyülekezett hozzánk 
azon 30 darab ezüst pénz, leginkább I. Leopold, I. József, 
porosz (nagy) Fridrik idejükből valók —, melyekkel épen 
szándékozunk valamelyik tudományos intézetünk ilynemű 
gyűjteményét megajándékozni. De nyilvános bizonyság az 
is, hogy 1742. január 16. Vásárhelyi P. Sámuel — akkori 
lelkipásztor — egy darabka papiron beszámol az egyház 
javára : „Isten szerelméből collectalt"- 22. vonás forintok-
kal; — ugy szinte ez időtájról való lesz bizonyos tekinte-
tes nemes céhhez folyamodása a t. keresztúri papnak hívei-
vel együtt, évszám és név aláirás nélkül; céhtársaság pedig 
közelünkben alig lehetett más helyütt, mint a dél felöl 
szomszédos T.-Ujlakon. — Még akkoron a kelet felől jövő-
nek két házsor egyenközü vonalai közepén, egészen szem-
közt a díszes, vagy akkor sárfertöben ülö téren először a 
paplak, utána templom, — ettől külön, de mindjárt előtte a 
torony s ugy folytatólag és végezetre az iskolaház feküdtek. 
Azóta már eltűnvén helyéről a paplak, jutányos zálogváltási 
szerződés utján előbb a t. Újhelyi-családtól 1760., majd 
ismét 1783. csere által T. Dobsa F. úrtól az északi oldalon 
házsorban fekvő telek lön megszerezve, melyre 1741-ben 
kezdett építtetni a mostan fenálló, különben eléggé diszes, 
kényelmes, de hibás alaptervezetü papilak. Jelenlegi isko-
laházunk építése iránt 1799-dik évben szerződött az egyház 
uszkai ácsmerter Molnár Györgygyei. 1783. august. 18. 
jött le a megyéről a helytartósági engedély a rozzant 
torony megépithetésére, melyet bámulatos ügyességgel és 
igen szerencsésen eltalált torony alakra, egészen fából, 
bezsindelyezett oldalakkal és alsó ernyővel, készítvén 
mesterei, emlékezetüket ily feliratban adták át a maradékra: 
„Mi Nagy Mihály és Márton István csináltuk Anno 1784. 
Főcurator Diják István ur, Főbíró Ilosvai János ur, egyházfi 
Varga István uraimék idejekben." Ezen toronyban levő 
nagyohb, most egyetlen harang körirata : „In nomine Dei 
fusa est haec campana ad usum Ecclesiae reformatae 
T.-Kereszturiensis 1787. Die 3-a Augusti." Súlya 3 mázsa, 
12 font. A kisebbik, melyet 1849-dik évi emlékezetes vi-
szontagságai után jelenleg — mint tudjuk — a cs. k. arad-
vári szertárból 1856. febr. 12 téritvény mellett használatra 
a rác-csanádi n. e. gör. katholika egyház vett által és 



használ; mi ugyan hazaszerzésének munkáján fáradozunk, 
1825-dik évben T. Dobsa Dániel ur által öntetett: súlya 2 
mázsa 3 font. — 1781-dik évben t. Dobsa Ferenc és nője 
Újhelyi Lidia asszony és id. Deák István ajándékából nyerte 
egyházunk az uj temető kertet. — Sz. gyülekezetünk lelki-
pásztorai közül a következőkről találunk irott emléke-
zetet : 

1) Viski Mihály 1709—13. 
2) Gyarmathy P. Mihály 1713 ? -
3) Miskolezi . . . . 1737. tájban. 
4) Vásárhelyi Posztós Sámuel 1742. 
5) Kaposi B. Márton 1753. 
6) Ismét Vásárhelyi P. Sámuel 1771-ig. 
7) Ratkó István 1771 —75-ig. 
8) Turóczi István 1775. 
9) Ajtai Mihály 1786. 

10) Molnár Albert 1790. 
11) Kovács Sámuel 1792. 
12) Kovács Zsigmond 1795. 
13) Csengeri Pál 1795. 
14) Vincze István 1798. 
15) Szathmári Pál 1802. 
16) Lörinczi Mózses 1809. 
17) Kun Mihály 1810. 
18) Galgóczi László 1816. 
19) Benkő János 1823. Ugyanitt halt meg 1824. 

febr. 7. 
20) Tardy Gerzon 1824. Ugyanitt halt meg 1838. 

május. 25. Méltó lesz közelebbről ismerkednünk e tisztele-
tes férfiúval. Áldott emlékezetű kedves papja gyülekeze-
tünknek, fia azon Tardy Mózesnek, ki mint s.-pataki theo-
logus ifjú, 1783-dik évben egyszerre vállalkozott 25 tár-
saival apostoli útra indult, Csehországban hirdetni az 
evengyéliomot (lásd S.-Pataki Füzetek IV. évf. 152. lap), 
és ottan lett chlebhi lelkipásztorrá s ugyanott halt meg 
január 11. 1787. — Itt született Gerzon fia, igazán 2. Móz, 
2, 22. szerint 1786-dik évben, s még négy fitestvéreivel 
együtt növeltetett pappá, ő ugyan Prágában, S.-Patakon 
és Bécsben 1811. jun. 9. nyerte Reuszmann Fridrik Károly-
tól prédikátor-kép&ssegl szép bizonyítványát, és lelkipász-
torrá !&'tt Csehországban, Prágában a boleslaviai kerületben, 
lissai uradalomnak ugyancsak Lissa nevü egyházközségé-
ben, és ott szolgálta az evangyéliomnak szent ügyét az 
1823-dik évig, midőn május 22-röI a helv. h. cs. k. bécsi 
consistoriumnál elbocsáttatását kérte, mit junius 14. meg is 
nyert; — ennek folytában a mármaros-ugocsai e.-megyé-
nél mutatta be igazolványait, s az 1824-diki tavaszi hely-
osztó gyűlésen az e.-m. elöljáróság ajánlatára ide meghi-
vatott. Hivataloskodásának minden legkisebb részletein a 
jó rendnek éltető lelke látszik. 0 szerkesztett legelső ro-
vatos anyakönyveket, e. gyűlésekről jegyzökönyvet , s 
minden közhasználatú protokollumhoz elenchusokat készí-
tett. Általában 1770 óta majdnem mindenik évről találunk 
feljegyezve kegyes adakozásokat hiveink részéről az egy-
ház közjavára (némelyeket ily szerénykedéssel: hogy az 
Isten panaszképen ne vegye); de legtöbbet az ő idejében, 

mi azt mutatja, hogy az Urnák szőlőjében folytatott hü 
munkásságához nem hiányzott az Istenáldás. Az ő itt mű-
ködésén kezdődik tulajdonkép egyházi életünknek irott 
történelmi időszaka. Van szerencsém itt mellékelve a t. 
szerkesztőség kezeihez, a budapesti prot. papnövelde könyv-
tára számára átszzolgáltatandó, ajándokul küldeni az általa 
Cseh- és Magyarországon használt Agendát, melyet 1783. 
Prágában Vég János — s.-pataki missionarius, később su-
perintendens — adott ki, és melyhez, mint látszik, eredeti 
és Zollikofer után fordított darabokat toldott Gerzonunk, 
és mely egész munka szintúgy, mint toldalékai felöl, igen 
szivesen hallanók nyelv- és szakértő tudósaink véleményét: 
hogyan sikerült az első és második nemzedéknek elsajátí-
tani az idegen nyelvet, s dolgozataikon mily, többé-kevésbé 
észlelhető öntudatosság és könnyű kezelés látszhatik? 

21) Gönczy Dániel 1839—1854-ig, midőn N.-Szől-
lösre menvén, egy év multával ugyanott — eltemetve nőjét 
kevéssel korábban — elhalt. Azóta, hogy ö itt nincs többé, 
a legkedvesebb papról igy véleményeznek: olyan, mint 
ö volt! 

22) Bencsik József 1854—57. Innét F.-Ardóra ment 
át s jelenleg is ottan pap. 

23) Nagy István 1857 óta. Most már 1859-dik évi 
sz. György nap óta nyugalmazott állapotban, alulirott által 
hetyettesitve él. 1807-dik évben lépett a papi pályára a 
beregi e.-megyében, mint gulácsilelkipásztor, s ugyancsak 
azon e.-megyén Márok-Papiban szenteltetett fel. Azontúl 
még egyszer 1810. tájban történt hasonló: már most a ft. 
superintendentia vevé magának kizárólag a papszentelési 
jogot. Érdekes tudnunk, hogy tisztes aggastyánunk talán 
egyetlen élő már most (életkora 83-dik évében) a nagy-
emlékezetű Csokonay Vitéz Mihály poeseos praeceptor 
korabeli tanitványai közül. — Gulácsról csakhamar áttétetett 
a csekei egyházba, onnét pedig a reformátíó 3 százados 
emlékünnepét 1817-ben már a solánki egyházban érte, 
holott egy folytában 20 évig szolgálva, tétetett által egy-
szersmind az 1821-diki coordinatio értelmében akkor egye-
sült mármaros-ugocsai e.megyébe, melyben sok évig ta-
nácsbirói hivatalt viselt. Honnét rövidebb időközökben szol-
gált a fertös-almási és fekete ardói egyházakban s ez 
utolsó helyről hozatott ide. 

(Folyt. köv.). 

KÖNYVISMERTETÉS 

Melanchthon Fülöp életrajza, előterjeszti Haberern Jo~ 
nathan, a pesti prot. theol. int. rend. tanára. Kis 8-ad 

rét, 80 lap ára 60 kr. 
Ha folyó évünk első felében ki nem lett volna már, 

több izben s több alkalommal fejtve, hogy Melanchthon mily 
nagy fontos szerepet játszott a vallástisztítás történelmében, 
— hogy a prolest. egyház megalapítása körül mily bokros 
érdemei vannak, s hogy minket, magyar protestánsokat 
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Melanchthon életének s munkásságának leírása közelebbről 
is mennyire érdekel: kétségkívül első teendőmnek tekinte-
ném ez alkalommal a mondott eszméket minél érthetőbb 
szavakban elősorolni, s a nagy reformátor iránt e lapok 
utján is minél élénkebb részvétet gerjeszteni. Igy azonban 
csak örömömet kell kijelentenem, midőn a magyar protest. 
közönségnek a fentirt cím alatt egy oly munkát mutathatok 
be, mely mind az olvasó várakozásának, mind a szerző 
buzgó prot. céljainak valóban megfelel. 

Minden ilyesféle élet- s korrajznak ugyanis célja 
szerintem nem lehet más, minthogy egy részt az iltetö 
egyén jellemét, munkásságát, hatását, életeseményeit s 
ezekkel összefüggőleg korának történetét világosan leraj-
zolja; más részt, hogy oly érdekkel rajzolja le azokat, hogy 
az olvasó felbuzdulván, szilárd akarat szülessék kebelében 
a rajzolt élet s jelleméből a nemest, jót követni, a nemte-
lent eltávolítani. Mely mindkét cél a nevezett munkában 
eléggé meg van közelítve. Lerajzolván ugyanis szerző, 
akpos lélektani s történelmi tanulmányozása folytán világos 
egyszerű nyelven Melanchthon életpályáját bölcsőtől a 
sírig, alapos s tiszta ismeretet nyer az olvasó Melanchthon 
gyermekori neveltetéséről, ifjúságáról, megismeri öt, mint 
heidelbergi magistert, — mint wittembergi tanárt, az ottani 
ifjúság atyját, nevelőjét,—mint Luthernek a reformatió mun-
kájában kiegészítő bajtársát, — megtanulja becsülni, mint 
fáradhatlan, alapos, mély, de e mellett szerény, becsületes 
tudóst, mint Germania praeceptorát, több jeles munkák 
szerzőjét, mint a protestáns, — majd a keresztyén egyhá-
zak kibékitésében fáradozó békés lelkű keresztyént, — 
példányképet nyer benne, mint szívélyes családapában, 
mint a törvény s mérsékeltség emberében; és ezekkel 
kapcsolatban a tanult ember lelkében feleleveníttetik, a 
kevésbé tanultakéba becsepegtetik az egész reformátió 
történelme (mert hisz Melanchthon élete bele van szőve a 
reformatió minden nevezetesebb eseményébe), — megis-
mertetnek némileg azon kornak nevelési elvei, szokásai, 
miveltségi állapota stb. Más részt, valamint szerző kebelé-
ben hőn lángol a nagy férfi iránti tisztelet, szeretet tüze, 
ugy előadása is oly meleg s szívhez szóló, hogy a munka 
egy kedélyes, a nemes példa követésére hathatón buzdító 
olvasmánynyá válik. 

Mindössze is óhajtandó lett volna, hogy könnyebb 
áttekintés s az olvasottak rendben megtarthatása végett 
azon apró szakaszok, melyekben e mű irva van, jobban 
csoportosíttattak volna, s továbbá, hogy a latin s görög 
különben igen jeles idézetek — minthogy a mü laicus kö-
zönség részére íratott, s épen mint ilyennek van föbecse — 
magyarosittattak volna, és végül igen óhajtandó lett volna 
a sajtóhibák kimaradása, melyek nem ritkán nem magyar 
kifejezések s mondatok előállásának lesznek okozóivá. 

BELFÖLD. 

A gömörmegyei ág. hitv. esperesség őszi köz-
gyűlése. 

Több ügyek sürgetvén elintézést, f. é. october 16-
kán Ochtina helységébe tüzetett ki őszi közgyűlésünk, és 
bár a gazdák vetés, a szőlőbirtokosok szüret által vétettek 
épen e napokban fölötte igénybe, mind az uri rend, mind a 
papság, mind pedig a földmivelő osztály szép számmal volt 
közörömünkre képviselve. 

A gyűlést szokott módon istentisztelet előzte meg, 
melyen az ének elzengése után Bartholomeidesz Károly 
helybeli lelkész és dékán csepegteté az Isten igéje malaszt-
ját sziveinkbe, az egyetemes papság eszméjét s az ezen 
eszméből folyó kötelességeket oly. világosan és lelkierővel 
fejtegetvén, mely mindnyájunknak csak lelkiépületére vál-
hatott. 

Isten házáböl az iskolaterembe vonulván s a gyűlés 
Szent-Iványi Miklós felügyelő és Bartholomeidesz János 
föesperes, érdemdús és küzszeretetü elnökeink vezérlete 
alatt alakulván, a tárgyak felvétele kezdetett meg, melyek 
között közérdekűek következők valának : 

1) Jelentés tétetvén a Sexty-féle és esperességi öz-
vegy-árva pénztárokról, örömmel értesültünk, hogy az 
első Bradoivka Károly kövi, a másik Hoznék Nátán nagy-
szlabosi lelkészek lelkiismeretes kezelése mellett évről 
évre növekedésnek örvend, bár még nem hiányoznak olya-
nok, kik e legüdvösebb intézetnek tagjaivá nem váltak. 

2) Tárgyalás alá vétetett a miskolczi gyűlés által 
megalapított: esperességünk, illetőleg egyházainkhoz tár-
gyalás és szavazás végett megküldött egyházkerületi kive-
tés, melynek tételei következők: 

Superintendens fizetése 1,200 fr. 
Káplánja 300 fr. 
Nyolc esperes 800 fr. 
Kerületi egyházi jegyzők dija 100 fr. 
Özvegyi nyugdíjak 400 fr. 
Öt ösztöndíj 210 fr. 
Pataki catecheta, csizféle ösztöndíj 100 fr. 
Adó 100 fr. 
Uti költségek és tiszteletdíjak 400 fr. 
Iskolai segély 4,095 fr. 
Pótlék a hittani intézet elmara-

dott jövedelme fejében 1,000 fr. 
Összesen 8,705 fr. 

Mind ezen tételek egyhangúlag elfogadtattak, csak 
az esperesi fizetésre nézve nyilványult ellenvélemény, mely 
egyrészről belügynek nyilváníttatott, más részről pedig 
ellene azon észrevétel tétetett, hogy kerületi kivetés mellett 
a nagyobb esperességek a kisebbek terhét is viselik. Ezen 
lelkes eljárás, egyházaink és iskoláink felvirágzása melletti 
buzgóság valóban a legőszintébb méltánylatot érdemli s 
becsületére válik e határozat esperességünknek és egyhá-
zainknak annyival inkább, minthogy esperességünkben né-



hány év előtt a kerületi iskolai segély elleni izgatás nem 
csekély mértékben játszotta szerepét. 

3) Föesperes ur, a központi gyámolda részére, a 
központi bizottmány által indittványozott s a jolsvai gyűlés 
által határozattá emelt egyházanként háromszor tartandó 
offertoriumról; valamint a süvetei leégett, — templomát, 
paplakját és iskoláját vesztett, — egyház részére begyült 
kegyes adományokról tevén jelentést, belső öröm járta át 
sziveinket, hogy minden egyház vetekedett az ügyet te-
hetsége szerint felkarolni s a szerencsétlen süvetei egy-
háznak hamvaiból felüdülését nemes kebellel előmozdítani, 
különösen megörvendeztetett pedig a tudósításnak azon 
pontja, melyben köztudomásra hozatott, hogy Szent-Iványi 
Miklós ur, mihelyt a szerencsétlenséget hallá, 40 o. é. frtot. 
és 4 köböl gabonát küldött az egyház ínségének enyhíté-
sére. 

4) Beadván a közlelkészek a mult iskolai évről tudó-
sításaikat, kitűnt, hogy tanítóink legnagyobb része a cse-
kély anyagi jutalom mellett is lelkiismertesen működik, a 
haladás ösvényén dicsérettel törekszik előre s a gyerme-
keket vallásos és tudományos tekintetben az egyház buzgó 
és értelmes tagjaivá nevelni egész erélylyel igyekszik. Ezen 
tisztelt férfiaknak szolgáljon a nyilvános elismerés és mél-
tánylat hivataluk további hü folytatására addig is ösztönül, 
mig egyházunk országos állása jobbra fordulván, esperes-
ségünk buzgó fáradalmaikat megjutalmazni anyagilag is 
képes leend; ellenben azoknak, kik hivataluk teendőit kö-
nyelmüen elhanyagolják s elvállalt kötelességüknek eleget 
nem tesznek, legyen példa és indok arra, hogy az ártatlan 
gyermekek lelki mivelése, — melyért egykor Isten színe 
előtt felelendnek — komolyan szivükön felküdjék s ez által 
a megrovás gyalázatát vagy épen letétel veszélyét elke-
rüljék. 

5) Szőnyegre kerülvén, hogy 1848 előtt a gömör-
megyei rendek, azon tót egyházakban működő tanitók ré-
szére, kik iskoláikban a magyar nyelvet szorgalmasan ta-
niták s abban tanítványaikkal szép előmenetelt tettek, — 
ösztöndíjt alapítottak, de az forradalom óta senkinek ki nem 
szolgáltatott; a megyei főnökség egy küldöttség által fel-
kérendőnek határoztatott: hogy a kezelésről az esperessé-
get felvilágosítani és az alapítványt a kitűzött célra fordí-
tani, annál inkább kegyeskedjék, mert ez által nem csak az 
ügyet mozdítja elő, hanem némi részben, a szegény tanitók 
valóban sajnálatos sorsán is lendít. 

Ezek valának több helybeli ügyek elintézése mellett 
érdekesb tárgyai gyűlésünknek, s ha bár nem hiányzott 
egy pár eset, mely keserű csép gyanánt vegyült örömpo-
harunkba, annyit önámitás és hízelgés nélkül állithatunk, 
hogy esperességünket jobb szellem kezdi átlengeni, hogy 
az egyházügyek iránti érdekeltség, az adakozási buzgóság, 
az egyház terheiben való kész részvét mind inkább növe-
kedőben van. Nem szép-e p. o. a ratkói egyháznak azon 
határozata, miszerint, ha az egyházkerület által tervezett 
sorsjáték fölülről megakadályoztatnék, a ratkói egyház 
késznek nyilatkozik a szent cél tekintetéből a reájok eső 
sorsjegyeket elvállalni s annak árát a kerületi pénztárba 

beszolgáltatni? Nem dicséretre méltó e az ochtinai egyház 
érdemdús felügyelőjének Márton Rudolf úrnak példás tet-
te, ki, mig más egyházak az általok egyik vagy másik is-
kolára tett alapítvány kamatjának a kerületileg kivetett se-
gélybe beszámítását sürgeték, egyháza nevében oda nyi-
latkozott : hogy az ochtinai egyház ellenkezőleg az általa 
tett 100 pft. alapítvány kamatját kívánja s rendesen fogja 
fizetni. 

Ezen kivül lehetetlen még egy harmadik nemes tettet 
is meg nem említenem, mely ugyan nem az esperességi 
gyűlésen, de esperességünk egyik előkelő egyházában tör-
tént. A tény röviden ez. A dobsinai lelkes egyház buzgó 
tagjai, kik az utóbbi időben oly sok jót miveltek, saját egy-
házuk, valamint a közös egyház érdekében oly sokat áldoz-
tak, f. é. sept. 29-kén Pákh Mihály boldogult tiszai supe-
rintendens hamvai fölé diszes síremléket állítottak. Hogy 
pedig ezen síremlék felállítása, — mely egyesek kegyes 
adományaiból jött létre s öntött vasból góth Ízlésben igen 
díszesen van kiállítva, — ne hallgatag történjék, hanem 
mint a volt helybeli lelkész és superintendens iránti hálás 
tisztelet és vallásos kegyelet követeli, ünnepélyesen; gon-
doskodott az egyházi előjáróság arról, hogy az magyar, 
tót és német egyházi szónoklattal legyen rendeltetése he-
lyén felavatva. Felkéretett ez okból főtisztelendő Máday 
Károly superintendes ur, a német, Bartholomeides János 
föesperes ur, a tót alólirt pedig a magyar egyházi beszéd 
tartására, kik nevezett napon megjelenvén, mintegy 12 lel-
késztárstól, a gyászoló özvegytől és gyermekitől környez-
ve : Rozsnyó, Igló és Csetnek városából és vidékiről egy-
besereglett igen számos előkelők és polgárok diszes ko-
szorújától és az egyház egész tömegétől körülállva, végez-
tük a sírnál, miután a helybeli lelkész Linberger István ur 
már előlegesen a templomban készité elő a közönséget, 
megbízatásunk feladatát. A beszédek az alkalomhoz mér-
tek valának s mi a tisztelök érzületére a legnagyobb hatást 
gyakorolta, az bizonyosan főt. Máday Károly superinten-
dens ur beszéde, különösen pedig beszentelö kenetes imája 
volt. A lélekemelő ünnepély, mely nekünk lelkészeknek kebe-
lét dobsinaiak iránt igaz hálára kötelezte, más részről pedig 
a szivek vallásos buzgóságát nem kevéssé emelte, egyházi 
ének és a „Szózat" négyhangu éneklésével fejeztetett be, 
melyet a városházán 150 személyre készült közebéd köve-
tett, hol az egyházias és hazafias pohárköszöntések, hogy 
nem hiányoztak, nem szükséges mondanom. A sírkövön kö-
vetkező felirat olvasható: 

„Itt nyugszik főtisztelelendö Pákh Mihály ur, szüle-
tett 1795 oct. 18-kán, meghalt 1858 dec. 24-kén, a tiszai 
evang. egyházkerület superintendense, előbb a rozsnyói, 
iglói, rima-szombati, utoljára a dobsinai egyház lelkésze." 

„Az egyház és haza rendithetlen hűségű fiának, e 
város derék szülöttének, ez egyház köztiszteletben állott 
papjának emeli e követ, „a dobsinai evangy. egyházköz-
ség." 

S ezzel, köszönetet szavazva még az ochtinai egy-
háznak a szives és igen tisztességes ellátásért, leteszem 

* 



levelezői tollam azon szivbeli könyörgéssel: hogy a jó 
Isten, ki eddig kegyelmesen segitett, segéljen tovább is, 
virágoztassa esperességünk egyházait és intézeteit s nevelje 
az egyház iránti szeretetet és buzgóságot napról napra 
nagyobb mátékben körünkben: bezárom tudositáson azon 
öszite óhajjal: hogy a kegyelemnek Istene, a dobsinai egy-
ház buzgó tagjait, kik a tisztelet és kegyelet ezen szép 
emlékére áldoztak s ez által ujabb érdemkoszorűt vivtak ki 
egyházunk történelmében, jutalmazza meg és tetézze földi 
és mennyei áldásának gazdagságával. 

CzéJcus 

Templomszentelés Torvajon Somogyme-
g y é b e n . T. c. Szerkeztöség. „Protestáns Egyházi és Is-
kolai," nemkülönben a „Lelki kincstár" kedves lapjaink ha-
sábjain, két évek lefolyása alatt többször érintett torvaji 
ág. evang. üókegyház, szerencsés vala azon boldogitó, ör-
vendetes napot megérhetni, melyben újonnan felépitett, és 
már most bensöleg is tökéletesen szervezett igen szép csi-
nos oltárral és új székekkel felékesitett kisded templomát, 
az Istennek dicsőségére felszentelhette. 

Történt pedig e szentelés f. év. october 31-kén, mint 
egyszersmind a boldog reformátió emlékünnepén, mely al-
kalommal, az ó imaháztól búcsút véve, indultunk és men-
tünk az új templom felé, s annak ajtaja előtt megállva,nagy-
tiszteletü Schneiker Jakab esperes ur, Jósue 5. v. 15 igékre 
alkalmazott szózattal — rövid de velős előadásban a híve-
ket a bemenetelre elkészítvén — az ajtó kulcsot a helybeli 
lelkésznek adá, ki a templomot megnyitván, a hívek helye-
ikre telepedtek — és az imaház az összesereglett népet 
kebelébe nem fogadhatá — ámbár zsúfolásig megtelt. A 
tisztelt Esperes ur az oltárba lépett — a többi lelkész urak 
az oltárt körül állták. 

Nt. esperes ur ékes előadásával a templomot felavat-
ván, azután t. Ritter István gyönki lelkész ur lépett a szó-
székre és szólott a szivekhez , szellemi ihletséggel 
és buzgósággal. Keresztelési, esketési avatási és a Jézus 
sz. vacsora kiszolgáltatási szertartásokat végeztek t.Stráner 
György Köccsei, — t. Cserna István Bálványosi, — t. Ba-
logh Imre N. Szokolyi, — t. Laki Mihály Bábonyi lelkész 
urak, — a befejező áldást, a helybeli lelkész adta az oltár 
előtt. * 

Ezen protestáns ünnepély alkalmával tekintetes Zichy 
Antal katholikus közbirtokos, nagy lelkületének, és polgári 
érzületének ismét egy kitűnő jelenségét adá, midőn a pap-
ságot, és az ünnepélyre megjelent intelligentiát, díszes 
magyar izletű ebéddel megvendégelte, s a papságot még 
szállással is ellátta — a torvaji kisded egyházat pedig 2 
akó borral meg ajándékozta. 

Krizsán József 
tabi ág. ev. lelkész. 

Ünnepély T -Földváron, oct. 21. Varázserővel 
bírtak ma itten a legtisztább atyafiindulattal szeretett ágost. 
hitv. evangyélikusok egészen újból emelt templomuk tor-
nyának érc-nyelvei, hirdetvén a legott bekövetkező ünne-
pélyes megnyittatást. 

Csak 54 éve még, hogy a báró Podmanicky földes-
úri család Aszód vidékéről néhány tótajku háznépet, több-
nyire pásztorokat s egyébb cselédséget hozzánk telepitett, 
kik legott „Szarvashoz" csatolt fiókegyházat, s majd kevés 
néhány év múlva anyaegyházat alapítottak, paplakot, iskolát 
s templomot emeltek. 

E tótajku törzsek a már régen virágzó reformált la-
kosság között csakhamar elfeledvén anyai nyelvöket, az 
isteniszolgálat magyarul teljesíttetett. 

Fél-századnál jóval kevesebb idő alatt már uj tem-
plomról gondoskodott az evangyélmi hitben oly erős plán-
tagyülekezet jelenlegi lelkésze tiszt. Masznyik János ur. 
Midőn ö az 1855. mart. 26-kán az uj templom alapját „az ö 
nagy erejét — ezek valának szavai — az erőtlenekben 
megdicsőítő nagy Istenbe, ö utána pedig kisded de az ügy 
szerelmétől lángoló híveibe, majd az e helyben létező re-
formált népes gyülekezet reménylett testvéri segedelmébe 
vetett bizodalommal" letevé: nem volt több az egyház 
pénztárában báró Podmanicky János ö méltósága három 
rendbeli — vallásos magas ihlettsége szülte — kötelez-
vényénél 840 pforintig s ennek 31 évi hat száztóli kamat-
jánál, mert a 300,000 tégla 100 köböl mész beszerzése 
kimerité a pénztárt. 

Ugyanezen alapletételi ünnepélynél nekem adatott a 
megbecsülhetlen szerencse betehetni az okiratott s cleno-
diumot tartalmazó szekrényt az egyház nyugotészaki sar-
kánál. 

S ime a 14,000 pengő forintba került, legszebb styl-
ben fölkészült templom teljesen bevégezve ünnepélyesen 
megnyittatott nt. Torkos Károly esperes s egyházkerületi 
főjegyző ur által, 

Megállapodánk legelébb a torony erkélyoszlopzata 
alatt, alkalmi éneket rebegvén örömhangokon az egybese-
reglett nagy sokaság ; esperes ur pedig lelke megindulá-
sából szülemlett imája után az átvett kulcscsal az ajtót az 
atyának, a fiúnak és a szentlélek nevében fölnyitá. 

Az oltár előtt — melyen gyertyák gyújtattak — is-
mét esperes ur adta elő szabatos ékesszólással, minő igaz, 
tisztán evangyélmi hit. hirdettessék e szentházban ? egy-
szersmind pedig áldást, az ég kegyét esdé ez ujhajlékra. 

Nt. Horváth Sámuel — elébb tiszalöldvári — tót-
komlós! lelkész ur szószékre lépvén, 50 percig tartott — 
a népszerűséget a komoly valósággal mesterileg össze-
egyeztető — kedves, még is szivet lelket megható, tudóst 
és tudatlant önmagábatérésre, az evangyélmi áldásos hit 
megbecsülésére serkentő szónoklatot mondott. 

Nt. Jancsovits István szarvasi lelkész ur az urvacso-
rát szolgáltatta ki, nt. Havjár Dániel ugyancsak szarvasi 
lelkész ur pedig keresztelt és esketett. 

Maradjanak áldásban az emlékezet lapjain azon nemes 
szívű jóltevők nevei, kik az urnák ez uj hajlékát gyámoli-



tani buzgólkodtak : b. Podmanicky Amim 500 pftot, Be-
nyicky Ödön 200 pftos oltárképet, özv. Nagy Józsefné 
1100 pftot, gróf. Zichy László és Sax Anna 200 fr. o. é. 
Bockó Dániel 300 fr. o. é., Podmanicky László 100 f., 
néhai Ipelszky Mihály 240 f., Eördögh Fer. kasznár 100 f., 
id. és ifj. Bohus Pál 180 f., Nitsch Márton az oltárteritö-
ket s gyertyatartókat, Sztranyovszky Péter 40 szekér 
szalmát a téglaégetéshez és 30 pftot, Szinovic Lajos 130 
ftot, szíveskedtek adományozni. A fönlevö 3200 fr. adósság 
birtokaránylag van a hívekre kivetve. 

A tiszaföldvári ágost. ev. egyház a békés-csanádi 
egyházmegyéhez tartozván, e templommegnyitási ünnepé-
lyen három esperesi egyéniség jelent meg kebeléből: nt. 
Horváth Sámuel ur mint lelépett esperes, a jelenlegi esperes 
nt. Torkos Károly ur és Havjár Dániel volt kishonti föes-
peres. ,,Ezen egyházmegyében — a békés-csanádiban — 
egyetlenegy assessor sincs — hanem „képviselet"; — s 
erre én mint ref. pap szomorúan elnémulok, és nem nyitom 
meg az én számat.*) Vári Szabó Sámuel 

t. földvári lelkész. 

Egyházmegyei élet ismertetése a marosi £egy-
házkörből. 

Ha a viz önként foly alá a magassabb helyről, s csak 
azon tükörben nyugszik meg, miben az ég maga-magára 
ismer : akkor a prot. papnak is van joga arra, hogy azon 
egyházmegyei élet mibenlétét — hol mőködése igénybe 
van véve — nyilvánosság rámájába foglalva közszemle 
tárgyává emelje. 

A protestantismns ugyanis nem egyéb — mint ön-
kény ellenébe keletkezett ellenzék — minek életrevalósága 
abban áll, ha azon elemből, mi az apostol ezen utasításá-
ban vagyon kimérve: „mindeneket megvizsgáljatok, és a mi 
jó, azt megtartsátok" 1. Thess. 5, 21, magát kirekesztetni 
semmi áron nem engedi. 

Mint az ég a földtől, oly távol vagyok a meddő gán-
csoskodásnak csak árnyékától is. De mivel a szándokolt 
kihágások sokszorozott elnézése, épen az azokbani rész-
vét gyanúját öltené magára; s e felett gyávaságra mutatna, 
mástól várni többet mint magunktól: bátor vagyok a prot. 
Egyh. s Iskolai lap nt. szerkesztősége ajtaján kopogtatni. 
Annyival is inkább, mivel a nyilvánosság ügye mindenkit 
jogosít azon állomásra, honnan a közóhajtást fülbesugá-
sait, mint egy ház tetejéről prédikálhatja Máté 10, 27. — 
„A kinek hát vagyan füle a hallásra, hallja" Máté 13, 9. — 

Észrevételeim az erdélyi helv. hitv. superintendentiát 
képező 18 egyházmegye egyikét — a marosit — érdeklik 
— azon egyházmegyét, mely több testvérei közt, sem kül-, 
sem belterje tekintetében, nem állana egynek is háta 

Most már bátran szólhat, mert mind a 4 superint. leg-
utóbbi határozatai szerint gyűléseink minden fokoza-
ton keresztül képviselet utján lesznek összeszer-
kesztve. Szerk. 

megett, ha az önzés az élet hosszára támaszkodó hivata-
íoskodás viszonyaiban, vendégszeretetet tanusitó szállást 
nem találna. Többek mellőzésével csak is egy esetet hozok fel 
olyast, mely a közgyűlések kiállitásábóllevén meritve, elég-
séges tanuja leend állításomnak. 

A geleiféle 89-dik canon, évenként rendesen három 
gyüléstartásra — rendkivüli esetben pedig többre is jogo-
sítja, az illető nt. espereset, ezt tagadni nem lehet. De innen, 
okszerüleg még sem folyhat azon nyomasztó eljárás, mi-
nek a nevezett egyházmegye, néhány év óta ki van tétetve, 
— Ugyanis, bár gyűléseink folyamát nagyobbára válópe-
rek tárgyalása emészti fel: mégis — a válás rendes dijján 
felül — egyházaink illető lelkészeik- s iskkolatanitóik-
kal, élelmezési költség szine alatt, szás száz pengő ftot 
fizetnek szerre — a tehetősebbek egymagokra — a sze-
gényebbek pedig többed magukkal. És ezen eljárás mérle-
gében mit sem nyom azon kiváltság, miszerint az elsők ál-
talában véve — mint erkölcsi testületek — váló személyi 
minőségben soha is nem jelennek meg; sem azon gyakor-
lat, hogy az utolsók, adandó alkalommal, legalább féldijkö-
zelezettek. Mert a gyámságot vadászó patriarchalismus, a 
takarosságot méltán parancsoló idö kívánalmainak megfelelő 
alkudozást feleslegesnek tartva, az említett élelmezési ro-
vatalt azon magas számra csigázta fel, mi az egykori „he-
katombé-t" képviselé, és pedig a nélkül, hogy az áldozati 
anyag feleslegéről — mint hajdan Saul — ön magán kivül 
valakinek számolna. Már pedig szegény egyházaink — lel-
kész- s iskolatanitóink ritka fillérei oly sok felöl vagynok 
igénybe véve, miszerint csak nem közpanasz hangján kérd-
hetjük : „quidnam futurum, sí crearis liberos ?" — Igy 
gyűlt volt meg egykor Angolhonnak is baja a pétergara-
sával, de a protestántismus szellemének hódító ereje sze-
rencsésen segített rajta. 

Azonban, koránt sem azt sürgetem én, hogy a váló-
perek kezelői saját zsoldjukon vitézkedjenek, söt helyeslem 
— mint meg is van irva — : hogy „a ki szánt, reménység 
alatt kell annak szántania, és a ki csépel reménység alatt, 
az ö reménységében részesnek kell lenni" 1. Kor. 9. 10. 
De az aránylagosság kivánata mégis csak sürgetöleg kö-
veteli : hogy mindenki azon mértékben részesüljön a ter-
hekben, minő mértékben a javadalmakban osztozik. Ezen 
szabálynak pedig nálunk nem hogy elég volna téve, — söt 
a több egyházmegyékbeni humánus gyakorlattól eltéröleg, 
önző különcködés divatoz. 

Sokat mondhatnék itt, de részletességekbe nem bocsát-
kozom,—csak azért sem egyfelől, mert a t. c. olvasóközön-
ség figyelmének tiszteletben tartása, idö iránti kötelesség, 
— más felöl azért, mert jól esik még most is remélnem: 
miként az illetők, a közóhajtás előtt meghajolva, hivatásuk 
oltárán, a közbizalom hamvadó tüzét újból fellobbantják, — 
és a csábító önzés aranyborját, ilyetén resignatioval áldoz-
zák fel annak egybecsapó lángjai közt: „távoz tőlem sátán 
— bántásomra vagy énnékem!" Máté 16, 23. 

Ezen óhajtott óra, egy földinél édesebb örömet hozna 
rám, minek érzetében, a próféta ezen nyilatkozatát utánoz-
nám : „az én beszédem, mi az én számból ki megy, nem 



tér hozzám üresen vissza, hanem megcselekszi, a mit aka-
rok, és szerencsés lészen azoknál, kikhez küldöttem azt't 
Esaiás 55, 11. — Szükségesetiben folytatom. 

Gönczi Lajos 
kelementelki ref. pap. 

—g— A hegyaljai r. l.-töl e napokban azon szomo-
ritó tudósítást vettük, hogy a nyíregyházi ev. egyház álla— 
pótjában változás nem történt, mert bár a nyugtalanságok 
kútfeje megszűnt ottani lakos lenni, szelleme él, s a kive-
tett konkoly még mindig csírázik. Levelezőnk különben 
reményli, hogy a „tempóra mutantur" etc. hatását ott sem 
tévesztendi el, s végre a félrevezetettek is által látandják, 
hogy az önkormányzat épen ugy össze nem fér a külpa-
rancsok, mint a hierarchiai rendeletek uralmával, melyek 
talán egy ideig képesek egyesek dicsvágyát fölserkenteni, 
s törvénytelen eljárásokat pártolni, de képtelenek arra, 
hogy hosszasb ideig fentarthassák magukat. 

- O — 

Sajóparti válasza £. és A. uraknak Sárospata-
kon. 

E lapok 40-ki számában szep. 18-án tartott gömör 
e. megyei gyiilésünk határozatait közölvén alólirt, a s.-pa-
taki „némely" tanárokra vonatkozó pont E. és A. urak ré-
széről nagy megütközéssel fogadtatott, s jónak láták közlőt 
az ügy valódi felderítésére provokálni, mint kinek „közlése 
tökéletlen, eljárása eszélytelen" stb. Feleletünk itt követ-
kezik. 

Mint bevégzett tényt emiitik fel a kibékülést E. és A. 
urak, utalván a s.-pataki ker. gyűlés j. k. XXVIII-ik pont-
jára, ugyanazért nem tudják megfogni, hogy a gömöri e.-
megye hogyan tárgyalhatott a ker. gyűlésen is bevégzett 
ügyet. Csak ugy tárgyalhatta, hogy a s.-pataki ker. gyűlés 
jegyzökönyve csak e.-megyei gyűlésünk bevégeztével osz-
tatott szét, igy az e.-megye teljességgel nem tudhatá, hogy 
mindez már bevégzett tény, e szerint joga volt hozzá szól-
ni, hogy pedig szólott, sőt ker. gyűlésre menendő követe-
inek utasításul is adá az általunk közlött pontot: tény. Azért 
nem jutott pedig ez az egyházkerület nyilvános tudomására, 
mert elnök ö excája bölcs tapintattal a baj elhárítását csen-
dességben ezközleni képviselőinknek kegyesen megígérte 
S ezért nem sürgették annak nyilvános tárgyaltatását. Ha ki 
ezen nyilatkozatunkat is kétségbe vonja, ám tekintse meg a 
ker. jegyzői hivatalnál letett követi utasításunkat, s azon-
nal meggyőződik, hogy tollúnkat hüségtelenség, személyes 
ellenszenv , vagy más magánérdekek nem vezeték , de 
egyedül az igazság kiderítése. Igy eljárásunk nem tökélet-
len, nem eszélytelen; közlésünk nem féríiatlan rágalom, de 
teljesen hü e.-megyénk határozatához. Nyilvánosság elé is 
való, mert zárt ajtóknál nem szoktunk tanácskozni, jegyzö-
könyveink nyilvánosak, e szerint a mit az e.-megye vég-
zett, közölhettük hirlapilag is. Tiszteljük mi a s.-pataki 
tanárikart őszintén, mint talán senkisem; az érdemet elis-

merjük hálásan, de mi csak „némely" tanárokról szólánk 
egyházmegyénk utasítása nyomán. A kinek nem subája, ne 
vegye magára. 

E válaszunkkal az ügyet befejezvén, maradjon a sze-
retet és béke közöttünk. Sajóparti. 

Adakozás. 
A gr. Ráday-féle könyvtár megvételére adakoztak tiszt. 

Marussy László, hevesi reform, lelkész ur által: 

Zsoldos Sándor 1 fr. Trink Tófor 50 kr. Zsoldos 
Zsigmond 1 fr. Eőry József 10 kr. Lovas Pál 20 kr. Egy 
valaki 30 kr. A hevesi egyház 20 kr. Összesen 3 fr. 30 kr. 

A felső-baranyai helv. hitv. egyházmegye esperesi 
hivatala által: Rádi egyház 1 fr. 50 kr. Relvárdi t. lelkész 
Héregi József 50 kr. Becefai t. lelkész Dömötör Lajos 50 
kr. Márfáról 1 fr. Bisei t. lelkész Nagy István 1 forint. 
Bisei egyház 50 kr. Ipacsfai egyház 30 krajcár. Szavai 
egyház 1 forint, Szavai t. lelkész Járai Péter 1 forintot 
Vejti t. lelkész Morvái Lajos 40 kr. Sz.-Erzsébeti t. lel-
kész Boros Péter 20 kr. Nagy-barsányi iskolatanitó Krób 
Pál 1 fr. N.-harsányi t. káplán Szilágyi József 50 kr. 
N.-harsányi nt. lelkész Nánási Fodor Pál 2 fr. Gyüdi t . . 
lelkész Bekö Gábor 1 fr. Gyüdi t. káplán Törő Lajos 50 kr. 
Nagyfalui t. lelkész Kossá Károly 1 fr. Magyar-Peterdröl 
1 fr. 50 kr. Katádfa 20 kr. Okorág 46 kr. Kis^Csány 3 fr. 
Nagy-tótfalui t. lelkész Kádas Pál 1 fr. Matyi egyház 1 fr. 
Matyi t. lelkész Szakács József 1 fr. Kis-harsányi t. lelkész 
Szente Zsigmond, t. káplán Alföldi Sándor és iskolatanitó 
2 fr. 50 kr. Terehegyi t. lelkész Pápai Benjámin 1 fr. Gor-
disai egyház 40 kr. Gordisai t. lelkész HolFer Pál 40 kr. 
Drávapalkonyai t. lelkész Vágó Dániel 1 fr. D.-pakonyi is-
kolatanitó Paksi Lajos 50 kr. Hídvégi t. lelkész Szűcs János 
40 kr. Összesen 28 fr. 26 kr. 

Melanchthon szobrára ugyancsak a felső-baranyai 
helv. hitv. egyházmegye esperesi hivatala által adakoztak: 
Rádi egyház 1 f. 50 kr. Becefai t. lelkész Dömötör Lajos 
50 kr. Matyi egyház 2 fr. Nagy-harsányi egyház 1 fr. 72 
kr. Bisei t. lelkész Nagy István 50 kr. Ipacsfai egyház 30 
kr. Vejti t. lelkész Morvái Lajos 10 kr. Sz.-Erzsébeti t. lel-
kész Boros Péter 10 kr. Nagyfalui t. lelkész Kossá Károly 
20 kr. Katádfa 10 kr. Okorág 24 kr. Kis-Csány 30 kr. 
Nagy-tótfalui t. lelkész Kádas Pál 20 kr. Nagyfalui egyház 
10 kr. Matyi egyház t. lelkésze Szakács József 20 kr. Kis-
harsányi t. lelkész Szente Zsigmond, t. káplán Alföldi Sán-
dor és iskolatanitó Bokor Benő 50 kr. Gordisai t. lelkész 
Hoífer Pál 15 kr. Drávapalkonyi t. lelkész Vágó Dániel 20, 
és iskolatanitó Paksi Lajos 30 kr. Hídvégi t. lelkész Szűcs 
János 20 kr. Pótlék 33 kr. Összesen 9 fr. 74 kr. 

E két összeget addig is, mig a többi bejövendne, 
összesen 38: azaz, harmincnyolc oszt. értékű forint, kéz-
besítés és becses lapjában közzététel végett ezennel küldeni 
szerencsém van. 

Kelt Nagy-Harsányban, sept. 14. 1860. 
Nánási Fodor Pál 

felső-baranyai helv. hitv. esperes. 



Tiszt. Kérészi Mihály (a mult nyáron egészen 
leégett) Alsó-Vadász lelkésze a leégett nemes-oroszi e g y -
ház részére adakozott 1 ftot, ugy szintén a libanonvidéki 
keresztyének részére 1 ftot o. é. 

Önkénytes adakozás. 
Most, midőn az én régi igentisztelt szerk. barátomhoz 

az ,,alsó-vadászi gyászban ülő ref. egyház részére 20, a 
, ,nemes-oroszi ref. egyháznak 6, külön a lelkésznek 6, a 
„libánoni" kesergÖ;keresztyéneknek 6. „máramarosszigeti" 
ref. egyháznak 10 forintot o. értékben, tehát összesen 48 
forintot mielébbi tovaszállitás végett egyházam részéről e 
sorok mellett küldeni szerencsés vagyok (mert a heves-
nagykunsági papi- és tanitó gyámintézet számára l l = t i z e n -
egy forint más uton szállíttatik) : szabad legyen eljáráso-
mat ez 59 forintnyi önkénytes adózást illetőleg egy szóban 
megismertetni. 

November elején, mikor már mindennemű áldásait a 
mennyei gazdának kezükhöz vették hiveink, mindenik szá-
zadban elinditok egy presbytert névlajstrommal, rovatos 
ívvel, melyen alamizsnálkodásunk egy év alatt előfordult 
tárgyai röviden följegyezvék ugyan, mindazáltal már eleve 
két vasárnapon a szószékből elég világos szavakkal kihir-
dettettek s általam alkalmi tanításban fejtegettettek. A pres-
byteri gyűlésben minden intézkedés szabatosan megtétetik, 
például, hogy mindenik presbyter a maga századjából való 
legyen, hogy ennek is buzgalma ne gyöngíttessék a tova-
futkozás által, söt ismerői s barátai nyájas körében vona-
kodás nélkül léphesse át a küszöböt stb. stb. Mindenik 
presbyter kocsit és zsákokat kap, oda levén utasítva, hogy 
a szabad tetszésből adandó pénzt, búzát, árpát, zabot, kö-
lest, kukoricát, bármi csekélységet szíves örömmel s hálás 
köszönettel fogadjon el. 

A pénz gonosz portéka, nem igen szokott meghálni; 
elmegy sóra s ezerféle házi szükségre: mégis ezt vetni ki 
fejenként: nem egy helyen a zúgolódás, elégedetlenség, 
panasz, hidegülés tárgyát, szerzöokát képezi. 

A mint tudtuk, a pesti ref. egyházat — 1857-dik 
nov. 29-ki kimutatás szerint — 40 pforinttal segíteni; a 
mint bírtuk most egy éve a debreceni főiskola 35 ezer 
pforintba számított uj fedélzete összegéből ránk rovott 164 
pforintot legott befizetni: ugy tudtuk s bírtuk a jelenlegi 
59 uj forintot a legnagyobb csendben, legkisebb zúgolódás 
utóhangja nélkül, nagy örömmel és tiszta szívvel adni. 

Vári Szabó Sámuel 
tiszaföldvári reform, lelkész. 

Hálanyilatkozat. 
Nt. szerkesztő ur! Egyházam nevében bátor vagyok 

megkérni, hogy nagybecsű „Egyh. és Isk. Lapjába" mél-
tóztassék közrebocsátani, itt következő nyilvános köszöne-
tünket. 

Máramarosból, Szigetvárosából tek. Nánásy Lajos 

ügyvéd ur 5 a. é. forintot azon szavakkal küldött építendő 
templomunk részére , hogy újvidéki reform, egyházunk 
állását, hazai ügynek kívánná ö is tekintetni. A nevezett 
tek. ügyvéd urnák kegyes adományáért, midőn ez újvidéki 
reform, egyház a t. c. közönség előtt a legforróbb köszö-
netét nyilvánítani elmulhatlan kötelességének tartja: azon 
édes reménynyel biztatja magát e nagyon szegény, szána-
kozásraméltó állapotban lévő reform, egyház, hogy a ma-
gyarhoni prot. hitrokonok, a főtiszteletü superintendentiák, 
ez egyház ügyét — itt az ország szélén — az annyi kü-
lönböző nyelvii és vallású nép között, szivükre v é v e , tek. 
Nánásy L. ügyvéd ur példáját követni fogják; s lesznek 
több nemes szivü áldozatkész hazafiak, kik filléreikkel, 
kegyesadományaikkal ez egyházat romjaiból — mely alatt 
1848-ik évtől fogva nyög — felépülni segitendik. 

Újvidék, nov. 10. 1860. Mányohi Imre 
ref. lelkész. 

Köszönet. 

Egy állítandó Melanchton emlék állítása végett ön -
kénytes adakozások gyüjtetésére kibocsátott felhívásunk 
következtében következendő összegek folytak be hozzánk: 

1. Pestről 778 fr. 82 kr., jelesül Greguss ur által 
105 fr., Székács superintendens ur által 331 fr., dr. Ballagi 
tanár ur által 181 fr. 20 kr., Hornyánszky Viktor ur által 
166 fr. 62 kr. 

2. Magyaroszág többi részeiből 397 fr., jelesül Bal-
tigh hitjelölt ur által 2 fr., Schneller lelkész ur által Kő-
szegről 30 fr., Linberger lelkész ur által Dobsanbol 16 fr., 
Sztromszky sup. ur által Pozsonyból 105 fr., Hurbán tanár 
ur által Huborkáról 5 fr., Volmuth adminisztrátor ur által 
Rechnitzröl s Ruszt királyi városból 15 fr. Soltész András 
úrtól Mathaeoczról 120 fr., a sopronyi egyházkerületből 72 
fr., a kárpátaljai esperességböl 32 fr. 

3. Erdélyből Binder György sup. ur által Birthelm-
böl 400 fr. 

Összesen Magyar s Erdélyországból 1575 fr. 82 kr. 
Midőn mi ezen várakozásunk fölötti gazdag adako-

zásért a buzgó adakozóknak hálás köszönetet mondunk s 
Isten jutalmazását kívánjuk, erre annyival inkább indíttat-
va érezzük magunkat, mert nagyon jól tudjuk, hogy hány-
szor és hányfélekép vétetik igénybe magyarszági hitsorso-
sink keresztyéni buzgósága. És mivel a mi részvétünk 
annak boldogulása iránt mindig oly hü volt, jól esik nekünk, 
hogy ezen emlékről — melyet az evangeliomi tudomá-
nyok alapítványául akarunk felállítani — elmondhatjuk, 
hogy a magyarok is segítették azt felállítani, annak hálás 
emlékezetére, a mit Melanchton az ö elődeikért tett. 

Vittemberg nov. 8. 1860. A Melanchton egylet tol lvi-
vője D. Lommatzh. Stier G. 



Nyilatkozat. 
Miután Jeszenszky L. volt nyíregyházi ev. lelkész, 

hírlapok utján is, azon hírt igyekszik elterjeszteni, hogy 
egyházunk neki jelessége miatt 4000 o. ért. ftot megadni 
igért. 

Kötelességnek tartjuk kinyilatkoztatni, hogy egyhá-

Segédszerkesztők = Dr. Székács J . és Tőrök P. 

zunk a fönnevezett összeget Jeszenszky urnák csakugyan 
részben fizette, részben pedig fizetni megígérte, csakhogy 
az egyház, a város és megyénk ( — a fönnevezett urnák 
szerződése szerint, városunktól 15 m.fnyi távolságon innen 
letelepednie nem szabad —) ilyen egyéniségtől megsza-
badulhatott. Nyíregyháza, nov. 10. 1860. 

Az egyházi elöljáróság. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 

Pályázat tanári állomásra. 
A sárospataki ref. főiskolában tanári állomás betöltésére pályázás hirdettetik. Az elválasz-

tandó tanár feladata leend: az erkölcsi és papi tudományokat elméletileg és gyakorlatilag tekintve 
8—10 órán tanítani, s mint főiskola rendes papjának az egyházi szolgálatokat, a főiskola körében 
teljesítni, mint ilyennek, egyik fó'kelléke a kitünó' szónoki tehetség. 

Hivatalába 1861. september hő elein lép be. 
Évi tanári dija 1020 forint, mint rendes akadémiai tanár az évenként változó közigazgatói 

hivatalt viselendi, a tanárnyugdíjintézet tagja leend. 
A pályázók folyamodványukat főtiszt. Zsarnay Lajos superintendens úrhoz S.-Patakra 

1861. év martius utolsó napjáig küldj ék be eddigi éltük folyamának leirását, iskolai pályájukról, tudo-
mányos kitüntetéseikről, netalán eddig folytatott hivatalaikról szóló bizonyitványaikat folyamodvá-
nyukhoz csatolva. (1 — 3) 

Az alulirtnál épen most jelent meg és általa minden hiteles 
könyvárusnál kapható: 

Az evang. szláv imakönyvek érezhető hiánya, Dr. Molnár Theophil kreuzbergi lelkész urat 
ar ra ötztönzé, miszesint LŐhe Wilmos „Saamenkörner des Gebeths" cimü igen jeles müvét cseh 
nyelvre leforditsa, s ennek bízománybavételét örömmel yállaltam el : 

Emiitett mű e napokban jelent meg igen csinos k i a d á s á n 9 cim a la t t ; 

GÁDRO M p D L I T E B . 
Rucnj knjzka pro evangelícké k r ^ t a n y . S píjdawkem obsahugjcjm modlitby pro staw 

manzelsky obzwlássté modlitby pro ma^fcelky. Od. W. Löhe. Na eesky gaznyk píewedl Dániel Bo- -
humil Molnár, evang farár a. w. w / r í r u c e m b u r k u . 

Két kiadásban jele;; l t pedig meg : egyike közönséges, másika finom velinpapiron; áruk na- -
gyon leszállított: a k ^ o n s é g e s kiadás ára 80 kr., a velinnyomatu 1 o. é. fr. 

Miért is főként az esperes és tisztelendő urakat kérem, szíveskedjenek e könyvnek k ö r ü k -
ben keletet eszközölni, egyszersmind kegyes megrendelésüket várván, a küldeményeket azonnali 
leszállítandom. OSTEELAMM KAROLY. könyvkereskedése Pesten, (Erzséhetter). 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonák (Egyetem utca) 2. s«. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI ES ISKOLAI LÁP 
SZERKESZTŐ- É S KIADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

H I R D E T É S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

S u p e r i n t e n d e n s i k ö r l e v é l 
a dunamelléki helv. hitv. egyházkerületi szent gyülekezetekhez, s kér elemszőz a t a hitrokon egyházakhoz 

s buzgó hitsorsosok s hazafiakhoz. 

Egy nagyértékíi szellemi kincstárt foglal kebelében édes hazánk, a gróf Ráday-család 
péeeli könyvtárát , mely tizenkétezer kötet igen jeles könyvet , mindenféle irodalmi szakból,—köztük 
kétezeret meghaladó hungarikákat, számos incunabulát, több mint kétszáz legrégibb és ritkább 
nyomtatványt, ritkaságot legkevesebb százat, — tartalmaz s ezeken kivül számos iratot, — közöttük 
Bél Mátyás és Parsits eredeti kéziratait, Leibnicz, Bod Péter, Nagy Sámuel egyház i ügynöktől stb. 
eredeti leveleket, magyar protestáns egyházunk történelmére tartozó nagybecsű okiratokat, egyházi 
levelezéseket az egész országból, mind nélkillözhetlen forrásait a magyar protestáns egyháztörté-
nelemnek. 

E jeles könyvtár magára vonta a magyarhon atyjainak méltó figyelmét annyira, hogy az 
1843 évi országgyűlési karok és rendek táblája ennek közköltségen, 40,000 ezüst forinton, megvételét a 
nemzet számára elhatározta. Albert ö cs. kir. Fensége is előkészületeket tétetett a mondott könyvtárnak 
megszerzése s a nemzeti muzeumba foglalása végett ; sőt, európai nevezetességénél fogva, felköltötte 
ez a tudományos külföld figyelmét, vágyát s igyekezetét ezt elsajátíthatni s honunkból kiköltöztetni, 
hazánk s nemzetünknek fájdalmas szellemi veszteségével, protestáns egyházunknak épen pótolhatlan 
kárára, midnyájunknak pedig, kik a Magyarhon lakói vagyunk, megalázó szégyen s gyalázatára. 

Ily jelenet, valamint a péceli könyvtárnak s hozzátartozó kéziratoknak nagy becse a tudo-
mányos művelődésre s legközelebb a magyarhoni protestáns egyház történelmi múltjára nézve, nem 
kerülhette el a pesti ev. reform, főiskolabeli theol. kar igazgató bizottmányának s magának a duna-
melléki ref. egyházkerület tanácsának figyelmét; minélfogva ez a gróf Ráday-család péceli könyvtá-
rának a haza kebelében megtartása s a nemzet kincséül, a magyarhoni ev. reform, egyetemes hitfe-
lekezet tulajdonául, legközelebb a pesti prot. főiskola egyenes és közvetlen használatára megszerez-
hetése végett, nem kétkedett a szükséges lépéseket megtenni. 

A kitűzött cél óhajtott elérésének lehetőségére nézve nem hiányzanak a kellő biztosítékok 
és zálogok. A fentisztelt grófi család, — a hon és a nemzet java s dicsőségeért lángoló buzgalmánál, 
különösebben a prot. egyház ügye iránti érdekeltségénél, és a szent célokra áldozati készségénél 
fogva, csakhogy a nagyértékü könyvtár a magyarhoni ev. reform, hitfelekezet tulajdonává, s ezáltal 
a haza és nemzetnek is maradandó kincséül válhassék — a legnagyobb készség- és örömmel ajánlko-
zott az országgyűlés karai és rendei által 40,000 ftban meghatározott árnak fizetéséhez fele részben 
járulni. — A magos kormány a szándék- és vállalatról értesülten, nem késett — f. évi septembei* 
18-kán, 4246. sz. alatt kelt kegyes intézménye által — a pesti ev. reform, theol. kar igazgató bizott-
mányának s a dunamelléki h. h. egyházkerületnek, a közhasznosság tekintetéből, engedélyt adni a 



kitűzött célra Magyarországszerte önkénytes adományok gyűjtésére. Az egyházak, községek, lelkes 
hazafiak s buzgó hitsorsosok, kik a péceli könyvtár nevezetességére, a haza s egyházunk érdekére 
figyelmesekké lö'nek, siettek a fenforgó ügyet gondjaikba venni, s a mondott végre eddigelé 8,000 
ftot meghaladó pénzösszeget áldozatul hozni, s szinte 3,000 ftot biztosítva ajánlani s igérni a dicső 
cél elérésére *). Végre, a dunamelléki h. h. egyházkerület, f. évi october hóban tartatott közgyűlésén, 
nem mulasztotta el az engedélyezett pénzgyüjtést az egész superintendentiában megrendelni s 
alulírottat megbízni, hogy körlevél által szólítsa fel bő adakozásra a kerületbeli szent gyülekezeteket, 
s"kérele mszózat által értesítse a hazabeli buzgó hitrokonok- s hazafiakat a nemzeti és vallásos cél 
elérhetése végett szükségelt segélyezés iránt. 

E szerint alulirottnak jutott a szerencse a lelkes hazafiak- s egyháztagokat értesíteni, a 
lehetőség reményével megörvendeztetni, s kihirdethetni, hogy miután a gróf Ráday-család 20,000 
fttal méltóztatott járulni a dicséretes vállalathoz; ha az összes nemzet s ebben az egyetemes ev. ref. 
hitfelekezet jobbjai s tehetősb tagjai ugyanennyit, t. i. 20,000 ftot kegyeskednek a nemzet, egyház 
és tudomány érdekében áldozatul nyúj tani : a mondott könyvtár a magyarhoni ev. ref. hitfelekezeté, 
ezáltal a nemzeté leend és maradand, s még némi több segélylyel, — mi a könyvtárnak Pestre 
szállítására, itten alkalmas helyiség szerzésére, s a könyvtár felállítására szükségeltetik, — a pesti 
prot. főiskola s a tudományszomjas közönség használatára megnyit tathatik. — Nekem jutott a sze-
rencse mély tisztelettel s szives bizodalommal fölkérhetni szeretett hazánk hű fiait s leányait, 
egyházunk buzgó tagjait, hogy honunk s egyházunk kincseit menteni, szaporítani, közhasználatuakká 
tenni buzgólkodjanak. Nem mulaszthatom el egyúttal azon kedves kötelességem teljesítését is, misze-
rint forró hálámat nyilvánítsam azon egyházak, községek, egyes jóltevők iránt, kik kegyelettel 
méltányolva az 1843-ik évi országgyűlési honatyák nemes szándékát, s a nemzeti becsületért, a haza 
dicsőségeért, az egyház érdekeért lángoló szivük sugallatát követve, eddigelé készség- és örömmel 
adakoztak; valamint bizton fejezem ki alapos reményemet, miszerint azok, kik előtt ismeretlen volt 
az itt érintett, a nemzet, egyház, tudomány ügyét érdeklő hazai s egyházi vállalat, nemes szivük 
hevében részükről is kegyes áldozattétel végett sietendnek a haza és egyház oltárához járulni. 

Igenis, teljes hittel Istenbe, a ki századokon át kegyelmesen fentartotta szeretett hazánkat, 
megvédte enyészettől, elsülyedéstől, gyalázattól nemzetünket, s megótalmazta ' ennek kebelében egy-
házunkat s a tudományt, és elébbvitte a művelődést, — s kétlen bizodalomban az elhírhedt magyar 
nemes büszkeség, tetterős akarat s áldozatkészség iránt, mely nemcsak olcsó és hiu szavakban bő -
völködik, hanem tettekkel is kész tanúsítani az igaz hazafiuságot, a nemzeti becsületért felfokozott 
érzületet, az egyház ügye melletti hitbuzgalmat,—jó reménynyel keresem meg lelkésztársaimat azon 
kérelemmel, hogy e fenforgó ügyet egyházi körükben megismertetni s ennek sikerülhetése végett 
híveiket adakozásra buzdítni el ne mulaszszák, — a többi hitrokonokat, hazafiakat s honleányokat 
pedig, mint nemzeti becsületünk gondos őreit s a tudományosság és műveltség barátait, mély tiszte-
lettel kérem föl, hogy teljesítsék a honatyák országos akaratát, foganatba vévén határozatukat,—hogy 
hazánkat kizsákmányoltatni, e kincstől is több kiköltözött nagybecsű könyvtárak s ritka okiratok 
útán megfosztatni, nemzetünket ily méltó okon barbárnak gunyoltatni ne engedjék, hanem e k in -
cset bármi jelentéktelennek látszó adománynyal is megtartani, megszerezni buzgólkodjanak. — 
Midőn kegyeletes ugyan , de múlékony ünnepélyekért ezreket áldozni készek valának nem-
zetünk fiai s leányai: semmi kétséget nem szenved, hogy ugyanazok maradandó s folytonosan jóté-
kony-hatású kincsért nem kétkedendnek az áldások Istenétől vett javaik mértékéhez képest 
adakozni. 

Minthogy pedig a folyó év végén nevezetes-mennyiségű részletet Ígérkeztünk a nemes grófi 
családnak átadni: buzgó óhajtatunk, hogy az ajánlatokat tett hazafiak azok befizetésével ne késle-
kedjenek,—a többi részvevők is jótéteményeiket alulírotthoz beküldeni siessenek,—hogy az örvendez-

* ) Lásd a kimutatást a Prot. Egyh. Isk. Lap 45-d ik számában. 
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tető sikerrel megindult vállalat mielébb óhajtott véget érhessen, s a gróf Ráday-családi könyvtár 
egyetemes egyházunk sajátjaul s ezáltal a hazának is egyik kitíinőleg becses vagyonául váljék, s i t t 
Pesten a prot. főiskola s a tudomány búvárainak közhasználatára mielébb fölállíttassék, megnyi t -
tassék; a pesti prot. főiskolai igazgató bizottmány őrködése mellett, s a dunamelléki h. h. egyházke-
rület felügyelése alatt. 

A siker fölött örvendező haza és egyetemes egyházunk hálája kisérni fogja a jótékonyan 
áldozó hiveket s részvevőleg ügygyámolító hazafiakat, kiknek neveik, mint ezen központi könyvtár 
alapítóié örökítve átadatnak jegyzőkönyvileg s hirlapilag a késő maradéknak is tisztelettárgyul: de 
legbecsesebb jutalom leend a tudat, hogy szeietett nemzetünk s hitfelekezetünk becsületéért, szent 
vallásunk javáért, s a tudományos művelődés érdekében ismét ujabb áldozatot hozánk, melyet a 
magyarok Istene üdvös eredménynyel koronáz meg! Török Pál, 

a dunamelléki h. h. egyházkerület superintendense. 

Egyházi egyetemes közpénztár mikénti 
létrehozásáról. 

Mostanában ez levén legfontosabb tá rgy e 
lapok szőnyegén: én is közzéteszem arra vonat-
kozó nézetimet, — hadd súrlódjanak s tisztulja-
nak az eszmék, — hadd készíttessék elé a közvé-
lemény s könnyíttessék munkája azon bizottmá-
nyoknak, melyekre több kormánytestületeink e 
tá rgyban a véleményezést bizták. 

Elszámlálhatlanok azon szükségink, melyek 
fedezésére eddigelé vagy épen nem voltak —, 
vagy nem elégségesek alaptőkéink. Legégetőbb 
köztük az enyészet örvénye szélén álló számos 
egyházainkban részint a lelkész és tanitó nyomo-
rult sorsának javitása, részint a túlterhelt* nép 
helyzetének könnyebbitése. — Másik sürgető szük-
ség superintendenseink s espereseink illőbb mél-
tányos díjjazása. Ok a közelebbi válság idején is 
megmutatott önzetlenségükkel kiérdemelték azt 
tőlünk, hogy mi is tegyünk értük a mennyit le-
het. Azután következnének iskolai szükségeink, 
nevezetesen egy prot. tudom, egyetem költségei, 
— főiskoláinkban a tanári fizetések alapjának 
megszilárdítása, tanitóképezdék állítása, szegé-
nyebb tanulók számára a táp intézetek gyámolí-
tása, a jobb tanulók ösztöndíjazása sbt. stb. Ezen 
szükségeket én rendeseknek tekintem, a mennyi-
ben ezek évről-évre igénylik a fedeztetést. De 
vannak rendkívüli sziikégek is, például valamely 
egyháznak tűz-, viz-, vagy más csapás általi 
megnyomorodása, u j egyházaknak s iskoláknak, 
hol rá juk szükség mutatkozik, felállításában való 
részvét stb. 

Szabad ajánlatokkal ennyi szükséget soha 
kellőképen ki nem pótolhatunk. Ekkorig folyvást 

e módhoz folyamodtunk, ezt gyakoroltuk, de annak 
elégtelenségét épen az mutatja legvilágosabban, 
hogy ama szükségek máig is kielégítetlenül fen 
vannak s folyvást zsibbasztják egyházi életünket. 
Nem lehet ugyan mondani, hogy jobbjaink a 
fŐrendti és közép osztályból s tehetősb egyházaink 
nem áldoztak volna eddig is, ha kellett — ; sőt 
alapítványink lajstromában igen kevés kivétellel 
csak is ezek neveivel találkozunk: de népünk 
nagy tömege elégnek tartván azt, ha mindenik a 
maga egyházát fen tartja, egyetemes szükségeink 
irányában többnyire részvétlen maradt, vagy leg-
fölebb kikeresett legkisebb fillért vetett a per-
selybe. En tehát a szabad ajánlatok módját egye-
dül a ritkábban felmerülő rendkívüli esetekre 
hagynám fen, azt megjegyezvén, miszerint köte-
lezni kellene az egyházakat javaiknak az elemi 
csapások elleni biztosítására oly hozzátétellel, 
hogy az ezt elhanyagoló egyháznak, ha utóbb 
kár t vallana, a segélykérés utja elzárva legyen, 
í g y a rendkívüli szükség esetei sokkal r i tkábbak 
lennének. De már 

a rendes szükségek évenkénti folytonos fe-
dezésére szánt egyházi közpénztárunk felállítá-
sára más módot tartok alkalmazásba hozandónak, 
s ha oly módot keresek, mely alapjába lehető leg-
igazságosabb, kivitelében könnyű s eredményé-
ben kielégítő legyen: nem találok egyetlenegynél 
többet, mely a ,,kivetés (ejectatio) utjáni önmeg-
adóztatásunk volna. Ez a kivetés azonban ne 
legyen lélekszám szerint, mert a lelkek számában 
a csecsemők s kiskorúak is benne értetnek, kik 
terhei inkább a szüléknek, semhogy jövedelem-
forrásaik volnának; — de ne legyen a kivetés 

* 



birtok-, lakbér-, vagy kézinivességi fokozatok 
alapján eszközlendő osztályozás szerint se, mind 
ezt tek. Ivánka Imre ur e lapok 42-ik számában 
tervezte, mert nagyon igaza van nt. Szeberényi 
Lajos urnák, midőn ugyanott állítja, hogy az 
osztályok meghatározása temérdek nehézsegek-
kel járna s még sem felelne meg a szoros igaz-
ságnak, s én még azt teszem hozzá, hogy az a 
gyülekezetek belbékéjét megzavarná, s a rec la-
matióknak illetékes birája az egyházi hatóság 
nem is lehetne; hanem 

Kellene a kivetést a polgári egyenes (direct) 
adó ftjai után tenni, t. i. a személyes kereseti-, ház-, 
föld- és jövedelmi adók összege után, — nem 
értve oda kincstári, földfelszabadítási és községi 
pótlékokat; mert visszás dolognak tartanám pót-
lékra ismét pótlékot vetni ki, főkép azt tudva, 
hogy a községi pótlék helyenként nem is e g y -
arányos. Ezen kulcs után tehát egyelőre, midőn 
még a bejövendő összegről sejtelmünk is alig 
lehet; azonkívül szükségeink sincsenek pontosan 
számbavéve: minden adóforintra két osztrák krt, 
vagyis az egyenes polgári közadónak százalékát 
gondolnám évenként kivetendönek, és mindaddig 
beszedendőnek, mig vagy polgári adózásunk 
rendszere, vagy a pénz értéke tetemes változást 
nem szenved, mely esetekben a körülményekhez 
képest másként lehetne aztán rendelkezni. — A 
személyeskereseti adó a 16 évet meghaladt, és igy 
a vasárnapi iskolából kikerült fiatalokon kezdőd-
vén, kik már a szegényebb családnak haszonhajtó 
tagjai, e terv nyomán mind ezek, mind az idősb 
egyháztagok, és igy a tekintetbe vehető összes 
lelkek száma, valamint földi javaink az ipar, ke-
reskedés s általjában minden jövedelem a legle-
hetőbb igazság alapján éreznék a csekély kivetés 
terhét. E kulcs készen van, s utóbb is az időnkénti 
változásokhoz idomítva megtalálható lesz a pol-
gári hatóságnál a nélkül, hogy egyházi kormá-
nyunknak más kulcs vagy osztályozás kidolgo-
zásának gyűlöletes munkájába kelljen avat-
koznia. 

A két százaléknyi egyházi adópótlékot sokal-
ni nem lehet ; mert egy napszámos személyadója 
jelenleg 35, feleségéé is annyi kr., s ha egy kis 
lakházzal bir, annak adója is csak 263/10 kr. levén, 
midőn egy forintra csak két kr. vettetnék ki, ezt 
a napszámos ember, ha házzal birna is, könnyen 

megfizethetné testi erejének hasznából, hacsak 
nem nyomorék, vagy koldus, mely esetben úgyis 
adómentes. E g y forint egyházi pótlék csak olyan 
családfőre esnék, s ki 50 ft. egyenes adót f izet ; 
vannak pedig főleg dunántuli egyh. kerületünkben 
ekklézsiák 10—20 is egy végben, hol 50 ft. d i -
rect adóval terhelt családfő nem találkozik, ugy 
hogy a 2 százalékos pótlék legnagyobb részénél 
népünk csak kros megrovás lenne. Az a gazdag, 
ki 1000 ft. direct adót fizet, — de ilyenek köztünk 
szép kevesen vannak, fájdalom ! 20 ftot évenként 
annál örömestebb megadhatna, mert ha számba 
veszi, hányszor szólíttatott fel eddig iskolaépí-
tés, iskolaépület újra fedelezése, uj tanári szék-, 
tanítóképezde, tápintézet állítása és egyéb szük-
ségek pótlására, s mit adott ezen célokra, ha f u -
kar nem volt ? valóban ugy fogja találni, hogy a 
két százaléknyi pótlékadó rendszeréből inkább 
könnyebbség hárámlik reá , mint uj teher ; 
sőt ha valaki elvből vonakodnék e ki te réh-
töl, t. i. mivel ez elvégre mégis csak adó, és foly-
tonos kötelezettséget feltételez : ugy hiszem, mi-
sem áll ellent, hogy az ily gazdag egyszermin-
denkorra olyan tőkét adjon a közpénztári bizott-
mány gondviselése alá, melynek ötös kamatjából 
évenkénti teherilletősége kikerüljön. 

Egyetértek tehát nt. Szeberényi L. úrral a 
kivetés elvére s kulcsára nézve: de nem osztozom 
azon vérmes reményében, mintha egy százaléknyi 
pótlék kielégítő eredményre vezetne; sőt oly cse-
kélynek tartom annak sikerét, főkép, ha egy ré-
szét még tőkéül félre is teszszük, hogy a kivetés, 
beszedés és kezelés fáradtságát is alig érdemelné 
az meg. O ugy látszik, nem helyesen fogta fel Ple-
ner helyettes pénzügyminister urnák f. év sept. 
18-kán a birod. tanácsban tett azon előadását, 
melyre hivatkozik, hogy t. i. a birodalomban 
miden fej egy kr. hián 10 ft. adót fizet. O ecxja 
a minden fejen csak az adólajstromokba adózókul 
beirt minden családfejeket érthette, állítása igy 
felelvén meg a dolog valóságának, s nem a biro-
dalom összes lélekszámát; már pedig a családfők 
száma „calculo politico" ugy áll a lelkek számához, 
mint .1 5-höz; következve, ha a Bányakerületben 
308 ezer lélek van, ebből csak 61,600 család 
kerülvén ki, melyek 10 ftjával 616,000 ftot adóz-
nak, ezektől szerinte egy százalékul csak 6,160 
ft. menne közpénztárba, s nem 30 ezer. — Erősen 



hiszem, miszerint a nt. Szeberényi L. ur, ha a 
calculusban ekként nem csalatkozik vala, maga 
sem elégedett volna meg egy százalékos indítvá-
nyával, mint a derék Bányakerület sem fog — 
ugyhiszem — ily csekélységgelmegelégedni,midőn 
egyéb szükségei mellett annyi iskolát ápol kebe-
lében, s a prot, tud. Egyetemet is kétségkívül 
pártolandja. Az én tervem szerint 12,320 ft. jőne 
azon kerületből, s ez meglehetősen kielégítő si-
ker lenne, s én nyíltan kimondom, hogy ennél 
többel már mostani körülményink közt a népet 
terhelendőnek nem is gondolnám. 

T. Ivánka Imre ur azt javasolja, hogy a bejövő 
pénzek tiz évig folyvást tőkésíttetvén, csak azután 
kezdessék meg azok kamatjainak beruházása: de 
hát mi, kik az áldozatot tiz évig hordjuk az oltárra, 
elzárjuk-e magunkat azon lelki jutalom élvezeté-
től, hogy áldozatunk illatját Istenhez emelkedni 
szemlélhessük? hát — mindent az utódokért — 
és magunkért semmit se tegyünk a hosszú tiz 
évig? Nem —, én nem igy vélekedem. Én elég-
nek tartom, ha az évenként bejövő pénznek csak 
fele takaríttatik meg tőkéül; de már a másik felét 
tüstént szükségeinkre fordíttatni kívánnám oly 
mértékben, miként az összegből kikerül, a szük-
ségek minden helyére és nemére kiterjesztve, 
hogy a segély, habár eleinte csekély is, azonnal 
érezhető legyen mindenütt és egyszerre. Óhajtom 
ezt azon okból is, hogy népünk, mely megszokta, 
mert magunk tanítottuk rá, csak azt hinni el, a 
minek jeleit látja, meggyőződhessék, miszerint a 
szűkölködők tüstént részesíttetnek filléreiből,hogy 
átlássa, miszerint soknak kell lenni a szükségnek, 
midőn egy helyre csekély segély jut , s ennek 
folytán a kivetett összeget ne sokalja; sőt hogy 
az évek során folytatott pótlékadózással az éven-
kénti segélyezést is folytonosan öregbedni lát-
hassa ; kívánnám a beruházandó egyszázalékhoz 
a félretett s kihelyzett másik százalék kamatját 
is hozzátétetni. A második százalék megtakarítva 
kamat nélkül is oly összegre nőheti ki magát 
idővel, hogy utóbbi kamatjai minden szükségin-
ket fedezhetik, s akkor majd a további önmeg-
adóztatás megszűnhetik. 

A beszedés módját illetőleg : célszerűnek 
tartanám a reformátió ünnepének félünnepkénti 
megtartását nálunk helv. hitvallóknál is, miként 
ágostai tesvéreinknél szokásban van, évenként 

oct. 31-kén egyetemes határozat erejével g y a -
korlatba hozatni. Jó alkalom volna ez népünk 
előtt, nemcsak multunkról szólani, hanem jelen 
állásunkról is —, és a múltból merített tanúság 
folytán felhevítni a hiveket anyaszentegyházunk 
jövőjének megóvására, megszilárdítására , u g y 
tüntetvén fel előttük a kérdéses egyh. pótlékot, 
mint államjogilag biztosított kormányzati önálló-
ságunk anyagi szilárdítását, mint vallási szabad-
ságunk csekély díját. — Ily kathedrai felvilágo-
sítás u tán még azon napon, különben is a katonai 
esztendő utolsó napján, ki kellene az egyház szol-
gáit küldeni a beszedésre. — Lesznek ugyan 
fizetni nem akarók, nem tudók; lesznek itt is, 
mint minden pénztáraknál a világon voltak, és 
lesznek mindenkor hátralétben maradások, hisz 
sok embertől a kölcsönpénzt is birói hatalommal 
kell visszavenni: de a nép értelmének felvilágo-
sítása, szivének erkölcsi okokkali ostromlása, a 
józan többség közérzülete, főképen pedig tehetősb 
jobbjaink példával elöljárása sok makacsot meg-
térítend. Láttam én már arra is esetet, miszerint 
egy makacs 20 évig nem fizetett papbért és más 
egyházi adókat, még sem károsodott az egyház, 
mert amannak holta után kamattal együtt meg-
ítéltetett a hátralék. — Nem tartanám azonban 
megengedendőnek, hogy az egyes egyháztagok 
helyett az egyház pénztára fizesse meg a gyüle-
kezetbeliekre eső ezen egyházi pótlékot, habár 
az abból tán kikerülne i s ; mert egy az, hogy a 
gyülekezetek pénztárának meg van a maga r en -
deltetése, melyet az adakozók, birtok-ajándékozók, 
hagyományozók szemeik előtt tartottak, vajha an-
nak felelhessenek meg azon pénztárak :u j célra te-
hát, u j forrást kell nyi tn i ; más az, hogy káros példa 
lenne a szegényebb községek előtt, ha a szomszéd 
tehetős gyülekezetbeliek ezen terhet nem egyen-
ként éreznék velük egyaránt,—a szabály kivétel 
nélküli általánosságból is csak a kötelezettség 
mellőzhetlenségét látná át a nép. Egyébiránt 

Nem tartózkodom nyiltan kimondani abbeli 
meggyőződésemet, miszerint előrelátásból szük-
séges leend ezen kivetés utáni önmegadóztatá-
sunkra az országfejedelmi jóváhagyást előre ki-
nyerni, melynek alapján aztán a beszedésnél vi-
lági assistentiára, de csak végső esetekben, mint-
egy példaadásul alkalmazandóra számot t a r tha -
tunk. Nem kételkedhetünk ezen jóváhagyás meg-



adatásán, miután a septemberi rendeletekben nem-
csak beismertetett szükségeink létezése, hanem 
fedezésükre államsegély is, de el nem fogadhatott 
föltételek mellett Ígérve lőn, — önként értetvén, 
hogy önmegadóztatásunk következtében aztán 
semminemű állami költségvetésből egyházi és 
iskolai célokra, ránk, magyarhoni evangéliku-
sokra teher igazságszerint nem háru lha tna ; sőt 
Magyarországban ilyen költségvetésre általjában 
nem is lenne szükség, egyik vallásfelekezetnek 
meglevén a maga fundus religionis et studiorum, 
a másik pedig szükségeit adópótlékkal maga fe-
dezvén. 

Ezek volnának a népéletnek és népünk ész-
járásának tapasztalásból szerzett ismeretén ala-
pult igénytelen nézetim a fenforgó kérdésben. 
Szóljanak hozzá mások is, — s győzzön a mi 
jobbb! 

Utólagosan azonban, minthogy fölebb tőké-
sítésről is vala szó: nem állhatok ellent őszinte-
ségem ösztönének, hogy nyilván meg ne róvjam 
azon nagy hanyagságot, mely egyházi s iskolai 
a lapí tványink, csekély tőkepénzeink kezelése 
körül némely testületeinknél tapasztalható, mi-
szerint t. i. sok adós-levelek betábláztatása el-
mulasztatván, a kamatok kellő időben be nem 
hajtatván, a késedelmi kamatok pedig épen sehol 
alkalmazásba nem vétetvén, pénzeink sokszor 
elvesznek s nem gyarapodnak annyira, mint azt 
az alapítók s hagyományozók intentiójának lel-
kiismeretes teljesítése magával hozná, s miként 
a kamatok negyed évenkénti beszedése, azoknak 
tüstént u j kamatokra kihelyzése és a késedelmi 
kamatoknak is leköteleztetése s esetleg szigorú 
behaj tása , egy szóval takarékpénztári kezelés 
gyakorlatba vétele által lehető volna. — Pénz-
szegény országunkban örülhetne a kölcsönt ke-
reső, ha takarékpénztári szokásos feltételek alatt 
kaphatna pénzt, főkép egyházi testülettől, mely-
nek nincs oka jó fizető s biztos kezektől tőkéit ha-
marjában visszavenni. 

Célszerűnek tartanám azt is, ha a papiros-
pénz értékének gyakori ingadozása — sőt nem 
példa nélküli alászállitása általi károsodásunk 
megelőzésére csekély tőkéink nagyobb része fek-
vő javak szerzésére fordíttatnék, s a szerzett bir-
tok bérbeadás ut ján gyümölcsöztetnék. A fekvő 
javak ámbár csak 4 százalékot jövedelmeznének 

i s : kipótolná e kis hiányt az a körülmény, misze-
rint az ingatlan birtok belértéke folyvást neve-
keclésben levén, azon egy hold föld, mely most 
100 oszt. fton szereztetik, s most csak 4 százalék-
nyi földbért hoz be, 15 — 20 esztendő múlva 200 
ft. belértékre emelkedvén fel, akkor már 8 szá-
zaléknyitjövedelmezne, s a kezdetben volt hiányt 
kipótolná. Fődolog pedig az, hogy tulajdonunk 
minden válság ellen örökre biztosítva lenne. Mi 
jó volna, ha főiskoláink pénzei földbirtokokban 
feküdnének, s azokon, mint a gazdaságok állíttat-
ván, egyszerre két célt érnénk el, úgymint pén-
zeink biztonságát és gazdasági iskolának lehető-
ségét, hogy főiskoláink necsak lelkészeket s tani-
tókat neveljenek, hanem tanult gazdákat is, kikre 
e honnak oly nagy szüksége van? 

Mórocza Dániel. 

Még egy szó az egyházi adó ügyében. 
Oly sokat olvastam már az „Egyh. és Isk." Lap hasáb-

jain az egyházi adóról, oly sok szép terveket láttam, mikép 
lehetne könnyíi módon sok pénzre szert tennünk, hogy r é -
szemről szinte szerénytelenség e tárgyhoz szólani akarni. 
De miután a sok szép szónak még eddig igen kevés ered-
ményét tapasztaltam s azt kell hinnem, hogy minden ez 
ideig közlött tervben kell valaminek lenni, a mi azt a g y a -
korlatban kivihetetlenné teszi, talán nem fogja a tisztelt 
szerkesztőség rosz néven venni, ha én is, ki ez ügyben 
már sokat fáradtam s talán némi tapasztalattal is birok, egy 
két igénytelen szót akarok e tárgyhoz mondani. Ne ijedjen 
meg a tisztelt szerkesztőség, nem fogok uj tervvel alkal-
matlankodni, sem az egyházi adó elméletéről hosszú érte -
kezletet tartani, csak egyszerűen azt leszek elmondandó, 
hogyan jártunk el mi dunántúliak ez ügyben. Hisz a l e g k ö -
zelebbi egyetemes gyűlés alkalmával nem egyszer kellett 
hallanom: ti dunántuliak jól állatok, a ti pénzügyeitek 
rendben vannak, könnyen haladhattok s t. — Ha ez áll, 
akkor ugy hiszem csak köte lességemet teljesitem, ha a 
többi testvér egyházkerületeknek elmondom, mikép jutot-
tunk mi oda, ahova ők is eljutni óhajtanak. Távol l egyen 
azonban tőlem, hogy azon módot, melyet mi követtünk, és 
követünk, mint a legjobbat, mint egyedül célhozvezetőt 
tüntessem k i ; a mi nálunk jó, máshol talán nem lesz az, s 
ha valaki jónak találja, ám kövesse. 

Az „Egyh. és Isk. Lap" legközelebbi számaiban Iván-
ka, Szeberényi és Stehlo urak mutatják be terveiket. M e g -
bocsátanak az általam személyesen is tisztelt urak, ha nyí l -
tan kimondom, mikép az én igénytelen nézetem szerint 
egyiket sem hiszem általánosan alkalmazhatónak. Ivánka 
ur terve nagyon szép, nagyon practikus egészen protes-



táns; de minthogy nagyon is a részletekbe bocsátkozik, 
félek, hogy a kivitelben hajótörést fog szenvedni. Épen 
ilyen tervet készitett a mi egyházkerületünk is, még 1 8 5 2 -
ben, de midőn életbe akartuk azt léptetni, oly sok nehéz -
ségekre találtunk, hogy fel kellett vele hagynunk. Megkí-
sértettük, mikép Szeberényi ur tervezi, a polg. adókulcs 
szerint is kivetni egyházi költségeinket, de ennek mindenki 
ellemondott, miért? — Ivánka ur szives volt helyettem 
az okokat elmondani, melyeket azért itt ismételnem felesle-
ges volna. Stehló ur terve igen szép — a papiroson, meri 
vajmi könnyű kiszámítani, mennyit lehetne tiz év alatt ö s z -
szeteremteni, — sok papirost elvesztegettem én már é l e -
temben az ily számitgatásokra, a mit máig is sajnálok; — 
ugy látszik azonban, hogy még nem kisértette meg Stehló 
ur ily uton pénzt szerezni egyházkerületének, kiilömben 
alig ámítaná magát azzal, hogy minden egyház e g y r e -
másra 5 0 — 6 0 ftot fog évenként önként adakozni az egyház 
szükségeinek fedezésére. Legtöbbet ér még Stehló ur azon 
utójegyzete, miszerint hiszi, hogy a magyar- országgyűlés 
majd méltányos lesz irányunkban s felment minden további 
tervezgetéstöl . Azt én is hiszem, de meg is várom, hogy 
méltányos legyen, hanem azt még sem hiszem ám, hogy 
egyházi hivatalnokainkat fizesse, gyűlési költségeinket 
viselje, templomokat, iskolákat, pap- és tanitólakokat 
épitsen számunkra, — ezt megvallom, nem is szeretném, 
ha tenné. — És igy végre is magunknak kell gondoskod-
nunk, hogy akármi uton- módon pénzhez jussunk. Hanem 
hogyan ? ez a kérdés. 

Mi dunántuliak igy fogtuk fel a dolgot, — helyesen 
e vagy nem, — azt nem birálgatom: 

Nekünk három rendbeli pénztárra van szükségünk; 
mind a három más természetű s igy mindegyiknek jövedel-
mét más- más uton kell előteremteni. 

Először : vannak minden egyházkerületnek oly nemű 
szükségei , melyektől annak fenállása feltételeztetik. Ilyenek 
a tudományos intézetek fentartása, az egyházkerületi h i -
vatalnokok fizetése, közgyűlési s egyébb költségek: „ k ö z -
pénztár"; 

másodszor : vannak oly szükségek, melyektől az egy-
ház fenállása ugyan nem feltételezletik, de annak jóllétté, 
virágzása függ, i lyenek: „szegény egyházak s tanintéze-
tek s e g é l y e z é s e " s t. „gyámpénztár 

harmadszor: szükség, hogy az egyház elgyengült 
lelkészei és tanitói s ezek özvegyei és árvái felöl is g o n -
doskodjék : „nyugpénztár." 

Az elsőt a mi i l let i : mi ugy vagyunk meggyőződve, 
hogy az egyház fentartásához annak minden egyes tagja 
„köte les" járulni. Itt nem lehet azt kérdezni, akarsz-e és 
mennyivel járulni, — hanem „a mint kiki vette az ajándé-
kot, azonképen sáfárkodjék abból" a kinek sok adatott, töb-
bel, a kinek kevés, kevesebbel. Mihelyt valaki kivonná 
magát egyháza közterhei alul, az megszűnnék annak tagja 
lenni.S ha valamely egyháztestület autonom közgyűlése meg-
egyezik abban, hogy saját létezésének biztosítása végett 
valamely adót kivetni szükséges, — itt természetesen csak 
az okvetetlen szükségesről lehet szó, — az alul magát k i -

vonni senkinek sincs joga, a ki magát az egyház tagjának 
vallja, s annak jogait élvezi. — Ennélfogva, mi részünkről 
nem tartanánk e légségesnek, mint Ivánka ur tervezi, azon 
vagyonos egyháztagok névjegyzékét egyszerűen „a kerü-
leti gyűlésen bemutatni, hogy ismerje az egyház azon fiait, 
kik csak élvezni, de áldozni nem akarnak." Még kevésbé 
tudnánk itt kezetfogni Stehló úrral, ki az önkénytes ada-
kozás utján csak azokat róná meg, kik ugy is legtöbbet 
áldoznak s az egyház hideg tagjait egészen szárazon eresz-
tené el. 

Ezek szerint tehát mi először is számot vetettünk 
magunkkal, mennyibe kerül évenkint egyházunk kormány-
zása, mennyibe tanintézeteink fentartása, mennyi az „ o k -
vetetlen" szükséges költség ? Az öszveg meglévén ál la-
pítva, kimondottuk egyházkerületileg, hogy ehhez minden 
egyháztag tartozik járulni. Azután egy adókulcs k ido lgo-
zásához láttunk. Megkísértettük a kivetést oly formán, mint 
Ivánka ur indítványozza, — nem ment; megkísértettük ugy 
mint Szeberényi ur indítványozza, az adókulcs szerint, — 
ez sem ment; még egy közvetítő módot is találtunk ki a 
kettő közt, — ez sem tetszett. Végre a számvevő bízatott 
meg, hogy belátása szerint dolgozna ki egy adókulcsot a 
gyülekezetek „lélekszámának és vagyonosságának" tekin-
tetbe vételével. Az egyházak kimutatták lelkiismeretesen 
mind a lélekszámát, mind az egyház vagyonbeli állapotát, 
melyiknek miféle jövedelmei vannak, mikép állanak az egy-
háztagok vagyonbeli tekintetben s t. A számvevő ekkor 
e g y 1000 ftos kulcsot vett fel s az összes lélekszámot k e -
rekszámmal 2 0 0 . 0 0 0 - r e tévén, minden 2 0 0 lélekre 1 frtot 
vetett. Ezután összehasonlította az egyes gyülekezetek v a -
gyonbeli állapotát; a szegényebb gyülekezetek adókulcsá-
ból levont, a tehetősebbekéhez hozzáadott, igy péld. mig 
Sopronnak a 6000 lélek után esö 3 0 fr. adókulcsát 7 0 - r e 
emelte, addig Puczincznak szintén 6000 lélek utáni 3 0 fr. 
adókulcsát 18-ra szállította le. Igy az egyes egyházak 
adókulcsai meglevén határozva, összeállította ezekből az 
esperességekét. Most az esperességek egymásközt m e g e -
gyeztek ; az egyik valamit lealkudott adókulcsából, a másik 
elfogadott valamit a másikéból s igy kölcsönös e g y e s s é g 
utján meg lett az adókulcs az e g y e s esperességekre nézve 
állapítva. Ezek hasonlókép jártak el az e g y e s gyü lekeze -
tekkel. Megkell azonban jegyeznem, hogy a számvevő által 
kidolgozott eredeti kulcs nagyon kevésben lett változtatva, 
a legtöbb esperességek és egyes egyházak minden e l l en-
mondás nélkül elfogadták azt s fizetik szerinte zúgolódás 
nélkül „tartozásaikat" mind e mai napig. Pedig már 9 éve 
hogy ezt teszik. E szerint az 1861-re 9440 fr. van e g y h á -
zainkra kivetve, s igy minden egyes adókulcsra esik 9 fr. 
44 kr. Pálfy József. 

( V é g e következik) 



A helv. hitv. t.-kereszturi egyház malija és je-
lene. 

(Folytatás). 

Iskolamesterek a következők: 
1) Győri István 1767. 
2 ) Mezei Ferenc 1769. 
3 ) Balog János 1769. 
4 ) Bodoki János 1771. 
5 ) Csepelyi Mihály 1779. 
6) Ujlaky Gedeon 1788. 
7 ) Homoki Pál 1791. 
8 ) Szilágyi Imre 1793. 
9 ) Beregszászi András 1795. 

1 0 ) Aszalai István 1796. 
11 ) Máté István 1800. 
1 2 ) Barati János 1805. 
1 3 ) Nagy Gábor 1810 . 
1 4 ) Barati János 1826. 
1 5 ) Kis Bálint 1829. 
1 6 ) Fejér Sándor 1831. 
17) Szilágyi István 1833. — Itt holt meg 1849. 

február 13. 
1 8 ) Pap Bálint 1849. 
19 ) Géresi Márton 1849. 
2 0 ) Mezei Benjámin 1854. 
2 1 ) Nagy Elek 1855. 
22 ) Molnár Gábor 1858. 
2 3 ) Balajti György 1859. 

Itt van helye arról emlékeznünk, hogy a t .-kereszturi 
e g y h á z n a k : ! ) Keresztelési anyakönyve kezdődik 1766. 
éven, hiányzik 1 7 7 5 — 1 7 8 6 - i g . 2 ) Esketési anyakönyve 
kezdődik 1768. , hiányzik mint az előbbi. 3 ) Temetési anya-
könyve kezd. 1786. 4 ) Felső rendelések jegyzökönyve 
kezd. 1803. 5 ) Egyházi tanácsülés (consistorium) és köz -
gyűlések jegyzökönyve kezd. 1825. — Urasztali készüle -
teink közül emlékezetesek: 

1) E g y jókora nagyságú cintányér, belső kerületén 

jegybetüvel , 1812. koszorúba foglalt évszámmal. 

Ugyanezen jegybetüvel , 1718. évszámmal, s ezen középen 
körbe hímezett aranyszál-kivarrással: a tisza-kereszturi 
ecclesiájé — egy közép nagyságú, ritka szövetű selyem 
fejérkendö. 2 ) kókuszdió-héjból , megaranyozott ezüst 
abroncsszerü foglalatban urasztali kehely , ajkszélen ily 
körirattal: Szerencsi H. Gerson Ao. 1738. ajándékozta e 
pohárt a t .-kereszturi sz. ecclesiának. Ugyancsak ettől e g y 
vert ezüst kisebbszerü tányér, ezen körirattal: Szerencsi 
Hajnal Gerson csináltatta a tisza-kereszturi reformata szent 
ecclésia számára Istenhez való buzgóságból Ao. 1743. 

Egyházunk beléletéböl megjegyzésre méltó adatok: 
1811 . t. Dobsa István ur által megindított aláírási íven 
gyűlt a s. pataki főiskolai épületre 2 4 rénes ft. 16 kr. — 
1823 . dicsérendő le lki ismeretességgel jegyzésbe tétetik, 
hogy az iskolaképes növendékek száma 2 4 ; ezek közül 
nem iskoláztatik 18 ! íme, a közhazának önfeledkező szen-
dergéséből mireánk ilyen részlet jutott. 1824. lelkek száma 

352. volt. 1825. julius 24. estve érkezett m e g s z . egyházunk 
kebelébe, s a következett nap délutánján távozott el a főt. 
supererintendentiális e. látogatás. 1826. év után az e g y h á z -
gyülések jegyzökönyvében következő érdekes j e g y z é s : 
„Itten a további presbyteriális aktáknak fe l jegyzése m e g -
szűnt, mivel a következő curator urak ns. Csemetzky Zs ig -
mond és Deák István uraimék abban a hiszemben voltanak, 
hogy a prédikátor nem tagja a presbyteriumnak, követke-
zésképen a szokott gyűlésekben a prédikátort meghívni 
szükségtelennek tartották (holott csak ö vitte eddig is a 
jegyző pennát), mig aztán e tévelygő vélekedésből kivette 
ö klmeket az 1829. febr 16. tartatott ns. Canonica visitatió 
értésekre adván, hogy a helybeli consistoriális gyűléseknek 
a prédikátor és Curator praesidiuma alatt kell megesni. Ennek 
dacára az 1829. év után még egyszer ugyanazon okból,ugyan-
azon j egyzés találtatik, mely ezen ujabbi gonosz varázslatot 
feloldozá az 1833. febr. 13-ki ns. Canonica visitatió. — A 
miről je lenleg oly könnyelműen gondolkozni, sőt tán épen 
nem is gondoskodni szokás nemcsak nálunk, de máshol is, 

— méltó dicséretül álljon itt, hogy a presbyterium helybeli 
szülésznövel szerződött s azt felesküdteté 1784., s ujabban 
1829-ben , a ki most is szolgál. — Lelkek számmá je len-
leg 372. 

III. Es ezennel a jelenbe érkeztünk el, melynek 
föérdekét a statisticai kimutatás teszi. Ha jól felgondoljuk, 
ennek nyilván elébe hozása ép oly szükséges , mint a tör -
téneti múltnak lerajzolása, vagy még szükségesebb annyi-
ban, hogy jövendőnknek alapja ez levén, tőlünk függ most 
ezen alapot minél jobban megvetni ; — ezen szempontból 
bármelyik egyes , még oly kicsiny egyháznak is állapotja, 
— ugyanazon a legtöbbekével s igy határozott nagy több-
séget képezvén: figyelemgerjesztö, s az ujabban várt r e n -
dezéshez épen nélkülözhetlen előkészület. Nem akarjuk 
vizsgálni, mily okok tartóztatják el a t. lelkipásztor urakat 
a kunhegyesi péld. (Prot. Egyh. és Isk. Lap I. évf. 4 7 — 5 0 . 
sz . ) követésétől, melynek becsét elannyira illetékesen mél -
tányolta a t. szerkesztőség i s ; — részünkről, mint e g y h . -
megye és e .-kerület által hivatalból s küldetés (miss io) 
utján ide rendelt ügyintéző (administrator) s mainapig 
csaknem mindenes, bizton vehetjük magunknak a szabad-
ságot, de sőt tartozásnak ismerjük az — itt helyben és 
honszerte mostan újjászülető kegyelettel karolt — e g y -
házi közügy-rendezésnek nyújtandó ily érdemleges 
szolgálatot. De térjünk a dologra. 

1) Egyházi közvagyon egy nem egészen 4 holdat tevő, 
kiirtott erdő-részlet , leginkább csak kaszálónak használ-
ható. Évenkénti jövedelme középaránylag 15 pftra volna 
tehető, miután tavaly váltópénzben, ez idén o. é . -ben adta 
ki a 20 ftot. E részban a bekövetkezendő tagosztály sem 
igér tetemes jobbraváltozást. Ezenkívül híveink buzgósága 
képezi a közönyösség s olykori, szokottnál súlyosabb, 
körülmények miatt — szintén kimerithetlennek mondható 
jövedelemforrást. Minden attól f ü g g : mily szakértéssel 
aknázzuk ezen kincsbányát ? és f ő l e g : hogyan tudunk g a z -
dálkodni napfényre hozott drága termékeivel ? Jól szólunk 

— azt mondván, hogy általában a köznép örömmel tesz és 



áldozik egyházi közjóra — mert a mi köznépünknek jóra-
valóságban hasonlóját sok más helyütt csak keresni, de 
nem találni is l ehe t ; de vajmi óhajtandó lenne itt, a miénk-
hez hasonló kis egyházakban kivétel nélkül e. j e g y z ő - s 
pénztári ellenörségül tudnunk az evangyéliom szerint kép-
zett jellemű s legkevésbbé önérdekű lelkipásztort! — Mi-
után nem példátlan dolog az, hogy az önzés mammonjai 
szivják fel — kaján gyönyörködéssel — a szegény nép 
által buzgóan nyújtott áldozatok illatozásait, — értem az 
évek hosszán kamat nélkül heverő tökéket, melyek utóbb is 
csak forgácsokba hullanak szét, ha végkép el nem rohad-
nak. Evek óta áldozik nálunk is a közkegyelet bizonyos 
4 0 — 5 0 ft. évi jövedelmű közös kaszálónak egyházunk j a -
vára á tengedéséve l ; — de mit szóljunk ehhez ? hogy az 
izraelita bérlővel hasonlag, patronusi t isztességü egyháztag 
legyen, ki egyéni részletét a közösből kiadatni kéri, sőt 
ha régi tartozásáért sürgetjük, midőn befizeti azt, e g y s z e r -
smind excommnnikálja az egész e . -közönséget . Acta r e -
fero. — Legújabban ismét a szegény közönség úgynevezett 
kisebb kir. haszonvételü kocsmájának jövedelmét—évi 20 fr. 
— ajánlá egyházi közjóra. 

2) A lelkipásztor használatára van 1200 • ölével 
számitott 14 hold és 92 Q ö l — három fordulóra osztott 
vetöföld; a tanitó részére szintén ilyen 11 hold és 970 • 
öl. Ezeknek megnövelése, bevetése és az őszi vetésnek be 
is takarítása, a közönség által teljesíttetik, úgyszintén a pap 
i l letőségéhez tartozó, legjobb időben 1 2 — 1 5 szekér szénát 
termő rétnek lekaszálása, feltakarítása és behordása is. No 
ettől óvjon Isten! . . . " A népszerű, — de hogy urszerü is 
ép ugy lenni tudjon — papnak tán még csak i g e n ; de 
máskülönben jaj neked, ki csak egyik birsz lenni; hátha 
mindkét részen kegyet veszítesz ! ? Minden munkáját be 
fogta már akkor végezni a nép, midőn a belsőkére sor 
kerül, olykor épen elkésik, mint a gazdálkodásnál szokott 
lenni ; és történt, hogy öszszel alig valami vettetett, de 
másik évre oly szénát takartak, mely tel jességgel haszon-
vehetlen. Munkarendet ugyan szabunk gyülés i l eg ; hanem 
ki tartja ? S még inkább : ki tartja meg? a minden más s zo l -
gálatra keményebben sürgetett nép itt érezvén l egköny-
nyübbnek a dolgot, föl sem veszi; e. gondnokaink minden 
hatalma szóliang, mely nem ritkán szidalommal v iszhango-
zik. Azt sem nehéz volna eltalálni, hogy a közmunkában, 
kik a legkevésbbé serények ? de várjuk sorjára a dolgot. 
Fára minden járómarhás ember fizet 1 ft. 15 krt. vál tóban; 
kinek járó marhája nincs 45 krt., s az ezekből Vegyülendő 
összegen mennyi fát vehet, veszen az egyház és behordja 
(Ez leginkább a körülmények szerencséje szerint 20 öl 
szokott lenni, melyből y 3 - d a a tanítóé). — Minden szántó-
vető gazda, kinek 20 kereszt búzája terem, s ki hajdan 3 
keresztet fizetett, 13 kévéjével, ád most egy köböl tiszta 
rostált búzát (ilyen most 22) . Kinek 20 kereszten alul t e -
rem, fizet három vékát (ilyen most 10) . Kinek 10 és azon 
alul terem, fizet 2 vékát (i lyen most 17) . — Az ö z v e g y -
asszony , ha gazdaságfolytató fia vagy cseléde van, az 
•egészbéresek közé tartozik. Kinek vetése nincs: mit fizes-
sen ? az egyház itéli meg. Teljes összegben, a jelen évi 

augustustól — mikor a kivetés történik — jövő ugyanak-
korig = 44 köböl 2 % véka, melyre nézve törvény, hogy a 
ki nem tiszta búzát hoz, a kétszerest tetésen mérje; a 
pénzt fizetőkre kivetett összeg = 6 fr. 60 kr., mely 
ezen utolsó pontban foglalt buza- és pénzfizetés ( ú g y n e v e -
zett provcntnek) y 4 - d része a tanitót i l leti; azon kivül két 
temetökertnek használata egyenlően felosztva pap és tanitó 
között. — Remélhetjük, hogy a tagosítás alkalmával e g y -
ház és belhivatalnokok használatára juttatandó földillet-
mény, melyben hihetőleg a közmunka váltsága is betudva 
lesz, sokat jóvá teend, mit adjon Isten! hanem a tulajdon-
képeni „proventfizetés"re nézve egy-ké t megjegyzés k í -
vántatik. Ugyanis, az e . -megyénél Ievö fizetésleveleken 
(charta) a pap részére 3 6 ; tanítóéra 12 köböl buza találta-
tik. Ez már több év óta ily öszhangzatlan papíron és g y a -
korlatban ; nemrég a lelkipásztor személyiségéhez kötött 
egy-két köböl buza még az irott i l letőségen felül ese t t ; 
az óta, mint p. o. ez idén több mint 3 köböl az illeték 
hiánya ; tavaly 4 köbölnél több volt. Midőn figyelmeztetjük 
híveinket, hogy magánembert is becstelenné teszen, e. 
testületnek annyival inkább szégyenére válik : — többet 
Ígérni, mint adunk valóban; — ö maguk részéről helyesen 
és igazságosan felelik: „Mi tehetségünkhez aránylag v i se l -
jük a terhet ;" — bár azok, kiknek a 20 kereszten felül 
Ötvenek és százak teremnek, fogadnák el az arányosságot! 
Még ez idén, bár ennek igazságosságát legőszintébben e l -
ismerék , határozottan vonakodtak az egy köblön felül 
emelendő proventfizetéstöl az uri rendűek,—kik egyébiránt 
még csak most kezdék valamennyire — tán épen veto-juk 
féltékenyen őrzése végett — képviseltetni magukat a kivető 
gyűlésen. De hiszen itt van a magyarázat! hogy az Isten 
házában is ép oly ritkán megjelenő tünetek. 

Fordulj ezekhez-áldott lelke a „belmissionak" ! . . 
Ezek azon felvilágosult fők, kiknek immár kebleiket kell 
szivérzetre melegíteni. Mondd nekik, hogy midőn v i lágsze -
rinti bölcseségök hajótörést szenved : vonuljanak az evan-
gyéliomi hit-remény szeretet biztos kikötőjébe,—itt a l e g -
nagyobb, mert lelki és erkölcsi kárvallásért — a legjutal-
mazóbb kárpótlást, — és egyedül csak itt nyerendik. Miért 
pironkodnának most már alászállni a néphez, mely többé 
nem oly végetlen távolban áll alattuk, mint valaha; — söt 
a multak kegyeletes emlékeinél fogva — megtisztelő szép 
bizodalommal néz most is reájuk, vár minden jót tőlük, s 
legnagyobb fájdalma az, hogy azon várakozásban inind 
tovább és tovább csalatkozik. Az ö hitük ereje felszülheti 
szegény egyházak és gyönge papjaik sorsát , — és a 
magyar protestantismus nemtöje — édes gyermekeivé f o -
gadván őket, — örök időkre fiusitandja az utókor jó e m l é -
kezetében áldandó neveiket. Mondd nekik, hogy je len 
korviszonyaink között, a világ minden politikai bölcsesége 
fölött értékes egy közjóra szentelt , magasztos val lás-
erkölcsi érdekű tény, — milyenektől várja boldogulását — 
most és jövőben — a nemzedék. Ök ,hivatvák' e téren; ök 
fejtsék hát ki a ,választottak' buzgalmát is : A tekintélyes 
vagyonú állás, a szellemi túlsúly, s a felölük még mindig 
kedvezöleg értő közvélemény, s ama nemes származat, 
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melynek legutolsó darabjára is oly kitünöleg szép önérzet-
tel tud lelkesülni mindenkor a magyar kebe l : biztos je lzá-
logok a felöl, hogy Isten nevében, egyháza közjavára célzó 
vállalataik sükert aratandanak. — Ott a nyilttér — templom 
és iskola ! és azok árvasága egyenesen rájuk sír, és fog 
sírni mindaddig, valamíg föltámadand — egy percében az 
óvtalan nyugalomnak — önlelkeik szemrehányása. 

IV. Az eddigieknek kiegészítéséül, és közelebb az 
„egyházalkotmányi önismé"ben (Prot. Egy. és Isk. Lap 
f. év 29. sz.) kifejezett elvek alapján kell még itt behoznunk, 
a legteljesebb mértékben „sine ira et studio partium" egy 
sz. gyülekezetünket érdeklő sajátszerű esetet, mely egész 
hitfelezeti leg tanúságot adhat az ilyenekre nézve, — valódi 
e. jogbölcsészet i probléma. Ugyanis egyházunk és a nt. 
e . -megye között ily eset ( casus -e , vagy lapsus, vagy 
mindkettő ?) forog fen. 

Miolta — többekkel együtt—egyházunk is az e g y e -
sült mármaros-ugocsai e. megyének körülségébe — a b e -
regi tractusból — átjött (1822-d ik évben) természetesen 
viselni tartozott az ezen e . -megye i kormányzat fentartásá-
nak költségeit. E tárgyban, előzőleg e . -gyülés i j . - k ö n y -
vünk némely határzatait kell idéznünk. 

1. „ 1 8 3 4 , Jun. 26. Szigeten költ kerülö-level a pres -
bitérium jelenlétében közönségessé tétetett Julius 26-dikán, 
s nevezetesen annak 33 számja a Tractus szükségére f ize-
tendő pénz iránt — tanácskozás alá vétetett; de semmi 
kútfőt nem tudtak találni, a honnan abbeli ámbár helyes kí -
vánságot az Ekklézsia te l jes í thesse/ ' (J. könyv. 8. lap. I. 
kötet. 

Gonda László. 
(Vége köv.) 

ISKOLAÜGY. 

Évi tudósítás a h. böszörményi ref. algymnási-
umről. 

Midőn a hazai tanügy barátainak figyelmét az illetékes 
egyházi hatóságok által megindított gymnasiumszervezés s az 
e körül létrejövő tervek és javaslatok veszik mindenek előtt 
igénybe : ugyan akkor illő a tanodáknak jelen tényleges ál -
lapotáról sem feledkezni meg, mivelhogy a mai nap a ho l -
naputáninak magvát hordja, és semmi üdvös dolog sem 
létesülhet jövőben, melyhez a jelen, alapot és feltételt nem 
szolgáltat. 

Tanodánknak az 1859 60 tanév második felét illető 
közvizsgálatai sept. 17 -én tartatlak. Dicséretet — miután 
nem dicséretért fáradunk — a tanitók felöl nem szólok; 
annyit a szerénység megsértése nélkül szabad mondani, 
hogy ott egy félévi nem csekély akadályokkal küzködő 
becsületes igyekezet gyümölcse vétetett szemle alá, mely 
a szülék és elöljárók megelégedésével volt szerencsés ta-
lálkozni. Az általakulás éve volt a bevégzett év is, mint a 

melyben erőnk és hatáskörünk csekélységéhez képest igye-
keztünk általános humánus képzettséget eszközölni, ifjaink-
nál folytonosan érvényben tartva és alkalmazva azon e l v e -
ket, melyeknek nemzeti és vallásos életünk fenmaradhatása 
és virulása tekintetéből okvetlen méltányoltatniok kell, s 
melyek nélkül a honi protestáns jellemükből kiforgatott 
intézetek nem egyebek lennének, mint az öngyilkosságnak 
lassú de biztos eszközei. Örök hála a gondviselésnek érte, 
hogy törvények által biztosított szabad rendelkezésünket 
tanodáink körül most már aggodalom és félelem nélkül f o -
ganatba vehetjük, biztos kilátásba lévén helyezve a nyom-
masztó rendszabályok mielőbbi e lcnyészése , melyek mind-
annyiszor akadályozni törekvének bennünket, valahányszor 
nemzeti és vallásos életünk követeléseinek a középtano-
dáknak érvényt szerezni buzgolkodánk. Igenis, ama s z e -
rencsétlen emlékezetű s oly sok fájó sebeket osztó időközt, 
melyben „a közjó s a békésen küzdő elemek szabad m o -
zoghatása" tekintetéből szükségesnek látszott a hazai tan-
ügyet is rendszabályok közé fogni , melyek az idegen taní-
tási nyelvtől kezdve egészen a szakái- s bajuszviseletnek 
és a kalapok karimájának megszabásáig (cs . ki helyt. rend. 
1853. 3 5 6 4 895) terjedtek; — ezen időközt az események 
váratlan fordulata megszakitá ; — tanodáink melynek e g y 
része mig a „gymnásium" — név viselésétől is eltiltatott, 
a törvényes hatóságok kormánya alá visszabocsáttattak s 
„nyilvánosságukat" kétségbe vonni épen oly képte lenség-
nek tartjuk, a mily képtelenség kétségbe vonni a szentesitett 
törvénycikkek „nyilvános érvényét ," melyek azon intéze-
teket az illető egyházi hatóságok rendelkezése alatt állók-
nak nyilatkoztatták. 

Növendékeink száma a négy gymnásialis osztályban 
a bevégzett tanévről volt összesen 57, kiknek nevelésével 
ez idén is négy tanitó foglalkozott. A taneszközök szapori-* 
tását illetőleg meg kell említenem itt, hogy physikai instru-
mentumok szerezhetése végett az elmúlt tanévben műked-
velő előadások és bál rendeztetvén: azok ö s s z e s e n : 71 fr. 
8 kr. tiszta jövedelmet eredményeztek. Ezen kivül iskolai 
bizonyítványokból két évről bejött: 36 f r ; s igy az összes 
alap tészen : 107 fr. 8 kr. Ezen alapból már eddig s z e r e z -
tetett általam : a. összetet t górcső: 12 fr. b. A c é l : 10 kr. 
c. Vonalmérö : 17 kr. d. Archimedesi és közönséges c s iga -
sorok : 5 fr. e. Légsülymérö: 6 fr. 50 kr. f. Hévmérö : 1 f. 
50 kr. g. Két üvegprisma: 35 kr. h. Teljes fokozatú pro -
center: 5 fr. i. Villanytartó: 4 fr. 18 kr. k. Kitömött héja: 
1 fr. — ö s s z e s e n : 36 fr. 30 kr. — kész pénz marad nálam 
70 fr. 78 kr. melyen, hogy egy villanygépet szerezhessek, 
mielőbb lépéseket teendek. E kis számadást t. közönségem 
elé terjeszteni kötelességemnek tartottam, tudván, hogy a 
közvagyon kezelője nyilvánosan számolni köteles. A Ka-
zinczy-ösztöndij alapját, melyet, mint annak idejében lapok-
ban közölve volt, a mult évi Kazinczi-ünnepélyen aláírás 
utján raktunk össze, a t. egyháztanács vette kezelése alá. 
Ez ösztöndíjnak a mai nehéz időkben lett alapítása is egyik 
bizonysága helybeliek buzgalmának tanodájok iránt s e g y -
gye l több ok, hogy szegényebb sorsuakra nézve a g y m n a -
sialis oktatás még könnyebbé váljék, mi tanodánkban 



egyébként is szinte példátlanul megkönnyítve van már; az 
által, hogy növendékeink—kivéve az idegen vallásuakat— 
semmiféle tandijt sem fizetnek, söt, köziilök hatan éle lme-
zést, szállást, gyertyára, könyvekre és ruházatra való e l e -
gendő költséget nyernek, továbbá temetési pénzeikből l e g -
többen elláthatják magokat Írószerekkel, végül mi l e g n e -
vezetesebb, mindnyájuk előtt nyitva van az ut magokat a 
zene és ének majd minden nemeiben, ugy szólva minden 
dij nélkül, kitűnő sikerrel, képezhetni, mint a mult évi tudó-
sításomban kiemeltem. 

Volt idő, midőn e tanodabeli ifjúság élén is „ sen io -
rok" és „togatusok" állottak; midőn az alumnusokat a deb-
receni anyaiskolánkból is csapatosan hozogatták ki, hová 
őket, miután itt, mint szívesen látott vendégek 1 — 2 évet 
töltöttek, ismét visszavitték ; midőn Szathmár, Szabolcs, B e -
regh, Ugocsa, Szolnok, Komárom, Vas, Baranya stb. me-
gyékből s a kunság vidékeiről ide jö t t ifjak egészítették ki a 
helybeli növendékek számát, mely kéthárom százra ment f e l : 

de ezen idő rég elmúlt! róla csak a jegyzökönyvek 
avult lapjai szólanak már, ama tiszteletet költő bizonysá-
gok, melyeket most dicsekedésre buzdulva s némileg s z é -
gyenkedve olvasgatunk. — A megváltozott politikai v iszo-
nyok s az előhaladt tudományos műveltség ujabb időben 
sokféle követelésekkel állottak elő s nehéz terhet raktak 
vállainkra, melyek súlya alatt mi is, sok másokkal e g y e -
temben, kissé görnyedezve haladhatunk. Azonban velünk 
az ur! és hisszük, hogy e tanoda Nemtöje, valamint eddig 
is több üdvös és áldozattal járó intézkedést hozott létre 
nehéz terhünk könnyítése és elhordozhatása véget t : ugy 
ezután sem szünend meg jóltevöleg lebegni e tanoda s z e -
rény hajléka felett, s létesítendi mindazon eszközöket, mik 
kitűzött céljának elérhetése végett még most hiányozni 
látszanak. Addig is mig ez történnék, vagyunk jó remény-
ségge l csendes elvonultságban, mely helyzetünkhez oly 
jól illik. Munkálkodunk csekély erővel ugyan, de jó kedvvel 
és lelki megnyugovással a tanügy körül; mint az evezö -
hajtók, midőn viharok és vészek közöl hajójuk a lecsende-
sült tenger sikjára érve, miután a szirtek és örvények h e -
lyére még egyszer visszatekintettek, ujult erővel látnak 
munkához, — hajtván a féltett jármüvet, melynek fennma-
radásához életök forrott, megkönnyült kebellel és bizalom-
mal előbbre előbbre, mint a kik tudják, hogy a hajó kor-
mánya ahhoz illő kezekbe van letéve ! 

Az uj tanév nov. 1 - é n vette kezdetét. 
Szeremlei Samu 

iskolaigazgató. 

A tanitóképezdék ügyében. 
Minekelőtte ntisz. Horváth Sámuel ur nyilatkozata-

inak mélyebb tárgyalásába bocsátkoznám, legyen szabad 
kinyilatkoztatnom, hogy nem hihetem, mintha a t. lelkész 
urat a Szarvason netalán felállítandó tanítóképezde, melletti 
buzgolkodására, akár „önzés" akár pedig „ h i ú s á g i v ^ e t t e 

volna, söt meggyőződésem, hogy a ntiszt. lelkész ur a 
„Komoly valóság szerepét" kellőleg méltatni igyekezvén, 
ezen ügyet úgy fogta fel, mint azt egy részről talán a b é -
kési e. megye érdeke, más részről pedig saját egyéni s n é -
hány hason elvű lelkész urak nézete megkívánta. — Mind 
ezeket föltételezvén, arra bátorkodom ntisz. urat kérni, 
hogy ilynemű méltányossággal szíveskedjék e sorok írója 
irányában viszontag lenni, megjegyezvén azt, hogy az nem 

egyházmegye ," hanem „két" egyház kerület érdeké-
ben szót emelni bátorkodik. 

Mint a legutóbb Pesten tartatott bánya ker. evang. 
gyűlésen jelenlévő, a tanitó képezdék ügyében követke-
zendöket tapasztaltam: 

1) A Tiszai ev. ker. a bányai ev. kerületet testvérie-
sen megkérte, hogy egy a két kerülettel közös tanitóképez-
dét részben tartson fen. 

2 ) A bánya ker. választmány legjobb belátása szerint 
azt ajánlotta, hogy a bányai ker. a nyíregyházi tanitó k é -
pezde fentartásához bizonyos, meghatározandó feltételek 
alatt, évenként 1000 o. frtal járuljon mind addig, meddig 
a két kerület képes lesz külön-külön tanitóképezdét életbe 
léptetni, még pedig ugy életbe léptetni, hogy mindegyike, 
az egyház, s a kor igényeinek eleget tehessen. 

3 ) A bánya ker. gyűlés, a nélkül, hogy hosszasb v i tá-
ba ereszkedett volna, meg vala győződve arról, hogy a két 
egyház kerület, csak akkor boldogulhat ha vállait ö s z v e -
veti s két sinlödö képezde helyett „ e g y " életrevalót tart-
son fel. 

4 ) Ezen közreműködés ellenei csupán csak a békes -
megyei esperesség talán két küldöttje s Breznyik igazgató 
ur — ha az utóbbi nem is határozottan — volt. 

Ez egy. — A második pedig az, hogy H. S. ur P. L. 
4 4 sz.ban megjelent cikkéből a következőket olvastam. 

1) A nt. békési esperesség, „a tiszai főt. kerület n e -
mes törekvéseinek örvend ugyan" de hozzá járulni semmi 
esetre sem fog s nt. H. S. ur állítása szerint „a hamuban 
lappangott (tehát már nem lappangó) szikra semmi más 
képezdében magát beolvasztani nem engedi ." Ezen áll ítás-
ból — mindennemű feleselést kerülve — azt következtet-
heti az olvasó, hogy a bányai kerületben a decizivum v o -
tum a békési esperességnél van, ámbátor tudom, hogy H. 
S. ur azt csakugyan nem akarta mondani, mert ismeretes 
dolog, hogy valamenyi egyházmegyénk a többség s zava -
zatának mindenkor tudott hódolni. 

2 ) A Tiszai ev. ker. a bányai ev. kerületnek m e g í -
gérte, hogy, ha a bányai ker. a nyíregyházi képezdét tá -
mogatandja : a tiszai ker. „a pesti thoelogiai intézet ü g y é -
ben maga részéről szinte közremunkálandna." — Ezen 
állitásnál kényteleníttetve érzem magam akként nyilatkozni, 
hogy magánnézetem szerint, alig juthatott valakinek e s z é -
be a központi magyar prot. theologiát csak azon feltétel 
alatt támogatni, ha a bányai kerület vagy épen a békési 
esperesség támogatandja a nyíregyházi tanitóképezdét. 
Meggyőződésem inkább az, hogyha nt. Czékus I. ur e 
tárgyban indoklást tett, azt mint magánszemély tette ugyan 

mindennemű e.-ker. megbízása nélkül, de helyesen c s e l e -
* 



kedett, mert teljes reményünk lehet a felöl, hogy a bor-
zasztó költségbe kerülő eperjesi theologia, a hegyaljai 
esperességi indítvány szerint a pestivel egybeolvadand, 
arra való tekintet nélkül, váljon egyes egyházmegye a 
concordia, a közreműködés, az erők egyesülése mellett 
küzdend-e vagy nem ? 

3) Nt. H. S. ur öt okot hoz elő, melynél fogva 
Szarvason okvetlenül tanitóképezdét életbeléptetni kell, 
mire nézve öt megjegyezni valóm van. Ugyanis : 

a) Ha a békési egyházmegyének 80 ,000 buzgó lelke 
levén, tanitóképezdére szüksége van, annál inkább szük-
ségli azt 300 ,000 buzgó ember, ki azt mindenesetre k e v e -
sebb áldozattal tarthatja fel. 

b) Ha szarvason 9 derék tanitó van, másutt szintannyi 
vagy több is létezik, s ha ott a pomologiára fordítanak g o n -
dot, másutt is teszik, söt még a selymészet, a gazdászat s 
általános kertészetről sem feledkeznek meg. 

c) Ha Békésben olcsón és „pompásan" lehet élni, 
az az alföldön mindenütt megtörténhetik, csakhogy a 
practikus ember előtt mindig megfejthetlen rejtély mara-
dand az, hogy „mikép élhet egy lutheránus alumnista pom-
pásan ?" 

d) Ha a tanitóképezdei növendéknek „ e g y " e. m e -
gyében, pl. Békésben legjobb reménye lehet jövendőbeli 
alkalmaztatására nézve, kérdem nem lehet-e több reménye 
két kerületben ? 

e) Ha az állíttatik nt. ur által, hogy Békés a prot. 
autonómiának „ legbuzgóbb" hive, ezen ft. H. S. által neki 
tulajdonított, dicsőségének bizonyára mindenki örvendeni 
fog, kivált mikor arról van meggyőződve , hogy ezáltal 
mások fölött pálca nem töretik. 

Ezeknél fogva, ugy hiszem, világos, hogy egy Szar-
vason felállítandó képezde szükségessége mellett semmi-
nemű ok fel nem hozatott, mint annak indoklása is egészen 
mellőztetett, váljon miért nem akar a bányai ker., vagyis 
helyesebben szólva, a békési esperesség a tiszai kerülettel 
e tekintetben egyesülni, miután világosnál világosabb: 

1) hogy sem az egyik, sem pedig a másik kerület 
je lenleg nincsen olyan helyzetben, melynél fogva képes 
volna e g y tökélyesen szervezett képezdét fentartani, 

2) hogy az erök összesítése által egy derék s minden 
igényeknek megfelelő képezdét lehetne megalapítani, 

3 ) hogy ilyen erő összesítés által a bányai ker. va-
lóban csak nyerhet, mert olyan intézet fentartásához j á -
rulna mely már jelenlegi birtoka: a) felszerelt iskolai 
terem, b) három derék zongora, c) kielégítő physikai k é s z -
let, d) állattani, növény- s ásványgyüjtemény, e) egy kis 
könyvtár , különösen zenészeti müvekkel ellátva , mely 
különben naponta gyarapodik, f ) 5000 ftot érd két jó 
karban levő épület, mely az igazgatónak, 10 ifjúnak lakásul 
s alumneumul szolgál , g ) 3000 ftnyi töke, az évenkénti 
adományokat tekintetbe nem véve, ha a nyíregyházi ev. 
egyház részéről évenként 30 köböl gabona s 300 pft. s 
50 hold szántóföld. 

Mindezeknek utána további részletekbe nem bocsát-
kozva, annak megítélését, váljon a két e.-kerület érdekében 

feksz ik-e különválást vagy egységet óhajtani, két e g y m á s -
tól elkülönített vegetáló vagy egy virágzó képezde lé tesü-
lését kívánni, s e szerint váljon a bányai kerületre nézve 
célszerübb-e egy egészből uj képezdét teremteni — mely 
cél e lérésére az erÖ alkalmasint hiányzandik — vagy pedig 
egy már létező intézetet testvéri buzgalommal fe l se -
gélleni s igy a két testület közös birtokává tenni, — mon-
dom, annak a megítélését leginkább olyan férfiakra bátor-
kodom bizni, kik sem a bányai, sem pedig a tiszai kerület 
egyházi tagjai, ámbátor az e tárgybani alapos s indokokon 
nyugvó értekezést nemcsak mindenkor szívesen veendem, 
söt inkább mindenkitől kikérem, kinek egyházunk java v a -
lóban szivén fekszik. Nyíri János. 

BELFÖLD. 

Felvilágosítás Pozsonyból. 
Félreértések kikerülése végett alulirtnak szerencséje 

van jelesül a tisztelt protestáns közönséget alázatosan é r -
tesíteni, hogy azon két tanszék, melyet a németországi 
„Gusztáv-Adolf -egylet" az itteni evang. főiskolán öt év 
óta segélyezett , „nem gymnasialis," hanem a gymnasi-
umnak kapcsolatban lévő „theologiai intézetbeli" tanszék 
volt, mert a gymnasiumnak minden költségét a pozsonyi 
egyház részint az általa kezelt alapítványokból, részint 
tagjainak évi járulékaiból maga fedezi. Méltán kérdeni l e -
hetne ugyan a nevezett, különben minden protestáns őszin-
te hálájára méltó egylettől azon végzése után, melynél 
fogva a fentebbi segélyt theologiai intézetünktől jövőre 
nézve megvonni elhatározta, ha hiszi-e, hogy az állal Krisz-
tus országának a lehető legjobb szolgálatot teendi, ha köz-
templomokat építtet ugyan a községeknek, de vagy általá-
ban nem lesznek, vagy legalább nem lesznek kellő theolo-
giai képzettséggel biró igehirdetők, kik a köztemplomok-
ban az urnák eleven templomát építsék ? Azonban a jeles 
egyletnek mindenesetre tökéletes joga lévén ugy határoz-
ni, a mint határozott, a pozsonyi egyház viszont maga r é -
széről azt vélte, hogy most már theologiai intézete g y á -
molitása végett azon testülethez lesz legtermészetesebb 
fordulnia, mely testületnek ezen intézete elejétől fogva 
gyümölcsözött s gyümölcsöz folyvást most is, t. i. ,,a honi 
ág. hitv. ev. egyház egyeteméhez ," mert ime a folyó i sko-
lai évben is az azon intézetben tanuló nevendékek száma 
ekképen ál l : 

a) a dunáninneni egyházkerületből 15, 
b) a dunántúliból 2, 
c) a bányaiból 25, 
d) a tiszaiból 2. 

Valamint tehát a pozsonyi egyház, kinek nevében 
alulirt a f. évi oct. 10. s köv. napjain Pesten tartatott e g y e -
temes gyűlés elibe a gyámolitási kérelemmel járulni bátor 
volt, a legforróbb hálára érzi magát kötelezettnek főtiszt. 



Székács József snperintendens ur irányában, ki f. évi oct. 
2 4 - k é n kelt s e lapokban is közzé tett felszólításában a 
nagyérdemű közönséget a pozsonyi lyceum számára teendő 
adakozásokra felhívni kegyeskedett, söt a szükségelt 1000 
ftnyi öszveget , annak be nem gyűlése esetére, saját z sebé-
ből pótolni ajánlkozott (mely nagylelkű áldozatot a pozso-
nyi egyház, mint magában értetődik, a főtiszt, úrtól termé-
szetesen el nem fogadhatta); ugy más részről különös súlyt 
fektet abba, hogy a szóban lévő segé ly , ha bár egyesek 
adakozásaiból folyand is be az egyetemes pénztárba, a po -
zsonyi főiskolának „az egyetem firmája alatt" szolgáltas-
sák ki, mert ez által egyfelől az iskola azon „ jog i" állását 
s egyetemes jellemét látja biztositva lenni, melynek paizsa 
alatt az az utolsó időben az ellene intézett támadásokat 
győzelmesen kiállotta, másfelöl ebben ösztönt találand, 
hogy ezentúl is az eddigihez hasonló hűséggel és buzga-
lommal ne csak e g y e s egyházkerület, hanem az összes 
evang. egyház érdekeinek szolgáljon. 

Geduly Lajos 
pozsonyi ev. leik. 

Biztos kutfó után jelenthetjük, hogy az e g y -
ház gyászvitéze, Kuzmány Itároly állomását és 
ezzel együtt hazánkat is elhagyta. Er re csak azt 
mondjuk: debuisset pridem; akkor sok nem történt 
volna, mi nemegy becsületes protestáns embert 
megbotránkoztatott. 

——o-sÔ— — 

KÜLFÖLD. 

Paris. Egy magyar keresztelő. Keresztelés ment 
végbe october 11-dikén Paris egyik templomában kivé-
teles s érdekes körülmények közt. A lelkész, a csecsemő 
és családja, valamint az egész környezet mind magyar volt, 
ugyszinte a szertartás is magyar nyelven tartatott. A szer -
tartás, melylyel a keresztelés véghez vitetett, némi különb-
séggel hasonlitott a mienkhez. Tudjuk, hogy Magyar- és 
Erdélyországban igen számos virágzó protestáns gyü leke-
zet létezik három különböző elnevezés alatt, mint refor-
máltak, lutheránosok, unitáriusok. A hivataloskodó lelkész 
Szász Domokos kolozsvári reformált lelkész volt. Kolozs-
vár hatalmas város, hol a mi egyházunk négy lelkipásztor-
ral és két templommal bír. A jelenlevők mind magyar ruhát 
viseltek, a lelkész is csak addig tette le, mig hivatalosko-
dott. A család eleinte azt hitte, hogy a keresztelés csak 
saját lakásán történhetik meg, de nincs semmi oka, hogy 
a magyar reformáltak, mint az angolok s németek, ne r é -
szesülhessenek egyházunk vendégszeretetében, mely bol-
dognak tartja magát ha őket befogadhatja és nekik s zo l -
gálhat e roppant fővárosban, hová a világ minden részéből 
annyi idegen csoportosul össze. Le Lien. 

"JL" j í9L JtrL C A . 

Buzgó kérelem. Az egyházi lapokban már közölve 
volt, hogy az ágostai evangyelmiak részérül megalakult e g y 
egyetemes egyházi gyámintézet. Ennek programmja pé l -
dányai a föesperes urak által fognak a Bányaikerületben, 
minden egyházhoz a legközelebbi napokban szét küldetni. 
Mivel azonban a közlekedés egy némely helyen nehezítve 
van s e jelen évből már csak egy hónap van hátra: igen 
örvendetes tapasztalás volna az egyetemes ev. e g y h á z n á l ; 
ha a nt. lelkész urak be sem várva a programm és felhívás 
példányait, az ügy szentségétől buzditatva, azonnal m e g -
hirdetnék hiveik körében az adakozások gyűjtését. Az alúl-
irt szinte igy cselekedett. Tudniillik személyesen m e g l á -
togatván Farmos leánygyülekezetében 200 lélekből álló h í -
veit, azoktól, dacára annak, hogy az egyházi gyámoldára 
is ez év folytán 60 uj forintot gyűjtött egyházában, 11 zsák 
csöves kukoricát szedett össze. Mocskonyi József. 

a középponti ev, egyházi 
gyámintézet egyik tagja. 

Gyászhír. 
A korunkban oly ritka tiszta vallásos lelkek soraiban 

ismét érzékeny hézagot okozott a kérlelhetlen halál. Tek. 
Hollósi Somogyi Károly, a vértesaljai esperesség világi 
ülnökének forrón szeretett neje, Mészöly Eszter asszony 
f. hó 14-dikén rövid szenvedés után jobb létre szenderült. 
Mint buzgó protestánshölgy, mint derék anya és mint l e l -
kes honleány kiérdemelte, hogy neve áldással említtessék. 
Béke hamvaira. 

Még egy szó a Gusztáv-Adolf-egyletről. 
Nógrád, nov. 5.-kén. Megsokalta már ön, nt. szerk. 

ur! a német Gusztáv-Adolf-egyletröl lapja számára bekül-
dött felszólalásokat s mellőzendőknek véli azokat; c s e v e g -
jünk hát azon egyletről , ha önnek ugy tetszik, egy keveset 
négy szem közt és csevegjünk annálinkább, mert nem tud-
nék egyhamar nevezni ügyet , melyről rövid idö alatt oly 
rögtön megváltozott volna köztünk a közvélemény, mint leg-
közelebb épen az emiitett egyletről. 

Ön, lapja sept. 16-ki számában, szokott ősz inteségé-
vel bevallotta, hogy „szeme majd kiég, látván, hogy a nagy 
Magyarország fiai idegen földre mennek kéregetni s rimán-
kodva állják körül az idegen kegyelem asztalát, hogy L á -
zárokként csipdessék az arról lehulló irgalommorzsalékot." 
Ezt megközel í tőleg nyilatkozott ön az octob. 2 1 - k i s z á -
mában. 

A derék Ivánka Imre az oct. 7 -k i számban a szóban 
forgó egyletre vonatkozólag többi közt mondja: „ J ó t e -
vőnktől, meghitt barátunktól egyszer i megsértést , g y ö n g é d 



érzelmünkben talán eltűrhetni, bár mindenkorra megszün-
teti, a bizodalmas szívélyes viszonyt, de az, ki másodszor is 
kiteszi magát a megaláztatásnak: korcs." 

Neheztelve emlékezik ugyanazon egyletről az oct. 
21-ki számban Szeberényi Lajos; Pálfy József soproni 
tanár pedig az ág. vall. egyetemes gyűlésen a német Gr. A. 
egylet sziikkeblüségét különösen jellemző beszédet tartott. 

E felszólalásokra alkalmat azon elterjedett hir adott, 
hogy az érintett egylet egyházaink közöl ezentúl csak a 
patensszerüen rendezetteket segélyezendi. Ön tudja, hogy 
a pesti gyűlések alkalmával egyhangúan inondá ki a köz -
vélemény : ne menjünk koldulni a külföldre! 

Azóta tekintélyes szózatok emeltettek nyilvánosan a 
G. A. egylet mellett, meghazudtolok ama bitang liirt, hogy 
azon egylet ezentúl csak a pátenst elfogadott gyü lekeze te -
ket fogná gyámolitani. 

Jól emlékezve még, minő föltételhez kötötte a tisztelt 
egylet pár év előtt a Pozsonynak adott segélyt, melyet az 
boszankodva visszautasitatott, és tudva, mit Szeberényi 
Lajos az oct. 21-ki számban közlött, hogy bizonyos hitsor-
sosunktól, ki a nevezett egyletre tekintélyes befolyást g y a -
korol, levél érkezett hozzá, melyben felszólittatott, ü g y e -
kezzék szegény egyházát rábirni, fogadja el a pátenst, mert 
i gy sokkal inkább lehet a G. A. egylet általi gyámolittatás-
ra kilátása: — kedvem volna kérdeni: csakugyan mel lék-
célok nélkül részeltettek szegény egyházaink a szomszéd 
hitrokonok pénzbeli gyámolitásában ? azon hitrokonokéban, 
kiknek nagyja és apraja egyiránt véli, miként e g y h á z ü g y e -
ink legközelebbi felfogása is bizonyítja, hogy nemzete, a 
tudorok e kiváltságos népe, van hivatva egyházi téren is 
a rend elemeit terjesztgetni széles e világon ! 

Ámde elfogadom kész pénz gyanánt Hojfman és Ho-
ward állítását, hogy a G. A. egylet sohasem gondolt arra 
s most sem gondol, hogy segélyezései t csak azon g y ü l e -
kezeteinkre terjessze ki, melyek ügyeiket a cs. pátens sze-
rint rendezték, azoktól pedig megvonja, melyek az e l len-
kező uton haladtak (oct. 28-ki sz.) . Ennek folytán a maga 
rendén találom, hogy az egylet mellett legközelebb fe l szó-
lalt tekintélyes férfiaink tisztára mosták a gyanútól a G.A. 
egyletnek nálunk megingatott becsületét: de ugy hiszem, egy 
lépéssel tovább kellett volna menniek és egy úttal kimon-
daniok, hogy gondoskodjunk szegényebb gyülekezeteinkről 
minmagunk. Mert már most igen természetes lesz hitroko-
nink e következtetése: ,,Lám mégis csak alaptalanul rágal -
mazták azokat a jó német szomszédokat, hogy csak a pátenst 
elfogadott gyülekezeteket fogják segíteni ezentúl; g y á -
molitandnak biz azok autonom egyházakat i s : menjünk hát 
hozzájok koldulni." 

Ugy tartom, nem kificamodott okoskodás, pedig épen 
e koldulásról szeretném lebeszéltetni hitrokonainkat. S irva 
l evén: „Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem hogy 
egymást szeressétek (Rom. 13, 8 . ) : óhajtanám, hogy hálá-
val se tartoznánk a külföldnek. 

Mindnyájan tudjuk, hogy német vándorló legények 
sürün kopogtatnak koldulva ajtainkon; tudjuk, hogy a l e -
folyt évtizedben egész német karavánok jöttek hazánkba, itt 

keresendők megélhetésük anyagi e szköze i t ; ellenben ugy 
hallom, nincs vagy legalább ritka példa, hogy magyar ván-
dorló legény a külföldön, különösen németek közt koldulna, 
arra pedig nincs eset, hogy valamely magyar család hazáját 
önként ide hagyta s hogy megélhessen, német földön l e t e -
lepedett volna. S ime! e tények ellenében egy erkölcsi 
testület, egy gyülekezet nem pirul koldulni menni azok-
hoz, a kik régóta szállingóznak e hazába, hogy köztünk 
meggazdagodjanak! 

Honnan ekülönös tünemény? Nem rég megszűnt hűbéri 
viszonyainkból vélem megmagyarázhatónak. 1848. előtt 
nemcsak községi , hanem „egyház i" szükségeiben is a nép 
földesurához is folyamodott, a ki akkor is, ha netán más 
akolhoz tartozott, jobbágyain segiteni becsületbeli köte -
lességének tartotta. Sokáig levén ez igy, elvégre hozzászo-
kott a nép közszükségeiben másokra támaszkodni. M e g -
szűnvén a hűbéri viszonyok, megszűnt, más okok hozzájá-
rultával is, a volt földesurak segé lyzése is. Mivel pedig 
szükségek folyvást fölmerülnek s népünkben nem éledt 
vagy nem élesztetett még föl a magára támaszkodás nemes 
érzete, azoknál kunyorál, a kik, ismételem, hozzánk szál -
lingóznak, hogy köztünk meggazdagodjanak. De nem cso -
dálkozom rajta, hogy pénzt külföldön kunyorálnak atyánk-
fiai, hiszen az ág. vallásúak papi egyenruha mintát is néme-
tekhez mentek koldulni, és oly célszerűt koldultak ki, hogy 
alig várják alkalmatlan volta miatt letehetését magokról az 
illetők. 

Ha tehát jól magyarázom, kellő helyén keresem an-
nak okát, hogy büszke fajunk nem pirul koldulni a külföl -
dön, ne szűnjék meg ön izgatni mindaddig, mig e szégyen-
érzetet fel nem költi atyánkfiaiban s meg nem gyökeriti 
köztünk a magunkra támaszkodás szép erényét. Ezzel sokat 
lehet majd tennünk. 

Tudok egy gyülekezetet , melynek lélekszáma tízzel sem 
haladja meg a négyszázat. Mi papok jól ismerjük igaz voltát, 
mit az ujabb statistikusok tagadnak, ama közmondásnak: 
ubi populus, ibi obolus, természetes ennélfogva, hogy azon 
gyülekezet pénzügye nem lehet virágzó. Tanuja ennek az 
is, hogy 26 év előtt 2 0 0 0 fortal tartozott tornya építéséért 
Ezen adósságát lassanként lerótta. Azóta megrepedt más-
fél mázsás harangja, vett helyette három mázsásat; tem-
plomát kivül belől s a tornyot is kimeszeltette; a templomot 
újból befödeleztette; uj iskolát épitett s mindezt a nélkül, 
hogy valakinek koldulással legkisebb terhére volt volna. 
Most tornyának bádoggal befödetéséhez készül s koldulni 
megint nem fog, önmagára támaszkodik. 

Miért nem tehetnék ezt más gyülekezetek is ? 
Tudom, vannak szerencsétlen események, melyek miatt 

hitrokonink nem hogy köz- , de házi szükségeiken is s e g i -
teni képtelenek. Ki venné ilyeknek rosz néven, ki piron-
gatná őket, ha könyöradományokért zörgetnek ! ? Ámde 
zörgessenek a mi ajtainkon, nem pedig a külföldén, hiszen 
nem halt még ki belölünk a részvét szerencsétlen vagy 
szegény felebarátaink iránt s valamint eddig tudtunk, ugy 
tudni fogunk ezután is segiteni ügyefogyott hitsorsosinkon* 
Mert meglehet, hogy van, de én, a ki megettem már k e n y e -



rein jobb felét, nem tudok példát, hogy valamely g y ü l e k e -
zet elpusztult volna a mi részvétlenségünk, gondatlansá-
gunk miatt, söt ellenkezően, szaporodik gyülekezeteink 
száma. 

Mivel négy szem közt csevegünk, nem akarom önt 
szemben dicsérgetni, mert elvégre is gyanúba vehetne, 
hogy rá akarom valamiben szedni, de minden gyanúba e s -
hetés nélkül állithatom tán, hogy ön eddig szerencsés izga-
tó volt. Ismételem tehát, izgasson ön lapjában folyvást az 
önmagunkra támaszkodás érdekében. Mig ez fel nem költe-
tik közöttünk, nekem ugy látszik, hasztalanul beszélünk a 
domesticáról, az egyházi adóról, a középponti pénztárról, 
magyar G. A. egyletről, vagy a szükségeinken segithetés 
nem tudom minő néven nevezendő eszközeiről: a másokra 
támaszkodáshoz szokott nép s lelkeseinket kivéve bizony 
mások is azt mondandják : minek fizetnénk, hiszen majd s e -
git a német! 

Hát csak izgasson ön, izgassunk mindnyájan, hogy 
hitsorsosink tanuljanak önmagokban bizni. Izgasson ön leg-
alább arra, a mit én már más helyen is mondottam, hogy, 
a miveltekröl nem szólva, e hazában minden prot. családfő 
évenként nem több, csak egy itcével kevesebb bort igyék, 
vagy nem több, csak félfonttal kevesebb dohányt szíjon ki s 
azon bor vagy dohánynak az árát szentelje egyházi köz-
célokra s néhány év múlva megváltozik az egyházegyetem 
alakja. Ezzel nem azt állítom, hogy valamennyi szüksé-
günkön azonnal segítve lesz, de annyi bizonyos, hogy 
feltámad bennünk az önbizalom s nem megyünk koldulni a 
külföldre. D—u. 

Adakozás. 
Nt. szerkesztő ur! Hogy a vallásos kegyeletesség 

nem aludt ki oly mértekben népünk szivéből, mint némely 
e szavakat betüértelemben vevők : „a hajdani napok jobbak 
voltak a maiaknál" — híresztelni szeretik: szép bizonysá-
gát adák a G. Löki egyház tagjai. 

A közelmúltban Jerem. 49 : 11 tartott E. beszédem 
következtében, bár — Agg. 1. 6, 9 — „sokat vetettek, de 
keveset hoztak be, — sokat vártak be, de kevés takarodott 
b e " — könnyeket hullatva az árvák nyomorult állapota 
fölött, a tiszta sziv sugalata után, — nem kényszerítésből, 
vagy szomorúságból, tudván, hogy a tiszta szivü adakozót 
szereti az ur, oly gabona memyiséget hordtak össze a még 
szegényebb árvák felsegéllésére, mely eladatván, 16 uj fr. 
jött érte. Mely összeget midőn egyházam megbízásából 
kézbesíteni szerencsém van : buzgón óhajtom : vajha min-
den egyházaink csak ily hő részvéttel is karolnák a szegény 
árvák ügyét, csak ily mértékben is tennének jól Krisztus 
kicsinyei közül egygyel , tudván, hogy Krisztussal tesznek jól. 

G. Lök nov. 13 1860. Molnár Sámuel 
ref. lelkész. 

Nt. szerkesztő ur! Folyó hó 5 - é n Sepsén szép szám-
mal összegyülekezett társaságban uj esperesünk Boldizsár 
Imre ur névünnepét ültük, s midőn örömérzelmek közt po-
harakat emelénk ünnepélyünk hőse, s több más — egyhá-
zunk ügye érdekében maguknak érdemet szerzett férfiakról 
megemlékezénk egyszersmind a szenvedő emberiségről, 
melynek eredménye lön, hogy a ,,libánonvidéki szeren-
csétlen keresztyének- , és az evang. árva egylet" részére 
néhány filléreket adtunk össze. 

A libánonvidékí keresztyének számára adakoztak: 
Boldizsár Imre esperes 1 fr., Györké István kórógyi leik. 
1 fr., Téby Zsigmond kopácsi leik. 1 fr., N. Szabó Sándor 
haraszti leik. 1 fr., Nagy József mohácsi leik. 1 fr., Szap-
panos László daróci leik. 1 fr., Dányi Gábor laskói leik. 
1 fr., Varga Pál dárdai ügyvéd 20 kr., Sebestyén Pál köl -
kedi s. leik. 20 kr., Németh János daróci s. leik. 50 kr., 
Fábián Mihály laskói s. leik. 50 kr., Szikszai Károly orvos-
növendék 50 kr., Szikszai Pál h. szöllösi tanitó 50 kr., 
Sebestyén László sepsei tan. 20 kr., Szatyor Gedeon köl-
kedi tan. 50 kr., Kulifai Elek kórógyi tan. 30 kr., Pótor 
Dániel karancsi tan. 50 kr., Kása Dániel csűzai tan. 50 kr., 
Ecsedi Jósef bélyei tan. 20 kr.., Peleskei Pál 10 kr., Bajó 
Károly laskói tan. 50 kr. Összesen 12 fr. 20 kr. 

Az evang. árvaegylet számára: 
Vághó László h. szöllösi leik. 1 fr., Vinczy Ferencz 

béltyei leik. 1 fr., Györké István 1 fr., Boldizsár Imre esp. 
20 kr., Sebestyén Pál 50 kr., Szatyor Gedeon 50 kr., S e -
bestyén László 30 [kr., Kása Dániel 50 kr., Pótor Dániel 
50 kr., Kulifai Elek 30 kr., Ecsedi Jósef 60 kr., Narancsik 
Jósef 30 kr., Bajó Károly 50 kr., Varga Pál ügyvéd 80 kr. 
Összesen 8 fr. 

Laskó, nov. 11-én 1860. Fábián Mih. 
ref. s .- lelkész. 

Nt. szerkesztő ur! Libánoni keresztyén testvéreink 
jajszava minden keresztyén szivek húrjait fájdalma-
san rezzenti meg. — Nincsen, ki könyek nélkül g o n -
dolhatna azon iszonyatosságokra, melyek ott a krisz-
tusnak testét, oly borzasztólag szaggatták. Nincsen, ki 
meg ne rendülne lelkében , midőn az ur galambocs-
káját a vadaktól tépettetni meg értette. — De mit ér 
a fájdalom, mit a könyek özöne; ha a sziv nem érti nem 
teljesiti idvezitönk ama tanát: boldogok az irgalmasok, 
mert ök irgalmasságot nyernek : legyetek tökéletesek mint 
tökéletes a mennyei atya, ki felhozza az ö napját, és esőt 
ád. Éhező voltam ennem adtatok etc. . . A tenger ínség 
enyhítésére, a megszámlálhatatlan sziv seb behegesztésére 
csekély tehettségem szerint én is pár csepp balsamot k í -
vánok küldeni Gileádból, ezen ide rekesztett 2 forintban 
o. é. Adja a mindenható, hogy valóban egy pár csöpp l égyen 
ez csak, a könyörület által előidézett jótétemény mélysé-
ges tengerében. 

Er-Semlyében, nov. 1. 1860. Szele Imre* 
ref. leik. 



Ugyancsak tek. Bernát György segédgondnok ur 
adakozott a libánon vidéki keresztyének számára 2 ftot; 
neje Borbély Karolina asszonyság 2 ftot; a leégett nemes-
oroszi ref. egyház számára t. Bernát György ur 3 ftot; neje 
Borbély Karolina asszonyság 2 ftot. 

Jól esik az embernek tapasztalni, hogy vannak még 
emberszerető keblek, kik segítségükkel mindenütt ott t e -
remnek, a hol szükséget látnak. Adja Isten a legjobb áldá-
sát, a kegyes adakozóknak. Szerk. 

Tiszt. Szondy Imre k is-peregi lelkész ur a libanon-
vidéki keresztyének számára 40 kr. küldött. Szerk. 

Nt. szerkesztő ur ! Midőn a nemes-oroszi helv. hit. 
le lkész segé lyezésére 5 fr. o. é. Szinte ottani egyháznak 
5 fr. o. é. A libánoni keresztyének számára 5 fr. o. é. Végre 
az oláh-honi helv. hit. magyar missio segélyezésére 5 fr. o. 
é. Összesen 20 fr. o. é. ide zárva kezeihez kíildeném; e g y -
szersmind nyilvánítom, h o g y : ha értesülendek miként e g y -
ház-kerületünk az oláh-missiót felkarolván állandósítani 
fogja e nemzeties legszentebb célra 100 fr. o. é. azonnal 
fizetni kész vagyok akkint, hogy kamata évenkint oda for-
dittassék. N. N. 

Nt. szerkeztö ur ! A legutolsó Egyházi és Iskolai lap-
ban irt je les vezércikkében olvasván — Moldva- és Oláh-
földön elszórva élö magyar testvéreinkhez menendő és 
nekiek az „ igét" anyai édes nyelvükön hirdetendő — va-
lóban buzgó és igazi keresztyéni lélekkel áthatott derék 
lelkész Czelder Márton urnák szándékban vett mi elébbi 
elutazását — addig is mig a superintendentiák — emiitett 
hitrokonink s magyar atyánkfiai elhagyatott sorsáról intéz-
kednének — csekély vagyonomhoz képest t. Czelder Már-
ton ur dicső pályafutására 5 fr. a. p. ide zárok — „bis 
dat, qui cito dat. etc. — ezentúl sem fogván adakozásomat 
megtagadni. 

Tas, 15 nov. 1860. Bernát György. 

Ráday könyvtárra adakoztak Alsó-borsodi e s -
perességböl . 

Dorogmáról 1 fr. 50 krt., Hevesről 3 fr. 30 krt., Tar-
jánból 2 fr. 20 krt. Összesen 7 fr. Szerk 

Gróf Ráday-család könyvtára megszerzésére adott 
m. Nagy István ur, urb. törv. elnök 100 ftot; Szalay Pál 
bőnyi ref. lelkész gyüjött 32 frt Közli Török Pál. 

Hálanyilatkozat. 
Tolna megye. Nagy-Székely. Kedves kötelessége lé-

vén a szivnek, hálával emlékezni meg a vett jótétemények-
ről, sietünk leróni tartozásunk egy részét azon meleg keb-
lű keresztyén és honfiársaink iráni, kik szomorúságunk 
napjaiban rólunk el nem felejtkeztek. 

Van ugyanis Nagy-Székelyben — egy közel 3 0 0 0 
népességű német községben — egy kisded, csak 145 lelket 
számitó magyar ref. egyház. E maroknyi magyarság s z á -
zadok óta él itt ezen hegyes völgyes vidéken. Öregeik — 
nemzedékről nemzedékre átvévén a hagyományos r e g é -
ket — szeretnek a Tatárok s Törökök pusztításáról mesé l -
ni, mutogatják a hajdan itt legyilkolt Rácok sirhalmait, — 
kisded, góth stylben épült templomuk falán százados mo-
hok fészkelnek s Rákóczy Ferencz 1704 május 4 - k é n or -
dasi táborában kelt s részökre adományozott protectionalis 
levelének még ma is nagy becset s teljes érvényt tulajdo-
nilanak. Ezen egyház hivei — a mult század végén beköl -
tözött Németektől körülfogva, csak nagy küzdelemmel tart-
haták fen magokat. Sokan a versenyt ki nem birva — e l -
költöztek, mások kihaltak s a kis magyar sziget mindig 
kisebb határra szorult össze. Annál elmulaszthatlanabb k ö -
telességemnek ismertem tehát bennök a jövő élete iránti 
bizalmat felkölteni, midőn mult május havában lelkészökké 
lettem, s anyaszentegyházunknak egy gyülekezetet, nem-
zetünknek e g y pontot megmenteni volt a cél, mely s z e m e -
im előtt lebegett ottani működésem ideje alatt. Rövid idő 
alatt e különben buzgó s jó erkölcsű nép föllelkesülve 3 0 0 
o. ftot ajánlott meg egyházi célokra; — de midőn ujjá szü-
letésünk munkájához már már hozzá fognánk: Augustus 
hó 20-kán egy óra alatt porrá égett a paplak s az egész 
gyülekezet. Nem is maradt meg egyébb mint templomunk, 
elmentünk hát oda, s miután fájdalmunkat kisírtuk volna, 
felemeltük fejünket a por és hamvak közül, s Istenbe vetett 
reménységge l hozzá kezdettünk újbóli feltámadásunkhoz. 
És reménységünk meg nem szégyenült , mert egyházi ön -
megadóztatásunk hiányában a nagy zajjal, de rendesen k e -
vés sikerrel járó segedelmérti köröztetést mellőzve, v idé-
künk lelkesb gyülekezeteihez s férfiaihoz valláskülönbség 
nélkül megkereső levelet intézvén, következő adományok 
folytak be az egyház részére : mélt. cs. k. kamarás nemes-
kéri Kiss Pál ur 2000 téglát, nagyságos Sztankovánszky 
Imre ur 5 o. frtot, a kajdacsi ref. gyülekezet buzgó l e l -
késze Csűthy Zsigmond ur által 3 köböl búzát, a sz. lörin-
czi evang. gyülekezet Kiss István Jegyző ur közbenjárására 
25 o. ftot és 24 krt, az uzdi nemes közbirtokosság 5 köböl, 
tek. Fördös Lajos ur 4 köböl búzát, a miszlai ref. g y ü l e -
kezet tiszt. Varjass Gábor ur buzgólkodása folytán 5 köböl 
búzát s 16 o. frtot. 

Az itt megnevezett gyülekezetek s nemes emberba-
rátok fogadják el nyilvánosság terén a segélyezett egyház 
híveinek forró köszönetét. Hiszem, hogy valamint ama Lá-
zár halotti kötelékeiből emelkedett mennyei dicsőségre: u g y 
ezen sokat szenvedett -egyház is hamvaiból fog most uj 
életre támadni, s e célból, szabad légyen ezen nemzetisé-



giink tekintetéből is segélyezésre méltó egyházat különö-
sen a kiilsö somogyi esperesség figyelmébe ajánlanom. 

Közli Mányoky Tamás gyönki ref. pap. 

A protestáns képes naptár. 1861. közönséges 
évre.Többek közremunkálásával szerkesztette Pr. Ballagi 
Mór tanár. Második kiadásban megjelent. Midőn azt 
ezennel a t. közönséggel tudatjuk, el nem mulaszthatjuk 
fölkérni vállalataink kegyes pártolóit, szíveskednének e 
tiszta protestáns vállalat terjesztésére közremunkálni és 
megrendeléseiket mielébb megtenni Engel és Mandelló 
kiadó hivatalánál (egyetemutca 2-ik szám). 

Eőleges értesítés a „Lelki Kincstár" ügyében. 
A ,,Lelki kincstár" eddigi szerkesztői főtisztelendő 

Székács József és Török Pál urak a közbizalom által fé-
nyes, de nagy terheltetéssel járó superintendensi hivatalra 
emeltetvén, sok oldalú elfoglaltatással összekötött hivata-
luknál fogva a Lelki Kincstár további szerkesztésétől v isz-
szalépni kénytelenittettek. Hogy azonban ez üdvös vállalat, 
mely egy évi áldásteljes pályafutása alatt bebizonyitá, hogy 
nélkülözhetlen tényezője vallásos életünknek, létezni meg 
ne szűnjék, kötelességemnek tartottam annak megmentése 
körül a lehetőt megkísérteni. Fölvettem tehát a dolog fo-
nalát ott, a honnan eredetileg kiindultunk volt s elhatároz-
tam a Lelki Kincstárt mellékletképen csatolni lapomhoz, de 
ugy hogy a kik külön kívánják megszerezni, önállólag is 

előfizethessenek reá. 

Felsőbb helyen is megtettem a szükséges lépeseket, 
hogy miután Hekenast Gusztáv ur mint kiadó szives volt 
az engedélyt személyemre átruházni, ezen átruházás m e g -
erősíttessék. 

Hogy azonban sokfelé igénybe vett erőm főlapom 
hátrányára ez uj vállalat által szét ne forgácsoltassék, 
fölkértem és szerencsés voltam e lap segédszerkesztőiül 
megnyerni Peti József theologiai és Batizfalvi István ev. 
gymnázíumí tanár urakat, kiknek feladata leend a lap ren-
dezése s kiállítása, magamnak egyedül a szerkesztői felü-
gyeletet s az irányadást tartván fel. 

Fentisztelt szerkesztőtárs urakkal történt tanácsko-
zás s többfelölről érkezett ohajtások s nyilatkozatak folytán 
elhatároztuk, hogy e melléklap eddig kizárólag vallásos 
irányát megváltoztatva, azt a családi élet átalános közlöny-
évé teendjük s ez az oka, hogy címét „Lelki Kincstárból, 
Házi Kincstárrá változtattuk. 

Mily szellem és irányban kívánjuk e lapot vinni, azt 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. 

következő programmból legjobban megítélheti [a tisztelt 
olvasó közönség. 

„A Házi Kincstár," melyet ezennel vándorutjára b o -
csátunk, a családi körnek óhajt vendége lenni, hogy ott 
annak tűzhelyénél helyet foglalván, társaloghasson a csa-
lád tagjaival a túlvilági üdvöt szerző vallás s a földi életet 
boldogító haza viszonyairól, bizalmas szót válthasson az 
ifjabb családtagok jövendőjéről, a nevelés szent ügyéről s 
ennek eszközeiről. 

A politikai napi kérdésekbe nem avatkozván, lapunk 
iránya a mennyiben Isten országát kivánja építeni, min-
denesetre épületes leend, de nem azon tétlen kegyeskedés 
szellemében, mely a derült eröérzet rovására egy oldalu-
lag csak az érzeményeket foglalkodtatja, a vallást üvegházi 
növénynyé satnyítja s általában az embert emberisége árán 
akarja keresztyénné tenni. 

E kegyeskedökkel ellenkezőleg mi az isteni kéz működé-
sét látjuk mind azon alkotmányokban, miket az emberi ész a 
társadalom vezetésében, tudományban és művészetben, sőt 
az ipar mezején is becsületes törekvés által előteremt — s 
ehhezképest „Házi Kincstárunk" az emberi mivelödés min-
dennemű szebb törekvéseit ugy kivánja feltüntetni, hogy 
azokra a vallásos ihlet hamvát lehellvén, a családi kegyelet 
tárgyaivá legyenek. 

Ily szempontból kiindulva „Házi Kincstárunk" tartal-
mát képezendik. 

1, Vallásos irányú s tiszta honszeretetre lelkesítő 
költemények. 

2, Erkölcsnemesitő, szívképző, elmederitő rövid 
iránybeszélyek. 

3, A vallás, társadalom s népélet körében magoknak 
érdemeket kivívott férfiak életrajzai. Ide sorozandók kitűnő 
lelkészek, hittéritök és néptanítók ismertetései. 

4, Népszerű vallásos és erkölcsi értekezések. 
5, Szent vallásunk s hazánk történetéből vett neve-

zetesebb vonások s mozzanatok. 
6, Protestáns egyházi és iskolai életünk jelenéből 

merített közlemények, javaslatok, tervek. 
Igyekezni fogunk, hogy lapunk nyelvezete egyszerű, 

érthető és világos legyen, hogy igy tartalma és formájánál 
fogva egyiránt mind a rendes, mind a vasárnapi iskoláknak 
életszükségévé váljék, e mellett a miveltebbek is lelki é lve-
zettel forgathassák. 

Külalakja, kiállítása s előfizetési ára marad a régi, 
az az egész évre 2, félévre 1 forint. 

E programmból meggyőződhetik a tisztelt olvasókö-
zönség, hogy az általunk újonnan megindítandó „Házi 
Kincstár'4 igazságot és ismeretet szomjazó protestáns hit-
sorsosinkra nézve csakugyan valódi családi kincstár óhajt 
lenni. A kitűzött magasztos célt azonban csak ugy érhetjük 
el vagy közelíthetjük meg, ha azok, kik főlapunk gyámoli-
tása körül oly szívesek valának közreműködni, e vállalat 
körül is szent buzgósággal fognak összeseregleni s föla-
punk mindegyik előfizetője a „Házi Kincstárra" is gyüj-
tend néhány előfizetőt, mert ily hallatlan olcsóság mellett 
csak tömeges pártolás után leszünk képesek feladatunknak 
megfelelni. 

Pesten, nov. 22-én 1860 
Peti József és Dr. Ballagi Mór 
Batizfalvi Ist. mint felelős szerkesztő." 

mint segédszerkesztők. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór, 



Pályázat tanári állomásra. 
A sárospataki ref. főiskolában tanári állomás betöltésére pályázás hirdettetik. Az elválasz-

tandó tanár feladata leend: az erkölcsi és papi tudományokat elméletileg' és gyakorlati lag tekintve 
8—10 órán tanitani, s mint főiskola rendes papjának az egyházi szolgálatokat, a főiskola körében 
teljesítni, mint ilyennek, egyik főkelléke a kitűnő szónoki tehetség. 

Hivatalába 1861. september hó elein lép be. 
Évi tanári dija 1020 forint, mint rendes akadémiai tanár az évenként változó közigazgatói 

hivatalt viselendi, a tanárnyugdíjintézet tagja leend. 
A pályázók folyamodványukat főtiszt. Zsarnay Lajos superintendens úrhoz S.-Patakra 

1861. év martius utolsó napjáig küldjék be eddigi éltük folyamának leirását, iskolai pályájukról, tudo-
mányos kitüntetéseikről, netalán eddig folytatott hivatalaikról szóló bizonyítványaikat folyamodvá-
nyukhoz csatolva. ( 2—3 ) 

C s ő d h i r d e t é s . 
Az újvidéki ág. hitv. gyülekezetben az elemi iskolatanitói s kántori állomás, melylyel 315 

o. é. ft. fizetés, három öl kemény tűzi fa, 52 ft. 50 kr. o. é. szállásdíj s egyéb tandíj van összekötve, 
betöltendő. Megkívántató a német és tót, s óhajtandó a magyar nyelv tudása. Vállalkozók az ő 
folyamodványaikat tanitói képességük s erkölcsi feddhetlenségükről szóló bizonyítványaikkal együtt 
az újvidéki ev. ág. hitv. gyülekezet elöljáróságához bérmentve 1860. december 20-káig benyújthat ják. 

Újvidék, nov. 1. 1860. Az újvidéki ev. ág. hitv. gyülekzet elöljárósága nevében 
(1 — 3) Jausz János Frigyes, gondnok. 

Az alulirtnál épen most jelent meg* és általa minden hiteles 
könyvárusnál kapható: 

Az evang. szláv imakönyvek érezhető hiánya, Dr. Molnár Theophil kreuzbergi lelkész urat 
arra ötztönzé, miszesint Lőhe Wilmos „Saamenkörner des Gebeths" cimü igen jeles müvét cseh 
nyelvre lefordítsa, s ennek bizománybavételét örömmel vállaltam el : 

Említett mü e napokban jelent meg igen csinos kiadásban e cim a la t t : 

GÁDRO MODLITEB. 
Rucnj knjzka pro evangelícké krestany. S prjdawkem obsahugjcjm modlitby pro staw 

manzelsky obzwlássté modlitby pro manzelky. Od. W. Löhe. Na éesky gaznyk prewedl Dániel Bo-
humil Molnár, evang farár a. w. w. Krucemburku. 

Két kiadásban jelent pedig meg: egyike közönséges, másika finom velinpapiron; áruk na-
gyon leszállított: a közönséges kiadás ára 80 kr., a velinnyomatu 1 o. é. fr. 

Miért is főként az esperes és tisztelendő urakat kérem, szíveskedjenek e könyvnek körük-
ben keletet eszközölni, egyszersmind kegyes megrendelésüket várván, a küldeményeket azonnal 
leszállítandom. OSTERLAMM KÁROLY. 

könyvkereskedése Pesten, (Erzsébettér). 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz egy melléklet van csatolva : Pranumerations-Einladung auf die neue Zeitschrift 
„Die Gegenwart 



PROTESTÁNS 

ISKOLAI LAP. 
SZERKESZTŐ- É S KI ADÓ-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

s ELŐFIZETÉSI D l J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Az ág. hitv. ev. bányakerület hiveinek, külö-
nösen annak lelkészei- és előjáróinak az Úrban 

kedves Atyámfiainak. 

Valamint Jézus egyszerre szólott „tanítvá-
nyainak és a sokaságnak": ugy óhajtók szólani 
én is a hivek egyetemének átalában, de különö-
sen a lelkészeknek és előjáróknak egyszerre, fel-
tévén felőlük, hogy mindenik rész meg fogja é r -
teni, mi tartozik szavaimból sajátképen ő reája. 

Tudjátok, hogy már az ős keresztyén egyház 
életének nevezetes mozzanatát képezte a „szen-
tek szükségeiről való gondoskodás'4 s hogy az 
Apóst. Cs. 2, 42— 45 szerint ezen gondoskodás 
egész a vagyonközösség határáig terjedett. A mi 
apáink és a most élö nemzedék nem mulasztották 
el ugyan soha ezen keresztyén erény gyakorla-
tát ; mert hiszen, egyházunknak — mely senkitől 
sem segélyeztetik — minden intézetei, templomai, 
iskolái, lelkészei, tanitói, egyéb hivatalnokai, öz-
vegyei és árvái az egyes hivek önkénytes áldo-
zataiból tartatnak fen. De úgy látszik nekem, hogy 
ha annyi áldozatok és áldozati készség mellett 
még mindig nincsenek kielégítve kiáltó szüksé-
geink, annak — leszámitván a történelmi s állam-
közi viszonyokból származott s nekünk be nem 
tudható csapásokat—egyik főoka az, hogy szük-
ségeink kipuhatolása, intézeteink szükségarányos 
felállítása, a segedelmezések vezetése, ellenőrzése 
s hováforditása körül nem mindenkor alkalma-
zók szorosan a bölcseség és okosság rendszerét. 

A legközelebbi időben mind a kerületi mind 
az egyetemes gyűlések tüzetesebben kezdettek 
ezen nevezetes s mondhatnók életkérdésnek meg-
fejtésével foglalkozni s ezen főpásztori felszólam-

lásomnak egyik feladata épen az, hogy az ide 
vonatkozó s már határozatba ment intézkedések 
végrehajtását a híveknek szivére kössem; egy-
szersmind pedig egyéb e tárgygyal kapcsolatban 
álló adatok, vélemények és indítványok közlése-
vei ez ügy teljesebb és célszerűbb elintézését elő-
késziteni segítsem. 

U g y a mint a legjobb mesternek nevezett 
tapasztalás mutatja, eddig gyűléseink pénztárait 
és saját zsebeinket, leginkább a következő könyör-
kiáltások vették ostrom alá : 

1. Az elaggott és hivatalképtelen hivatalno-
kok és hivatalnokaink özvegyei és árvái. 

2. Egyes szűkölködő gyülekezetek és ezek-
nek szűken fizetett egyházi hivatalnokai. 

3. A felsőbb tanintézetek, al- és fel-gymna-
siumok, a l - és fel-reálitanodák, a tanitó- és lelkész-
képezdék. 

4. Az egyházigazgatás költségei. 
Vegyük őket sorra egyenként. Itt vannak 

tehát 
I. 

Az elaggott és hivatalképtelen hivatalnokok s a hiva-
talnokok özvegyei és árvái. 

Ezekre nézve jelenleg csak két rendes m e -
nedék áll nyi tva : 

1. Az egyes esperességekben létező özvegy-
árva intézetek, melyeknek tőkéi mintegy 50,000 
forintra rúgnak. 

2. A kerületi pénztár, mely fejenként minden 
özvegynek 8 fr. 40 krt. fizet. 

Rendkívüli menedék volna: 
3. A Grlosius-alapitmány, melynek kezeltf 

elnöke jelenleg Hunfalvy Pál ur Pesten, s mely 
hat elaggott lelkész vagy gymnasiumi tanárnak 



60, 80. 100 ftot és a jövedelem állása szerint azok 
özvegyeinek 30,40, 50,60 ftot osztogat évenként. 

4. A pesti árvaintézet, mely most 15 árvát 
ápol. 

Ha az kérdeztetnék, mit lehetne e tárgyban 
üdvöset mozditanunk ? azt felelném s arra kér^ 
ném a hiveket, hogy az esperességi özvegy-árva 
intézeteket tartsák figyelemmel, őrködjenek felet-
tök, gyarapítsák azokat minden kitelhető módon, 
intézkedjenek nevezetesen,hogy minden hivatalnok 
köteleztessék magát, özvegyét és árváit azoknál 
biztosítani. 

Mindnyájunknak érdekében állván tudni, 
hogyan és mily mértékben osztogatják az egyes 
esperességek özvegyadományaikat, feltettem ma-
gamban s az előleges lépéseket már be is vezet-
tem, hogy az esperességi özvegyintézetek vagyon-
állása kidolgozva és összeállítva, a kerületi g y ű -
lés asztalára tétethessenek. 

Csak egyedül Bars az, melynek özvegyinté-
zete nincsen. Legyen szabad azon biztos reményt 
ápolnunk, hogy a jövő gyűlésen a barsi atyafiak 
jelentést teendenek, miként ily intézetnek alapját 
már ők is lerakták légyen. 

A kerület által nyújtott özvegy-segélyre 
nézve, miután a nem sokára közlendő ala-
pítmányokból kiderülend, hogy az özvegyeknek 
évenként nyújtatni szokott segély sokkal felül-
múlja az e végre szánt alapitmányok kama-
tait, a nagytiszteletü esperességek tanácsko-
zására bizom, hogyan vélnének itt ugy intéz-
kedni, hogy a fejenkénti 8 ft. 40 kr. minden eset-
ben kikerüljön, s e mellett a pénztár budgetileg 
meg nem határozott öszvegek kifizetése mellett 
rendetlenségbe ne jőjön. Nevezetesen pedig nem 
volna-e tanácsos a meglevő vagy leendő kerületi 
özvegyalapitványok évi kamatait , a lelkészek 
számának kulcsa szerint, évenként az esperessé-
gek özvegyintézetei közt felosztani s az özvegye-
ket illető esperességeikhez utasitva, a kerülethezi 
folyamodás terhe alól felmenteni? 

A Glósius Saroltaféle alapítmányt azért ne-
veztem rendkívüli kútfőnek, mivel ahhoz mind a 
négy egyházkerület agg lelkészei és gymn. ta-
nárai s ézeknek özvegyei igényt tarthatnak. — 
Ez áll a pesti árvaintézetről is, mely nem csak 
lelkészi és tanitói, hanem egyéb árvákat is befo-
gad, s mely igen szépen növekszik s most már 

15 árvát tart és nevel, kik közt négyen vannak 
protest. lelkészek és tanitók gyermekei. Ha a 
részvét, mely ezen intézet i rányában mutatkozik, 
csak tiz évig marad is a mostani fokon, remény-
lem, hogy saját árvaházunk lesz. Ha pedig az 
országos részvét még jobban és nagyobb mérv-
ben növekednék, könnyű volna az árvaházzal 
egy fedél alatt hivatalképtelenek s szegények 
számára is menhelyet készíteni. Igaz, hogy ez 
messzevágó gondolat, távolban szürkölő remény, 
de én meg volnék elégedve, ha e gondolattal so-
kan foglalkoznának és sokat beszélnének felőle, 
mert ugy bizonyosan lenne is belőle valami. 

II . 

Egyes szűkölködő gyülekezetek. 

Mi itt a tényállás ? Ha valahol valamely 
gyülekezet alakulni, templomot, iskolát, paplakot 
stb. építeni, ha elemi csapások vagy az idő által 
tönkre tett épületeit kijavítani vagy újból felépí-
teni, lelkésze s tanitója jövedelmét biztosítani s 
emelni akarta, a vallásfelekezeten, nemzetiségen, 
országhatárokon felülálló legegyetemesb könyö-
rülethez folyamodott távolban és közelben egy-
iránt. Hogy ezen az uton sokan sokat áldoztak s 
sok templom és iskola felépítését, sok lelkészi és ta-
nitói állomás megalapulását eszközölték, nem csak 
történelmi, hanem annyiban nagyon is örvende-
tes tény, a mennyiben a könyöriilet ezen forrásá-
ról azt vallhatjuk, hogy az bővebben áradott és 
csörgedezett a magyarhoni ev. egyházban, mint 
bárhol egyebütt . Hanem voltak és vannak a se-
gedelem ily utoni gyűjtésének annyi árnyékol-
dalai, hogy mivel, azoknak neve legio, nem is 
akarok taglalásukba bocsátkozni. Azt az egyet 
azonban bátran kiemelhetem, mely szerint a szű-
kölködő gyülekezetek épen akkor kaptak legke-
vesebbet, midőn az esperességi, kerületi s egye-
temes gyűlésekhez, tehát épen az egyházat kép-
viselő testületekhez fordultak. Itt ugyanis a sege-
delem határozatba ment, a végrehajtás az alsóbb 
szervekre bízatott, ezek pedig közelebb fekvő 
maguk szükségét tartván szemeik előtt, — a 
superintendens — kihez a segedelmeknek be-
folynia kellett, — a közgyűlésben jelentést tett, 
„hogy n. n. egyház számára begyült — 53 k r / 4 

Kiemelem még az ily eredménytelenség azon 
okát is, hogy a régi rendszer szerint csak min-



dig a tehetősebbek adakoztak, s arról gondos-
kodás nem történt, hogy az ezer meg ezer sze-
gényebbek ezer meg ezer filléreiből, célirá-
nyosb úton, igen szép összeg lett volna össze-
hozható. 

A legközelebb tartott kerületi és egyetemes 
gyűlés, a Gusztáv-Adolf-egyesület példáját kö-
vetve, ezen elhanyagolt mezőre is kiterjesztette 
figyelmét s az önkénytes, minden kényszert ki-
záró, szabad adakozás alapján életbe léptette az 
„evang. egyetemes egyházi gyámintézetet, mely-
nek programmját s a hozzácsatolt elnöki felszó-
lalást bizonyosan már birják a hivek. Nincs tehát 
egyéb kérelmem, mint hogy ama programmot 
legjobb belátásuk szerint, minél tágasabb körök-
ben életbe léptetni törekedjenek. 

A mely mértékben ápoljuk a gyámintézetet 
azon mértékben nyújthatunk szűkölködő egyhá-
zainknak segedelmet, név szerint a végett is, 
hogy addig is, mig Isten valahogy végre más 
kútfőt nem nyit — lelkészeik és tanitóik fizetését 
javithassák. Mindent nem tehetünk, de nagy vi-
gasztalás magunkra hagyott helyzetünkben az, 
ha tanúbizonyságot tehetünk Isten és emberek 
előtt, hogy mindent igyekeztünk megtenni, a mi 
csak tehetségünk- és hatalmunkban állott. 

Jőni fognak hozzátok, a fönebb jellemzett 
egyetemes könyörület aj taján zörgetve, szükség-
ben szenvedő gyülekezetek ezután is. Nem mon-
dom, hogy utasítsátok el őket hidegen a gyám-
intézetliez, hanem segítsetek rajtok vallásos 
szivetek sugallata s vagyonotok mértéke szerint, 
de mondjátok meg nekik, hogy folyamodjanak a 
gyámintézet egyházmegyei, kerületi s egyetemes 
bizottmányaihoz is, s ezt annál jogosultabban 
mondhatjátok nekik, minél többel járultok éven-
ként magatok a gyámintézet perselyébe. 

Egyébiránt mint a gyámintézet elnöke: a 
napokban irni fogok a külföldi hasonló intéze-
tekhez is, bejelentem nekik intézetünk alakulását, 
megmondom, hogy mi velők évről évre közölni 
fogjuk a segedelmet leginkább igénylő gyüleke-
zeteket, megkérjük, hogy gyámolitsanak s ha 
nekik ugy tetszik, segedelmöket hozzánk küldjék 
s mi azt nem csak lelkismertesen fogjuk kiosz-
tani, hanem a kiosztás eredménye felől őket évről 
évre tudósítani is stb. 

I I I . 

Felsőbb tanintézetek, al- és felgymnasiumok, a ta-
nitó- és lelkészképezdék. 

Ezek szükségeinek fedezése körül hosszú 
vita után, a dunántúli és tiszai testvérkerületek 
példájára, nálunk is a kivetés, a megadóztatás 
elve alkalmaztatott. Míg tehát szegény gyüleke-
zeteink gyámolitását, a hitbuzgóság és testvéri 
részvét szabad önkénytes áldozatai, addig fe l -
sőbb tanodáink igényeit a kényszeritettnek l é t -
szó, de az esperességek szabad hozzájárulásával, 
önkénytessé vált szabad megadóztatás eredmé-
nyei fedezendik. Az ezen kivetés mértéke és be-
szedési módja az 1860. oct. 8—11. kerületi jegyző-
könyvből látható, mely már szinte szétküldetett. 

S itt már három határozott és igen szives 
kérelmem van a hivekhez, 

Első kérelmem ez: Egyszerre mindenkorra 
vessünk véget az önkénytes adakozás és az ön-
kénytes megadóztatás feletti elvi vitáknak. És 
ezt cselekedjük többek közt azon nyomós ok-
nál fogva, minthogy mindenik elv sájátképen 
teljesen közönyös, hanem a fő, a lényeges minden 
körülmények közt egyik vagy másik elvnek a l -
kalmazása, végrehájtása, kivitele. Gyülekezeteink 
segedelmezését az önkénytes adakozás, taninté-
zeteinkét az önkénytes megadóztatás elvére fek-
tettük, de mind a gyülekezetek mind a taninté-
zetek egyiránt kellő segedelem nélkül maradnak, 
ha házról házra, személytől személyhez nem me-
gyünk s fáradalmat, kopogatást, könyörgést, söt 
pirulást nem kiméivé, a szabad adakozás és a ki-
vetés filléreit be nem szedjük. Nagytiszteletü és 
tisztelendő esperes és lelkész urak, kedves tes t -
véreim ! tegyünk meg e részben mindent s szö-
vegül választva például 1. Korint. 16, 1—4. Gá-
lát. 6. 9. 10. Ap. Cs. 2, 42 — 46. s hasonló szent-
írási helyeket, vigyük fel a szószékre ezen nagyon 
is oda tartozó ügyet, azután pedig menjünk el 
házról házra — ugy is a látogatás hivatalunk 
egyik szent részét képezi — s szedjük be s vi-
szont válaszszunk a gyülekezet hozzájárulásá-
val buzgó, vallásos férfiakat, s ezek által szedes-
sük be ugy a kerületileg vagy esperességileg 
kivetett, mint a gyámintézeti önkénytes adomá-
nyokat. Ti pedig nagyságos és tekintetes stb. 

férfiak, ne tartsátok szégyennek, minden világi 
* 



méltóságtok mellett mint ős keresztyén ostiari-
usok a templom ajtajánál a tányér t tartani s kö-
rötökben a lelkészekkel karöltve a szent céllioz 
képest mindent megtenni, hogy az egyetemes 
papság evangyéliomi elve, atyafiságos rokonmű-
ködés tetteiben dicsó'ittessék közüttünk. 

Második kérelem ez : Ne adjunk azáltal, 
hogy az „egyetemes e. e. gyámintézet,, szabályai-
nak s a kerület által elfogadott kivetésnek h iá-
nyai t rostálgatjuk és birálgatjuk, oly gyanúra 
okot, mintha ezáltal a hozzájok járulás kötele-
zettsége alóli menekülést indokolni akarnók. 
Lehetnek ama gyámintézeti és kivetési szabá-
lyokban hiányok, melyek a gyakorlat által is 
mint ilyenek bizonyulandanak be s az egyetem 
és a kerület bizonyosan számba veenclik s annak 
idejében hálásan fogadva a birálók észrevételeit, 
orvosolni is fogják. De jelenleg ez mellékes fog-
lalkozásunk, ellenben főfőtörekvésünk az legyen, 
hogy az adott szabályok korlátain belől hogyan 
eszközölhetnénk legtöbb eredményt. 

Harmadik kérelmem az: Hogy a mint vala-
melyik esperesség a ,,gyámintézet4 ' és az „egy-
háziadó" ügyében intézkedett, hivatalomat min-
den hónap elején az eredmény felől tudósitsa, 
hogy megitélhessem s ennek kellő hasznát vehes-
sem, mennyire hajtotta végre minden egyház-
megye a mindnyájunkra nézve nyomos határo-
zatokat. 

Ezen kérelmek előrebocsátása után átme-
gyek ismét az inditványozgatás terére, kérvén 
az esperességeket, hogy gyűléseiken indítványai-
mat megrostálni és a jövendő határozat alá elő-
késziteni szíveskedjenek. Kimondandónak vél-
ném azon elvet, hogy „minden egyes kerület, 
a kebelében létező al- és felgymnasiumok, al- és 
felreáltanodák szükségeit maga födözze, s e rész-
ben az egyetemes gyűlést s annak meglevő vagy 
leendő pénztárát igénybe ne vegye. 

A mi pedig a tanitó- és lelkészképezdéket 
illeti, igaz, hogy ezekért jelenleg szinte a ke rü -
letek gondoskodnak, — de itt volnának indítvá-
nyaim, melyeket figyelembe vétetni kérek. Fel-
téve, hogy mi beérhetnők: 

1. ; ,Egy oly theologiai intézettel," mely az 
egész tkeologiai rendszert minden részleteiben, 
kellő számú tanárok által, kellő taneszközök, 

stipendiumok, alumneum mellett keresztül 
vinné. 

2. Két oly „tanitóképezdével," mely jövendő 
tanitóinkat e hivatalra mind a három nyelven 
kellőleg kiképezné, 

Az elsőre nézve senki sem fogja közöttünk 
tagadhatni, hogy ha a sopronyi, pozsonyi, eperjesi 
és pesti theologiai tanárok egy városba volnának 
egyesíthetők, elég tanerővel birnánk, hogy egy 
önálló ágost. hitvall. theologiai facultást kiál-
lítsunk. Váljon olyak volnának-e a helyiségi aka-
dályok, hogy ezen központosítás elszánt jó aka-
rat mellett, kivihetetlennek mutatkoznék? 

A másodikra nézve. A két tanitóképezde 
okvetlenül szükséges, ezeket nem kell egyesíteni. 
A sopronyi magyar-német, a nyíregyházi magyar-
tót tanítókat nevelend. A sopronyi jó helyen van, 
hanem kérdés, a nyíregyházi nem jobb helyen 
volna-e Szarvason vagy akárhol, csak felgymna-
sium oldalán? 

Mivel tagadhatatlan, hogy mind a lelkész-, 
mind a tanitóképezdék nevendékeiket kizárólag 
az „egyház" és kiváltképen nem egy vagy más 
kerület, hanem az „egész egyház" számára ne-
velik : én nemcsak nagyon illőnek, hanem nagyon 
tanácsos, sőt szükségesnek találnám, hogy ezeket 
az egyetem vegye közvetlenül szárnyai alá. 

De honnan? Ezt csak egy közös, egyetemes 
pénztárból fedezhetnok, mindeneknek előtte tehát 
ily egyetemes pénztárt kellene teremtenünk vagy 
minthogy már van is, a meglevőt oly karba he -
lyeznünk, hogy a rárovandó terhet képes legyen 
elviselni. És ezt pedig szerintem cselekednünk 
kellene „kiváltképen alapitmányok szerzése által 
és a nélkül, hogy az eddig I. II. III . alatt előso-
rolt intézeteink segedelmezése alól kivonnók ma-
gunkat. S minden utógondolatot félre téve, szivem 
őszintesége szerint beszélve, én itt, épen e pont 
körül leginkább számítanék tehetősebb, az anya-
giakkal Istentől bővebben megáldott minden ren-
dű hitrokonokra. 

Ha az mondatnék, hogy egy theologiai i n -
tézet kevés, hanem egyesítsük például csak a pes-
tit és pozsonyit. Sopronban és Eperjesen hagy-
juk meg az előkészítő két éves theologiai osztá-
lyokat, hozzuk ezeket a facultással szerves kap-
csolatba; ám legyen, ekkor a költség nagyob-
bodnék ugyan* .de ha egyházunk java csak igy 



érethetik el, akarva a célt, akarnunk kellene az 
eszközöket is. 

Még egy harmadik combinatio is lehetséges. 
Előttem eddig, megvallom, hogy egy külön ágost. 
hitv. facultás eszméje lebegett. De ha a fönálló 
számos példák után indulva, a helvét testvérekkel 
vegyes theologiai facultás életbeléptetése tervez-
tetnék, igy tán még legkedvezőbben állna a do-
log. Mert ugy Pest és Pozsony a szükséges ta-
nári contingenst kiállithatnák, a többi tanár a 
testvéregyház által levén behelyezendő; Soprony 
és Eperjes pedig mostani állapotukban marad-
hatnának meg, söt csak két évi osztályra szorít-
kozva, sokkal többet tehetnének, több erőt fejt-
hetnének ki 

Szives kérelmem ezek folytán az, hogy a 
kerületen belől és kivül levő szakférfiak gondol-
kodjanak e tárgyról, fogják fel az indítvány h á -
rom külön alakját, vigyék a szerint részletekre 
a teendőket, hogy a jövő kerületi és egyetemes 
gyűlések formulázott indítványok fölött tanakod-
hassanak. Lelkészeinknek egyházunk szellemé-
beni nevelése, alapos, tudományos és rendszeres 
theologiai kiképeztetése, annyira kitűnő köteles-
ségünk, hogy ennek teljesítése vagy elhanyago-
lása az egyház létele vagy nem lételével azonos. 
A határok, melyeket magam elébe tűztem, nem 
engedik, hogy e felől, ez alkalommal bővebben 
értekezzem. Csak arra kérem Istent, eszközölje 
Szentlelke által, hogy ezen ügygyei komolyan, 
vallásos érdekkel s áldozatokra hevülő szívvel 
foglalkozzanak egyházunknak legjobbjai, légiié-
in esbjei. 

Hanem — nehogy ismét egy évet veszítsünk 
— a középponti pénztárnak alapítványok általi 
gyarapí tását rögtön és azonnal meg kell kezde-
nünk. Tehát az ezen irányokbani nemes és sza-
bad kötelezettségnek jelenleg igy kellene nyil-
vánulnia : 

Én Székács József (irja helyébe kiki a nevét): 
1. Biztosítom magamat, özvegyemet és á r -

váimat esperességem özvegy-árva intézeténél. 
2. A gyámintézethez járulok évenként ma-

gam és gyermekeim nevében. 
3. Akerületi leg rám kivetett s elvállalt egy-

házi adót fizetem. 
4. Az egyetemes pénztárra alapítok 5 száz-

tólival 300 forintot, s alapitó-levelemet beküldőm 

b. Podmanitzky János ur ő méltóságának, mint 
az egyetemes pénzügyi választmány elnökének. 

Hátra volnának még az egyházigazgatás költ-
ségei, az esperesek és kerületi hivatalnokok fize-
tései, a követek uti és napi'díjjai stb. Ezekre nézve 
legyen elég megjegyezni, hogy ezek részben ala-
pítmányok által már féligmeddig fedezve, rész-
ben pedig az egyházi adó rovatába bővebb fedez-
tetés végett felvéve vannak. Nekem és mindnyá-
junknak legelső óhajtásunk bizonyosan az, hogy 
szűkölködő gyülekezeteinken s ezeknek Ínséggel 
küzdő hivatalnokain segítve legyen; felsőbb ta-
nodáink pedig oly karban helyeztessenek, hogy a 
szükségtől megóva maradjanak s ellátva az ok-
tatás és nevelés minden eszközeivel, magasztos 
hivatásuknak minél jobban megfelelhessenek. 
Mindenik i rányban rendelkezések tétettek a k e -
rületi s egyetemes gyűlés által. Hogy ezen intéz-
kedések ne maradjanak holt betűk a papíron, ha-
nem hogy mindnyájan egybevetett vállakkal, egy 
szívvel, lélekkel, kiki a maga körében igyekezzünk 
foganatosítani azokat s végrehajtásuk körül meg-
tenni mindent, mit tőlünk szeretett egyházunk 
érdeke, a jelen és jövő nemzedék és az evangyé-
liom igényelnek, — ez volt azon körlevélnek k i -
induló pontja. 

Végül igérem, hogy az itt megérintett pénz-
tárak tényleges állapotát — mihelyt a sok időt 
és munkát igénylő adatokat összegyüjthetem — 
az egyházkerületi hivek tudomására juttatni, kö-
telességemnek ismerendem. 

Addig is mindnyájukat egyetemben és egyen-
ként Isten atyai oltalmába ajánlva, azon kérelem-
mel zárom levelemet, vajha tiszta szívből szár-
mazott sürgetéseim és indítványaim fogékény szi-
vekkel találkozzanak. Isten békessége legyen 
és maradjon mindnyájunkkal ! 

Kelt Pesten, 1860. nov. 15-én. 
Székács József m. k. 

superintendens. 

Igénytelen nézetek az önmegadőztatás ügyé-
ben. 

Habár egyházunk jelesbjei, részint gyűléseinken, 
részint pedig e lapok hasábjain, ez ügyben szakavatoltan 
nyilatkoztak; legyen szabad szerkeztö ur engedelmével, 
alulírottnak is igénytelen nézetét közölni. — Legújabb 
időkben az egyházi adó, leginkább két okbul hozatott sző-



iryegre, az egyik égető szükségeink, milyenek : szegény 
lelkészek és tanitók segedelmezése , törvényes superinten-
denseinknek adandó honorárium, iskoláink föntartása, 
nyugdíjintézetek fölállítása stb. A másik ok, azon körül-
mény, hogy a protestáns egyház, oly tagokkal is bír, a kik 
eddig „semmi rendes évi i l letőségeikkel" nem járultak az 
egyházak pénztáraiba. Ez utóbbi sokaknál a lapis offensi-
onis; azok, ugy mondanak, a kik az egyház autonómiáját 
gyakorolják, a zöld asztal mellett ülnek, egyházaink és i s -
koláink fölött intézkednek, lelkészek és tanitók választá-
sánál legnagyobb befolyást gyakorolnak, azok, a nem-
adozók közé tartoznak. Mennyiben van ezen állításokban 
igaz, vitatni nem szándékom, mert az isteni gondviselés oly 
egyházban juttatott, melyben kivétet nélkül, mindenki adó-
zik. Mind a mellett, ha való ezen viszás állapot, azon édes 
hitben élek, hogy az önmegadóztatás lelkes bajnokainak, 
sükerülend elFéle panaszokra szolgáltató okot elhárítani. 

Visszatérek kitűzött föladatomhoz, az égető szüksé-
gek födözésére létrehozandó középponti pénztár teremté-
séhez. Az eddig ajánlott tervek, vagy az önmegadóztatás, 
s igy k ivetés ; vagy önkénytes adakozás mellett harcoltak. 
Tekintetes Ivánka Imre ur, a ki az önmegadóztatás, s kivetés 
mellett lelkesen és álaposan vív*) , a „Prot. Egyh. és i sko-
lai Lap" 44-dik száma 1428 lapján, a kivetés ellen dönt-
hetlen okot hoz föl, midőn azt mondja : „minden megadóz-
tatásnál, ha az igazságos akar lenni, nemcsak azt keli 
f igyelembe venni: kiknek mennyi jövedelme vagyon, ha-
nem azt is, h o g y : a közös adóból az illető adófizetőre 
mennyi haszon háramlik." Igy lehetnek csak „sz íves adó-
zók," el lenkező esetben brachiumra szorulunk, s példák 
igazol ják: szabadíts meg a gonosztul .Ezen tétel, a mennyi-
ben igazságon alapul, a középponti pénztárra tervezett ki -
vetést, semmivé teszi, mert a bányakerületi superintenden-
tia területe annyira kiterjed, hogy érdekei össze nem pon-
tosíthatók. Előlép Bács Verbásszal, Pest Pesttel és Aszód-
dal, Nógrád Losonccal, Zólyom Besztercével , Hont Se lmec-
cel és Békés Szarvassal. Szóljanak példák. A békési e spe -
res ség , nem csekély megerőltetésével , fizet a szarvasi i s -
kolára évenként 3000 pftot, ebbül egyházamra jut 250 fr. 
a tek. I. I. ur által tervezett kivetésből jut az esperességte 
3 0 0 0 , s igy egyházamra, mint körülbelül 5000 lélekre 
2 5 0 fr. A fölállított tétel szerint, nemde igy fognak hiveim 
mondani: mire fordittatik ezen összeg , selmeci iskola föl— 
segélésére , hiszem benünnket a szarvasi érdekel, s ezt tart-
juk föl. Szegény egyházak pártolására ? hiszem mi a k e g y -
adományokban nem vagyunk restek, s három év óta Sze -
gednek 80, Bánhegyesnek 20, Makónak 50, Vácnak 50, 
Csépának 40, Csővárnak 40 stb. forintot adtunk, és váljon 
jövőre is nem folyamodnak s hozzánk egyes egyházak, és 
tápintézetek ? A szegényül díjazott lelkészek és tanitók 
fizetésére adózzunk, midőn egy egy iskolánkba 2 — 3 0 0 
növendék szorul, s nem bírjuk saját iskoláinkat szervezni 

Szeberényi Lajos a módra nézve nem bir I. I. úrral 
egyet érteni, az ö terve azonban nem egyházias. 

vagy az özvegyek és árvák gyámoldájára ? nem vontuk 
meg kegyadományunkat az esperességi gyámoldától sem. 

Továbbá a kivetés elvénél szem előtt tartandó, min-
den egyháznak saját domesticája, különben a l e g i g a z s á g -
talanabb adót fogunk kivetni. Az égető szükségek között 
fölhozatik, a szegény tanitók és lelkészek évi jövedelmei-
nek javítása. Nem szeretném ezt minden komoly m e g f o n -
tolás nélkül elfogadtatni, mert váljon azon egyházak, m e -
lyekben lelkészek, tanitók roszul dijaztatnak, tökéletesen 
tisztán ál lanak-e: quid valeant humeri, kérdéssel. Például: 
egyházamban a legszegényebb napszámos, kinek háza 
nincs, fizet évenként l t / 2 véka búzát, közép számítással 
1 ,50 és kész pénzben 50 uj k r . = 2 uj forint, s ha fia, v a g y 
veje van, ez ugyan annyit; a szegény mesterember fizet 
2 véka búzát és 1 fr. = 3 uj frt. Váljon a segítendő e g y -
ház napszámosa és mesterembere járul e évenként 2 — 3 
uj frtal egyháza pénztárába ? 

Mind ezek dacára, bizonyos tekintetben elfogadnám 
a kivetést is, de nem mellőzném tiszt. Sztehlo András ur 
indítványát sem. Véleményemet röviden ekkép formulázom: 

1. Superintendensünk közös egyházi fopásztorunk, 
méltányos és igazságos, hogy honoráriumához, édes mind-
nyájan közösen járuljunk. Miután pedig csak 600 frja van 
biztosítva, vessünk ki 600 frtot. 

2. Iskoláinknak ha nem közvetlen, közvetve mind-
nyájan hasznát vesszük, ők az egyházak csemetései. A 
szarvasi iskola igényel 3000 frtot, adassék selmecnek, a 
protestantismus és nemzetiség bástyájának, szinte annyi, s 
békési esperesség kivételével vessünk ki 3000 frtot, vagy 
ha a szarvasi iskola a kerületi pénztárból nyeri i l letőségét 
6000 frtot. Összesen 6600 frtot. 

Ezen öszveg tek. I. I. ur tervénél fogva lélekszám 
szerint kiosztatván, 1000 lélekre esik 20 uj for. A többi 
szükségletek fedezésén, miután azok kegyadományok, 
kegyadományok utján vélnék tiszt. Sz. A. ur indítványa 
nyomán segíteni; mindenek előtt azonban : 

1 - ö r Minden roszul dijazó egyházban, ha elébb nem, 
cananica visitatió alkalmával megtudandó : különös m e g e -
rőltetés nélkül, nem vise lhet-e az egyház nagyobb domes-
ticát, nem birható-e rá az egyház, hogy az elavult hivá-
nyok, a kor igényeihez megjavuljanak. Ezt annyival inkább 
ajánlhatom, mert biztos tudomásom van, hogy vannak, k i -
vált nagyobb városok, hol a domestica igen cekély, vagy 
épen nem is létezik. 

2 - o r Promotiora, a mennyiben az egyházak autonó-
miája engedi, l egyen nagyobb tekintet az eddiginél, hogy 
érdemeket szerzett lelkészek és tanitók, elönynyel bírjanak 
nagyobb egyházak elnyerésében. 

És ha mind ezek után égető szükségeink lesznek: 
milyenek nyugdíjintézetek, szorgalomdijak az iskolákban 
külföldre menő hitjelöltek segedelmezése stb. karoljuk fel 
lelkes Sztehlo András ur indítványát, s ha a kezdet nem is 
mutat oly fényes eredményt, mint azt, az ö táblás kimuta-
tása követel i ; de mindenesetre evangyelmi szellemben j á -
runk el, mely szerint „a jó kedvű adakozót" szereti az I s -
ten, s az ugy is igen gyűlölt executionalis eljárást mellö-



zük, mert egészben igaza van Sz. A. urnák, midőn azt 
mondja: nem a „kivetés" de a „beszedés" körül forog a 
nehézség. Dixi et salvavi animam meam. 

Szeberényi Andor. 
nagylaki ev. lelkész. 

Még egy szó az egyházi adó ügyében. 
( V é g e ) . 

Miután tehát ily módon az egyes gyülekezetek adó-
kulcsa is meglett állapítva, ezekre magukra hagyatott, hogy 
a mint legcélszerűbbnek látják, a szerint vessék ki maguk 
közt a reájokesö összeget. S igy némelyeknek vannak 
fekvő birtokaik vagy más jövedelmeik, melyekből i l letősé-
ge iket fizetik, mások a jobb években összerakták a reájok 
kivetett ö s z v e g tökéjét s annak kamatjait fizetik, mások 
egyesülten valami közmunkát vállalnak el, aratást, vagy 
árkolást, vagy favágást, s t. s igy teremtik ki tartozásukat, 
mások ismét kivetik azt maguk közt, vagy bizonyos, általuk 
megállapított kulcs, — v a g y a hol a nép vagyonossága nem 
igen külömböző, a lélekszám szerint. Hátramaradások, 
igaz, hogy vannak, de nem oly tetemesek, hogy miattuk 
egyházkormányzatunk gépezete csak egy pillanatig is f en -
akadt volna, s nem azért, mintha a nép vonakodnék fizetni, 
— mert hála Istennek, még eddig törvényes végrehajtásra 
nem szorultunk s nem is fogunk szorulni, — hanem, mert 
mi tagadás, a nép szegény s a legjobb akarat mellett sem 
tud mindenkor fizetni, mikor kellene, vagy ha tudna, azok, 
kik a pénz behajtásával megvannak bizva, nem járnak el 
mindenkor elég erélyesen kötelességükben. 

A második rendbeli pénztárt i l l e tő leg: itt már semmi 
kivetésnek nincs helye, mert a jótékonyságra senkit erö -
tetni nem lehet. Szűkölködő feleinken segíteni, azok Ínsé-
gét enyhítni, terheiken könnyíteni keresztyéni kötelesség; 
de erre csak a lélek fegyverével kényszerithetünk valakit. 
Tervezgettünk ugyan mi is vagy két évig, hogyan lehetne 
e g y ily pénztárt létrehoznunk; dolgoztunk ki alapszabá-
lyokat, azokat egyházainkban köröztettük; de végre is a 
felöl győződtünk meg, hogy itt paragraphusokkal nem 
érünk célt, hanem tennünk kell. Kineveztünk tehát egy hat 
tagból álló bizottmányt s oda utositottuk, hogy legjobb b e -
látása, szerint kövessen el mindent, hogy a keresztyén 
buzgóságot a hívek közt élessze s minél gazdagabb segélyt 
nyújthasson szűkölködő egyházainknak s tanintézeteinknek. 
Ezen bizottmány tehát összeült s e g y programmot készített, 
melyben elmondotta, mikép szándékozik a reája bizott 
szent ügyben eljárni. S azóta Isten nevében működik, s 
hála Istennek, szép sikerrel. — S miután eljárása az e g y e -
temes gyűlés által is helyesnek találtatott s programmja 
egyetemi leg elfogadtatott s ezen Lap legutóbbi számában 
közöltetett is, róla többet szólanom fe les leges volna. 

Hátravan még a harmadik: a „nyugpénztár". Ezen 
már egyesület i ügy s mint i lyennek, szorosan meghatáro-

zott alapszabályokon kell nyugodni. Do ut des. Itt maguk-
nak az illető lelkészeknek és tanítóknak kell valamit tenni-
ök, azon apostoli elvnél f o g v a : 1. Tim. 5, 8. „Ha valaki az 
öveiről és főképen az ö házanépéről nem gondoskodik, az 
a hitet megtagadta, és a hitetlennél alábbvaló. De a m e n -
nyiben az egyház lelkészeit és tanítóit az öveinek vallja, 
ez is köteles ezek felöl gondoskodni s igy az általuk f e l -
állítandó nyugpénztárhoz járulni. 

Dunántuli egyházkerületünk már 1846 óta bir ily 
nyugpénztárral s alapszabályaink már akkor közöltettek 
az „Egyh. és Isk. Lap" utján. De minthogy az akkor k ö z -
löttekre kevesen fognak emlékezni, nem lesz tán fe l e s l e -
ges , ha azokat a főbb pontokban megismertetem. Mi n é g y 
osztályt állítottunk fel, évenkénti 2, 5, 10 és 20 forint befi-
zetéssel vagy ezen öszvegek tökéjének egyszer -minden-
korrai letételével, s minden évenkint fizetendő forint után 
10 forint évi nyugdijat biztosítottunk a befizető lelkész 
vagy tanitó részére annak hivatalviselésrei képtelensége 
esetében, vagy halála esetén özvegye és kiskorú árvái 
részére, s tetszésére hagytuk mindenkinek, a négy osztály 
közül szabadon választani. Az akkor már hivatalban l e v ő k -
nek ismét tetszésökre hagytuk az intézetbe belépni vagy 
n e m ; de a kik az intézet életbeléptetése óta lépnek akár 
lelkészi akár tanitói hivatalba, azok már azon köte lezet t -
séggel teszik ezt, hogy a négy osztályok valamelyike s z e -
rint fizetni fognak. — Szegény sorsú lelkészek és tanítók 
számára egy mellék pénztárt alapítottunk 3000 forint töké-
vel, Kis János alapítvány neve alatt, melynek jövedelmé-
ből helyettök az évi tartozások befizettetnek. Ugy szinte 
egy segélypénztárt, melynek évenkinti 300 — 400 fr. j ö -
vedelme oly szegény özvegyek és árvák közt osztatik ki, 
kik az alapszabályok értelmében vagy igen csekély vagy 
semmi nyugpénzt sem húzhatnának. Az egyházak évenként 
egy vasárnapi erszény-jövedelemmel járulnák az intézet 
pénztárához, a mi nagyobbrészt a segélypénztárba folyik. 

Az 1859-k i számadás szerint volt az intézetnek a 
20 ftos osztály szerint fizető tagja 59, a 10 ftos szerint 44 , 
az 5 ftos szerint 65, és a 2 ftos szerint 173, ide értve a z o -
kat is, kik évi tartozásaik tökéjét egyszer mindenkorra 
lefizették, összesen 341. Alaptökéje volt 50 .551 fr. 50 kr., 
s tiszta jövedelme 1 8 5 9 - b e n a tulajdonképi nyugpénztáré 
5,778 fr. 59 kr. a Kis J. alapítványé 238 fr, 3 1 l / 2 kr. és a 
segélypénztáré 511 fr. 36 kr. — Kifizetett pedig 1 8 5 9 - i g 
rendes nyugpénzekben 11,477 fr. 72 kr. segé lypénzekben 
6700 fr. 5 krt. 

S ezzel kimutattam, mikép rendeztük mi dunántuliak 
pénzügyeinket. Ha többi testvéreink akarnak bennünket 
követni vagy jónak látják célszerűbb módok felől gondos -
kodni, — az az ö dolguk. Mi részünkről még eddig nem 
bántuk meg, hogy ezt az utat követtük. Mert mig e g y h á z -
kerületünk csak 15 évvel ezelőtt ugy szólván semmivel sem 
rendelkezhetett , most a legutóbbi kimutatás szerint 
224000 fr. tökével s több mint 30 .000 fr. évi jövedelemmel 
bir, nem számítván azt a mit évenkint szűkölködő e g y h á -
zak- s tanintézetek számára adakozunk. 

Utójegyzet. Bár cikkem elején azt ígértem volt, 



hogy semmi uj adótervvel nem fogok a tiszt. Szerkesztő-
ségnek alkalmatlankodni, még sem állhatom meg, hogy 
azon fönebb emiitett közvetitő tervet, melynek egy nyom-
tatott példánya történetesen a kezemhez került, ide ne mel-
lékeljem. Ha jónak látja a tiszt. Szerkesztő ur, közölje e 
lapban valami hasznát vehetik azok, kiknek a mi eljárá-
sunk nagyon is patriarchalisnak fog tetszeni. Megkell azon-
ban jegyeznem, hogy azt még 1852-ben készítettem. 

Pdlfy József. 

Terv az egyházkerületi Iskolai s egyébb költségek 
kivetésére. 

Két elv volt leginkább gyakorlatban egyházkerüle-
tünkben ez ideig az egyházi költségek kivetésében s b e -
szolgáltátásában, az egyik szintoly igazságtalan mint a má-
sik. Mert mig némely gyülekezetek lélekszám szerint fizet-
ték járulékaikat, mások a birtokra vetették ki azokat. Az 
első elv szerint a legszegényebbek, kik többnyire számo-
sabb családdal vannak megáldva, többet fizettek, mint a 
legvagyonosabbak, holott az igazság és méltányosság azt 
kívánja, hogy a kinek az isten többet adott, az többel is já -
ruljon az anyaszentegyház oltárára. A második elv szerint 
pedig nem az egyén, hanem a vagyon vétetett a fizetés 
alapjául, holott az egyházi intézmények jótékonyságában 
nem a birtok arányában részesül az ember. — Hogy tehát 
az igazságnak s méltányosságnak a lehetőségig meg lehes -
sen felelni, szükség közép utat követni, hol a fizetésekkel 
sem a szegény erején felül terhelve, sem pedig a vagyono-
sabb, mind a melett, hogy többet áldozzék mint a s z e g é -
nyebb, igazságtalanul megróva ne legyen. 

Ennélfogva a következő fizetési kulcsot ajánlja ezen 
iskolai bizottmány az egyházkerületi, iskolai s egyébb 
költségek kivetésére: 

1. Vetessék fel alapul a rendes adó, értve a fejadót, 
házadót, telekadót, s jövedelmi adót. 

2. Álittassék tiz osztály, mely szerint az adó ará-
nyában kiki tartozását fizesse, ugy hogy ; 

a ) az első osztály szerint fizessenek azok, kik egy 

forinton alul fizetnek adót, egyszeresen , 

b~) a második osztály szerint azok, kik e g y forinttól 
háromig fizetnek, kétszeresen, 

c) a harmadik osztály szerint azok, kik három forint-
tól hatig fizetnek, háromszorosan, 

oí) a negyedik osztály szerint azok, kik hat forinttól 
t ízig fizetnek, négyszeresen, 

e) az ötödik osztály szerint azok, kik tiz forinttól 
tizenhatig fizetnek, ötszörösen, 

f ) a hatodik osztály szerint azok, kik tizenhat forint-
tól huszonötig fizetnek, hatszorosan, 

g) a hetetik osztály szerint azok, kik huszonöt forint-
tól negyvenig fizetnek, hétszeresen, 

K) a nyolcadik osztály szerint azok, kik negyven f o -
rinttól hatvanig fizetnek, nyolcszorosán, 

i ) a kilencedik osztály szerint azok, kik hatvan f o -
rinttól százig fizetnek, kilencszeresen, 

&) a tizedik osztály szerint azok, kik száz forinton 
felül fizetnek, tízszeresen. 

3. E g y e s személyek, cselédek, mesterlegények, 
általában kik csak husz krajcár fejadót fizetnek, fizessék 
annak felét, a mit az első osztálybeliek fizetnek. 

4. A fizetés alól a soproni tanárokon kivül egy 
ágost. vallású evang. család se vétessék ki az e g y h á z i -
ak se. 

5. A fizetés alapjául vétessék azon adó, melyet 
valaki azon gyülekezet körében fizet, a hol lakik, (tehát 
ide értve a gyülekezethez tartozó filiákat is.) 

6. Az oly birtokról, melynek tulajdonosa nem 
lakik azon gyülekezetben, melynek körében a gyülekezet 
fekszik, a fizetendő adónak csak fele vétessék fel fizetési 
alapul. 

7. Vegyes házasok felét fizessék a külömben rájok 
esendő részletnek. 

8. Oly egyházi testületek, melyek a magok erejé-
ből tartanak fen rendezett gymnasiumot, ha algymnasiumok 
van, kétharmadrészt: ha pedig fögymnasiumok van, csak 
e g y harmadrészét fizessék a külömben rájok esendő ö s z -
szegnek. 

9. A tápintézethez adjon minden gyülekezet min-
den huszonöt forintra, melyet az iskolai pénztárba fizet, 
egy mérő búzát, t. i. huszonötön alul egyet , huszonöttöl 
ötvenig kettőt, 50-töl 7 5 - i g hármat etc. a mit azomban szt. 
Mihály tájban folyó legközelebbi piaci áron kész pénzül is 
beszolgáltathat. 

10. Köteleztessék minden gyülekezet minden har-
madik évben a kitűzendő határnapig összeírni a hozzátar-
tozó családok rendes adóját a fent meghatározott osztályok 
szerint, minden e g y e s a gyülekezethez tartozó helységet 
felvéve egyenként, s azt az illető gyülekezet jegyzőjének 
aláírásával megerősítve a kerületi számvevöhez beküldeni, 
ki e célra vonalozott iveket fog minden egyes gyülekezet -
hez küldeni (lásd ennek mintáját). 

11. A mely gyülekezet a kitűzött határnapig be 
nem küldi ezen összeírást, annak egyházi tartozását belá-
tása szerint meghatározni s kivetni l egyen joga a számve-
vőnek, a mit azután az illető gyülekezet megfizetni tar-
tozik. 

12. A bejövendő összeirási táblák nyomán a kerü-
leti számvevő vesse ki minden gyülekezetre családonként 
az egyházi tartozásokat, a mit az illető gyülekezetek há -
rom évek folytán tartozzanah fizetni, minden három évben 
uj kivetés lévén eszközlendő. 

Ezen kivetés szerint a l egszegényebb családokra 
esnék négy, legfelebb öt krajcár évenként , de a l egtehe-
tősebbek sem fizetnének többet, mint legfelebb 50 krajcárt; 
s igy, ugy hisszük, a méltányosságnak meg lenne felelve s 
a fizetésekkel erején felül senki sem terheltetnék. 



Esperesség: Veszprémi. Adó-összeirás az 185 dik évre. Gyülekezet: Kerta 

Ezek fizetnek rendes adót osztályok szerint: 
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Illető j egyző 
aláírása. 

Kerta 50 15 
Karakó-Szörcsök 31 10 
Kis-Kamond 28 7 
Kis- és Nagy-Pirit 6 2 
Somlyó-Vásárhely 1 — 

Kemény Lajos 
Nagy Sándor 
Varga István 
Szabó János 

Német Károly 
Összesen: 116 34 19 24 17 11 5 2 1 

E szerint, ha az egyszeres adó, például 5 krajcárban állapíttatnék meg, 
170 190 360 340 275 150 70 40 

2 1 12 
fizetne a kertai egyház 

90 50 30 = 1765 kr. 
Pdlfy József m. p. 
kerületi számvevő. 

A helv. hitv. t.-kereszturi egyház múltja és je-
lene. 

( V é g e ) . 

2) 1838. mart. 25. presbyterialis ülésben — b. F e l -
hozódott a Tractus szükségére való pénznek fizetése és — 
Határoztatott, hogy 2 Rft. v. ez. ezután a Tractus szüksé-
gére esztendőnként fizetődjenek, mert az Ekkla most többre 
nem terjeszkedhetik ( j . -könyv 1 2 — 1 3 . lap. I. kötet). 

Ezen határozatokkal szemközt találunk egy 1847. 
Febr. 7. keltű e.-látogatási jegyzőtől kiadott „kimutatásit, 
melyben az 1842. dec. 13. 14. Huszton tartatott e . - m e g y e -
gyülés j . -könyvi 44 . sz. a. beadatott értesítés szerint: A 
t. keresztúri egyháznak évenkénti tartozása = 10 vft., 
mely is 1833. april 2 4 - i g teszen = 90 ftot; továbbá 1833. 
april 24-től 1842. april 2 4 - i g = 90 ft . ; ebből semmit sem 
fizetvén le, tartozik == 180 fttal. Ismét 1842. april 24- tő l 
1846. april 2 4 - i g = 4 0 ft., melyből semmit sem fizetvén le, 
egész tartozása = 220 vft. — Kiadta a kanonszerü e . -
látogatás a t. K . . . egyháznak oly meghagyással, hogy a 
jövő martius 1 - s ö napjáig vagy fizesse be illető helyére az 
egész összeget, vagy adjon róla kötelezvényt, s kamatját a 
töke megadásáig fizesse, nt. esperes urat inart. l - i g min-
denesetre értesitvén. í gy a „kimutatás" ! Erre válasz : 

3) 1847. febr. 25-k i presbyterialis ülésből. — „Ko-
moly tanácskozás alá vétetett e tárgy, mint fontossága is 
igényli, s miután 1) (a presbyterium) legrégibb j . -könyve i -
ben annak semmi nyomára nem találhatott, hogy ezen tar-
tozást kivető gyűlésre egyházunk meghivattatott, vagy 
be leegyezése felkéretett volna, s igy alkalmasint a teher 
reá rovás róla, de nélküle történhetett; de különben is 2 ) 
egyházunknak az egy évenkénti 7 — 8 vftot behozó perse -
lyen kivül semmi jövedelemforrása nem levén, a 10 vftnyi 
évenkénti tartozás erejét haladó; ismét 3) azon 2 vftnyi 
adakozást, melyet szinte 1839-dik évig egyházunk a nt. 

visitatiónak minden évben fizetett, Tractus közszükségeire 
adottnak vélt —, valamint végre 4 ) azon okból is, mert 7 
évi folytonos építkezése egyházunknak, s innen eredő 
tetemes adóssága miatt e teherhordozásra semminemű kút-
főt nem nyithat: „Végeztetett ," hogy a kimutatásban kért 
220 ftnyi összeget sem készpénzben, sem kötelezvényben, 
sem most, sem jövendőben nem fizeti; hanem e folyó 
1847-dik évtől kezdve évenként azon közszükség fedezé-
séhez 2, azaz két pengő forinttal járul" (J.-könyvi II. k ö -
tet. 1847 . 3. sz.) . — Ezután mély hallgatás az 1 8 5 9 - k i 
tavaszon Visken tartatott e.-m. gyűlés ig , mely j . -könyvi 
140. sz. a. már kamatozóvá tétetni rendeli ama tartozási 
összeget , melyekben — a mi egyházunkon kivül — még 
21 e. közönségnek van része, egészen 2 ,222 vft. 35 kr.- ig. 
Már ez évi tavaszi e .-m. közgyűlésre nyilatkozni kellett 
vala e tartozások iránt; de hallgatás volt — „eontieuere 
omnes, intentique ora tenebant" — mosolyogni sem bátor-
kodva, midőn a fekete-pataki egyház 50 vftnyi tartozását 
befizette a gyűlés szine előtt. Ujabb felhívás következtében, 
a közelebbi sept. 19. N.-Szőllősön tartatott e.-megyei* g y ű -
lésre — a Verbőcivel egy értelemben — igy nyilatkozott 
a t. keresztúri e g y h á z : „E. közgyűlésünk (f. év sept. 16. 
32. sz. a.) általános többsége oda nyilatkozik, hogy e k ö -
vetelést el nem ismeri, következő okoknál f o g v a : 1) Mert 
általa — atyáik mulasztási bűne miatt — vétketlen utódok 
sújtatnak. 2 ) Mert a nt. e.-m.-hatóságnak azon eljárása, 
hogy évtizedeken át ily felette terhelővé növekedni hagyta, 
söt ez ily kanonszerü nyilvános tartozások be nem s z e d é -
sének hiányát egészen másnemű és célú köz - (t. i. a papi 
és tanítói özvegy- , árva-, g y á m - ) pénztárból fedezgeté , 
minket inkább tisztába hoz és felment, semhogy vád alá 
helyezne, kivált ez idő szerint, a midőn nem létezik többé 
az akkor dacolt és patronatusi jogával ily visszaélést e lkö-
vetett uri rendű közbirtokosság, kiknek utódaik azóta mind 
polgári társadalmi, mind egyháztestületi jogok élvezésében 
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és terhek hordozásában egyenlőkké lettek, a mely 
itt felidézett viszonyok alkalmasínt egész e . -megyénkben 
e mi e.-közönségíinknek kiválóan tulajdon sajátai. 3) De 
önmaga a nt. és t. e . - m e g y e is — testületünkből való test 
é s csontunkból való csont levén — nem lehet, hogy igen 
fájdalmasan érezni nem fogná majd egy, magát csak mostan 
újból erőre hozni törekvő, utófájdalmaiból még föl sem 
idült e . -közönség szellemerkölcsi szintúgy, mint anyagi 
jobblétének még most sem oly közelben álló szép jövőjének 
tán ismét évtizedekkel leendő hátravetését, az anyagiakban 
vesztéssel járó erkölcsi demoralisatiónak kiszámíthatlan 
kárvallását, ha egykori demagógjaink bűnös indolentiáját a 
most eszméletre ébredező népies közkegyelet alkotta 
müvek rombolásán megtorolva látandjuk." 

Idült seb, és — ha érintetik — sajgó fájdalmakat 
szül. De itt az idő, mig tagcsonkitásra nem kényszerül a 
dolog, óva menteni, a hogy lehet, kíméletesen; de minden-
esetre hathatósan. Hátha még azt is tanuljuk az operatiónál, 
hogy jövőre nézve inkább megelőzőleg óv, mint utólagosan 
gyógyszerekről kellend gondoskodnunk. Két különálló mű-
ködés, mindenik szakértést kívánó: szerzés és megtartás, ke-
zelés . A jóakarat ilyenkor nem kérdez: kit,vagy kiket?? de mit 
és hogyan ? ? Irányunkban a nt. e . - m e g y e — igen termé-
szetes, hogy fentartja igényét ; de ugyanazon joggal várjuk 
mi is okalapjainkra a kielégítő ellenokok döntő erejét . . . 
Sz. gyülekezeti közvéleményünk érzi s bevallani sem fél 
azt, hogy ez utóbbi okok felhozására a módtalanság, az 
anyagi tehetetlenség kényszerít vala, s ennek szégyenét , 
ha még oly fájdalmasan érezzük is, ám azért viselni k é n y -
szerülünk. Még egy ujabb felszólítás, azután peres eljárás 
készül lenni a dologból . . . . Oh confusio! s ugyan! Ama-
bilis ? . . . 

Gonda László. 

KÖNYVISMERTETÉS 

„ Vallásos elmélkedések" Protestánsok számára. Gyűjtötte 
Faló András, agárdi ág. vall. pap. Pest, 1861. Kiadja 

Osterlamm Károly. 

Ki a magyar prot. egyh. irodalomnak a legközelebbi 
években megjelent termékeit számba vesz i : lehetlen lesz 
teljes elismeréssel nem adóznia egy névnek, nevezetesen 
Osterlamm Károly ur nevének. — Ép oly sok, mint egy-
mást a mily gyorsan követő kiadásaiban minden kétségen 
felüli bizonyságot nyújtott ö a felöl, hogy könyvkereske-
dése kiválólag a protestántismus érdekeinek szolgálatában 
áll. A kiadásokban követett rendszeréből meg kelle g y ő -
ződnünk, hogy vezérszempontja nem épen az anyagi ha-
szonra, hanem a kor szükségeire, az irodalom hézagainak 
betöltésére való gondos figyelmezés volt. Többet tudnánk 

megnevezni vállalatai közül, melyeket a mily jól esik az 
élők sorában szemlélnünk, ugy más részről gyanítanunk 
lehet, hogy föntartásuk nem kis áldozatba kerül ma, mikor 
az ember figyelme más egyébnek olvasására van inkább 
hangolva, sem hogy rendszeres, elvont tudományos stb. 
munkálatoknak. 

Lehetlen volt visszafojtanunk e rövid észrevételt , 
lehetlen volt meg nem jelölnünk az érdemet, annyival is 
inkább, mert meg vagyunk győződve, hogy az egész prot. 
olvasó közönség véleményét tolmácsoltuk. 

Fentérintett munka ismét oly kopár tér mívelését 
kezdi meg, mely rég óta epedez üdítő harmat cseppek után. 
— „ A házi áhítatoskodás lelkét kívánja ápolni s ter jesz-
teni, — mint az előszóban az érdemes szerző kifejezi; — 
mert vannak még, hála érte az urnák! feles számmal hi tro-
konink, kiknek nemcsak elfogyatkozik az ö lelkök az Ur 
pitvaraiba való menetelnek kívánsága miatt, hanem ö s s z e -
gyűjtve koronként háznépüket, otthon is dicséretekkel és 
lelki énekekkel nagy kedvvel énekelnek az urnák, és 
tudakozzák az Írásokat, mert nekik ugy tetszik, hogy 
azokban örök életük vagyon." 

Valóban az e célra szolgáló épületes olvasmányokban 
magyar protestáns irodalmunk még nagyon s z e g é n y ; 
azért e tér mivelése már a buzgó igyekezetben is érdem, 
ha pedig kellő sikerrel is párosul , az érdem két -
szeres. 

Bírálói tisztünkben ezúttal is teljes ősz inteséggel , 
meggyőződésünk leplezetlen kimondásával akarván élni : a 
fáradhatlan szorgalmú szerző iránti legmélyebb e l i smeré-
sünk dacára is e munkának feltétlenül nem nyujthatjuk 
a babérkoszorút. — Mert noha a szellem, mely e munka 
minden részletein vég ig vonul a „józan" vallásosság, 
„tiszta" kereszlyéniség szel leme ; az elmélkedések tárgyai 
mély alapossággal, világos értelemmel, helyes felfogással 
keze lvék; az előadás is olyan, mint a hogy az érdemes 
szerző ohajtá és akará, hogy legyen, — tiszta és v i lágos : 
a házi áhitat lelkének ápolásárai minden megkivántatósá-
gokkal még sem dicsekhetik. Dobos egyházi beszédeinek 
bírálatában kifejtettem I. alatt e megkivántatóságokat (I. 
Prot. Egyh. és Isk. L. 14. sz. 436. I.), azért itt azokat i s -
mételni nem kívánom; azt azonban nem mulaszthatom el 
megjegyezni , hogy azon megkívántatóságok „ily e lmélke-
déseknél, melyeket könyvből kell otthon kiolvasni, s nem 
mint a lelkipásztor ajkairól elhangzó, lelkesen előadott 
igéket, a gyülekezet termékenyítő szellemkörében — hall-
gatni — kétszeresen megkívántatnak. — S mégis e mun-
kában a vallás, annak magasztos világa, nem mint valami 
derengő fény, nem mint a szellemi légkör magasabb sphae-
ráiból leverődött harmat-ital hull Öntudatunkba: hanem ugy 
tűnik föl, mint komoly doctrina, komoly erkölcsi leckék. — 
E g y percig sem feledem, jól tudom, hogy ezek „e lmélke-
dések ;" de mivel vallásosak is egyszersmind, — érintett 
kívánalmaimat fel nem adhatom. — A vallásos elmélkedés 
nem lehet valami népszerű philosophálás, hanem amolyan 



„isteni költészet ," mely egyszerűen fönséges , s f ö n s é g e -
sen egyszerű. Mint a Jézus tanításai. 

A mint a kézalatti elmélkedések dolgozvák: ugy 
azokat igaz néven egy sedatus keresztyén reflexióinak n e -
vezhetjük, vagy ha ugy tetszik, népszerű keresztyén bö l -
cselkedésnek ; s én azt gondolom, hogy a házi buzgólkodás 
„ápolására" más valami kell. 

Mily száraz dogmatizálás p. o. az, mi a 25. lapon az 
ifjúkorról mondatik ! igen „ p a e d a g o g " - szerű, s talán nem 
is oly betű szerint megállapított, hogy hol kezdődik a ,férfi,4 

hol végződik az ifjúkor, 2 7 — 2 8 . 1. S más oldalról mégis 
csupán negatíve van szó a férfikor teendőiről; csupán e n y -
nyi az utolsó két sorban : ,,a férfikor feladata: munka és 
belső tökély." (29. 1.) 

A négy életkor tárgyalását legjobb akaratunk mellett 
sem mondhatjuk másnak népszerű philosophálásnál 3 3 — 3 5 . 

lapokon sok ismétlés stb. stb. „Gondolatok s érzelmek a 
holtak sírjánál" (225 . 1.) nagyon inconsequenter következ-
nek egymásra, fő leg az a vers ott! Általában a versek 
nem igen sikerültek. — Bizonynyal hatást téveszt a 228. 
lapon, a folyam s élet hasonlatának az unalomig keresztül-
vitele stb. — De legyen e lég ez rámutatásul, hogy e mun-
kálat nélkülözi ama vallásköltői geniust, mely nélkül az 
épii letesség vagy elmarad, vagy csak nagyon egyoldalú 
leszen. — Általában ez a mező különös adományt igénye l ; 
s körülbelül Doboson kivül csak Révész Bálint még az, 
kikhez e mesterségért fordulnunk kell. 

A nyelvezet — mint már érintém, világos — és m e g -
lehetősen tiszta is, — ez utóbbi azonban még sem egészen. 
Föhiba e részben, a verbum régenseknek—interjekták á l -
tali hátratolása. Igy 6. 1. a kikezdésnél. 13. 1. utolsó előtti 
pont 32. 1. végül, hol az egész mondat igen mesterkélt. 82. 
1. 2- ik pont stb. — De ilyen valóban sok fordul elő. A ki -
fejezések, szavak megválasztása sem mindig sikerült. Ré -
szemről nem használnám e kifejezést, „Jézus az igazság 
szája" 12. 1. a keresztyén nem sopánkodik 30. 1. kibűtatja 
a növénycsirákat 65.1. Hát a virágok egybeolvadó „sz íne ," 
hogy hirdeti az Isten szeretetét? (65 . 1.) stb. 

Mind e hibákat leginkább azért tartottuk szükséges -
nek kijelölni, hogy egy lehető uj kiadás esetében a munka 
töliik megszabadíttassák. Egyébiránt pedig — a már fönt-
említett jó tulajdonságai által érdemes arra, hogy az olvasó 
közönségnek addig is meleg pártfogásába ajánljuk, mig 
ama javítások megtörténhetnének. 

Foglaltatik e munkában XXV. elmélkedés s terjed 
2 3 3 lapra; — ára — ugy tudjuk — 1 ft. 50 krra volt 
hirdetve. 

Pest, nov. 25. 1860. Peti József. 
— — 

BELFÖLD. 

Szathmári egyházm. közgyűlése. Gacsály, 
november 23. 1860. A szathmári egyházmegye nagy népes-
s é g ű közgyűlését— dacára az alkalmatlan időnek—tegnap 

nálunk tartá, s igy nekünk jutott a szerencse , hogy a nép-
képviselet alapján választott esperes és segédgondnok szent 
egyházunkban tegyenek fogadást egyházmegyénk hajója 
bölcs kormányzása, anyagi, szellemi felvirágoztatása felöl. 

Ime nt. szerkesztő ur, a hírhedt f .-gyarmati gyűlés 
meghozá az első jót egyházmegyénknek, megadá a hiány-
zott népképviseletet, s ebből folyólag megérjük, hogy az 
egyházmegyei tanács és közgyűlésünk in capite et membris 
reformáltatván, uj phasisba lép. 

Több helyi érdekű tárgyak mellőzésével legyen e l é g 
a gyűlésről ennyit írnom : hogy Kiss Áron porcsalmi l e l -
kész ur esperesnek általános szavazattöbbséggel elválasz-
tatott, és sok szépet igérö szavakkal székét elfoglalá. Adja 
Isten, hogy lelki, testi erővel megáldatva, igéretét bevált-
hassa ! Vályi János ur szinte egyhangú szavazattöbbség-
gel segédgondnoki székében meghagyatott ; az érdemre a 
bizalom koronát féltévé. 

Az érdemekben megőszült és e lgyengült szathmári 
lelkész és esperes, nt. Mészáros István ur, ki ezen g y ű l é -
sen sem jelenhetett meg, levélben búcsút vévén az e g y h á z -
megyétől, jegyzőkönyvben nyeré meg a hála és tisztelet 
adóját. 

Sajnálandó, hogy a közgyűlés csak elvi leg fogadá el 
a Szathmár városi egyházak indítványát, hogy az e g y h á z -
megyei hivatalnokok három évre választassanak, hivatkozva 
a tiszántúli superintendentia azon határozatára, melyben a 
a f .-szabolcsi tractus hasony irányú eljárását kárhoztatja.— 
Van benne igaz, hogy ez ügyben a zsinatnak kellene intéz-
kedni, de mikor ülend össze a zs inat; ezen eszmével pedig 
már ugy vagyunk, hogy teljesen alkalmazhatónak látom 
reá a példaszót: ha kalapácscsal verik is a füvet vissza 
Györgynap után, mégis csak kibúvik; igy a három éves 
kivatalnokoskodás is, bár miként elleneztessék életbelép. — 
De miért is ellenezni azt tul a tiszán, midőn másutt nem 
ellenkezik, csakhogy a gyalázatos korteskedésnek vettessék 
erős gát. 

A canonica visitatiót esperes és segédgondnok urak 
együtt végzik. — Az egyházmegye egyházi és világi ü l -
nökeire szavazat rendeltetett. 

Az egyházak presbyteriumainak népképviselet alap-
jáni újbóli szervezése tndomásul vétetett. 5. 

Templomszentelés. A győri ágostai hitv, e g y -
há zmegyében létező Mérgesi ösgyülekezet , több mint 200 
éves s most újjászervezett templomának felszentelési ünne-
pét nov. 4. tartotta. Közel s távol vidékről számos nép 
gyiilt össze, osztozni az ünneplő testvérek örömében. Ün-
nepünk csendes, komoly s oly áhittatteljes volt, hogy ránk 
illettek je les szónokunk azon kezdő szavai: „itt a Menny-
ország kapuja van." 

Az ünneplő sereg nt. Karsay Sándor ur e vidék k ö z -
tiszteletü esperesének vezérlete mellett a lelkészi laktól 
énekszóval indult a templom felé. Szokásos éneklés után 
esperes ur az oltár előtt szivrehatón végzé a felszentelési 



szertartást; utóbbb szószékre lépett s azon alapigéböl: 
„Nem tudjátok-e, hogy Isten lelkének templomi vagytok" 
stb. a templom múltja, jelenje s jövőjére vonatkozó keresz -
tyéni kötelességről , valóban remekül szónokolt. Ezek v é -
geztével négy lelkész teljesité oltár előtt a többi egyházi 
foglalkozást. Ünnepünket a lelkészi laknál e g y barátságos 
lakoma végzé. 

Megjegyzésül Írhatom, hogyha valaki a protestáns 
embert igazi elemében akarja látni, jöjjön e g y kisded e g y -
ház templomszentelésére: látni fogja itt azt, hogy a kül-
terhek alatt roskadozó vállak, ha vallásosság edzi azokat— 
mily sokat kibírnak a vallás ü g y é é r t ; látni fogja, mily va-
rázserejük van e serkentő szavaknak, „rajtatok Istenen 
kivül más nem segít, ha akarjátok, hogy l egyen — maga-
toknak kell azt tenni," s látni fogja azt, hogy munkáját 
végezvén, diadalérzettel s büszkén néz templomára, — ki 
van elégítve vágya — lelkében csak azon óhaj marad: 
„tartsa fen Isten e kincset az idők minden vihara közt 
békében. Zathureczky. 

Debrecen, november 25. 1860. A helv. hitv. tiszán-
túli egyházkerület részéről kinevezett főiskolai felügyelő 
bizottmány nov. 1 7 — 1 9 - d i k napjaiban a debreceni főisko-
lát meglátogatván, részt vett mindenek előtt a főiskola pénz-
ügyi állását kimutató gazdasági választmányi ülésben. Ez, a 
legközelebb mult egyházkerületi gyűlés határozatából meg-
bízatva levén, jövö 1861-d ik év jul. aug. és sept. havában 
főiskolai uj épület kijavítása és újbóli befedetése végrehaj-
tásával — az elfogadott terv költségvetését pontonkint át-
visgálta, mely körül egyházkerületi fögondnok Gr. Degen-
feld Imre ur ö méltóságú kitünö szakavatottságát nem lehet 
ki nem emelnünk. Szintén ily buzgó részvéttel járt el a b i -
zottmány, másnap a főiskolai imaház, pénztár, olvasda, 
füvészkert, tápintézet, és a kórház meglátogatásában. Végre 
harmad napon főtiszt. Balogh Péter superintendens ur az 
acad. tanárkart, a bizottmánynyali értekezletre összehiván, 
előadta, miként a septemberi egyetemes értekezlet az i sko-
lára nézve is kimondotta a viszszahelyhezkedés elvét, s 
most mikor a haza alkotmányos szabadságának visszaáll í-
tása körül buzog, a közkívánatnak teszünk eleget , ha a 
magyar közjog tanítását vissza állítjuk és azonnal megkezd-
jük. Egyszersmind a bizottmány azon óhajtását is kifejezte, 
hogy a jogtanszék újra feláltlítatván, az a philosophusi 
tanfolyammal mielőbb össze i l lesztessék. Fölhívta e végett 
véleményadásra a tanárkart, mely jövö január közepéig b e -
adatván, a közelebb tartandó egyházkerületi gyűlésre kész 
javaslat terjesztetnék elő, hogy ennek nyomán még a folyó 
iskolai évben elhatározni lehessen az 1848 év előtti jogtani 
és bölcsészeti tanfolyamnak egész terjedelembeni vissza 
állítását. 

A magyar közjognak még a jelen iskolai félévbeni 
előadására Kallós Lajos tanár ur szólittatott fel, aki azt egész 
készségge l elvállalta. Említésbe jött az észjogtan is, de 
mivel ezt bölcsészeti tanár Tóth Ferencz ur eddig is taní-

totta, csupán az a változás történt, hogy nem az elméleti 
rész után, hanem ez iskolai félévben fog elő adatni. V é -
gül szó volt a történelem tanszéke vissza állításáról. A z o n -
ban igen bölcsen megjegyeztetett , hogy mind ezen bekö-
vetkező változásoknál tekintetbe jövend a gymnasiumi 
rendszer is, melyre nézve elébb az egyetemes tanodai ér -
tekezlet megállapodása bevárandó. a-j-6 

Sarkad, november 27. 1860. Nt. szerkesztő u r ! 
Mult Vasárnap, azaz nov. 2 5 - é n ment véghez 6000 lelket 
meghaladó népességű egyházközségünkben az uj — a főt. 
e. kerületek által, az egyházi kormányzás tekintetében 
egyetemesen elfogadott legszélesebb népképviseleti — 
rendszer alapján az egyházi elöjárok választása, következő 
módon : 

Ugyan is a folyó hó 18-án tartott presbyteri gyűlés-
ben, a megszüntetett önkiegészitési rendszer alatt létre 
jött helybeli presbyteriumnak, elnöke nt. Osvath Imre ur 
értésére adván, hogy az eddig divatozott rendszer helyébe, 
a föt. tiszántúli e .-kerületnek folyó év. october 6 -án tar-
tott gyűlési jegyzökönyvének 12- ik száma értelmében egy 
uj, az úgynevezett népképviseleti rendszer fogadtatott el s 
lépend életbe : erre azonnal az összes jelen volt tagok egy 
szívvel és szájjal az egyházi kormányzásróli lelépésöket 
nyilvánították, s ugyanekkor uj presbyteriumnak az uj rend-
szer szerinti megválasztásául folyó hó 25- ike kitüzetett. 

Felviradván az említett nap, helybeli fent tisztelt l e l -
készünk, szívhez és értelemhez egyiránt szóló, és a nap 
céljához igen jól alkalmazott hatályos szónoklatot tartott 
— s a szószékből értésére adá híveinek, hogy az uj pres-
byterium választásához az egyház közös szükségeit telje-
sítő minden önálló tagok, — és igy a N.-Szalontai e g y -
házvidék folyó év Mart, 28 és 29- ik napjain tartott gyűlés 
jegyzökönyvének 32- ik száma értelmében az iskolatani-
tók is — szavazataikkal hozzá járulhatnak s egyszersmind 
választhatók. 

Vége lévén a reggel i istenitiszteletnek a templom-
ból egyenesen a fiúiskola tanteremeibe mentek át, — hol 
szavazataikat dicséretet érdemlő higgadtsággal a szavaza-
tokössze írásával foglalkozó iskola tanítók irótollaik alá 
mondták. Másnap a szavazatok egy arra kinevezett bizott-
mány által össze szedetvén, s felszámittatván, kitűnt, hogy 
12, nagyobb részint közép és fiatal korú értelmes és eré -
lyes egyének választattak meg. Egyházi gondnokul is egy 
fiatal közbirtokos Leel Osy Pál lön meg választva, — erös 
bizonyságául annak, hogy a nép is be látja azt, miszerint 
az egyháznak nem mindenütt biztos folyamon haladó hajó-
ját, fiatal erőknek szükség kormányozni. 

Végül egy nemes szívnek nemes tettét kell közzé 
tennem, hogy a példa teremjen ezer annyit. — Volt pesti 
gyógyszerész — ki különben N.-Váradi születésű és a r. 
kath. egyházhive volt — néh. tek. Marta László ur 10 o. 
e. ftot hagyományozott végrendelet i leg a Sarkadi ref. nép 



iskolának oly célból, hogy abból a szegény tanuló g y e r -
mekek taneszközökkel láttassanak el. 

Áldás és béke lengjen porai felett annak, ki a fe leke-
zetesség ércfalát áttörve kezet és példát nyújtott az egyet-
értésre. Nagy Lajos m. k. 

tanitó. 

- — 

TARCA. 

Válasz Jeszenszky László ur figyelmeztetésére. 
Tisztelt szerkesztő ur! A sors ugy hozta, hogy 1 8 5 8 -

ban Jeszenszky urnák bizonyos cikke ellen „győzzön a mi 
jobb" cikkemmel, egyedül elvet védve, s a nyíregyházi 
dolgokat távolról sem sejtve, léptem sorompóba. Jeszenszky 
ur csakhamar válaszolt, én pedig hallgattam, s tevém ezt 
azért, mert időközben nyíregyházáról köszönő iratot vet -
tem, melyből fájdalommal értesültem, hogy az egyház 
sajnálatos viszályba bonyolult, s ez engem azon m e g g y ő -
zésre vezetett , hogy oly ü g y b e , melybe személyesen 
avatva nem vagyok s tökéletesen nem ismerek, elegyednem 
nem szabad. 

Ez évben a szerencse vagy szerencsétlenség ismét 
ugy hozta, hogy Nyíregyházán, mint egyházkerületi j egyző 
működvén, én derítsem fel a canonica visitatio adatai nyo-
mán azon viszályos ügyet, mely nemcsak az egyházban, 
hanem az esperességben, söt a kerületen is oly sok bot-
rányt és kese rűsége t okozoil. Jeszenszky ur megszólalt 
most is hirtelen, s nyilván azon hiedelemben, hogy mint 
előbb, ugy most is hallgatni fogok s durva sértegetéseitől 
visszariadva, szemet hunyok. Ebben nagyon csalatkozott, 
mert most már ismerem a viszály kutforrását, tudom annak 
menetét és lefolyását s kezemben vannak mind azon adatok, 
melyek e tekintetben döntő érvényűek, épen azért, kész 
vagyok akár éjjel, akár nappal felvenni az elömbe dobott 
keztyüt s azt ezennel fel is veszem. 

Szükség mindenek előtte, hogy fellépésemnek okát 
adjam! 

Jól tudja a tisztelt közönség, hogy Jeszenszky ur, 
mint nyíregyházi lelkész, többször szólalt fel a „Prot. 
Egyházi Lap" hasábjain, s bár általában beszélt, mindany-
nyiszor a nyíregyházi presbyterium ellen irányozta nyilait. 
Érkeztek erre — mit ismét szerkesztő ur tud s vallott be 
nekem — halmaz ellennyilatkozatok, de melyek részint 
azért, mert halmazt képeztek; részint azért, mert olvasóit 
nem akarta ily dolgokkal untatni; részint azért, mert e g y -
házunk botrányait bölcs okoknál fogva nem akarta közszé-
gyenünkre feltálalni; részint azért, mert nem akarta a 
rendőri lefoglalás által sokszor megcibált erszényét, a 
polémiák nyomtatása által még jobban kiüríteni; napvilágot 
nem láttak. — A vádnak tehát hely adatott, a védelem pe -
dig — csendes jó éjszaka kívánás mellett — aludni a szer -
kesztői kosárba tétetett. 

Hasonló sors érte a nyíregyházi presbytnriumot Mis-
kolcon is, hol Jeszenszky ur kihallgattatott, ellenben a 
presbyterium szószólói nem, mi ugyan nem részrehajlásból 
történt, hanem azon egyszerű oknál fogva, mert az ügy 
térvényszék elébe tartozott, és a keserű nyilatkozatok és 
botrányos tények elösorolásától a hallgatóságot megkímélni 
kötelességnek ismertetett. De mi lön a természetes követ -
kezmény ? Az, hogy Jeszenszky ur, a presbyterium fölött 
előnyben részesült. 

Ily lefolyása levén a dolognak, avagy nem követel i -e 
az igazság, hogy azon pártnak is, mely igazságtalanul 
szenvedett, igazság szolgáltassák, s igy mind a jó, mind a 
gonosz elvegye méltó jutalmát ? íme ez volt az ok, mely a 
nyíregyházi ügyben megszólamlásra indított: hogy ezt 
részrehajlatlan kebellel tevém, azt Isten és emberek előtt 
ismét és ismét tiszta és nyugodt lélekkel állithatom. 

Igen, de Jeszenszky ur azt mondja: „hogy mindazon 
közlemények , melyek a nyíregyházi evang. egyházban 
felmerült eseményekről akár ezen egyházi, akár más ma-
gyar lapobban közöltettek, — a pártszenvedélytöl elvakí-
tott s ellene beteges irigységet és gyűlöletet forraló embe-
rektől eredtek, melyben az igazság nincsen." 

Bár ugy volna! ezen senki sem örülne jobban, mint 
én, mert higyje el Jeszenszky ur, hogy én ártatlan nejét, 
családját és a viszály által feldúlt nyíregyházi egyházat 
szivemből sajnálom; de nyilatkozatára kénytelen vagyok 
azt mondani, hogy igy éretlen gyermek beszél s komoly 
férfinak, kinek az okok és adatok feevverével kell harcolni, 
a „si fecisti, nega" mondat ösvényén haladni nem szabad. 
Különben, hogy Jeszenszky ur ezt cselekszi, azon épen 
nem csodálkozom, mert a ki Máday superintendens ur s z e -
mébe azt hazudni nem iszonyodik, hogy a canonica vis i -
tatio alkalmával tartandó tót imára nézve a rendeletet nem 
vette, holott az kezébe szolgáltatott; a ki a miskolci g y ű -
lésen, mint az autonomia hőse fellépni nem restel, holott 
Nyíregyházán Francisci barátjával a pátenst az egyházra 
rátukmálni nem átallotta, s az önkény ostorát a magyar 
istenitisztelet megakadályozása és az autonom presbyte-
riumnak zaklatása által csakugyan vitézül pattogtatta; oh 
azon épen nem csudálkozom, ha szemtelenül az ellene fe l -
hozott vádakat nagyobb közönség előtt is igazságtalanság-
nak kiáltja ki. 

Azonban majd feledem, hogy Jeszenszky ur állítása 
támogatására bizonyítékokat is hoz fel ellenem, azt állítván: 
„hogy neki van igaza, mert Máday és Zsedényi urak őt 
4 ,000 ft. honoráriumra találták érdemesnek, kiknek, ha 
olyan lett volna, milyennek rajzolám, egyszerűen el kellett 
volna öt csapni." 

Az okoskodás igen szép, de sajnos, hogy nincs alapja 
s jól tudjuk, hogy hol hiányzik az alap, ott, bármily biztos-
nak hiszszük, összerogyik az épület. „Honorárium!" h i g y -
jek-e szemeimnek! Honoráriumot, tiszteletdíjt én csak é r -
dem mellett képzelek s arra, hogy érdemteljes papnak, kit 
tisztel és szeret az egyház, azt mondaná: „Itt van 4 ,000 ft, 
de 15 nap alatt okvetlen takarodjál, és nemcsak ezen egy-
házban, hanem 15 mérföldre ezen egyház körül sehol l e -



leiepedni ne merészel," esetet nem tudok; valamint arra 
sem tudok példát, hogy az érdemteljes pap ily feltételek 
alatti elmozdítását az esperesség és egyházkerület valaha 
megerősítette volna. A 4 ,000 ft. tehát Jeszenszky ur! nem 
honorárium, hanem „Laufpass," ha a gyermeket igaz 
nevén akarjuk nevezni. 

De hogyan lehetne az, midőn Máday és Zsedényi 
urak a szerződést aláírták ? 

Csak ugy lehet, hogy az egyházkerületi consistorium 
a botrány megakadályozása végett, a miskolci gyűlést m e g -
előzőleg, a nyíregyházi viszály elintézésére, egy igen érde-
mes tagokból álló bizottmányt küldött ki, mely az engesztel -
hetlen gyülolségröl s annak az egyházra kiható kimond-
hatlan káros befolyásáról szemeivel meggyőződvén, kívá-
natosnak találá Jeszenszky urnák, tetemes áldozatot sem 
kiméivé, mielőbbi eltávolítását, minek következtében öt 
4 ,000 ft. mellett lemondásra, a presbyteriumot pedig annak 
megadására bízta. Minthogy azonban ezen egyesség az 
aláíráson hajótörést szenvedett, az ügy a kerületre föleb-
beztetett s innen Máday superintendens és Zsedényi fe l -
ügyelő urak kérettek fel a viszály megszüntetésére, kik a 
hely szinén szinte arról győződvén meg, hogy Jeszenszky 
urnák Nyíregyházán maradása csak káros lehet s l é -
lekben járó dolog, az egyházat a sülyedés és romlástól 
minélelőbb megóvni, a küldöttség általi egyezkedés érvé-
nyesítését s ez uton a baj azonnali megszüntetését, ujabban 
megkísértették, s miután azt Jeszenszky ur nem ellenezte, 
hanem nagyon is sürgette, az egyház hívei pedig azon fe l -
tétel alatt, hogy mig ezen összeg le nem rovalik, egy le l -
kész legyen két káplánnal s ezen módon az adósság néhány 
év alatt a második papi fizetés maradványából, a hivek 
ujabb terheltetése nélkül enyészszen el, — megegyezésük-
kel szívesen hozzájárultak; az áment a 4 ,000 ft. megadá-
sára kimondották. Zsedényi és Máday urak tehát az egyház 
és kerület kívánsága szerint jártak el, s midőn a szerző-
dést, melyet ön örömmel irt alá, megerősítették, jog és 
igazság ellen épen nem vétettek, de egyszersmind az ön 
szerződésére sem ütötték azon pecsétet, hogy Nyíregy-
házának érdemes papja volt s közkedvesség nyújtotta ho -
noráriummal távozott el. Ebből világosan látható, hogy 
Jeszenszky ur aut-aut-ja nem áll, s ki kell mondanom azt, 
hogy Jeszenszky urnák a Zsedényi és Máday urak köpe-
nyével való takaródzása, nem egyéb, mint határtalan szem-
telenséggel párosult gonoszlelküség. 

Említi még Jeszenszky ur: „hogyha ö oly papot ta-
lálna a visitatió alkalmával az egyházban, milyennek én öt 
rajzolám, az igazság és törvény szerint bánnék el vele s 
kicsapná." 

Igen nagyon kár ily fenhéjázva beszélnie annak, ki 
az esperesség által már el volt mozdítva hivatala és fizeté-
sétől s legyen meggyőződve, hogyha a pátens szárnyai alá 
nem búvik s Thun minister nem áll háta mögött; legyen 
meggyőződve, hogyha akkor a magyar constitutio áll, s 
intézkedésünk a kormány által törvényesnek ismertetik, 
önnek szűre Nyíregyházáról a kerület által is rég ki van 
téve. S ez volt az, a mitől ön a pátens visszavételével 

fázott, azért volt kész az elmenetelre, mert különben oly 
feltételek alatt a szerződést bizony-bizony sohasem irta 
volna alá. 

Igy állván a dolgok, azt kérdem már most tisztelt 
szerkesztő ur! mi volt Jeszenszky urnák az ő felszólalásá-
ban célja ? 

En ugy hiszem, hogy vagy azt akará, hogy tőlem 
haszontalanul időt raboljon; vagy azt, hogy ön lapját hosz-
szas és botrányos polémia színtárává t e g y e ; vagy azt, 
hogy a magyar egyház Luthere nem lehetvén, herostra-
tosi dicsőséget vívjon ki magának, s igy örökítse nevét, 
mire a sok macskazene után valóban már nem kevés 
kilátás van. Mi engemet illet, üdvtelen munkára időmet 
pazarolni nem szeretem, azért kinyilatkoztatom, hogyha 
Jeszenszky ur még felszólal és a szerkesztő ur a polémia 
folytását megengedi, én egyszerűn a cikkemben felemlített 
adatokkal lépek fel, beszéljenek helyettem azok, és tüntes-
sék ki, kinek van igaza ! 

Végre egyről biztosítom Jeszenszky urat, t. i. hogy 
én alacsonyságomban mákszemnyit sem irigylem az ö n a g y -
ságát és magasságát, becsmérlését dicséretnek veszem, s 
aljas kifakadásira egyszerűn azt mondom: „Milyen a madár, 
olyan a szólása." 

Czékus. 

Ujabb értesítés a néptanítók könyve ügyében. Midőn 
alulírott mindazokat, kik a népt. könyve iránt vele értekez-
ni kívánnak, ezennel értesiti, hogy decemb. 10-től kezdve 
becses leveleikkel Szegeden keressék föl, hová az előfizetések 
is ( egy évfolyamra 2 fr. o. b.) utasítandók: ez úttal tudatja, 
hogy füzeteink e lakásváltoztatás által nem csak „semmi 
változásnak nem lesznek kitéve," sőt az eddigi kettős szer-
kesztőség mellett több kedvező körülménynél fogva annál 
pontosabban (s ha lehet, gyakrabban is) fognak kiadatni, 
és reméljük, olvasóink tetszését is mindinkább megnyerni. 

Makó, 1860. nov. 27. Szeberényi Lajos. 

Nt. szerkesztő ur! A dicső okt. 31-ki volt a nap, me-
lyen a leibici egyház 3 szép acélharangot Bochumból ka-
pott, melyek is nov. 4-kén főt. superintendens Máday Ká-
roly ur által ünnepélyesen felavattatak. 

E 3 harang összesen 61 vámmázsát nyom, dis, fis és 
b-ből megyen, és olyan szép hangú, hogy azt a fül mindig 
hallani kívánna. Annak okáért is bátor vagyok minden köz-
ségnek, mely szép és olcsó harangokat kiván, a bochumi 
egyesületet Westfaliában, legjobb meggyözedéssel ajánlani. 

W. L 

Adakozások 
A gróf Ráday könyvtár megszerzésére közelebb ada-

koztak : Baji Patay József ur 100 fr., Madas Károly ur 100 
fr., özv. Szűcs Lajosné Szűcs Zsófia asszony 100 fr., Habe-



rern Jonálhán tanár ur 5 fr., Egressi Sámuel ur 100 fr., özv. 
Halász Józsefné asszony 25 fr., Fáy Béla ur 10 fr., Halász 
Gida ur 25 fr., özv. Viciánné Szilassy Júlia asszony 10 fr., 
tiszántúli egyházmegyék Zagyva Imre pénztárnok ur által 
122 frt. Közli Török Pál. 

Nt. szerkeztö ur! Nálunk egy vidám egylet létezik, 
melynek statutumai mind össze is abból állanak, hogy an-
nak néhány tagjai, naponkint délután egy csésze kávé mel-
letti félórai barátságos beszélgetésre összejönek s a mellett 
minden nap 1 krt. fizetvén, az igy begyült összeget idöröl 
időre különféle jótékony célokra fordítják. Ez urak, figyel-
meztessé tétetvén a pesti evang. árvaház ügyére, elhatá-
rozák, hogy kedélyes egyletük rendes tagkint lép az ér in-
tett árva-intézeti egyletbe, annak alapszabályai értelmében 
évenkint 6 a. é. frtot. fizetendő, s ez illetéket a f. 1860-ik 
évre nekem azon kéréssel kézbesité, hogy azt rendeltetése 
he lyére jutatnám. Van szerencsém tehát, azt az ide mel lé-
kelt 6 bankjegyben ezennel átküldeni. 

Sztehlo János. 
eperjesi ev. leik. 

Nt. szerkesztő ur ! Van szerencsém ezennel 32 fr. 30 
kr. o. é. általküldeni, mely öszveg, mint Gr. Széchenyi Ist-
ván gyászünnepén Losoncon mondott emlékbeszédem e l -
adott példányainak jövedelme, a dicsőült Gróf emlékszob-
rára leend fordítandó. 

Kérem a szerkesztőséget , miszerint a pénzt az illető 
helyen átadni, s a közönséget az „egyházi s iskolai lapu 

utján a dologról tudósitni szíveskednék, hogy a vevők lás-
sák miszerint az emlékbeszéd címlapján tett igéretünknek 
eleget tevénk. Sztehlo András 

losonci ev. leik. 

Tiszt. Pap 'Károly nagy-várad-püspöki ref. lelkész 
még a mult félévben felküldött volt az egyházi domestikára 
kötelezett, de egyelőre a pesti theologiai intézetre fordít-
tatni kért 3 ftot, de tévedésből a mult félévi kimutatásból 
kimaradt és most utánpótolom. 

Jövendőre, azt irja fenntisztelt adakozó, miután mosl 
már teljes reménysége van a közpénztár megalakulásához, 
fenntartja magának ajánlatát oda fizetni. Szerk. 

A csatári helv. hitv. egyházközség adakozott: A l i -
bánon vidéki keresztyének részére 4 frt., a moldva oláhor-
szági missióra 3 ftot. Összesen 7 ftot; Isten áldja meg a 
buzgó egyházat. Szerk. 

Felsö-Gellért nov. 18-án 1860. Tiszt. jVeres István 
hallgatói és maga filléreiből következő adományokat kül -
dött be szerkesztöségünkhez : M.-Szigeti r. egyháznak és 
tanodának 2 fr., Alsó-Vadászi r. egyháznak és iskolának 
1 fr. 50 kr. Pesti prot. papnöveldének 2 fr. Pesti prot. 
árvaintézetnek 1 fr. Nemes-Oroszi r. lelkésznek 1 fr. S i -
riai ker. szenvedőknek 50 kr. Összesen 8 fr. 

Előleges értesítés a „Lelki Kincstár" ügyében. 
A „Lelki kincstár" eddigi szerkesztői főtisztelendő 

Székács József és Török Pál urak a közbizalom által fé -
nyes, de nagy terheltetéssel járó superintendensi hivatalra 
emeltetvén, sok oldalú elfoglaltatással összekötött hivata-
luknál fogva a Lelki Kincstár további szerkesztésétől v i s z -
szalépni kénytelenittettek. Hogy azonban ez üdvös vállalat, 
mely egy évi áldásteljes pályafutása alatt bebizonyitá, hogy 
nélkülözhetlen tényezője vallásos életünknek, létezni meg 
ne szűnjék, kötelességemnek tartottam annak megmentése 
körül a lehetőt megkísérteni. Fölvettem tehát a dolog f o -
nalát ott, a honnan eredetileg kiindultunk volt s elhatároz-
tam a Lelki Kincstárt mellékletképen csatolni lapomhoz, de 
ugy hogy a kik külön kívánják megszerezni , önállólag is 
előfizethessenek reá. 

Felsőbb helyen is megtettem a szükséges lépeseket, 
hogy miután Hekenast Gusztáv ur mint kiadó szives volt 
az engedélyt személyemre átruházni, ezen átruházás meg^ 
erősíttessék. 

Hogy azonban sokfelé igénybe vett erőm főlapom 
hátrányára ez uj vállalat által szét ne forgácsoltassék, 
fölkértem és szerencsés voltam e lap segédszerkesztőiül 
megnyerni Peti József theologiai és Batizfalvi István ev. 
gymnáziumi tanár urakat, kiknek feladata leend a lap r e n -
dezése s kiállítása, magamnak egyedül a szerkesztői f e l ü -
gyeletet s az irányadást tartván fel. 

Fentisztelt szerkesztőtárs urakkal történt tanácsko-
zás s többfelőlről érkezett ohajtások s nyilatkozatak folytán 
elhatároztuk, hogy e melléklap eddig kizárólag vallásos 
irányát megváltoztatva, azt a családi élet átalános közlöny-
évé teendjük s ez az oka, hogy cimét „Lelki Kincstárból, 
Házi Kincstárrá változtattuk. 

Mily szellem és irányban kívánjuk e lapot vinni, azt 
következő programmból legjobban megítélheti "a tisztelt 
olvasó közönség. 

„ A Házi Kincstár," melyet ezennel vándorutjára b o -
csátunk, a családi körnek óhajt vendége lenni, hogy ott 
annak tűzhelyénél helyet foglalván, társaloghasson a c s a -
lád tagjaival a tűlvilági üdvöt szerző vallás s a földi életet 
boldogító haza viszonyairól, bizalmas szót válthasson az 
ifjabb családtagok jövendőjéről, a nevelés szent ügyéről s 
ennek eszközeiről. 

A politikai napi kérdésekbe nem avatkozván, lapunk 
iránya a mennyiben Isten országát kivánja építeni, min-
denesetre épületes leend, de nem azon tétlen k e g y e s k e d é s 



szellemében, mely a derült eröérzet rovására egy oldalu-
lag csak az érzeményeket foglalkodtatja, a vallást üvegházi 
növénynyé satnyítja s általában az embert emberisége árán 
akarja keresztyénné tenni. 

E kegyeskedokkel ellenkezőleg mi az isteni kéz működé-
sét látjuk mind azon alkotmányokban, miket az emberi ész a 
társadalom vezetésében, tudományban és művészetben, sőt 
az ipar mezején is becsületes törekvés által előteremt — s 
ehhezképest „Házi Kincstárunk" az emberi mivelödés min-
dennemű szebb törekvéseit ugy kivánja feltüntetni, hogy 
azokra a vallásos ihlet hamvát lehellvén, a családi kegyelet 
tárgyaivá legyenek. 

Ily szempontból kiindulva „Házi Kincstárunk" tartal-
mát képezendik. 

1, Vallásos irányú s tiszta honszeretetre lelkesitö 
költemények. 

2, Erkölcsnemesitő, szívképzö, elmederitö rövid 
iránybeszélyek. 

3, A vallás, társadalom s népélet körében magoknak 
érdemeket kivívott férfiak életrajzai. Ide sorozandók kitűnő 
lelkészek, hittéritök és néptanítók ismertetései. 

4, Népszerű vallásos és erkölcsi értekezések. 
5, Szent vallásunk s hazánk történetéből vett neve-

zetesebb vonások s mozzanatok. 
6, Protestáns egyházi és iskolai életünk jelenéből 

merített közlemények, javaslatok, tervek. 

Igyekezni fogunk, hogy lapunk nyelvezete egyszerű, 
érthető és világos legyen, hogy igy tartalma és formájánál 
fogva egyiránt mind a rendes, mind a vasárnapi iskoláknak 
életszükségévé váljék, e mellett a miveltebbek is lelki é lve-
zettel forgathassák. 

Külalakja, kiállítása s előfizetési ára marad a régi, 
az az egész évre 2, félévre 1 forint. 

E programmból meggyőződhetik a tisztelt olvasókö-
zönség, hogy az általunk újonnan megindítandó „Házi 
Kincstár" igazságot és ismeretet szomjazó protestáns hit-
sorsosinkra nézve csakugyan valódi családi kincstár óhajt 
lenni. A kitűzött magasztos célt azonban csak ugy érhetjük 
el vagy közelíthetjük meg, ha azok, kik fölapunk gyámoli-
tása körül oly szívesek valának közreműködni, e vállalat 
körül is szent buzgósággal fognak összeseregleni s föla-
punk mindegyik előfizetője a „Házi Kincstárra" is gyüj-
tend néhány előfizetőt, mert ily hallatlan olcsóság mellett 
csak tömeges pártolás után leszünk képesek feladatunknak 
megfelelni. 

Pesten, nov. 22-én 1860 
Peti József és Dr. Ballagi Mór 
Batizfalvi Ist. mint felelős szerkesztő." 

mint segédszerkesztők. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Tőrök P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

Pályázat tanári állomásra. 
A sárospataki ref. főiskolában tanári állomás betöltésére pályázás hirdettetik. Az elválasz-

tandó tanár feladata leend: az erkölcsi és papi tudományokat elméletileg és gyakorlatilag tekintve 
8 —10 órán tanítani, s mint főiskola rendes papjának az egyházi szolgálatokat, a főiskola körében 
teljesítni, mint ilyennek, egyik főkelléke a kitűnő szónoki tehetség. 

Hivatalába 1861. september hó elein lép be. 
Évi tanári dija 1020 forint, mint rendes akadémiai tanár az évenként változó közigazgatói 

hivatalt viselendi, a tanárnyugdíjintézet tagja leend. 
A pályázók folyamodványukat főtiszt. Zsarnay Lajos superintendens úrhoz S.-Patakra 

1861. év martius utolsó napjáig küldjék be eddigi éltük folyamának leirását, iskolai pályájukról, tudo-
mányos kitüntetéseikről, netalán eddig folytatott hivatalaikról szóló bizonyítványaikat folyamodvá-
nyukhoz csatolva. (3 — 3) 

C s ő d h i r d e t é s . 
Az újvidéki ág. hitv. gyülekezetben az elemi iskolatanitói s kántori állomás, melylyel 315 

o. é. ft. fizetés, három öl kemény tűzi fa, 52 ft. 50 kr. o. é. szállásdíj s egyéb tandíj van összekötve, 
betöltendő. Megkivántató a német és tót, s óhajtandó a magyar nyelv tudása. Vállalkozók az ő 
folyamodványaikat tanitói képességük s erkölcsi feddhetlenségükről szóló bizonyítványaikkal együtt 
az újvidéki ev. ág. hitv. gyülekezet elöljáróságához bérmentve 1860. december 20-káig benyújthat ják. 

Újvidék, nov. 1. 1860. Az újvidéki ev. ág. hitv. gytilekzet elöljárósága nevében 
(2—3) Jausz János Frigyes, gondnok. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADÓ -

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

H I R D E T É S E K D I J A : 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

Előfizetési felhívás 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 44 
1861. negyedik évi folyamára 

Egyházunk lezajlott mozgalmai közt elégszer volt alkalmunk rámutatni azon elválhatlan kapcsolatra, melyben 
annak intézményei a hazai alkotmánynyal állnak. 

Ma egész küzdelmünk, melyet vívtunk, ugy tűnik fel, mint títegyengetés azon nagymérvű nemzeti válsághoz, 
melyre october 20-dika óta léptünk. 

Ha megadja már most Isten érnünk, hogy legközelebb országgyűlésünk lesz, s országos ügyeink megszakadt 
folyamatja ismét visszakerül régi törvényes medrébe: lehet-e akkor percig gondolkodnunk, hogy nekünk mielébb zsina-
tot kell tartanunk, és az ország ügyei rendbejövését ez oldalról is elébbre vinnünk. 

S valóban, ha volt valaha időpont a nemzet történelmében kedvező arra, hogy az irányunkban gyakorolt 
százados méltatlanságok orvosoltatást nyerjenek, ha volt idő hajlandó pártatlanságra, igazságtételre: bizonyára a r e g e -
neratió napjainak ideje lesz az, a midőn mindenki érzi, hogy egygyé kell lennünk szeretetben, s azért szükséges, hogy 
kölcsönös méltányosság a sziveket egymáshoz közel hozza. 

A beállandó alkotmányozó zsinatnak temérdek teendője lesz, és ha az egyháznak valaha volt szüksége 
közlönyre, ez lesz azon időpont, melyben ily közlönyt senki teljességgel nem nélkülözhet, ki az ügyek alakulása iránt 
csak némileg is érdeklődik. 

Ezt tudva, teljes bizalommal hívjuk föl tisztelt hitsorsosinkat vállalatunk buzgó pártolására, s figyelmeztetve 
kérjük, hogy a megindult politikai mozgalmak közt se feledhezzenek meg egyházi életünk ezen szükséges tényezőjéről, 
mely, dicsekedés nélkül mondhatjuk, nemzeti viszonyaink fejlesztésében is nem épen csekély szerepet játszott, és melyre 
— jövendőben is még mindég fontos szerep várakozik. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 f t . 40 kr., félévre 3 f t . 70 kr., helyben 
egész évre 7 f t . , félévre 3 f i . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Az előfizetési összletek a lap szerkesztőségéhez (Lövészutca 10. sz.) bérmentve intézendök. 
Pesten, december l - j é n 1860. 

Dr. Ballagi Mór 
f e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó . 

H O G Y A N L E H E T A P A P I GYÁMOLDÁK 
T Ő K É I T BIZTOSAN ÉS GYORSAN SZAPO-

RÍTANI ? 

Jelen rövid értekezésnek azért adtam oly 
csábitó címet, hogy e lapok többnyire lelkész-

olvasói annál nagyobb figyelmet fordítsanak an-
nak elolvasására. 

Emlékezhetnek e lapok olvasói közül többen, 
kik a „Protestáns Naptárt ' ' is megszokták szerez-
ni, hogy annak 1859. évi folyamában „A bizto-
sítás rövid ismertetése" című cikket bocsáto 



közre s ezen cikkemben az életbiztosítást is meg-
érintve azt mondám: „az általános magyar bizto-
sító társulat most foglalkozik ezen biztosítási ág 
szervezése s felállításával, arról teliát ezúttal nem 
szólhatok, csupán annyit pendítve meg jelen 
vázlatban, hogy a rég tervezgetett protestáns 
egyházi s iskolai gyámoldát és egyházi domesti-
kát ez uton lehetne biztos alapra fektetni s rop-
pant összegre szaporítani. A miként-et addig, mig 
a magyar biztosítási ág meg nem nyilik, bizo-
nyos okból elhallgatom, de akkor a protestáns 
„Egyházi s iskolai Lapban,'4 vagy egy általam 
kiadandó röpiratban bőven kifejtendem." 

Mint becsületes magyar és protestáns ember, 
ura vagyok szavamnak s elmondom röviden azt, 
mit vallásom lelkészeinek tudni szükségesnek tar-
tok. Tervem korai dobraütését azért nem tartot-
tam tanácsosnak, mert attól féltem, hogyha cél-
szerű, — pedig annak tartom, — s lelkészeink 
által foganatba vétetik — miben nem kételkedem 
— midőn a magyar életbiztosítás megnyilnék, a 
hazában levő külföldi intézetek veszik igénybe s 
léptetik életbe, pedig mint hazafi azt akarom, s 
óhajtóm, hogy minden fillér e hazában maradjon 
s annak haszna inkább bennlakót, mint idegent 
gazdagítson. 

Az általános magyar biztositó-társaság élet-
biztosítási ága ez év folyamán csakugyan m e g -
nyílt s most bízvást elmondhatom, mikép lehet az 
egyházi gyámoldák tőkéit — a domestikáról nem 
szólok, mert ott is ez az eljárás alkalmazható — 
az életbiztosítás által szaporítani. 

Miben áll az életbiztosítás, azt fejtegetni 
fölöslegesnek tartom, mert e lapok legközelebbi 
mellékletéből megismerhette azt a kegyes olvasó; 
azért az alkalmazásra térek át, és hogy legyen 
valami kapaszkodóm, elejbém terjesztem azon 
gyámoldai te rve t , melyet egy tisztelt lelkész 
barátom közlött velem áttekintés végett. 

Említettem gyámoldai terv szerint N. N. 
egyházmegye 2 5 gyülekezete lelkészeijövedelem-
aránylag három osztályba soroltatnának, akképen, 
hogy az első osztálybeliek 8, második osztálybe-
liek 6, harmadik osztálybeliek 4 ftot fizetnének 
évenként az özvegy- s árvai-pénztárba. Ezen 
osztályozás után évenként 164 forint folynék be 
N. N. egyházmegyei gyámoldai pénztárba. Ezen 
tökét szaporítaná, emiitettem terv szerint, az 

egyházmegyébe belépendő u j lelkipásztorok által 
fizetendő bizonyos belépti díj, a karácsonyi szent 
ünnepek alkalmával begyülendő perselypénz és 
a buzgó hivek által teendő adakozások. Hogy 
mennyi szivárog be a pénztárba emiitett három 
utolsó forrásból, azt az emberek közül egész 
határozottsággal senki meg nem mondhat ja ; de 
azért, hogy számítást tehessek, nekem mégis b i -
zonyos összeget kell megállapítanom. Felteszem 
tehát, hogy ezekből évenként 76 forint szivárog 
be, a mi a 164 forinthoz adva, épen 240 forintot 
tenne. E csekély összegnek egy harmada, tehát 
80 forint tokésittetnék, két harmada pedig a 
létező özvegyek s árvák közt egyenlően kiosz-
tatnék. Mennyi jutna egy-egy özvegynek, azt 
viszont nem tudom, de nem is tartozik a dolog 
megoldásához, elég az hozzá, hogy N. N. egy-
házmegye, ha 160 forintot kiosztana, akkor csak 
80 forintot adhatna kamatra, a mi évenként 4 f t . 
50 krt. nevelne, s igy lenne az év végén 84 ft. 
50 kr. tőkéje. Következő évben ismét bevenné az 
első évi 240 forintot, melyből, ha ismét 160 fo-
rintot kiosztana az özvegyek s árvák közt, a 
megelőzött évi 84 ft 50 krral együtt most már 
164 ft. 50 krt adhatna kamatra. Hogyan szapo-
rodnék az évről-évre, az mindenki kiszámíthatja, 
s hogy mily lassan s bajosan szaporodnék ez 
ezrekre azt is beláthatja. 

Az a kérdés tehát, hogyan lehetne a tokét 
gyorsabban szaporítani, mert égető a szükség s 
az özvegyek és árvák naponként kenyeret kér-
nek ? Felelet, életbiztosítás által, vagy hogy vi-
lágosabban kimagyarázzam magamat , kössék 
össze magukat a lelkészi s tanitó gyámoldák az 
életbiztosító-intézettel. Es épen az a feladata je-
len értekezésnek, előadni, hogy mimódon köthe-
tik össze magukat ezen gyámoldák az életbizto-
sitó-intézettel , s hogyan zsákmányolhatják ki 
ezen megbecsülhetetlen intézet jótékonyságát a 
maguk javára. 

Az életbiztosításnak több neme v a n ; a papi 
gyámoldák azonban egyet vehetnek leginkább 
igényben, és ez ,,a halál esetében fizetendő tőke-
biztositás.44 A biztosítás e módja, módot nyúj t 
mindenkinek , hogy halála esetére családjáról 
gondoskodhassék. E g y kereső családfő sem biz-
tos arról, hogy ideje leend hasznos munkája, 
folytonos tevékenysége és sikeres vállalatai által 



családja jövőjéről gondoskodni, s a család min-
den tagjának megadni a módot, hogy a családfő 
elhunytával becsületes keresethez nyúlhasson. 
Senki sem számíthat biztosan hosszú életre. De 
mindenki gondoskodhatik előre családjáról, hogy 
ez a családfő elhunytával ne legyen nyomornak 
kitéve. Es ezt minden családfő megtakarított 
keresményének csekély részével eszközölheti, ha 
t. i. évenként néhány forintot fizet be az életbiz-
tosító-intézet pénztárába. 

Az életbiztosítás ezen módjára alapítom én 
is gyámoldai tervemet s lássuk, mi eredménynyel. 
Előrebocsátom, hogy általában rosz kalkulista, a 
kamat kiszámításban pedig — minthogy soha-
sem adhattam kamatra pénzt — nagyon gyönge 
vagyok, azért, ha kalkulusban egy kis botlást talál-
nak, kegyes elnézést kérek. 

N. N. egyházmegye évi jövedelmének egy 
harmada tehát — mint mondánk — 80 forint. 
Ebből indulunk ki, s e körül forgunk. Ezen 80 
forintból első évben 50 forintot kamatra ad ki az 
egyházmegye, 30 forintot pedig biztosításra for-
dít, és pedig következő módon. Egy hatvan éves 
lelkész életére biztosít 200 forintot, attól évenként 
fizet — 85 korévig—14 forintot; egy ötven éves 
lelkész életére biztosit 100 forintot s attól fizet 
évenként 4 ft. 31 kr . ; egy 45 éves lelkész életére 
biztosit 200 forintot s attól fizet évenként 7 ft. 
18 k r t . ; egy negyven éves lelkész életére biztosit 
100 forintot s ettől fizet évenként 2 ft. 99 k r t . ; 
egy huszonöt évés lelkész életére biztosít 100 
forintot s ettől fizet évenként 1 ft. 94 krt. s ekkor 
a 30 forintot néhány kr. fölösleggel biztosításra 
fordította. Most már első évben van N. N. egy-
házmegyének 50 forint tőkéje s 700 forint bizto-
sított tőkéje. 

Közbeszólólag megemlítve, hogy a biztosított 
tőkék kamatjait mindaddig kell a biztosító inté-
zetbe fizetni, mig a biztosított egyén él; ha pedig 
a biztosítás után egy napra, vagy egy hétre is 
meghal, a biztosított tőke azonnal kifizettetik, 
menjünk tovább s számítsuk ki, hogy tiz év le-
folyása alatt mily arányban emelkednék a gyá-
molda tőkéje. Második évben ismét szaporodik a 
gyámolda tőkéje 80 forint egy harmaddal, ebből 
50 forint a mult évi 50 forinthoz csatoltatik, s 
lesz 100 forint tőkéje, az ötven forint 3 forint 
kamatjából pedig egy negyven éves egyént bizto-

sit s lesz a második évben száz forint kamatozó 
tőkéje s 800 forint biztosított tőkéje. Hogy a szót 
ne szaporítsam, a 80 forint harmadot nem ismét-
lem, az olvasó tudja már számításomat, csupán az 
ötven forinttal dolgozom. Harmadik évben a száz 
forint tőke száztizenkét forintra s az ötven ft. pó t -
lékkal 162 forintra szaporodik s lesz 800 forint 
biztosított tőke, s 162 kamatozó tőke. Negyedik 
évben a 162 forint kamatozó töke 9 forint kamat -
jával százhetvenegy ftra, az ötven ft. évi pót lék-
kal pedig kétszázhuszonegy ftra emelkedik. A két-
százhuszonegy ftból huszonegyet ismét biztosítás-
ra fordítok ilyen formán. Egy hatvan éves egyén 
életére biztositok 200 ftot, s fizetek tizennégy ftot, 
egy ötven éves egyénre biztositok száz ftot s fize-
tek 4 ft. 31 krt., egy negyven éves egyén életére 
biztositok száz forintot s fizetek 2 ft. 99 krt. E 
szerint negyedik évben van kétszáz ft. kamatozó 
s ezerkétszáz biztosított tőke. Ötödik évben a két-
száz ft. kamatozott tőke tizenkét ft. kamatjával s az 
ötven ft, pótlékkal 262 forintra emelkedett, s van 
262 kamatozó töke, 1200 biztosított tőke ; de egy 
kétszáz ftig biztosított egyén ez évben meghalt— 
mert meghalt - s N. N. megye kétszáz ftot örö-
költ a biztosító intézettől, s e szerint van most 
már 462 ft. kamatozó s ezer ft. biztosított tőkéje. 
Most a kamatozó 462 forintból 32 forintot az öz-
vegyek közt kiosztatni szokott tőkéhez csatol, 
harminc ftból pedig biztosításokat eszközöl éspe-
dig — hogy szót ne szaporítsak — úgymint, első 
évben tett, s akkor a következő hatodik évet 1700 
biztosított s 400 forint kamatozó tőkével kezdi 
meg. Hatodik évben a négyszáz ft. huszonnégy ftot 
szaporít, ehhez járul az ötven ft. pótlék s van 474 
forint kamatozó és 1700 biztosított tőke. Hetedik 
évben a 474 forintból harminc forintot ismét osz-
taléknak, harmincat biztosítási kamatnak vesz s 
marad tizennégy ft. rendelkezhető pénze s ebből 
ismét biztosításokat eszközölhet, és pedig két 
hatvan éves egyén életére száz ft jával kétszáz ftot 
s ezér t fizet t izennégy ft. kamatot, s van négyszáz 
ft . kamatozó s 1900 biztosított tőkéje. Nyolcadik 
évben a négyszáz ft. kamatoz huszonnégy ftot saz 
ötven ft. pótlékkal lesz a kamatozó tőke ismét 
474 forint ; azonban halálozás történik, meghal 
egy száz ftig biztosított, s lesz a kamatozó tőke 
574 forint, a biztosított pedig 1900-ról 1800-ra 
száll. Hogy azonban a biztosítási tőke ne fogy-



jon, az 574 forintból egy harminc éves élete biz-
tosítására fordít száz ftig 2 ft 21 kr t . ; egy har-
mincöt évesére száz ftig 2 ft. 54 krt., egy ötven 
éves életére száz ftig 4 ft. 31 krt . s lesz a kilen-
cedik évre 2100 biztositot s564 kamatozó tó'kéje. 
Kilencedik évben az 564 tőke a 33 forint kamat-
tal s ötven pótlékkal lesz 647 ft. kamatozó és 
2100 forint biztosított tőke. Tizedik évre egy 
hatvan éves ember életére biztosit száz forintot s 
ezért fizet hét forintot s lesz N. N. megyének a 
tizedik évben kamattal s pótlékkal mintegy 700 
forint kamatozó s 2200 biztosított tőkéje. 

Körülbelől ilyenformán emelkednék N. N. 
egyházmegyei gyámolda tőkéje; de annak kiszá-
mítását, hogy a 80 forint harmadrész törvényes 
kamatoztatás ut ján hogyan szaporodnék, senki ne 
kívánja tőlünk, mert ennyi számot is tizenkét év 
lefolyása alatt sem irtunk össze. I ly tetemes ösz-
szegre bizonyosan nem emelkednék s annyit, 
mondhatunk, hogy az életben a gyakorlat terén 
még kedvezőbb eredményt lehetne felmutatni, 
mint a papíron irva van. 

Most már befejezhetném értekezésemet, de 
még néhány itt s ott támadható ellenvetést kell 
eleve megcáfolnom s néhány szerény tanácsot 
adnom azoknak, kik ily gyámoldák vezetésével 
megbíz vák. 

Azt mondhatná valaki, hogy tiz év alatt nem 
nagy szaporodék az , melyet felmutattam. Igaz, 
de azt is gondolóra kell venni, hogy 80 forint 
alaptökéből indultam ki, s tiz év alatt 80 forintot 
pár ezer forintra szaporítani izrael bármelyik 
élelmes fiának is becsületére válnék. 

Azt is mondhatná valuki, hátha tiz év alatt 
nem hal meg két biztosított egyén, s akkor nem 
szaporodik a kamatozó tőke 300 forinttal ? Igaz, 
de miután mindnyájan halandók vagyunk, nem 
halhat-e meg öt egyén is, s akkor nem szaporod-
hatik-e a kamatozó tőke 5 — 600 forinttal? Egyéb-
iránt tegyük fel, hogy senki sem hal meg, mégis 
ki kívánná felebarátja halálát azért, hogy halála 
után száz forintot kapjon a gyámolda, hiszen, ha 
nem hal meg lelkész, nem marad özvegy, és igy 
segélyezendő. 

Azt is mondhatná valaki, hol veszünk annyi 
hatvan éves lelkészt? Ha nem lesz az egyházme-
gyében hatvan éves lelkész, tessék a 40, 45, 50, 
55 évesek életére biztosítani, vagy előfogni egy 

érdemes polgártárst s annak életére rakni be a 
száz, vagy kétszáz forint tőke kamatját , a po l -
gártárs halála esetére csak ugy örökölhet a g y á -
molda, mintha lelkész halt volna meg, sőt az a 
nyeresége lenne ez utóbbi esetben, hogy örökölt, 
a nélkül, hogy az özvegyek száma szaporodott 
volna. 

Ezzel elszámláltam, ugy hiszem, a felhoz-
ható ellenvetéseket s most szerény tanácsaimat 
adom elő. 

Biztosítás ut ján tetemesen lehet szaporítani 
a gyámoldák tőkéjét az által is, ha egyes világi 
jóltevők saját életükre, vagy egy másik életére 
száz-kétszáz forintot biztosítanak a gyámolda szá-
mára ugy, hogy biztosított egyén halálakor min-
dig a gyámolda örököljön. Lehet szaporítani ugy 
is, hogy a lelkészek rábír ják gyülekezetüket, hogy 
az vagy egyik polgártárs, vagy épen a lelkész 
életére száz, vagy kétszáz forintot biztosit. Mind-
ezen biztositások mellett a lelkészek se mulasz-
szák el a saját személyükre való biztosítást, mert, 
ha haláluk után az özvegynő s árvák még pár 
száz forint magántőkét is örökölnek, az igen szé-
pen megfér a segélypénzzel. Az egyházmegye 
pedig igyekezzék, hogy a kebelbeli lelkészek kö-
zül mindegyiknek életére biztosítson, mert bár-
mikor történhető haláluk esetében mindig fog 
örökölni, mert hiszen senki sem kötött szövetséget 
a halállal , hogy 25 vagy 75 éves korában 
hal meg. 

Ha a papi özvegy- s árva-gyámoldák tőkéi 
biztosítás által szaporittatnak, természetesnek lá-
tom, hogy az özvegyek és árvák egyenlően ré-
szesíttessenek a segélyezésben, mert hiszen min-
den lelkész életére egyenlő összeg biztosíttatott, 
habár 8, 6, vagy 4 forintot fizetett is a gyám-
pénztárba. 

Vannak gyámintézetek, hol az özvegy azon 
arányban részesittetik a segélyben, a mely arány-
ban járul t férje az évi betételekhez Én ezen e l já-
rást embertelennek, igaztalannak s Jézus t ana i -
val ellenkezőnek találom. Idvezítőnk a jerusalemi 
templom aj tajában ülvén, midőn látná, hogy a 
gazdagok aranyokat hánynak a pörsölybe, a sze-
gény pedig fillért, azt mondá, hogy a szegény 
többet adott, mint a gazdagok, mert az mindenét 
oda adta. Miért különböznék tehát tanítvány a 
mesterétől? Igaztalan azért, mert a gyámolda 



nemcsak a papok betételeibol, hanem a világiak 
adakozásából is szaporodik, ki jogosította tehát 
az alapítókat arra, hogy a világiak adományait 
is aránylag osszák ki a gyámolra szorultak közt? 
Embertelen azért, mert hiszen nem elég büntetés 
az a szegény lelkésznek, hogy nyomorult fizetés 
mellett kellett életét letengeni, mig sem tudo-
mány, sem erényben nem magasabb, de szeren-
csésebb tiszttársai gazdag jövedelemben duskál-
kodtak. És miért ne halhatna meg az ily sze-
gény lelkész azon tudatban, hogy felesége, habár 
az ő életében kisebb volt is a gazdag papnéknál, 
de mint özvegy egyenlő leend azokkal. Hiszen ők 
mind az egyház kicsinyei, mind hitünk cselédei, 
miért tennénk hát közöttük különbséget, holott 
mind egyformán éheznek és ruházkodnak? 

Még egy szerény véleményt akarok a tisztelt 
olvasó közönség elé terjeszteni. Én soha és sehol 
sem voltam barátja az erők megosztásának, nem 
lehetek tehát az itt a papi gyámoldáknál sem. Az 
ily gyámoldák csak akkor virágoznának, ha a 
protestáns magyar világban elszórt gyámintéze-
tek összeolvasztatnának s együtt kezeltetnének, 
vagyha a féltékenység ezt nem engedné is, leg-
alább egy egyházkerületben levő gyámoldák egy 
kalap alá vonatnának. Megmondom okát miért? 
A most minden egyházkerületben levő tiz-tizen-
két gyámoldát egy választmány kezelhetné s 
ezáltal temérdek hivatalos költség megkíméltet-
n é k ; másodszor a segélyre szorultak egyenlően 
dijaztathatnának, mert míg például A. egyház-
megyében csupán a lelkészek betételeiből áll a 
gyámolda alaptökéje, mert nincsenek gazdag és 
kegyes világiak, addig B. egyházmegyében sok 
gazdag és nemeslelkü világi találkozik, ki százak-
kal járul a gyámolda alaptökéjéhez; harmadszor 
ezen gyámintézet szorosabban fűzne össze ben-
nünket a testvériség kötelékeivel, és midőn az 
anyagiakban egyek vagyunk, nem lennénk szeg-
rehuzók a lelkiekben, s akkor lennénk valódi k e -
resztyén anyaszentegyház. 

Azoknak, kik irányadás, s utmutatás végett 
fordulnak hozzám, akár magán uton, akár szer-
kesztő ur engedelmével nyilvánosan, szivesen 
szolgálok felvilágosítással; a gáncsoskodók és 
feltűnni akaró tudalékosoknak pedig — előre 
kijelentem — nem fogok válaszolni. 

Boross Mihály. 

Egyházi költészetünk, 
I. 

Mondjuk reá: „ l e sz !" — azért, hogy : „legyen!*,, 
Sőt, ha jól számot vetünk magunkkal, immár van is, mit 
felmutassunk e téren: értem az „Egyházi könyvtár" és 
„Lelki Kincstár" hozományait, melyekhez járult, bár eddig 
oly kevéssel, melynél—jövőre—többet kérünk és várunk, 
a „S.-Pataki Füzetek", — s érdemleg többel, mint vártuk 
volna—a „Protestáns Naptár", ez a mi derék belmissio-
évlapunk. — Nehogy azonban valaki megütközzék ezen, 
egyelőre csodásan hangzó cimen: Egyház és költészet, és 
nehogy néminemű „Orgona Virágok" vagy „Legenden der 
Heil igen"-re tévedjen gondolatja (bá r ez itt fölhozott jeles 
müvek illető helyeiken oly igen jól állanak,— a hasznosság 
és szükségesség, „utile dulci" életelve által oly hathatósan 
beajánlva, hogy dicséretes szégyenünkre válhatnék az irá-
nyukbani féltékenység) közeleből magunkra vonatkozólag 
szükségesnek látszik — védiratul — fölhozni annyit, h o g y 
i g e n ! — a legtisztább vallási fogalmak körében is talál 
kedves alkalmazást a költészet; — mint erre nézve l e g i n -
kább koszorús Tompa Mihályunk tollából merithetjük a ta -
nulságot. Gellertnek is igazat kell adnunk, midőn igy tanit: 
„Wenn die Sprache der Poesie vorzüglich geschikt ist, die 
Einbildungskraft zu beleben, den Verstand auf eine a n g e -
nehme Weise zu beschaftigen, und dem Gedáchtnisse die 
Arbeit zu erleichtern, — wenn sie geschickt ist, das Herz 
in Bewegung zu setzen, und die Empfindungen der Freude, 
der Liebe, der Verwunderung, des Mitleidens, des Schmerzes 
zu erwecken, und zu unterhalten; so ist es unstreitig eine 
grosze Pflicht der Dichter, diese Kraft der Poesie vornehmlich 
den Wahrheiten und Empfindungen der Relígion zu widmen." 
Az igazság mindenkor szent, és győző hatályú; de — 
szépséggel párosulva, ellenállhatlanná lesz. Az ártatlan 
gyermekkornak, s felnőtteknél a gyermekded-tiszta, ép ke-
délynek még a vallási szentségek is bizonyos magasztosult 
és felmagasztaló költőiség szinében, s annyival ünnepeltebb 
ragyogványban tűnnek föl. Továbbá a sz. Bibliában, kivált 
az ó szövetség (mint ezt Herder „Geist der ebraischen P o -
e s i e" -ve l tökéletesen beigazolja), és evangyéliomokban 
a keleti tündökletes próza, ha ügyesen kezeltetik, oly t e r -
mészetes könnyüdséggel engedi magát gyönyörű költészi 
nyelvvé honosittatni ridegebb nyugoti irodalmaink é g ö v e 
alá. Es a ki ezeket igy nem értve, nem is érzi vagy konokul 
tagadná : annak megtérítése végett mutassuk elő a Flórian 
által oly szerencsésen át- és fel dolgozott „Ruth" és „ T o -
bie" darabokat, akár az Ösmertebb „Sz. hajdan gyöngye i t"; 
— vagy tán mindezeknél sikeresebb leend: bevezetnünk 
e g y éneklő sz. gyülekezetbe . . . íme az egyházi költé-
szet ! . 

F igye lmes lélekkel széttekintve az idő jelei között, 
szabad már sejtenünk, hogy önfentartási küzdelmeiből 
mindinkább diadalmasan kifejlődő magyarhoni prot. e g y h á -
z u n k — legközelebbi jövőben; kivivandott önhatóságu l é -
tének szilárd megalapítása és dicsőségre emelésének nagy 
munkájára lesz hivatva, — amaz elv szerint, mely a mint 
i gazán , ugy szépen is lön kifejezve a s.-pataki hároinszá-



•zados ünnepély alkalmából: „Ugy állunk most (különböző 
vallásfelekezetü ker. testvérek és magyar honfiak — e g y -
házi és tudományossági téren) egymás mellett, mint egy 
főnek több rendbeli erőteljes hajtásai, — akarván egymást 
nem erőszakosan kidönteni, hanem mennél gyorsabb és 
teljesebb életfejlödéssel beárnyékolni, a növényország t e -
nyésztőösztönének példájaként."—Ha dicsőséggel kitartottuk 
a csatát,megnyertük a tért; most annak bemivelése vár r e -
ánk; itt sem kívánunk legutól maradni. Mig a honatyák és 
felekezetünk főbbjei a sz. csarnoknak illő pompával kiépí-
tésén dolgoznak; mi, szerényebb helyzetünkben, a bebu-
torzás tisztével vagyunk megbízva. Ilt adjuk meg illető h e -
lyét a diszitmények közt legkitűnőbbnek, mely az e. köl -
tészet, és ily szempontból méltányoljuk az ekkorig fö lme-
rült je lenségeket . 

Elhiszem, hogy a világi költészet, a népek mind 
magasabbra emelkedő miveltségi fokozatán, elannyira meg-
szegényülhet tárgy dolgában, midőn t. i. néphitben g y ö k e -
rező regényes mythologia többé nem támogatja, hogy már 
csak az alaki tökély lehet számára föntartva, melyen még 
koszorúkat nyerjen a lant; de tagodom, hogy az e. költé-
szetet is hasonló veszély fenyegetné valaha. Csak rövid és 
futólagos áttekintésre: Milton „Paradicsom"a, Tasso „ J e -
ruzsálembe, Iílopstok „Messiás"a és fönszárnyaló ódái, 
Gellertnél a „Moralische Gedichte" és „Geistl. Lieder u. 
Oden," — Wieland „Psalmen" (melyet magyarul ily cimen 
„Keresztyén Érzékenységei . Kassán 1789 ." Yályi K. A n -
drástól bírunk), az ujabbkorban Némethon-szerte megzen-
dült „Sion-hárfák" s ilynemű, szintén kimerithetlen böségü 
termékek gazdag példatára nemcsak felebbi állitásunk 
mellett tanúskodnak; hanem eszünkbe juttatják — elég fáj-
dalmason — azt is, hogy e részben mitőlünk még ezutánra 
sok váratik. — A helyzet és körülmények kedvezötlensége, 
ugyszinte a magyarnál egészen sajátságos nemzeti géniusz, 
mely szépet a hasznossal, célszerűvel egyesit , és gyakor-
lati irányban üdvösen ható alkotásokban leli főgyönyörü-
ségét , — mindezek öszevéve , nálunk azt eredményezték, 
hogy — még ekkorig — az egyházi költészetnek kiválólag 
templomi énekek szerzésében találjuk legfigyelemre mél -
tóbb nyilatkozatait. Kedves Önelégültséggel mulatóz l e l -
künk a reformatio századának énekszerzöin,—s a közvet le-
nül nyomba lépett Szenei Molnár Albert klasszikai műfordí-
tásának becséről — kivált az ö saját korában — szólanunk 
fe les leges volna. Azontúl Szönyi Bénjámin és Losonci Is t -
ván képviselik a magyar „Meistersánger"-kart, — mig a 
háttérben, az e. költészet népszerűbb alkalmazásának jó 
muukájában fáradozva leljük Dézsi Józsefet „ker. Para-
dicsom", Palócit „Halandó élet tüköré" Lácai sz. Józsefet 
„Halhatatlanság oszlopa" — és többeket, alkalom szülte, 
több-kevesebb értékű dolgozataikkal. — Épen ide is 
szükség áttekintenünk. A Iegmulhatlanabb szükség paran-
csolta halotti búcsúztatók, sírversek és egyéb ilynemű é n e -
kek és felírásokra n é z v e : a mint kényszerűség majd 
minden iskolatanitót e. költővé erőszakolt vala, ép oly ke-
véssé van köszönetre méltó a dologban. Legújabban, Men-
tovich F., Rozsgonyi és Horkay A., ugy a Fábián M., Né-

meth J., Tomori S'. szintúgy szükséges, mint hézagpótolni 
hasznos vállalataik, — az ódonszerü debreceni „Halotti 
Énekeskönyv"nek mindekkorig csak részletes szérencsével 
küzdött vetélytársai. — De, hogy célunktól kelletinél m e s z -
szebb ne távolodjunk, e sorok kezdetén kitűzött iránypon-
tokra fordulván, — a nélkül, hogy összletesen vagy kü lön-
külön átható bírálati áttekintést s megjegyzéseket tegyünk, 
salva venia-val minden illető érdem iránt, helyén lesz k i -
mondani azt, hogy a mi lelki szemeink előtt — melyek e z -
úttal a közvélemény nevében is látni óhajtanak — : a ma-
gyar prot. e. költészetre nézve ugynevezhetö ó klassicitás 
mezejének sorompói lezáródnak, mintegy a je lenleg k ö z -
használatú „Énekeskönyv" szerkesztésének korával. Most 
már fölmerül annak is megújítása, szükséglete , — nemcsak; 
de már ennek is körén túlterjedő több, jobb, szebb és na -
gyobb iránt keletkeznek igényeink. És mi történik ? . . . . 
Mint a Leucippus-féle cosmogoniai elméletnél, ugy szál la-
doznak itten is, minden tájról és irányban — végtelen ű r -
ben a parányok; s bár lássa meg a jó történetesség, hogy 
véletlen összetalálkozásaikbót minő világrendszer alaku-
land? . . . Azaz, komoly valódiassággal szólva: legújab-
ban az e. költészetben is szépen gyarapodni kezdő irodalmi 
munkásságunk méltán a legszívesebb figyelembe ajánlható 
s egyidejűleg fölhívja az illető itészi areopagust, hogy 
szervezze magát, s az ő ügyét is lássa el. Uj classicitas 
korának kell itt reánk viradni. A magyar protestáns Sion-
nalt is hallgatag hárfája kell, hogy megzendüljön! Vagy 
igen, nem is némult az el, sőt zeng mind e napig közöttünk; 
mondjuk inkább : az egyes akkordok és elemi kísérletek, 
gyakorlásul szolgáló különbféle — szeszélyes — változa-
toknak ekkorig játszó nyitánydarabjai annyira eszméltettek 
inár bennünket, miszerint egy oly nagymesternek föl lépen-
dését várjuk és óhajtjuk, ki okszerűen és széptanilag beren-
dezett hangegyezményt adjon immár, melynek varázsa 
hon- és külföldön bájolva hangzatos, hóditó j e l l emülegyen , 

— egy uj iskolának alapitója. E célból kell mos tan—össze -
szólalkozva minmagunk között — szerveződnünk. Még az 
oly csekély becsű, de csilláros gránátszemek is jobban 
mutatnak rendes füzérben; az igazi drágakő pedig f e l eér -
tékü lesz az által, ha megfelelő szép foglalványa nincs. 
Mert bár igaz, hogy a lángelmék önalkotta miiszabályok 
szerint teremtenek; mégis elgondolható, hogy a mennyiben 
a kicsinyek és gyöngébbek is fölfogni s megérteni bírják 
nagy müveikeit, tehát egészen a józan, hidegvérű tudomá-
nyos elméleten alapszik az ők teremtményeinek dicsősége, 
— közönséges mértékhez arányosítva, szerencsésen hatvá-
nyozott alakban és belértékben. E l v é g r e : legibus totus 
componitur orbis! Életszükséggé válik e szerint e. köl té-
szetünk nagy mezején tájékozó délvonalak húzása, a hossz-
és szé l e s ség i mértékeknek biztos felvehetösége tekinte-
téből. 

II. 

Legfőbb kellék, mintegy erlkölcsi categoricus impe-
rativus ez : „ h o g y különböztessük m e g " — ilynemű dol-
gozatainkban — az általában „vallási költészettől" a tulaj— 
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donképi egyházi , , ének-köl tészete t ," mint a , ,Geistliche 
Oden, vagy Lieder," és ,,Kirehliche Gesánge" példája — 
épületesen — tanitja. Mindegyik legjobban az ö maga he-
lyén, s valóban mindegyiknek saját illetéke van. — Ez a 
templomé, s a templommá szcntesült kebel vagy családi 
tűzhelyé amaz inkább az iskola és közélet tulajdona. — 
Alkalmilag itt behozandó azon körülmény, hogy a mi helv. 
hitv. protestáns iskolaéletünk fájdalmasan nélkülöz saját 
é n e k - és imakönyveket, melyért igazságos szemrehányás-
sal illet bennünket a soproni tanintézet e részbeni dicsé-
retes buzgalma, a közelebb megjelent ,,Dávid szent lantja" 
és azon — általunk csak mostanában föltalált s még ezután 
bemutatandó Imakönyv, melyet — az idö és körülmények-
hez legildomosabb ker. áhitattal és ügyesen alkalmazkodó 
s e tekintetben példányszerü jeles szerkezetében használt 
vala az 1 7 0 2 - b e n Kassán bujdokolt s.-pataki tanuló ifjúság. 

Kentron. 
(Folyt, köv.) 

— 

ISKOLAÜGY. 

Egy szó a népiskolai reform, érdekében. 
A „Prot. Egyh. s Isk. Lap." 41 -d ik számában — 

Szentmártoni Dániel pándi ref. iskolatanitónak közlött ész-
revételei , mint szinte a szerkesztőség 44- ik számábani v e -
zércikkének zárszavai : „az egyháznak állainhozi viszonya 
e g y ideigi feszegetése helyett teljes figyelmünket az e g y -
ház és iskola házi ügyeire forditandjuk" arra hivtak s i l l e -
tő leg bátorítottak fel, hogy a gyakorlati életben a népis-
kolák reformja minél könnyebb keresztülvitele érdekében 

— e tárgyróli gondolataimat közöljem, ha e nagy munká-
hoz — ha nem is egy kő, legalább egy homokszem vivésé-
veljárulhatnék. 

Most ujabban. — a mint a középtanodák szervezése 
elhatároztatott, kimondatott a népiskolák reformja keresz -
tülvitele is. Ez mindenesetre mulaszthatlan teendő is. — 
Mert tényigazság Hunfalvi János urnák azon nyilatkozata: 
„hiába rendeztük a felsőbb és főiskolákat, ha a nevelés 
alapját — az elemi vagy népiskolát elhanyagoljuk, mert ha 
az alap el van hibázva, veszélyben van az egész épület; 
mindaddig, mig a népiskolák tökéletesen szervezve nincse-
nek, minden községben négy osztályú elemi tanoda — leg-
alább két tanitóval nem állittatik, a nevelés tökéletlen ma-
aad." — Valójában csak is ily szervezet felelne meg a 
nevelés eszméje igényeinek. De ezen idö még messze van! 
Hanem — bár ily mérvben nemjött is el az idö teljessége 

— azért belátván a főtiszt, helv. hitv. superintendentiák 
kormányzói, hogy a szebb jövendövcli biztatás reményé-
ben a halogatás veszélyes bűnében tovább maradnunk 
önkárunk nélkül nem lehet,, ki kell emelnünk népiskoláin-
kat a mostani elkoptatott kerékvágásból, a korszellem 
igényeinek megfele löleg a körülményekhez képest refor-
mot eszközölnünk, minek eredménye az 1858 september 

végnapjaiban tartott népiskolai választmánynak — jóváha-
gyott népiskolai szervezete, mely a helyi körülményekhez 
alkalmaztató több s kevesebb tanitóval ellátott iskolákat 
vett fel sinórmértékül. 

Tehát csak a helyi körülményekhez képest kivántatik 
a reform. De én attól félek — a tapasztalásból beszélve 
pedig, hogy a helyi körülmények engedte reform is, ha 
csak a helyi reformáltatás tárgyának hagyatik fel, alig, ha 
fen nem akad, és tán elmarad igen sok helyen. Népünknek 
az ujitás iránti ellenszenve ismeretes, még akkor is ha á l -
tala jó céloztatik, kivált ha az fináncialis oldalról érdekli, 
bár a szó fillérekről legyen. A lelkész van hivatva helyi fe lü-
gyelői hatósága és kötelességénél fogva a reform keresz -
tülvitelére. Azonban a mindennapos érintkezés folytán a nép 
sajátságos természeténél fogva legtöbb helyen erkölcsileg 
is bebizonyul öt i l letőleg az ismert latin közmondás ez utó-
része : „vi lescit quotidianum;" vagy ha ez az eset nincs is, 
más viszonyos okok miatt az áldott jó békeség fcnmara-
dásáért — ha ellenszenvre talál — az ügyet az idö ér l e -
lésére bizza s igy csak marad. Mi azután tán a szomszéd 
egyházban szerencsésen keresztül vitt ügy további fo lya-
mára nézve akadályozólag hat, mert egymás példáját na-
gyon szeretjük követni. Erre dunamelléki egyházkerüle-
tünkből az iskolai krajcáros adót illetőleg példákat hozhat-
nék fel. 

Hogy tehát az ohajtott eredmény ténynyé legyen, 
minden egyházmegyében egy két tagból álló bizottmány 
kinevezése volna szükséges, kik meglátogatván az e g y e s 
egyházakat népgyűlésben felvilágositólag, buzditólag, e g y -
házi törvényeink iránti engedelmességre intöleg komolyan 
felhivnák egyházunk tagjait az iskolaszervezet e l fogadá-
sára s az azzal együtt járó szükséges iskolai eszközök 
megszerzésére. Vagy ha egy ily bizottmány helyett állandó-
an két tractualis isk. inspector neveztetnék ki az eddigi 
köriskola-felügyelők mellett — még legjobb lenne.— Igaz , 
hogy az esperes hatáskörébe esik e teendő, de ha figye-
lembe vesszük azt, hogy espereseink más ügyekkel is e l -
foglalvák s többnyire idős emberek, kik az utazás fáradal-
mát, [törődéseiből következhető egészségváltozás tekinte-
téből gyakran a szokásos visitatiót sem végezhetik, vagy 
ha igen más ügyek s bajok elintézése annyira igénybe v e -
szik idejöket, s erejöket, hogy az iskola meglátogatására 
csak néhány pillantást szentelhetnek — a tractualis isk. 
fe lügyelőséget céltalannak, fe les legesnek nem állithatjuk.— 
Hol különben ifjú s erőteljes esperes van, ki fáradalmat 
még nem ismer s az iskolákat a legkisebb részletekig m e g -
visgálja: ott is a megyei isk. felügyelök léte épen ugy nem 
lenne káros mintha gyümölcsfáink vagy szántóföldeink 
egy azon évben kétszer teremnének. * 

E fe lügyelőség az iskolalátogatás pontosságára is 
sokat tehetne, minek rendetlenségében van — fentebb n e -
vezett Sz. D. ur szerint — valósággal a legfőbb oka a baj-
nak. A helyi fe lügyelőség , elöljáróság az érdekeknél fogva 
nem tesz, nem akar komolyan tenni. Szigorúbban is járhat 
el a nemérdekelt s távollevő, mert ha ezért megnehez te l -
nek — azzal mitse gondolhat, mig a köztük élők 



kellemetlenségét — az'életnek bennünket egymáshoz kötő 
viszonyszálainál fogva tapasztalhatják. 

E fe lügye lőség állandó levén — évenként egyszer — 
sőt ha tehetné kétszer is meglátogatná az iskolákat, a ta-
pasztalt hiányokat kipótolni, a bajokat orvosolni i g y e k e z -
nék, és egyszersmind ellenőrködnék a körfelügyelök lelki-
ismeretes komoly eljárása felett. Mert mondjuk ki az igazat; 
eddig még a relatiókban mindenütt csak dicséretes ered -
ményt olvastunk, a valóság pedig mást bizonyít. 

Népiskoláink — nt. Szász Károly esperes ur szerint 
„nemcsak tudományos intézeteink veteményes kertje ha-
nem főleg összes protestáns népünk értelmességének, e g y -
háziasságának, a haza és Isten iránti szerelmének műhelye" 
levén, mint ilyen méltó tárgya az elméleti tervezetek s 
szervezetekre fordított munkálkodásainkon kivül, azoknak 
életbe léptetésével együtt járó fáradalmainknak is. Ha ezt 
nem tesszük, a határozatok a papirom meglesznek igen, de 
az életben, valóságban nem. Mutatja sok más tárgyban a 
tapasztalás! 

Miután pedig elfogadtatott s szerencsésen keresztül-
vitetett az uj iskolai szervezet , hogy a régibb korból k ike-
rült tanitók képzetlensége s ügyet lensége se álljon akadály-
zóul s ne szolgálhasson takaródzó palástul a senyvedő rész 
elfedésére, — minthogy nem képzelek embert — ki már a 
tanítással tizedeken keresztül foglalkozott, hogy világos 
érthető megmagyarázás által az ujabb nevelési elvek i g é -
nyelte tanmódszert el ne sajátítsa még pedig igen rövid idő 
alatt — az egyházkerületek a kebelükben levő tanítóké-
pezde tanárait felhívnák, felszólítanák arra, hogy a szün-
napokban közülök mindenik e g y egyházmegyébe kirándul-
ván, ott részint az illető esperes ur által egy helyre ö s sze -
hívott idősb tanítókat ismertetné meg, vezetné be az általok 
ismeretlen tanmódszerbe; részint az iskolákat meglátogat-
ván practice tenne kísérletet. Praeparandiai tanárainknak 
ily kirándulásai, iskolalátogatásai nevelésügyünknek k i -
mondhatlan előnyös szolgálatára lennének. Kiismerhetnék, 
h o g y a paedagogia fájának, melyik ágán van legtöbb bim-
bókat elrágó féreg, melyet tisztogatni kell. S bejövén dili— 
gentia kezdetén a tapasztaltakat egymással közölnék, hogy 
a világba kilépendő növendékeket már előre figyelmeztet-
nék ez, vagy amaz elhanyagoltabb tan tüzetesebb s mele-
gebb felkarolására. 

Ez egyszerű indítvány létesítése által reménylhetném 
én a legrövidebb idő alatt népiskoláink felvirágzását. . N é -
pünk közt itt a provincián — kivált itt B. . . .ban ha egy 
bizottmány vagy akármi néven nevezhető egyének meg 
nem fordulnak — kiknek szavok az általok mindennap lá-
tottakénál hatékonyabb s ép ennek folytán fogékonyabb 
is , akkor népiskoláink ügyének jobban fordulása tizedelve 
f o g kerülni legtöbb egyházakban. Pedig most is már hátra-
vagyunk ! De ha kellő siker nem követné is ezen eljárást, 
legalább lelkünkismerete megnyugtat, hogy az egyház k e -
zében levő minden eszközt felhasználtunk, megtettük azt, 
mit csak tenni kellett avagy lehetett. Sinahegyi. 

A Nyiregyházán levő ev. tanítóképezde. A 
Tisza mellékéről a többi között azon hírt veszszük, hogy a 
nyíregyházán létező ev. tanitóképezdei tanulókat sorozni 
akarják. A helyett, hogy ezen szándok törvénybeütközését 
akarnók kitüntetni , mely felett embernek alig lehet 
kétsége , ezennel közöljük a képezdei igazgatóságnak 
ebbeli bár rövid, de kimerítő folyamodását, mellyet az m. 
Zsedényi Eduárd tiszaker. ev. felügyelőhöz intézett. A f o -
lyamodás vagy felterjesztés ugyanis, mint hiteles forrásból 
tudjuk ekképen szólt: „Méltóságos felügyelő Urunk! 

Szerény körünkben is tapasztalván, hogy a még most 
hivataloskodó cs. k. tisztviselő urak, a hol csak lehet a pa-
ragraphusok súlyát éreztetik velünk és tekintetbe nem v é -
vén azt, hogy ö Felsége , nem csak a folyó é. május hó 1 5 -
kén kelt rendelete, hanem ugyan ez évi Oct. 20-kán kiadott 
Diploma által is kötvények és eskük által szentségesitett 
törvényeinket, jogainkat elismerte s érvényeseknek ny i lvá-
nította, — a tiszakerületi a. h. evang. egyház tanitóké-
pezdéjét az 1791. XXVI. 4 pontja nyilvánvaló lábbali tapo-
sásával , nyilvánossággal biró tanodának elismerni nem 
akarván, a kellő korú tanulókat a katonaság közé soroztatni 
kívánják sőt parancsolják: 

azon alázatos kérelemmel bátorkodunk méltóságod-
hoz fordulni, hogy illyen törvény ellenes eljárás megszün-
tetését a magyar k. udvari cancelláriánál mentől hamarébb 
kieszközölni méltóztassék, nehogy az ilyen besorozások 
által, melyek iskoláinktól az annyira szükségelt tanerőket 
elvonják, anyaszentegyházunk ugy, mint édes hazánk n é p -
nevelési ügyének haladása meg ne háboritassék, meg ne aka-
dályoztassák." 

A prot. egyháznak érdekében volna megtudni, mi történt 
e tekintetben a többi képezdéknél és általában az iskolák-
nál. Legyen azért szabad az igazgató urakat megkérnünk, 
hogy a történteket vagy történendőket köztudomásra juttatni 
szíveskedjenek. Szerk. 

Esdőszózat *). 
Oh hon! meghallasz-e engem, 

S nagyratörő tehetösb fiaid hallgatnak-e szómra ? 
Vörösmarty. 

A közel lefolyt évek bármily szenvedéstel-
jesek voltak ránk egyesekre, sötétek a nemzet 
egyetemére nézve; azt az egy nagy eredményt 
mindenesetre szülték, hogy megtanultuk morális 
erőnket, belbecsünket ismerni, s tudtunk annak 
a külföld előtt is érvényt szerezni. — Oly ered-
mény ez, mely akármi áron soha nincs drágán 
megvásárolva. 

Fendobogott szivem, midőn oct. 20-ika után 
a külföldi lapok elismerő magasztalással emleget-
ték, mik ép birta e nemzet minden küleszköz nél-
* ) E cikkem a „Pesti Naplóban" is megjelent, de annyira 

kivetkőztetve alakjából, hogy ugy, a mint ott van, ma-
gaménak alig ismerhetem. B. M. 



kü l csupán politikai érettségéből folyó erkölcsi 
<erős akarata által a dolgokat oda vinni, hogy tör-
vényes igényei érvényre emeltessenek, elismer-
tessenek; egyúttal az ország jelen magatar tá-
sát festvén, politikai érettségünk legszólóbb bi-
zonyságaképen emelék ki, hogy midőn bilincse-
ink megoldatván, alkalom nyílt megtorlani az 
éveken át szenvedett méltatlanságokat, a nemzet 
józansága nem engedé, hogy bosszúját nemtelen 
uton töltse az önkény eszközein, 

Fendobogott szivem, mondám, midőn ezeket 
olvastam, miután e mérséklet elismerésében a 
nemzet nagyságát láttam elismerve lenni. Mert 
valóban, csak nagy nemzet képes önereje tudatá-
ban oda emelkedni, hogy megrázkódtatások kö-
zepett is minden lépését törvényesség intézze, 
hogy elégtételt is magának csak nemzetközi tör-
vények utján szerezzen. 

Annál leveró'bben hatottak rám az ország 
különböző vidékeiről érkező hirek a macskazenék-
ről, ablakbezúzásokról és ezek következtében rend-
őrökkel való dicsőségtelen összekoccanásokról. 
— Tehát az volna egy lelkiismeretlen hivatalnok, 
jogainkat évekig lábbal taposott népnyomorgató 
tetteinek megfelelő büntetése , hogy össze-
csődülő néptömeg rendet , törvényt nem is-
merve ellene vagy egy óráig dulakodik ? — 
— Valóban gyönge megtorlás, hol a bűnöst leg-
fölebb kis ijedség, a nemzetet pedig a rendetlen-
kedésből reá háromló tartós kár és szégyen ér i ! ! 
S ha a rendbontás mételye egyszer elharapód-
zott, ha a bosszúállás démona elszabadult, urai 
lesztek-e mindég, hogy a privát gyűlölség, a tö-
meg alá búvó gyávaság a legbecsületesebb em-
bert is ne súj tsa? ! Ki merne erről jót állani ? 

Mi nehéz korszakot élünk; századok folytán 
viszás országlati körülmények annyi bajt torlasz-
tottak össze szegény hazánkra, hogy most, midőn 
a válság pillanata beállott, nemzeti erőnk egész 
összegének súlyát kell a latba vetnünk, hogy 
szerencsésen kigázolhassunk. Nem bün-e tehát, 
ha ily nehéz körülmények közt drága erőnket 
haszontalanságokra vagy épen botrányos cselek-
ményekre pazaroljuk ? 

Jól érzem én, hogy ez ügyben az ország 
előtt felszólalni nálamnál érdemesebb honfiaknak 
lenne hivatása. Nem is szóltam volna, ha azt 
nem olvasom a lapokban, hogy itt-ott épen azok 

is szerepeltek e föllépéseknél, kikhez intőleg szó-
lanom feljogosít azon atyai indulattal párosuló 
buzgó munkálkodásom, melylyel közel 20 éve 
azok jövő boldogságának eszközlése körül f á r a -
dozom, s azokat, mint szivemhez csatolt legbe-
csesb virágokat ugy szeretném megóva látni, 
hogy soha duló féreg a fejledező gyümölcsöt meg 
ne rontaná. 

Különös nemével a büszkeségnek néztem én 
mindég a magyar ifjúságra, mely — hogy egy 
nagy férfiúnak szavaival éljek — „az ifjúkor sa-
játságai közül csak a legszebbet, a hő lelkesedést 
tartotta meg, s a roppant ép erőt, melyet ily lel-
kesedés éltet." 

Lehetett-e tehát veszteg és hallgatag marad-
nom, látván e szép tulajdonokat tévirányra vezetve? 
— U g y éreztem magamat, mint a Croesus némája, 
ki mindenekfelett szeretett szülője fejének látván 
intéztetni az öldöklő csapást, a természet bilincsein 
keresztültörve rákiáltott: őrizkedjél. — Őrizkedjél 
hazám if júsága! és ne vesztegesd hajnalkorod 
dicső lelkesedését oly tettekre, melyekben a leg-
nemtelenebb népsepredék ra j tad bizonyosan túlte-
het. Am gyönyörködjék ez, a rendetlenkedés nyilat-
kozataiban; téged sokkal magasabb fokra állít a 
hazának jövendődhez kapcsolt reménye, semhogy 
hazafiúi érzelmidnek szabadna oly alakban kife-
jezést adnod. 

Elmondám, a mi szivemen volt, és megnyug-
tatárn lelkemet; rajtatok a sor a jó akarat szavá-
ra hallgatni, és a haza becsületét bepiszkolni 
nem engedni. Dr. Ballagi Mór. 

- o 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Egy irodalmi vállalatot kell olvasó közönségünk 
figyelmébe ajánlanunk, melynek fontosságát mindenki b e l á -
tandja, kinek alkalma volt, ha csak egyszer is életében érez-
ni annak égető szükségét. Ertjük az ifjúság fe l fogásához 
mért, tudvágyát élesztve kielégitö, és lelki tehetségeit f e j -
lesztő olvasmányokat. 

Most előttünk fekszik háronfcsinosan kiállított kötet , 
melyeknek feladata irodalmunk e hézagát pótolni, az érintett 
szükségnek eleget tenni. 

Mennyire felelnek meg az előttünk fekvő munkák 
kitűzött céljoknak, ezt kimutatni a nevelés fölavatott bajno-
kinak föladata s mi oly férfi kezébe adtuk a nevezett mun-
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kákát bírálat végett, kinek e tekintetbeni hivatását lapunk 
olvasói munkáiból ismerik. 

Addig is mig ama munkák tudományos bírálatát h o z -
zuk, nem veszi rosz néven t. olvasóközönségünk, ha e g y 
ritka míveltségü anyának, a „Családi Kör" szerkesztősé-
gének ez ügyben tett tapasztalatit és Ítéletét igtatjuk ide. 

Szerk. 

Ifjúsági iratok. 
Lapunk mult számában három kötet könyvről volt 

említés téve, melyek a napokban ezen cím alatt: „ I f j ú s á g i 
könyvtár" (1, 2 és 3-dik kötet) Engel és Mandello pesti 
nyomdatulajdonosoknál megjelentek. És a kiadók olyan 
szívesek voltak, hogy szerkesztőségünknek is megküldték 
e müveket, azon kérésssel, l iogy „ha jóknak találjuk," 
ajánljuk a közönség figyelmébe. Tisztelt olvasóink talán 
nem fogják elhinni, — mert hisz Engel és Mandello urak 
egyszersmind e lapok kiadói — de én kereken megtagad-
tam nekik e kérelmet; azt mondtam: én nem tudok bírálatot 
irni, és ez igaz is ; fő leg azonban azért tagadtam meg k é -
résüket, mert nem igen hittem, hogy én, ki szintén anya 
vagyok, és igen sokat foglalkozom gyermekeim neve lé sé -
vel, ajánlásra méltóknak is találandom e könyveket. Mert 
ve lem együtt bizonyára minden anya sokszor tapasztalta 
már fájdalmasan, hogy a legnagyobb ritkaságok közé tar-
íoznak azon könyvek, a melyekben a gyermekek gyönyört 
találnak és melyekből egyszersmind hasznos tanulságokat 
is meríthetnek; és ez annál sajnosabb, minthogy a g y e r -
mekek, ha csak némi kis tehetséggel bírnak, nagy kedvet 
mutatnak a könyvek iránt. 

Avagy ki ne tapasztalta volna közülünk, hogy egyik 
másik gyermekünk, — tán azért, mert azt anyától látta, — 
egész órákat tölt a könyv mellett, még pedig a nélkül, hogy 
— jóformán értené. Sokszor pedig még örülnöm kellett, 
hogy nem értette, legalább roszat, ártalmast nem tanult 
belőle. 

Nem azért, mintha e könyvek magukban véve roszak 
vagy ártalmasak lettek volna, hanem azért, mert a „ g y e r -
mekeknek" ártalmasak. Mert ha valahol, ugy az olvasmá-
nyokra nézve igaz azon tapasztalat, hogy a mi az egyik 
embernek orvosság, az a másiknak „méreg ." Es itt nem 
regényekre célzok — melyek ugy sem jutnak gyermek 
kezébe — hanem sok olyan könyvre, a melyek „átalános 
emberi érzelmeket" tárgyalnak. Lehet a könyv eleitől vé -
g ig telided teli a legmagasztosabb erényelvekkel, és a kis-
ded lélekre még is káros hatással van. Avagy nem tapasz-
taltunk-e mindnyájan olyan hibát gyermekünkön, — kivált 
leánygyermekünkön, — a melyet felnőttökön épen nem 
tartanánk annak ? Csak a „kisasszonykodliatná"mi hajla-
mot említem, melyet pedig igen gyakran találni gyerme-
kekben — állitásom igazolására, a mely hibát, ha ideje 
korán ki nem irtunk, sok rosz tulajdonnak lehet szülöoka. 

Még sok más i lyen rosz hajlamot fedezünk föl sok-
szor gyermekeinkben, a melyek közöl ezúttal — tér hiánya 
miatt, még csak a „szertelen ábrándozást" hozom föl, a 

melyre nézve az anyák nem lehetnek e léggé ovatosak. 
Mennyi gondot nem okoznak az ilyen rosz hajlamok a g o n -
dos anyai sz ívnek! Mert azokat első csirájukban kell e l -
nyomni hahogy drága magzatinkat lelki mételyektől meg 
akarjuk óvni. Igen, de a csirájukban való elnyomásra szük-
séges , hogy tudjuk, minő forrásból merítik gyermekeink 
ez ártalmas szokásokat, honnan veszik az ilyen benyomá-
sokat? Sokat puhatoltam én ez okokat, mig reá jöttem, 
hogy az ártalmas hajlamok leginkább két forrásból veszik 
származásukat; az első az, hogy a gyermeket nem tartjuk 
e l é g g é távol a felnőttek társaságától; a másik pedig, — és 
az a legveszedelmesebb — hogy nem „vigyázunk é léggé 
arra, minő könyveket olvasnak." Megelégszünk azzal, hogy 
a társaság müveit egyénekből áll, és hogy a könyvek erköl-
csös tartalommal birnak. Pedig ezzel még mindig igen k e -
vés van elérve. A társaság lehet a legműveltebb, és g y e r -
mekünk fejlődő szivére még is ártalmas hatással l e h e t ; 
mert csak[félig foghatja fel a tárgyakat, a melyekről beszélni 
hall, „a félig felfogott tárgy pedig a fejlődő elmére nézve 
ártalmasabb behatással van, mintha épenséggel föl nem 
fogja ;" ez utóbbit perc múlva végkép elfelejti ismét, mig a 
félig felfogottal tovább is foglalkozik elméje, ügyekszik 
kiegészíteni magának a hiányokat, képzelgövé, rajongóvá 
lesz, és mind inkább eltér a valódi élet ismerete és — m e g -
ismerhetésétŐl. És erre nézve fájdalom! leginkább a köny-
veket kel vádolnom; a műveltség, a lelki élvezet e kimerit-
hetlen forrásaiból a zsenge elme vajmi sokszor merit ártal-
mas italt. Tapasztalatból tudom. Csak nem régen is, egyik 
barátném leánya — 11 éves — valahogy Vörösmarty kö l -
teményeit kapta kezébe ; anyja eleget zárta el előle évekig; 
egyszer mégis asztalon felejtette, és a kíváncsi gyermek 
ott találta és fél napig lapozgatott benne. És a mi ártalmast 
e fél nap alatt abból olvasott, két hónapjába került, mig 
ismét el tudta vele feledtetni, és még kérdés, ha el tudta-e 
vele feledtetni! Pedig Vörösmartyt nem csak olvasni, de 
fejből tudni minden magyarra nézve oly kötelesség, és 
egyszersmind olyan gyönyörélvezet , mint a milyen köte -
lesség és gyönyörélvezet a keresztyén szivre nézve, hogy 
a Mi atyánkat el tudja könyörögni. De azért a gyermeket 
mégis csak ovatosan kell benne részeltetni! Már pedig a 
mi Vörösmartyról kétségtelen igazság, az a többi költői 
müvekről még inkább áll. Kétségtelen igazság tehát, hogy 
a mi felnőtteknek hasznos, üdvös, az a gyermeknek ártal-
mas, söt veszedelmes lehet. 

A forrást tehát legalább e részben föltaláltuk. Hátra 
marad még, mikép lehet gyermekeinket attól távol tartani. 

Az által talán, hogy gyermekeinknek épenséggel s em-
miféle könyvet se engedjünk olvasni, vagy azt mondjuk n e -
kik, hogy a könyvek e g y t ö l - e g y i g haszontalanok, ártal-
masak ? 

Ments isten! Mert ez által legroszabb esetben célt 
nem érünk, legjobb esetben pedig többet ártunk, sem mint 
használunk. 

Célt nem érünk azért, mert a gyermek nem fog hinni 
szavunknak. Hogyan is hinne, mikor minden nap atyját, 
anyját könyvvel foglalkozni látja! hogyan is lehetne vele 



megértetni, hogy a mi a szülének hasznos, az neki ártal-
mas ! Csak okot és alkalmat szolgáltatunk tehát neki ezáltal 
arra, hogy kételkedjék szavaink igazságában, a mitől p e -
dig lehetőleg ovakodni kell. A gyermek mindenkor az igaz-
ság példányait lássa és tisztelje szüléiben. 

Célt nem érünk továbbá azért, mert ha a gyermek 
csak kissé éber lélekkel bir, akármint ügyekezziink is v isz-
szatartóztatni az olvasástól, mégis csak olvasni fog; olyan 
vágy ez némely gyermekben, a mit „nem lehet" visszafoj-
tani, elannyira, hogy tudok esetet, midőn a gyermek, a ki-
nek az olvasás el volt tiltva, — a padlásra szökött, és ott 
elbújva olvasott, a mi által aztán nem csak hogy szüléi 
tilalmát megszegte, hanem felül reá még a szemét is v é g -
kép elrontotta. 

Legjobb esetben pedig többet árt, mintsem használ; 
mert ha csakugyan ki tudnók vinni azt, hogy gyermekünk 
a könyvektől idegenkedjék, akkor, oh akkor olyan boldog-
ságtól fosztjuk meg, a minőért a föld minden kincsével sem 
tudnók kármentesíteni; elzárnók előle az utat, a melyen 
fölvilágosíthatja szellemét, nemesbitheti szivét, vigaszt talál-
hat búbánatos óráiban, vaksággal vernök meg lelkét, szóval 
a műveletlenség sötétségébe taszítanék alá életünk legdrá-
gább kincseit, az ég legbecsesebb adományát: — gyerme-
künket. 

Valóban nem tudom, mire határoznám magam inkább, 
ha választanom kellene e kettő között: megengedjein-e 
gyermekemnek az olvasást válogatás nélkül, vagy pedig 
fojtsam-e el benne végkép az olvasás iránti hajlamot! Ta-
lán jobb volna az elsőt választani. 

De hála Istennek ! nem vagyunk kitéve ilyen fájdal-
mas elhatározásnak, nem szükség elfojtani a gyermekben 
az olvasási vágyat, söt inkább, ki lehet azt fejteni szép f o -
kozatosan, és mégis megóvhatjuk a korát meghaladó olvas-
mányok káros következményeitől. 

Mi több, akként vezethetjük gyermekünk hajlamait, 
hogy „magától löki el az olyan könyvet," mely az ö korá-
hoz nincsen mérve, melyet föl nem bir fogni. 

Legfőbb feladat, hogy gyermekeinknek mindjárt azon 
kortól kezdve, a melyben olvasni tudnak, és az olvasási 
vágy bennük ébredezni kezd, „csakis olyan könyveket" 
adjunk kezébe, a melyek fölfogási képességükhöz legyenek 
mérve, és melyeket annál fogva tökéletesen nem csak é r -
teni, de élvezni is tudnak : 6 — 7 éves gyermekeknek apró 
meséket, kivált versbe szedetteket; 8 — 1 0 éveseknek ki -
sebb elbeszéléseket, melyeknek tanulsága az ö lelki vilá-
gukból van merítve, 1 0 — 1 3 éveseknek történelmi e lbeszé-
léseket, fölváltva a hazai és világtörténelemből, (kivált a 
görög és római korból); akkor kezd fakadozni a szív, és 
akkor fogamzanak meg benne a haza és emberiség iránti 
szeretet szent érzelmei. 13 —16 évig végre természettudo-
mányi, történelmi, és népismertetési leírásokat. 

Ha gyermekeinknek ilyen fokozat szerint adjuk k e -
zébe a könyveket, és ha azok tartalma és előadása a gyer -
mek felfogási képességéhez vannak mérve, akkor biztosítva 
leszünk, hogy nem csak nem nyul olyan könyv után, m e -
lyet teljesen föl nem bir fogni, hanem el is löki magától. 

Mert ilyen fokozat által nem csak azt érjük el, hogy elmé-
jét mindig valami szellemi tárgygyal elfoglaljuk, hanem azt 
is, hogy idejekorán szoktatjuk, csak is olyan tárgygyal 
foglalkozni, a melyet teljesen föl tud fogni. 

Ez az én — tapasztalaton nyugvó ugyan — de i gény-
telen nézetem, és közzé teszem, hogy hazánk müveit anyá-
it eszmecserére indítsam e fontos tárgyra nézve. 

Es teszem más részt azért, hogy a magyar anyák 
figyelmébe ajánljam a fönemlitett három kötet ifjúsági o l -
vasmányt ; jó lélekkel mondhatom, alkalmasabbat nem igen 
tud hazai irodalmunk felmutatni. Midőn e könyveket m e g -
kaptam, első este olvasni kezdtem belőlük gyermekeimnek, 
és a kedves lelkek két órahosszat visszafojtott Iélekzettel 
hallgatták a kedves meséket, és midőn végre abba hagytam, 
legkisebbik fiacskám, a ki még olvasni sem tud, elébb nem 
akart lefeküdni, mig még egyszer el nem beszéltem neki a 
„Róka koma halálát," két idősebb gyermekem pedig azóta 
minden este folyvást e könyveket lapozgatja, pedig mind-
ketten eléggé e levenek; hanem hiába, jobban tetszenek 
nekik a kedves mesék és elbeszélések a játéknál; már két -
szer olvasták végig, és mindig újra kezdik. 

Es azt tartom, ez a legjobb kritika valamely könyvre 
nézve. Emília. 

MISSIÓÜGY. 
A moldvaoláhországi missió ügye szépen 

halad. E napokban tiszt. Czelder Márton ur a 
lelkes bukeresti magyara jku ref. lelkésztó'l, tiszt. 
Koos Ferenc-tó'l serkentő' levelet vett, melynek 
tartalma megérdemli, hogy t. olvasó közönségem-
mel közöljem. 

Kedves.hivataltárs ! Megvallom őszintén, hogy második 
levele helyett sokkal inkább szerettem volna, ha egyenesen 
ön toppant volna be szerény hajlékomba; azonban a „Prot. 
Lapokból és kedves leveléből megtudván eddigi fáradozásá-
nak eredményét; ez is megörvendeztetett. Sietek tehát én 
is tudatni önnel, hogy Pitesten, PIoesten, Brailiába stb. 
hírül adtam ön jövetelét és mindenütt szivszakadva várják. 
Kérem azért fogadja el tanácsomat, és ha annyi pénze lesz, 
mivel idáig lejöhet, és ezenkívül 2 0 — 3 0 aranyja, ugy ne 
késedelmezzék egy percet sem, hanem repüljön minélelébb. 
Útlevélért nincs a török követre sémmi szükség, azt a ma-
gyar kancellária egyenesen adhatja Moldvaoláhországba. De 
ha lejövök pénz nélkül, ott mit csinálok ? ezt kérdhetné. 
Megmondom: pár hétig kedves vendégem lesz. Ekkor ki-
repülünk Pitestre, hol az uj iskola és uj paplak már készen 
van, s tavaszszal építik a templomot, ha Isten segit, de Ő 
már megsegített akkor, midőn önnek, e magasztos eszmét 
sugalta, hogy segítségemre jöjjön az ur eme buja, de mive-
letlen szőlőjébe. — Ugy beszéltünk tehát a pitesti gond-
nokkal, hogy mihelyt ön kijön, azonnal oda megyünk, 
felszenteljük az uj harangokat; én onnan hazajövök, Ön 
pedig a derék pitesti gondnokkal mogindul, felkeresi a 



híveket, s mig Ön a lelkeket gyűjtögeti, a gondnok az alatt 
bejárja alamizsnáért a bojárokat. 

Midőn levelemet eddig leirám: betoppan hozzám a 
pitesti gondnok, Kovács Zsigmond ur. 0 is azon van, a mit 
fönebb irék, sőt már azon is járt az esze, hogy táviratot 
küldjünk Pestre önnek Ballagi úrhoz; de a drót épen el 
levén szakadva, csak azon állapodánk meg, hogy levelemet 
kiegészítve küldj cm el mielőbb, és kérjem meg önt, hogy 
a mint csak szerét teheti, rögtön induljon, mert veszteni 
való időnk nincs. 

Miért siettetjük ön kijövetelét, azt ön is megmondá 
levelében. Ezenkivül én egyesegyedül levén: teljes lehe-
tetlen annyi felé szakadnom ; a pitesti ekklézsíát pedig meg 
kell szilárdítanunk, különben nagyot vesztenénk. 

Még egyszer kérem azért önt, hogy jöjjön mielőbb; 
ha egyszer itt van, ezer meg ezer mondanivalóm lesz, mit 
leirni baj is volna, sok is volna. Tájékozásul annyit mégis 
megemlítek, hogy egy pár német prédikációra is talán nem 
nem árt, ha el lesz készülve. Az oláh nyelvvel sokat ne 
gyötörje ön magát, itt gyerekség lesz annyit megtanulnunk, 
a mennyire szükségünk van, aztán az erdélyi dialectus, 
orthographia nem is a legjobban talál az ittenivel. 

Várva-várja szerető testvére az Úrban. 
Bukurest, 20. 1860. Koos Ferenc ref. lelkész. 

BELFÖLD. 
Honiból. November 25. 1860. Esperességünkben, 

három egyházban megürült papi állomások, hála a Minden-
hatónak szerencsésen betöltettek ! Szerencsésnek nevezen 
azért, minthogy olyan egyének választattak meg, kik mint 
jó magyar hazafiak, és mini buzgó protestánsok ismeretesek. 
„Százd-Szakállosi magyar egyházba" (itt két vasárnap ma-
gyarul és csak harmadik vasárnap hirdettetik tót nyelven 
az Isten igéje; s van remény hozzá, hogy legfeljebb 10 év 
múlva százdi egyház tiszta magyar ev. egyházzá válik) f-
h. 18-kán vagy is sz. háromság utáni XXIV-dik vasár-
napján tiszt. Schmidt Lajos, volt közép palojtai ev. egyház 
segédlelkésze, föesperes és főjegyző által, számtalan nép, 
és több földes ur jelenlétében, ünnepélyesen beigtattatott.— 
Nem lehet hallgatással mellőznünk, miszerint Százd-szakál-
losi anya-egyházhoz tartozó uri egyének magokat bőke-
zűen kitüntették; a mi eddig sehol, vagy talán igen cse-
kély mértékben tapasztaltatott, hogy t. i. földes urak a le l -
készek hiványait aláirták,s a lelkészi jövedelmeket évenkénti 
hozzájárulással bővítették volna : az megtörtént Százdon. 
Ö Méltósága Gróf Steinlein Ottó adott félházhelyet, azon-
kívül évenként 10 pftot és 2 akó bort. Ivánka Sigmond 6 
p. mérő búzát. Bossányi Lontón 10 p. m. Plachy Lajos 
felügyelő 4 p. m. Zsarnóczay J. 2 p. m. Licskó P 2 p. m. 
és Palugyay Gusztáv 8 p. m. búzát és 2 akó bort, ezt 
„mind addig, míg" a százdi egyház respective annak „ le l -
késze" prot. ág. hitvallású egyház „a sarkalatos törvények 
és autonomiája mellett híven megmarad" pontosan megadni, 
magokat irásilag lekotouék ! 

Továbbá, selmeci mind a két felekezetű evangy. e g y -
ház is, mely jó idő elhagyatott állapotban volt, külön tót é s 
külön német-magyar lelkészt választott. Tót lelkésznek 
Elefánt Mihály volt nyíregyházai lelkész, német magyar 
lelkésznek Weber Samu ft. Máday Károly superintendens 
segédpapja választatott meg, utóisónak kötességéve tétetvén 
évenként legalább négyszer magyarnyelven szónokolni. — 
De a mint egy részt haladunk, ugy más részt fájdalommal 
tapasztaljuk, miszerint dacára annak hogy a pátens végkép 
elenyészett: találtatnak még is némely lelkészek, a kik 
alattomban azon törekednek, hogy a híveket most is csá-
bítgatják mondván: „semmi az ha bár csak hatan is leszünk, 
tartsuk meg a pátenst — ne féljetek majd máskép lesz az 
még." 

Olvastuk a lapokban, hogy készületek tétetnek az 
országgyűlés összehívására—olvastuk azt is, hogy kik lesz-
nek oda hivatalosak—de superintendenseink megint csak e l -
maradnak. Egyenjogúak vagyunk nemzetiségre és vallásra 
nézve, de csak papiroson.*) Itt az idö, adjátok mindenkinek 
az övét, mert csak ugy boldog lesz a haza, és virulni fog 
az Isten országa, s azután majd migint jó szívvel elmond-
hatjuk : „Extra Hungáriám non est vita, si est vita, non est 
ita." Gy.— 

Nt. szerkesztő ur! Szíveskedjék köztudomásra jut-
tatás végett, a „Prot. Egyh. és Isk. Lapok"ban (mint pro-
testáns közlönyünkben) közölni, miszerint a fehér-komá-
romi ág. hitv. köv.-egyházmegye, f. é. sept. 18-án Csákvá-
rott tartott gyűlésében nt, Trsztyenyszky Gyula szendi 
lelkész urat esperesnek megválasztotta. 

Csapó Pál 
egyházmegyei felügyelő. 

— — 

"JL" JhrtL C 

Válasz Tamkó Ferencnek. 
T. F. a „Prot. Egy. és Isk. Lap" 1351-dik lapján, 

ugyan e lap 38-ik számában a palkonyai gyűlés határoza-
tairól közlött jelentésem ötet illető pontjára szükségesnek 
látta felvilágosító sorokat tenni közzé. Iíárhoztatólag szólt 
ez ügy világ eleibe bocsáttatása miatt, mint a melynek jobb 
lett volna árnyékban maradni, szerinte a gyönge növény 
napfényen, igen könnyen meghervad (ha i g y : kár volt á l -
talam árnyékban tartott nevet napra vinni). Véleményem e 
tekintetben eltérő T. F.-étöl, ugyanis a virág meghervad-
hat ugyan a napfényen; de ugyanaz tartja fön s ád annak 

*) Ez sokkal fontosabb és hazánk közjogi viszonyaiba sok-
kal mélyebben vágó kérdés, mintsem, hogy csak ugy 
oda vetve tárgyalni lehetne. Annak idejében majd szó-
lunk e tárgyhoz tüzetesen. Addig szolgáljon m e g -
nyugtatásul, hogy az esztergami értekezletre az ág. 
hitv. egyház részéről ft. Székács József sup érint, a 
helv. hitv. egyház részéről ft. Balogh Péter superint. 
urak vannak meghíva. Szerk. 



életet. Szerintem a prot. egyházi gyülésezéseknek e l foga-
dott elve a nyilvánosság. Hogy ez igy legyen, óhajtandó a 
szellemért, mely egyházi kormányzatunk minden rétegeit 
átlengi s át kell hatnia. Ennek szükségét elismeri T. F. is 
akkor, midőn az egyházmegyei gyűlés tanácskozása tár-
gyait a jegyzői vagy más avatott toll által óhajtaná nyi lvá-
nosságra hozatni. Azonban, minthogy ez még nálunk eddigelé 
csak jóakaró közlök által eszközöltetett, vagy épen elma-
radt; bátorságot vettem a gyűlés folyamának hirlapilag 
közzétételére, és ezt talán ezután is mindaddig teendem, míg 
ebben avatottabb tollú egyén által fel nem váltatom. 

De miért ne tettem volna közzé * ) ? Az egyházmegyei 
gyűlésnek véleményem szerint nem lehet oly eljárása, mi 
miatt a nyilvánosságtól félnie kellene. T. F . -re sem lehet 
annak közzététele rosz hatású, mit elismer azzal, hogy 
érette nekem köszönetet mond. 

Azonban T. F. azt irja, hogy én közlésemben nem 
valék hü. Ha n e m - e ? gyalázásomra a gyűlés j e g y z ö k ö n y -
vének 9-dik pontját betüröl-betüre ide iktatom. 

„Olvastatott ifjabb Tamkó Ferenc m.-keresztesi s e -
gédlelkész folyamodványa, melyben a vattai e . -megye i 
gyűlés azon határozatát, — minélfogva ö, ki a bekebelezési 
vizsgálaton első helyre soroztatott, a kül-egyetemekröl lett 
visszatérte után két — vele egy időben szigorázott s e g é d -
lelkész társai után tétetett — sérelmesnek találja : kéri t e -
hát az egyházmegyei széket, hogy öt a vizsga letételével 
nyert sorozatban meghagyni kegyeskedjék. 

Folyamodó a bekebelezési vizsga után még egy évig 
részint a sárospataki főiskolában ünnepi jótéteményben is 
részesült , részint a Szepességen időzött, mint nevelő ; ez 
egy évet tehát, melyet az egyházmegyei szék b e e g y e z é s e 
nélkül, sem nem kül egyetemben papi tudományok hal lga-
tásával, sem nem segédlelkészi állomáson töltött, hivatalos-
kodási idejéhez számítani nem leliet; a vele egy időben 
bekebelezett tiszttársai pedig épen ezen idő alatt — és igy 
kül egyetemekre lett menetele előtt nyervén e . -megye i l eg 
alkalmazást: ez oknál fogva az e .-megyei szék a vattai 
gyűlés határozata mellett megmaradván, folyamodó ifjabb 
Tamkó Ferencet Kis Gyula és Szabó József tiszttársai 
utáni sorozatban meghagyja." 

Mennyiben utasíthatja el magától, vagy mennyiben 
állíthatja T. F, az e . -megyei széknek már két ízben hozott 
határozatát méltánytalannak ? erről én nem szólhatok, ez 
körömön felül van. — Azonbaan, midőn az e . -megyeszéki 
ez ügy állását tárgyaló tanácskozmánynak némi világot 
derítő pontjait közzétenném, hogy az egyházmegyének 
szerinte rajta elkövetett méltánytalanságát, bennem látszatik 
megítélni, helyesnek nem mondhatom. T. F. ügyére nézve, 
még a megállapodást eszközlő indokok elsorolásában, söt 

* ) Az egyházmegyék gyűlési határozatainak nyiltközlését, 
ha talán e miatt egyes gyönge virág meghervadna is, 
korlátozni elvsértés nélkül nem lehet. Ha a főtiszt, e. 
kerületi jegyző-könyvnek minden érdekes pontja ki -
nyomatik, s a nagy egész nem ismer nebánts v irágot: 
mint lehetne a részek, t. i. az egyházmegyék j e g y z ö -
könyveinek némely pontjára nézve kivétel ? E. V. 

a felmerült egyes szavak alkalmazásában is hü valék; de 
T. F. ezt nem Ítélheti meg, mert a gyűlésen jelen sem 
volt. 

Hanem közlésemben ezen kitételnek, „ e g y évet Pata-
kon, e g y évet Szepességen töltött," igy kell vala állani: 
„Az iskolai évet Patakon, mint jótéteményes végezte , a 
másikat a Szepességen, mint nevelő töltötte e l ." Hogy T. 
F. ügyében mi értelemben l e g y e k ? k ö z l é s e m b e n * ) alatti 
megfontolást érdemlőnek nyilvánított szerény véleményem 
sorai közül kiolvashatá. Nincs hát oka T. F . -nek engem 
méltatlankodással vádolni, még a szentirásbeli helyek i d é z é -
séért sem, mert én azt sem T. F.-re, sem más pályatársamra 
nem — de igenis mindnyájunkra alkalmazhatónak véltem. 
Azt hiszem, hogyha mindenikünk saját kebelébe nyúl, e l i s -
merendi őszinteségemet. És ezen senki sem csudálkozhatik, 
midőn tudva van, hogy a kápláni díj a.-borsodban, még ott 
is, hol a lelkész fizetése 3 — 4 0 0 pozsonyi mérő szemes 
életre rúg, csak húsz osztrák forint. E csekélységből kell 
a remény hálójának naponként foszló idegeit nyolc-t izenkét 
évig kötözgetni. Minek következtében ezelőtt évtizeddel, 
egy papi körben szó lévén a honárulásról, e g y tekintélyes 
főpap ím e kérdésére : „Ugyan mivel lehetne az olyan b ű -
nöst, mint kiről szó volt, kellően megbüntetni ? Egy je len 
volt hallgatag segédlelkész egész komolysággal ezt f e l e l t e : 
káplánná kell tenni alsó-borsodban." E segédlelkésznek, 
midőn egy évre Miskolcon szállást fogadna, ki már akkor is 
10 éves káplán volt; pályatársa 0 . F. ezt mondá, „mit 
aprózod barátom, mért nem veszed ki tiz évre ?" 

Ily körülmények közt nem csuda, hogy az e lsőbbség 
kérdése érdekessé válik, ugy ránk, kik arra vágyunk, mint 
arra, ki azt engedni nem akarja. Nem csuda, ha az általam 
idézett evangyéliomi intések közöttünk, ifjú apostolok k ö -
zött, háttérbe szorulnak. 

E szavakra, „magas háznál volt nevelő ," semmi kü-
kiilönös súly nincs fektetve. Azonban tagadhatlan, bármit 
mondjon is T. F. — helyez abban mégis valamit a k ö z v é -
lemény. Annyival is inkább, hogy ama pályatárs, két oly 
je les ifjú grófok nevelésével foglalkozott, kiknek vallásos 
előismereteik megalapítása és szilárdítása, protestáns e g y -
házunk érdekében, kivált midőn azokban általános r e m é -
nyünkkel sz. vallásunknak két leendő erőteljes oszlopára 
tekinthetünk, — messze jövőbe kiható fontos tény. 

Sajátságos menetet követ okoskodásában T. F., a 
midőn némi szeszél lyel , a magas házról az alacsonyra k ö -
vetkeztet, mintha a magas ház mellett szükséges kép ott 
kellene lenni az alacsonynak. Ez okoskodás tévesztett, mert 
p. o. ha én azt mondom T. F. je les ifjú, következik-e ebből 
az, hogy pályatársai nem azok ? s ha az mondatott Sz. J. 
magas háznál volt nevelő — lehet-e ebből azt következtet-
ni, hogy én, vagy T. F., vagy mások, alacsony háznál v o l -
tak nevelök ? s lehet -e azt a lejebb sorozás indokolása 
gyanánt reám erőszakolni ? 

Sajnálkozva kelle megtapasztalnom, hogy T. F. is, 
mint sokan mások, azoknak példáit követi, kiket ha valami 

* ) A 38- ik számban É. V. ott P. V. 



kedvetlenség ér, azt saját körükbe tartozóikkal éreztetik 
leghamarább. Bántalmazónak kiált engem; pedig méltatlan-
kodni rajta szándékom soha sem volt, — erre nincsen is 
sein okom, sem jogom, sem akaratom. 

Most e téren egyszer s mindenkorra Isten velünk. 
Édes Vincze. 

Hivatalos igazolás. A pesti Podhradszky-féle 
sláv prot. újság, gömöri levelezője, több más alaptalan vá-
dak í:") között fel hozza azt is, hogy a vizesréti e g y -
ház felügyelője Czibur Lajos ur, midőn az ezen egyházba 
a lelkész által behozott pátenst megakarta buktatni, a népet 
szilvapálinka által nyerte volna meg, s ugy vezette a gyű-
lésbe. — Midőn nevezett felügyelő ur ez iránt magát a kö-
zönség irányában igazolandó az esperességtöl nyomozó 
bizottmányt kért s ez a hely szinén feladatában eljárt volna, 
az egyház lelkésze Chotvás András ur, mint egyik érdek-
lett fél, a nevezett vádat egyenesen alaptalannak nyilatkoz-
tatá ki, s ebbeli kinyilatkoztatásának a kerdéses lapba való 
beküldését is megigéré. — Ezt ö meg is tevé — de a lap 
szerkesztősége — szokása szerint — ezt is, szépen ad acta 
reponálta; — nem marad tehát egyéb hátra, mint Czibur 
Lajos felügyelő ur ártatlanságát ezen lapok utján tenni köz-
z é . — K e l t Csetneken nov. 18. 1860. 

Bartholomaeides Ján. 
gömöri főesperes. 

i 
Kérelem az árvák ügyében, A pesti árva-intézet 

bizottmánya kis árváit, karácson estéjén, meg akarván 
ajándékozni, ez okon felkéri az árvák ügyét szivükön hor-
dozó közel- s távoli hitrokonokat, hogy e szándokában 
gyámolítani s kegyes adományaikat Liedemann Róza asz-
szonysághoz (Pest, mérlegutca, Liedemann-ház) beküldeni 
sziveskedjenek. — Mit egygyel tevétek ezen én kicsinyeim 
közül, azt velem tevétek. Máté 25, 40. 

Adakozások. 
Nt. szerkesztő ur ! Szegény egyházam hivei általam 

különbféle jótékony célokra adakozásra szólittatván fel : 
összehozták filléreiket, melyeknek összegét 4 fr. o. é. kö-
vetkezőkép kérek elosztani: Magyar academia részére 1 fr. 
50 kr. Libánoni keresztyének részére 80 kr. N.-Berény 
részére 40 kr. Alsó-Vadász részére 40 kr. Bázeli téritö-
ház részére 30 kr. Melanchton emlék-szobrára 30 kr. Lu-
ther emlék-szobrára 30 kr. Összesen 4 fr. 

Bisse nov. 25-én 1860 Nagy István 
ref. lelkész. 

* ) Ezekre nézve, a gömöri esperességet illetőleg, közlő 
e lap szerkesztőségéhez már egy hosszasb nyilatko-
zatot küldött be. 

(Baráti szózat-) Van a barsi nt. h. h. e g y h á z -
megyében — melynek esperese ama lelkes protestáns 
hitbajnok nt. Nagy János ur — egy folytonos nyomor-
ral küzdő, szerződésileg haszonbéres és nem régiben már 
harmadszor légett polgárokbul álló egyházunk, melyben az 
1859-ki névtár szerint a lélekszám 217, szülötteké 7, uj 
házasság 2, halottaké 7, tanítványoké 34. Létezik ez Ínsé-
ges egyházban 2 szerencsétlen helyzetű testvérünk: t. 
Bátki István lelkész és Kádár István ideiglenes tanitó 
46 — 47 éves, nős, egyik 3—4, másik 7 — 8 gyermekkel 
megáldott, csak az éhen hálástól mentő évi díjjal e l -
látott egyéniségek. (Pedig Bátki barátunk 3-dik volt gra -
dusunkban és Pápán egykor rhetorok tanára, Kádár ur meg 
vagyonát, hivatalát áldozta fel a maga idejében a hazáért 
és életét kockáztatta). — Ezen egyház — mint már a prot. 
lapból is látók — f. é. septemberben nagy részben (sőt 
egyházi épületei egészben) tűzláng martaléka lön, — le l -
készének és tanítójának is félre betakarított csekély é le l -
mi szere, takarmánya, ruhája, könyve, a mi padlásra volt 
rakva és udvarra, porrá és hamuvá lett, ugy, hogy ők mind-
ketten szorul szóra elénekelhetik a CII. Zsoltár 5-ik ver-
séből : „Porhamu nekem kenyerem, melyet étel gyanánt 

.eszem; Italom könnyeimmel elegyítem, mint vízzel." Már-
csak nem hagyhatjuk őket szemünk láttára éhenveszni. Egyet 
gondoltam én ki nt. szerkesztő ur,mikép kellene azon érde-
mes férfiakat elestökbül felemelni, az éhenhalástól megmen-
teni. 

Emlékezzünk — Tinódi Sebestyénnel — régiekről ? 
183 5 /3 6 év körül mi az időbeli pápai theologus diák kezet 
fogva a bölcsészet és természettant hallgatókkal egy alka-
lommal ugy nevezett Bruderschaftot ittunk és azt fogadtuk 
fel — ha jól emlékszem rá, hogy 10 év múlva a nagy Szé-
cheni terve szerint majdan épitendett pesti lánchídon össze 
jövünk, a melyikünk meg nem jelenhet posta restante e g y -
mást állapotunk felől tudósítjuk. Megjelent e ott közülünk 
valaki, vagy a pohár szeszivei szép igéretünk is elpárolgott? 
nem tudom. Ujitsuk meg hát */4 század multán azon i gére -
tünket, találkozzunk akkori barátok most, — nem épen a 
pesti hídnál, hanem nt. uraságodnál, akkori barátunk e g y i -
kénél — az előre nem sejthetett prot. e. és i. lap. s zer -
kesztőjénél. Szellemileg jöjjünk össze a t. tanár urnái, hit-
élet, munkás h i t je lvényéve l , a szegény filléreivel, és a 
gazdag marok aranyával. Jeremiás, László, Stettner, Széki, 
Rozgonyi Gondol grádusai! alsóbb és felsőbb grádusbeliek! 
jut e eszetekbe tisztelendő, nagytiszteletü, főtisztelendő 
és nagytekintetü tudós férfiak, mikép mi fogadtuk azt fel, 
hogy egymással 10 év múlva találkozandunk, s megtudjuk 
ki él, ki nem közölünk.—Jelentsük most magunkat Bátki és 
Kádár barátinknak és mondjuk: élek én és nem akarom a 
két szerencsétlennek halálát, hanem hogy megtérjen — ká-
ruk és éljenek. A nemes-oroszi tűz legyen baráti hűsé-
günk példája. Egy szívvel és lélekkel lepjük meg nt. Bal-
lagi Mór, hajdani tanulótársbarátunkat, lepjük meg egy érzé-
kény jelenettel, kitől mi telik, zárjuk be levélbe és küldjük a 
prot. lap szerkesztőjéhez, világos kijelentéssel: a nemes-
oroszi lelkész urnák: ennyit, a tanitó urnák ennyit. A nt. s zer -



kesztö ur lesz oly szíves, hogy bérmentve hozzá küldendő 
adományaikat elfogadja és midőn jelentékeny összegre g y ü -
lenda kárvallott bajtársainknak postánutolsó posta Bars me-
gyében Zseliz — nemes Orosziba kézbesitendi. — Köves-
sük akkori barátaink egyike tiszaföldvári lelkész t. Vári 
Szabó Sámuel ur — (üdvözlek Samu barátom! nem láttalak 
Pápán elváltunk óta) — jeles példáját, ki Bátki barátunk 
részére is hivei közt 6 uj forintot gyűjtött, — gyűjtsünk 
és adjunk mi is tehetségünk szerint. — Én hallva a s z e -
rencsétlenséget, azonnal kihirdettem szegény egyházam-
ban a két megégett barátot, gyűlt is számukra buzásrozs, 
árpa, kukorica, lencse, borsó, bab, szénasarjuban s pénz-
ben valami kevés (hogy nem sok, magam sem csudálom, 
mert nálunk a rendkívüli sok adó, szük termés búzából és 
borbűi, a népet annyira ki pusztította, hogy félév múlva 
három négy gazda sem eheti a maga keze munkáját = ma-
gának termett kenyerét) — mit a napokban, mint hozzám 
közel lakóknak kézbesítendők is. 

Magam részéről, hogy a barátok névsorából valahogy 
ki ne maradjak, én is ide zárok a nemes-oroszi lelkész 
ur rész ire : 1. — a tanitö ur részire szinte 1 = 2 uj forin-
tot. — Ne vegye az ur panasz néven. Sziveskedjék nt. 
szerkesztő ur vele megkezdeni, illetőleg folytatni a nemes 
oroszi perselybe adakozást. 

A nemes-oroszi i egyházra, ha — ffiíJit nt. szerkesztő 
ur szerkesztői jegyzetébe kiirta — az e g y h á z k e i ' ^ e t i 
lésen az adakozás megrendeltetik, országosan adakozhatunk, 
mint már adakoztak is többen. 

Fel tehát 1 8 3 % évi barátok ! keljetek fel, ha éltek ! 
ki, hol lakik, mi hivatalban van, s mit képes adni a barátok 
fe lscgélésére ? már csak curiositásból, egymásról tudni 
kívánásból is, mutassa meg ez alkalommal. 

Vegyék tekintetbe e baráti indítványt nemesak Pápán, 
hanein Debrecenben, Patakon, Kecskeméten, Losonczon, Szi-
geten, Körösön, Posonyban, Sopronyban Késmárkon, Lőcsén, 
Szarvason, Pesten, Selmecen, Erdélyben v a g y akárhol és 
akármely időszakban tanult jólelkű barátok, nehogy parti-
culárismus embereinekláttassanak. A „Vasárnapi újság és 
politikai újdonságok" nagyérdemű szerkesztője is sz ives -
kedjék e sorokat becses lapjába átvenni; mert a prot. l a -
pot a szük fizetés miatt ugyan csak kevesen járathatjuk ám. 

Nt. szerkeztö ur pedig fogadjon be ajánlt barátink 
mellett engem is becses barátságába és tartson meg jó in-
dulatában, hogy én is baráti hűségemet más alkalommal 
nyomor jelentése nélkül is nyilváníthassam. 

Szobi Pál. m. k. 
garamkis-sarlói helv. hitv. lelkész. 

kedettségnek, azon jézusi szeretetnek, mely e 
felszólalás minden szavából kitündöklik, és nem 
lehetett fá jdalomra nem hangoltatni lelkemnek 
azon gondolat által, hogy ily férfiak nemes le l -
két a mindennapi kenyérkeresésnek gondja i 
nyomják és tar tóztat ják magasabb utáni t ö r ekvé -
sükben. 

Azonban semmi sem tehetne szólóbb bizony-
ságot egyházi insti tutióink célszerűsége felől, 
mint az, hogy azon nyomasztó körülmények d a -
cára, melyek közt lelkészeink nagy száma él, s 
melyeket megváltoztatni nem áll egészen hatal-
munkban , oly jellemek fejlödnek, melyek minden 
statusnak díszére , dicsőségére vá lnának , s ez 
büszke érzetemnek oka. 

Valóban tiszt. Bátki ur is nem kis vigaszta-
lást találhat szenvedései közepett a tiszta barát-
ság ily nemes nyilatkozatában, mely, ha — a 
mint nem két lünk — követésre talál, Ínségén is 
hémileg legalább segítve lesz. 

Részünkről is ismerve tiszt. Bátki u rnák az 
ige u tán szomjúhozó lelkét, avval akarunk járulni 
fölsegéléséhez , hogy lapunkat , — melyet rnuít 
években is szívesen küldtük neki, de később más 
szegény olvasni szerető lelkésztársainknak jut-
ta t tuk — ezentúl ingyen megküldjük, ezenfelül, 
mint eddig, ugy továbbad is mindent megteen-
dünk, mi tőlünk telik és sorsa enyhítésére szol-
gálhat. 

Vajha tiszt. Szobi ur felszólalása ne lenne 
kiáltó szó a pusztában, és ajándékozott két fo-
r int ja , mely oly éléjiken emlékeztet az özvegy 
asszony két fillérére (Luk . 12, 4.) lelkesítené a 
vagyonosabbakat , hogy ők „abból, a mivel bő~ 
völködnek, vetnének ajándékot Istennek ! u Fax i t 
deus. Szerk. 

A leégett nemes-oroszi lelkész ur részére adakoztak: 
t. Giczey Samujügyvéd ur 2 ftot, t. Desewffy Dénes f e l -
ügyelő ur 2 ftot, t. Lichtenstein Gyula ur 1 ftot, összesen 
5 ftot. Szerk. 

Fá jó örömmel olvastam, büszkeség érzetével 
közlöm tiszt. Szobi Pál lelkész- s hajdani tanuló- A z alsó-vadászi egyház részére a n.-kőrösi ref egy-
tá rsam sorait. h á z b e k ü l d ö t t I 4 f to t-

Nem lehetett nem örülnöm azon lélekemel-



Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Miskolczy István föesperes úr 10 ft, Riegel Ferenc úr 10 ft, 
r. palotai hivek Bálint József lelkész úr által 41 ft 12 krt. 

Közli Török Pál. 

A bukuresti nyelv és hitrokonok gyámolitására Bálint 
József r. palotai lelkész úr gyűjtött 9 ft 20 krt. 

Tiszt. id. Szánthó János bugyi lelkész a moldvai 
missiora adakozott 1 frtot., a pesti prot. árvaintézetre szinte 
1 ftot. Összesen 2 ftot. Szerk. 

A nagy-berényi (Somogyban) ref. egyház fölsegélé-
a tiszántúli e. kerületben gyűlt 12 ft. 

A kiknek „Protestáns Naptárakat" küldtünk, 
ezennel fölkéretnek, hogy a példányokért járó 
pénzeket a lapra küldendő' előfizetési pénzekkel 
együtt beküldeni szíveskedjenek. 

Szerk. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J, és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

S m D B T Í I S S K . 

Méltánylás, elismerés és ajánlás. 
Miután Cegléden lakó s több jeles kászitményü orgona-müveiről sokak előtt ismeretes Bakos Károly hazánk-

fia, a török-sz.-miklósi helv. hitv. közönség templomában, egy 12 változatú orgonát, mind belső szerkezetére, mind 
külső alakjára nézve, nemcsak az összes gyülekezet közmegelégedése szerint ugy. elkészített, hogy számos egyes hívek-
től az alkudott ár megadásán feljül is különösebben megjutalmaztatott; hanem több ahlioz értök bírálatainál fogva minden 
hiba nélkül tökéletesen, s e mellett jutányos ár kérése mellett bevégzett; — alólirt e közös méltánylást és elismerést, 
szeretett hivei részéről oly szives bizodalommal kéri hírlapok utján köztudomásra juttatni, hogy egyszersmind a nevezett 
orgonaművész urat, mint tapasztalt ügyességüt mindenki méltó figyelmébe ajánlja. 

Szondy Lajos helv. hitv. lelkész. 

Pályázat óvói állomásra 
A szatmár-németi városi óvodában. — Fizetés: kényelmes lakon, tágas házi kerten kivül 

420 f t o. é. és 8 öl fa, melyből a tanszoba is fűtendő. 
A minden szükségesekkel ellátott folyamodvány küldessék az 1861. év január 5-kéig tek. 

Kovács Ágoston egyleti elnök úrhoz Szatmártt. (1—2) 

C s ő d h i r d e t é s . 
Az újvidéki ág. hitv. gyülekezetben az elemi iskolatanitói s kántori állomás, melylyel 315 

o. é. ft. fizetés, három öl kemény tűzi fa, 52 ft. 50 kr. o. é. szállásdíj s egyéb tandíj van összekötve, 
betöltendő. Megkívántató a német és tót, s óhajtandó a magyar nyelv tudása. Vállalkozók az ő 
folyamodványaikat tanitói képességük s erkölcsi feddhetlenségükről szóló bizonyítványaikkal együtt 
az újvidéki ev. ág. hitv. gyülekezet elöljáróságához bérmentve 1860. december 20-káig benyújthatják. 

Újvidék, nov. 1. 1860. Az újvidéki ev. ág. hitv. gyülekzet elöljárósága nevében 
(3—3) Jciusz János Frigyes, gondnok. 

Pest, 1860. Nyomatott Enget és Mandetlonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai lapunkhoz melléklet van csatolva: „Kerti Gazdaság" hetilap előfizetési felhívása Hutirai Lukácsy 
Sándortól. 



PROTESTÁNS 

ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADO-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben akiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Előfizetési felhívás 

„HÁZI KINCS T Á Ru r a. 
A „Házi Kincstár," melyet vándor-utjára bocsátunk, a családi körnek óhajt vendége lenni, hogy ott 

annak tűzhelyénél helyet foglalván, társaloghasson a család tagjaival a túlvilági üdvöt szerző vallás és a föl di életet 
boldogító haza viszonyairól, bizalmas szót válthasson az ifjabb családtagok jövendőjéről, a nevelés szent ügyéről s ennek 
eszközeiről. 

A politikai napi kérdésekben nem avatkozván, lapunk iránya mindenesetre épületes leend, a mennyiben Isten 
országát kívánja építeni: de nem azon tétlen kegyeskedés szellemében, mely a derült eröérzet rovására egyoldalulag 
csak az érzeményeket foglalkoztatja, a vallást üvegházi növénynyé satnyítja s általában az embert emberisége árán akarja 
keresztyénné tenni. 

E kegyeskedőkkel ellenkezőleg mi az isteni kéz működését látjuk mindazon alkotmányokból?? miket az emberi 
ész a társadalom vezetésében, tudományban és művészetben, söt az ipar mezején is becsületes törekvés által előteremt s 
ehhez képest „Házi Kincstárunk" az emberi mívelődés mindennemű szebb törekvéseit ugy kívánja feltüntetni, hogy 
azokra a vallásos ihlet hamvát lehellvén, a családi kegyelet tárgyaivá legyenek. 

Ily szempontból kiindulván „Házi Kincstárunk" tartalmát képezendik : 
1. Vallásos irányú s tiszta honszeretetre lelkesítő költemények. 
2. Erkölcsi nemesítő, szívképző, elmederítő rövid iránybeszélyek. 
3. A vallás, társadalom s népélet körében maguknak érdemeket kivívott férfiak életrajzai. Ide sorozandók 

kitűnő lelkészek, hittérítők és néptanítók ismertetései. 
4. Népszerű vallásos és erkölcsi értekezések. 
5. Szent vallásunk s hazánk történetéből vett nevezetesebb vonások s mozzanatok. 
6. Protestáns egyházi s iskolai életünk jelenéből merített közlemények, javaslatok, tervek. 
Igyekezni fogunk, hogy lapunk nyelvezete egyszerű, érthető és világos legyen, hogy igy tartalma és formá-

jánál fogva egyiránt mind a rendes, mind a vasárnapi iskolának életszükséggé váljék, e mellett miveltebbek is lelki 
élvezettel forgathassák. 

Külalakja, kiállítása s előfizetési ára marad a régi, azaz egész évre 2 f t . fél évre 1 forint. 
Gyűjtőknek minden 8 példány után egy tiszteletpéldányt adunk. 
E programmból meggyőződhetik a tisztelt olvasóközönség, hogy az általunk újonnan megindítandó „Házi 

Kincstár" igazságot és ismeretet szomjúhozó protestáns liitsorsosinkra nézve csakugyan valódi családi kincstár óhajt 
lenni. A kitűzött magasztos célt azonban csak ugy érhetjük el, vagy közelíthetjük meg, ha protestáns ügyünk lelkes párto-
lói e vállalat körül is szent buzgalommal sereglenek össze és a „Házi Kincstár" fentartása körül előfizetők gyűjtése által 
közreműködni kegyesek lesznek; mert ily hallatlan olcsóság mellett csak tömeges pártolás után leszünk képesek felada-
tunknak megfelelni. Dr. BALLAGI MÓR 

BATIZFALVY ISTVÁN és PETI JÓZSEF tanárok, felelős szerkesztő, 
mint segédszerkesztők. 

EGYHÁZI ADÓ. belátása s meggyőződése szerint. Én a t. szer -
kesztő ur engedelmével megkísértem ismét e 

Egyházunk szellemi haladása sok részt an - tárgyban szót emelni, 
nak anyagi állásától föltételeztetvén, pár év óta Várvavártam eddig, hogy akad talán valaki, 
nagy mértékben fordult e felé is a figyelem. Ez a ki egyházi ezer szükségeink fedezését nei 
idő alatt többen szólottunk ez ügyhöz, kiki saját ekkorig már többször ajánlott s vitatott önk&l 

i ' ' t f l p 



vagy kivetendő krajcáros pótadózás utján fogja 
sürgetni , hanem egy más — talán az általam 
ezelőtt két évvel e lapokban megpendített — biz-
tosabb és sikeresb eredményt eszközlő adórend-
szer utján. Merésznek, s lehet, hogy sokak előtt 
kivihetetlennek tetszik futólagos tekintettel adó-
rendszerem; de én azon hitben élek, s nyiltan 
szólva, ezen hitet az eddig hallottak vagy olva-
sottak meg nem birták ingatni, hogy „minden 
más ü tés mód anyagi szükségeinken sikeresen se-
gíteni szint oly merész — ha tetszik — kivihe-
tetlen, és ha kivihető volna is, csak sok idő múlva 
adna kellő eredményt.'4 Legyen szabad ez állí-
tás igazolása végett e tárgyat még egyszer fejte-
getnem. 

Nem oly régen egyházi életünk szótárában 
égy ú j szó tűnt föl: „Domestica" s egyeseknél 
némi lelkesülés ébredt a holdankénti krajcáros 
adózás mellett, többen nagy súlyt fektettek rá, s 
számítani kezdtek; mig a következés csakhamar 
megmutatta, hogy az önkénytes adózás, főleg oly 
mértékben, mint a mi szükségeink igénylik, épen 
nem megy, s erre biztos egyházi pénztárt alapí-
tani teljességgel nem lehet, habár legújabban is 
t. Stehlo ur ilyesmit ajánlott, állítván, hogy e g y -
remásra egyházközségenként — kellő buzgóság 
kifejtése mellett — ötven-hatvan ft. évenként be -
gyülendne. Nincs jogom Ítélni az ev. atyafiak 
buzgósága fölött, sokszor liallám azt dicsértetni; 
de annyit bizton merek állítani, hogy a mi ref. 
egyházközségeinkben egyremásra évenként husz 
f tra sem lehetne számítani. Egy szermindenkorra 
talán kivihető volna ez, de évről-évre folytonosan! 
ez nálunk nem fog mehetni. Jó ,hal lom mondatni, 
ha nem megyen önkénytesen; majd menni fog 
kivetés utján, akár a t. Ivánka, akár a Szeberényi 
nrak által ajánlott, vagy más lehető uton. Bocsá-
natot kérek, nálunk igy sem tartom kivihetőnek : 

és ha az volna is, nem eléggé sikeres, e mellett 
nem kis kedvetlenséget s izgatottságot szülne 
szegényebb sorsú népünk között, és igy se nem 
célos, sem nem tapintatos volna az eljárás. N e -
künk, meggyőződésem szerint, egészen más útra 
kell térnünk. Lássuk melyik útra? 

Nem levén beavatva ez őszön Debrecenben 
tartatott „egyetemes értekezlet" terveibe, nem 
merem meghatározni; mi végett rendelte az egy-
házak, lelkészek és iskolai tanitók évi jövedelmei-

nek összeírását, rovatos iveket küldvén ki egy-
házanként betöltendőket; de hiszem,hogy tájéko-
zás végett tette azt, megtudandó, „mint állunk 
anyagi tekintetben ?'' Helyesen! Ismerd meg ten-
magadat, ez volt mindenha a bölcsészet egyik 
sarkpontja. Akarom tehát hinni, hogy a rovatos 
ivek nyomán az e végett kinevezett választmány, 
— ha nem is minden tekintetben pontos — de 
mégis helyzetünknek az igazsághoz közeljáró t u -
datához jutand. Megismerendi egyházaink önfen-
tartási képességét, valamint lelkészeink és isk. 
tanítóink jövedelmi állását. De nézetem szerint 
egy egyházi pénztár alapításához ez még nem 
elég. Szabad legyen szerénytelenség bűne nélkül 
nyiltan kimondanom, hogy a kiküldött ivekben 
egy vagy több förovat hiányzik, t. i. melyekben 
beírandó lett volna: „Minő teher fekszik az egy-
házak egyes tagjain egyházaik, lelkészeik, és isk. 
tanítóik díjazásában s szolgálattételekben?" En-
nek tudása nélkül egyházi pénztárt az ajánlott 
utakon, t. i. krajcáros kivetések utján alapítani 
káros következések nélkül nem lehet. 

A ki egy kissé körültekintett csak saját e.-
kerülete terén létező egyházakban is, és az egy-
házi személyek fizetése körül vizsgálódott, azon-
nal láthatá azon igen aránytalan és egymástól 
fölötte eltérő fizetési módot, mely szerint ama 
terhek födöztetnek. En a tiszáninneni e.-kerületet 
ismervén legjobban, ebből hozom föl néhány ne-
meit az egyházi fizetésnek. Több egyházmegyé-
inkben vannak egyházak, melyekben fekvő b i r -
tokra van fektetve e teher, de a birtokmennyi-
ségre épen nincs tekintet az i/8 , V2 az 1 t e -
lekre, a mennyiben a lelkész és tanitó fizetése, s 
földjeik mívelése terhét egyenlő mértékben hor-
dozzák. Sok helyt pedig épen a nagyobb birtokos-
osztály régi gyakorlatnál fogva, miudezen ter-
hektől ment. — Igen sok egyházainkban az iga-
vonó marha száma — és igy az a legbizonytala-
nabb alap, melyet minden órában lehet változ-
tatni, kivetés idején eladni, később ismét helyre-
állítani — szolgál kulcsul. Vannak egyházak, 
hol lónak is alig nevezhető egy pár gebe, habár 
csak egy-két holdföld mívelése végett tartatik is, 
a lélkésznek egy köböl rozs, két véka zab? 

husz-harminc itce must, egy szekér fa, és az isk. 
tanitó részére felényi terhet visel, nem számítván 
ide még a lelkész és tanitó földjeinek megszán-



tását, a termés behordását, szinte a rétek körül 
r 

szükséges munkálatokat. Es ezen fizetés a marhák 
száma szerint nevekedvén, négy marhásgazda 
már a lelkésznek hat véka rozst, három véka za-
bot stb. fizet. — Vannak egyházaink főleg a gö-
möri egyházmegyében, a hol Úrvacsorájával élő 
személyek száma szerint — minden ily személy 
egy-egy véka tisztabuzát fizetvén — vettetik ki 
a fizetés, néhol a sem jővén tekintetben, telkes 
gazda-e, vagy épen kepére járó gyalog ember a 
fizető? Ily fizetési mód mellett nem példa nélküli, 
hogy egy féltelek után élő egyes, vagy testvérpár 
család 12, 16, 20 véka búzát, és igy csak közép 
ár szerint is 20, 30, 40 o. é. ftot fizet. Ezenkivül 
az egyházi személyek földeit és rétjeit is miveli. 
Mindezekhez jő végre az egyházi épületek javítása, 
vagy újból építése körüli szolgálat, sokszori pénz-
kivetés, egyházaink nem birván ezek fedezésére 
kellő jövedelemmel. 

Mily nagy aránytalanság ez egy alföldi fél-
vagy egésztelkes, vagy más első rendű fizető tag 
terhéhez mérve! hol a legtöbbet fizető évenként 
alig fizet többet 3 — 5 o. ftnál, s más terheket sem 
visel, mig ama fölötte súlyos fizetés többnyire oly 
mostoha fekvésű földön gazdálkodó embereken 
fekszik, kiknek tiz-liusz holdból álló birtokuk 
csak igen áldott időben terem annyit, hogy ve -
tés és szokott terheik lerovása után, csak félévig 
kiéljenek saját terméseikből. És mégis mindezen 
túlságos erőködések mellett, mi fizetése van több 
ily helyen a lelkésznek, és isk. tanítónak ? A cse-
kély népesség miatt az elsőé alig emelkedik ké t -
száz, az utóbbié száz ftra. I ly nyomorú jövede-
lemből kell födöznie háza föntartásának, g y e r -
mekei nevelésének stb. költségeit oly időben, 
midőn az élet egy igénytelen embertől is oly so^ 
kat követel. 

Most már tegyük szivünkre kezünket, és 
mondjuk ki őszintén. Méltányos, igazságos len-
ne-e egyházi pénztár alapítása végett, lélekszám 
szerint; hacsak pár krajcárral is terhelni a túlsá-
gos teher alatt sokszor békétlenkedő, és csaknem 
leroskadó atyánkfiait ? — Vagy támaszkodjunk 
eszünkre — minthogy pénz dolgában a szívnek 
semmi szava — számítsunk hidegen , hiszszük-e, 
hogyha kivetnénk is ily túlságosan terhelt ház-
népekre a krajcáros adót, erkölcsi erővel bebir-
nók azt hajtani ? Vagy physicai erőt fogunk al-

kalmazni ? Előre félek a káros következményektől. 
Hiszen eddig is elég példa van rá, hogy ott, a hol 
több felekezetű nép lakik együtt, sok vegyes há-
zasság történvén, a felek rendesen azt a vallást 
választják összekelésükkor, a melyik — az ő 
szavaikkal mondva — „olcsóbb mert sok ember 
mai világban hite s meggyőződése fokát az anyagi 
tehertől méri. 

Elhiszem én, hogy alföldi jómódú testvéreink 
meglevő terheik mellett, igenis elbirják az egy-
házi pénztár terheit is, de a felvidéki nép n a g y 
részét pótadóval terhelni nem vélném tapintatos 
eljárásnak, sőt igenis szükségesnek tartom azon 
terhek könnyítését igazságosb s arányosb adó-
rendszer által. I ly adórendszer szerintem, egye-) 
díil „a személy- és birtokra fektetendő országos 
adó által lehető oly módon,mint e lapok 1858-ik 
évi nov. havi pár számában indítványoztam. 

Az ügy fontossága tekintetéből, azokért, kik 
azon szerény cikket nem olvasták, vagy már ré -
gen elfeledték, az eredményt kevés változtatással 
kivonatban bátor vagyok itt felmutatni, a bővebb 
tudomás után vágyókat az említett lapokra uta-
sítván. 

Egyetemes ref. egyházunk „összes kiadásai44 

lehetnek: 1433 lelkész 6, 7, 8 száz ft jával éven-
ként 1.003,200 ft. 
2200 isk. tanitó, segéd, kántor 250, 
350, 450 ft 869,650 ft. 

A négy superintendens 1200 fttal 4,800 ft. 
Az esperességek több okok miatt 

rendeztetvén, a most meglevő 38 es-
peres helyett 60 — 300 fttal . . 18,000 ft. 

4. superintendensi segéd 300 fttal 1,200 ft. 
60. esperesi segéd 150 fttal . 9,000 ft. 

Ezeken kivül 150 segédlelkész 100 
forinttal (minden segéd asztali ellátá-
sán kivül) 15,000 ft. 

Pesten fölállítandó prot. egye-
tem a ref. részről évenként . . 50,000 ft. 
A 4 e.-kti főiskola évenkénti segély 20,000 ft . 
Fő- és algymnasiumoknak segély 
évenként 15,000 ft . 
Szegény egyházak stb. évi segély . 20,000 f t . 
Zsinati költség 6 évkörben, évenként 2,000 f t . 
Konvent évenként . . . 2,000 ft. 
Iskolai választmányok, értekezletek 3,000 ft. 

Összeg: 1,932,850 ft. 



Látni lehet, hogy ezen kiadási rovatban 
nincs szó e.-k., e.-ni. jegyzők, pénztárnokok, k ö r -
lelkészek s küldöttségek napidíjairól, minthogy 
rendszerem elfogadása által ezen kiadások a meg-
levő e.-k. és e.-m. pénztárakból könnyen fedezhe-
hetők volnának. Vagy ezen pénztárak is számí-
tásba jővén a superintendensi hivatalok javadal-
maival, szinte meglehetős jövedelmet adnának. 

Kérdés már, hogy e „kiadási összeg4' honnan 
volna előállítható ? Vegyük itt is azon számítás 
kivonatát, melyet a már emiitett cikkben tettem. 

Bevételek lehetnének : 
Egy millió biztos lélekszámot vévén föl (az 

ezen felül levő szám iskolás-gyermekekre — kik 
csak szabad iskoláztatás mellett jöhetnének szá-
mításba — katonákra, s tehetetlenekre kihagyat-
ván) a kiadás egyharmada különbség nélkül 
minden lélekre egyenlően vettetvén ki, ez tenne 
évenként 650,000 ft. *). 

A lelkészek és isk. tanitók kézenlevő föld-
birtok évi haszonbére — kivált a napirenden levő 
tagosítások után—tehető 250,000 ft. **). 

A még hátrelevő 1,032,000 ft. a birtokra, és 
arra a mi birtokot képvisel, hivatal, művészet, 
ipar, kereskedés stb, vettetnék ki, megjegyezvén, 
hogy a birtok számítást végletekig vinni épen 
nem kellene, hanem 4, 5 száz hold maximumot 
venni föl, melyen tul az adóztatás megszűn-
nék ***). 

Ezen adórendszer a nagy birtokos osztályra 
sem volna nézetem szerint, igen terhelő, mert 
egy 4, 5 száz holdat biró, holdanként 5, 6 kra jcár 
25, 30 ft. — adót megbirna (minden más egyházi 
terhektől, mint főiskolákrai szokott évi kéregetés 
(supplicatio); uj meg u j tanszékek alapítása, tüz-
kárvallott vagy építkező szegény egyházak se-
gélyezése sokszor alkalmatlan terhétől ez adózás 
után mentesítve levén), a sok helyt nagyon sú-

* ) Jöne egy dolog-tehető személyre 65 krajcár — egy nyári 
rendes napszám — a mi bizony nem volna sok ahhoz 
mérve, hogy most egy zsellércsalád, lelkész s tanitó 
fizetéséhez 5 — 1 0 o. ftot fizet. S. J. 

* * ) E számítás alapjául a lelkészeknek J/2, az isk. tanítók-
nak % telek birtok vétetett egyremásra; mennyiben 
áll ez, rövid időn kimutatandják a rovatos ivek. S. J. 
a bevétel és kiadás tételeit csak kísérletül kérem 

tekintetni, annak bebizonyítására, hogy adórendszerem 
kivitele épen nem tartoznék a lehetetlenségek sorába. 

S. J. 

lyosan terhelt népen pedig sokat könnyítene. — 
Mennyit nem érne még azon erkölcsi haszon is, 
hogy a vékás és kévés gabna — s úgynevezett 
congest mustfizetések körüli kellemetlen — súr-
lódások lelkész, tanitó és egyháztagok közt, va-
lamint az egyházi birtokok haszonbérbe adása 
által, a gazdálkodással együttjáró s csaknem k i -
kerülhetetlen boszuságok megszűnvén, az egy-
házi személyek és hiveik közt, egy minden tekin-
tetben hozzájuk illőbb, békés s kellemes viszony 
állna elő. 

Némely alvidéki lelkésztársaim talán nem 
örömest válnának meg gazdaságaiktól, s nagyobb 
jövedelmeiktől, de én azt tartom, egyházunk java 
s fölvirágzása legfőbb dolog, egyesek kényelme 
s jóléteért nem lehet azt föladni, vagy a lelké-
szek fizetése meghatározásában rájok tekintettel 
lehet lenni, a most élők díjlevelei (charta) nem 
csonkitathatván. Es azt sem lehet tagadni, hogy 
nyugodt kedély s derült lélekállapot kell a lel-
készi és isk. tanitói hivatalhoz, mely a gazdálko-
dási ezerféle bajok s viszályok által igen sokszor 
megzavartatik. 

Sokat lehetne s talán kellene még az általam 
ajánlott adórendszer bővebb indokolása és annak 
megmutatása végett mondanom, hogy e rendszer 
szegényebb sorsú hitfeleinken való könnyités 
által épen oly megnyugtató leendene rájok nézve, 
a mily kedvetlenito, sőt leverő meglevő terheik-
hez, habár csekély pótlék is; mig a jobb módú, 
az egyház magasztos céljait, s annak jóléte s 
virágzása kellékeit fölfogni tudó miveltebb hit-
sorsosink, habár az eddiginél több teher hárulna 
is rájok, a szent cél tekintetéből nyugodtan fog-
nák azt viselni: de ez úttal, sem e lapok többfelől 
igénybe vett hasábait elfoglalni, sem a nyájas 
olvasó türelmét tovább fárasztani nem akarom. 
Ha van valami értékük a mondottaknak, remél-
lem, figyelmükre méltatandják azok, kik egyhá-
zunk anyagi állása fölötti tanácskozásra, s egykor 
rendelkezésre is hivatvák. Adja Isten, hogy meg-
találják azon utat, mely a kitűzött célhoz leg-
biztosabban vezet! Simon József. 

Nógrád, dec. 3-kán. Bizony megint van, nt. s z e r -
kesztő ur ! a miről négy szem közt cseveghetünk; oct. 2 0 -
ka ótai törvényes állásunkról. Erről ön, becses lapja 44- ik 
számában tett nyilatkozata szerint, a felszólalást, tervez-



getést mindaddig időelőttinek, még kárt is okozhatónak véli, 
mig a legközelebbi országgyűlés az egyház és állam közti 
viszonyt illető minden sérelmeinket az 1848- ik i 20- ik t . -
cikk 2 - ik pontjának megerősítése által gyökeresen nem 
orvoslandja s épen azért az egyháznak államhozi viszonyát 
ön egy ideig lapjában feszegetni nem akarja.*) 

Ha nem is volnának méltányolhatok a nyilatkozatát 
támogató okok, lapjával ön természetesen szabad tetszése 
szerint rendelkezhetik s kimondhatja bármikor, miről s z a -
bad vagy tilos annak szeletein szólnunk, igy kizárhatja f e l -
szólalásainkat, tervezgetéseinket az 1848-k i 20- ik t.-cikk 
felöl is mindaddig, mig hallgatásunk félbeszakítására okot, 
s alkalmat ad majd a jövő országgyűlés. 

Ámde más helyzetben vagyunk mi hivatalkodó papok. 
Bennünket ezer meg ezer különböző ériilközésbe hoz r. 
kath. atyánkfiaival a gyakorlati élet és ügyeink fordulnak 
velők elő, melyeket nem lehet a jövő országgyűlés intéz-
kedéséig elhalasztanunk, hanem azonnal eljárást igénye l -
nek. Lám, hogy csak egy példát említsek, egy superinten-
densünk, s tán a többi is, sűrűn ostromoltatik kérdésekkel 
a vegyes házasságok ügyében s gyanithatólag még inkább 
fog ostromoltatni a jövő farsang alatt. Természetes tehát, 
hogy a hivatalkodásunk közben fölmerülő ügyekkel, melyek 
a r. katholikusokkal hoznak érintkezésbe, a jövő ország-
gyűlés végé ig várnunk nem lehet. 

Önként támad most már azon kérdés : egyéb törvé-
nyeken kivül (hiszen azokról kétség sincs, igy ön rólok 
nem is szólhatott) lehet-e az 1848-ki 20- ik t.-cikk szerint 
hivatalunkban eljárnunk ? 

Igénytelen véleményem szerint: igen is. Mert azon 
törvény nemcsak a törvényességnek minden, alkotmányos-
ság megadhatja kellékével el van látva, hanem soha és 
senki által ,,nyíltan" visszahúzva nincs, söt ö cs. k. ap. fö l -
sége által 1851 . dec. 31 -ke i pátens óta az oct. 20-kai di-
plomáig „implicite" több izben megerősíttetett. Ez okoknál 
fogva én az emlegettem törvényt hatályonkivülinek soha 
nem tekintettem, és ha parányi s mondhatnám tiszta g y ü l e -
kezetemben alkalmam volt volna alkalmazására, azt r. kath. 
atyánkfiaival érintkezésemben alkalmaztam volna is. De 
hiszen ugy akarta a sors, hogy azt az idén meg is t e -
gyem. 

Legyen , kérem, türelme, hadd beszéljem el a történteket. 
Kihirdetém a mult böjtben, hogy hiveim vezessék 

hozzám s Írassák be confirmálandó gyermekeiket. S ime ! 
jelentkezik egy fm, ki az 1847-k i éhségkor mintegy 4 éves 
korában szülőitől elhagyatva gyülekezetembe vetődött s 
azóta köztünk növekedett föl. 0 maga sem tudja mind e 
mai napig, hol született ? szülőire csak homályosan emlé-
kezik, azt sem tudja, hogy hítták őket ? s e miatt veze ték-
neve nincs is, csak Jakabnak nevezi mindenki. Ily ismeretlen 
származata mellett s Máté 23, 15. alapján nem levén a pro-

* ) Az ország közvéleménye azóta máskép, nyilatkozott és 
a mint magam is a „Magyar Sajtó" 277-dik 
számában kifejtém, igen he lyesen: e s z e r i n t nekünk 
egyházi ügyeinkben is az 1848- ik törvények terére 
kell tettleg s azonnal lépnünk. Szerk. 

testantismusnak elve a proselytáskodás, én a fmval nem 
gondoltam. De az idén, mint emlitém, confirmálandó növen-
dékeimmel jelentkezik s arra kér, hogy nem levén r. k a -
tholice confirmálva, söt r. kath. templomba sohasem járva s 
most már a prot. egyházhoz csatlakozni óhajtva, fogadnám 
öt be gyülekezetembe és növendékeim közé. 

Egy hivem pedig nötestvérétöl, de r. kath. apától szü-
letett 16 éves leányt vezetett ugyanakkor hozzám azon k é -
réssel, hogy meghalván az apa, a leányt „anyja vi lágos 
kívánságára" confirmáljam. 

Lám kis gyülekezetemben is minő esetek fordullak 
elő, népes egyházakban pedig mennyi alkalom lehet és van 
is érintkezni r. kath. atyánkfiaival. 

De ön azt akarja tudni, mit tettem a két gyermekkel ? 
Dacára az illető plébánus tiltakozásának minden té to -

va nélkül tanítottam és coníirmáltam őket. 
Nem csodálkozom rajta, hogy az illető plébános püs -

pökének, ez pedig a cs. k. helytartóságnak mint jogsértőt 
jelentett föl s megdorgáltatásomat kérte. 

A cs. k. helytartóság kérdőre vont. 
Válaszoló védekezésem a fiút il letőleg abból állt, hogy 

valamint én nem tudom bebizonyítani a fiúnak prot. szülők-
től származását, ugy az illető püspökség sem képes bebi -
zonyítani, hogy a fiu atyja és anyja r. katholikusok voltak, 
itt tehát jogsértésről szó sem lehet. De jogot a leányra v o -
natkozólag sem sértettem, mert az 1844-ki IV-ik t . -c ikk-
nek mindjárt 1. §.-ban ki van jelentve, „ h o g y azok, kik 
18 éves koruk eléréseig az evang. vallásban neveltettek, 
a nőszemélyek pedig férjhezmenetelök után, habár még 
ezen idökort el nem érték is, sem magok, sem maradékaik 
vallásos kérdés alá többé nem vétethetnek," mely szavak 
világosan mutatják, hogy azok, a kiknek r. katholice k e l -
lene neveltetniek, evang. vallásban „18 év előtt is neve l -
tethetnek," mert ha nem neveltethetnének, sem helye, sem 
értelme nem volna a törvény azon szavainak, hogy az olya-
nok, a leirt körülményekben, sem magok, sem maradékaik 
vallásos kérdés alá többé nem vétethetnek. Hogy ez nem 
erötetett magyarázata a törvénynek, meggyőződhetik min-
denki logicai következtetésen kivül ugy is, ha elolvassa 
azon két kir. resolutiót, melyek e törvényt mege lőző leg 
intéztettek az 1844-k i országgyűléshez. 

Föltéve azonban, de meg nem engedve, hogy e tör -
vény alapján nem volt jogom a szóban forgó gyermekeket 
különösen a leánykát az ev. egyházba befogadnom, de volt 
jogom azt tennem az 1848-k i 20- ik t.-cikk 2 - i k § - a alap-
ján, mely a törvényesen bevett vallásfelekezetekre nézve 
tökéletes egyenlőséget és viszonosságot állapit meg s m e -
lyet ö cs. k. ap. fö lsége eddig soha és sehol vissza nem 
húzott, hanem 1851-k i dec. 3 1 - k e óta több izben k e g y e l -
mesen megerősített. 

Igy s többnyire e szavakkal védekeztem. 
Kíváncsi ön tudni védekezésem eredményét, nemde ? 

Azzal még nem szolgálhatok, mert magam sem tudom; r e -
ménylem azonban, hogy az lesz, mi a törvényszerű e l já-
rásnak lenni szokott. 

Untató csevegésemből pedig mi következik ? Ugy h í -



szem az, hogy az 1848 -k i 20- ik t.-cikk törvényes joga 
levén prot. egyházunknak, annak használatával a jövő or -
szággyűlés végé ig nem hagyhatunk fel s épen azért e tör-
vényen túl egy lépésnyire sem, hátra egy hajszálnyira sem! 

D—u. 

A szendi ág. hitv. egyház közel múltja és je-
lene. 

Mennél hosszabbb, kétesebb volt a harc, annál örven-
detesebb a győzelmi diadal, boldogitóbb a pályabér. Mennél 
kinzóbb, nehezebb volt a kiállóit szenvedés, annál édesebb 
az öröm; mint sötét viharos éj után szebb a virradat, fénye-
sebb a napsugár. Sorsüldözés, kétségbe ejtő aggály, nehéz 
küzdelem után kétszeresen jól esik a szivnek felvehetni az 
öröm poharát. 

Azon egyház, melyet a sorscsapás végveszé ly lye l f e -
nyegetett , mely közel állott enyészetének sírjához, melyet 
Isten csudás kegyelme hamvaiból ismét felemelt, Szend. 

Ha volt valaha gyülekezet , a mely fölött ádáznapok 
s üldöző vész nehezültek, — ha volt egyház, melynek múltja 
sötét, jövője aggasztó, kétségbeejtő vala; ha volt nép, mely-
nek életén váratlan szerencsétlenség mély halálos sebet 
ejtett, ugy kevés egyház lehet, mely vészteljesebb multat, 
s vérezöbb sebet mutathatna fel, mint e szendi ev. egyház 
s ennek sorsüldözött népe. A szerencsétlenség a fájdalom 
kitörölhetetlen betűivel irta be ez egyház élettörténetébe 
az 1856- ik év september hó 30-dik napját. A nevezett 
napon a legiszonyúbb — orkanszerü vihar között tűz tá-
madván e helységben, a templomot, lelkészlakot, és iskolát 
néhány óra alatt végkép elhamvasztotta — romokba temette. 
Minden, mit e gyülekezet birt üszkökké lett, leomolt; — 
földig égett minden, csak a puszta, az omladozó fekete fa -
lak maradtak meg, melyek szomorű intő jelkint hirdeték a 
mindenét elvesztett népnek a kétségbeejtő valót: bujdosók 
vagytok tűzhely s oltárnélkül. Csak egy maradt vele , csak 
e g y nem hagyta el e népet, a kinzó fájdalom, a jövö fölötti 
végelcsüggedés . 

A szendi egyház ily szerencsétlen sorsra jutván, az 
önerőböli felépithetésnek reménye sem maradván fenn — 
mert a nép is a veszélyben mindenét elveszté — elődöm 
nt. Gödör József szendi lelkész és megyei esperes ur mu-
tatta fel a halállal küzdő szerencsét len egyház mély sebét 
— hangot adott a fájdalomnak, segélyre hivta a vészül-
dözöttek sorsán osztozó testvér kebleket, — mely fájdal-
mas jajszó széthangzott szerte a hazában, s tűlhangzott a 
hazán, S a fájdalomnak jajszava nem lett pusztában e l e -
nyésző h a n g ; — alig terjedtek szét a keresztyéni segé lyre 
hivó felszólítások, azonnal jöttek k e g y e s adakozások, s iet-
tek többen mentökezeket nyújtani a végveszélylyel küzdő 
egyház felé. De alig mult el az első vész, alig törölte le a 
nép a bánat könyeket, melyeket egyháza pusztulásán hul-
latott, a sors ismét kezébe adta a keserű poharat, a s z e r e -
tett lelkiatya halt el, e nép mosese; — a templomromok 
között egy koporsó volt kitéve, ez egyház hü vezére pihent 

ott. S a népnek volt oka sirni! Árván maradt, elveszté kor -
mányosát, ki az egyház vészroncsolt sajkáját szilárd k e -
zekkel vivé, kinek hite csudákat rnivelt; a lelkipásztor 
hunytával a reménynek utolsó szikrája is kialudt, ugy á l -
lott a nép a megnyilt sir körül: mintha a tengeren v ihar-
csaták között elbukik a kormányos, s hab közé hull a z 
irányadó delej. 

De a legnagyobb veszélyben legközelebb van az I s -
ten hozzánk. Midőn sorsunk a kétségbeesés örvényéhez 
vezet, akkor jön el az isteni segedelem. Messze van az i s -
tenség trónja, honnan szabadítás, s e g é l y száll a földre 
le, de a szerencsétlen nép imája, jajszava feljut oda s m e g -
hallgatást talál. 

E nép imája f e l h a t o t t . . . . mert a miért esdett, magá-
nak az istenségnek ügye volt. Hol egykor gyász és vérző 
keserv volt a szivekben, most gyülekezetünk fölött öröm-
nek fénynapja derül, mert fönixkint hamvaiból újra fe l tá-
madott, újra él — s boldog. Templomunk ismét felépítve; 
újra hirdeti az egy igaz Isten dicsőségét, újra ég ott a 
tiszta evangeliom fáklyasugara; szép tornyunkban 13 má-
zsás acélharangjaink öszhangzatos zenéje ébreszti a va l -
lásos buzgalmat; a Ielkészlak a falusi parochiák között, 
kényelem s izlés érdemében első helyen áll, iskolaházunk 
csinos, szabályszerüleg rendezett épület—szóval minden, 
mit ez egyház elvesztett, ujjból, s a réginél szebb alakban 
visszaállítva van, a még hiányzó orgonánk megszerezheté-
sére letett tökepénzünk van. 

S mi mentette meg ez egyházat, mi támasztotta fel 
sírjából ? 

Isten . . . . és a testvéri szeretet, az áldozat l e lke! 
Volt idö, azt hittük, korunk az önzés százada, hol 

egyéni érdekért feláldozva van: hit, jellem s a szent i g a z -
ság eszméi. Ezért volt, hogy több, egyháza üdvéért fennen 
dobogó sziv félő aggályokkal nézett a jövö felé, ismerve a 
költő mondásának horderejét, hogy az önzőnép életet nem 
érdemel. 

Oh ne mondjuk, hogy a testvéri szeretet, a részvét 
angyala a földről messze szállt, hogy nincs erő, hogy nin-
csen buzgalom. A buzgóság, az áldozat lelke nem halt ki. 
Volt idö, hogy szunyadott, de felkölté azt álmából a vész , 
s a felriadt erő, az egyesitett akarat csudákat mivel. Szent 
örömmel mutatom fel — a protestáns egyházak nemes test-
vérszeretetének jelét — melyben a szendi ág. ev. egyház 
részesitetett, örömmel nyilvánítom, hogy egyházam 7000 
pengő forinttal segélyeztetett. És büszkeséggel mondhatom 
el e 7000 forint igazi testvérszeretet je le , mert benne van 
a gazdag aranya s a szegény fillére, ez egyház megmen-
tésében leomoltak a válaszfalak, miket szűkkeblű emberi 
törpeség emelt. 

Ha szólani tudnának templomunk falai, benn minden 
letett kö a keresztyén szeretet néma hirdetője, harangjaink 
minden kondulása fennen hirdeti: van még erőnk, él még 
buzgóságunk. Részvét mentette meg e gyülekezetet, mert 
testvéri részvét, keresztyéni áldozat a protestáns egyház 
létezési sarkköve. 

Mi tartotta fenn a protestáns egyházat három évszázad 



yészzivataros napja között ? az áldozat, ön gyermekeinek 
áldozata ? 

A protestáns egyházból önmagából kell kifolyni az 
éltető erőnek, önmagából kell kifejteni a fentartó támaszt. 
S mert mindig kűltámasz nélkül állott — mert minden jog 
betűje vérrel Íratott alá, azért lett oly erőssé s n a g y g y á ; 
mint a szikla orma fölött az óriási cser, mely védtelen áll az 
elemek csatáiban, a vész között lesz erőssé s ledönthetet-
lenné. 

Mi a protestáns ember vallásos élete ? 
E g y hosszú áldozat! Vallásunk olyan, mint a tüz, 

mint a fénytorony; mig táplálod a tüzet, égni fog és fel fogja 
világítani a sötét éjszakát s irányt adand az éjben el téve-
detteknek, de ha szükkeblüen vissza lépsz az áldozat tüzétől 
ne csudáld ha kialszik, ha eljön az éj. 

Kötelességemnek ismertem közölni egyházam szo-
morú múltjának — s jelen örömének ezen igénytelen le í -
rását ; részint számot adni a nyilvánosság előtt, részint 
kifejezni szivünk buzgó háláját, a nagylelkű adakozók — 
megmentőink irányában. 

A magyarhoni egyetemes protestáns egyház nyujtá 
e gyülekezetnek mentökarát. Legyen áldott ez e g y e t e m e -
sen, l egyen boldogított fejenkint. 

Legyen áldott, ki csak egy fillérrel járult is az áldozat 
oltárához, gyülekezetünk megmentésére. 

Hálás érzelemmel mond köszönetet azért a dunán-
tuli s dunamelléki helvét hitvallású egyházkerületek főtisz-
telendő, tekintetes egyházfőinek, kik fényes példával mutat-
ták meg, hogy testvérek vagyunk, hogy az egyik testvéren 
ejtett seb fájdalmasan visszahat a másik testvér keblén is. 

Felejthetetlen betűkkel irta be nevét egyházunk tör-
ténetébe főtisztelendő Székács József superintendens ur, 
kinek magas és kegyes közbejárása folytán, külföldről is 
jelentékeny segé lyezést nyertünk. Valamint meleg hála ér -
zeménynyel mond köszönetet tisz.Hornyánszky Victor urnák 
is több izbeli szives küldeményeiért. 

Megkeresi egyházunk s háláját küldi a távolból a k e -
gyes Gusztáv-Adolf-egylet felé, mely a szerencsétlen eset 
után háromszori segélyezése által főtényezö volt ennek 
megmentésében. 

Kik egykor a fájdalom könnyeivel fordultunk — most 
örömtől álliatottan keressük meg a főtisztelendő tekintetes 
dunántuli egyházkerületet, hol nincs talán e g y vidék sem, 
hová hálás elismerés szálai ne csatolnának. Legyenek Is -
tentől áldottak, kik csak egy lépést tevének is ez egyház 
megmentésére, szeretett föpásztorunktól a szentegyház leg-
igénytelenebb szolgájáig. A jóltevök neve s emléke örökké 
fenmarad közöttünk, mert ledülhetetlen oszlopra van fe l -
írva az: egy felsegélt nép szivébe. Az atya, ha e templomra 
néz, könyek között fogja megtanitani gyermekeit s unokáit 
a jóltevök nevére; az anya egy imával többre tanitja g y e r -
mekét . . . imádkozni tanitja a jóltevök boldogságáért ; — s 
i g y lehet az ember örökéletű a földön, ilyen a földi halha-
tatanlság. — Szend, nov. hó 2 4 - é n 1860. 

Trsztyenszky Gyula• 
szendi ev. lelkész. 

Egyházi költészetünk. 
(Vége) . 

Fentebb idézett tanítását — ide célzólag — igy f o l y -
tatja Gellert: „Da überdiess der Gesang eine grosse Ge-
walt iiber unsere Herzen hat, und von gewissen Empfin-
dungen ein ebenso natürlicher Ausdruck ist, als es die 
Miencn und Geberden des Gesichts s ind: so sollte man der 
Religion besonders diejenige Art der Poesie heil igen, die 
gesungen werden kann." Ezt nálunk igy mondja a k ö z -
példaszó : a ki szépen énekel, kétszeresen imádkozik. A d -
juk meg az igazat neki! vox populi vox D e i . . . És a ki 
éneket i r? . hányszorosan imádkozzék az ahozképest, hogy 
tiszteleteimmel nevezhessük „jeles énekszerzönek Izrael-
ben" . . . Eszmerokonság juttatja eszünkbe, minő ujabb 
tévirány kezd nálunk az imádkozásban létre jönni, ez, hogy 
elmélkedések logikai tulkemény szálaiból, néhol közbeszőtt 
indulatszók s nem mindenkor e léggé szerény felkiáltások-
kal — mintegy befuttatva, szerkesztetik a könyörgés. Itt 
sem dicsérendő ez eljárás; — de mennyivel kevésbbé ak-
kor, ha énekben találjuk a körömre font szigorú logikának 
merev igazságait, — melyeknek a legnemesebb őszinte 
érzésben kell vala oly édes lágyszelideden felolvadniok — , 
szenvedélytelen, Vorlesung-hangulatban sorra előnkbe 
számláltatni! . Ez azon nem ajánlatos külső, mely károsítja 
a belbecset, — s az ember nem hajlandó a dolgot magára 
érteni, — Az „ é n e k " tehát nem lehet egyéb, mint „a f e l -
buzdult szivérzelemnek a lélek ihletes lángolásaival tár-
sakozó, kevésbbé emberi, jobbára angyali nyelvezet ." Ezen 
kriterion tilt. egyházi énekülelösmerniink bámelybibliai, vallá-
sos erkölcsi tartalmú versezetet. Föl lengzésében népszerű, s 
természetes könnyüded folyamzásában oly népszerű, mely 
föl leng, — versalakjából szét elemezve — jó és szép, h a -
nem kötött beszédben még hatásosabb — imádság; és mi-
nél kimerítőbben sajátlag egy alkalmi, annál jobb leend az 
ének. Ilyen dúsgazdag készlettárra van szükség a „ D i c s é -
retek" reformjához, — melyek közt pedig sok, — az e r e -
detivel mérkőző, vagy annál is gyönyörüebb fordítási, úgy-
szintén eredeti leg magyar protestáns Genius-sugallotta e l -
vonhatlan szépségű darabok vigyázatra intenek bennünket, 
hogy a több mint félszázados óriások mellé törpe j e l e n -
valóságunkkal állani — pironkodjunk. — Boldognak n e -
vezendő a németek e költészetének ezen ága, mely odáig 
miveltetik már, hogy az egyes énekek szövegtörténelme, 
variansai, magyarázata és szerzőiknek röviden kimeritö 
életirásai önálló műben, mint kommentár adható. — T e -
kintsünk át ismét — egy jó szóra — a legközelebbi s z o m -
szédhoz ! 

Bár mennyire külön —, de egészen rokon, osztály-
zat — halotti énekeink dolga. Ki nem sóhajt fel i t ten: bár 
ily szerkezetben , közhasználatra dolgozva — lehetett 
vala nyerni szerencsénk a „Temetői h a n g o k " - a t ! . Felette 
sok kívánni valónk van e részben. Jóllehet verses búcsúz-
tatók kora hanyatlik, — a nemesbülö szép ízlés készül a 
már igen is közönségessé lett halotti tanításokat jó alkalmi 
imádságokkal felváltani, és óhajtandó volna ez i lyen i s teni -



tiszteletek részére sirkerteinkben állítani célszerű hely isé-
geke t ; de az éneklés tekintetéből, melyben búcsúztatnak 
is , heterodoxáktól sem ovakodnak, természetesen, az o r -
thodoxat is alig sejtő kántoraink, oda látszik érlelődni a 
jóknak kivánata, hogy közegyházi tekintély rendelne ide 
legi l löbb liturgicumot. Ennek ismét a közönség által is s zó -
ló lelke — az ének. Mihezképest ideje volna minéltöbb jó 
magánkisérletekkel találkoznunk. Avagy bevárjuk-e, míg 
ez i lyenek szerencséjét megalapítsák egy magyar Young 
,,Éjszakái"val és Hervey „Sirhalmai"val. ? Messze tőlünk 
ez idő szerint reménye is annak, hogy igy felboldogitva 
lássuk e nembeli szegény szakirodalmunkat. Ébredjetek 
azért ti, szép hívatásu kornak g y e r m e k e i ! . mert ha a közön-
s é g e s és alkalmi templomi énekekre pályázás nem könnyű 
d o l o g ; ez még nehezebb lészen a mostanig divatozó e g y -
házvidék — s majdnem gyülekezetenkénti különbözés mel -
lett. De épen maga e sokféleség, ez a még ki sem paródiá-
zott hasonlatlanság, oly sok rendbeli részletes érdemei-
vel , bizonyít a mellett, hogy a tulajdonképen silány és visz-
szataszitó elmulási eszmének csakis az evangyéliomi ker. 
hittan és erkölcsi alkalmazhatóság adhat költői diszöltönyt, 
kizárólag és egyedül. Van-e valahol nyíltabb tér a költő 
előtt, hogy a kebelnek ellágyult érzelmei útján a lélek leg-
bensőbb szentélyéhez — oly közelről—férkezhessen, — és 
e romlatag testi életet örökkévalóságra átnemesitő alap-
igazságokat tárgyaljon. ? . Mert azzal ismét eltévedünk a 
céltól, ha merő azon gyöngédséges érzékenységgel , ugy 
mondatott ríkatással kívánjuk zaklatni a sziveket. Az ily 
nemű költészetnek megáldatott múzsája aztán nem is anda-
lító, virányos Ternpevölgyböl kéjlehelö Helikontetöre; ha-
nem a síroknak — emberileg tekintve — kietlen éjszaká-
jából az örök vi lágosság dicső hónába leng fölfelé, s r a -
gadja magával a krisztusban foglyul ejtett hivő lelkeket, — 
fő szempontúi vévén az erkölcsileg építésnek minden val-
lási cselekményeinknél túlnyomóan épitö hatályát. 

Midőn az énektől különböző e. költészeti nemekre át-
jövünk, — mi legelöl vala említendő, ide lön fentartva, mint 
legfontosabb kriterion — s ez az : hogy „tisztán bibliai 
alapon építsünk!" Az örök evangyéliornnak eszmeköréből, 
s a hol csak lehető, annak meglepően élénk s gyakorlati 
irányú előadási modorával lássuk el minden ágozataiban e. 
költészetünket. Nem ismerjük-e még jól ? vagy alkalmazá-
sában vagyunk kissé gyakorlatlanok ama hóditó erélynek, 
melyet népszerű e. költészet utján a közerkölcsiségre g y a -
korolnunk kellene és lehetne — a Biblia által. Nehéz volna 
elhatározólag szólani e kérdésre: valljon ha osztályozzunk-
e, mint Gellert, — különösen értelemhez, és legkülönöseb-
ben szívhez szóló, vagy intézendő e. költészeti alfajokat ? . 
Wielandnál legalább a „Prüfung Abrahams" és már emii-
tett „Psalmen" olvasásakor, az élvezet körben felednök az 
osztályba rendezést, azaz : mindkét részről kielégítést talá-
lunk ; ugy több másoknál is. Ha igy hatásosabb, a mi tagad-
hatlan: tehát igy osztatlanul e g y s é g e s maradjon a mienk is; 
most kezdetleg nálunk ez mutatkozik célosabbnak; későbbre 
majd, ha föltenyészend egy élet — és eröteli sudár, — bo-
csásson bár két, vagy több ágat. — Igy, a mint vagyunk 

jelenleg, ugy látszik, mintha gyakorlatlanság és szigorú 
példányiskolázás hiányának volna felrovandó részünkről az, 
hogy némely — eszmékben gazdag, jól feltalált darabjaink-
nál a nyelv homályos, ingadozó, a kifejezések erőltetett — 
és keresettség szinét visel ik; mig el lenkezőleg — szép 
sorokban feladott eszmék szegénysége hat, elkedvetleni-
töleg — az olvasóra. Idő és szorgalom majd lesimítják az 
é r d e s s é g e t ! . De az eszmetár kimerithetlen gazdagsága 
egyedül a Bibliában keresendő, — egészen az eredeti nye l -
veken tanulmányozásig; valamint ajánlatos Niemayer „Cha-
rakteristik der Bibel" — és hasonlókkal közelebbről m e g -
barátkozás. Ezek képezik az itten éj- s nappalon forgatandó 
példányokat. 

Sajnos, de szintén uralkodóvá lett balvélemény to-
vábbá az, hogy az általánosan szépirodalmi, s a dolog ter-
mészeténél fogva, erkölcsi nemesbülést célzó darabok 
szépmütörvényeinek szigorából néha soknál is többet l e en -
gedtetni kívánunk a sajátlag vallási költészet termékeire 
nézve, mintha mondatnék, pedig ugyan balga beszéd : ha 
egyébre nem alkalmas a fiu, majd jó lesz papnak.. Ám 
l e g y e n ; kell ide az engedély, miután fődolog a tárgy maga, 
és az alakiság csupán szolgája annak, — mint nem történ-
het amott; — de hát akkor mi leend, ha a tárgy fönségét 
megillető alaki tökélyt is elsajátítani fogtuk. ? . Vannak, v é -
gezetre, a mi nyilvános egyházi közéletünknek olyas, min-
den kegyelettel fölfedezendő és kimélyesen kiépítendő 
gyengéi , nem csekély számú fogyatkozásai, melyeket nem 
tanácsos kelletinél pajzánabb irányra hajló szépirodalmi 
népköltészetünkre s kivált annak sokszorosan hibás illus-
tratioira bíznunk; e. költészetnek illetékes tárgyak ezek. 
Azonban itt ne véljen senki valamely derogament az ev. 
egyetemes papságra nézve, mintha e szakot sinórral kiván-
nók örökségül osztani és kizárólag juttatni az egyházi fér-
fiaknak. Sokkal inkább várjuk és reméljük azon boldog 
mult idők visszatérendését, midőn e. énekek és hasonlók 
szerkezésében is érdemet, dicsőséget kerestenek széplelkü, 
mivelt világiak. Csak arra nem lehet itt fájdalmason nem 
gondolnunk, hogy mind általában a felekezet, mind külö-
nösen a költői tollra hivatalos feleink mulasztása engedett 
már ekkorig felette nagy térfoglalást a mi e. érdekeinkkel 
nem mindenkor egy kézre dolgozó népies irodalomnak. 
Nem valamely fendicsöitett és olyas ragyogó érdemek, za -
josan ünnepelt méltánylások, kitüntetések terére szólítjuk a 
szives figyelmet, a minő élményekkel toborzza híveit a szép-
irodalom. Mi csak jámbor óhajtásban fejezzük ki azt, hogy 
bár az önzetlen, és keresztyénség által nemesült res igna-
tionak ide fordított szives igyekezetén kivül és felül, épen 
itt kedvteléses lángelmék ihlete is fogja fel magyar prot. e. 
költészetünk ü g y é t : Ugy l e g y e n ! — Paul. Németi szerint: 

„Sic psallet sacra Jerusalem, 
Et iugum cantu resonans Sionis, 
Regis aeterni monumenta laeto 
Pectore dicet." Kentron.. 
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ISKOLAÜGY. 

A TANITÓKÉPEZDÉK ÜGYÉBEN, ŐSZINTE VÁLASZUL 
T. NYÍRI JÁNOS URNÁK. 

Miket a Szarvason alakulandó tanítói képezde ügyé -
ben fölemiitettem, azokat sem ujain hegyéből nem sz ív-
tam, sem pedig a levegőből nem kapkodtam, hanem elvitáz-
hatlan tényekre alapítottam. Épen azért, amint nyilatkoza-
tomban előre ki is jelentettem, azokhoz több szólni valóm 
nincs, mert ahol világos tények szólnak, ott aztán minden 
további okoskodás és feleselés úgyis hasztalan, legfelebb 
annyit szólhatnék még, hogy a ki szavaimnak nem hisz, men-
jen Szarvasra, s a többi közt a felől is győződjék meg, ha 
váljon az ottani tápda, a többi ev. ág. hitv. tápdákhoz hason-
lítva, csakugyan pompás-e vagy sem ? (mert engedelmet k é -
rek, annak a pompás szónak értekezésemben relatív értelme 
van). Hanem igenis vannak észrevételeim t. Ny. J. urnák 
több pontjaira, mellyek felöl alapos eligazodásunk és m e g -
nyugtatásunk kedvéért minden esetre tisztába kell jönnünk, 
kiilömben béke, előmenetel, áldás köztünk aligha lehet. Cé-
lom tehát ez úttal felderítés és megnyutatás, nem pedig súr-
lódási viszketeg, minek barátja életemben sohasem voltam, 
és mig élek sosem leendek. S miután célom ez és nem más, 
hiszem, hogy a t. cz. Szerkeztőség a legtisztább indokból 
származó közleményem közzétételét nem tagadandja meg. 

T. Ny. J. ur mindjárt a bevezető beszédében ezeket 
mondja: meggyőződésem, hogy a nt. lelkész ur a komoly 
valóság szerepét kel lő leg méltatni igyekezvén, ezen ügyet 
ugy fogta fel, mint azt egy részről a békési egyházmegye 
érdeke, más részről saját egyéni, s néhány hasonelvü l e l -
kész urak nézete megkívánta. Engedelmet kérek, én ugy 
fogtam fel a dolgot, amint azt az 1859 aug. hó 23. 24. 
napjain Szentes városában tartott esp. közgyűlés határozta. 
Nálunk pedig az esp. közgyűlést sem a lelkészek, sem a 
világiak egyedül nem képezik, hanem a képviseleti rendszer 
alapján, a lelkészeken és vil. fe lügyelőkön kivül, kik hiva-
talos állásuknál fogva amugyis tartoznak megjelenni, igenis 
képezik az egyes egyházaknak rendes utón megválasztott, 
igazoló oklevéllel és utasításokkal ellátott küldöttei. Ami 
tehát az összes esperesség müve, azt sem én, sem pedig 
többi lelkésztársaim kizárólag maguknak tulajdonítani nem 
fogják. 

T. Ny. J. ur az 1. pontban szórói-szóra ezeket s o -
sorolja elő : A tiszai ev. kerület a bányai ev. kerületet test-
vériesen megkérte, hogy egy a két kerülettel közös tanitó-
képezdét tartson fen. Nagyon szép és jó, csak az az egy kár 
benne, hogy ezt ,a mint a Nyíregyházán alakulandó képezdé-
nek eszméje benne megszülemlett, azonnal nem tette. 
Mert engedelmet kérek én, a testvériséget ez ügyben így 
értelmezem : 

Egyezzünk meg 1. az elvben, 2. a költségben, 3. a 
helyben, 4. a választásban, 5. a felügyeletben, a hol ezt az öt 
sarkalatos kelléket feltalálom, ott azt mondom, hogy a test-
vériség eszméjének a lehetőségig meg van felelve. De a hol 
a jogok gyakorlatának kizártával csupán csak kötelességek 

teljesítésére hivatunk fel, ott, engedelmet kérek, a testvéri-
séget némileg kétségbe vonom, mert mint mondám is, már 
a testvériség eszméjének és valójának tiszta megőrzésénél 
a jognak a kötelességgel karöltve kell járnia, különben az 
egyik fél mindég a rövidebbet húzza. 

Az a kérdés most már, ha váljon a főtiszt, tiszai sup. 
a bányakerületi sup. irányában megtet te -e ezt vagy s e m ? 
En legalább ugy tudom, hogy nem, mert ennek a nyomaira 
jegyzökönyveinkben sehol sem találok. — És igy tehát 
csak, a midőn a jogi ügy teljesen be volt fejezve, szólitta-
tott fel a főt. bányai kerület csatlakozásra, vagyis tényleges 
segé lyezésre . Uram ! itt látom én az egyik bibét. Ha mái-
testvérek akarunk lenni, legyünk azok, ne csupán a teher-
viselésben, hanem egyszersmind a jogok megosztásában is, 
különben kész a fájdalom s kétség. 

A 4. pontban t. Ny. J. ur ezeket irja: Ezen közre -
működés ellenei csupán csak a békésmegyei esperesség 
talán két kütdöttje, s Breznyik igazgató ur, ha az utóbbi 
nem is határozottan volt. 

Erre ismét azt kell felelnem, hogy a békési, e speres -
ség az 1859. aug. hó 23., 24. Szentes városában tartott 
esp. közgyűlése alkalmával határozatilag kimondotta, mi -
szerint a nyíregyházi képezde fe lsegél léséhez nem járul-
hat, amennyiből Szarvason maga is hasonlót létesíteni s zán-
dékozik, mind a kettőnek fentartásához pedig elegendő 
erősnek magát nem érzi. Amit tehát az esperesség határo-
zott, ne méltóztassék azt kérem a két követre ruházni. Kü-
lömben a békési esperesség, mely e hazában a legl iberá-
lisabbaknak egyike a közreműködés ellen sosem volt, ha -
nem amennyire azt nekem több évi tapasztalásom után 
ismerni szerencsém van, csak azt kívánta s kívánja, hogy 
az a közreműködés ne csupán csak eszmében éljen, hanem 
a kivitelben is tartassék meg, és pedig a mennyire csak 
lehet , mind a két fél által egyaránt, mi azonban, mennyire 
én tudom e tárgyban a főt. tiszai sup. részéről nem történt, 
mert mi bányakerületiek ugy, a mint a dolog je lenleg áll, 
a jogok gyakorlatának kizártával csupán csak a köte lessé-
gek gyakorlatára, azaz fizetésre vagyunk felhíva, mit c s e -
kély belátásom szerint, a maga rendén épen nem találok. 
Ha netán hibázom, bocsánatot kérek, 

A hamuban lappangott (tehát már nem lappangó) 
szikrára nézve az a megjegyezni valóm, hogy igenis a 
szikra többé nem lappangó, mert a szentesi esp. gyűlésen, 
melyen a szarvasi praeparandia létrehozatala határozatilag 
kimondatott, lobbot vetett, s az óta lánggal ég, és igy ter-
mészetesen a hamuban többé nem lappanghat. 

Hogyan lehessen azon állításból, i l letőleg esperes -
ségi határozatból, miszerint a békési esperesség a nyír-
egyházi képezde felsegéléséhez járulni nem fog, azt követ -
keztetni, hogy a bányai kerületben a döntő szavazat a b é -
kési esperességnél van, valóban nem foghatom meg, mert 
mikor is határozta azt a főt. bányai kerület, hogy egyedül 
és kizárólag csak a tiszai képezdét akarja, fogja pártolni? 
hogy már másutt képezdét létesülni nem enged, és ha 
mégis létrehozatnék, az minden esetre a tiszaiba fog beo l -
vasztatni ? Ugyan kérem t. Ny. J. urat! b ir -e a bányakerü-
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let részéről ily szellemű befejezett, vég leges határozatot 
felmutatni? És ha ez nem létez, hogyan vádolhatja akkor 
a békési esperességet azzal, hogy a bányai kerületbon a 
döntő szavazatot mint egy magának bitorolja ? Hisz uram 
a mi a bányai kerület részéről ily értelemben sosem hatá-
roztatott, az ellen a békési esperesség csaknem vétkezhe-
tett. De külömben is, bir-e t. Ny. J. ur, vagy akárki is arra 
példát felhozni, hogy a békési esperesség a főt. bányai ke -
rület határozatait valamikor nem tisztelte volna ? Én l e g -
alább részemről ugy találom, hogy ez az esperesség in-
kább megelőző szeretettel és tisztelettel viseltetett a főt. 
bányai kerület irányában, sem hogy ahhoz, hogy ugy fe jez-
zem ki magamat a dölyfösségnek csak legkisebb árnyéka 
is hozzá férhetett volna, mit már maga a békési név is 
e l éggé igazol, mely valójának csakugyan megfelel . 

Azon inditványt iletöleg, miszerint ha a bányai ker. 
a nyíregyházi képezdét támogatandja, a tiszai ker. a pesti 
theologiai intézet ügyében maga részéről szinte k ö z r e -
munkáland, meg kell jegyeznem, hogy ez a nyilatkozat nem 
magánykörben, nemis magány egyén által, hanem nyilvá-
nos bányakerületi gyűlés alkalmával, és köztiszteletben 
álló nem férfiú, hanem férfiak által hozattatott elő, mire ta-
nubizonyságom az egész bányakerületi gyűlés. Igy állván 
a dolog, sehogysem foghatom meg, hogyan lehessen a nyil-
vános helyen és nyilvános férfiak által elmondottat ma-
gánynyilatkozatnak tartani, főleg ha magok azon tisztelt 
férfiak sem keresztelték annak ? 

Hogy miért vonakodik a békési esperesség a nyír-
egyházi képezdétöl ? erre a szentesi gyűlésen hozott esp. 
határozat azt mondja, mert ahhoz hasonlót körében maga is 
létesíteni készül és ezt a békési esperességnek, mely erre 
roppant népességénél , égető szükségénél, és tényleges 
haladásánál, különösen pedig a vallásos élet kifejlettségénél 
fogva természetesen van hivatva, senki, a ki csak r é s z -
rehajlatlanul ítél, bűnül nem róvhatja fel. 

Még több mondani valóm is volna. De minek i smé-
telném azt, ami a „Prot. Egyházi és Iskolai Lapok" utján 
úgyis e léggé ismeretes ? És igy tehát inkább csak azt mon-
dom, requiescat mind az in pace. Az illetők úgyis jól tudják, 
mi hova való. 

Mind ezek után szabadjon következőket, mint az 
eddig elmondottaknak természetes kifolyását, felemlí-
tenem : 

1. A békési esperesség mennyire én tudom, nem e l -
lenzi azt, hogy a főt. bányakerület a nyíregyházi képez -
dét segéli , csak egyes egyházak megadóztatásával ne tör-
ténjék az, mit főleg most elfogadnunk sehogysem lehetne; 
söt örül annak, hogy ekként a testvériség eszméjét tett le-
gesen beváltva láthatja. De csak azt nem szeretné, hogy ha 
nemes intézkedésében bár ki által, és bár hogyan is gátol -
tatnék, mert nagyon világos, hogy a mit a zsinat sem tilt-
hat meg, azt bármely superintendentia is még kevésbé 
teheti. Isten országa önkényt, eröszakot nem tűr; ez a sza-
bad meggyőződés és szeretet ösvényén akar haladni, mi 
felöl soha és semmi körülmények között sem felejtkezzünk 
m e g , mert ha már a földi államokban se tűrhető az ön-

kény, mennyivel kevésbé lehet annak Isten országában 
helye, hol csak az örök igazság és önzés nélküli szeretet 
parancsnokol. Ezt azonban nem cáfolás, hanem óvásképen 
említem fel, mert a quid quid ag i s , prudenter agas et r e s -
pice finem; folvást szemeim előtt lebeg. 

2. A békési esperesség tökéletesen meg van g y ő -
ződve a felöl, hogy mit a főt. bányai kerület, a főt. tiszai 
sup. irányában tett, azt saját gyermekeitől , értem a b é k é -
siektől nem tagadandja meg, mert mely jó szülő fogja saját 
gyermekét éhen veszni hagyni, hogy mással jót tegyen ? 
Ehez a békési esperességnek joga is van. Erre a békési 
esperesség tudtommal sosem tette magát méltatlanná. Va-
lamint attól sincs mit tartani, hogy Békésben a tanitói k é -
pezde sinlödnék, mert ahol a vallásosság oly mély g y ö k e -
ret eresztett, mint Békésben, ott a sinlödésnek helye nem 
lehet. 

3. A békési esperesség mennyire én azt ismerem az 
egység eszméjét öleli, de nem akármilyen alapon, hanem 
a kölcsönös j o g és kötelesség e lő leges meghatározásának 
s pontos gyakorlatának az alapján, mert csak igy lehet a 
bajokat legbiztosabban megelőzni, a nyugtalanító tüskét és 
fullánkot pedig a szívből kihúzni. Minden másféle eljárás 
inkább bosszantó és keserítő, mint nyugtató és áldást hozó. 

Programmomat t. Ny. J. urnák ekként bemutatván, 
bucsűt veszek tőle e forró óhajtás melett: 

Adjon Isten egészséget 
Magyarok közt jó e g y s é g e t ! 

Horváth Sámuel. 

KÖNYVISMERTETÉS. 

Ifjúsági könyvtár. I. kötet. 287. I. olvasó könyvecske kez-
dők számára. Irta Fekete Mihály. II. kötet. 255. I. és III. 
kötet, 212?. Gyermek- és házi regék. Grimm után Nagy 
István. Pest 1861. Engel és Mandello tulajdona. Ara egy-

egy kötetnek — 1 frt. 

„Quo semel est imbuta recens, seryabit 
odorem testa diu." 

Horatius. 

Miután e lapok mult heti számában e sorok címében 
jelölt könyvekről már jelent meg bírálat, még pedig a l e g -
illetékesebb helyről, e g y értelmes és müveit lelkű anya s e 
mellett elismert író tollából: — a mi ismertetésünk bátran 
el is maradhatna, annyival inkább, mert az ott kifejezett 
véleményt mi is teljesen osztjuk, s azt jobban vagy v i lágo-
sabban kifejezni, magunkat sem képesebbnek, sem i l leté-
kesebbnek, nem érezzük, mert hiszen ki is tudhatná jobban, 
minő olvasmány, mily szellemi táplálék való a g y e r m e k -
nek, mint az okos, gyöngéd lelkű anya, ki előtt amannak 
szellemi és erkölcsi épsége e földön legféltöbb kincs ? 

Midőn tehát fenncimzett müveket e lapok olvasóinak 
mi is bemutatjuk, nem annyira a már megjelent három k ö -



tet, mint inkább a még megjelenendők kedvéért teszük azt, 
alkalmat vévén ezúttal elmondani: micsoda igények azok, 
miknek nézetünk szerint, mind az irányra, mind a tarta-
lomra és modorra nézve megfelelni tartoznak oly müvek, 
melyeknek bevallott hivatásuk, ifjúsági olvasmányul szo l -
gálni ? hogy igy aztán, midőn a többiekhez is, miknek meg-
je lenésé t várva várjuk, jóakaró indulattal, de egész ősz in-
teségge l hozzá szólandunk, ismétlések nélkül és röviden 
mondhassuk e l : megfe le l tek-e azok igényeinknek és vára-
kozásunknak, vagy nem? 

Az ifjúsági iratok már cimökkel kifejezik, hogy azok-
nak sok tekintetben különbözniük kell más kornak számára 
írott olvasmányi müvektől. A mennyiben pedig, azon életszak 
folyamában, melyet az ifjúság neve alatt értünk, több foko-
zatokat kell megkülönböztetnünk, a melyeknek a szellemi 
életben a lelki tehetségek fejlettségének különböző fokai 
és ezekből folyó uralkodó hajlamok felelnek meg: az Író-
nak, ki müvét ifjúsági olvasmányul szánta, azon átalános 
szemponton kivül, hogy ifuságnak ir, még arra is különös 
tekintettel kell lennie, hogy melyik kor számára ir, ha azt 
akarja, hogy müve áldásos és sikert hozó legyen. 

Valamint egészen más és sajátságos a gyermek lélek-
és kedélyvilága, ki vessző paripáján elfáradva, naivul azt 
hiszi, hogy már többé azért nem szaladgálhat, mert képzelt 
lova állott e l ; a ki ártatlan együgyűséggel? zavarja és tár-
sítja össze a valót, mit ismer, a nem valóval, a mit még 
csak sejt vagy képze l ; — a k i egyforma érdekeltséggel 
hallgatja Borsszem Jankó hőstetteit és Nagy Sándor dia-
dalait s épen ugy könyekre fakad, ha bábujának lába eltö-
rött, vagy valami rosz tündér mesebeli kis barátját szüleitől 
elrabolta, mint a valódi szerencsét lenség látásán,— s ismét 
más azon ifjúé, ki panaszra fakad apja diadalainak látásán, 
mert már neki semmi meghóditni valója nem marad s k e -
serű könynyeket sir a csatában eleseit hős tiszteletére 
emelt emlékoszlop szemléletére, midőn az Ő nevét még 
csak nem is emlegetik: ugy különbözőknek kell lenniök 
azon olvasmányoknak is, miket azoknak szellemi táplálék 
vagy nemes időtöltés végett nyújtani szándékozunk. 

Nem különben, a mi az ifjúsági olvasmányok tárgyát, 
azok szerkezetét, nyelvét és előadásmódját illeti, az irónak 
e tekintetben sem szabad soha szem elöl tévesztenie, hogy 
itt oly közönségnek ir, melynek az olvasás még nem annyi-
ra lett élet és szellemi szüksége, mint azzá kell, hogy l e -
gyen, s arra azt meg kell nyernie, a mi csak ugy lehetséges, 
ha tárgyát mindig azok fogalom és ismeret- köréből v á -
lasztja, s azt oly müalakokba önti, mely leginkább illik 
azok korához, a kik számára ir, s előadásában a hasznost 
és tanulságost oly élénken, vonzón és kellemesen tudja 
előadni, hogy a fiatal, fogékony sziveket önként magához 
vonja és lebilincseli. 

Ha valahol, itt igaz : a romai költő szép mondása: 
„oume túlit punctum, qui miscuit utile dulci, Lectorem de -
lectando, pariterque monendo." 

Végre van még egy nézetünk szerint, igen fontos 
szempont, melyből mi az ifjúsági iratokat tekintjük, s a milye-
neknek valósággal is lenni ohajtanók. És ez az: legyenek azok 

a szülök és nevelök legbiztosb segédeszköze i nagy munká-
jokban s egyúttal a házi és iskolai nevelés kiegészítői, f o l y -
tatói. Világosabban szólunk: a széles értelemben vett nevelés-
nek, mint tudjuk, feladata: az emberré képzendő gyermekben 
a vallásos és erkölcsös érzést felébreszteni, táplálni, és m e g -
gyökereztetni, s értelmét hasznos ismeretekkel gazdagítani. 
De mennyi akadály áll ellent, hogy e célt a kivánt módon csak 
megközelítőleg is e lérhessük! Részint saját gyarlóságaink 
és gyengeségeink is ugyan, de különösen az élet és társa-
ság ártalmas behatásai hányszor és mily mértékben leront-
ják percek alatt, a mit, mint szülök és nevelök évek alatt 
építettünk. Hányszor megesik, hogy a gyermek, a mint 
szellemi eszméletre ébredvén, visgálodni és ítélni kezd s 
látja, hogy az életben nem mindenki tiszteli és követi a jót, 
szépet oly híven és állhatatosan, mint azt neki tanították, 
maga is ingadozni kezd és eltántorodik a jó útról, vagy 
épen áldozatul e s ik? Hova folyamodjék ilyenkor a szüle 
vagy nevelő, hogy tanításainak helyességét igazolhassa 
növendéke előtt, ki azoknak az életben ellenkezőjét kezdte 
szemlélni s minő társaságba vezesse azt, midőn a valóditól 
óvnia kell? Erre való az ifjúsági olvasmány. De, hogy ilyen 
legyen, s e kelléknek megfelelhessen, szükség, hogy a 
gyermekre nézve oly barát és társalkodó legyen az, kire 
öt aggodalom nélkül bizhassuk s kitől csak jót tanulhasson; 
szükség, hogy az olvasó könyvnek minden lapja, sőt min-
den sora, l egyen az mese vagy történet alakjában, mulat-
tatás vagy oktatás végett írva, e g y - e g y tanulságot tartal-
mazzon arra nézve, hogy a jó már önmaga által megjutal-
maztatik, a rosz pedig megbüntettetik. Hisz a gyermeknél 
ugy is legélénkebben működik a képzelő erő, mely által 
csakhamar otthon találja magát kis világában, melyet köny-
ve tár fel előtte, s igy legalább lesz egy kör, bár képzeleti 
is, melyben ugyan azt látja, hallja ismételve a mit neki mi 
is tanítottunk. 

Igy értettük mi fentebb, midőn azt mondtuk : l e g y e -
nek a gyermeki olvasmányok a szülök és nevelök s e g é d -
eszközei a nevelésben. — De a gyermek kedélyén kivül 
annak még értelmét is képeznünk kell, a mit hasznos i sme-
retek közlése által érünk el. A tanításon kívül, a hasznos 
ismeretek terjesztését ismét az ifjúsági olvasmányok e s z -
közölhetik legcélszerűbben. ,Hanem hogy azt tehessék, 
szükség, hogy azokból részint annyit és olyat nyújtsanak, 
mennyit és milyet a gyermek értelmi fejlettsége szerint 
megbír, részint pedig oly modorban és alapossággal, hogy 
azt fel is foghassák és azokban eddigi ismereteik gyara-
podását tapasztalhassák. Ezt értettük az alatt, midőn fen-
tebb azt mondtuk: legyenek a gyermeki olvasmányok a 
házi és iskolai nevelés kiegészítői, folytatói. 

Ha már a mondottak után rövidre öszvevonva ki akar-
juk fejezni: melyek azon elvek, melyek alapján nézetünk 
szerint, egy ifjúsági könyvtárt szerkeszteni kell, s melyek 
azon igények, a miknek az iíjusági olvasmányok átalában 
megfelelni tartoznak ? azokat a következő pontokba foglal -
hatjuk : 

1. Legyenek azok az ifjúkor külömböző fokozataihoz 
alkalmazva. 



2. Nyelvök legyen egyszerű és világos, az előadás 
élénk, vonzó és kellemes. 

3. Legyenek tanulságosak, hogy ápolhassák az erköl-
csiséget, — és 

4. Oktatók, hogy terjeszthessék a hosznos i smere-
teket. 

Ezen elvekből kiindulva s ily igényekkel vettük k e -
zeinkbe a fenntcimzett „Ifjúsági könyvtár" megjelent há -
rom kötetét is, s miután azokat figyelemmel átolvastuk, 
örömmel mondhatjuk, hogy azok mindazon igényeknek nagy 
mértékben megfelelnek. 

Az I. kötet, mint eime mondja, kezdők az az oly 
gyermekek számára való, kik az olvasásban már annyira 
haladtak, hogy folyékonyan olvasnak s az olvasottakat meg 
is értik. Tartalma teljesen azon kor igényeihez van alkal-
mazva, melynek számára irva van : mesék és elbeszélések 
célszerűen vegyitvék csinos, és könnyen folyó versecs -
kékkel s csaknem mindenik színes képpel illustrálva. A 
nyelv és előadás oly egyszerű, tiszta, világos, és kön-
nyüded, hogy az olvasni tudó gyermek mindenütt k ö n -
nyen megértheti. Kár, hogy a szerző a mesealkotásban 
nem oly szerencsés és otthonos, mint annak előadásában.— 
Átalában pedig oly mü az egész , melyet bátran adhatunk 
bár mely gyermek kezébe s bizton hisszük, hogy gyönyör 
és hasznos tanulság nélkül egysem teendi le. 

A II. és III. kötet válogatott meséket és regéket tar-
talmaz Grimm hires gyűjteményéből fordítva. Lehet, hogy 
sok gyermek már egy részét részint hallás, részint más 
könyvekből olvasás után ismerendi e meséknek; de azért 
merjük hinni, hogy mindenik, ki e csinos gyűjteményt kezébe 
kaphatja, örömmel és mohó vágygyal fogja újra olvasni a 
bűbájos királykisasszonyok, tündérek, boszorkányok, törpék 
és óriások e csudás történeteit, melyeket részint elferdítve, 
minden esetre pongyolább nyelven rnár a dajkák vagy c s e -
lédek mosdatlan ajkairól is oly érdekeltséggel hal lgatott .— 
A fordító dicséretére mondhatjuk, hogy nyelve oly szaba-
tos, szép és tiszta, hogy a fordítást felismerni nem lehet. 
Csak egy kifejezését nem hagyjuk h e l y b e : „érezvén (a 
király), hogy már nem sokára elpatkol az árnyékvilágból 
stb." nem gyermek-olvasókönyvébe való. 

Már azok belbecse is e lég ok reá, hogy emiitett 
könyveket egész lelkiismerettel e lapok olvasóinak s külö-
nösön a szülök figyelmébe és pártolásába ajánljuk; bizto-
sak lehetnek róla, hogy szebb és jobb ajándékot vagy 
jutalmat nem adhatnak jó gyermekeiknek, mint e könyve-
ket, melyekben a szép a hasznossal, a mulattató a tanulsá-
gossal oly modorban egyesülnek, mely legalkalmasabb 
arra, hogy az által a gyermekeket az olvasásnak s igy a 
nemesebb időtöltésnek és élvezetnek megnyerhessük. De 
újra és szives bizalommal ajánljuk mi e könyveket a közön-
s é g pártfogásába még azért is, hogy ez által kedvet és l e -
hetőséget szerezzünk a kiadóknak e hasznos és szép vál -
lalat buzgó folytatására, mint a mely által irodalmunkban a 
legfontosabb, de egyszersmind a legszegényebb tér leend 
gazdagítva és betöltve. 

Végre pedig szives elismerésünket fejezzük ki a kia-

dóknak, azért is, mert a jelen köteteket oly díszesen, tiszta, 
szép nyomatással és aránylag olcsón állították k i ; de k ü -
lönösen azért, hogy vállalatuk által irodalmunknak egyik 
legfontosabb, de szegényebb s rájok nézve is nem a l e g -
jövedelmezőbb ágát gyarapitni léptek föl. Adja Isten, 
hogy közelismeréssel kisért vállalatuk mind irodalmunknak, 
mind magoknak a kiadóknak kívánt hasznot hajtson! 

K. J. 

BELFÖLD. 

E. E. E. gyámintézeti mozzanatok 
I. Az a három E. E. E. annyit tesz, mint „evang. e g y e -

temes egyházi ," t. i. gyámintézet, s hogy sok helyet ne 
foglaljak v e l e , egyszer mindenkorra megmagyarázzuk s 
jövőre igy irjuk, E. gy . - intézet már csak azért is, mert 
mig meg nem erősödik s oly gyümölcsös fává nem fejlődik, 
melyről minden szűkölködő gyülekezetünk kebelébe é v e n -
kint legalább „ e g y " vidámító gyümölcs hulljon alá, ohaj-
tanók, hogy az per excellentiám legyen a mi intézetünk, 
azaz „ E g y " intézetünk, melynek ápolásában mindnyájan 
„ e g y " e k legyünk és , ,egye"süljünk. Az e g y E. képviselje 
mind a hármat. 

II. A ki a régi „Prot. Egy. és Isk. Lap" 1845-k i f o -
lyamában a 4-dik számot, a 78-dik és következő lapokban 
megolvasni nem restelli, az meggyőződhetik a felöl, hogy 
egyházunk már ugyanazon évben, midőn 1843-ban Frank-
furtban a Gusztáv-Adolf-egylet vég legesen megalakult,szinte 
hasonló E. gy. - intézetet óhajtott létesíteni. Nem lelt belőle 
semmi. Az alapszabályok kidolgoztattak, helyben hagyattak, 
szétküldettek, — de néhai Szirmay Ádám septemvir, mint 
elnök — kinek emlékezete legyen áldott — a l egbuz -
góbb, legbefolyásosabb igyezekezet mellett sem eszkö-
zölhette ki a kormányi engedélyt. 

III. Az ujabb feltámasztó kezdeményezés érdeme 
Pálfy Józsefet s a dunántuli egyházkerületet illeti, melynek 
megbízásából 1860. jul. 24 -kén megalakult Pálfy József 
elnöklete, Karsay Sándor, Tóth János, Hrabowszky János 
Poszvék Keresztély, Király József P., Petrik J. Jakab k e -
rületi bizottmányi tagságaik alatt s Thiering Károly j e g y z ő -
sége mellett. Programmjukat magyar és német nyelven 
kihirdették s vallásos buzgalommal és kenettel teljes f e l -
szólításokat intéztek a hívekhez. Ezen programmot az 
egyetemre alkalmazva, magáévá tevé az 1860. oct. 1 0 - 1 2 -
kén Pesten tartott egyetemes gyűlés. 

IV. Az imént említett egyetemes gyűlés 22-dik pontja 
szórói-szóra igy hangzik: „ 2 2 tanintézeteink s egyházaink 
még igen sok részben anyagi szükséggel küzdeni kényte-
leníttetvén és orvoslás után esdekelvén, ezeknek enyhíté-
sére a kerületek határozata nyomán, Székács József super-
intendens ur által egy „egyetemes egyházi gyámintézet' , 



alakítása a dunántuli kerületi gyámintézet mintájára, me ly -
nek célja: „már létező egyházaink s tanintézeteink fe l se -
gélése , s a hol kívántatik, ujaknak felállítása, s ezen célt a 
hívek bármi módoni kényszerítése nélkül, egyedül a k e -
resztyén szeretet önkénytes áldozatai által kívánja létesí-
teni," indítványba hozatott. — Miután a kiáltó anyagi szük-
s é g érzete meg van, s ha ezt orvosolni akarjuk, utak s 
módok felöl is gondoskodnunk kell, miképen lehesen a 
bajon segíteni, s ily mód volna az önkénytes adakozások 
gyűjtésére s egyházaink s tanintézeteink felsegélésére ter-
vezett gyámintézet; ugyanazért egy ily intézetnek „ e g y e -
temes egyházi gyámintézet" cime alatt, a dunántuli hasonló 
intézet ezennel elfogadott prcgrammja szerint leendő alakí-
tása közhelyesléssel elhatároztatott; a kivitelre az indítvá-
nyozó elnöklete alatt a következő tagokból álló bizottmány 
neveztetett, u. m. a dunántuli egyházkerületből Csapó Pál és 
Pálfy József, a dunáninneni kerületből Hauszer Ernő és 
Geduly Lajos, a bányakerületböl Ivánka Imre és Mocskónyi 
József , a tiszai kerületből Berzeviczy Egyed és Czékus 
István urak, utasítattván az egyházkerületek, miszerint 
esperességeikben is hasonló választmányokat alakítsanak, 
melyekkel a középponti bizottmány összeköttetésbe tegye 
magát s léptesse életbe programmját, s a gyülekezeteket 
szólítsa fel keresztyéni szeretetből való önkénytes s 
minden kényszerítés nélküli adakozásra; a begyiilendö 
pénzek Osterlamm Károly úrhoz küldessenek be. A bizott-
mány működése eredményéről tegyen tudósítást az e g y e -
temes gyűlésnek, mely egyedül határozand a segélypénzek 
hova s mire leendő fordítása fölött." 

V. Nehogy valamikép ismét ugy járjunk, mint 1 8 4 4 -
ben, jónak tartotta az elnök folyamodást nyújtani be a 
magas kormányhoz és pedig mindjárt 1860. oct. 16-kán, 
mellékelvén az E. gy.- intézet átalakított s megállapított 
alapszabályait is. Mire már 1860. oct. 23-kán következő 
leirat érkezett: Hochwürdiger Herr ! In Erledigung Ihrer 
Eingabe vom 16. october 1. J. finde ich die Errichtung 
einer allgemeinen Hilfsanstalt zur Unterstützung mittelloser 
evangelischer Gemeinden und Lehranstalten augsburger 
Bekenntnisses in Ungarn, nach dem vorgelegten Pro-
gramm mit der Befugnisz zu genehmígen zu diesem Zwecke 
in den Gemeinden Sammlungen freiwilliger Liebesbeitrage 
einleiten zu dürfen. Ofen am 23. oct. 1860. Benedek m. p. 

VI. Ekkor elkezdődött a programm tisztázása, fordí-
tása, sajtó alá készítése, nyomtatása, mi bizony igen sok 
időt és költséget vett igénybe. A mint három nyelven a 
sajtó alól kikerültek még egy elnöki szózat is nyomatott 
melléjök. De mégis már 1860. nov. 9-kén a négy kerületi 
bizottmányok számára az illető példányok Osterlainin Kár. 
urnák, — ki az elküldést magára vállalni szíveskedett — 
átadattak, s a mint értesülve vagyok azok rendeltetésök 
helyére meg is érkeztek. Ballagi kedves szolgatársam és a 
tisztelt közönség határozzák el, váljon e programmot a 
szétküldött ezer meg ezer példányok mellett nem jó volna-e 
a Protest. Lapban még külön is kinyomtatni * ) . A ki bírni 
akarja, szóljon, megküldöm neki 2 krajcáros keresztkötés 

* ) Én szívesörömest fölveszem. Szerk. 

alatt és nem követelek egyebet, minthogy a krajcárt fizesse 
be a hozzá legközelebb esö gyámintézet pénztárába. 

VII. 1860. nov. 15-kén az elnök, mint superintendens 
II. számú, ezen lapokban is közlött körlevelében ajánlotta 
a bányakerület híveinek az E. gy.- intézet életbeléptetését. 
Ezzel is szolgálok mig példányok, lesznek a VI. számu 
mozzanat alatt emiitett feltétel alatt. 

VIII. Az elnök az 1845-ki Protestáns E. I. Lap 4 - d i k 
számát még egyszer figyelmesen megolvasva, ott többek 
közt ezt találta: „Ennek következtében az 1844-d ik é v 
sept. 4 - k é n hitsorsosaink közöl számosan gyűltek egybe b. 
Prónay Albert ur, mint az ez évi egyetemes gyűlés helyet-
tes elnökénél, s a választmány munkálatát s az általa t e r -
vezett gyámintézet alapszabályait felolvasván, abban e g y e z -
tek meg, hogy stb. a gyámintézetet ezennel életbeléptetik 
s magokat — „az evenként fizetendő adakozást l844~re> 
azonnal lefizetvén" — annak tagjainak vallják. Hol van e z 
az 1844-ben lefizetett pénz, ki és hogyan kezelte, mennyit 
tesz ? Ezen kérdésekre íme itt a felelet. Fuchs Rudolf ur, a 
pesti magyar-német egyház fögondnoka a következő szám-
adást közlötte ve lem: 

„ 1 8 4 4 sept. 1." adakoztak: Székács J. tökeképen 
átadott mint a Pesten alakult e lőleges gyámintézet tagjai-
nak adományát és ugyan annak javára általa kiadott egyh. 
beszédek jövedelmét 50 fr. Schedius L. 5 fr. SzirmayÁdám 
5 fr. Wimmer Ágost. 10 fr. Benyowszky Pét. 5 fr. P r o c o -
pius Gy. 5 fr. Ebeczky Em. 5 fr. Balassa Pál 4 fr. 35 kr. 
Kosztolányi K. 1 fr. Balassa J. 4 fr. 35 kr. Balassa Ist. 4 f r . 
35 kr. Balassa Kár. 4 fr. 35 kr. B. Prónay Albert 5 fr. 
1 8 4 4 - r e ugyanaz 1845-re 4 fr. 35 kr. Fabó Andr. 10 kr. 
Bloch Móritz szarvasi oktató 1 fr. Székács J. 1 fr. Med-
veczky D. 1 fr. Teichengraber L. 20 kr. Sztrokay Ant. 3 
fr. Schwarz M. 1 fr. Prinner And. 20 kr. 

„ 1 8 4 4 sept. 7 ." Blázy L. 2 fr. Székács J. a sept, 1 - i 
első pont értelmében 4 fr. 4 0 kr. Lang M. 5 fr. Tuchs Rud. 
4 fr. Fuchs Guszt. 2 fr. Fuchs Kereszt. 4 fr. 

„ 1 8 4 4 oct. 3 ." Forster Vilin, kamat 30 frtól apr. 9 -
oct. 2. 53 kr. 

„ 1 8 4 4 oct. 9." Szalacsy Ant. 10 fr. Petényi Salam. 
2 fr. Loinniczy Endre 20 kr. Tatay Istv. 2 0 kr. Czékus Ist. 
20 kr. Kosztolányi Józs. 2 fr. Kanya Pál 20 kr. Soltész Alb. 
4 0 kr. Eördögh L. 40. kr. Melczer Lajos 40 kr. Balasso-
vics L. 20 kr. Balassovics Péter 20 kr. llutter József 20 kr. 
Wagner Ist. 20 kr. Dierner E. 20 kr. Szirmay J. 20 kr. 
Kubinyi Ágost. 5 fr. Hrabovszki D. 20 kr. Királyföldi E. 
20 kr. Vörös J. 1 fr. Nendvich K. 2 fr. Illés Á. 2 fr. Zs ig -
mondi P. 1 fr. Graíf K. 2 fr. Iírajcsovics J. 2 fr. 

„ 1 8 4 4 oct. 10 ." Kosztolányi P. 2 fr. 
„1844 . nov. 8." Székács J. a sept. 1 - i első pont é r -

telmében. 
„1845 . jan. 2 8 . " Liedemann Róza 10 ft. Székács J. 

a sept. 1 - i első pont értelmében 4 ft. 4 0 kr. 
„1845 . febr. 17 ." Schiller 5 ft. Cséry L. 1 ft. Dr. 

Wohl 30 kr. Tatay Pál 30 kr. Birly született Schedius 
Krisztina 3 ft. Szloboda M. 2 ft. Glos S. 1 ft. 

„1845 . mart. 8 ." Gróf Traunnö 10 ft, Dr. Wohl előbbi 
adományához 30 kr. — Ezentúl pedig 1846. mart, 23-kától 
kezdve élte fogytáig e g y pengő forinttal kiván a gyáminté-
zethez járulni. 

„1845 . aug. 15 ." A pesti gyámiutézet részéről 58 ft. 
10 kr. 

„1845 . sept. 2." Dr. Teichengraber úrtól 36 f t . 4 0 k r . 
„1846 . febr. 23 ." Luther 300 év előtti halála napjá-



nak emlékére tartott ünnepélykor összeszedett pénz 77 
ft. 2 kr. 

„1846 . febr. 26 ." Kilián úrtól 2 ft. Kaiser úrtól 1 ft. 
„ 1 8 4 6 . mart. 8 ." Hammersberg Mária 10 ft. 
„ 1 8 4 6 . mart. 30 ." Dr. Wohl 1 ft. 
„ 1 8 4 6 . apr. 29 ." Fabó A. 1845. rész 10 kr. Az 

agárdi egyh. 1 ft. 47 kr. Fabó A. 1846-k i rész 10 kr. 
Összesen 4 1 4 ft. 7 kr. 

Ezen 4 1 4 ft. 7 krból nyomtatványokra felment 100 ft. 
8 kr. — Maradt 3 1 3 ft. 59 kr. Ehhez járult: 

1847. sept, 2 -kán az agárdi egyház 1 ft. 10 kr. Fabó 
Endre 1847-re 10 kr. 

1848. febr. 3-kán a takarékpénztárból kivett kamat 
máig 46 ft. 52 kr. jun. 27. Az agárdi egyház 1 ft. 5 kr 
Fabó Andr. 10 kr. 

1851. apr. 24. A takarékpénztárból fölvett kamatok 
61 ft. 34 kr. = Összesen : 425 ft, 

1853. febr. 16-kán 425 ft. és 21 havi kamatból lett 
4 6 3 ft. 

Ehhez a német egyház hozzácsatolta a maga gyámin-
tézeti alapját . . . . 298 ft. 40 krral 
s lett 761 ft. 4 0 kr. 

Ezen 761 ft. 40 kr. a pesti egyház közpénztárának 
1 8 5 3 febr. 16-kán 5 % - r e kölcsön adatván, Fuchs Rudolf 
ur számítása szerint annak rnaig folyó 7 és 3 /4 évre esö 
kamata tesz 353 ft. 55 kr. Összesen tehát 1115 ftot ezüst, 
vagyis 1171 ft. 37 krt osztrák értékben. 

Mely 1171 ft. 37 krt az elnök Fuchs Rudolf urnái 
felmondatván,azt Fiedler József pénztárnok ur által fölvetette, 
és mint az E. gy . - intézet sajátját a takarékpénztárba b e -
tétette. 

IX. Osterlamm ur nagyon terhelve levén, pénztár-
nokul Fiedler József ur választatott, ki azt el is fogadta. 
Lakik Pesten, váci utca 13. szám, „Kékszöllöfürt" cimü 
kereskedésben. 

X. 1860. dec. 2-kán. Főtiszt. HoíFmann egyházi ta-
nácsos urnák, mint a Gusztáv-Adolf-egyesület középponti 
elnökének levelet irtam a programm 13. pontja értelmében 
s beküldtem neki 150 programmot német nyelven. Ugyanaz 
nap Dr. Jansen urnák Leydenbe 50 német programmal, 
nem különben Wolf János Henrik urnák Zürichbe szintén 50 
német programmal ugyancsak a 13. pont értelmében. 
Ugyanez alkalommal ugyanezeknek, a dunántúli kerületi 
bizottmány elnökének Pálfy József urnák: „Aufruf an 
unsere ev. Glaubensgenossen" cimü szózatát is beküldtem. 

XI. 1860 dec. 10-kéröl tudósit nt. Geduly Lajos ur, 
hogy a dunáninneni egyházkerületben az E . - gyámintézet 
következő kép alakult. Az egyházkerületi bizottmány tag-
jai Geduly Lajos, Hauszer Ernő, Jeszenszky József, Dobay 
Ágoston, Weisz Fodor pénztárnok. — Az esperességi b i -
zottmányokat képezik : a) Pozsony városában : Raabe Kár. 
Aug. lelkész elnöklete alatt 12 egyháztag. b) Pozsonyme-
gyében : Hollerung Károly esperes és Jennendy Sándor, 
c ) Árvában Lencso György lelkész, Kubinyi Mihály és 
Csillagi József, d) Liptóban: Plech János esperes és Szent -
iványi Adolf, e ) Mosonyban: Tomka János lelkész, Major 
Pál és Thyring Károly. 0 Nyitrában: Teszák Sámuel espe-
res , Konrád Mihály és Schubert Lajos, g ) Trencsénben 
Szwaty Mátyás esperes, Szilvay Károly és Bogárdy Péter, 
h ) Turóczban: Belahorszky András esperes, Ruttkay 
Ágoston és Velics Alajos. Sajnálom, hogy lelkes körieve-

löket, melyet az esperességekhez intéztek itt — hol csak a 
főbb mozzanatok sorolhatók elő — nem közölhetem. 

XII. Az E. gy.- intézet középponti pénztára mai napon 
igy ál l : 

1860. nov. 5. Ivánka Imre a bányakerületi bizottmány 
részéről 30 ft, 67 kr. 

1860. nov. 5. Pesti magyar egyház 
reformat. áldozat egy harmada . . . 4 ft, 05 kr. 

1860. nov. 10. Csapó Lajos cs. k. bör-
tönőr — ft. 60 kr. 

1860. nov. 12. Karczag Auguszta asz-
szony 1 ft. — — 

1860. nov. 28. Horváth Zsigmond ta-
nár 6 ft. — — 

December 2. Fuchs Rudolf ur a nála 
levő régibb pénzt a 8-ikmozzanatértelmében 1171 ft. 37 kr. 

Összesen: 1213 ft. 69 kr. 
Ebből levonandó eddigi költség fejében . 6 ft. 8 kr. 

Marad 1207 ft. 61 kr. 
Megjegyzem, hogy a nyomtatási költség, mely 1 5 0 0 

német, 2500 magyar és 2500 tót programm, valamint 2 0 0 0 
elnöki levél nyomtatásaért 87 ft, 25 krt teszen, még nincs 
kifizetve, mert az 1171 ft. 37 kr. a takarékpénztárba bete -
vén, azt bántani nem akarom, hanem azt az egyetemes 
gyűlésnek határozata alá teljes épségben óhajtom bocsátani, 
— az azon kivül befolyt készpénz pedig ezen költség 
fedezésére elégtelen. 

Kelt Pesten, 1860. dec. 15-kén. Székács József 
E. gy.-intézeti elnök, 

Imaházfölszentelés és lelkésziktatás. Sze-
ged, dec. 2-kán Kis István, alföld reformátorának*) s z ü -
lővárosában, e mai napon kettős ünnepet ült az evang. ág. 
hitv. egyház, ugyan is Ízletesen, lehet mondani g y ö n y ö -
rűen, fölszerelt imaháza fölszenteltetett, s első lelkésze 
Szeberényi Lajos beigtattatott. Fájdalommal vette, mind a 
szegedi hivők kicsiny serege , mind az egyház megyébül 
összeseregeit vendégkoszorű, azon szomorú hirt, hogy föt. 
Székács József superintendens ur, ki ez alkalomra meg-
hivatott és váratott, szavát, a közbe jött akadály miatt, be 
nem válthatván, meg nem jelent. Pótolva lön ezen hiány, 
nt. Torkos Károly békescsanádi esperes ur által. A szer -
tartás, egyházunk bevett szokása szerint, egyszerűen v é -
geztetett, de annál inkább ragyogtak az esperes, és a beig-
tatott lelkész remek beszédeik, mind kettő szólván nagy 
ékesszólással , s merítvén minden gondolatát az élet kútfor-
rásából a szent könyvekből. 

* ) Született Szegeden 1505-ben. Gyulán és Temesváron mint 
tanár nagy sükerrel működött, Martinuzzi György 
nagyváradi püspök üldözései elöl dunántulra menekül-
vén, ott mint lelkész, s később mint superintendens 
áldásdűsan hivataloskodott, s végtérre mint ráckövi 
pap 1572-ben , jobb életbe költözött. 



A templom ajtajánál, elmondott ima után, esperes ur 
által az urnák hajléka megnyittatott, mire a közönség b e -
vonult ; ezután föntisztelt esperes ur tartá a fölszentelési 
beszédet, értekezvén arról, milyen hit lészen ezen hajlék-
ban hirdetendő, ezen je les szónoklat után igtattattott be az 
új lelkész. Feszült várakozás közben, megkezdé Sz. L., 
szorgalommal kidolgozott, s ihlettséggel elmondott beszé-
dével, az uj lelkészi állomását. Ezután az ur végvacsorója 
szolgáltatott ki Sz. A. nagylaki lelkész által, s végtére az 
uj lelkész keresztelt és német nyelven egy uj párt adott 
ö s sze . 

Altalános megelégedéssel oszlott el az ez alkalomra 
szép számmal összegyűlt minden rendű és rangú közönség, 
azon í"orr,ó kivánattal: vajha a mindenható megáldaná ama 
nemes törekvést, mely a szegcdi atyafiak szivében honol. 
Az ily rendben végzett egyházi szertartás után, a sétaté-
ren levő sörcsarnokban gyűltünk össze, hogy a testnek is 
megadhassuk a mi testé, s fényesen vendégeltettünk meg a 
szegedi egyes hivek szivességéböl. Meg nem állhatom, 
hogy ez alkalommal két férfiút megne említsek, kinek l e g -
inkább, köszönhetni az egyház létrejöttét, s ez t. Karlovsz-
ky Vilmos, felügyelő, és JRóth Jónás az egyház gondnoka. 

Mindketten vetekednek buzgalomban és áldozatkész-
ségben, s hogy határt nem ösmerő fáradságuk nem maradt 
eredménytelen, igazolja a leirt ünnepély. Ezzel korántsem 
szorulnak háttérbe Szeged lelkes evang. hivei, s az emlí-
tettem férfiak örömmel elismerik hitsorsosaik közreműkö-
dését. 

Mint követésre méltó példát, meg kell még említe-
nem, hogy mind az istenitiszteletnél, mind a lakománál, 
valamennyi hitfelekezet lelkészei résztvönek; s igen jól 
esett, nagys. és főtiszt. Kreminger prépost ur az e g y e t é r -
tés és türelemre emelt fölköszöntését hallanunk, mire 
szivünk legbensőbb érzetével, zsoltárok szerzője után fö l -
sóhajtunk : „ íme mely igen jó és mely gyönyörűséges do-
log, az atyafiaknak egyességben való lakások." 

Sz. A. 

A JOGTANITÁS AZ EPERJESI COLLEGIUMBAN. 

Nt. szerkesztőség! Az ittteni evang. egyház-kerü-
leti collegium állandó isk. bizottmánya tegnapi ülésében, tek. 
Kulinyi Albert helybeli egyházi felügyelő ur lelkes indít-
ványa folytán közakarattal elhatározá az eperjesi collegium 
teljes integritásának helyreállítását az által, hogy a mult 
évtized szorult viszonyainál fogva megszüntetett ,,jogi tan-
szék" újból felálitassék, s a tanitás a f. isk. év másik f e l é -
ben megkezdessék. Mi végből egy részletes terv kidolgo-
zására egy választmány neveztetett ki, tervét a legközelebb 
tartandó pártfogósági nagy gyűlésnek benyújtandó. A mult 
években politikai okokból a tanitáslól hatóságilag letiltatott 
volt utósó collegiumi jogtanár, t. Schulek Gusztáv helybeli 
ügyvéd ur, tanszékének újbóli elfoglalására fel fog szól í -
tatni; t. Kovácsy János collegiumi egyik ügyész és isk. 
bizottmányi tag pedig, az ülésben jelenlévén, szokott buz-

gósággal e részbeni közreműködését is felajánlván, napon-
kinti két tan-óra elválalására késznek nyilatkozott. 

Semmi kétség, hogy a pártfogósági nagy-gyűlés l e g -
közelebb magáéva teendi e korszerű fontos ügyet, s mind 
a tantárgyakra, mind pedig a tan-erőkre nézve célszerűen 
intézkedendvén, a sokáig nélkülözött jogtani pályát k ö -
rünkben haladék nélkül életbe léptetendi, s az eperjesi 
collegium e részbeni országos hirét néhai t. Csupka An-
drás országszerte ismeretes jogtanár szellemében a 
jelenre s jövőre nézve is biztositandja! 

Sztehlo János. 
eperjesi ev. lelkész. 

— -

Hálanyilatkozat. 
Ez előtt néhány nappal a selineci ev. lyceum i g a z -

gatója nt. Breznyik János úrtól, ily tartalmú levelet valánk 
szerencsések olvashatni: ,,Lyceumunk növendékei mult 
tanévben egy kis egyletet állítottak magok közt s z e g é n y 
ev. egyházaknak, a mennyivel, s a mivel lehet f e l s e g é l é -
sére. A filléreikből begyült összeget 3 részre osztván, a 
részleteken, szt. bibliákat s uj testamentomokat venni, s 
azokat 3 (magyar, német s tót) egyháznak szegényeik közt 
ingyen leendő elosztás végett megküldeni határozták. M a -
gyar egyházul a tűz által elszerencsétlenült a.-vadászi volt 
kijelölve. 

„Én kedves kötelességemnek tartom ezennel ifjaink 
nevében 5 bibliát s 12 uj testamentomot átküldeni azon 
szives kéréssel , hogy azokat tüzkárosította l egszegényebb 
hívei közt elosztani, az adománynál pedig — ne c s e k é l y -
ségére — hanem azon jó szándékra, melylyel nyujtatik, 
tekinteni méltóztassék. Adja Isten, hogy az az illetőknél 
minél nagyobb lelki áldást eredményezzen!" — Üdv a 
selmeci ev. lyceum tisztelt tanárainak, kik tanitványiknak 
nemcsak értelmét, de szivét is képezni hivatásuknak tartják, 
s azokat minden nagyra, szépre és jóra föllelkesíteni k é -
pesek ! Üdv tinéktek kedves ifjak! — kik már az élet ha j -
lékony korában a legnehezebb magunkoni győzelmet — 
az önmegtagadást eltanultatok—az abból kifejlő ker. s z e r e -
tetnek nemcsak tavaszi virágaival örvendeztetitek az e m -
beriséget, de annak kedves izü gyümölcseivel is tápláljá-
tok a sokat nélkülöző szegényeket . Ifjuságtok á ldo-
zatai legyenek kedvesek Isten e lőt t , s növeljen e g y e n -
egyen mindnyájatokat országának rendíthetlen oszlopaivá! 
— Kedves emléketek a tek. Boross Mihály úréval együtt 
élni fog egyházunkban, ki szintén ennek száznál több apró 
népiskolai olvasókönyveket ajándékozni kegyeskedvén, 
hogy becses ajándókának necsak anyagi, de szellemi g y ü -
mölcseit is egyházunk élvezhesse, azok e g y - e g y pé ldányá-
ból „Boross" cimü isk. könyvtár alakítását elhatároztuk,— 
mely mellett kedves ifjak! a ti hálás kebellel fogadott sz . 



bibliáitoknak nagyobb s kisebb példányai is első helyet 

foglalandnak. 
Jól esik itt hálás sziveinknek egy tömérdek bajaink 

közt elmulasztott kedves kötelességnek lehető pótolása: 
midőn a s.-pataki főiskola tiszt, tanári karának legforróbb 
köszönetünket s hálánkat nyilvánítjuk azon kegyességeért , 
miszerint ezerötszáz kérvény-ívet egyházunk számára in-
gyen kinyomatni méltóztatott, mely legalább 4 0 — 5 0 ftba 
belekerülvén, annak elengedése mellett a tiszt, főiskolát 
egyik legnagyobb jóltevönkül bemutatni szerencsések 
vagyunk. Vajha a tiszt, főiskola, mint hegyen épült város 
— világ végeiglen álljon! — s annak leghálásabb gyer-
mekei az alsó-vadászi egyház tagjai l egyenek ! 

Fogadják egyházunk legbuzgóbb háláját, f. zsólcai 
nagys. Plathynö, szül. Döry Krisztina asszonyság is! — 
ki egyházunk por és hamu maradványait szemeivel látva, 
10 o. fttal kegyeskedett egyházunkat megajándékozni — 
többhöz is rövid időn reményt nyújtva: — hasonlókép a 
s.-gömöri evang. és h. h. pelsöci egyházak is! kiknek min-
denike akkor, midőn az általunk már buzgó tisztelettel 
fölkért egyes gyűjtő urak - fájdalom! talán a sükeretlen-
ség miatt mélyen ha l lga tnak , -a íizetés idejének közelgése s 
fizetni nem tudás eleven képzeleténél fogva a kétség örvé-
nye közt hányatott egyházunkat, tíz-tíz o. forinttal fölse-
gélleni siettek. A kegyes áldozatokban gyönyörködő sze -
retet Istene áraszsza ki e g y e n - e g y e n földi s menyei l e g -
szebb áldásait. 

Alsó-Vadász, dec. 4. 1860. 
Az egyház nevében 

Kérészy Mihály ref. lelkész. 

Rendkívüli tagok: 

Bachhuber János, Kistenmacher Károly, Szabó Sándor, 
Szabó József , Lakner József, Jancsovics F., Delhy F., 
Vizsay Mihály. — Pesten, dec. 4. 1860. 

Fiedler József pénztárnok. 

Adakozások. 
A collegiumi Schvarz-alapitmányra legközelebb ada-

koztak : t. nagyszombati ág. h. evang. gyülekezet, nt. Hol-
lerung Károly esperes és modori lelkész ur által 3 ftot; 
egy névtelen Eperjesen, bold. Schwarz Mihály esperes ur 
névnapján, 2 ftot. 

Kelt, Eperjesen dec. 6. 1860. Sz. J. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak : 
Gyönki magyar egyház 2ft, Mányoki Tamás úr gyönki l e l -
kész 3 ft, Zelovics Gábor úr Sz. Endrén ismét 5ft, Nánásy 
Lajos úr M. Szigethen 2ft, Máramaros-ugocsai egyházmegye 
48ft, u. m. Técsö l i f t 40kr, Nagyszöllös lOft, Tiszake-
resztúr 8ft, Feketepatak 5ft, Verböcz 3ft 43kr, Salánk 2ft 
80kr, Visk 7ft 37kr. 

Közli Török Pál 

Nánásy Lajos úr M. Szigethen adott: a Libanonvi-
déki keresztyének javára 2ft, az a. vadászi egyház részére 
2ft, Oláhországi missióra 2ft. Szerk. 

Nyilatkozat. 
Nt. szerkesztő ur ! Többektől hallván azon megjegy-

zést, mintha e becses lapok f. évi 40-dik számáhan „Sajó-
partiV név alatt közlött gyűlési tudósításnak, valamint a 
46-dik számban E. és A. urak által Sárospatakról Sajópar-
tihoz intézett felhívásra befelelö „válasznak" is én volnék 
a szerzője : tisztelettel kérem kinyilatkoztatni, mikép, bár 
„én is a Sajópartján lakom," de '„Sajóparti" nem vagyok, 
s ha támadásra volna kedvem, nyiltsisakkal támadnék és 
hátmegett az achillesi sarkakat nem sebzeném, azonban én 
a sárospataki nagy érdemli tanár urakkali legbarátságo-
sabb viszonyomat feltartani s őrizni kívánom. — Berzéte 
1860. dec. 4. Makiári Pap Lajos. 

Árvaintézeti új rendes tagok : 

Podmaniczky Zsófia, Fekete László, Barkassy József, 
Iíarner Math., Nendvich Károly, Rózsa Lajos, Vághy Lajos, 
Krellevitz Róbert, Schmidt Titus, Teasdale F., Gyene Ká-
roly, Elefánt Mihály, Zsíros István, Szűcs Lajosné, Kandó 
Teréz, Gshwindt Mihály, Borcsányi P., eperjesi ágost. 
hitv. egyház. 

Tek. Hollósy Mihály ur a nemes-oroszi leégett e g y -
egyház részére adakozott 1 fr. 50 kr. 

Ugyan csak tek. Hollósy ur a moldva-oláhországi 
missió részére is adakozott 2 o. é. ftot ezüstben. 

Isten áldja meg a kegyes adakozót. Szerk. 

Tolna megye. Nagy-Székely. Az emiitett helyen e l é -
gett reformált-gyülekezet fölsegélésére, a kis-székelyi ró-
mai cath. község- le lkes jegyzője Berecz István ur közre-
működése folytán küldött 12 oszt. ftot; N.-Dorogh községe 
pedig 29 oszt. ftot. Midőn az emiitett községek fe lekeze-
tességen felülemelkedett nemes tet tét nyilvánosságra h o z -
zuk • foiradiák el forró köszönetét a segélyezet t egyháznak. 

' * Közli M. T. 

Igazítás. A ref. superintendensek közül az eszter-
gomi conferentiára nem főt. Balogh Péter, a mint a mult 
számban emiitettük, hanem főt. Nagy Mihály sup. van m e g -
híva. 
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F I G Y E L M E Z T E T É S . protestantismus érdekét akárhányszor elébbre 

Mai számunk hirdetési rovatában Osterlamm t e s z i a z ü z l e t érdekének, újévi ajándékul találkoz-
Károly könyvkereskedő urnák ünnepi ajándéko- n é k hitsorsosinknak közbizodalmával oly m é r -
kul szolgálható könyvek lajstromát adjuk. - tékben, a mily mértékben megérdemli. Sorakoz-
Igen örvendenénk, ha e derék könyvárusunk, ki z u n k mindenben, és adjuk meg az érdemnek a 
mindenekelőtt protestáns és vállalataiban is a m a g á é t . Szerk. 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

OSTERLAMM KÁROLY 
pesti könyvárus ajánlja a következő munkákat : 

I. Ünnepi ajándékok prot. családok számára. 
Boross Mihály. Kegyeletek oltára. A világtörténelem drágakő darabjaiból épitve 4 füzet 80 

kr. Mind a 4 füzet szinezett boritékba kötve 1 ft. 
Boross Mihály. A hitújí tás bajnokai. Egyháztörténeti képcsarnok. Első füzet : Vikleff. — 

Második füzet: Husz. Az egész munka 10 — 12 fíizet lesz. Mindegyik ára 20 kr. 
Czelder Márton. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok templomi használatra. Diszkötés-

ben 3 ít. 20 kr. 
Fabő András. Vallásos elmélkedések protestánsok számára. Vászonba kötve 2 ft. 
Haberern J. Melanchtlion Fülöp. Elet és korrajz 6,0 kr. 
Protestáns Naptár 18Gl-re, kiadja Dr. Ballagi Mór. Második kiadás 50 kr. 
Balogh Péter ref. superintendens arcképe 1 ft. 
Esztergáig Mihály esperes arcképe (TényrajzJ 2 ft. 
Haan A. L. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történelméhez 2 ft. Ugyanaz német 

nyelven 2 ft. 
Máday superintendens arcképe (fényrajz) 2 ft. 
Dr. Székács József superintendens arcképe 1 ft. 

Reformátorok arcképei: 
Calvin, Husz, Prágai Jeromos, Gusztáv-Adolf, Luther, Melanchthon, Zwingli, mindegyik 

fehér papiroson 50 kr. Chinai papiroson 70 kr. 

II. Ifjúsági iratok és tankönyvek. 
Andorlaki Máté. Világkrónika 60 kr. Ugyanat tó l Magyar krónika 60 kr. 
Batizfalvi István. A földrajz elemei 3-dik kiadás 50 kr. 
Dorner József. Az ásványtan elemei 43 kr. 
Lukács Pál Gyermek iratai : Első kötet. Kis Dalos, szinezett boritékba kötve 50 kr. Második 

kötet. Virágtárca 50 kr. Harmadik kötet. Hervadt bokréta 60 kr. 
Nagy Soma. Népszerű gyakorlat i mértan 60 kr. 

^ Warga János. ABC és olvasókönyvecske. Az irva olvastató tanmód szerint. Hatodik kiadás 
kötve 12 kr . Ugyanat tó l : Magyar olvasókönyv. 1-ső kötet. Harmadik kiadás 42 kr. Magyar olvasó-
könyv. 2-ik kötet. Harmadik kiadás 80 kr. Nevelés- és oktatástan kézikönyve. I-ső kötet. Neveléstan. 
Harmadik kiadás 1 ft. 



III. Különfélék. 
Magyar Akadémia könyve. Eredeti költemények, szerkeszti Ormódy Bertalan. 1 ft. 50 ki 
Blázy Lajos. Protestáns u j zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra megv i t a tn i min 

tául 1 ft. 
Boross Mihály. Melanchthon Fülöp élete. A nagy reformátor háromszázados (1860. apr. 19} 

emlékünnepére. Kegyelet oltárául 20 kr. Ugyana t tó l : Szent Is tván az első magyar k i rá ly 50 ki 
Caird János. A vallás a munkás életben. Magyarra fordította J . S. ref. tanár 30 kr . 
Irinyi József. A zsinati előkészületekről a főbb vonásokban 20 kr. 
Kerkapoly Károly. Protestáns egyházalkotmány, tekintettel történeti fejlődésére 1 fi 

Ugyana t tó l : Világtörténet, észtanilag előadva. Első kötet 2 ft. 
Könyvtár. — Protest. theologiai, kiadják a pesti ev. ref. theol. intézet tanárai : Első kötet 

Hagenbach Dr. K. R. A theologiai tudományok Encyclopaediája, fordította Hévész 2 ft. 64 kr, Máso-
dik kötet : Kurz F. h. szent történelem tankönyve. Fordította Fabó András 1 ft. 60. kr. 

Közlöny, magyar irodalmi: kiadja Osterlamm Károly, minden két hónapban egy iv. (In-
gyen kiszolgáltattatik). 

Molnár Aladár. A philosophia szükséges alkatrésze a theologiának. Pályamű 30 kr. 
Negyven éves naptár 30 kr. 
Nyelvészet, magyar, szerkeszti Hunfalvy Pál. Ötödik évfolyam. Előfizetési ára a 6 füzetnek 

5 ft. 25 kr. Az első 4 évfolyam egyszerre véve leszállított áron 15 ft. 
Papi dolgozatok, különféle. U j folyam. Szerkeszti Szász Károly. Három füzet. Mindegyil 

1 ft. 75 kr. 
Révész Imre. A protestáns egyházalkotmány alapelvei, a XVI-ik századi főbb reformátorok 

vallástételek és egyházszervezetek bizonyítása szerint 00 kr. Vélemény a magyar protestáns egy 
házalkotmány főpontjai felett, különös tekintettel a jövendő törvényhozásra 40 kr. 

Sár vár y Elek. Akác virágok. Tört. beszélyfüzér 80 kr. 
Sebessi János. E g y protestáns gymnasium terve 60. 
A sopronyi evang. iskolatanitói képezde által kiadott népiskolai könyvek: 12 fali olvasó' 

tábla legnagyobb rétben 1 ft. 
Somody József. A teremtés természet-történelmének nyomai. Angolból fordítva 2 ft. 
Székács József A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangyélikusok szabad és nyil-

vános vallásgyakorlatát biztosító törvények, magyar-német kiadás, függelékül a latin szöveg 40 kr, 
Egyházi beszéd, melyet Berzsenyi Dániel sírja felett a niklai temetőben 1860. junius 14-kén elmon-
dott 40 kr. * 

Gróf Széchenyi István fényrajzképe. A m. tud. akad. teremében felállított életnagyságú 
olajkép után készítette Heidenhaus E. 2 ft. 

Fényrajzi képek Magyarországból. Természet után készítette Heidenhaus E. (Budapest és 
környéke, Vácz, Vissegrád, Esztergom, Pozsony, Dévény, stb.) 43 lap legnagyobb alakban minden 
lap ára 3 ft. 

J j ^ P " Erdélyben Demjén László könyvárus által mind a fensorolt művek megszerezhetők. 

Pályázat óvói állomásra 
A szatmár-németi városi óvodában. — Fizetés: kényelmes lakon, tágas házi kerten kívül 

420 ft. o. é. és 8 öl fa, melyből a tanszoba is fűtendő. 
A minden szükségesekkel ellátott folyamodvány küldessék az 1861. év január 5-kéig tek. 

Kovács Ágoston egyleti elnök úrhoz Szatmártt. (2 — 2) 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mai Lapunkhoz mellékletek vannak csatolva: „Magyarország." Politikai napilap. Pompéri Jánostól. 
— Uj előfizetési hirdetés a „Falusi Gazdádra. Heckenást Gusztáv kiadó tulajdonos. — Előfizetési hir-
detés Vas Gerebennek VA népbarát" cimü lapjára.. — Előfizetési felhívás az „Ifjúsági Könyvtárira. 

Kiadják Engel és Mandello könyvnyomda tulajdonosok. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI IS ISKOLAI LAP 
SZERKESZTŐ- É S KIADÓ -

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI DIJ : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken : postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETÉSEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. 

Előfizetési felhívás 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 44 

1861. negyedik évi folyamára. 

Egyházunk lezajlott'mozgalmai közt elégszer volt alkalmunk rámutatni azon elválhatlan kapcsolatra, melyben 
annak intézményei a hazai alkotmánynyal állnak. 

Ma egész küzdelmünk, melyet vívtunk, ugy tűnik lel. mint ütegyengetés azon nagymérvű nemzeti válsághoz, 
melyre october 20-dika óta léptünk. 

Ha megadja már most Isten érnünk, hogy legközelebb országgyűlésünk lesz, s országos ügyeink megszakadt 
folyamatja ismét visszakerül régi törvényes medrébe: lehet-e akkor percig gondolkodnunk, hogy nekünk mielébb zsina-
tot kell tartanunk, és az ország ügyei rendbejövését ez oldalról is elébbre vinnünk. 

S valóban, ha volt valaha időpont a nemzet történelmében kedvező arra, hogy az irányunkban gyakorolt 
százados méltatlanságok orvosoltatást nyerjenek, ha volt idő hajlandó pártatlanságra, igazságtételre: bizonyára a r e g e -
neratió napjainak ideje lesz az, a midőn mindenki érzi, hogy egygyé kell lennünk szeretetben, s azért szükséges, hogy 
kölcsönös méltányosság a sziveket egymáshoz közel hozza. 

A beállandó alkotmányozó zsinatnak temérdek teendője lesz, és ha az egyháznak valaha volt szüksége 
közlönyre, ez lesz azon időpont, melyben ily közlönyt senki teljességgel nem nélkülözhet, ki az ügyek alakulása iránt 
csak némileg is érdeklődik. 

Ezt tudva, teljes bizalommal hívjuk föl tisztelt hitsorsosinkat vállalatunk buzgó pártolására, s figyelmeztetve 
kérjük, hogy a megindult politikai mozgalmak közt se feledkezzenek meg egyházi életünk ezen szükséges tényezőjéről, 
mely, dicsekedés nélkül mondhatjuk, nemzeti viszonyaink fejlesztésében is nem épen csekély szerepet játszott, és melyre 
— jövendőben is még mindég fontos szerep várakozik. . 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 f t . 40 kr., félévre 3 f t . 70 kr.} helyben 
egész évre 7 f t . , félévre 3 f l . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Az előfizetési összletek a lap szerkesztőségéhez (Lövészutca 10. sz.) bérmentve intézendők. 
Pesten, december l - j é n 1860. 

Dr. Ballagi Mór 
f e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó 

AZ ÁGOST. HITV. EVANG EGYETEMES 
EGYHÁZI GYÁMINTÉZET PROGRAMMJA. 

Magyarhoni prot. egyházunk eléggé meg-
érett arra, hogy érezze szükségeit; a hol pedig a 
szükség érzete meg van, ott a vágy a baj orvoslá-

sa után élénken nyilatkozik, a mi azután arra 
készt, hogy utak s módok felöl gondoskodjunk, 
mikép lehessen a bajon segíteni. 

Egyházunk szükségei közt pedig alig van 
érezhetőbb s kiáltóbb, mint az anyagi szükség. A 
kellő anyagi eszközök hiányában az egyjí 



tengőlik s nem képes azon magasztos céloknak 
megfelelni, melyekre hivatva van." 

S bár a nélkül, hogy a szerénytelenség vét-
kébe esnénk, bevallhatjuk, mikép egy pár évtized 
óta sok történt részünkről, a mi anyagi bajainkat 
nem kevéssé enyhíti s egyházunk jövendő felvi-
rágzásának szép reményét állítja kilátásba. — 
mégis, ha magunk körül tekintünk még sok ol-
dalról emelkedik felénk a szükségnek orvoslás 
után kiáltó szava. 

Főtanodáink állása anyagilag némileg bizto-
sítva van ugyan; de közel sem oly mértékben, 
hogy itt megállapodni lehessen; — 

a velők kapcsolatban levő tanitóképezdék 
még csak első gyermekkorukat élik s épen azért 
a dajkáló kezek szükségét mélyen érzik. 

Egyházainkat illetőleg: a már létezőknek is 
egy része taiig birja magát fentartani. Templo-
maink a vallás méltóságának, iskoláink a nevelés 
céljainak ritka helyen felelnek meg; az egyházi 
épületek a legtöbb helyeken nagyon is szegényes 
állapotban vannak; lelkészeink s iskolatanitóink-
nak legalább egy harmadrésze nem bir annyi 
jövedelemmel, hogy a legnagyobb takarékosság 
mellett is képes volna családját eltartani s gyer-
mekeit illően neveltetni; — 

de vannak sok oly helységek is, hol az evang. 
lakosok más hitfelekezetüek közt elszórva az ele-
nyészés veszélyeinek vannak kitéve, miután az 
anyaegyház távolléte miatt sem maguk a vallás 
vigasztalásaiban kellő mértékben nem részesül-
hetnek , sem gyermekeiket meggyőződésökkel 
megegyező vallásos elvekben nem neveltethetik. 

Egyházunk ezen szomorú anyagi állása birta 
arra a négy egyházkerület egyetemes gyűlését, 
hogy enyhitésére, követve külföldi hitrokonink 
buzdító példáját, egy „egyházi gyámintézetet" 
állítana fel s annak életbeléptesével s vezetésével 
egy központi választmányt bizna meg. 

Midőn ezen választmány a reá bizott szent 
ügyben működéseit Isten nevében megkezdi, szük-
ségesnek látja mindenekelőtt azon vezérelveket, 
melyeket működéseiben követni szándékozik, 
nyilvánítani; a mit ezennel a következő programúi 
által teljesít: 

„Az egyetemes ágost. hitv. ev. egyházi gyám-
intézet célja: már létező egyházaink s tanintéze-
teink felsegélése, s a hol kívántatik, ujaknak fel-

állítása ; — s ezen célt, a hívek bármi módoni 
kényszerítése nélkül, egyedül a keresztyén sze-
retet önkénytes áldozatai által kívánja létesíteni.'* 

Ezen kettős elvet részletekbeu a következő 
módon kivánja a központi bizottmány életbelép-
tetni : 

1. A gyámintézet csak egyházakat s taninté-
zeteket gyámolí t ; de személyre szóló adományo-
kat nem osztogat. Ezek részére léteznek azon 
jótékony intézetek, hol az illetők magukat s ille-
tőleg özvegyeiket s árváikat biztosíthatják. 

2. Az egyházakat is tüz vagy más elemi csa-
pás esetében „csak kivételesen" gyámolítandja ; 
egyébiránt pedig oda utasítja őket, hogy egy-
házi épületeiket kármentesítsék a hazai kármen-
tesítő intézetnél, mely a mellett, hogy csekély 
biztosítási díjat vesz, egyházainknak nevezetes 
kedvezményeket nyúj t . 

8. Azon egyházak szükségein pedig, melye-
ket gyámolítására méltóknak itélend, alaposan 
kiván segíteni, azaz, a segélyezést mindaddig 
folytatandja, mig oly állapotba nem helyezteti, 
hogy a további segélyezést nélkülözhessék. 

4. Ez okból igyekezni fog egyházaink s tan-
intézeteink anyagi állásával, s a hol u j egyházak 
vagy iskolák felállítása szükségeltetik, a szükség 
valódiságával megismerkedni, s e részben igénybe 
veendi a főtiszt. Superintendens és az Esperes 
urak segítségét. 

5. Minthogy pedig ezen gyámintézet főkép 
saját egyházainkat s tanintézeteinket segélyezen-
di ugyan, a nélkül azonban, hogy más szűköl-
ködő evang. egyházakat s tanintézeteket mellőz-
ne, söt ezeket is, felekezetkülönbség nélkül ereje 
szerint gyámolítani k iván ja : a testvér-felekezet 
egyházi elöljáróit is felkérendi, hogy gyámolí-
tásra szorult egyházaikat vele megismertetni s 
azokat oda utasítani szíveskedjenek, hogy ok-
adatolt kérvényeikkel ezen központi bizottmány-
hoz járuljanak. 

6. Ha templomok, iskolák s más egyházi épü-
letek felállítása végett vétetik ezen gyámintézet 
segélyezése valamely gyülekezet által igénybe, a 
központi bizottmány ki fogja tudni, mekkora ösz-
szeg kívántatik annak felállításához s mennyit 
képes abból maga az illető gyülekezet előállítani ? 
— s a hiányzót igyekezni fog előteremteni, mind-
addig folytatván a segélyezést, mig a megkiván-



tató összeg kikerül: az illető gyülekezettől azon-
ban pontosan számot kérend a. befolyt segély-
pénzek hovafordításáról. 

7. A hol lelkészi és tanitói állomások javítása 
szükségeltetik, ki fogja a központi bizottmány 
tudni, mennyit képes maga az illető egyház lel-
készének vagy tanítójának adni? s mennyi kíván-
tatik még azon fölül, hogy ezek hivatalukhoz illő-
leg tisztességesen megélhessenek? — s a hiányzót 
oly módon fogja pótolni igyekezni, hogy a részére 
befolyandó segélypénzeket az illető Esperesség 
utján kezéhez szolgáltatja ugyan, de azon kikö-
téssel, hogy azok azonnal tőkésíttessenek, s mint 
állandó alaptőke kezeltessenek. A rendes kezelés-
ről pedig, ugy nem különben a kamatoknak az 
illető lelkész- vagy tanitó részére leendő pontos 
kiszolgáltatásáról magának az illető Esperesség 
ut ján koronként tudomást szerezend. 

8. Azon fog lenni ezen központi bizottmány, 
hogy mind a négy egyházkerületben alakuljanak 
egyházkerületi gyámintézeti bizottmányok, melyek 
Őt működésében gyámolítsák, s melyekkel a se-
gélygyűjtés s annak mimódoni kiosztása tekinte-
tében folytonos érintkezésben lehessen. Ezen 
egyházkerületi bizottmányok pedig gondoskodni 
fognak, hogy illető egyházkerületeik esperesi 
megyéiben s népesebb egyházaiban szinte ala-
kuljanak megyei gyámintézeti bizottmányok, me-
lyekkel viszont ők lehessenek hasonló összeköt-
tetésben. 

9. Az egyházkerületi bizottmányok kimu-
tat ják a központi bizottmánynak azon egyhá-
zakat s tanintézeteket, melyeket illető egyházke-
rületök jóváhagyásával gyámolíttatni kivánnak, 
okadatolva tüntetvén ki azok szükségeit; a köz-
ponti bizottmány pedig felszólításokat fog ko-
ronként kibocsátani az általa kitűzött egyházak 
s tanintézetek segélyezésére. 

10. A segélygyüjtés tekintetében egyedül a 
keresztyén szeretetet s buzgóságot, minden, bár-
minemű kényszer kizárásával, kivánja ezen köz^-
ponti bizottmány igénybe venni. S ez okból a 
lelkész urakat felkérendi, hogy ezen ker. szerete-
tet s buzgóságot minden módon ápolják híveik 
közt. Ajánlja névszerinti 

a) hogy a reformatió ünnepét évenkint meg-
üljék híveikkel s ez alkalommal őket serkentsék, 

hogy az apostol szavai szerint, a szentek szük-
ségeire adakozók legyenek; 

b) ezen kivül még egy vasárnapon vagy ün-
nepen. a mikor legcélszerűbbnek itélendik, elő-
rebocsátott kihirdités után, egy gyámintézeti 
szentbeszédet tartsanak, melyben a híveket egy-
házunk anyagi szükségeire figyelmeztessék s 
azok enyhítésére hathatósan buzdítsák; 

c) továbbá a keresztelési, esketési, s hasonló 
alkalmakat szinte használják fel arra, hogy a hí-
veket az adakozásra serkentsék; 

d) ezenkívül is igyekezzenek főkép a tehe-
tősbeket s ezek közt az olyanokat, kiket Isten az 
anyagiakkal kiváltképen megáldott, egyházunk ré-
szére megnyerni s annak gyámolítására buzdítanij 

e) a hol a körülmények megengedik, rendel-
tessék el a házankinti segélygyüjtés, s ez a lka-
lommal ne sajnálják a lelkész és tanitó urak 
vagy más egyes buzgó tagok a fáradságot, hívei-
ket házaiknál megkeresni s tőlük a szeretet ado -
mányait , akár készpénzben, akár termesztmé-
nyekben, s bármely csekély^mennyiségben elfo-
gadni. A hol pedig célszerűbbnek találtatik a 
hívek buzgóságára hagyni, hogy azok maguk 
vigyék el s tegyék le a kijelelt férfiak kezéhez 
adományaikat, intézkedjék az egyház e szerint. 

f ) Minden templomban tétessék ki egy külön 
persely, mely az „evang. egyetemes gyáminté-
zet" felírását viselje, hogy abba az istenitisztelet 
alkalmával adakozhassanak, kiket e végre a Szent-
lélek ösztönözni fog. 

g) Rendeltessenek minden egyházban buzgó 
férfiak, kik a híveket a segélygyüjtésre serkent-
sék s a befolyt segélypénzeket összegyűjtsék. 

11. Az esperességek, sőt egyes népesebb 
gyülekezetek is beküldik az általuk gyűjtött se-
gélypénzeket az illető egyházkerületi bizottmány-
hoz ; de szabadságukban áll azon két harmadré-
széről magunknak is intézkedni, kijelölvén az egy-
házakat s tanintézeteket, melyeket segélyezni ki-
vánnak; egy harmadrészt azonban a központi* 
bizottmány szabad rendelkezése alá bocsátanak 
— Azon esetben, ha valamely gyülekezett v a g y 
esperesség maga személyesen kívánná a segélye-
zendő egyháznak átadni a számára gyűjtött se-
gélyt, erről jelentést tesz az egyházkerületi bi-
zottmáayná'l, tudatván vele az átadott öszveg' 
mennyiségét. 



12. Az egyházkerületi bizottmányok a náluk 
befolyt segélypénzeket lelkiismeretesen csak a 
kitűzött célokra fordítandják s évenkint je len-
tést tesznek a központi bizottmánynál, kinek 
mennyit osztottak légyen ki ? — a szabad ren-
delkezésre adott egy harmedrészt pedig bekül-
dik a központi bizottmányhoz. 

13. Összeköttetésbe teendi magát ezen köz-
ponti bizottmány a hazai testvér-egyházkerüle-
tekkel, ugy a külföldön létező' prot. gyámintéze-
tekkel is a végett, hogy azokat is felhívja az 
általa kijelelendő egyházak s tanintézetek segé-
lyezésére s a náluk ezek számára befolyó segély-
pénzek hozzá beküldésére. 

14. Minden pénzgyííjtemények, akár egyes 
segélyezendő egyházak s tanintézetek számára 
legyenek azok maguk a gyűj tő gyülekezetek 
vagy vidéki bizottmányok által rendeltetve, akár 
a központi bizottmány szabad rendelkezésére ha-
gyatva, — ugy nem különben azon segélypén-
zek kimutatása, melyeket egyes gyülekezetek 
vagy vidéki bizottmányok közvetlen szolgáltat-
tak a segélyezendők kezéhez mindenkor az év 
végéig a központi bizottmányhoz beküldendők, 
liogy ez a következő év első havaiban évi kimu-
tatását elkészíthesse. 

15.Esztendőnkint legalább egyszer, a meny-
nyire lehet, az egyetemes gyiilés alkalmával, egy 
gyámintézeti közgyűlésre fogja ezen központi 
bizottmány az egyházkerületek gyámintézeti b i -
zottmányait meghívni, olyformán, hogy ezen 
közgyűlésre legalább két képviselőt a maguk 
köréből küldjenek, a kikkel együtt ezen központi 
bizottmány azon pénzek liováfordításáról, melyek 
neki szabad rendelkezésre adattak át, az egyete-
mes gyűlés jóváhagyása alá terjesztendő tervet 
dolgozhasson ki, ugy szinte a gyámintézetet ér-
deklő minden tárgyak felett értekezhessék. 

16. A központi bizottmány évenkint egy 
részletes kimutatást fog a gyámintézet működé-
séről közbocsátani. 

Ezék azon elvek, melyekhez magát ezen 
központi bizottmány a reá ruházott hivatal keze-
lésénél szabni akarja. S midőn ezeket közrebo-
csátja, ezt azon édes bizodalommal teszi, hogy 
minden egyházai, a szegényebbek ugy mint a 
tehetősebbek, belátván az ügy szentségét, önként 
fognak hozzá csatlakozni s vele egyesülve mun-

kálkodni egyházunk szükségeinek enyhítésén. 
Egyesítsen bennünket, tesvéreket, ezen érzet egy 
testté a szeretetben; áldozzék a szegény fillérei-
vel, a gazdag a szerint, a mint az Isten őt bőven 
megajándékozta javaival, az egyház oltárára, s 
akkor szegénységünkben is gazdagok leendünk s 
nem kényszerülünk orcapirulással folyamodni 
alamizsnáért külföldi hitsorsosink nagylelkűségé-
hez, kik nálunknál semmivel sem gazdagabbak 
az anyagiakban, de egyek a szeretetben, s ezáltal 
elég gazdagok szűkölködő hitsorsosik ínségét is 
enyhíthetni. 

Pesten, 1860. oct. 15. 
Az ág. hitv. egyetemes egyházi gyámintézet köz-

ponti bizottmánya. 
Dr. Székács József elnök 

Hauser Ernő és Geduly Lajos 
Pozsonyban, a dunáninneni egyházkerületből. 

Pálfy József és Csapó Pál 
Sopronyban, a dunántuli egyházkerületből. 

Czékus István és Berzewyczy Egyed 
Rozsnyón, a tiszai egyházkerületből. 

Ivánka Imre és Mocskonyi Jószef 
Tápió-Szelén , a bányai egyházkerületből , középponti 

választmányi tagok. 

A helyi felügyelőség! 
A magyarhoni ág. hitv. evangélikusok egyetemes 

közgyűlése f. é. october hó 11-kén tartott délesti ülésében 
— a felügyelőségnek minden egyes gyülekezetben é le tbe-
léptetését meghagyó végzés hozatott, melyre nézve 
már ott — helyben is igen szétágazók voltak a vélemények, 
s mely ugyan ez okból s mielőtt a leendő zsinat ez ügyben 
véglegesen intézkednék, megérdemli, hogy előleges hirlapi 
vitatkozás tárgya legyen. Miután egy hónap óta hasztalan 
vártam, hogy más — az enyimnél avatottabb toll tegye meg 
a kezdeményezést: megteszem azt én, e téren ugyan még 
csak újonc, de ügyszeretettel és legjobb meggyőződésem 
szerint, — és pedig a kérdéses végzés elleni e következő 
észrevételeimmel: 

Én ugyan is ezen végzés életbeléptetését netn tartom 
1. kivihetőnek, 2. nem is tanácsosnak, 3. a lelkészek nagy 
részére nézve sérelmesnek, 4. a gyülekezetek autonómiá-
jába ütközőnek, 5. az egyetemes gyűlést ily végzés h o z a -
talára nem is illetékesnek. — Halljuk sorban ellenokaimat. 
És pedig 

1. hogy kivihetetlenségét bebizonyítsam, kell, hogy 
mindenek előtt ezen felügyelőségnek hivatalos hatáskörét 
mutassam ki, miként azt egyházi törvényeink, rendszerek, 
s a szokás és gyakorlat kijelölik. Előttem feküsznek a töb-



bek között a pesti zsinatnak ide vágó canonjai, s az 1 8 3 8 -
bari alkotott dunántuli rendszernek a helybeli Inspektorok 
kötelelességeit meghatározó 9. § -a i : de nehogy idézeteim-
mel e lap hasábjait igen igénybe vegyem, egyszerűen csak 
„Klein Tentamen juris eccl. Evang. A. C. addictorum in 
Hungaria" cimü könyvéből az Inspektoroknak zsinati tör-
vények, rendszerek, szokás és gyakorlaton alapuló hatás-
körét körülíró szavait iktatom ide: ,,Inspector Eccles iae , 
quem oportet esse virum gravem, ac Rcligionis ainantem, 
communibus cum Ministro Consiliis, seu cointelligenter cum 
eodem Conventum localem convocat, tractanda objecta vei 
ipse, vei Minister Ecclesiae proponit, conclusa vei per V. D. 
Ministrum, vei per Conventus Notarium ad acta relata, e f -
fectui dat; solus si potest, vei cum Conventu querelis Mi -
nistrorum, Scholae Docentium contra Parochianos, aut Pa-
rochianorum contra illos7 opportunam fert medelam, divexa-
tiones a inalevolis nefors prodituras reprimit et praecavet, 

jura praerogativa, et proventus Ecclesiae et Scholae, ac 
Personarum ad utrainque pertinentium tuetur, enatas inter 
Matrem Ecclesiam et Filiam, aut inter ministrum, et unuin 
alterumque auditorem qnerelas componere studet, sat. Lásd 
2 2 8 . 2 2 9 1. — És énnékem ily felügyelő ellen — a mennyi-
ben a helybeli egyháztagok közül ilyen kikerülne, s alatta 
az egyház önállósága nem szenvedne, semmi kifogásom sem 
lenne, ök a gyülekezetnek is javára, a lelkésznek is kön-
nyebbségére szolgálnának! De kérdem már most : hány 
gyülekezetben találunk ily kitünö egyéniségeket, kik azok 
élire állván, — szép és nemes- de egyszersmind költség és 
fáradtsággal járó hivataluknak kellően ineg is fe le lhesse-
nek? Hiszen egyházmegyei fe lügyelőségre se találkozik 
mindenhol képes egyén, mint ezt legközelebb B á c s - S z e -
rémmegye választása mutatja! Hol találjon aztán ott 20 
egynehány gyülekezet — nem mondom helyben — de az 
e g é s z egyházmegyében olyan férfiakat elegendő számmal, 
kik a pesti zsinat I. R. 5. canonjának 9-dik fejezete szerint 
„circa causas ecclesiae forenses nomine ecclesiae active et 
passive Iitigent." — De hát! igy szólnak önök, kik ezen 
végzés hozatalakor aligha nem a „régi jó táblabíró és pró-
kátoros világban" képzelték vissza magokat, ha csak ugyan 
nem találkoznék mindenhol ily képes egyén, — választas-
sák olyan, a milyen van, csak hogy a kettős elnökség kö -
vetkezetesen keresztülvitessék. Ezt már igen is kivihető-
nek, de annál kevésbé tartom 

2. tanácsosnak. Mert ha átalában áll, hogy „entia 
non sunt multiplicanda," áll ez különösen azon esetben, 
midőn ily „ens" féle valamik a hivatalos állásokhoz m e g -
kívántató kellő képességgel nem bírnak, avvagy értetlen-
ségök sat. miatt még vissza is élhetnének azzal! És pedig 
ily esetben volna mint láttuk gyülekezeteink jó nagy része. 
És ha még is ennek ellenére életbe léptettetnék a kérdéses 
végzés , mi lenne ennek legközelebbi következnénye ? Len-
nének vagy minden hatás- és tekintély nélküli nominális 
felügyelőink, kik mint presbiterek, vagy mint köz e g y h á z -
tagok igen tiszteletteljes állást foglaltak el, mint felügyelök 
s gyűlés elnökei aligha nem valami „pictus masculus" féle 
szerepet játszanának; — vagy pedig egy némely — a többi 

egyháztagok fölött némi tekintélylyel és befolyással biró 
egyének fognának megválasztatni, kik ez idő szerint k o r -
mányhivatalnoki állást foglalnak el, vagy is mivel az alvi-
déki megyékben alig e g y pár ilyen van alkalmazva, a k ö z -
ségi j egyzők! — Tisztelet és becsület ezen uraknak, a 
mennyiben itt ezen miiakta vidékünkön a legutóbbi auto -
nomiánkérti küzdelmes időkben, ha nem is, nyíltan mel let -
tünk, de ellenünk sem voltak, azaz, hogy nagyobbrészint 
semlegesen viselték magokat; — de már most kérdem ; ki 
fogná javalliatni azt, hogy minden önállás nélküli, — a 
hatalomtól függő, minden kormányforma változásánál 
elveiket már csupán a mindennapi kenyér miatt megtagadni 
képes — y a g y ha ugy tetszik, kéntelen egyének, — 
oly egyének, kik azon kormányrendszernek voltak fe l tét-
len szolgái , mely egyházunkra az utóbbi évtized alatt oly 
kártékony nyomást gyakorolt, — hogy mondom ily e g y é -
nek választassanak el az oly fontos s az egyház autonomi-
cus életére oly nagy befolyással biró felügyelői hivatalra! 
Ám vélekedjék bár ki máskép, én a nominális fe lügye lő-
séget fe les leges s haszontalannak tartom, azt pedig, hogy 
akármi tekintetben nem önálló egyén választassák el ezen 
hivatalra, nem csak tanácsosnak nem, — de ínég v e s z é -
lyesnek is nyilvánítom! 

De ugyan ez a végzés 

3. a lelkészek nagy részére nézve még sérelmes i s ! 
A pesti zsinat IV. R. 4. canona ugyan azt mondja, hogy 
minden egyes gyülekezet kiegészítő tagjai közzé tartozik 
a felügyelő is, de sok számos helyen — miként az előtt, 
ugy annak utána is megnyugodtak az egyszeinélyü l e l -
kész - elnökségben. A dunántuli rendszer I. R. 1. szám 
a. §-sában azt olvasom: „hogy a hol lehet, választassék 
felügyelő, ki a prédikátorral együtt kormányozza a g y ü l e -
kezetet; ha felügyelő nem találtatik, a prédikátor és g o n d -
nok lesznek első rendű elöljárók.u Az 1845-diki e g y e t e -
mes választmány javaslata pedig oda járul, hogy „azon 
gyülekezeteknek, melyek eddig a felügyelői hivatalra alkal-
mas személyek hiánya miatt csak egy elnökkel birtakr 

szabadságot engedünk, ezen elnöklet mellet tovább is meg-
maradhatni." — Az már most a kérdés: veszé lyes volt 
ezen egyszeinélyü, mert lelkészelnöklet a gyülekezetek 
autonómiájára nézve ? képtelenek voltak-e az egyház k o r -
mányvitelére ? annak jógái , jövedelmei és kiadásai k e z e -
lése fölött nem ielkismeretesen, nem erélyesen őrköd-
tek-e ? avagy épen csak őket nem illeti ezen kitünö á l l á s ? 
— Ám én s velem együtt ugy hiszem legtöbb lelkésztár-
sim szívesen nem csak megosztanánk az eddig viselt e g y -
szeinélyü elnöklet „honoranak onusát," hanem még v é g -
kép átengednök, — magunk tisztán csak lelkészi hivata-
lunknak élve, —• ezen reánk nézve bizony a legkevesbé 
kellemes oíficiumot nálunknál képesebb férfiúnak, „hadd 
veszekedjék az „Igénytelen Vélemények" szerint a k ö z s é g -
gel a külső elnök: csak hogy aztán találkozzék ily képes 
férfiú is, — csakhogy aztán mindig helyt is álljon, — 
csakhogy aztán ne csak a polgári közéletben, hanem ma-
gában a gyülekezetben is bírjon kellő tekintélylyel, b izoda-
lommal; — csakhogy aztán l egyen szelid, türelmes, ü g y -



szerető s ügyvezetéshez értő férfin! de mind ezekhez 
folyvásti érdekeltség, gyakorlat, beleélés kivántatik, mi-
ket a Corpus Juris-ból magából nem meríthetünk, mikre 
csak folyvásti tanulmányozás mellett tehetni szert, mik nem 
csekély önmegtagadással járnak! De ha már most ugyan 
ez okból ily képes egyháztagok sok számos gyülekezete -
inkben nincsenek; — ha ezek — semhogy ügyetlen 
kezekre bizták volna a fe lügyelőséget , beérték az a nélkül 
is bizalom folytán megválasztott egyszemélyü le lkész-
elnökkel, vagy — ha szabad igy kifejeznem magamat, — a 
két rosz közzül a kissebiket válosztották ; — ha meg to-
vábbá mi lelkészelnökök bebirjuk önöknek bizonyitani azt, 
hogy mi — legalább a nagy többség közülünk, — állá-
sunkkal a gyülekezet autonom jogainak sérelmére nem 
csak vissza nem éltünk, de azokat a lehető leg megvédel -
meztük, s hogy a külső anyagiakban is nem csak alá nem 
szálltak, sőt emelkedtek, s minden tekintetben bátran mér-
kőzhetnek a kettős elnökletü gyülekezetekkel: nemde e 
mint ránk nézve sérelmes, mert megnern érdemlett, — de 
meg gyülekezeteink előtti tekintélyünket veszélyeztető 
bizalmatlansági szavazat rejlik-e a kérdéses végzés 
alatt ? — De hagyján hahogy csak ránk nézve volna az 
sérelmes, — ugyan az 

4. sérelmes magokra a gyülekezetekre nézve is, a 
mennyiben — miként egy kerületi főfelügyelő igen böl -
csen megjegyzé , — a gyülekezetek autonómiájában is 
ütközik. A pesti zsinat I. R. 5-dik canona ugyan azt mond-
ja : „singula cujusvis loci ecclesia jus habét et obligati-
onem se ipsam secundum canones ecclesiasticos regendi, per 
suum ejusdem loci conventum sat., s ugyan ott említést 
tesz a felügyelőkről is, mint ezen konventek kiegészitö 
tagjairól, de mint már hallottuk, — a fe lügyelőség sok 
gyülekezetben a mint az előtt nem volt, ugy azóta sem 
ment át a gyakorlatba! Ha hát már most a fe lügyelőség 
melletti harcosok hivatkozhatnak a százados gyakorlatra: 
ugyan ezt tehetik az ellenharcosok i s ! Magyarhonban p e -
dig miként a polgári — ugy az egyházi életben is mindig 
törvényes erővel birt az. Ezt respektálták is azóta mind 
az egyházkerületek, mint azt a dunántuli rendszerből fent 
felhozott idézetem mutatja ; — ugyan ezt kivánta, miként 
láttuk az 1845. egyetemes választmány javaslata is tekin-
tetben vétetni. — Nemde-e hát a gyülekezeteknek e g y 
százados szokás és gyakorlat által törvényesített jogukon 
követtetik el sérelem, midőn egy uj elöttök ekkorig i sme-
retlen hivatalt akarunk sine me de me reájok erőszakolni ? 
D e ezen végzés azonfelül még lealázó is ezen g y ü l e k e z e -
tekre n é z v e ! Mert ha ugyan is áll az, mit az „Igénytelen 
Vélemények" állítanak, hogy „az egyszemélyü le lkész-
elnöklet elesmerése által a község kiskorúsága mondatik 
k i ," mit én különben oly kevéssé irnék alá, mint a mily 
kevéssé vallották volna magokat a régi megyei karok és 
rendek s nemességaz alispány-, —mikéntnem vallaná magát 
az alkotmányos angol parlement és nép királynéja irányá-
ban kiskorúnak: de ha még is ez állna: állni kell annak is, 
hogy a község a fe lügyelőség behozatala által — ott a hol 
ekkorig csak az egyszemélyü lelkész elnöklet divatozott, 

kettős gyámság alá rendeltetik. — De azt fogják önök 
ellenvetni: itt nem is gyámnokról, hanem „defensorról" 
ellenőrről van szó! Ugy, de a „defensor" szónak a viszo-
nyok inegváltozta miatt mai nap alig van értelme, s külön-
ben is csak ugy teljesítheti ezen tisztet arra képes e g y -
háztag, — akár felügyelő az, akár nem: az el lenörség 
pedig ismét — legyen akár a lelkész akár a pénzkezelök 
ellen felállítva, — lealázó a gyülekezet presbitériumára 
nézve !—Mert mit jelentene az egyebet , mint ha azt monda-
nátok nékik: „ti presbiterek eddig nem bírtátok kellően 
elintézni az ügyeket , — nem a ti s a közgyűlés végzéseit 
elég erélylyel végrehajtani, — nem az egyház jogait kül és 
belmegtámadások ellen megvédelmezni, — nem a p é n z -
kezelésre felügyelni, nem a keletkezett bajokat és s ére l -
meket megorvosolni s a t . ! — De én erre azt mondom, hogy 
igen is megbírták mind ezt tenni, az egyházak jogait, 
vagyonát a történet tanúságtétele szerint is jobban m e g -
bírták védelmezni, mint egynémely kegyvadászó, — hiva-
talos állását féltő sat. polgármester, kapitány, városbíró, 
senator féle felügyelök, kiknek gyávaságuk, é lhetet lensé-
gök — hogy ne mondjam árulásuk szülte sűlyos követ -
kezményeit érzi még mai nap sok felföldi városi gyü leke-
z e t ; — igen is saját tapasztalatom után mondhatom: hogy 
mind ezt megbírják tenni mind e mai napig: nevezetesen 
a közköltség kivetéseit sokkal nagyobb erélylyel, — hogy 
ne mondjam szigorral be tudják hajtani, mint magok az 
egyházmegyei és kerületi hatóságok; a számadások átvizs-
gálásakor minden krajcárt ugy megmérlegelnek, mint akár 
egy angol parlement ; a lelkész-elnököket — ha tán néha 
a sinóron túl akarnának lépni, oly komolyan visszatudják 
utasítani az öt illető határok közzé, mint akár egy norvégiai 
Strothing az ö ministerelnökét; egy szóval ezek a k ö z -
polgár konventek és presbitériumok—jogaikra oly fé l téke-
nyek, mint akár a régi Spartai polgárok! — S miért ezen 
kiilömben oly engedelmes polgárnép épen itt oly önálló, 
oly őrködő, oly majdnem hatalmas ? Hát csak azért, mert 
— és itt bocsánat vulgáris hasonlításom miatt, mert mikép 
a kakas is hatalmas a maga szemetén, ugy ö is érzi, hogy 
itt e téren ö az ur! mert hagyományból tudja, hogy mig 
apái külömben még csak „glebae adstricti, misera eontri-
buens plebs" voltak, itt ezen a téren legalább szabad, ön-
álló alkotmányos polgárok voltak, hol nem csak Istentől 
nyert, Krisztustól megszentesitett, a Reformatió által újra 
kivívott joga i - ezen minden jogok között a legnemesebbek, 
nem csak elismértettek, hanem azok teljes gyakorlatába 
is léphetett; — de még utoljára azért, mert épen itt ö s 
épen csak ö volt a legközelebbről érdekelve! — Ugy de 
hát! igy felelnek most önök ! „mi ezt mind nem tudtuk, — 
és ha csak ugyan mindenek oly jórenddel folynak közte -
tek, még a polgárnépben is oly szépen kifejlett protestáns 
öntudat jogainak ismérete van, akkor mi csak ugyan h i -
báztunk, s a fe lügyelőségre ott szükség nincs!" Erre én 
azt mondom, hogy igen is felügyelőre miként eddig nem, 
ugy ezután se szorulnak ezen gyülekezetek, de igen is 
annak szükségesebb az eddiginél szorosabb felügyelet s 
ellenőrködés az egyházmegye részéről, — mert még csak 



a jórend tekintetében is vajmi sok kívánni való van itt 
is, a teljes nagykorúságig pedig még mely messze az út! 
De ezen nagykorúságra nem a felügyelőség kezén jutnak 
el, hanem az autonomicus szabadság — az Önkormányzati 
joggyakorlata mellett. Miként tehát eddig is sokkal cé l -
szerűbben, törvényesebben, és méltóbban az azt eddig is 
gyakorló egyházmegye teljesítette a felügyeletet, ugy 
teljesítse ez azt ennekutána is, s hogy azt jogsérelem 
nélkül — de az eddiginél hatályosabban, erélyesebben te l -
jesí thesse — ez az a mire nézve a jövő zsinatnak intéz-
kedni kel l! Addig azonban az Istenért! ne bolygassuk 
ezen gyülekezeteket, ne keltsük fel féltékenységüket, ne 
erőszakoljunk reájok e g y uj — eddig nem ismert hivatalt, 
melytől ők — nem mondom a kyerarchiátóli féltükben, — 
de már csak azért, mert uj conservativ természetüknél 
fogva idegenkedni fognának. De a kérdéses végzés 

5. és utoljára ugy a mint az rögtönözve hozatott, az 
egyetemes gyíilés illetékes hatáskörén túlterjedő in-
tézkedés is volt. Ugyan is a pesti zsinat I. R. 22. canona 
szorul szóra igy hangzik: Auctoritas Consistorii hujus 
Generális, ne in dorninatum aut hierarchiam degenerare 
possit, ita limitata es to: ut 1 - m o Nullás leges novas ecc le-
siasticas ferre, sed tantum secundum confessiones et cano-
nes iudicare atque régimén exercere valeat. 2 -do Integrum 
ei ne sit, quidquam contra jura et libertates ecclesiarum 
et snperintendentiarum, aut in eorum diminutionem agere 
aut praescribere. 3 - t io Ut inembra ejus in causis tantum 
ecclesiasticis et matrimonialibus ceterisque ordinariis n e -
gotiis, suo proprio judicio suffragia ferre possint; in aliis 
autem extraordinariis gravioribus quibusvis instructiones 
suarum superintendentiarum exspectare, ac non alia qnam 
harum vota per eos depromi, ab iisque acceptare possint." 
Igy gyakorolta az egyetemes gyűlés azóta ezen igy kö-
rülirt hatóságát — nem épen mindég minden ellenmondás 
né lkül ! De hát mennyivel inkább fog ellenmondással 
találkozni ott, hol ezen nem is szentesitett törvény, — ha-
nem csak szokás és gyakorlat által törvényesnek elesmért 
hatáskörén még tűi is ment; — egy oly „gravis és extra-
ordinarius" ügyben, minő a helyi fe lügye lőség — egy 
ügyben — melyre nézve még az egyházkerületek sem 
tartották 70 év óla sem tanácsosnak sem szükségesnek 
kényszeritöleg hatni, — intézkedvén statutaliter és v é g -
legesen , a nélkül, hogy a jelenlévő képviselők utasítva 
lennének, vagy a mint kell vala tennie, — a nélkül, hogy 
ez ügyben az egyházközségek, megyék és kerületek vé l e -
ménye kikérdeztetett volna. Mit tett tehát az egyetemes 
gyűlés mást, mint hogy illetékes hatáskörén tul a törvény-
hozás terére lépett, mi pedig még erösebb kormányha-
talmak irányában sem szokott megboszulatlan maradni! 
Uraim! hát ily hamar megfelekeztetek-e róla, mért nem 
volt elfogadható a Pátens és Ministeri rendelet? hát igy 
kellett kockáztatni a kivált az utóbbi időben ugy is e léggé 
meggyengült végrehajtó hatalomnak tekintélyét. — Bizony, 
b izony! sokkal tanácsosabb fogott volna lenni, a helyett, 
hogy erőltettétek a dolgot, a méltóságos Elnök urnák 
először kimondott végzésében megnyugodni! 

S igy már most öt nyert csata után győzelmi önérzet -
tel diktálhatnám a vert hadra a nékem tetsző békefeltéte-
leket : de én okulva a régibb- s ujabbkorbeli redves 
békekötésekből, s azon felül is ellenfeleimet nem annyira 
legyőzni, mint meggyőzni , azaz velük szövetkezni lévén 
végcélom : tovább is folytatom győzelmi utamat, s a k ü z -
ködő Jákobként: „mindaddig el nem bocsátlak benneteket, 
mig meg nem áldatok engemet" ? — Tehát harcoljunk csak 
még tovább is ! 

Ti és mi ugyanis tudjuk! — de ott az elöharcon je l en 
nem volt atyánkfiai méltán azt kérdhetnék már most : 
hogyan keletkezett e háború ? mi indította az ellenfélt 
amoda által arra, hogy ezen reánk nézve oly sérelmes, 
ily háborúságot okozó végzést hozhatta ? Ugy hiszem, h o g y 
ámbár pártember, sem az igazságtól el nem térek, sem 
azok után, a melyeket én és mindenki hallott, méltalmat-
lanul, kíméletlenül nem ítélek, ha azt mondom, hogy ennek 
1 - s ö , de távolabbi oka a papuralomtóli félelem; — a 2 - i k 
és legközelebbi oka pedig a patentaüs egynémely l e lké-
szek elleni reactionarius intézkedniakarás volt! Pro 

I-mo. Tehát papuralomtól fél önöknek egy része? e g y 
része mondom , mert az igazságnak és nyi lvánosság-
nak tartozom vele, e helyen kijelenteni azt, — hogy a 
gyűlés nagyobb része, — nem levén ideje ezen rögtönözve 
szőnyegre hozott tárgy fölött gondolkodni, de meg nem is 
levén általa oly közelről érdekelve — közönbösen ha l lga -
tott; — de meg hogy a kérdéses végzés hozatala ellen al ig 
egypár lelkész — jóval több nem — lelkész emelte fel 
szavát! S ugyan váljon min alapszik önöknek ezen f é l e l -
mük? tapasztalaton, avagy csak puszta gyanún? 

Először is hát tapaszlalaton ! Megvallom, én is isme-
rek egy lelkészt, — lehetnek itt-ott még többen is ! — de 
ez az egy a többi közül, titkot csinált belőle , fönnen 
hirdette irányát, — ezen lelkésznél a papuralom rögeszme 
volt, ugy bele élte volt abba magát, hogy talán inkább 
éltétől vált volna meg, mint ettől; — de a ki mindamellett, 
hogy nagy hatalmas szónok, szép olvasottsággal bir, s a 
mellett még jótékony s vendégszerető is, — mégis oly k e -
véssé birta közpolgárokból álló gyülekezetében a papural-
mat megalapítani, — hogy e folyó év elején, a pátens 
keresztülvitele alkalmával (melynek különben, mert csak 
félúton állapodott meg, szintén nem nagy barátja volt) 
minden, bárminemű világi fe lügyelőség ellen eleitől fogva 
volt nagy és boszus ellenszenve mellett is a helybeli j e g y z ő 
személyében választatta meg gyülekezete által az inspectort! 
— hogy csupa hódoló engedelmességböl -e , vagy mert a 
fe lügyelő közremunkálásával reményiette csak célját e l ér -
hetni, — azt én meghatározni nem tudom,- — csak annyit 
tudok, hogy ezen eljárása fölött mind otthon, mind az 
egyházmegyei publikum, s itt különösen a lelkészek r é s z é -
röli közvélemény oly roszalólag nyilatkozott, hogy a 
jegyző-fe lügyelő ennek nyomását ki nem állhatván, hivata-
láról csak hamar lemondott, — ama lelkész pedig — ha ki 
nem ábrándult volna is rögeszméjéből még, — annyit e 
vereség után mégis megtanult, hogy céljától je lenleg távo-
labb áll, mint valaha, — Ebből egyúttal megtanulhatják 



iinök azt is, hogy némely megyében még mire is fel nem 
lehetne használni ezt a fe lügyelőséget , hahogy a lelkészek 
azt közakarattal ugy akarnák. — De ugyan csak az ilynemű 
kétségkívül több más megyékben is felmerült egyes esetek 
bizgathatták fel önöknek papuralomtóli fé l tékenységöket: 
az már most hát eldöntendő, — ha váljon jogositott-e ez a 
lelkészek többsége irányában? 

(Vége következik.) 

ISKOLAÜGY. 

T. GREGUSS GYULA TANÁR URNÁK A PESTI EV. GYM-
NÁSIUM RÉSZÉRŐL OCT. 3 1 - É N RENDEZETT ISK. ÜN-

NEPÉLYEN TARTOTT BEKÖSZÖNTŐ BESZÉDE. 

Tisztelt gyülekezet ! Midőn én és tanártársaim uj ál-
lásunkat elfoglaljuk, csupán köszönettel s merő Ígéretekkel 
vállaszolhatunk azon előlegezett bizalomra, mely minket 
e helyre szólítva, működésünkkel e tanintézet megifjulását 
hozza kapcsolatba s a világra szóló reformátió évnapján 
tartott ezen ünnepély által mintegy azt fejezi ki, hogy ezen 
iskolának is bizonyos tekintetben reformálását várja. Igenis 
érezzük e bizalommal ránk ruházott föladás fontosságát, 
nehézségeit , a velejáró felelősséget: de korán sem kívánjuk 
akár önerőnket, akár a reánk váró munka nagyságát túl-
becsülni, sem túlbecsülteink Mert a reform, ezt napjainkban 
is fényesen igazolva láttuk, nem mindenkor a réginek 
elvetése s az újnak behozása, söt igenis gyakran a múltnak 
visszaállítása, az idők folytában elmosódott vagy elejtett 
régi jónak fölé lesztése; a reform, nem mindenkor gyökeres 
irtogatás, hanem az életre való növénynek csupán t iszto-
gatása és szabadabb fejlesztése, nem mindenkor a haszna-
vehető, habár ódon színezetű épületnek lerombolása, ha-
nem a már meglevő alapoknak felhasználása vagy az épü-
letnek az uj viszonyokhoz alkalmazása. Ily természetűnek 
látjuk pedig a mi munkánkat is. Azért mindenek előtte 
kegyeletes tisztelettel illik visszatekintenünk azon férfiakra, 
kik kora fiatalságuktól kezdve ezen intézetnek szentelték 
hosszű, munkás életök java részét azon férfiakra, kik m e g -
vetették az alapokat, melyeken mi tovább építhetünk, kik 
előmunkálataikkal biztosították a tért, melyen bátran sza -
badon mozoghatunk. Leróván irányukban a tisztelet s hála 
adóját, s teljesen méltányolva a múltból reánk maradt örök-
séget , forduljunk most a múlttól jövőnkhöz, az emlékezettől 
reményeinkhez. 

Első tekintetre ugyan attól lehetne tartani, hogy ily 
izgalmas idöbon, midőn birodalmak omolnak s alakulnak, 
midőn a mi közállapotunk is telve forrongással s kétséggel , 
e g y szerény iskolának alakulási mozzanatai kiválóbb é r -
dekeltséget aligha igényelhetnek. De ebbeli félelmünk nem 
alapos, mert hiszen láttuk, a protestáns egyház legújabb küz-
delmeit mily örvendező bámulattal szemlélte, mily é r d e -
keltséggel kisérte az egész nemzet : nem tagadhatni pedig, 
hogy ama nemes harcot csak azon jellemszilárdság, azon 

önérzet és független gondolkozás tette lehetővé, a mire a 
serkentést s a táplálékot a küzdő nemzedék nagyobbrészt 
iskoláinktól kapta. Ily meggyőződésben kitűzzük békés 
zászlónkat s reméljük, hogy az nem fog a nap rohanó ese-
ményei között egészen észrevétlenül eltűnni. 

Kitűzött zászlókon pedig első je l szavunk: magyar 
protestánsokat nevelni, hü tagokat az egyháznak, hü fiakat 
a hazának. Az iskola főfeladatának valljuk, hogy az ifjak 
keblébe beoltsa az igazi vallásossággal kapcsolatban az 
egyház iránti buzgóságot, a haza szeretetét; hogy folyto-
nosan serkentse, táplálja azon érzületet, mely majdan meg-
erősödve a férfiút késztetni fogja, hogy magát erkölcsi 
társulat lekötelezett tagjául nézze s a közjót saját javának 
is tekintse. Az iskola főfeladatának valljuk, hogy erkölcsi 
lények, tiszta, szilárd je l lemek képezöje legyen. Az épen 
egyik tagadhatlan előnye a nyilvános iskolai nevelésnek a 
magánjellemü nevelés fölött, hogy a serdülő ifjú egy ko-
rához alkalmazott társaság tagjává avattatik: ily tag létére 
jókor megszokik önkényét törvényeknek alávetni, f egye l -
mezetlen szeszélyeivel közösen elfogadott szokásoknak 
alárendelkezni, jókor megismerkedik társas kötelességekkel 
s meggyökeredzik benne bizonyos közszellem, melynél fogva 
a testület érdekeit saját érdekeinek is tekinti. Ekként az iskola 
kicsiben előképe a nagyobb körű erkölcsi társulatoknak s az 
ifjú ott már jó eleve érezni s becsülni tanulja, mily köte lé-
kek fogják egyéni lételét az egyházhoz és hazához, e z e k -
nek közvetítése által pedig az összes emberiséghez k a p -
csolni. De bizonyosan, vigyáznunk kell, hogy az iskolai 
közszellem el ne fojtsa, söt inkább emelje az egyéni s z e l -
lemet; hogy törvényeink az önkényt korlátozzák, de a sza -
bad fejlődést meg ne akaszszák; hogy a fegyelem legyen 
szigorú, de másfelől számba is v e g y e az ifjak korát, s h e l y -
telen alkalmazásaival, tulságaival a zsenge növényt el ne 
nyomorítsa; hogy a rend. mint a latin példabeszéd kivánja, 
legyen a dolgok lelke, nem pedig merevségével a lélek 
megölöje. — Igy kívánjuk rendezni mi is az iskolát; oly 
szellemben kívánjuk nevelni mi is a reánk bizolt nemzedék 
ket, hogy az erkölcsi elvek necsak megfogamzanak sz ivé -
ben , hanem egyúttal ezernyi szálakkal gyökeredzenek 
hazánk s prot. egyházunk földjében, éltető nedvet szivan-
dók belőle s azt viszontag termékenyitendök is. 

Ha teljesül, a mit óhajtunk, ugy ezen intézetből is 
edzett jellemű, erkölcsös férfiak fognak kikerülni, fogéko-
nyak a jóra és nemesre, előmozdítói a közérdekeknek, 
buzgó hivei egyházunknak s hazánknak; s reméljük, hogy 
fognak harcosok is kikerülni, kik öntudatosan megtudják 
választani, meg tudják állani helyüket, s mint a rege A n -
teusa, minden földreterittetésből csak ujabb erőt merítenek 
további küzdelmeikhez. 

A másik jelszó, melyet zászlónkra kell tűznünk: a 
felvilágosodás. E részben az újkor igényei nem csekélyek, 
s követelései az iskola irányában jóval meghaladják a 
csaknem rég lefolyt idők kívánalmait. Az emberi haladásnak 
ez természetes következménye. A szellemi láthatár folyton-
folyvást tágul, az ismeretek növekvő gyorsasággal szapo-
ro dnak, a tudományok egyes ágai szakadatlanul gazdagod-



nak s tovább fejlödnek, és igy a közműveltség színvonala is 
mind magasbra meg magasbra emelkedik. Az iskolának 
e szerint, ha nem akar elmaradni a kortól, inost tágasabb 
tért kell befoglalnia az ismeretek mezején, mint ennekelötte, 
és fel kell karolnia, több tanszakot, melyet azelőtt elhanya-
goltak, vagy végképen mellőztek. De bármennyire gyara-
podjék az emberi tudomány és sokasodjanak az ismeretek, 
bármennyire kétségtelen, hogy mindenik nemzedék ujabb, 
meg ujabb adalékokkal öregbitve hagyja a maradékra az 
öröklötté tudomány-kincsét: nem kell tartani attól, hogy ez 
által az iskola teendői végtelenbe szaporodnak, inert e g y -
részt a gymnasiumnak nem föladata szaktudósokat vagy a 
tudományok avatott mestereit képezni : ezeket öntanulmány 
képezi s támogatásukra ott vannak az egyetemek; másrészt 
pedig az ismeretek benső láncolata oly szoros, hogy a tu-
domány mezején bárhol lobbanjon is fel az igazság, többé-
kevésbbé az egész mezőt be fogja világilani. Erről m e g -
győződve, nem akarhatjuk a növendékeket bármiféle i sme-
retekkel is túlterhelni s ez uton a tudatlanságnál sajnosabb 
féltudósi zűrzavarba sűlyeszteni , hanem feladásunkat 
megoldottnak tekintjük, ha a fiatal, ruganyos elmék fogé -
konyságát az igazság iránt ápoljuk s fokozzuk, ha a s er -
dülőket öngodolkozásra ösztönözzük és szoktatjuk, ha a 
tanuláshoz kedvet, az ismeretek után vágyat gerjesztünk, 
tudomány dolgában pedig oly biztos alapot igyekezünk 
vetni, melyen tovább épitve, kiki saját tehetségeihez és 
hajlamaihoz képest akár a közműveltség színvonalára, akár 
tudományos képzettségre vergődhessek. 

Ha teljesül, a mit óhajtunk, ugy az iskolánkból 
kikerülő nemzedék felvilágosultságra, közműveltségre nézve 
nem fog alantabb fokon állni, mint akármely népe a többi 
müveit világnak. Az ismeretek, a tudomány közös osztály-
része az emberiségnek, iparkodnunk kell, hogy e kimerit-
hetlen s elpusztithatlan kincsből minél többet biztosítsunk 
s kamatoztassunk ugy anyagi, mint szellemi javunkra. De 
ha ismereteinkben nem lehet különszakadnunk más nem-
zetektől, mert az igazság mindenütt ugyanaz, jellemünkben 
tartsuk meg saját színezetünket. Igy aztán az elme képzett-
s ége biztosítja közösségünket az összes müveit világgal, a 
jel lem képzettsége pedig biztosítja nemzeti egyediségünket. 
Az ekként kifejlett elmének és jellemnek szövetkezése az 
emberiség méltó tagjává fogja avatni a fölserdült ifjút s ily 
értelemben kettős jelszavunkat ez egy szóba szoríthatjuk: 
„emberiség ." 

Elmondám általánosságukban a vezérelveket, me lye -
ket vallunk. Koránsem ujak azok, de helyén láttuk ez alka-
lommal újra kitűzni azon régtől elismert jelszavakat, melyek 
szerint eljárásunkat irányozni erős akaratunk. 

Végül van még valami, a mi helybeli iskolánkat külö-
nösebben érdekelvén , méltán megérdemli figyelmünket. 
Tudjuk ugyanis Magyarország összes protestánsainak közös 
óhajtása, hogy Pesten mihamarább egy főiskolánk legyen, 
hol az ország protestáns iskolai élete minden irányban kép-
viselve legyen, hol az ifjak megtalálhassák mindazt, mit 
eddig a külföldön kellett összekeresniük, sőt nemzeti tekin-
tetben még többet. Nem tartozik most reánk e kérdésbe 

ereszkedni, hanem a mily kétségtelen az, hogy egy ily 
főiskola megalakulása fölöttébb kedvező, emelő befolyást 
gyakorolna helybeli gymnasiumunkra, szintoly kívánatos, 
hogy az létrejöttekor iskolánkat készületlen állapotban ne 
találja. Másrészt nem valószínűtlen, hogy egy helybeli erős, 
virágzó gymnásium az ohajtott főiskola felállításának m e g -
egyengetné az útját. Mindezen tekintetek méltán ösztönöz-
hetnek a helybeli gymnásium ügyének felkarolására, hogy 
a haza fővárosában, hol mostanság egy derekában megsza-
kított, csonkának maradt tanintézettel kell beérnünk, már a 
legközelebb jövőben egy teljesen kiépült, rendezett iskolát 
legyünk képesek felmutatni! E kérdés annál sürgetőbb, 
minthogy jelenleg a tiz évi zsibbasztó kötelékek megbomol-
tával, mindenfelé a legélénkebb mozgalom mutatkozik az 
iskolák emelésében, a hiányosak kiegészítésében. 

Azon áldozatkészség s erély, mely e községben a 
gymnásium emelése körül legújabban nyilatkozott, fe l jogo-
sít a reményre, hogy a mi olv szépen megindult, nem fog 
félbehagyatni, s a megkezdett munka nem sokáig fog befe -
jezetlen maradni. Megvalljuk, mi azon erős hitben élünk, 
hogy ezen rövid idő multán teljességében felállítandó épü-
let talapzatán dolgozunk és szeretjük magunkat ezen épület 
elömunkásainak tekinteni. Ebbeli hitünk megkettőzteti erőn-
ket és fokozott munkásságra ösztönöz. Várva-várjuk a p i l -
lanatot, midőn majd részt vehetünk ezen iskola fölebb 
emelésének, s a ha ugy lesz, mint óhajtjuk, kiegészítésének 
munkájában. De addig is, mig hatáskörünket nagyobbodott-
nak szemlélhetjük , mig munkásságunknak megszerez -
hetjük azon mezőt, mely után sóvárgunk, addig is e r ő f e -
szítéseinket a már meglevőre kell, hogy központosítsuk, 
arra törekedvén mindenek előtte, hogy hadd legyen szilárd 
az alap és megbízható, hadd legyen méltó reá, hogy a még 
hiányzó rész föléje építtessék. 

Ezek, tisztelt gyülekezet, a remények, melyeket ápo-
lunk, s ezek a fogadások, melyeknek beváltását feladatunkul 
tűztük. Nagyon is tudjuk s érezzük, hogy könnyebb a zász-
lót lobogtatni, mint becsülettel fentartani, hogy könnyebb 
a pályát kitűzni, mint megfutni. De bárha számra kevesen, 
akaratra egyek vagyunk — s ez az egyik biztosítékunk. A 
másik biztosítékot pedig abban találjuk, hogy méltán s z á -
molhatunk a szülék közreműködésére, melynél fogva a 
családi s iskolai nevelés egymást kölcsönösen segítni, ki-
egészíteni fogja; méltán számolhatunk nemcsak egyes párt-
fogók. de az egész község buzgóságára s ügyszeretetére, 
melynél fogva erkölcsi s anyagi gyámolitását ezen intézet-
től ezután sem fogja megvonni; számolhatunk arra, hogy az 
egyházi s iskolai ügynek élén álló férfiak tanácsaiban, ta-
pasztalásaiban s jó akaratában hathatós támaszunk leszen. 
Számolunk végül arra, hogy minket a községhez azon 
szívélyes, őszinte bizalom kölcsönös kötelékei fognak c s a -
tolni, melyek eszközlik, hogy az emberi gyarlóság mulhat-
lan következményei, a tévedések és mulasztások nem f o g -
ják megháboríthatni az egyetértést, hanem az összetartó 
kapcsok tágulása nélkül minden előforduló nehézségnek 
könnyű módon találkozik kiegyenlítése , minden bajnak 
csakhamar találkozik orvossága. Ezekre támaszkodva, b iz -
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ton reméljük, hogy a bennünk helyzeit bizalom nem lesz 
megcsalatva , fogadásink nem maradnak puszta szavak, 
munkánk nem lesz sükcrtelen, s a gondjainkra bízott inté-
zet meg fog felelhetni azon kötelezettségeknek, melyekkel 
az egyháznak és hazának tartozik. — Isten adja, hogy ugy 
legyen. 

KÖNYVISMERTETES 

A magyar nemzet tönténetei rövid kivonatban. Algymna-
siumi kézikönyvül irta Ladányi Gedeon, a debreczeni 
helv. hit. fögymnasiumban történelem tanára. Ára 60 kr. 

oszt. ért. — Debreczen. Kiadja Telegdi K. L,ajos 1860. 
Azon haldokló rendszer szerint, melynek békóiban 

hazánk tizenegy hosszú év alatt nemcsak politikai, hanem 
nevelésügyi tekintetben is oly megalázva nyögött, i sko-
láinkból még hazánk történelmének tanítása is tiltva volt, 
s ha valahol ezt merte próbálni valaki tantárgyul fölvenni, 
csaknem lopva és óvakodva telte azt, nehogy valami k e g y e s 
szivü ember megbotránkozzék, hogy egy barbar népnek 
története is taníttatik. Fájt ez nekünk tanítóknak, de fájt a 
gyermekeknek is, kik, mintha most is hallanám, nem e g y -
szer kérték esengve az illető tanárt, hogy nekik a haza 
történelméből is beszéljen. Hiába, a kérést nem lehete 
egészen teljesíteni, mert bűn lett volna. Node, Istené legyen 
a hála, megváltoztak a viszonyok, s a mit csak remegve 
lehete tenni, most azt már nyíltan tehetjük; s kel l -e mon-
danom, hogyha valaha nagy buzgósággal folyt az iskolában 
a történelem tanítása, annak jelenleg t ízszeresen kell fo ly-
nia, hogy az elmulasztottak is ki legyenek pótolva. Hiszen 
úgyis a gyermeki szív és lélek az, mely a legalkalmasabb 
e szép tant befogadni s ennek példái után szeretni tanulni a 
hazát és nemzetet, tisztelni az elhunyt nagyokat épen ugy, 
mint a korában élőket. — Hazánk egész történelme csak-
nem csodákkal páros, nagy és tanulságos eseményekkel 
teljes, s l ehet -e valaki oly érzéketlen, ki nemzetünk törté-
neteit tanulja avagy olvassa, hogy szivében meg ne indult 
l e g y e n ? Al igha! Legalább a tapasztalás azt mutatá, hogy 
a gyermekek elragadtatva s bámulva hallgatják a hon-
alapító Árpád nagy müvét. Elszorul leikök s könyeket hul-
latnak, ha hallják, hogy mint pusztultak el őseik, s a l e g -
virágzóbb vidékek egy vagy más vadcsorda pusztításai 
alalt. Majd meg ismét fölhevülnek s szemeikből öröm látszik 
sugárzani, ha hallják, hogy volt különösen egy dicső, — 
az annyi dicső között; — egy nagy, — a sok nagy között; 
— a világcsodába Hunyadi, ki egy maga is ért annyit, 
mint százak és ezerek mások. Fendobog kebele, ha hallja 
az igazságos király tetteit, s büszkén mondja : mutassatok 
e g y királyt ti szomszédok; — mint milyen ez a Mátyás 
volt. Es ki tudná előszámlálni egyszerre és hirtelen mind-
azon szépet és dicsőt, mennyi nemzetünk történeteit, mint 
gyöngyszemek ékesíti. E g y ködfátyolkép az, melyen a 
várromok ismét felépülnek, előttünk a férfiak megelevenül -

nek, s újra élve intenek bennünket s gyermekeinket, 
mondván: itt is, amott is nyomdokaink, köves se l eks l e g y e -
tek hasonlók és méltók hozzánk. 

A hazai történelem e maradandó képeit a szivekbe 
oltani mindenki hivatva van; nemcsak, de mindenkinek 
kötelességében áll. Kötelessége a szüléknek, nevelőknek s 
minden rendű és rangú tahitóknak, még pedig inkább ma, 
mint valaha, midőn mint nemzet, ismét itthon kezdünk 
lenni hazánkban s birtokába lépni ős jogainknak, melyekben 
aztán, hogy tovább is, még pedig biztosan megmaradhas-
sunk, attól f ü g g : mennyire ismerjük hazánk múltját s 
mennyire leszünk hívek és buzgók annak becsülésében, 
védelmében és folytatásában s végre azon szent frigy fön-
tartásában, melyben je lenleg hazánk szeretete által mind-
nyájan egyek vagyunk. S valóban el lehet mondani, hogy 
a szerint, a mint kisebb vagy nagyobb buzgósággal mun-
kált vagy niunkáland valaki a honi történelem tanításában s 
általában a történelmi ismeretek terjesztésében, azon mér-
tékben teljesítette vagy leljesítendi honliui köteleségeinek 
egyik legfontosabbikát is. De ha már a hazai történelem taní-
tásáért is elismeréssel tartozunk az illetőknek; mennyivel i n -
kább nem vonhatjuk azt ineg azoktól,kik mások hasznára,mint 
egy irányt mutatandók, még irataikkal is kívánnak e tekintet-
ben használni.—Valóban elismerést s a jószándékért köszö -
netet érdemelnek. Hogy is ne, hiszen a fentebb elmondot-
takat csak is történelmi iratok után és iratokból érhetni el , 
a melyekből, mint kutforrásokból meríthetni a mindég f r i -
sebb és ujabb anyagot, mely tanítványaink lelkének l e g -
nemesebb táplálékául szolgálhat. 

A fentcimzett könyvecske szerzője is hihetőleg e 
célból indulva ki, veit tollat kezébe, s irta és adta át müvét 
a tanítói közönség és növendéksereg kezébe. Ezen egész 
könyvecske Í59 lapra terjed siirü nyomással .—Dicsérendő, 
hogy szerző nem csupán a harc és háború-, de a béke 
áldásos következményeire, hazánk szellemi s anyagi mivelt-
ségének koronkénti fejlődésére, valamint a magyarhoni 
reformatió történetére is kiterjeszti figyelmét. Elbeszélése 
első tárgyául a hunnok bejövetelét veszi f e l ; majd az ava-
rokét s végre a magyarokét. A honfoglalás eseményei - és 
a fejedelmek tetteinek elsorolása után az Árpád-házbeli 
királyok tettei számláltatnak el. A királyok tetteinek e l so -
rolása után az Árpád-ház alatti nemzeti műveltség anyagi 
és szellemi tekintetben négy lapon van elmondva. — Majd 
a vegyesházból származott királyok, s az ezen időszakban 
kifejlett reformatio története iratnak le. Az ezen korszak 
miveltségi viszonya, — elébb a 62 s az ezt követő pár l a -
pon, majd a 91 s következő lapjain a mohácsi vészig , — 
adatik elő. Ezután a Habsburg-házbeli uralkodók alatti 
viszonyok vannak le irva; a vallásos viszonyok, Erdély 
történelme s fejedelmeinek tettei, hol külön, hol a törté-
nelmi eseményekkel vannak egybeszöve. — A Habsburg-
ház Mária Theresiával véget érvén, egy uj cikkben a 
Habsburg-Lotheringeni-családból származott királyok tet -
teit irja le. Végzi pedig az egészet az ausztriai házbeli 
uralkodók alalt folyt szellemi és anyagi miveltség rövid 
átnézetével. 



Nem lehet e léggé nem méltánylani az igyekezetet 
és jó akaratot, melyet sz. könyvével tanusit. Nem lehet 
elismeréssel nem lenni, azon szándékot illetőleg, miszerint 
a tanítóságnak könnyíteni akarta feladatát s munkájával 
mintegy utmutató ohajtott volna lenni. S ha e könyvecske 
csak is a tanitók vezérfonala maradt volna, hacsak utmutató 
szerepét kivánta volna magára venni, ngy nem is lenne 
ellene kifogásunk. De igy, ha nem mondom is egészen té-
vesztett irányúnak, szerény nézetem szerint nehezen fog 
megfelelhetni az ohajtott célnak, a mint azt Sz. ur és tanár-
társai óhajtanák. A könyv célja, melyszerint három oly 
nagy fontossággal biró dolgot kiván megismertetni, — 
valóbán szép s megvallhatjuk az igazat, hogy e tekintetben 
e könyvecske az első, mely ezt merte próbálni, és kisér-
leni : de e kísérlet, még csak is kísérlet; s mint ilyen, 
minthogy a történeti ismeretek oly sokféleségét öleli ma-
gába, sem egyikre, sem másikra kellő komoly ügyeimet és 
terjedséget nem fordíthatván, a kitűzött cél és irány hatás-
talanul, és nyomtalanul el fog veszni. — El, pedig azért,— 
mivel a három, — oly fontos tárgy igen szűk térre levén 
szorítva,természetes,hogy az események bővebb és vonzóbb 
elbeszélésére, — a mi pedig a gyermek lelkét emelné, 
buzdítaná, — nem juthatott hely. En pedig a magam s z e -
rény nézete szerint óhajtanám, hogy a gyermek kezébe 
adott, s különösen a hazai történelemmel foglakozó tan-
könyv légyen kellemes olvasmány is, mely a szívre és 
lélekre egyaránt hasson. A könyv tartalma ne foglalkoz-
zék csupán az események száraz elsorolásával, de élénk 
előadása által adjon a képzelemnek is eleven képeket, 
hogy a tanuló s olvasó lássa, képzelje, mintegy mozogni, 
élni maga előtt a letűnt ősök és nagy férfiak megdicsőült 
képeit, hogy e képekben lásson maga előtt magas és 
hóditó példát; hogy bennük és általok tanulja szeretni 
hazáját, nyelvét és nemzetét. Szerény kívánságom az volna 
a gyermekek kezébe szánt, s a hazai történelemmel f o g -
lalkozó könyvtől, habár kicsi is az, hogy hasson az a szivre, 
az erkölcsre, szilárdítsa a jellemet, ha van, s ha nincs, 
igyekezzék fejteni. 

Legyen élénk színezetű, fontos rövidséggel párosulva, 
hogy hatása által az erkölcsi, hazafi és nemzeti érzést f e l -
költse az ifjú lelkében, mert főcél a történet tanításában az, 
hogy valamint az egyesek, épen ugy egész társaságuk 
hazafi- és erkölcsi életének, irány-adója, vezérlő mestere 
legyen. Ezen okoknál fogva a történelem előadásában bi-
zonyos melegségnek kell lenni, mely a hallgatót vagy 
olvasót magához vonzza és fö lmelegí tse; nem pedig kimért 
hidegnek, mely a lelket fárasztja, a helyett, hogy gyönyör-
ködtetné, a szivet pedig eltávolítja, a helyett, hogy magá-
hoz vonzaná. Ismertetésünk alá vett könyvecskében az 
előadás épen e melegsége hiányzik, s nem tudni, hogy a 
Sz. akarva vagy nem, egész munkáján keresztül csak 
egyet l enegy oly helyet sem emel ki, mely a gyermek szivét, 
lelkét megkapná, mely az érzelmek húrját megpendítené; 
minden oly hideg, oly kimért benne, hogy midőn olvassa 
az ember kénytelen, kelletlen, merev alakokkal megrakott 
sírboltba képzelheti magát. Képei nem elevenek s általában 

nem olyanok, hogy magukhoz vonzanák a gyermeket, hogy 
csodáltatni engednék magukat, mert csak mint megtörpült 
alakok jönek elő. Az események száraz kivonata, egymás 
után van rakásra halmozva, s nincs sehol egy kedvező 
pillanat, egy pont, melyen megállhatna a gondolkodó ész S 
következést vonhatna magának, a honnan bizonyos nehéz -
kesseg ömlik az egészen, mely az olvasó lelkét és eszét 
nyomja és fárasztja inkább, mint emelné. 

A mi az anyagi és szellemi miveltség fejlődése törté-
netét illeti, az sokkal rövidebben van irva, sem mint képes 
lenne valami érdeket felkölteni. Szerintem jobb lett volna 
a történeti események között beszőve ugy mondani el, 
egyik és másik király alatt, a mint az itt és amott emelke-
désben, vagy hanyatlásban volt. Igy még az uralkodók is 
sokkal hathatósb színben tűntek volna fel. 

A reformátió története sokkal több ligyelemme! s 
nagyobb terjedtséggel van dolgozva, mint az imént említett 
miveltségi fej lődés; de mind e mellett is meg van hiányos-
sága. Mert minden terjedtsége mellett is e lég rövid arra 
nézve, hogy egy kezdögyermek semmit se értsen belőle. 
Az egész oly gyermekek számára lenne jó, kik már a 
reformátióról, annak elveiről és nevezetesebb férfiairól 
bírnának, hacsak némi ismerettel is. Ezek haszonnal olvas-
gathatnák csupán az ismétlés kedvéért is. De olyanok, kik 
a közelebb elhunyt kor e lnevezése szerint, algymnasisták, 
aligha tanulhatnák haszonnal. Sok benne az, minek bő és 
széles megmagyarázásra volna szüksége s mit sokan a 
gyermekek közül megtanulás után is újra meg újra e l f e -
lejtenek. Azt ugyan megtartják eszükben, hogy ki volt az 
a Luther, Zwinglius, Calvinus, de azt, hogy melyik, mi 
elvvel bírt, és mit követett, soha, vagy csak nagy nehezen 
és ritkán. 

Mind ezeken kivül a mü nyelvében egyáltalában 
sok oly kitétel fordul elő, melyek nem szabatosak, s 
melyek a magyar nyelv természetével nem férhetvén össze, 
az ember fülét meg-megütik s szórendi érzékét megsértik. 
Ez maga is rosz hatást képes előidézni mind a nagy 
embernél, mind a gondolkodni tudó gyermeknél. 

A bemutatott könyvecskét azonban , — elmondott 
hiányai mellett is, a tanitók sükerrel használhatván, — 
ajánljuk az illetők figyelmébe. 

. . . . sy . . . .ly. 

Különféle gyászesetekre búcsúztatói alkalmazások. Sírnál 
mondandó halotti és gyászbeszédek (orátiók) Czike Dá-
niel ó-budai ref. lelkésztől. Ara 80 kr. o. é. Pest 18 60 

Engel és Mandello tidajdona. 

E munka a protestáns irodalom egyházi mezején oly 
tért foglal el, melynek mivelése — vagy azért mert átalá-
nos korszerűsége hanyatlani kezdett; vagy azért, mert 
egyházi irodalmunk más hézagainak betöltése vette igénybe 
egyes erőinket; vagy végre azért, mert ily nem átalános 
használatú mü kiadására, vállalkozó kiadó ritkán ajánlkozott 
— elhanyagoltatott, illétöleg háttérbe szorult. Pedig mig 

* 



népülik átalában ki nem fejlik természetszerű ősi burkaiból, 
mig kedves halottjaik iránti megtiszteltetést felsőbb é r z e -
ményi szempontból nem képes egyensúlyozni: mindaddig a 
búcsúztatói alkalmazások jelentékeny hiányt pótolnak e g y -
házi irodalmunkban. 

Tisztelet az oly kiadóknak, kik nyerészeti vágytól 
távol, egyedül a közérdeknek szolgálni akarva oly s z ü k -
körü müvek létrejövésében is vállalnak kiadási szerepet, 
melyek után bizton jövedéki haszonra nem számíthatnak, 
— de annál méltóbb vád emelkedhetik fölöttünk, kik ezen 
tiszteletteljes elismerés mellett zsebeinkbe nyúlni restel-
kedünk, s hanyagoljuk megszerezni hivatalunkat érdeklő 
sok, nélkülözhetetlen s nagy becsű kiadott munkákat. 

Fentéritett munkát is tekintve, ugy látszik é letszük-
séget pótol a még mind napi renden levő halotti beszédhez 
és búcsúztatásokhoz szokott népéletben, s átalánosságban 
szólva használhatási tekintetben olyan, mely iránt méltó 
elismeréssel kell, hogy adózzunk, már csak azért is, mivel 
említett horderején kivül közérdekeltségü is, a mennyiben 
fele jövedelme a dunamelléki h. h. egyházkerület le lkész-
özvegyi gyámolda tökéjének nevelésére van mind az érde-
mes szerző, mind a kiadó urak részéről fölajánlva. Me ly 
szent célt tekintve, nem annyira bírálati vonásokat akartam 
közleni, mint közfigyelmet gerjeszteni érintett becses mü 
iránt. 

Tartalma: Búcsúztatói alkalmazások. I. Házaspárok 
fölött: 12. II. Szülék gyermekeik fölött: 14. III. Szülék 
fölött: 9. IV. Öreg szülék unokái fölött: 7. V. Testvérek 
fölött: 9. VI. Rokonok fölött: 9. VII. Keresztszüléktöli: 8. 
Elöljárók fölött: 1. Egyházi gondnok fölött: 1. Ifjú fölött: 1. 
VIII. Temetésre megjelent tisztelgökhöz: 7. Utóhangok a 
boldogult fölött: 7. Sirnál mondandó halotti beszédek, férj 
vagy nő fölött: 6. Ifjak és gyermekek fölött: 4. Uj évben 
először a s irnál: 1. Halottas háznál vagy sirnál mondandó 
gyászbeszédek, (oratiók) Férfi vagy nő fölött: 2. Gyer-
mek fölött: 2. Éltes szülék fölött: 1. Serdült leányka fölött: 
1. Fegyvert viselt fölött: 1. D u n á b a . . . . halt gyermek 
fölött: 1. Kolerában vagy hirtelen halállal kimúlt fölött: 1. 
Halott fölött mondandó ima: 1. 

Valóban e 158 lapra terjedő munka, átalában hasz-
nálhatóságáért, kiválólag közcéluságáért megérdemli az 
egyetemes pártolást. Cz. J. 

BELFÖLD. 

Hontból, december. 8. 1860. Régen nem tapasztal-
tatott magyarhoni evang. protestáns egyházban annyi élet és 
annyi mozgalom, mint épen a mostani időkben; de szüksé-
g e s is, hogy mozogjunk, miután uj élet nyilik előttünk, a 
zsinat küszöbén állunk, — mely maholnap, de akár csak 
későbben is fog összeülni! 

Az önmegadóztatás eszméje, — az iskolák szerve -
zése — az iskolatanitók sorsuk megjobbulása, lapokban 

gyakran szőnyegre hozatott;—de a lelkészek állapota sehol 
sem pendíttetett meg. Superintendensek, s azok segédeiről 
elevekorán gondoskodtak a kerületek, de a papok állapotára 
eddig senki nem gondolt. T. Szeberényi Andor barátom, 
megpendítette ugyan a lelkészek elavult, hiányos híványait, 
,,Prot. Egyh. és Isk. Lapuban 1568-dik lapon, de ezt sokan 
olvasva, tiílmentek rajta, s nem is sejdítették, mily rosz ez 
az egyházunkban. 8. év óta 17 papihíványt hivatalosan 
kiadtam esperességünkben , s magam is két egyházban 
hivataloskodván utcunque beleokultam a honti lelkészek 
anyagi állapotába. Egy-két példa fel fogja deríteni az 
egészet. Híványok jegyzökönyve kezemben van ! — „Pro-
ventus parochorum et 1. rectorum in Incl. ac Ven. Senioratu 
M.-Hontiensi, conscripti per Seniorem Dánielem Lehoczky 
A. 1807. et 1808. et subinissis genuinis originalium pari-
bus." Tehát közel hatvan éve, és azok a beküldött hiteles 
másolatok már akkor talán 100 évesek is lehettek. Az én 
saját híványotnban például a gabona mérőnek e lnevezése 
olyan (egy köböl vagy két pozsonyi mérő, tót nyelven 
,,Avrtná"nak neveztetik), hogy azt a legrégibb szótárakban 
sem találhatni. Száz, ötven, sőt csak husz év előtt egészen 
más szükségek és körülmények voltak, mint most. Azelőtt 
egy-két forintért többet vehetett az ember, mint most 
5—10-ér t is, és mégis a jövedelmünk csak olyan, mint 
régi, sőt állíthatom sokkal kisebb annál! 

Az 1848- ik év előtti lelkészek, a honorátiórok sorába 
tartozván, adót nem fizettek, most sok helyütt az egyházi 
birtokért földadót is fizetni tartoznak ; szóval, a kiadások 
megszaporodtak négy, ötszörösen is — a jövedelem pedig 
csökkent. 

A nép ez utolsó 11 év alatt annyira megszegényült , 
hogy a kegyes jóltevök adakozásai sorba elmaradnak, sőt 
van eset, hogy azt is, a mit vocatorialiter kénytelen volna 
papjának fizetni, vagy egészen eltagadja, vagy csak sok baj 
és súrlódás után, gyakran több évek után lehet tőle kikapni. 
Van több példa, hogy a papi özvegyeknek, férjeik halála 
után egy végtelen hosszű restantionalis lajstromnál nem 
maradt egyéb hátra, melyből alig fele, az is nagy bajjal 
behozható. 

És ha nagyobb figyelemmel bele néz az ember hívá-
nyainkba, szinte elpirul, miután azok, kik az Isten ábrázat-
jára teremtett embereket nevelik, a jóban oktatják s nekik 
az Isten igéjét hirdetik barompásztorokként — barmoktól 
fizetést kapnak. Én két vonómarhától egy pozsonyi mérőt 
kapok, és ennek beszedésével ismét mennyi a baj. Sokan 
épen akkor, midőn a lelkészt fizetni kell, marháját eladják, 
csakhogy a fél kila búzát megtakarítsák. Ezen valahogy 
segíteni kell. Visitationális jegyzökönyvek teli vannak efféle 
panaszokkal. Jól mondta boldogult öregecske M. J. k. p. 
lelkész 1839-ben a canonica Visitatió alkalmával: „Keresz-
tyén hallgatók! igy kezdte beszédét, én már több ilyen 
visitatiót túléltem,de megvallom, hogy egy sem ért semmit, é s 
gondolom, hogy ez sem fog érni sokat; nem azért ugyan, 
hogy a superintendens urak jót és üdvöset ne határoznának, 
— de ez mind csak a papiroson maradt, a hívek m e g í g é r -
tek mindent, azonban alig távoztak a visitátorok, mind 



feledve volt, mind a réginél maradt." — És az bizony szent 
i g a z ; de van remény, hogy tán ezentúl nem lesz ugy ! 

A lelkész jövedelme, az osztrák pénz életbeléptetésé-
től fogva is csökkent. Stólák fizetése pengő pénzben állapít-
tatott meg, most pedig egy pengő ft. helyett, egy ausztr. 
értékű ftot kapunk. — Hol nagy számmal vannak hívek, ott 
a stolából is több jön be — de osztrák pénzben fizettetvén 
az — sok el is marad ; de minél kevesebb a stóla, annál 
érzékenyebb az, a mi belőle elmarad. A köznép kevé lysége 
nÖttönnő, a keresztelési lakoma 2 0 — 4 0 ftba kerül, a l e l -
kész ingyen keresztel — rector szedi a stólát — az én 
egyházamban ugy van. Ha egy elöbbkelö gazda vagy g a z d -
asszony meghal, volt több eset erre is, hogy ugyanazon 
halottnak, egy napon három halotti beszédet (a háznál 
egyet , a sírnál másikat, a templomban a harmadikat) kíván-
tak, miután ez divatban volt, ergo fiat ipsis, megtettem. A 
híványomban halotti beszédért 1 pft. áll, hoztak tehát 3 
i lyen parádés beszédért 3 osztrák ftot. Uraim! itt volna az 
idő, hogy rajtunk, lelkészeken is már egyszer segítve 
legyen. A ki cifrát és parádét akar, ám fizessen, főkép a 
temetkezési beszédekért kellene legalább is 3 — 4 osztrák 
ftra a stólát felemelni, mert bizony quod rarutn carum, 
vilescit quotidianum. Megkívántató, de egyáltalában, egve -
temileg, zsinatilag, országszerte 

1-ször . A régi elavult papi híványok eltörlése, m e g -
semmisítése, és 

2-szor . A régi híványokhoz, mostani szükségekhez, 
körülményekhez és a kor szükségeihez alkalmazandó uj 
híványok szervezése, alkotása s minélelébbi életbeléptetése. 

Készíttessék egy általános híványminta — magam is 
szolgálnék egygye l , ha volna reá szükség, melyszerint 
minden egyes egyház a papi-jövedelmeket rendezné, azt 3 
példányban adná ki, egy az esperességi , másik az illető 
egyház levéltárába, végre harmadik az esp. jegyzőnek 
kézbesítendő. Itt főkép azon kell lennünk, hogy papi-jöve-
delmeink az iskolatanitókétól egészen különiltessenek el, mi 
igen könnyen eszközölhető. Mert a cominunisvnus minden 
rosznak kútfeje. Miért ne lehetne az ugy, mint az én e g y -
házamban ! Az első ünnepi oífertoriuin a lelkészé, második 
ünnepi pedig a tanítóé. Iíoledára ád mindenki tetszése 
szerint ajándékot, külön lelkésznek és külön kántornak is. 
— Igy legalább sok kellemetlenség háríttatik el. 

Végtére szeretném az egyház öregebbjeit, és a k ö z -
* s é g biráit mindég arra is esküileg köteleztetni, miszerint 

ezek minden év végével , lelkésznek a fizetését utolsó 
fillérig hajtsák be. 

És ha igy rendbe jövünk, akkor özvegyeink s ár -
váink nem lesznek kénytelenek koldulni, s idegenek kü-
szöbjein pirulni, hivatalunk tekintélye s sorsa emelve lesz, 
és mink is, ugy a saját szellemi miveltségünkre, mint a 
közcélokra majd annál többet áldozhatunk! 

Schmidi Györyy 
prandorfi (vagyis tótbakai) lelkész. 

Nyilatkozat és kérelem. 
A magyarhoni ág. hit. evangélikusok négy e g y h á z -

kerülete f. é. october 10-dikén s követk. napján tartott 
egyetemes egyházi közgyűlésének jegyzökönyvében a 14. 
pont alatt ez mondatik: „ A tanári tanácskozmány által j a -
vaslatba hozott tanrendezet e lőlegesen az egyházkerüle-
tekkel leszen közlendő. De minthogy az maguk a tanár 
urak által nem terjesztethetett . . . . az egyetemes gyűlés 
elébe az általok ohajtott tökéletesebb alakban, annak e t e -
kintetben még egyszeri átnézése, mielőtt sajtó alá bocsátva, 
az egyházkerületekhez szétküldetnék, Hunfalvi János úrra 
bizatik." — Erre nézve ezennel kénytelen vagyok a t. 
közönség előtt kijelenteni, hogy a tanár urak által készített 
tantervezet „még mind e mai napig nem jutott k e z e m b e ; " 
magam jártam utána, hogy mentől hamarabb átnézhessem, 
de még eddig nyomába sem tudtam akadni. Sem méltóságos 
báró Prónay Gábor ur, a központi bizottmány elnöke, sem 
t. c. Edvi Illés Adám nr, az egyetemes gyűlés jegyzője, 
nem tudják, hova lett a kézirat. Ezennel tehát fölkérem 
azokat, kiknek az eredeti kézirat hollétéről tudomásuk 
van, méltóztassanak engemet nyomába veze tn i ; ha talán 
valaki annak hü másolatát bírja, szíveskedjék ezt a k ö z -
ponti bizottmány tisztelt elnökségének megküldeni. 

Kelt Budán, 1860 december 16-dikán. 
Hunfalvi János. 

Főispáni nagylelkűség. Dec. 9. búcsúztam a makai 
ág. ev. egyháztól. Az istenitiszteletnél jelen volt és sok 
ugy nevezett kaputos embert niegszégyenitöleg buzgón 
énekelt, ájtatosan imádkozott az egy nappal előbb m e g é r -
kezett főispán Zsivora György ur ö mlga. is. Isteni tisztelet 
után szerény lakomba jővén, a szűkölködő egyház javára 
kétszász uj ftot adott át kezeimbe. Ennél örvendetesebb 
hírrel nem lephettem volna m e £ híveimet, sugárzó szemeik 

elragadtatásuk, hangos éljenben kitörő lelkesedésök t a -
núskodott megindulásukról. Oh, ha tehetösbjeink tanúi 
lettek volna e pillanatnak, nem késnének ily boldogító 
érzést ébreszteni a szűkölködő hitrokonokban! Az ur Isten 
áldja meg „a makai ev. egyháznak eddig legnagyobb jól— 
tevőjét!" Szeberényi Lajos. 

szegedi ev. leik. 

Adakozások. 
A tatai ref. egyház a következő adományokat küldte 

be szerkesztöségünkhez. Az egyházi domesticára 10 évre 
évenként 10 ftban adatni rendelt ajánlatból ezennel két 
évre 20 fr., a pesti prot. árvaházra 6 fr., a Ráday könyv-
tárra 15 fr., Lutheremlékre 4 fr. , Melanchtonemlékre 
4 fr., Szechenyiemlékre 8 fr. (ebben értve a különösön e 
célra S. P. nő által adott 2 ftot is). Összesee 57 fr. o. é . 

Isten áldja meg a kegyes adakozókat. Szerk. 



Tiszt. Dómján Sámuel, aranyosi lelkész beküldött 
a Ráday könyvtárra 2 fr., az ev. árvaegyletre 1 ftot, a 
Gusztáv-Adolf-egyletnek 1 fr., a pozsonyi iskolának 1 fr., 
összesen 5 ftot. Szerk. 

Nt. Révész Imre, debreceni lelkész küldölt a Rádai 
könyvtárra 1 aranyat, a moldvai missióra 1 aranyat, össze-
sen 2 aranyat. Szerk. 

T. Vida Ferencz nemes-ócsai lelkész ur a nemes 
ócsai egyházban gyűjtött és hozzánk beküldött Alsó-Vadász 
részére 4 fr. 60 kr. Szerk. 

Tiszt. Péntek Mihály n. tanyi lelkész ur a tanyi 
egyházban gyűjtött és hozzánk beküldött Alsó-Vadász 
számára 2 ftot, a libanon vidéki keresztyének részére 1 fr. 
50 krt, a moldvai missióra 60 krt. Maga részéről a pesti 
prot. árvaegyletre 60 kr., a Rádai könyvtárra 1 fr., a n e -
mes-oroszi lelkész részére 60 krt, a nemes-oroszi tanitó 
részére 40 kr., összesen 6 fr. 70 krt. Szerk. 

Tiszt. Szilágyi Gábor, galamboki lelkész ur küldött 
a n.-oroszi lelkész és tánitó részére külön-külön 40 krt., a 
moldvai missióra 50 krt. Összesen 1 ft. 30 kr. Szerk. 

Fölhívás. 
A pesti evang. árva-egylet több t. cz. tagjai az első 

és második évre eső szabályszerű járulékaikkal még mind 
ez ideig hátralékban levén: minthogy a számadások nem 
sokára bezáródnak, ezennel felhivatnak az illetők, hogy 
hátralevő járulékaikait legfölebb jövö 1861-kén Jan. 1 - e i g 
alulirl egyleti-pénztárnokhoz beküldeni sziveskedjenek, 
annyival inkább, mert azok nevei, kik szabályszerű köte-
lezettségeiket nem teljesitik, az 1861. Jan. 30-án tartandó 
egyetemes gyűlésen felfognak olvastatni. 

Pest dec. 15. 1860. Fiedler József. 
egyleti pénztárnok. 

Előfizetési fölhívás a „Szegedi Híradó1' 1861-d ik 
évi folyamára. Lapunk eddigi irányát követve jövö évben 
is mint eddig hetenkint kétszer fog megjelenni. Munkatár-
saink lesznek a jog, az igazság, a becsületesség, a nem-
zetiség és hazaliság. Hogy a lap hazafias föladatának m e g -
felelhessen, az eddiginél nagyobb pártolásra van szüksége, 
melyet a haza s az alföld lelkes közönsége nem fog m e g -
tagadni tőle. Előfizetési díj postai szétküldéssel egész évre 
8 frt, — félévre 4 frt, — évnegyedre 2 frt oszt. ért. Gyűj-
tőknek tiz előfizető után egy tiszteletpéldánynyal kedves -
kedünk. Az előfizetési pénzek a kiadó-tulajdonos Burger 
Zsigmond könyvkereskedéséhez bérmentve küldendők, 

Szeged, télelöben 1860. 
A ,,Szegedi Hiradóíl szerkesztősége. 

T. Lengyel Károly tiszttartó ur Gyöngyös pusztáról 
küldött a pesti árvaintézet részére 2 fr. 30 krt. gr. Ráday 
könyvtárra 2 ftot, a libanonvidéki keresztyének részére 
2 ftot. Összesen 6 fr. 30 krt. Isten áldása a kegyes jó te -
vőre. Szerk. 

Gróf Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak, 
Juhász Lajos ur Gyomán 1 fr., Zánkán: Vadnai Rudolf ur 
100 fr, Thúri Károly ur ref. leik. 5 fr, ref. egyház 2 fr. 
Szepesdi ref. leányegyház 1 fr, köveskálon Vörösmarty 
József ur 2 fr, Györfí'y Dániel ur 2 fr, Györfl'y Dánielné 
assz. 2 fr, Jókai Pál ur 2 fr, Pélargus János ur ev. le lkész 
Dörgicsén 1 fr, Görög Lajos ur sz. antalfai ev. lekész 50 
kr, Sebestyku Gábor ur sz. antalfai ref. segédlelkész 50 kr, 
— Barsban mohi ref. egyház 2 fr, he lység 1 fr, Csik Péter 
lelkész ur 10 fr, Écsi Bálint tanitó ur 50 kr, — Csorba 
János ur Pozsonyban 5 fr, — Puky György és Márton test-
vérek Káván 100 fr, — Laskói ret. egyház 12 fr, Gyurka 
József biró s a község 6 fr, Dányi Gábor lelkész 10 fr, 
Fábián Mihály segédlelkész 2 fr, Bajó Károly acad. rector 
3 fr, Cseri István földmives 1 fr, — Gombán: Dapsy Soma 
ur 5 fr, Patay György ur 10 fr, Patay Ferenc ur 5 fr, Fáy 
Lörincz ur 2 fr, Szűcs Ábráhámné assz. 2 fr, Molnár József 
ur 1 fr, Kerekes Sámuel ur 1 fr. 20 kr, Német János ur 1 
fr, a község elöljárói 17 fr. 33 kr, kisebb adakozások 1 fr. 
47 kr, Márton István ur lelkész 2 fr, — Hornyánszky Vik-
tor ur 5 fr, = összesen 224 fr. 50 kr. 

Közli Török Pál. 

Pesti prot. árvaintézetekre: A pankotai ref. egy-
ház 3 fr, — Mohi ref. egyház 1 fr, Mohi he lység 60 
kr, Csík Péter ur lelkész 2 fr, Écsi Bálint tanitó 50 kr, 
— özv. Kenessey Zsigmondné 5 fr, = 12 fr, 10 kr. 

A. vadászi ref. egyház javára: Mohi egyház 1 fr, 
mohi belység 20 kr, Csík Péter lelkész ur 1 fr, = 2 fr. 
20 kr. 

Libánoni keresztyének segedelmezésére: Mohi egy-
ház 1 fr, helység 20 kr, lelkész 1 fr, tanitó 20 kr, = 
2 fr. 40 kr. 

N.-oroszi ref. egyháznak 5 fr, lelkésznek 10 fr, 
iskolatanitónak 5 fr, özv. Kenessey Zsigmondné, — 20 fr. 

Nt. Tanár ur! A „Prot. E. és I. Lapok" 40-dik s z á -
mában felhivatik a protestáns közönség, adakozni kétfe lé 
t. i. A szegény prot. árvák-, és nemes-oroszi lelkész és 
iskolatanitó számára. 

Lepsényből, — Szikszai Zzófia és Rebeka szivükre 
vévén a felszólítást — küldenek : 

1. Az árvák részére, hogy karácsonyi örömüket n e -
ve lhessék 2 fr. 10 krt. 

2. A nemes-oroszi lelkész részére 2 fr. 10. az i sko-
latanitó részére 1 fr. Összesen 5 fr. 20. krt. 

Horváth Mihály lepcsényi ref. leik. 

Előfizetési felhívás a Sárospataki Füzetek ö tö-
dik évfolyamára. A „Sárospataki Füzetek" protestáns és 
tudományos folyóirat a következő ötödik (1861. jan.—dec. ) 



folyama ugy fog megjelenni, mint egy egész testületnek, a 
„sárospataki ref. főiskola tanári karának tudományos köz-
lönye," megbízás utján szerkesztve alólirt által. A mily 
arányban érzem magamat szellemi oldalról erősítve: épen 
oly mértékben számolok figyelemre, pártolásra, azok r é -
széről, kik nemcsak örömest látják egy protestáns tudomá-
nyos folyóirat fenállását, hanem szívesen látják különösen 
egy tudós iskola tanárait bizonyos közös tudományos célra 
egyesülni s ez úton a protestáns mivelödésnek mélyebb 
alapot vetni s az iskolát és irodalmat egymással közelebb 
összeköttetésbe ;hozni. 

Mindent tenni a protostantizmus elvén belül és semnit 
ellenére, ez a folyóirat régi rövid programmja. Köre az 
egyház és iskola, tudomány és irodalom mint eddig. 

Alak és az ivek mennyisége hasonlóul a régi, t. i. 
egy évi folyam hatvan ív, tíz szállítmányban. 

Midőn a tanári kar mint sajátját tekinti a folyóiratot: 
szellemi munkásságáért egyedül azon igényt tartja fel, 
hogy a mi jövedelem netalán az anyagi kiállítás költségein 
felül maradftnd : menjen az évek óta fenálló, mindamellett 
is nagyon csekély tökével dicsekvő, tanári nyugintézet 
alapjához. Semmi kétség benne, hogy e cél csak szépíti 
s ajánlatossá teszi a vállalatot, s megragadandja azok elmé-
jét, kik elgondolják: mi vár elaggás, erötlenedés esetében 
egy magyarországi protestáns tanárra, kidöltével csa-
ládjára. 

Teljes bizalommal fordulunk azért mindkét felekezetű 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J» és Török P. 

protestáns egyházkerületek, egyházmegyék, egyházak t. c. 
elöljáróihoz, a tudományt önmagáért szerető világi férfiak-
hoz folyóiratunk ügyében. Méltóztassanak törekvéseinket 
elöfizetáseikkel biztosítani és vállalatunkat mind jobban 
szilárdítani. Kétségbe kellene esnünk, ha három millió 
magyar protestáns egyetlen tudományos folyóirat fentartá-
sára, bármi idő és körülmények között is. nem érezne ma-
gában elég erőt. Egy oly folyóirat mely márrnár teljes 
irodalmi mélytánylásban részesült, s az itészet pártolását 
az áldozatkész dolgozótársak közreműködésével megnyerte 
s biztosította, hogy minden politikai csillagzatok dacára, 
csak tengődhessék, föltenni sem merészeljük, kivált ha 
elgondoljuk, hogy a protestántismus a politikai felhajnalo-
dásnak is reggeli csillagga volt most, mint máskor több 
izben. — Minden tisztelettel buzgó munkatársaink iránt, 
jövendőre is egész bizalommal várjuk el hathatós rész -
vétüket, becses pártolásukat. — Előfizethetni Sárospatakon 
a szerkesztőségnél; megrendeléseket elfogadnak Pesten: 
Ráth Mór, Osterlainm Károly, Debrecenben: Telegdi K. 
Lajos, Kolosvártt: Demjén László, Pápán : Szkolnik könyv-
árus urak. — Előfizetési ár egy évre, postán 6 fr. félévre 
3 fr. Helyből elvitetve egy évre 5 fr. félévre 2 fr. 50 kr. 
— Gyűjtőknek hat példányra egy tiszteletpéldánynyal szol -
gálunk. — Kapható még az I. folyam második fele 2 fr. 50 
kr; II. folyam 5 fr. III. folyam 2 fr. 50 kr. IV. évfolyam 5 
forinton, bérmentetlen küldve.—Sárospatak, dec. 12. 1860. 

Antalji János gimn. tanár. 

Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 

OSTERLAMM KÁROLY 
pesti könyvárus ajánlja a következő munkákat : 

I. Ünnepi ajándékok prot. családok számára. 
Boross Mihály. Kegyeletek oltára. A világtörténelem drágakő darabjaiból épitve 4 füzet 80 

kr. Mind a 4 füzet színezett borítékba kötve 1 ft. 
Boross Mihály. A hitujitás bajnokai. Egyháztörténeti képcsarnok. Első füzet : Vikleff. — 

Második füzet: Húsz. Az egész munka 10 —12 füzet lesz. Mindegyik ára 20 kr. 
Czelder Márton. Vasárnapi, ünnepi és alkalmi imádságok templomi használatra. Diszkötés-

ben 3 ft. 20 kr. 
Fabó András. Vallásos elmélkedések protestánsok számára. Vászonba kötve 2 ft. 
Haberern J. Melanchthon Fülöp. Elet és korrajz 60 kr. 
Protestáns Naptár 186 l-re, kiadja Dr. Ballagi Mór. Második kiadás 50 kr. 
Balogh Péter ref. superintendens arcképe 1 ft. 
Esztergáig Mihály esperes arcképe ffényrajzj 2 ft. 
Haan A. L. Időszaki tábla a magyar protestáns egyház történelméhez 2 ft. Ugyanaz német 

nyelven 2 ft. 
Máday superintendens arcképe (fényrajz) 2 ft. 
Dr. Székács József superintendens arcképe 1 ft . 

Reformátorok arcképei: 
Calvin, Husz, Prágai Jeromos, Gusztáv-Adolf, Luther, Melanchthon, Zwingli, mindegyik 

fehér papiroson 50 kr. Chinai papiroson 70 kr. 



II. Ifjúsági iratok és tankönyvek. 
Andorlaki Máté. Világkrónika 60 kr. Ugyanat tó l Magyar krónika 60 kr. 
Batizfalvi István. A földrajz elemei 3-dik kiadás 50 kr. 
Dorner József, AZ ásványtan elemei 43 kr. 
Lukács Pál Gyermek iratai: Első kötet. Kis Dalos, színezett borítékba kötve 50 kr.Második 

kötet. Virágtárca 50 kr. Harmadik kötet. Hervadt bokréta 60 kr. 
Nagy Soma. Népszerű gyakorlati mértan 60 kr. 
Warga János. ABC és olvasókönyvecske. Az irva olvastató tanmód szerint. Hatodik kiadás 

kötve 12 kr. Ugyanat tó l : Magyar olvasókönyv. 1-ső kötet. Harmadik kiadás 42 kr. Magyar olvasó-
könyv. 2-ik kötet. Harmadik kiadás 80 kr. Nevelés- és oktatástan kézikönyve. 1-ső kötet. Neveléstan. 
Harmadik kiadás 1 ft. 

III. Különfélék. 
Magyar Akadémia könyve. Eredeti költemények, szerkeszti Ormódy Bertalan. 1 ft. 50 kr. 
Blázy Lajos. Protestáns u j zsinati törvények. A legközelebbi zsinatra megvitatási min -

tául 1 ft. 
Boross Mihály. Melanchthon Fülöp élete. A nagy reformátor háromszázados (1860. apr. 19). 

emlékünnepére. Kegyelet oltárául 20 kr. U g y a n a t t ó l : Szent István az első magyar király 50 kr . 
Caird János. A vallás a munkás életben. Magyarra fordította J . S. ref. tanár 30 kr. 
Irinyi József. A zsinati előkészületekről a főbb vonásokban 20 kr. 
Kerkapoly Károly. Protestáns egyházalkotmány, tekintettel történeti fejlődésére 1 f t . 

Ugyana t tó l : Világtörténet, észtanilag előadva. Első kötet 2 ft. 
Könyvtár. — Protest. theologiai, kiadják a pesti ev. ref. theol. intézet tanárai : Első köte t : 

Hagenbach Dr. K. R. A theologiai tudományok Encyclopaediája, fordította Révész 2 ft. 64 kr. Máso-
dik kötet : Kurz F. h. szent történelem tankönyve. Fordította Fabó András 1 ft. 60. kr. 

Közlöny, magyar irodalmi: kiadja Osterlamm Károly, minden két hónapban egy ív. (In-
gyen kiszolgáltattatik). 

Molnár Aladár. A philosophia szükséges alkatrésze a theologiának. Pályamű 30 kr. 
Negyven éves naptár 30 kr. 
Nyelvészet, magyar, szerkeszti Hunfalvy Pál. Ötödik évfolyam. Előfizetési ára a 6 füzetnek 

5 ft. 25 kr. Az első 4 évfolyam egyszerre véve leszállított áron 15 ft. 
Papi dolgozatok, különféle. U j folyam. Szerkeszti Szász Károly. Három füzet. Mindegyik 

1 ft. 75 kr. 
Révész Imre. A protestáns egyházalkotmány alapelvei, a XVI-ik századi főbb reformátorok, 

vallástételek és egyházszervezetek bizonyítása szerint 60 kr. Vélemény a magyar protestáns egy-
házalkotmány főpontjai felett, különös tekintettel a jövendő törvényhozásra 40 kr. 

Sárváry Elek. Akácvirágok. Tört. beszélyfüzér 80 kr. 
Sebessi János. Egy protestáns gymnasium terve 60. 
A sopronyi evang. iskolatanitói képezde által kiadott népiskolai könyvek: 12 fali olvasó-

tábla legnagyobb rétben 1 ft. 
Somody József. A teremtés természet-történelmének nyomai. Angolból fordítva 2 ft. 
Székács József. A magyarhoni ágostai és helvét hitvallású evangyélikusok szabad és nyil-

vános vallásgyakorlatát biztosító törvények, magyar-német kiadás, függelékül a latin szöveg 40 kr. 
Egyházi beszéd, melyet Berzsenyi Dániel sírja felett a niklai temetőben 1860. junius 14-kén elmon-
dott 40 kr. 

Gróf Széchenyi István fényrajzképe. A m. tud. akad. teremében felállított életnagyságú 
olajkép után készítette Heidenhaus E. 2 ft. 

Fényrajzi képek Magyarországból. Természet után készítette Heidenhaus E. (Budapest és 
környéke, Vácz, Vissegrád, Esztergom, Pozsony, Dévény, stb.) 43 lap legnagyobb alakban minden 
lap ára 3 ft. 

Jg^F" Erdélyben Demjén László könyvárus által mind a fensorolt művek megszerezhetők. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel és Mandellonál, (Egyetem utca) 2. sz. 

Mellékletek: 1) Előfizetési felhivás a „Vasárnapi újságára és 2) Előfizetési felhivás a „Házi Kincstárira. 



PROTESTÁNS 

EGYHÁZI 
SZERKESZTŐ- ES KIADO-

h i v a t a l : 
Lövészutca, 10. szám. 1. emelet. 

ELŐFIZETÉSI D I J : 
Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész 
évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 
3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden 

cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. 

HIRDETESEK DIJA: 
4 hasábos petit sor többszöri beikta-
tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. 

sorja. Bélyegdij külön 30 Hjkr. 

Előfizetési felhívás 

„Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 
1861. negyedik évi folyamára. 

— 

Egyházunk lezajlott mozgalmai közt elégszer volt alkalmunk rámutalni azon elválhatlan kapcsolatra, melyben 
annak intézményei a hazai alkotmánynyal állnak. 

Ma egész küzdelmünk, melyet vívtunk, ugy tűnik fel, mint úlegyengetés azon nagymérvű nemzeti válsághoz, 
melyre october 20-dika óta léptünk. 

Ha megadja már most Isten érnünk, hogy legközelebb országgyűlésünk lesz, s országos ügyeink megszakadt 
folyamatja ismét visszakerül régi törvényes medrébe: lehet-e akkor percig gondolkodnunk, hogy nekünk mielébb zsina-
tot kell tartanunk, és az ország ügyei rendbejövését ez oldalról is elébbre vinnünk. 

S valóban, ha volt valaha időpont a nemzet történelmében kedvező arra, hogy az irányunkban gyakorolt 
százados méltatlanságok orvosoltatást nyerjenek, ha volt idő hajlandó pártatlanságra, igazságtételre : bizonyára a r e g e -
neratió napjainak ideje lesz az, a midőn mindenki érzi, hogy egygyé kell lennünk szeretetben, s azért szükséges, hogy 
kölcsönös méltányosság a sziveket egymáshoz közel hozza. 

A beállandó alkotmányozó zsinatnak temérdek teendője lesz, és ha az egyháznak valaha volt szüksége 
közlönyre, ez lesz azon időpont, melyben ily közlönyt senki teljességgel nem nélkülözhet, ki az ügyek alakulása iránt 
csak némileg is érdeklődik. 

Ezt tudva, teljes bizalommal hívjuk föl tisztelt hitsorsosinkat vállalatunk buzgó pártolására, s figyelmeztetve 
kérjük, hogy a megindult politikai mozgalmak közt se feledkezzenek meg egyházi életünk ezen szükséges tényezőjéről, 
mely, dicsekedés nélkül mondhatjuk, nemzeti viszonyaink fejlesztésében is nem épen csekély szerepet játszott, és melyre 
— jövendőben is még mindég fontos szerep várakozik. 

Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 f t . 40 kr., félévre 3 f t . 70 kr., helyben 
egész évre 7 f t . , félévre 3 f l . 50 kr. — Gyűjtőknek minden 6 előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. 

Az előfizetési összletek a lap szerkesztőségéhez (Lövészutca 10. sz.) bérmentve intézendök. 
Pesten, december l - j é n 1860. 

Dr. Ballagi Mór 
f e l e l ő s s z e r k e s z t ő é s k i a d ó 

GYÁMOLDA -ÜGYBEN. jobblétünket irányzólag, mint a 49. szám alat t 
Protestáns egyházi Lapunk, egy-egy figyel- Boross ur cikke. A választott cím valóban figye 

met megragadóbb cikket nem igen közölt, anyagi met költ fel, s az író tisztelt neve édes rem 



közt ragad végig a sorokon, melyek egy g y á -
molda felvirágzását , az életbiztosító-társaság 
gyámbotjára felrótt arany számokkal oly kecseg-
tetőn tüntetik elibénk. Negvallom, velem ez tör-
tént, mert mint esmerességi gyámoldánk elnöke 
kötelezve érzem magamat, hogy ez ügy felett 
üdvösnek mutatkozó tanácsokat elfogadjam, s a 
társulatnak felajánljam. Azonban megbocsát tisz-
telt tanácsadó ur, ha ajánlatát több szempontból 
átvizsgálva terjesztem elő a szükséges meg-
győződést némileg ez által is eszközlendő. 

Nem oszthatom azon nézetet, hogy a gyá-
moldák hasznára és felvirágoztatására, az élet-
biztositó-intézetet kizsákmányolni megkisértsük. 
Minden biztositó-intézet — kivéve a költsönös 
biztositást — nyerészkedő vállalat s mint ilyen, 
szorosan számít, többet kell bevennie, mint kiad, 
s a befizetőknek nyereményeket is szokott igérni, 
melyek megnyeréséről körünkben tanút nem isme-
rek. E nézet nem illetheti az u j magyar általános 
életbiztositó-társulatot, mert e tárgyban az ellen 
semmi kifogás, semmi gyanitás nem lehet. Azon-
ban szabad mindenkinek is számítni. Legyen 
gyámoldai alap tisztelt Boross ur 80 forintja. Lás-
suk enek rendes növekedését; lássuk ú j ra az 
ajánlott terv szerinti kezelését egymás mellett. 

Rendes kezelés. Biztosítással párosítot kezelés. 

Felvett alaptőke 
80 ft. 

Alaptőke 
50 ft. 

Biztosí-
tásrateen-
dő kiadás 

Biztosí-
tott 

összeg 

50 forint 30 f. 42 kr. 700 ft. 

100 „ 3 fttal 100 ft. 
folyó ki-

adás. 30 f.42 kr. 
156 forint 33 f.42 kr. 

201 f. 36kr 14 f. 200 ft. 
folyó kiad. 33 f.42 kr. 

263f.44kr 47 f.42 kr. 

1. Év végén kamat-
tal 84 ft. 80 kr. 
2. Év az u j 80 ft. és 
kamat 169 ft. 88 kr. 

3. Év végén 
259 ft. 7 kr . 

4. Év végén 
354 ft. 61 kr. 

5. Év végén 
455 ft. 88 kr. 

E szerint öt év nevel 455 forintot 88 krt, — 
Boross ur szerint, mivel harmadik évre kétszeres 
kamatot számított, nevel 263 forintot és 44 krt} 

— biztosításra a folyó évi fizetésekkel összesen 
kimegy 192 forint és 10 kr., — biztositott tőke? 

mivel negyedik évre csak 14 forintig lehet bizto-
sitni, tesz 1000 forintot. 

É számitásnál a tizedes törtek használata 
noha kimaradt, a külömbség nem sok, és nem áll 
ellent az összehasonlításnak. Ha már most öt évig-
kell fizetni a biztosítási díjakat, s ez 192 forint 
10 krt tesz, ha meghal — mert meghal — egy 
200 forintig biztosít tag, ez esetben nyerni fog a 
gyámolda 7 forint 90 krajcárt, s ezzel lesz na-
gyobb tisztelt Boross ur modora szerint kezelt 
tőke, a rendesen vezetett felett. Ha ellenben csak 
százas tag hal meg, a veszteség 92 forint és 10 
krt teend. Veszteség lesz a keresztelő-levelek 
dija , bélyege, — a felvételi és posta-dijak — 
melyek nem maradhatnak el. 

Megbocsát nekem tisztelt Boross ur — mert 
a gyámolda ügye előttem szent — miután n y i -
latkozni méltóztatott, ne kivánja senki tőlünk 
annak kiszámítását, hogy N. N. egyházmegyei 
gyámolda tőkéje, a 80 forint harmadrész, törvé-
nyes kamatoztatás ut ján hogyan szaporodnék — 
én azért azt kiszámítottam, s a calculus vagy zé-
rust mutat, vagy azt, hogy pénzért pénzt cserél-
tünk, s haszon nélkül az ügy világos kezelését, a 
remény csalóka borulataiba burkoljuk. S miér t? 
azért az életbiztosítás gyámbotjára felrótt arany-
számokért, ezek gyönyörű szép fürtök, de még 
savanyúk. Tisztelt Boross ur, minden öt évre 
tesz egy halálesetet, megeshetik előbb is, de a 
nyereményt a folyó után fizetés és kamatja utói 
éri, sőt fölözheti is, mert én az utánfizetések ka-
matait mellőztem föntebb tett számításomban. 
Hátha még a halott fináncoló is bele vág az 
örökülésbe s arat ott is, a hol nem vetett? Igen 
hihető, hogy az életben a gyakorlat terén még 
kedvezőbb eredményt lehetne felmutatni, mint a 
papíron irva van, — mondani méltóztatott, m e g -
engedem , de szinte lehet kedvezőtlenebbet is 
szenvedni, és akkor az igazgató választmány orra 
alá egy kis borsot fogna törni az illető társulat. 
Az ily lutrizások felett vaksors uralkodik, mely 
kijátsza a számítást. Szabadjon kérnem tisztelt 
Boross urat, ne számítson a gáncsoskodó és fel-
tunni akaró tudálékosok közé, sőt legyen szíves 
az életbiztosítás ügyét az ellennézetek felvilá-
gosításával minél inkább felmagasztalni. 

Mező Dániel. 



( V é g e ) . 

Avatottabb tollra bizom az evang. egyházalkotmány 
é s a hierarchia közti különbségnek kimutatását, s mennyire 
megtagadná az evang. lelkész egyházának egyik sarkalatos 
e lvét , söt saját származását a hierarchiával való szövet-
kezése által: itt e helyen csak azt akarom bebizonyítani, 
hogy papuralom a magyarhoni presbyterialis és synodalis 
szervezet , s azon nyilvánosság mellett,- mely nagyobb 
mértékben talán a világ protestáns egyházai egyikében sem 
létezik, — merő képtelenség. — Példákkal bizonyítom b e ! 
Vannak egyházmegyéink, ezek egyikét i l letőleg bizonyosan 
kimutathatom, melyek fönállásuk nagyobb részében még 
csak egyházmegyei felügyelővel sem birtak, ki pedig igen 
kívánatos, söt szükséges lett volna: de miután még ilyen 
sem vol t ; a lelkészek nagyobb része pedig, ha nem is f é -
nyes , de legalább tisztességes anyagi állással birt, nemde-e , 
hogy ott az alkalom a jó móddal párosult volna a papura-
lomnak megalapítására ? S mit tapasztalunk ? A gyü lekeze -
tek tisztelik lelkészeiket, ha — és a mennyiben megérdem-
lik, — hajlanak is azok szavára, midőn általuk akár házi, 
akár az egyház közszükségei födözésére, áldozatok hoza-
talára szóiitatnak fel, mint ezt a többek között a legújabb 
tanodai adó elvállalása állal is bebizonyították, hol csak-
ugyan föfactorok épen a maguk is jó példaadással elölmenö 
lelkészek voltak! — De ha e részben hajlanak a lelkész 
szavára : ám próbálja csak megsérteni autonomicus jogér -
zetét hierarchikus megtámadásaival, — s a reactió e g y -
szerre készen van ellene, legyen bár különben a l egje le -
sebb szónok, a legtekintélyesebb pap, esperes, söt akár 
maga a superintendens! Oh uraim!—ezen mi Biblikus—ezen 
a szent „Corpus Juris-ban oly jártas protestáns köznépünk-
kel nagyon csínnyán kell bánni tudni; ez kivált oly he lye-
ken, — hol eleitől fogva a saját maga lábán járt, s a sok 
dajka és gyámnok által erejének szabad kifejlesztése meg 
nem gátoltatolt, — oly nem csak ösztönszerűleg benne 
élö — de öntudatos jógérzettel is bir, s egyszersmind oly 
finom kifejlett tapintattal is, hogy a jogai ellen intézett 
sérelmet, lelkésze irányát azonnal kiismeri; — s mi érzé -
kenyen veszi amazokat, minő kudarcot vall a lelkész kivált 
nyílt papuralmi törekvéseivel — azt a fenntebb idéztem 
példa e l éggé bizonyítja. 

De hát ezt kérdik önök — hogy kezelik ott az e g y -
házmegyei kormányzatot ? minő színezetűek a gyűlések ? 
minő szellem uralkodik azokban ? nem rettegnek-e ott a 
nyilvánosságtól ? van-e szólásszabadság ? — Már a mi a 
kormányzatot illeti, kivált az utóbbi abnormis évtizedben, 
bizony eleget vesződtünk csak ugy mint önök, — tettünk 
a mit épen kellett, s a hogy lehetett; gyűléseinket eleitől 
fogva, mikor felügyelőink nem voltak is, — tehát csak 
maga az esperes elnökölt, csak ugy a templomban tartották 
eldödeink — tartjuk mi is, mind önök, és pedig ha nem is 
oly fényes, de többnyire oly nagyszámn publikum részvéte 
mellett, mint akár egy kerületi és egyetemi gyűlés; — a 
tanácskozó és szólásszabadságot soha senkitől meg nem 

tagadjuk, a mennyiben s a mikor azt gyakorolni kívánta; 
— söt már egy párszor elég erély és eszélytelenül még 
a döntő joggyakorlatot is megengedtük ínég a nem képvise -
lőknek i s ! , — törvényszéki, választmányi sat. tagokul már 
régóta , a sok helyeken ily joggyakorlat elnyerése végett 
még csak pisszneni se mert tanítókat is alkalmaztuk sat. — s 
mind ez nem az egyetemes papság elvéből fo lyó—nem igaz 
magyar protestáns testülethez méltó loyalis eljárás volt 
vo lna-e ? 

S mit bizonyít mind ez ? Azt, hogy mig evang. e g y -
házunkban a synodalis és presbiterialis szerkezet fenálland, 
mig mindennemű gyűléseinken a nyilvánosság — a szabad-
ságnak ezen palladiuma uralkodik, addig ne tartsunk attól, 
hogy benne a papuralom gyökeret verhetne: ezen drága 
kincseket kell tehát mindenek fölött megőriznünk, ezen 
jog fölött őrködnünk, s akkor ne tartsunk papuralomtól 
még akkor sem, ha bár mindannyi gyűléseinket le lkész-
elnökök vezetnék: minek én különben szószólója nem akar-
nék lenni. 

De a papuralmat i l letőleg még többet mondok t. i. 
hogy a lelkészek nagyobb része sem vágyódik utána, sőt 
midőn ilyformával nem mondom, hogy valamely külhata-
lom; — de még maga az autonom egyház által kináltatnék 
meg, azt határozottan visszautasítaná ; — tenné ezt pedig 
nem csak hitelvénél fogva, de különösen még saját j o b b -
volta tekintetből is. 

Az evang. lelkésznek altaljában — a magyarhoninak 
még különösen is — az igaz, hogy küzdelmes állása van, 
és pedig nem csak lelkipásztori minőségében, melyről e 
helyen nem szólok: de vannak ezenkivül küzdelmei, mint 
egyházhivatalnoknak — néha az értetlenséggel , néha a 
világ lenézésével , legtöbbjének anyagi szükségekkel , és mi 
lelkészek tudjuk, — még mi sok más mindenfélével nem is! 
Hogyhogy van hát még is, hogy sok jelenleg is l e lkészke-
dök, — kik le lkész-őseik nemzetségfáját aligha nem Dévay 
Mátyás koráig vihetik f e l ; — oly számtalan jelesek, kik 
bár mely életpályán kitűnő állást foglaltanak volna el, — 
a küzdelmes evang. lelkészi pályát választották ki magok-
nak nem csak, hanem azon jól is érzik magokat ? M e g -
mondom ! Van ezen hivatalhoz — a mennyiben ahhoz belső 
hivatással járulunk, sok édes öröm is kapcsolva; de ettől 
ez úttal eltekintve — van a magyarhoni evang. lelkésznek 
egy oly nemes egyéni szabadsággal párosult — egy oly 
férfias önállása, minővel az én hitem szerint sem bármi 
polgári pályabeli — de még a többi hazai hitfelekezetbeli 
lelkészeknek sem bir egyike is ! S miben áll ez az önállás ? 
Abban, hogy néki az egyháznak minden jogaiból kijutott 
az öt illető, — s a mennyiben ez nem a többi egyháztagok 
jogcsorbulásával történt, — annál nemesebbb ostályrész ; 

— abban, hogy ö mint lelkészhivatalnok nem más tör -
vényeknek hódol, mint a melyek alkotásában maga is tett-
l eg belefolyt; abban, hogy ö egyházi elöljáróiban nem 
parancsnokait — urait, — hanem csak is elöljáróit, csak 
„primos inter pares" ismer e l ! 

És ö vágyódnék papuralom után! egy oly valami után, 
mely mellett az uralom lefelé — a szolgaság felfelé min-



denütt határosok egymással ! — ö akarhatna egyháza 
egy ik sarkalatos alapelvének ellenére egy „fattyu uralmat" 
abba átültetni, melynek semmi alapja s ugyan azért jöven-
dője se lenne; — ö a reformatiónak egyik legszabadabb 
fija—ö vágyódnék s épen ezen XIX. századnak második fe lé -
ben, egy papuralom után, mely ezredéves — hit és m e g -
szokás által szentesitett eldödeinek minden előnyeit nélkü-
lözné, a jelenkor egész gyűlöletével találkoznék, s a párto-
sokat legfelyebb egy kis csonthulladékkal elégítené k i ! 

Oh uraim! ti igen igazságtalanul Ítéltek rólunk, 
midőn egyes rajongók után az egész testületre tesztek k ö -
vetkeztetést ! ti igen lenéztek, meggyaláztok, ítélet-képte-
leneknek az az kiskorúaknak tartatok minket, ha azt teszi-
tek fel rólunk, hogy „a jobb részt, mely tőlünk el nem 
vétethetik, mi magunk is meg ne választhatnék." De igen is 
m e g bírjuk választani! Mi nem felejtettük el még Phaedrus-
nak ama bölcs tanácsát, miszerint „Amittit merito propri-
um, qui alienum appetit." Mi már, ő alatta megízleltük 
„quam dulcis sit libertás," s mást bár mi kísértőnek alig 
felelhetnénk, mint — „Fruere quae laudas : regnare nolo, 
liber ut non sim mihi." 

De mivelhogy már ily szókimondónak ismernek 
önök, — teljes megnyugtatásokra, s hogy egészen m e g -
győződjenek róla, miszerint — ámbár födött sisakkal, — 
de csak ugyan őszinte és lovagias ellen áll önökkel s zem-
közt : egy sokat tapasztalt néhai öreg lelkész által — l e g -
jobb használat végett, — reám bízott egy „arcanumot" 
közlök önökkel, mely szerint kelljen egy magyarhoni ev. 
lelkésznek tekintélyét gyülekezetében megalapitni, vagy 
ha ugy tetszik ,,uralkodni." — „Tanulj meg öcsém! igy 
oktatott ama jó öreg ur, — mi előtt másokon uralkodnál, 
saját magadon uralkodni; vagy is evangyélmilag szólva: 
ha első akarsz lenni, l égy mindeneknél utolsóbb és minde-
neknek szolgája. — 2. egyházad tagjai között hivatalos 
eljárásod alatt különbséget ne tégy soha, mert itt nincs 
sem Görög sem Sidó, sem szolga sem szabados, hanem 
mindnyájan egyek vagyunk az ur Jézus Krisztusban." — 
3. egyházi elöljáróidat tiszteld, mert bennök magadat t isz-
teled m e g ; alávaló szolgaiélek irányukban , hanem még 
mikor büntetnek se légy soha; de viszont te is kiméld 
az autonom jogérzetet még a harangozóban is ! — 
4., ne told fel senkire magadat, ne légy mély fejhajtó, 
kegyvadászó , vagy épen tányérnyaló; — inkább n e -
vezzenek egynémelyek „nyers , különc büszke vagy 
akár nyakas papnak, — ha igy ki nem tüntetnek is, de l e g -
alább megvetni sincs joga senkinek ; — 5., és utoljára — 
legyen meg benned ne ugyan a túl, de a kellő önbizalom, 
s bírj hivatalos állásod méltósága felöli tiszta öntudattal, — 
mert hogy becsülhessse azt más, ki magát s állását nem tudja 
kellően megbecsülni." 

Halljátok ti hegyentuli és hegyeninneni testvérek! 
ezen tanúságos s egy kis módosítás mellett igen cé l sze -
rűen felhasználható arcanumot leginkább a ti javatokra t e -
szem közzé ! — Vagy ha ti ily obseurus ignotus falusi öreg 
papot tekintélyül nem akartok elesmerni: ám ott van a t e -
veszőrruhás sáskák és erdei mézzel élő puszták fiának 

nagyszerű alakja, kinek királyi fenségét nem sokára hir-
detendök lesztek; — ott van előttetek az ö erőtlenségében 
is erös, — a semmivel és még is mindennel biró, — a f o g -
ságában és bilincseiben is oly rettenthetlen harcosa az 
urnák Pál; — de mit mondjak többet — ott van előttetek, 
veletek mind világ végezté ig az ur maga, ki nagyobb fe l -
ségesebb soha sem volt, mint legmélyebb megaláztatása 
idejében, — az ö példáján erősödjetek, emelkedjetek fel 
önérzetre, öntudatra; csak azt a dicstelen jajveszéklést ne 
hallassátok soha : ez nem méltó hozzátok, ez sérelmes ránk 
nézve, ez igazságtalanság az egyház irányában, ezzel nem 
fogtok nyerni soha semmit! 

De nehogy hosszas kitéréseimmel a kíváncsi olvasó 
türelmét még jobban kifárasszam, át megyek már most a 

II—dik legközelebbi, s látszólag nyomosabb indokára 
annak, miért hogy az egyetemes gyűlési szónokok többsé-
ge által oly nagy hévvel sürgettetett a kérdéses végzés , — 
s ez a patentalis lelkészekre való neheztelés, kik mellé, 
de még minden lelkész mellé pro futura provisione g y á m -
nokok — ellenőrök — kell hogy rendeltessenek a felü-
gyelők személyében, — nehogy jövőre is hasonló megtá-
madtatások esetében, a korlátozatlan vezérnek akár g y e n -
gesége , akár értetlensége, akár árulása miatt a sereg is 
veszendőbe menjen ! 

Igen természetesnek, s ugyan azért igen megfog-
hatónak is tartom, hogy minden aclió reactiót von maga 
után; — csak hogy aztán a győzelmes fél tulságig ne en-
gedje magát ragadtatni, — nehogy az igények tűlfeszitése a 
megsértett igazság és jogérzet folytán uj még rosszabb 
ellenhatást vonjon maga után; — csak hogy aztán l e -
gyen engesztelékeny, legyen igazságos, s ne az ártatlan 
szenvedjen csak ugy, mint a bűnös alatta! — Ugy? de a 
reactió a kérdéses végzés hozatala által legkevésbé sújtja 
épen a főbünösöket, mert ők részben mint az autonom 
egyházon kivül állók — büntető hatalmán is kívül e snek; 
— sújtja tehát legközelebb az egy ideig tevélygő — de 
csak hamar ismét megtért ,—de sújtja legsúlyosabban épen 
az ártatlanokat, — azaz autonomia mellett hűségesen küz-
dött lelkészek egy jó nagy részé t ! 

Megvallom én is — mint lelkész önöknél még talán 
jobban szégyenlem, hogy találkoztak egyes evang. le lké-
szek, kik gyülekezeteik ellenére a pátens mellett egész a 
dühösségig küzködtek; — nem lehet nem kárhoztatnom 
azok eljárását, kik rajongó vakbuzgalmukban, a pátens 
mellett harcolva — nemzetellenes panslavistikus törekvé-
seket tűztek ki zászlaikra : ezeket tehát mint elvetemedett 
egyháztagokai mint honpolgárokat legfeljebb is csak saj-
nálhatnám : mint egyházhivatalnokok ők magok Ítélték el 
magokat, s azért mint ilyenek jelenvédelmemen kivül álla-
nak! — De igen is védelmökre kelek az e g y ideig paten-
talis, de csakhamar megtért lelkészeknek ; — védelmökre 
különösen a hűséges autonom lelkészek azon részének, 
kiket e reactioniarius végzés épen hüségök dijául l egmél -
tatlanabbul, legigazságtalanabbul sujt. 

Solon az athenei bölcs törvényhozó — ha jól emlék-
szem, a maga köztársaságában csak kétféle elvű polgárokat 



akart megtűrni u. m. a conservativeket, s az ellenzékieket; 
söt ezeknek fenlétöket a köztársaság fenállhatásának egyik 
feltételéül tekintette: ellenben a törvény egész sűlyát k í -
vánta éreztetni a közömbösökkel, a se hideg se me legek-
kel, vagy miként a régi megyei pártküzdelmek alatt itt a 
mi vidékünkön őket el nevezték — a maffiákkal. — Mintha 
csak köztünk nevelkedett evan. egyházpolgár és törvény-
hozó szólt volna ki a bölcs férfiúból, oly igen a mi evang. 
egyházi köztársaságunkhoz méltó, alkotmányos életének 
egésségét feltételező egy alapigazságot állított Ő itt fe l ! — 
S mik voltak már most patentalis lelkészeink, mint e l lenzé-
kiek ? Hogy egyéni leg szabad volt mint ellenzék fellépni-
ük, az áll, hogy a pátenst elméletileg mint hivatalnokok 
is védelmezhették, az sem szenved kétséget ; — de hogy 
a pátenst mind magok elfogadták, mind netán még g y ü l e -
kezeteikben is életbe léptették — ez mint az egyetemes 
egyház irányábani jogusurpatió méltán roszalható , söt 
büntethető is, de ha már most meggondoljuk, minő nyomasz-
tó és nehéz körülmények között tették ök ezt, — hogy né -
melyek a legjobb hiszem és meggyőződésből jártak el e 
részben, nem birván a pátens elfogadásának horderejét 
ellátni, kiszámítani, mások a tíz éves erönélküli s je l lem-
telen administratió alatt megbomlott rend fölött sajnál-
kozva, — s tartva a már már nyilatkozó independentismus 
tova-terjedésétöl, — a rendet még ily áron se vélték drá-
gán megvásárlottnak; — még némely kicsinyhitűek a ha-
talom elleni bár mi még oly törvényes el lenszegülést , nem 
csak személyes bátorságok s hivatalos állásokra nézve 
veszé lyesnek, de hasztalannak is tekintettek, miután s ike-
rült annak egy egész nagy és vitéz nemzetnek ezredéves 
alkotmányát romba dönteni; — még is sokan — mert ren-
des kerületi elnökeink nem létében tanácstalan magokra 
hagyatva lévén, — a nehéz kisértetben magnk szerint meg 
nem állhattak: s mi őket — miután hibájokat belátva, meg-
bánva az autonom anyaegyház kebelébe újra visszatértek, 
még büntethetnök is ? Ám tegye, a ki bün nélkül való, — 
én a megtért Pétereket, csak annál szivesebben ölelem 
szivemhez, én őket nem lenyomatni — de igen is fe lemel-
tetni kivánom. 

De mit mondjak még arra, hogy hiszen e reactiona-
rius végzés egyszersmind számos az autonomia mellett l e g -
hivebben és pedig minden felügyelő támogatása nélkül 
küzdött lelkészt sujt legjobban, s e szerint ö a bűntelen 
lakol a mások bűne miatt! uraim! ez hogy többet ne 
mondjak, méltatlanság, igazságtalanság is ! 

És még most egy •— nem ugyan az egyetemes g y ű -
lésen — de azonkül privátim —, sok más helyen pedig 
pubitce és privátim tett szemrehányásra legyen szabad 
fe le lnem! Miért igy kérdék — álltak meg e tekintetben r e -
formátus lelkésztársaink helyeiken oly majd nem általános 
kitartással s erélylyel ? Azt hallottam önöktől: jóformán 
azért, inert egynyelvű és nemzetiségű a nép is a lelkészek 
i s ; — meg talán — mivel ott a lelkészek között jobb — 
protestánsabb szellem uralkodik! 

Az első körülmény minden esetre elősegíthette az 
összetartást; — a második feltevést illetőleg, — sem ta-

gadni, sem állítani nem akarom azt, — csak azt mondom 
egy híres görög bölcscsel reá : „örvendek, ha mások nálam-
nál érdemesebbek;" — de söt szívesen elismerem az 
előnyt és érdemet még ellenfelemben is ; — itt pedig nem 
ellenfeleimmel állnék szemben, hanem kedves testvéreim-
mel az úrban, kikhez a közös származás, e lv- és érdek-
egységen kívül, — többjéhez még a személyes tisztelet 
és barátság szent kötelékei is kapcsolnak; — kiknek örö-
me az én örömem,—fájdalma az én fájdalmam i s ; — kiknek 
midőn „ajándékaik kedvesebben fogadtatnak, vagy az e l ső -
szülöttség jogára érdemesebbeknek ítéltetnének, — szivem 
sem Kaini harag, sem Esáu-féle gyűlöletre nem ger jed-
ne, — hanem inkább magam tenném fel fejökre az i g a z -
ságnak ama koronáját, mely a Pál-féle harcosokat o ly 
méltán megil leti! 

De ha már most önök magoktól ezen testvéreinktől 
azt kérdeznék: hogy ugyan mennyivel volt jobb — pro-
testánsabb e részben a köztök uralkodott szellem a mie-
inkénél ? aligha nem nyílt , becsületes magyar ősz inteség-
ge l azt fognák felelni: — talán semmivel. Mert hogy ez 
alkalommal mi kitartóbbak voltunk, azt aligha nem csupán 
szerencsésebb helyzetünknek köszönhetjük! Nekünk ugyan, 
is — hála Istennek! ez egész utóbbi válságos időszakban 
megvoltak rendes kerületi elnökeink, kikhez minden órá-
ban tanácsért folyamodhattunk, mig tinálatok bérencek 
vitték gyűlésen kivül a kormányt, — pártot szerezve ma-
goknak vesztegetve a közvéleményt; — adjunk inkább 
közösen hálát azon providentialis szerencséért , hogy 
annak idején a mi nyakunkra is nem tolattak administráto-
rok, — mert épen az, hogy köztünk is találkozott nem e g y 
patentalis lelkész és gyülekezet , ujjal mutat oda, hogy 
más körülmények között, — mi minden nem történhetett 
volna nálunk is ! — De köszönhetjük ezt másodszor azon 
eleitől fogva szigorúbb és kifejlettebb egyházkormányza-
tunknak, melynek a nálatok fennállónál — miként sok más, 
— ugy ez esetben is legalább az az előnye volt, hogy h a -
tározatainak érvényt bírt szerezni! — Ha hát nékünk r e -
formátus lelkészeknek kevés kivétellel az az érdemünk 
meg van, hogy az autonom téren többnyire megmaradtunk: 
semmivel sem kisebb — hanem még nagyobb az érdemök 
az evang lelkészek azon többségéé, mely oly szétzilált á l -
lapotok között, — annyi bel és kíil nyomás által szorongat-
tatva, fsok helyen még intelligentía által sem támogat-
tatva, — állásokat minden kárpótlás biztosítása nélkül 
kockáztatva, még személyes bátorságok veszélyeztetésével 
is, — az autonom egyházhozí hüségöket oly férfiasan be-
bizonyították. 

S mit bizonyít már most mindez? mi belőle a tanú-
ság ? Azt bizonyítja először, hogy evang. egyházunkban 
van élet, van érdekeltség ügyeit illetőleg, oly igen pedig, 
hogy a lefolyt küzdelem alatt alig volt önálló egyháztag, 
ki közömbösen maffia-mód nézhette volna a harcot, hanem 
küzdött vagy a conservativek, vagy az ellenzék zászlója 
alatt; azt továbbá, hogy a conservativ autonom e g y h á z -
ban, minden ujabbkori szétziláltsága mellett volt és van erő 
elegendő ahhoz, hogy a hatalmas szövetségesek által tárna-



gatott ellenzéket ne csak legyőzze, hanem újra magában 
assimilálja is; — azt utoljára, hogy—miként némely fáról 
mondatik, hogy a zivatar és égi háború ideje alatt tenyé-
szik legjobban, — ugy evang. egyházunk és ezen nagy 
megrázkódtatás alatt egy némely pártos elszakadozása 
mellett is nyert, bel-becs és értékben, a mennyiben a köz-
veszély annál több nemes életrevaló — de szűnyadozó 
erőt felköltött, — a mennyiben megtanított bennünket „vi-
gyázni és imádkozni." 

De tanuságul is szolgál a lefolyt küzdelem. Itt tanul-
tuk ugyan is megismerni egyházkormányzatunk gyengéjét , 
mely különösen az egyházmegyéknek — a kerületek, — 
s a gyülekezeteknek az egyházmegyék irányában nyilat-
kozó independentismus féle törekvésökben tünt ki. Ezek és a 
General-Convent végrehajtó hatalmát kell mindenekelőtt 
erösbiteni; — i t t kell a fokozatos el lenörségre nézve ugy 
intézkedni, hogy tisztökben kellően eljárhassanak; a g y ü -
lekezetekben pedig a rendes presbyteriumoknak törvényes 
utoni megválasztását elrendelni, s akkor bátran elmaradhat 
az a fe lügyelőség nem csak itt nálunk, hol nélküle eddig 
is megéltünk, hanem — már csak kimondom, habár vele 
eddig önöknél nyert kis hitelemet veszteném is el, — mi-
ként 1848-ban a földesúri patronatussal történt, — a többi 
gyülekezeteket is emancipálnám lassan lassan — a hason 
eredetű és természetű ma már jóformán elévült f e lügye lö -
ségi gyámság alúl, hadd tanuljanak meg ök is valahára a 
magok saját lábán megállani, ha bár egyelőre kissé inga-
dozva, itt ott botlanának i s ; — ha e mellett még nagyság -
tok is — mi pedig szabad önálló gyülekezetekhez méltóbb 
lenne, reájokjobb hatást is gyakorolna mint az az úrias 
felügyelői viszony — nem restellenének mint egyháztagok 
és presbiterek azok gyűlésein részt venni : bízvást m e g -
nyughatnak a már hivatalos állásánál fogva erre l e g j o g o -
sitottabb — érdekeltségénél fogva bizalomra legméltóbb, 
s többnyire gyakorlati tapasztalatainál fogva is legképesebb 
egyszeinélyü papi-elnökletben: bizony bizony sokkal na-
gyobb el lenörség alatt áll ö egy maga annyi ellen, mint 
maga Lord Palmerston! Ez az én erös s ugy hiszem elég 
észszerű okokon alapuló meggyőződésein a helyi f e lügye -
lőség fe löl ! 

Es most befogtam Yolna zárni hosszas cikkemet egy 
áldás kísérete mellet, —ha épen, midőn ezt tevő voltam volna, 
— egy ez előtt 18 évvel véletlen velem találkozott, — 
egyházi ügyeink iránt sok érdekkel viseltetett nagyhírű 
hazánkfiának — a magyarhoni ágost. hitv. evangélikusok 
egyházalkotmánya felöl tett, — a mennyiben jól emlék-
szem, körül belül ilyforma nyilatkozata nem jutna eszem-
be : „a magyarhoni evang. egyház alkodmánya kifejlődé-
sének jóformán ugyan még csak első stádiumán áll, t e l je -
sen kiképzett s megalapított rendszere nincs, törvényei 
inkább csak szokás és gyakorlaton alapulnak, végrehajtó 
hatalma elég gyenge , a mi annak kormányzatát nem kevéssé 
nehezít i : de a mennyiben alkotmánya az egyetemes pap-
ság alapján nem csak áll, hanem az autonom evang. sza -
badságnak teljes gyakorlatához minden egyes egyháztag-
nak, minden egyes testületnek az ut nyitva is á l l ; — a 

mennyiben intézkedései u. m. az élet és mindenkori szük-
ségnek szüleményei, — annak megszűntével mindenkor — 
és pedig mint részben csak ideiglenesek, — minden a kor -
mányzaton érezhető nagy megrázkodás nélkül módosítha-
tók, idomíthatok, tovább fejleszthetők vagy meg is változ-
tathatók; a mennyiben a majdani törvényhozás keze idegen-
szerű evangyéliom ellenes is meggyökezett institutiók sat. 
által nincs megkötve; a mennyiben a polgári hatalom túl-
terjeszkedésének még mind ekkorig helyt nem adott, s 
jövőre se adand : — a magyar evang. egyházban a hosszú 
bőrűt egy annál szebb derű váltandja fel, — mert a kész, 
csak felhasználást váró nemes anyagból egy oly e g y h á z -
alkotmányt — teremthet maga magának, melyet büszke 
önérzettel mutathat be Európa protestáns egyházainak min-
tául!" 

Halljátok ti patentalisták! minő becses — t ö b b s z á -
zados küzdelmes tapasztalatok folytán szerzett — sok ne-
mes vérrel megszentelt , eldödeinkröl szent örökség g y a -
nánt ránk szállott közkincset bocsátottatok volna ti áruban 
egy kegyajándékért, mely köztetek lehet — hogy a csendet 
és rendet eszközlendi: de a lelket az clevenitŐt jóformán 
száműzi körötökből: de a mely mellett egy úttal a ti oly 
szép, szabad férfiúhoz oly illő, oly nemes lelkészi önál lás-
tok is potom kárpótlás mellett aligha nem mén vala veszen-
dőbe örökre. 

Ti pedig — minden más alkalomkor oly szabadelvű, 
— de ez úttal reactionarius el leneim! gondoljátok meg , 
mi szülte a helyi fe lügye lőséget ! Az élet és szükség, — a 
mennyiben az üldözések korában egyedül csak apáitok 
védszárnyai alatt — miért is mind végiglen áldott marad 
emiékezetök közöttünk, — találtak csak egyedül biztos 
menedéket ugy a gyülekezetek, mint azok lelkészei. — De 
ha már akkor is, mikor a szükség közös volt, nem egy 
gyülekezet megbírta jogait, önállását mind kül- , mind b e l -
megtáinadtatások ellen védeni: miért épen most — midőn 
ezen gyülekezetek annyival nagykoruabbak, s épen a l e g -
ujabbi pátens elleni küzdelmes és nehéz harcban, nagyko-
rúságoknak oly fényes bizonyságát adták, — őket i n -
gerelni ? féltekenységöket felkelteni ? 

És már most Isten velünk ! „Békeség tinéktek mind-
nyájan, kik a Krisztus Jézusban vagytok. Amen. 

ISKOLAÜGY. 

PÁPÁN, december 5. A fötiszteletü egyházkerület 
kinevezett iskolai tanács rendszeres ülésre hivatott egybe. 
Világi elnök tek. Tóth Lajos ur jelentette, hogy a gazdasági 
igazgató választmány még nem működhetik, megalakulva 
nem lévén, mivel tek. Nagy Ignác urat az elnökség e l fogadá-
sára rábírni nem lehet. Mivel a főt. egyházkerület e tárgy-
ban testületileg még nem intézkedhetik, azonban az ügyek 
veze tése nem enged halasztást, jelen ülés általános vé lemé-
nye a közel Kereszturon lakó tek. Badicz Imre mérnök urat 
' ,Református/̂ * 



jelölte ki fölkérendőnek az ideiglenes elnökség elvállalására, 
ki tanuló fiát és öcscseit gyakorta megszokta különben is te -
kinteni, i g y a közügy iránti ismert nemes buzgósága tűlter-
Jhelve nem lenne, s ezen véleményzett határozatot tudtul 
adni igazgató tanár tek. Tarczy Lajos ur megbízatott. — 
Örömmel értesült a tanács, hogy a mennyire csak lehetsé-
ges , az osztályrendszer életbe van léptetve, s a tanulóknak 
folytonos gyakorlatok, nyelvészeti és fogalmazási kiképez-
tetésök végett adatnak fel az illető tanár által. Megállapodás 
van a félben szakadt jogtanszék felállítása fölött is oly for-
mán, hogy a hazai jogot uj év kezdetével t. Baráth tanár ur 
ideiglenesen elöl adja, az ész-jogot azon esetre, ha Ker-
kapoli Károly rendes bölcsészeti tanár ur uj évre haza nem 
jöhetend, igazgató tanár ur fogja szinte rendkivülileg ta-
nitni, s mind ezekről a szükséges jelentés fötisz. super-
intendens Nagy Mihály és fögondnok méltóságos Teleky 
Gyula urakhoz elküldetett. Végül 

Ezen tanácsülésben mutatta be igazgató tanár ur 
méltóságos gróf fögondnok urunktól küldött alapítvány le -
velét 2000 forintnyi úrbéri kötelezvénynek két darabban 
lett hozzácsatolásával együtt; az alapítólevél közszükségre 
jelöli a kamatokat, mig intézetünk autonom és magyar 
leend, s ha kisorsolás utján kifizetve lesz, eloszthatatlanul 
mindig egyh.-községnek kell kiadni. Hangos éljen kisérte az 
alapítónak sorait, s a hálaszavait tolmácsoló iratot elkészí-
tetni és elküldeni a két elnökre bízatott. Mondják, az erény 
önmagának jutalma s a dicséret elöl szerényen elvonul; 
névtelen közlő nem is dicsér, dicsérni nem is tud, de 
óhajtja: ,,Hadd zengje túl a bérceket, hadd élje tűi 
az életet a hír , mely a hírneves Teleky-családnak 
szent vallásunk oltára felett fénylő érdemkoszorujába a 
romlatlan ifjú szivböl eredelt áldozat legszebb emlényvirá-
gát beilleszsze és szent kegyelettel öntözgesse. 

BELFÖLD. 

GYŐRI EV. EGYHÁZ. Nt. szerkesztő ur ! Egy levelet 
teszek itt önnek ablakába, haj! de mennyire ellenest a 
közel karácson ünnepekkel, melyek egyébbkint öröm-
ünnep szegény és boldog előtt, egy levelet, melyet kivált 
az, kit legközelebbről illet, a magyar mondatkint, nem tesz 
ki az ablakba, — de mert ugy is szárnya van a hirnek, az 
ily hír, a mily meglepő, oly szomorú, ugy is jobban csak 
önnek becses lapjába, örömeink s keserveink hírnökének 
szájába való — azért ezennel megilletődötten jelentjük, a 
n. győri ág. ev. gyülekezet egyik lelkészének T. Dregály 
Dániel urnák, gyülekezete körében hosszas súrlódások 
következtében, szász meg szász panasz s vád szülte köl-
csönös jajveszéklések után f. Dec. hó 8-dikán történt g y á -
szos „erkölcsi kimultát!" Oh mit mindent szenvedhettek 
a köz-testnek, a gyülekezeti testületnek tagjai, mig végre 
ez érvágásra szorultak, s maguknak kellett még a kór-

ágyat is megvetni, maguknak, — az egyébbkint testvér 
ölelkezésre hajlandóknak, az egység az összetartás bará-
tinak, — az egybekötés utolsó hajszálát is elszakítani. Az 
ügy, a sokak előtt ismeretes ügy, előlegesen is a törvényes 
egyházi fölsőség elé terjesztetett. Mi lesz a dolog ered-
ménye még, — mikint fog hangzani az ítélet ? azt nem 
lehet még tudni, — de amaz óhaj, s buzgó kérés mind 
inkább megmozdul egy egész egyház s gyülekezet k e b -
lében : adja az Isten, hogy e rég kellemetlen ügy s viszony 
mielőbb jobbra forduljon, s fiatalabb lelkészünk T. Horváth 
Sándor ur mellé, kire fiatal korában már sokat mért a 
gondviselés, majd szeretve tisztelt főnökét, a mostani F ő -
pásztort, az egyház, tiszteletben megőszült bajnokát v e s z -
tette el, — majd viszont most is az egész hiva-
tal terhét, az ö vállaira raktuk fel, s meddig meddig se, ö 
az egyedüli pásztor az egész nyáj felett, — hogy jelen, 
edzett, lélek-eröben gazdag s megpróbált, hiv lelkész mel -
lé, mielőbb egy a gyülekezet óhaja, kívánalmai szerinti „jó 
pásztort!" rendeljen a gondviselés. 

Győr dec. 21-én 1860. Győri. 

NYÍLTLEVÉL A TISZAI ÁG. EV. SUPERINTENDEN-
TIA ESPERESEIHEZ. 

Tisztelt hivataltársaim! Értéstekre kívántam ezennel 
adni — nektek, kik tudtommal a miskolci egyházkerület 
gyűlésén mind jelen voltatok — hogy a pesti Podhradszky-
féle szláv újság névtelen gömöri levelezője — a mondott 
gyűlés jellemzésében, több igen igaz adatok között, minők 
pl., hogy Székács és Máday superintendens urak magyar 
egyházi beszédeiket a közönség többszörös hangos é l jen-
zések által meg-megszakította, vagy; hogy a nép Máday 
superintendens urat a város utcáin nagy lármával végig hor-
dozta volna stb. — titeket illetőleg , szórul-szóra ezt 
mondja: „több jelen volt autonomicus esperes szavaik 
szerint egyéb semmi sem volt hátra, minthogy abban a 
miskolci templomban már csak szivarra, s nem is pipára 
rágyűjtottak volna." 

Minthogy ezt épen a gömöri levelező mondja (ki 
különben rólam a nevezeti lapban már több ilyen dicsére-
tes dolgokat irt, melyekre én eddig hallgattam s ezután is 
hallgatni fogok), ezen egy esetben,—hol nemcsak én,hanem 
a miskolci gyűlés s valamennyi esperes társam is esik 
kérdés alá — felszólalva — mint egyházmegyém a miskolci 
gyűlésen szintén jelen volt esperese, első vagyok az, ki 
részemről, a mondott levelezőt, ezennel, miután a kérdéses 
szláv lap az utat magához ezen s hasonló esetekben már 
egyszer mindenkorra tőlem elvágta — ezen lapok utján, 
amaz állítás miatt egyenesen rágalmazónak nyilatkozta-
tom ki. 

S miután nyiltan szeretek szólni s nyilt szeretek lenni 
— íme, egyúttal tudatom kis-honti hivataltársam Jamriska 
Péter esperes úrral, hogy itt nálunk némelyek, ama, a 



gömöri levelező által „többre" ráfogott szavakat, e g y e -
nesen ötöle származottaknak mondják. 

Kelt Csetneken, dec. 15. 1860. 
Önöknek igaz szivü tiszti társuk 

Bartholomeides János 
gömöri espesres 

— Nagy József ur N.-Szalontár ól dec. 9-éröl irja: 
„E nap a fájdalom és örömnapja vol t : fájdalomé mert 
fötiszteletü Balog Péter ur e nap kiáltott föl Sz. Pál apos-
tollal „hivek, az én orcámat többé ti nem látjátok"! s a 
szószékből Istenhozáddal búcsúzott el örökre, hogy Debre-
cenben foglalja el superintendensi székét; és az örömé, 
mert véletlenül e nap lepett meg bennünket Reményi Ede ur, 
h o g y ez estvén csoda hegedü-játékával, rövid időre fö l -
szántsa a könnyeket, mit 40 éves lelkipásztorunk vesz te -
ségén hullattunk. A művészt, koszorús költőnk Arany Já-
nos iránti kegyeletteljes tisztelete csalta ide, hogy lássa a 
várost- hol született, s mint mindenütt itt is megmutatta, 
hogy ö önzésnélkül nemes tettek embere; fölajánlotta itteni 
bevételének felét a költő szülői ösháznak megvételére, e 
fölül saját erszényéből biztositván a lehető vételárt, mi 
nem sikerülhetvén, azután a költő nevét s születéshelyét, 
városunk disze, a századokkal dacoló csonka toronyra b e -
vésendő márványtábla aranybetüi által kivánta mutatni 
a vándor utasnak, midőn egy hazafiúi áldozatra kész pol -
gár, az „Aranykert" eszközlője, Kenyeres János ur azon 
célszerűbb indítványnyal szólalt meg, hogy miután a ked-
ves szülött személye elvesztettnek tekinthető, hálás t isz-
teletére állittassék a piac közepén emlékkő, melyre ö 50, R e -
ményi ur szintén 50 ujfrttal azonnal aláírási ivet nyitottak, 
kijelentvén indítványozó ur egyszersmind, hogy ha ez a 
v é g r e szükségelt 500 ujfrt aláírás utján be nem jönne, a 
hiány fele részét födözni fogja s a másik felére Reményi 
ur vállalkozott. Az indítvány a művész tiszteletére rendelt 
lakomán egyhangúlag elfogadtatván, eddigelé 353 forint s 
4 darab arany gyűlt össze, és miután egy ivet Reményi ur 
gyűjtés végett magával vitt, és ígéretet tön, hogy annak 
célszerű elkészíttetésére Jókai Mór ur közreműködését is 
fölkéri, reményünk van, hogy 500 fontnál értékesebb s a 
nagy költő emlékéhez méltó emlékkövet állithatunk föl." 

összegyűlve, részletesen megtenné cáfolatát; kijelentvén 
addig is, hogy azon ismertetésben a „tudatlanság," e g y -
házmegye ügyeivel i merő ismeretlenség, „kevé lység és 
rosz akarat," ez a nemtelen háromság, csaknem egyenlő 
mértékben szerepel. — Marosvásárhely, dec. 17. 1860. 

Péter fi József. 
marosi ev. ref. egyházmegye esperese, 

— — 

T Á R C A . 

Adakozások. 
Tiszt. Batizi András tecsöi lelkész az előfizetési p é n z -

zel 30 krral többet küldött s szabad rendelkezésemre bizta 
annak hová fordíttatását, tehát én az evang. árvaházra 
adom Szerk. 

Tiszt, Miskolczy Károly ref. tábori lelkész ur, a n e -
mes oroszi leégett lelkész és tanitó urak részére 2 ftotada-
kozott. Isten áldja meg a jótevőt. Szerk. 

Nagys. Nagy Gedeon segédgondnok ur gyűjtése folytán 
a moldva-oláhországi missió ügy elősegítésére következő 
adományokat vettük föt. Zsarnay Lajos superint. úrtól: 

Nagy Gedeon 10 fr. Soltész N. János 2 fr. Horváth 
Antal 1 fr. Bakos Antal. 1 fr. Egy valaki 50 kr. Piskóti 
János 1 fr. Egy valaki 50 kr. Egy valaki 20 kr. F e -
kete József 60 kr. Egy valaki 20 kr. Bodnár 30 kr. Szűcs 
István 1 fr. Szűcs Sámuel 50 kr. N. N. 40 kr. Éles 
Lajos 1 fr. Szentgyörgyi Elek 50 kr. Dobronoky László 
50 krajcár. Egy valaki 20 kr. Valaki 2 fr. Szűcs Já-
nos 1 fr. Egy valaki 20 kr. Szalay Zsigmond 1 fr. 
Molnár Zsigmond 1 fr. Egy valaki 30 kr. Bató István 2 fr. 
Böszörményi József 1 fr. Pácz Benjámin 1 fr. Berci József 
40 kr. Pogány György 20 kr. Lakatos József 20 kr. Kerék-
gyártó János 20 kr. Fekete Imre 50 kr. Bodon Pál 20 kr. 
Béres János 20 kr. Szabó Dániel 2 0 kr. Zsolci György 50 
kr. Egy valaki 20 kr. B. J. 30 kr. Regéczi Miklós 1 fr. 
Összesen 35 fr. lS>' Szerk. 

Párszó a Gönczi Lajos, kelementelki ref. Egyházme-
gyei élet ismertetése a marosi egyházkörböl feliratú tudó-
sítására. Lásd Protest. Egyh. és Isk. Lap 1860. nov. 18. 
4 6 - i k sz. 1513- ik lapon. 

Alább irt ezennel nyilvánítom, hogy a Gönczi Lajos 
ismertetéséből, eleitől fogva v é g i g még e g y szó sem igaz, 
azon kivül, hogy az ekklésiák a papokkal s iskolatanitókkal 
rendre hordozzák a Part. Synodus tartás költségeit, a mi 
ekkép volt itt gyakorlatban mindig, mióta reformálódott ez 
a nép. Ennyi cáfolatot szükségesnek tartottam előre is 
közzétenni, mig maga a teljes Part. Synodus rendes idején 

Nt, szerkesztő ur ! Ha a nyomor erény szüleménye, 
ugy dicsérjük — ha pedig szerencsét lenségé — szánjuk. 

A nemes-oroszi tűz által tönkre jutott szerencsétlen 
ügybarátaink sorsát valóban megdöbbentőleg ecsetelő sza-
vai t. Szobi Pál urnák, nem hangzottak el a pusztában 
kiáltó szóként, — de szeretjük hinni, hogy sok érző kebe -
lek részvét húrjait a legfájóbb rezgésbe hozva sietnek 
áldozatfilléreiket felhozni a szeretet oltárára. — Mi is a 
nevelésügy szerény napszámosai tudva azt, hogy „kétszer 
ád, ki hamar ád," s hogy a tiszta szivü adakozót szereti az 



Ur: önzetlen s z e r e t e t é s részvét parancsolta néhány ada-
kozási fillérünket nagytiszteletüséged kezei közzé 4 ft. 50 
kr. azaz, négy ft. ötven krban azon tiszteletteljes kérelem-
mel teszszük l e : hogy abból 1 ft. 60 krt a t. lelkész, 3 ftot 
pedig a tanitó ur részére átszolgáltatni kegyeskedjék. — 
S mi boldogok vagyunk az érzés birtokában, ha e szeren -
csétlenek szenvedő arcáról néhány könycsepeket letörül-
hetünk. 

E csekély, de őszinte szívességből eredeti adomány-
hoz járultak: Sáfrány Zsig. 1 fl. 10 kr. Tímár Bálint 50 kr. 
Munkácsi János 50 kr. Soós Gábor 1 ft. Nagy Károly 50 
kr. Lápossy Ferenc 1 fttal. 

„Mindegy az áldozat l egyen nagy, legyen kicsiny, 
ha mindene az áldozónak," mondja egy bölcsünk. 

H.-Hadház, dec. 19. 1860. Sáfrány Zsigmond. 
iskolaigazgató. 

Gróf Ráday Könyvtár megszerzésére adakoztak: 
Özv. Pázmándy Dienesné Péli Nagy Judith assz. 100 ft, 
özvegy Veress Lajosné 2 ft, Marczibányi Antal ur 100 ft, 
Elek Menyhértné 10 ft, özv. Szepessyné Péchy Johanna 
assz. 10 fr, Edelsbacherné Blaskovics Marianna assz. 10 ft, 
Bartakovics Augusztné Palásthy Mária asszony 10 ft, Maj-
tényi Pálné assz. 5 ft, Bárczay András ur 5 ft, Rakovszky-
né Vagyon Judith assz. 3 ft, ifjabb Bertha Sándor ur 15 ft, 
— Kunhegyesen a birtokos lakosság 100 ft, — Szászi Istv. 
ur n.-székelyi lelkész 5 ft, Osváth József ur gyönki tanár 
5 ft, Faddi ref. egyház Tolnában 15 ft, a tolnai ref. e g y h á z -
megye 71 ft, u. m. Madocsa 32 ft 47 kr., Kölesd 5 ft, 
Bölcske 5 ft, Ocsény 5 ft. 80 kr., Decs 5 ft, 50 kr., Gerjen 
4 ft, Czecze 3 ft, A. Nyék 2 ft, N. Dorog 2 ft 39 kr., 
Pécsvárad 2 ft, N. Pál 1 ft, Pilis 1 ft, Báta 1 ft, Medina 84 
kr., — a n.-bányai ref. e . - m e g y e 20 ft, u. in. Tisztaberek 
30 kr., Uszka 2 ft, Krassó 4 ft 88 kr., Magasliget 2 ft, 
Hirip 1 ft, N.-Hódos 50 kr., Egri 2 ft, Avas-Ujváros 5 ft, 
Melegh Dán. esperes ur 2 ft 4 0 kr. Összesen = 496 ft. 

Közli Török Pál. 

Nt. Szerkesztő ur! Pozsony városi ágostai hitv. 
evang. egyház kebelében, az alsó-vadáazi helv. hitv. e g y -

^-r ház fe lsegélésére , gyűjtött 23 forintot oszt. értékben, azon 
bizodalmas kéréssel idezárni bátorkodom, kegyeskednék e 
csekély összeget rendeltetése helyére megküldeni. 

Pozsonyban, dec. 25. 1860. Jeszenszky József 
egyházi bizottmány elnök. 

A nemes-orosz i egyház fölsegél lésére adakoztak 
még t. Tót Gáspár pesti polgár gyűjtő ívén Kaján Sándor 
1 ft, Ledniczky Mihály ügyvéd 2 ft, Zs. 2 ft, Németh 2 ft, 
Luzsa Mihály 1 ft, Károly István 2 ft, Fiiredy Mihály 1 ft, 

~~~"T£lek Menyhért 1 ft. Összesen 11 ftot. Szerk. 

A szerencsétlen nemes-oroszi le lkész- és tanitő 
uraknak — nyomorúságuk némi enyhítéséül — ide zárva 
küldök egy általam gyűjtött segé lyösszeget , melyhez ada-
kozásukkal járultak: Horváth János lelkész 1 fr. Járdán-
házy Dénes mérnök 1 fr. Sz t . -györgyvö lgy i egyház hívei 
52 kr. Salamon Antal j egyző 80 kr. Gózon Imre tanitó 2 4 
kr. Hirsch Heinrich izraelita 2 ft. Összesen 5 fr. 56 kr. 

Ezen összeg a nevezett nemes-oroszi lelkész és tanitó 
urak közt egyenlően felosztandó. — Sz . -Györgyvö lgye , 
dec. 16. 1860. Horváth János ref. lelkész. 

Tiszt. Csanálosi György nagybányai lelkész ur ada-
kozott a pesti ev. árvaházra 3 0 krt. 

Tiszt. Czibor József tatai ref. seg . lelkész ur által 
vettünk: az alsó-vadászi gyülekezet részére : tek. P á z -
mándy Lajos úrtól 10 fr, Többen 1 fr, összesen 11 ftot. — 
A Rádayféle künytárra : özvegy Hegyi Jánosné részéről 
1 fr., NagyKaszap Dániel 1 fr, Tóth Jósef 1 fr, Sárközy 
János >.40 kr, Templomi adakozás 3 fr. 60 kr, összesen 
7 ftot. Szerk. 

A berzétei egyesült egyházban tiszt. Makiári Pap 
Lajos leik. ur gyűjtött és hozzánk beküldött a pesti árva-
intézetre 2 fr. 30 kr. Szerk. 

T. Apostol János daróci ref. tanitó a Rádayféle 
könyvtár megszerzésére küldött 1 fr, a nemes-oroszi l e l -
kész és tanitó urak részére külön külön 50 kr, összesen 
2 ftot. Szerk. 

Ntiszt. Ötvös Sándor ref. esperes ur küldött tiszt. 
Bátki István n.-oroszi lelkész ur részére 4 ftot, t. Kádár 
István tanitó ur számára 3 ftot, összesen 7 ftot. Szerk. 

Ugyancsak ntiszt. Ötvös Sándor ref. esperes ur e s z -
közlése folytán vettük a madocsai ref. egyháztól a pesti 
prot. árvaintézet részére 23 ftot, a libanon vidéki k e r e s z -
tyének számára 6 ftot, összesen 29 ftot. Szerk. 

Kölesdi lelkész tiszt. Kálmán Dániel ur az' o láhor-i 
szági hitsorsosink segélyezésére küldött 7 ftot. Szerk. 

Tiszt. Osváth József gyönki gymn. tanár ur a moldva 
oláhországi missióra adakozott 2 fr. 30 krt., az a l só -vadá-
szi egyház részére 1 ftot, a libanon vidéki keresztyének 
részére 1 fr, összesen 4 fr. 30 krt. Szerk. 

Nt. szerkesztőség. Mult vasárnap felszólitottam a 
predikatió után híveimet különbféle jótékony célokra ada-
kozni ; s felszólításomnak az a következménye lön, h o g y 
27 fr. 20 kr. gyűlt önkénytesen Öszve, s 5 fr. különösön 
a gr. Rádai könyvtár megvételére. Ezen adakozást, ha 
meggondoljuk, hogy ujverbász 1 8 4 9 - b e n a szomszéd 
szenttamrsiaktól egészen kiraboltatott s fele részben m e g -
égettetett,—ha meggondoljuk, hogy a tavaszszal kezdendő 
toronyépítéshez már ez ősszel egy egy zsellér 4 uj ftot 
fizetett, egy fertályos gazda 20 ftot s e g y egész t e lkes 
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50 ftot, e legendőnek lehet mondani. Ezen 27 ftot s 20 krt 
— mely öszveghez egy ifj. Theisz Dani nevü lakos 2 fttal 
járult, s 9. más lakos 1 — 1 ftal — ily módon kérem e l -
osztatni : a gr. Rádai könyvtár megvételére 7 uj ftot; a 
nemes-oroszi ekklézsia számára 7 ftot; az a.-vadászi ek lé -
zsiának 7 ftot; a pesti protest. árvaháznak 2 ft. 20 krt; 
az oláhországi missionáriusnak 2 ftot; a syriai keresz -
tyéneknek szinte 2 ftot, összesen 27 fr. 20 krt. Ezenkívül 
küld alólirt maga részéről a gr. Rádai könyvtár megvéte-
lére 2 fr, Schneider Kerestély orvos 2 ftot, Mauer Fülöp 
tanitó 1 ftot; végül küldöm az oláhországi missionáriusnak 
az általam ígért 5 ftot. Az összes küldemény e szerint 37 
ft. 20 kr. Köszönetet mondok ez alkalommal egyházam 
nevében Schneider Kerestély orvosnak és nejének szül. 
Kármán Karolinának ekklézsiamnak ajándékozott 2 ezüst 
aranyozott kehelyért, kiknek nevei örök emlékül a kehe -
lyekre bemetszvék. 

Ujverbász dec. 20-án 1860. Kármán József. 
ref. leik. 

1 8 4 8. Osterlamm Károly pesti könyvárusnál (Er-
zsébeltéren) épen most jelent meg az „Az 1848-diki 
országgyűlés megnyitása Pesten." Gyönyörű fényrajzkép az 
eredeti kőnyomat után. „Ara csak 3 fr. o. é ." Ez egyetlen 
emléke az 1848~ik évnek, melyen minden működő tagjai 
azon emlékezetes korszaknak a leghűbben találva lépnek 
elönkbe. Gyűjtőknek nyolc példányra egy tiszteletpéldány. 

Tek. Hegedűs József ur Kaninsáról küldött be hoz-
zánk a Rádai-könyvtárra 50 ftot, tiszt. Czelder M. ur ré-
szére 8 ftot. a nemes oroszi lelkész urnák 8 ftot, a pesti 

Segédszerkesztők : Dr. Székács J. és Török P. 

prot. árvaegylet részére 8 ftot, az alsó vadászi leégett 
egyház számára 8 ftot, a libanonvidéki üldözött keresztyé-
nek számára 8 ftot. Összesen 90 ft. 

B . . . Zs. . . T . .ról küldött be hozzánk tiszt. Czel-
der M. ur. missioi utazása elősegítésére 20 ftot. Szerk. 

Az eperjesi collégium Schvarcz alapitmány. 

A közeledő évfordulat alkalmából van szerencséin 
közzétenni a nevezett alapitmány állásáról a következő 
summás kimutatást: 

az 1858- ik évben bejött 228 fr. 26 kr. az 1859-ik év 
végén az alapitmányi töke volt 611 fr. 98 kr. Annak mai 
állása 1088 frorint 54 krajcár. Az alapitmányi töke a 
helybeli takarék pénztárban gyümölcsöz. 

Ezen alapitmányt illetőleg nem régiben még több o l -
dalról kegyes adakozások tétettek kilátásba, melyeknek 
mielébbi eszközlésére ismételve egész tisztelettel felkérem 
az illetőket annyival inkább, mivel intézkedés céloztatik az 
iránt, hogy az alapitmány, rendeltetéséhez képest, mielébb 
szegény tanuló-ifjak segedelmezésére forditassék. 

A lejáró 1860- ik évben kegyes adományok fejében 
az alapitmány részére az ország külömböző vidékeiről b e -
szolgáltatot 496 fr. 90 kr. o. é. 

Isten áldásának kivánata mellett a kegyes adakozók-
nak hálás köszönetet mond az alapitmányi bizottság n e -
vében. 

Kelt Eperjesen Dec. 1 8 . 1 8 6 0 . 

Sztehlo János. 
leik. mint a Schwarcz-féle alapitmányi bizottmány társel -

nöke. 

Felelős szerkesztő s kiadé : Dr. Ballagi Mór. 

HIRDETÉSEK. 

OSTERLAMM KÁROLY könyvárusnál megjelent : 

HITÚJÍTÁS BAJNOKAI 
egyháztörténeti képcsarnoka. 

Irta 

BOROSS MIHÁLY. 
Lső füzet VIKLEF JÁNOS különféle források után 20 kr. — I l - ik füzet H U S Z JÁNOS a vértanú 

20 kr . A Ill-ik füzet PÁRGrAl JÁNOS 20 kr. e napokban hagyja el a sajtót. 
Az egész munka 10—12 füzetből álland. Mindegyik füzet ára csak 2 0 kr. — Tiz példányra egy tisz-

teletpéldány. 
Vidékre postai bérmentes szétküldéssel minden füzet 3 0 uj kr. Tiz példány postán bérmentve csak 

2 ft. 50 kr. 
Ajánlom e munkát minden protestáns figyelmébe. 

Pest, 1860. Nyomatott Engel ós Mandeltonál, (Egyetem utca) 2. sz. 
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I. ÉRTEKEZÉS. 
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Adalékok a prot. irodalom történetéhez. 332. 1. 
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325 , 358, 395, 462, 533, 595, 624. 1. 
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Az állam és egyház közti vis'zony, s ebből származó lelségi 

jogokról. I, II, III. 769, 937, 971. 1. Kármán Pál. 
Azon szoros kapcsolatnál stb. 1425. 1. (B. M.). 
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fiainak 1557. 1. Székács J. superintendens. 

Bizony megint van stb. 1628. 1. D . . . . u. 
Buda-Pesti esperességi gyűlés. 681. 1. Székács J. 
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jan. 10 -én kelt rendelete. 97. 1. 
Császári nyilatkozvány. 1393. 1. 
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rendezésére 1395. 1. 

Egyházalkotmányi önisme. 897. 1. Gonda László. 
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Imre. 
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Egyházi egyetemes közpénztár mikénti létrehozásáról. 

1525. I. Morócza Dániel. 
Egyházi költészetünk. I, II. 1598, 1634. 1. Kentron. 
Egyházi adó. 1623. 1. Simon József. 
Előszó. 34. 1. Szerk. 

E lapok 23- ik számában stb. 801. 1. Ivánka Imre. 
Előbb számítsunk aztán tegyünk 1365. 1. Szeberényi 

Lajos. 
Emlékbeszéd Melanchthon, mint theologus felett. 513. 

1. Dr. Ballagi Mór theol. tanár. 
Emlékbeszéd Melanchthon, mint nevelő és tanár felett. 

526. 1. Gönczy Pál gymn, igazg. tanár. 
Építsünk a régi alapon. 1080. 1. Molnár Sámuel ref. 

lelkész. 
Esdő szózat a Libánon lakó keresztyének nevében. 1223. 

1. Szerk. 
Eszmecserék zsinati teendőink iránt. 1145. 1. Hajnal 

Ábel ref. lelkipásztor. 
Figyelmeztetés gymnasiumaink ügyében. 323. 1. Tisza 

Kálmán. 
Föpásztori levél. 1073. 1. Zsarnay Lajos superint. 
Gondoskodjunk esperességi segédlelkészekröl . 193. 1. Eöri 

Sándor. 
Gr. Ráday-család péceli könyvtárának rövid ismertetése. 

780. 1. Dobos János. 
Gusztáv-Adolf-egylet évi főgyülése 1181. 1. (B. M.). 
Gusztáv-Adolf-egylet és az alakítandó közpénzalap 1359. 

1. Stehló András losonci ev. lelkész. 
Gusztáv-Adolf-egylet és még valami. 1462. 1. Koos Ferenc. 
Gyámoldaügyben 1689. 1. Mező Dániel. 
Gyászbeszéd Koczóh Ferenc felett. 6.19. 1. D. J. 
Haubner Máté főtiszt, superintendens Pesten jul. 19. 1860 . 

főtiszt. Székács J. superintendenssé avatása alkalmá-
val tartott beszéde. 1105. 1. 

Hivatalnok-újítási reform. 975. 1. Szász Károly. 
Hogyan lehet a papi gyámoldák tökéit biztosan és 

gyorsan szaporítani 1591. 1. Boross Mihály. 
Igazán oly roszul állunk-e, mint némelyek kürtölik? 165. 

1. Breznyik J. 
Igénytelen .nézetek az önmegadóztatás ügyében. 1566 . 

1. Szeberényi Andor nagy-laki ev. lelkész. 
Ismét egy figyelemre hivó szó az egyházi segélyalap ü g y é -

ben. 353. 1. Kiss Áron. 
Ismét Gusztáv-Adolf-egylet . 1405. 1. Szerk. 
Készüljünk a Zsinatra. 289. 1. Balázy. 
T.-Keresztűri h. h. egyház múltja és jelene, 1 5 0 1 , 1 5 3 5 , 

1573. 1. Gonda László. 
* 



Lelkipásztorkodás Helvétiában. 385. 1. Katona Endre 
h.-nánási segédlelkész. 

Lelkész választás és a 71- ik statutum. 652. I. <p. 
Lelkész testvéreimhez. 737. 1. Szeberényi Gusztáv. 
Lelkész választás és nem a 71-ik statutum. 805. 1. QO 
Lelkészválasztás és a káplánok lelkészül meghivatása. 

841, 876, 901. 1. 
Lelkész választás-e, vagy lelkész rendelés ? 1253. 1. 

Iklódy Márton. 
Magyarországi prot. superintendentiák hajdani felosztá-

sáról. 257. 1. Rezsö-Ensel Sándor. 
Magyarországi helv. hitv. superintendentiák hajdani fe losz-

tásáróli nézetek bővebb felvilágosításául. 426, 493, 
540, 563. 1. CLIV. 

Magyarhoni prot. gymnasiumok rendezése. 1197. 1. 
Magyarország népeihez! 1393. 1. Benedek tbsznagy. 
Május 15. 1860. cs. k. legfelsőbb kézirat. 617. 1. 
Május 15-ki legfelsőbb kézirat. 649. 1. CB. M.>. 
Második, minden evang. országhoz intézett felhívás a 

Wormsban állítandó Luther-emlékre történő adako-
zásra. 585. 1. A Luther-emlék-egyesület választmánya. 

Még egy indítvány. 1432. 1. Stehló András. 
Még egy szó az egyházi adó ügyében. 1532, 1569, 1. 

Pálfy József. 
Még egy szó az egyházi segély-alap ügyében. 263. 1. Tatai 

András. 
Melanchthon ünnepély. 321. 1. 
Melanchthon szónoki beszéde a philosophia hasznos-

ságáról. 456. 1. 
Melanchthon Fülöp , mint tanitó. 481. 1. KerekesJózsef tan. 
Mi az oka, hogy kivált az ág. evang. egyházban nincs 

kellő egyetértés és összetartás? 101. 1. 
Miképen lehetne Melanchthon halálának háromszáza-

dos évfordulati napját — ugy Isten a mi atyánk, mint 
nem kevésbé az anyaszentegyház dicsőségének l e g -
megfelelőbb módon •— a remélhető legnagyobb siker-
rel és áldással megülnünk? 451. 1. Egy német 
ágostai és egy magyar helv. hitv. lelkész a Dunán-
túlról. 

Moldva-oláhországi ref. keresztyének érdekében. 1223. 1. 
Szerk. 

Moldva és oláhországi missió. 1459. 1. (B. M.). 
Nagy-körösi egyháztanács történetéhez adatok. 1156, 1186. 

1. Egy Expresbyter. 

Néhány szó m. prot. egyházi térképekről. 1084. 1. Tolnai. 
Némely eszmék a papi hivatal szervezetéről. 712. 1. Warga 

János. 
Nevezetes protestánsok életrajzai. I. Czeglédi István. 537, 

558. 1. Szilágyi Sándor. 
Ő cs. k. Apostoli Felsége által sept. 1-én 18«CfltkeIt nyilt 

parancsa által biztosított segélyezési átalányok. 289.1. 
Pesti helv. hitv. egyházmegye elnökségének körlevele. 

1177. 1. Gr. Ráday Gedeon e . -megyei gondnok, Tö-
rök Pál főesperes. 

Rokonim az Úrban! 651. I. Ivánka Imre. 
Sárospatak jul. 8. 1860. 865. 1. 

1 Sárospataki h. h. főiskola háromszádos ünnepén mondott 
történeti emlékbeszéd kivonata. 1001, 1032. 1. Sáros-
pataki F. 

Superintendensi körlevél. 1523. 1. Török Pál dunamelléki 
h. h. superintendens. 

B.-somogyi ev. ref. egyházmegyében lévő papi körből. 809, 
1040. 1. Egy köztag. 

Szász Károly esperesi székfoglaló beszéde. 1327. 1. 
Szendi ág. hitv. egyház közelmúltja s jelene. 1631. 1. 

Trsztyenszky Gyula szendi ev. lelkész. 
Szives figyelmeztetés. 873. 1. Szeberényi Lajos. 
Szózat a protestánsokhoz Németországban és Németországon 

kivül Melanchthon Fülöpnek állitandó emlék iránt. 
449. 1. Franké igazgató stb. 

Teendőink I. II. 705, 833. 1. (B. M.). 
Terv az egyházkerületi, iskolai és egyéb költségek kiveté-

sére. 1571. 1. Pálfy József. 
Testvéri megjegyzés. 840. 1. Tatay István. 
Testvéri szózat a bányakerületi ágostai evangélikusokhoz. 

1295. 1. Néhai. 
Tót evang. egyházi lap ismertetése hü fordításban. 553. 1. 

X. X. 
Tudósítás a gr. Ráday-Család péceli könyvtára ügyében. 

1463. 1. Török Pál. 
Urvacsorai tan fölötti elmélkedés. 588. 1. Rajcsányi János. 
Vannak közös ügyeink stb. 225. 1. Lónyai Menyhért. 
Vegyes házaspárok esketése. 1495. 1. Hajnal Ábel ref. 

lelkipásztor. 
aVisonta (Somogy) egyházi oldalról nézetve 40. 1. Barla-

Szabó János lelkész. 
Viszontlátás a szüléknél s az egyházban. 399.1. Édes Vince 

tiszatarjáni segédlelkész. 

II. RÉGISEGEK. 

| Adatok a magyarországi protestántismus történetéhez. 
^ III. 629. 1. RáthK. 

Békés-bánáti egyházmegyében kebelezett dobozi e g y -
házat illetőleg. 740. 1. Somodi Lajos lelkész. 

Honestissimis viris , prudentia et virtute praestantibus 
Judici et Senatoribus inclytae urbis Bartphae I. 424. 1. 

yjíutas inezöváras, somogy megyében, régiségi szempontból. 
686. 1. 

Nagy- és kis-dobszai egyesült ref. egyház rövid törté-
^r " nete. 339. 1. Barla István, ref. pap. 

Rohonci evang. protestánsok védszerzödése II. 367. Ráth 
Károly. 

Paria litterarum Philippi Melanchtonis ad illustr. et magnif. 
Principein Thomam de Nadasd-etc. 398. 1. 

III. ISKOLAÜGY. 

Egyházi énekeink. 242. 274. I. Körösi Sándor. 
Egyetemes tanári értekezlet. 1266. 1. Peti József. 
Egyetemes ág. hitv. tanári értekezlet Pesten 1334. I. 

Noszág. 
Egy prot. gymnásium terve. 423. 465. 495. 569.599. 

631. 663. 688. 744. 783. 812.1. Sebessi János. 



terve. 1048. 1. Csepeli Sándor 

népiskoláról. 1437. 

368. 

Ká-

3 1 -

E g y szó a népiskolai 
nahegyi. 

E g y prot. gymnásium 
tanár. 

E g y kis valami a népnevelésröl vagy 
1. Schmidt István néptanító. 

Esdő szózat. 1604. 1. Dr. Ballagi Mór. 
Észrevételek Gáspári János ur cikkére. 74. 1. Pálfy Josef, 

sopronyi ev. képezde-igazgató. 
Évi tudositás a h. böszörményi ref. algymnásiumról. 1539. 

1. Szeremlei Samu iskolaigazgató. 
Glosius Dániel és Sámuel alapitványbéli ösztöndíjak. 

1. Hunfalvy Pál. 
Gymnasiumi szervezetünk ügyében. 1262. 1. Szász 

roly. 
Greguss Gyula tanár ur beköszöntő beszéde, oct. 

én. 1671. 1. „ 
Halgassuk meg egymást. 1264. 1. többen. 
Helv. hitv. népiskola egyetemes választmány ülései Pesten. 

Oct. 3 és 4 - k é n 1329 1. Szerk. 
Iskolaiünnepély a pesti ág. hitv. egyházban. 1440. 1. 

H. L. 
Igazgatói jelentés a gyönki h. h. algymnásiuui 1 8 5 9 — 6 0 . 

évi állapotáról. 1223. 1. Osváth József tanár. 
Kecskeméti ref. egyház határozata theolog. intézete m e g -

szűnéséről. 43 1. Az elöljárók. 
Külföldi Gymnásiumok rövid ismertetése. I. II. III. IY. 847. 

879. 905. 949. 982. 1013. 1 0 5 9 . 1 0 9 4 . 1. a debreceni 
gymnasiumi tanárkar néhány tagja. 

Losonci gymnásium téli vizsgája. 302. 1. Dr. Yalkó 
Endre. 

Losonci ágost. evangy. egyház és gymn. részére jött 
ujabb adományok. 369. 1. Sztehlo András. 

Mikó Imre gr. ajándéka a Sepsi Sz. györgyi uj 
részére. 369. 1. 

Miskolci, helv. h. fögymnasium és elemi tanoda nyári 
vizsgálatai. 947. 1. K. 

Miskolci tanári — nyugdíj — intézet. 978. I. Kun Pál 
tanár. 

Miskolci fő- leány növeldében tartott nyári közvizsga. 
1090. K. B. 

Magyarhoni protestáns gymnásiumok 
I. Terrai Károly tanár. 

Magyarországi helv. hitv. legnagyobb 
1333. I. 

Nagy-szalontai egyházvidék tanitói értekezlete. 542. 1. 
Belényesi . 

Népiskolai egyetemes értekezlet Debrecenben 345. 1. 
Népiskolai ügyben tett jelentés. 1192 I. 
Népiskolák és tanitók. 114. 1. Simon S. 
Nevelésünk ügye . 142. 174. 213. 270. 297. 403. 1. Göncy 

Pál. 
Nyíregyházi ev. tanitó-képezde.. 240. I. Sóhalmi Samu 

János. 
Nyáradi János hagyománya. 369. 1. Pesti Hirnök. 
Nyíregyházán levő tanitó képezde. 1604. 1. Szerk. 

rendezése. 1197. 

egyházmegye 

Pápai fötanodában tartott közvizsgák. 1087. 1. Pápai K á -
roly. 

Pesti ref. egyház elemi- és közép iskoláinak nyilvános vizs-
gái . 980. 1. P. N. 

Protestáns iskolai szervezet eszméje a magyarországi ő s -
protestantismus világánál szemlélve, l l l l . 1161 . 
1189. 1. Tatai András. 

Szász városi ref. tanodáról. 1300. 1. Szabó György i g a z -
gató tanár. 

Szarvason alakulandó tanitói képezde ügyében. 1434. I. 
Horváth Sámuel. 

Szathmár-németi algymnasium 1011. I. 
Szerény észrevételek a népiskolák ügyében 1331. 1. Szent-

mártoni Dániel, pándi ref. iskolatanitó. 
Szent-Gál. 750. 1. Ács Károly lelkész. 
Szigeti iskolák évi szigorlatai. 1043. 1. Váradi Gábor. 
Tanitó képezdék ügyében. 1541. 1. Nyiri János. 
Tanitó képezdék ügyében őszinte válaszúi. T. Nyiri János 

urnák. 1637. 1. Horváth Sámuel. 
Tanitói tanácskozmány Jánoson. 1045. 1. Simon. S. 
Tanitói tanácskozmány N.-Szalókán. 1266. 1. Szi lvágyi Ká-

roly jegyző. 
Válasz Sebessi János nevelő urnák. 1195. 1. 
Vasárnapi iskolák falusi egyházainkban. 1. Gonda 

László. 
Vissza} emlékezés a pesti ref. tanári értekezletre. 14061. P. 

Szathmáry Károly. 

IV. KÖNYVISMERTETÉS. 

Az emberiség eredetének egysége . 1412. 1. 
A magyar nemzet történetei rövid kivonatban. 1675. 1. 

sy ly. 
gymn. -»-A szent föld, különösön Jeruzsálem képe, földrajzi és tör-

ténelmi tekintetből. 403. 1. Öreg János. 
Az ütényirás elméleti s gyakorlati tanmódja. 752. 1. Öreg 

János. 
Édes Albert egyházi beszédei. 1411. 1. Vári Szabó Sámuel. 
Egyházi beszédek. Első füzet. A föld mivelö házánál é s 

házán kivül. 435. 501. 1. Peti József hittanár. 
Egyházi beszéd. Berzsenyi Dániel sirja felett. 908. 1. Sz ik-

szai Gusztáv. 
Egyházi könyvtár a magyar reformált vallású nép s zá -

mára. Második évfolyam I. füzet. 244. 1. Éles Emil 
Erdélyi reformáta anya szentegyház névkönyve. 1 8 6 0 -

ra. 125. 1. B. 
Észre vétel nt. Tatai András hittanár urnák satb. 345. I. 

Szalai István szentesi ref. lelkész. 
Felsövályi ref. egyház története. 1 5 5 0 — 1 8 6 0 - i g . 957. 1. 

Kovács László. 
Ifjúsági iratok. 1607. 1. Emilia. 
Ifjúsági könyvtár. I. II. III. kötet. 1640. 1. K. J. 
Ima és egyházi beszéd, gr. Széchényi István fölött a l o -

sonci helv. hitv. egyházban. 754 . 1. Peti József. 
Keresztény egyháztörténet helv. hitv. népiskolák haszná-

latára. 605. 1. <p. 



Keresztyén vallástudomány. 46. 82. 1. 
Korunkban hazánknak legnagyob fia. Emlék beszéd Gr. 

Széchényi felelt kolosvári ref. egyházban. 754. 1. 
Peti József. 

Korunkban hazánknak legnagyobb fia. Emlékbeszéd. 
883. 1. Zilahi Károly. 

Különféle gyászesetekre búcsúztatói alkalmazások. 1678. 1. 
Cz. J. 

Különféle papi dolgozatok. Uj folyam. 1467. 1. Kis Gábor. 
Különféle papi dolgozatok. Uj folyam II. füzet. 716. 8 i 7 . 1. 
Magyar protest. egyháztörténelmi emlékek. 953. 1. Révész 

Imre. 
Magyarország története. Az ifjúságnak irta Rajcsányi 1268. 

1 sy . . . .ly. 
Melanchton Fölöp élete. A nagy reformátor három szá-

zados halála emlékünnepére, kegyelet oltárául irta 
Boross Mihály. 472. 1. 

Melanchton Fülöp életrajza. 1506. 1. Peti József. 
Missioügy. Koos Ferencz ur levele. 1610. 1. 
Népszerű gyakorlati mértan. 1100. 1. 

; „Néptanítók könyve," prot. nevelési közlöny, 885. 1. B. 
Neve l é s - és oktatástan kézi könyve. Első kötet. 1117. 1. 

Czelder Márton. 
Nyílt levél,, f a l l a g i Mórhoz. 986. I. Nagy Péter. 
Nyílt levél ' 1*l . Tatai András hittanár urnák. 119. 1. Tóth 

Mihály hittanár. 
Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levele. 215. 1. Dunántuli. 
Protestáns egyház alkotmány, tekintettel történeti fejlő-

désére. 574. 1. Széki. 
Protestáns uj zsinati törvények. 910. 1. Blázy " 
Protestáns uj zsinati törvények. 1228. I. G—y. 
Rövid válasz debreceni hittanár nt. Tóth Mihály urnák. 

179. 1. Tatai András hittanár. 
Ruth ó-testamentomi szent-könyv. 303. 1. Győri Vilmos. 
Sárospataki füzetek. Harmadik évfolyam 145. 1. P. 
Sárospataki füzetek. I. és II. V. füzet. 347. 884. 1. P. 
Széchenyi István Gróf a nemzeti bölcs emléke. 754. 1. Peti 

József. 
Ursprung und Geschiehte der Bezeichnungen reformirte 

und Lutherische Kirche. 788. 1. Fejes István. 
Ünnepélyes egyházi beszéd a mármoros szigeti helv. hitv. 

evang. templom tűzvész okozta romjai felett. 6 6 6 . 
1. . . . y . , 

Vallásos elmélkedések. 1575. 1. Peti József. 

V. BELFÖLD. 

Alsó-Baranyai egyház megyei gyűlés . 1415. 1. Sinahegyi. 
Alsó-Zempléni h. h. egyházmegye közgyűlése. 1 3 0 7 . 1. 

Tiszai. 
Apostol Pál temetése Miskolcon. 408. 1. 
Arany-alapitvány Szalontán. 1064. 1. 
Az evangyeliomi árva egylet. 506. 1. Az uj választmány 

egyik tagja. 
Az ágost. vallásúak egyetemes közgyűlése. 1346. 1. — y. 
Bács - Szerémi ág. ev. egyházmegye gyűlése, Jun. 12. 7 9 7 . 

1. Kármán Jósef ref. lelkész. 

Bács-Szerémi esperességi gyűlés. 828. 1. Becker Jakab 
lelkész. 

Bács-Szerémi ev, ág. hitv. esperesség gyűlése sept. 5. 
1212. 1. 

Bányakerületi közgyűlés Jul. 17. 915. 1. 
Bánáti ág. hitv. esperességi gyűlés. 921. I. D—r. k. 
Bánásti ág. hitv. esperessógböl. 989. 1. 
Bányakerületi ág. hitvallásuak közgyűlése. 1343. 1, 
Báthory Gábor nagykörösi lelkész lemondása. 990. 1. P. N. 
Békési ág. hitv. ev. esperesség közgyűlése. 729. 1, X, 
Békési ev. esperesség közgyűlése . 1240. 1. V. S. 
Békés-bánáti egyházmegyei segédgondnok választás. 348 . 

1. Hajnal Ábel helv. hitv. lelkipásztor. 
Békés-bánáti egyházmegyei gyűlés. 642. I. Hajnal Ábel 

* lelkipásztor. 
Biblialerjesztés mező-keresztesen. 440. I. Gubács F, ref . 

népoktató. 
Bihari helv. hitv. egyházmegye közgyűlése . 1242. I. 
Bikácsi auyagyülekezet nyilatkozata. 694.1. Rau Jakab ev. 

lelkész. 
M. Csengeri értekezlet máj. 7 - en . 857. 1. 
Csurgói egyház szervezés i ügye. 609. 1. Oláh S. lelkész. 
Debrecenben tartott egyházkerületi gyűlés 92. 1. 
Debrecenből több érdekes dolog felöl való értesítés. 245. L 
Debreceni tanácskozások egyházi ügyben márt. 1 és 2 -

ikán. 349. 1. 
Deézsen (Erdély) állítandó al-reál iskoláról. 149. 1. A reá l 

iskolai bizottmány. 
Dunamelléki egyházkerület közgyűlése. 854 . 1. 
Dunamelléki helv. hitv. egyházkerület sept. 8 s köv. nap-

jain tartott közgyűlése. 1339. 1. 
DunáiiLulLegyházkerüIelböl. 731. 1. 
Dunántuli ág. evang. egyházkerület gyűlése. 760. 1. 
Dunántuli evang. egyházkerület közgyűlése Győrött. 1168. 

1. S. K. 
Dunántuli belv. hitv. egyházkerület közgyűlése Jun. 12. és 

13. 796. 1. M. D. 
Dunántuli h. h. egyházkerület gyűlése máj. 10-én . 642. 1. 
Dunántuli helv. hitv. egyházkerület folytatólagos k ö z g y ű -

lése. 1472. I. 
E. E. E. gyámintézeti mozzanatok. 1644. 1. Székács József 

E. gy . intézeti elnök. 
Egerben íiókegyház alapítása. 1240. 1. T. S. 
Egyházmegyei gyű lés Alsó-Borsodban. 1234. 1. Édes 

Vincze. 
Egyházmegyei élet ismertetése a marosi egyházkörből. 

1513. 1. Gönczi Lajos, kelementelki pap. 
E g y özönvíz előtti esperességi gyűlés. 697. 1. A. (p. 
Erdővidéki ref. egyházmegyéből . 636. 1. Lukácsfi Lajos. 
Érmelléki egyházmegye közgyűlése sept. 19-én. 1303. L 

Vida József ref. tanitó. 
Evang. árvakat ápoló egyesület rendes közgyűlése. 349. L 
Fehér-Eszterganii ág. hitv. egyházmegye közgyűlése. 850 . 

1. Trsztyenszki Gyula. 
Fehér-komáromi ág. hitv. egyházmegye közgyűlése. 123T. 

1. Trsztyenszki Gyula. 



Felhívás az ágost. hit. községek —, esperességek —, és 
superintendentiákhoz. 721. 1. 

Felhívás a tanügy minden barátjához átalában stb. 963. 1. 
Hunfalvy Pál isk. felügyelő, Görgey István egyh. 
j e g y z ő . 

Fölső-Baranyai tudósítás. 888. 1. Burgyán Sámuel, lelkész. 
Felvilágosítás Pozsonyból. 1544. 1. Geduly Lajos. 
Földváry család kegyes adománya a dunavecsei egyh. ré -

szére. 1130. 1. Csikay Imre ref. lelkész. 
Gömöri egyházmegyei ünnepély. 247. 1. —t.— 
Gömörmegyei ev. esperesség rendezett és nem rendezett 

egyházainak gyűlése . 695. 1. Czékus. 
Gömöri ág. evang. esperességböl. 758. 1. Hámos Lajos. 
Gömöri ág. hitv. esperességi gyűlés. 826. 1. Czékus. 
Gömöri helv. hitv. egyházmegye gyűlése . 1309. 1. Sajóparti. 

Gömörmegyei ág. hitv. esperesség őszi közgyűlése. 1508. 
1. Czékus. 

Gyászhangok Alsó-vadásziból. 827. 1. Kérészi Mihály 
lelkész. 

Győri ev. egyház 1701. I. Győri. 
Győri jótékony táncvigalom Jan. 3 1 - é n 1860. 183. 1 H o r -

váth Sándor lelkész. 
Hatvan (Somogy) vagy Kámány egyházi oldalról nézetve. 

277. 309. 1. Bélavári István ref. lelkész. 
Haubner Máté superintendens ur fogadtatása Győrött. 1131. 

1. Beöthy Károly. 
Hegyaljai ág. autonom esperesség nyíregyházi gyűlése. 

928 . 1. P. L. 
Heves-nagy kunsági egyházmegye gyűlése Jul. 3 és 4. 

1061. 1. Éles Emil. 
Heves-nagy kunsági h. h. papi és tanitói özvegyeket és ár -

vákat gyámolító intézet. 1445. 1. Erdélyi Sándor 
lelkész. 

Heves -nagy kunsági egyházmegyében felállított egyház 
személyzeti gyámintézet alapszabályai. 1446. 1469. 1. 

Hivatali változások az alsó-szabolcsi s hajdu-vidéki reform. 
lelkésztestület körében 1859-ben . 90. 1. 

Hódmezö vásárhelyi tudósítás az iskolai ügyről. 375 . 1. 
Verböczy József. 

Honti esperességi tanácskozmány. 728 . 1. 
Honti ág. hitv. esperesség gyűlése Jun. 12-én. 793. 1. 
Montból Jul. 10. 922. 1. Néhai. 
Hontból aug. 1860. 1120. 1. A. J. 
Honti rendkívüli egyházmegyei közgyűlés. 1314. 1. Néhai. 
Honti esperességben üresedésben volt három papi állomás 

betöltése. 1611. I. Gy.— 
Honti egyházi ügyek. 1679. 1. Schmidt György prandorfi 

lelkész. 
Imaház felszentelés és lelkész igtatás Szegeden. 1648. 

1. Sz. A. 
Iskolatanitóigtatás és presbyterium választás Táp io -Sze -

lén. 791. 1. Mocskonyi József. 
Jogtanitás az eperjesi collegiumban. 1649. I. Sztehló János 

ev. lelkész. 
Kassai per végtárgyalása. 53, 1. 
Kérő szózat Erdélyből. 91. 1. Komáromi József. 

Késmárki protestáns pör Kassán. 51. 1. 
Kézdi-Vásárhelyt egyházi rendezkedés, Uj-évi ajándékok. 

126. 1. (Kol. Közlöny). 
Kisújszállási orgona alapjára való adakozás, 439. 1. Pres -

byter. 
Kisújszállási harangfelhuzási ünnepély. 672. 1. Györy 

Lajos lelkész. 

Kolos-kalotai egyházmegyei gyűlés. 409. 1. Herceg Sándor. 
Kolos-kalotai egyházmegyei gyülös, 1477. 1. Herczeg. 
Komáromi egyházi ünnepély. 1239. 1. 
Külső-somogyi esperességi gyűlés. 1122. 1. Parragh Imre. 
Kuzmányi Károly cs. k. superintendens surrogálása, 1167. 

1. Szerk. 
Kuzmányi Károly eltávozása. 1545. 1. 
Léva julius elején. 892. 1. Kolbenhayer Samu. 
Magánházak s egyének a s.-pataki ünnepélykor. 992. 1. 

Édes Vince. 

Magyar-kakucsi egyház állapota. 313. 1. Szabó J. lelkész. 
Magyarországi ág. hitv. egyetemes egyház fölirata. 

1369. 1. 
Magyarországi helv. hitv. négy testvér egyházkerület 

egyetemes bizottmányának ülése. 1280. 1. j 
Máramaros-ugocsai egyházmegye gyűlése. 1311. 1. Várady 

Gábor. 

Melanchthon ünnep Pesten apr. 22 -én 548. I. 
Melanchthon üunep Pápán. 576. 1. Molnár Aladár. 
Melanchthon ünnep Szászvároson. 178. 1. Zilahy Károly. 
Melanchthon ünnep Czegléden. 579. I. Egy a hivők közül. 
Melanchthon ünnep Miskolcon. 667. 1. Béla. 
Melanchthon ünnep Késmárkon. 669. 1. M. K. 
Mezö-Berényi község adakozása. 182. 1. 
Miavai cs. k. szolgabírói hivatal levele. 1274. 1. 
Nagy-Bányai uj lelkész beköszöntése. 1283. l .Egy presbyter. 
Nagy-geresdi egyházközség adakozása. 545.1. Horváth^ 

Sándor. 

Nagy-honti ág ev. esperességi gyűlés. 824. 1. Néhai. 
Nagy-körösi ügy. 1213. 1. Fürdős Lajos. 
Nagy Mihály ref. püspök megtiszteltetése 993 . 1. M. S. 
Nagy Sámuel ref. lelkész lemondása s az irántai el ismerés. 

1123. 1. C. 
Némi egyházi ügyek Somogyból. 373. 1. 
Nógrádi ág. h. evang. esperességi gyűlés. 961. 1. Többen. 
Nyíltlevél t. c. Ballagi Mór úrhoz. 369. 1. Szilágyi Ferenc. 
Nyíltlevél Dr. Ballagi Mórhoz. 885. 1. Sárközy József 

s . -gondnok. 

Nyíltlevél a tiszai ág. ev. superintendentia espereseihez 
1702. 1. Bartholomeidesz J. 

Nyilatkozat Őrségből. 793. 1. A rendezett örségi egyházak 

lelkészei. 

Nyíregyháza jun. 22, 852 , 853. I. 
Nyíregyházi presbyterium ügyének mibenléte stb. 1272 , 

1305. 1. 
Nyitramegye gyűlése. 1317. 1. 
Örségi egyházmegyéből nyilatkozat. 1213. I. Mozgay S á -

muel örségi esperes. 



Dr. Palánki helv. hitv. egyházmegye gyűlése. 1206. 1. Kis 
Gábor. 

Pápai főiskolai tanácsiíMshoL-apr^ 18-kán^J548. 1. Tóth 
Lajos föisk. tanácselnök. 

Pesti ágost. hitv. magyar egyház gyűlése febr. 17. 249. I. 
Pesti egyházmegyei közgyűlés. 611. 1. K. 
Pestvárosi ág. hitv. esperesség gyűlése 674. 1. 
Pesti ág. hitv. magyar-német egyház közgyűlése jul. 8 -án . 

922. 1. 
Pestmegyei esperességi gyűlés jul. 16. 926. 1. 
Pesti helv. hitv. egyházmegyei közgyűlés. 1316. 1. 0 . 
Pozsonyi kerületi gyűlés. 925. 1. 
Pozsonyi ág. hitv. esperesség gyűlése 796.1. 
Posonyi ev. esperesség gyűlése sept. 9. 1275. 1. 
Radványi tanácskozmány jun. 17. 920. 1. Garanvölgyi. 
Rosz kezdetnek rosz vége. 1276. 1. A. <p. 
Sarkadon elöljárók választása. 1580. 1. Nagy Lajos tanitó. 
Sárospataki gyász - és örömünnepély jul. 8 -án . 914. 1. 
Sáros, Zemplén, Abauj ev. egyházmegyei esperességi g y ű -

lés. 1017. 1. r. 1. 

Sárospatakról észrevételek Sajóparti tudósítására. -1444. 1. 
E. és A. 

Selmeci ev. kerül, fögymnasiuinra tett adakozások. 184. 1. 
B . -Somogyi ref. egyházmegye közgyűlése. 440. r. 1. 
B . -Somogyi ref." egyházmegyében levő papi körről r é sz l e -

tes tudósitás. 725. 1. 
B . -Somogyi ev. ref. egyházmegye közgyűlése aug. 2 2 — 2 4 . 

1207. 1. r. 1. 
B. -Somogyi ev. ref. egyházmegye képviseleti gyűlése jun. 

5. 825. 1. 
Somogyi ágost. egyházmegye. 919. 1. Sz. S. 
Soproni G.-A.-egylet febr. 9-ki gyűlése. 246. 1. 
Solti helv. hitv. egyházmegye oct. 4 - k i gyűlése . 1337. 1. C. 
Superintendentiális gyűlés Debrecenben apr. 20. 546. 1. 
Superintendensválasztás Debrecenben aug. 9 - én . 1002, 1. 

(Pesti Napló). 
Szathmáry Miklós ur ajándéka. 1130. 1. Fodor Pál ref. 

lelkész. 
Szathmári egyházmegye közgyűlése. 1577. 1.5. 
Szeberényi János lemondása. 990. 1. 
Szentiványi Márton urnák, a magyarországi ág. hitv. e g y -

ház egyetemes gyűlésén Pesten oct. 10 -én tartott 
heszéde. 1382. 1. 

Szép példája Poklosteleken a prot. egyház férfiak sorsa 
jobbra fordultának. 1123. 1. Papp Gábor lelkész. 

Szepességi egyházmegyei gyűlés febr. 7-kén. 376. 1. 
Vitchen János. 

Szepesség. Gölnici egyházi gyűlés . 796. 1. 
Szepesi bányavárosok völgyéből . 1315. 1. Barts Samu. 
Szilágyi Ferenc levele. 308. 1. Szerkesztő. 
Tata jun. 24. 851. 1. Hamari mint jegyző. 
Templom-szentelés Mérgesen. 1578. 1. Zathureczky. 
Templom-szentelés Torvajon. 1511. 1. 
Tiszai ág. hitv. ev. egyházkerületi consistorium gyűlése. 

757 . 1. X—Y. 

Tiszántúli egyházkerület közgyűlése jun. 10-én . 792. 1. 

Tiszáninneni egyházkerületi gyűlés. 951. 1. Sajóvidéki. 
Tiszamclléki ág. h. ker. consistorium gyűlése Iglón. 991. 1. 
Tiszai ág. hitv. egyházkerület közgyűlése . 1016. 1. M. K. 
Tiszántúli h. h. egyházkerület főiskolai bizottmányának 

intézkedései. 1579. 1. a-f-b. 
Tiszáninneni h. h. egyházkerület gyűlése. 610. 1. 
Tiszántúli helv. hitv. egyházkerület oct. 6 -k i gyűlése . 

1414. 1. 
Tiszáninneni h. h. egyházkerület közgyűlés. 1441. Az 

egyh. ker. j egyző i hivatal. 
Tolna-Baranya-Somogyi egyesült ág. hitv. esperesség k ö z -

gyűlése . 670. 1. Schneiker Jakab, esperes. 
Trsztyenszky Gyula urnák esperessé választatása. 1612. 1. 

Csapó Pál. 
Újvidéki ref. egyházból. 1165. 1. Egy hallgató. 
Unghi helv. hitv. egyházmegye gyűlése. 758, 1336. 1. 
Ünnepély T.-Földváron. 1512. 1. Vári Szabó Sámuel lelkész. 
Válasz és nyilatkozat. 732. 1. Szabados Pál. 
Vasmegye tótsági vidéke. 1478. 1. C. R. 
Viszhangok. 987. 1. G. R. 
Veszprémi h. h. egyházmegye közgyűlése . 755. 1. Csonka 

Ferenc ref. lelkész. 
Zólyomból. 852. 1. 
Zsedényi Eduárd ur beszéde oct, 10-kén. 1377. 1. 

VI. KÜLFÖLD. 

Berlin. A helybeli gymnásium másodfélévi folyama k e z d e -
tének Melanchthon halálnapjára apr. 19-re való tétele 
581. 1. 

Bukaresti tudósitás dec. 21. 1859. 94. 1. Koos Ferenc ref. 
lelkész. 

Chemnitz. Schneider nevű kántor elüzetése. 442, 1. P. K. 
Edinburg. A rcformatio harmadik jubileiuma. 475.1. A. K. Z. 
E g y magyar keresztelő Parisban. 1545. 1. Le Lien. 
Egy pár szó a tübingai iskoláról. 1450. 1. Szász Domokos. 
Florenc, az ottani evang. gyülekezetről . 761. 1. 
Jénai egyetem állása. 994. 1. Véber Samu. 
Londonban egy vasárnap estéje. 281. 1. A. K. Z. 
London. Apr. 27. Londonkerületi hazai missio első ülése . 

699. 1. A. K. Z. 
Német alföldi ref. egyház szervezete . 185. L D. S. 
Olaszország. Nápoly. 1479. I. 
Poroszország. Jónas-alap. 350. 1. 
Prága. Az evangélikus hitre való térések. 581. !. 
Protestáns mozgalmak Toskánában. 95. 1. (A. A. Z.) 
Protestánsügy Parisban. 153 1. (P. L.). 
Rövid ismertetése a szabadvallási gyülekezeteknek Német-

országban. 1019. 1. 
Skótországból az egyház lelki biráskodása feletti kérdés. 

314. 1. N. E. K. 
Toskána. Vallásos mozgalom Florencben. 475. 1. A. K. Z. 
Vallási mozgalom a törökök közt, 153. 1. N. E. Z. 
Verona febr. 18. 1860. Olaszországi prot. egyh. ügyek. 

281. I. X. X. X. 
Wittemberg. Kegyelet 220. 1. A. K. Z. 



VII. VEGYESEK. 
Adakozás a Ráday-féle könyvtár megvételére. 1516. 1. 

Fodor Pál esperes. 
Adakozások. 1651. 1682. 1683. 1684. 1. 
Adalék. 1246. 1. Horváth Sámuel. 
Ágoston József halála. 351. 1. 
Ágost. hitv. ev. egyetemes gyámíntézet programmja. 1479 .1 . 
Alázatos kérelem. 1417. 1. Székács József. 
Apostol Pál superintendens halála. 376. 1. 
Aszári egyház-község jótékony adakozlsa. 862 . 1. Peresz -

lényi János, h. lelkész. 
Az uj sinahegyi bibliai kézirat. 157. 1. 
Ballagi Mór szerkesztő urnák üdvét. 1214. 1. Székács J. 

superintendens. 
Baráti szózat. 1616. 1. Szobi Pál garan-kis-sarlói ref. leik. 
Bácsi két evang. gyülekezet emlékirata. 154. 1. A. K. Z. 
Biblia terjesztés Tisza Sasson. 644. 1. Zih Károly ref. nép-

tanitó. 

Bibliaterjesztés Nemes-Bikken Borsodban. 1026. I. Hor-
váth Sámuel pap. 

Borsod megye M.-keresztes. 1172. 1. Bornemisza, lelkész. 
Braxatoris Károly, halála. 582. 1. 
Budapesti ev- árvaegylet. 701. 1. Az árvaegyleti választ-

mány. 
Búzás Pál esperes halála. 61. 1. 
Csanádi Johanna, nádasdi Sárközy Kázmérné halála 9 6 . 1 . 
Cs. kir. parancs prot. tábori lelkészek alkalmazása iránt. 

616. 1. 
Czeglédi isk. növendékek adakozása. 1319. 1. Ferenczy 

Pál, ev. tanitó. 
Egy börtöni jelenet a francia prot. vértanuk életéből. I. II. 

III. IV. 928. 964. 995. 1. Dobos János. 
Egyházi takarék-magtár. 475 . 1. K. S. 
Előfizetési felhivás a sárospataki füzetekre. 1684. 1. An-

talfy János. 
Előleges értesítés a „Lelki Kincstár" — ügyében. 1553. I. 

Dr. Ballagi M. 
Ensel (RésöJ Sándor halála. 735. 1. 
Érdekes adalék napjaink történetéhez. 1140. 1. 
Esdő szózat. 1389. 1. Bátky István, ref. lelkész. 
Esztergály Mihály esperes temetése. 860. 1. Kemény Samu, 

lelkész. 
Faddiak adakozása. 1486. 1. Kovács József, ref. lelkész. 
Felelet a tót ev. egyházi lap ismertetésére. 733. 1. S z e b e -

rényi János. 
Felhivás a magyarhoni prot. népiskolák tanítóihoz ! 1030. 

1. Hessy János tanitó. 
Felvilágosítás Édes Vincze némely soraira. 1351. I. Tamkó 

Ferencz. 
Figyelmeztetés. 1419. !. Jeszenszky László ev. lelkész. 
Főispáni nagylelkűség. 1682. 1. Szeberényi Lajos. 
Fölhivás a mármaros-szigeti ref. egyház ügyében. 965. 1. 

Szarka József, lelkész. 
Gyárfás Miklós halála. 1101. 1. 
Gyenise János halála. 61 .1 . 
Gyürki Pál temetése. 510. 1. 

Hajdú Imre ur által készíttetett harang tűrkevi egyház 
részére. 318 . I. 

Hálanyilatkozat. — 1485 . 1. Miskolczy István esperes é s 
szent Mártonkátai lelkész. 

Hálanyilatkozat. 1552. 1. Mányoki Tamás gyönki ref. pap. 
Hálanyilatkozat. 1650. 1. Az alsó-vadászi egyháznevében 

Kérészy Mihály ref. lelkész. 
Hálanyilatkozat. 893. 1. a hejczei egyház közönség. 
Hálanyilvánitás. 351. 1. A néptanitókf(evében. B. L. 
Hálaszózat. 892. 1. Kérészy Mihály alsó-vadászi h. le lkész. 
Hálaszózat. 1024. 1. a geleji egyház nevében. Filip Mihály 

lelkész. 
Hálaszó. 1066. I. Az alsó-vadászi egyház község. 
Harmadik közlés a sárospatiki ref. főiskolai uszodáról. 3 8 0 . 

1. Antalfi János. 
Hálaiinnepély Csanádon. 1484. I. Z. L. 
Helyre igazítás. 1028. Fördős Lajos. 
Helyreigazítás Fördös L. ur helyreigazítására, 1102. 1. A 

Pesti Napló r. levelezője. 
Hivatalos igazolás. 1216. 1. Dr. Valkó Endre ig . tanár. 
Hivatalos igazolás. 1615. I. Bartolomeidesz János f ö e s -

peres. 
Hivatalos nyilatkozat. 614. 1. Balog Péter h. superintendens. 
Huszár Kálmán halála. 931. 1. 
Jablanczai Péter Elek halála és végrendelete. 444. 1. 
Karner Vilmos halála, 221. 1. 
Kármán József ref. lelkész adakozása, 1387 . 1. 
Karsai Lajos halála. 763. 1. 
Kassai ev. hitv. anyaszentegyház uj templom építéséhez 

begyült bevételei és kiadásainak fe l jegyzése . 1028 . 1. 

Kérelem a bukovinai reformátusok részéről. 57. 1. Biro 
Mozses lelkész. 

Kérelem Csepeli Sándor tanár úrhoz. 1139. I. B. 
Kimutatása az ev. árvaintézet női bizottmányához jött ado-

mányoknak. 1320. 1. 
Kóczán József halála. 1171. 1. 
Koczoh Ferencz halála. 615. 1. 
Korn Fülöp visszatérése hazánkba. 861 . I. 
Kovács Sámuel halála. 283. I. 
Köszönet s hálanyilatkozat. 224. I. Dudás Lajos kassai ref. 

lelkész. 
Köszönet. 1518. 1. Dr. Loinmatszki a Melanchton e g y l e t 

tollvivöje. 
Kutasi György halála. 250. 1. 
Külföldi egyetemekre készülő hazámfiaihoz, 1244. 1354 . L 

Horváth Sámuel. 
Lelkész és tanitó urakhoz. 999. I. U. 
Libánon vidéki keresztyének ügyében. 1419. I. Károly 

porosz herczeg. 
Lökiek adakozása az árvák részére. 1549. 1. Molnár Sámuel 

ref. lelkész. 
Makai ev. ág. hitv. egyházból. 1026. 1. Szeberényi Lajos 

lelkész. 
Mármaros szigeti iskola. 254. 1. 
Még egy szó a Gusztáv-Adolf egyletről. 1536. L D . — u . 
Melanchton ünnep, Pozsonyban. 675. 1. 



Melanchfon ünnep, Duna-földváron. 645. 1. Bors Ján. ev. leik. 
Melanchton ünnep, Tót-vázsonyon, 763. 1. A. Ií. lelkész. 
Melanchton ünnep Losonczon. 762. 1. Kis Gábor. 
Melcer Lajos necrologja. 1454. 1. 
Melcer Lajos halála. 676. 1. 
Nyilt levél Ballagi Mórhoz. 1246. 1. a Pesti Napló r. ( k ö -

rösi) levelezője. 
Nézetek közép tanodáink újra szervezése érdekében. Nyilt-

tér. 1287. 1. Többen. 
Nyilatkozat és kérelem. 1682. 1. Hunfalvi János. 
Nyilatkozat. 612. 1. Ballagi Mór. 
Nyilatkozol, t. Tóth Lajos ur cikkére. 700. 1. Körmendy 

Sándor kálmacai ref. lelkész. 
Nyilatkozat. 190. 1. Gáspári János nyíregyházi ref. tanitó. 
Nyilvános köszönet. 156 .1 . Kovács József bátorkeszi leik. 
Nyilvános köszönet. 550. 1. Nagy László, nagykőrösi k é -

pezde igazgató. 
Nyilt kérdés. Sz. Nagy Károly úrhoz. 1139. 1. Verböczy 

József. « 
Nyilt kérelem a magyar ref. ének vezér és tanitó urakhoz. 

621. 1. Ivánka Sámuel. 
Önkénytes adakozás 1517. 1. V. Szabó Sámuel, tiszaföld-

vári ref. lelkész. 
Öröm és hálanyilatkozat. 377. 1. Dr. Ballagi Mór. 
Palóczy-Horváth Simon halála. 377. 1. 
Pályázat nyelvtani munkára. 1416. 
Pazar József halála. 676. 1. 
Pázinándi Antónia, Bocsai Sárközi Józsefné halála 95. 1. 
Pesti evang. ref. theol. collegiumban 185 9 / e o évi nyilv. 

közvizsgák. 932. 1. 
Pesti ref. egyháztanács újbóli megválasztása. 894. 1. 
Pócsi Mihály halála. 675. 1. 
Pozsonyi ág. hitv. egyház újévi kimntatása. 127. 1, 
Protestáns képes naptár 1861-re . 1142. 1. Ballagi Mór. 
Radák Istvánné és Pinkóczi Horváth Mária önagyságaik 

kegyes adakozásai a —M— Szigeti egyház részére. 
1067. 1. Szarka József, ref. lelkész. 

Richter Klára özv. Stépán Ferenczné adománya a malczai 
egyház részére. 1138. 1. 

Sajóparti válasza E. és A- uraknak Sárospatakra. 1515. 1. 
Sárközi Albert halála. 116. I. F. 
Schwarz-alapitvány ügyében, 159. 1. Sztehlo János. ev. 

lelkész. 
Selmecz. Febr. 5- ikén. 222. 1. Szeberényi János, szláv 

lelkész. 
Sepsei névünnepen gyöjtött adakozás. 1559. 1. Fábián Mi-

hály ref. lelkész. 
Szabados Pál halála. 1171. 1. Trsztyenszki Gy. 
Szabó Ádám halála. 1025 1. 
Szegedi ref. plánlaegyház részére tett adakozások kimu-

tatása. 58. 220. 251. 1. 
Szerkesztői levelezés. 764. 1. Szerk. 
Szerkesztői keserűség. 1418. 1. Szerk. 
Szerkesztőségünkhöz 1860. január 1- tö l junius utoljáig 

beküldött kegyadományokróli számadás. 933.1. Szerk. 
Tiltakozás. 829. 1. Kálvinista Péter. 
Torvaji ág. hitv. fiók-egyház nevében Krizsán József tab. 

ev. lelkésznek őszinte nyilatkozata és kérelme. 284.1. 
Tóth József, halála. 1455. I. 
Turcsányi József halála 126. 1. 
Válasz főt. Danielik J. ur cikkére. 1173 . 1. Dr. Ballagi Mór. 
Válasz Tamkó Ferencnek. 1612. 1. Édes Vince. 
Válasz Jeszenszky László ur figyelmeztetésére. 1581. I 

Cékus. 
Vandrák-féle alapítvány részére történt adakozások kimu-

tatása. 252. 1. Dr. Kraizell A. bízott, j egyző . 
X. X. ur ismertetésére. 613. 1. Szeberény Gusztáv. 
Zeyk János halála. 250 1. 
Zolnai Elek halála. 249. 1. Hajnal Á. lelkipásztor. 
Zsolnán 1610. mart. 2 8 — 3 0 . napjain tartott első ev. zsinat 

eredeti jegyzökönyve. 1486. 1. 


	1860-01-12 / 2. szám���������������������������
	1860-01-20 / 3. szám���������������������������
	1860-01-27 / 4. szám���������������������������
	1860-02-03 / 5. szám���������������������������
	1860-02-10 / 6. szám���������������������������
	1860-02-17 / 7. szám���������������������������
	1860-02-24 / 8. szám���������������������������
	1860-03-02 / 9. szám���������������������������
	1860-03-09 / 10. szám����������������������������
	1860-03-16 / 11. szám����������������������������
	1860-03-23 / 12. szám����������������������������
	1860-03-30 / 13. szám����������������������������
	1860-04-06 / 14. szám����������������������������
	1860-04-20 / 15. szám����������������������������
	1860-04-20 / 16. szám����������������������������
	1860-04-27 / 17. szám����������������������������
	1860-05-04 / 19. szám����������������������������
	1860-05-11 / 19. szám����������������������������
	1860-05-18 / 20. szám����������������������������
	1860-05-25 / 21. szám����������������������������
	1860-06-01 / 22. szám����������������������������
	1860-06-08 / 23. szám����������������������������
	1860-06-15 / 24. szám����������������������������
	1860-06-22 / 25. szám����������������������������
	1860-06-29 / 26. szám����������������������������
	1860-07-08 / 27. szám����������������������������
	1860-07-15 / 28. szám����������������������������
	1860-07-22 / 29. szám����������������������������
	1860-07-29 / 30. szám����������������������������
	1860-08-05 / 31. szám����������������������������
	1860-08-12 / 32. szám����������������������������
	1860-08-19 / 33. szám����������������������������
	1860-08-26 / 34. szám����������������������������
	1860-09-03 / 35. szám����������������������������
	1860-09-09 / 36. szám����������������������������
	1860-09-16 / 37. szám����������������������������
	1860-09-25 / 38. szám����������������������������
	1860-09-30 / 39. szám����������������������������
	1860-10-07 / 40. szám����������������������������
	1860-10-14 / 41. szám����������������������������
	1860-10-21 / 42. szám����������������������������
	1860-10-28 / 43. szám����������������������������
	1860-11-04 / 44. szám����������������������������
	1860-11-11 / 45. szám����������������������������
	1860-11-18 / 46. szám����������������������������
	1860-11-25 / 47. szám����������������������������
	1860-12-02 / 48. szám����������������������������
	1860-12-10 / 49. szám����������������������������
	1860-12-16 / 50. szám����������������������������
	1860-12-23 / 51. szám����������������������������
	1860-12-30 / 52. szám����������������������������
	Oldalszámok������������������
	_1���������
	_2���������
	33���������
	35���������
	37���������
	39���������
	41���������
	43���������
	45���������
	47���������
	49���������
	51���������
	53���������
	55���������
	57���������
	59���������
	61���������
	63���������
	65���������
	67���������
	69���������
	71���������
	73���������
	75���������
	77���������
	79���������
	81���������
	83���������
	85���������
	87���������
	89���������
	91���������
	93���������
	95���������
	97���������
	99���������
	101����������
	103����������
	105����������
	107����������
	109����������
	111����������
	113����������
	115����������
	117����������
	119����������
	121����������
	123����������
	125����������
	127����������
	129����������
	131����������
	133����������
	135����������
	137����������
	139����������
	141����������
	143����������
	145����������
	147����������
	149����������
	151����������
	153����������
	155����������
	157����������
	159����������
	161����������
	163����������
	165����������
	167����������
	169����������
	171����������
	173����������
	175����������
	177����������
	179����������
	181����������
	183����������
	185����������
	187����������
	189����������
	191����������
	193����������
	195����������
	197����������
	199����������
	201����������
	203����������
	205����������
	207����������
	209����������
	211����������
	213����������
	215����������
	217����������
	219����������
	221����������
	223����������
	225����������
	227����������
	229����������
	231����������
	233����������
	235����������
	237����������
	239����������
	241����������
	243����������
	245����������
	247����������
	249����������
	251����������
	253����������
	255����������
	257����������
	259����������
	261����������
	263����������
	265����������
	267����������
	269����������
	271����������
	273����������
	275����������
	277����������
	279����������
	281����������
	283����������
	285����������
	287����������
	289����������
	291����������
	293����������
	295����������
	297����������
	299����������
	301����������
	303����������
	305����������
	307����������
	309����������
	311����������
	313����������
	315����������
	317����������
	319����������
	321����������
	323����������
	325����������
	327����������
	329����������
	331����������
	333����������
	335����������
	337����������
	339����������
	341����������
	343����������
	345����������
	347����������
	349����������
	351����������
	353����������
	355����������
	357����������
	359����������
	361����������
	363����������
	365����������
	367����������
	369����������
	371����������
	373����������
	375����������
	377����������
	379����������
	381����������
	383����������
	385����������
	387����������
	389����������
	391����������
	393����������
	395����������
	397����������
	399����������
	401����������
	403����������
	405����������
	407����������
	409����������
	411����������
	413����������
	415����������
	417����������
	419����������
	421����������
	423����������
	425����������
	427����������
	429����������
	431����������
	433����������
	435����������
	437����������
	439����������
	441����������
	443����������
	445����������
	447����������
	449����������
	451����������
	453����������
	455����������
	457����������
	459����������
	461����������
	463����������
	465����������
	467����������
	469����������
	471����������
	473����������
	475����������
	477����������
	479����������
	481����������
	483����������
	485����������
	487����������
	489����������
	491����������
	493����������
	495����������
	497����������
	499����������
	501����������
	503����������
	505����������
	507����������
	509����������
	511����������
	513����������
	515����������
	517����������
	519����������
	521����������
	523����������
	525����������
	527����������
	529����������
	531����������
	533����������
	535����������
	537����������
	539����������
	541����������
	543����������
	545����������
	547����������
	549����������
	551����������
	553����������
	555����������
	557����������
	559����������
	561����������
	563����������
	565����������
	567����������
	569����������
	571����������
	573����������
	575����������
	577����������
	579����������
	581����������
	583����������
	585����������
	587����������
	589����������
	591����������
	593����������
	595����������
	597����������
	599����������
	601����������
	603����������
	605����������
	607����������
	609����������
	611����������
	613����������
	615����������
	617����������
	619����������
	621����������
	623����������
	625����������
	627����������
	629����������
	631����������
	633����������
	635����������
	637����������
	639����������
	641����������
	643����������
	645����������
	647����������
	649����������
	651����������
	653����������
	655����������
	657����������
	659����������
	661����������
	663����������
	665����������
	667����������
	669����������
	671����������
	673����������
	675����������
	677����������
	679����������
	681����������
	683����������
	685����������
	687����������
	689����������
	691����������
	693����������
	695����������
	697����������
	699����������
	701����������
	703����������
	705����������
	707����������
	709����������
	711����������
	713����������
	715����������
	717����������
	719����������
	721����������
	723����������
	725����������
	727����������
	729����������
	731����������
	733����������
	735����������
	737����������
	739����������
	741����������
	743����������
	745����������
	747����������
	749����������
	751����������
	753����������
	755����������
	757����������
	759����������
	761����������
	763����������
	765����������
	767����������
	769����������
	771����������
	773����������
	775����������
	777����������
	779����������
	781����������
	783����������
	785����������
	787����������
	789����������
	791����������
	793����������
	795����������
	797����������
	799����������
	801����������
	803����������
	805����������
	807����������
	809����������
	811����������
	813����������
	815����������
	817����������
	819����������
	821����������
	823����������
	825����������
	827����������
	829����������
	831����������
	833����������
	835����������
	837����������
	839����������
	841����������
	843����������
	845����������
	847����������
	849����������
	851����������
	853����������
	855����������
	857����������
	859����������
	861����������
	863����������
	865����������
	867����������
	869����������
	871����������
	873����������
	875����������
	877����������
	879����������
	881����������
	883����������
	885����������
	887����������
	889����������
	891����������
	893����������
	895����������
	897����������
	899����������
	901����������
	903����������
	905����������
	907����������
	909����������
	911����������
	913����������
	915����������
	917����������
	919����������
	921����������
	923����������
	925����������
	927����������
	929����������
	931����������
	933����������
	935����������
	937����������
	939����������
	941����������
	943����������
	945����������
	947����������
	949����������
	951����������
	953����������
	955����������
	957����������
	959����������
	961����������
	963����������
	965����������
	967����������
	969����������
	971����������
	973����������
	975����������
	977����������
	979����������
	981����������
	983����������
	985����������
	987����������
	989����������
	991����������
	993����������
	995����������
	997����������
	999����������
	1001�����������
	1003�����������
	1005�����������
	1007�����������
	1009�����������
	1011�����������
	1013�����������
	1015�����������
	1017�����������
	1019�����������
	1021�����������
	1023�����������
	1025�����������
	1027�����������
	1029�����������
	1031�����������
	1033�����������
	1035�����������
	1037�����������
	1039�����������
	1041�����������
	1043�����������
	1045�����������
	1047�����������
	1049�����������
	1051�����������
	1053�����������
	1055�����������
	1057�����������
	1059�����������
	1061�����������
	1063�����������
	1065�����������
	1067�����������
	1069�����������
	1071�����������
	1073�����������
	1075�����������
	1077�����������
	1079�����������
	1081�����������
	1083�����������
	1085�����������
	1087�����������
	1089�����������
	1091�����������
	1093�����������
	1095�����������
	1097�����������
	1099�����������
	1101�����������
	1103�����������
	1105�����������
	1107�����������
	1109�����������
	1111�����������
	1113�����������
	1115�����������
	1117�����������
	1119�����������
	1121�����������
	1123�����������
	1125�����������
	1127�����������
	1129�����������
	1131�����������
	1133�����������
	1135�����������
	1137�����������
	1139�����������
	1141�����������
	1143�����������
	1145�����������
	1147�����������
	1149�����������
	1151�����������
	1153�����������
	1155�����������
	1157�����������
	1159�����������
	1161�����������
	1163�����������
	1165�����������
	1167�����������
	1169�����������
	1171�����������
	1173�����������
	1175�����������
	1177�����������
	1179�����������
	1181�����������
	1183�����������
	1185�����������
	1187�����������
	1189�����������
	1191�����������
	1193�����������
	1195�����������
	1197�����������
	1199�����������
	1201�����������
	1203�����������
	1205�����������
	1207�����������
	1209�����������
	1211�����������
	1213�����������
	1215�����������
	1217�����������
	1219�����������
	1221�����������
	1223�����������
	1225�����������
	1227�����������
	1229�����������
	1231�����������
	1233�����������
	1235�����������
	1237�����������
	1239�����������
	1241�����������
	1243�����������
	1245�����������
	1247�����������
	1249�����������
	1251�����������
	1253�����������
	1255�����������
	1257�����������
	1259�����������
	1261�����������
	1263�����������
	1265�����������
	1267�����������
	1269�����������
	1271�����������
	1273�����������
	1275�����������
	1277�����������
	1279�����������
	1281�����������
	1283�����������
	1285�����������
	1287�����������
	1289�����������
	1291�����������
	1293�����������
	1295�����������
	1297�����������
	1299�����������
	1301�����������
	1303�����������
	1305�����������
	1307�����������
	1309�����������
	1311�����������
	1313�����������
	1315�����������
	1317�����������
	1319�����������
	1321�����������
	1323�����������
	1325�����������
	1327�����������
	1329�����������
	1331�����������
	1333�����������
	1335�����������
	1337�����������
	1339�����������
	1341�����������
	1343�����������
	1345�����������
	1347�����������
	1349�����������
	1351�����������
	1353�����������
	1355�����������
	1357�����������
	1359�����������
	1361�����������
	1363�����������
	1365�����������
	1367�����������
	1369�����������
	1371�����������
	1373�����������
	1375�����������
	1377�����������
	1379�����������
	1381�����������
	1383�����������
	1385�����������
	1387�����������
	1389�����������
	1391�����������
	1393�����������
	1395�����������
	1397�����������
	1399�����������
	1401�����������
	1403�����������
	1405�����������
	1407�����������
	1409�����������
	1411�����������
	1413�����������
	1415�����������
	1417�����������
	1419�����������
	1421�����������
	1423�����������
	1425�����������
	1427�����������
	1429�����������
	1431�����������
	1433�����������
	1435�����������
	1437�����������
	1439�����������
	1441�����������
	1443�����������
	1445�����������
	1447�����������
	1449�����������
	1451�����������
	1453�����������
	1455�����������
	1457�����������
	1459�����������
	1461�����������
	1463�����������
	1465�����������
	1467�����������
	1469�����������
	1471�����������
	1473�����������
	1475�����������
	1477�����������
	1479�����������
	1481�����������
	1483�����������
	1485�����������
	1487�����������
	1489�����������
	1491�����������
	1493�����������
	1495�����������
	1497�����������
	1499�����������
	1501�����������
	1503�����������
	1505�����������
	1507�����������
	1509�����������
	1511�����������
	1513�����������
	1515�����������
	1517�����������
	1519�����������
	1521�����������
	1523�����������
	1525�����������
	1527�����������
	1529�����������
	1531�����������
	1533�����������
	1535�����������
	1537�����������
	1539�����������
	1541�����������
	1543�����������
	1545�����������
	1547�����������
	1549�����������
	1551�����������
	1553�����������
	1555�����������
	1557�����������
	1559�����������
	1561�����������
	1563�����������
	1565�����������
	1567�����������
	1569�����������
	1571�����������
	1573�����������
	1575�����������
	1577�����������
	1579�����������
	1581�����������
	1583�����������
	1585�����������
	1587�����������
	1589�����������
	1591�����������
	1593�����������
	1595�����������
	1597�����������
	1599�����������
	1601�����������
	1603�����������
	1605�����������
	1607�����������
	1609�����������
	1611�����������
	1613�����������
	1615�����������
	1617�����������
	1619�����������
	1621�����������
	1623�����������
	1625�����������
	1627�����������
	1629�����������
	1631�����������
	1633�����������
	1635�����������
	1637�����������
	1639�����������
	1641�����������
	1643�����������
	1645�����������
	1647�����������
	1649�����������
	1651�����������
	1653�����������
	1655�����������
	1657�����������
	1659�����������
	1661�����������
	1663�����������
	1665�����������
	1667�����������
	1669�����������
	1671�����������
	1673�����������
	1675�����������
	1677�����������
	1679�����������
	1681�����������
	1683�����������
	1685�����������
	1687�����������
	1689�����������
	1691�����������
	1693�����������
	1695�����������
	1697�����������
	1699�����������
	1701�����������
	1703�����������
	1705�����������
	1707�����������
	1709�����������
	1711�����������
	1713�����������
	1715�����������
	1717�����������
	1719�����������
	1721�����������
	1722�����������


